
 يسم اهلل الرمحن الرحيم            
 الالئحة التنظيمية 

 للجنة تنمية القدرات المؤسسية

 
 

 المادة األولى
 موضوع الالئحة

حتدد مبوجب هذه الالئحة أهداف ومهام جلنة تنمية القدرات املؤسسية وقواعد تنظيمها 
 وسريها وتقييم نتائج أعماهلا.

 الثانيةالمادة 
 التعاريف

أمام كل منها ما مل املبينة فاظ والتعابري التالية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين يكون لألل
 يقتض سياق الكالم معىن آخر :

 اجملموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة.  :   ة ـاجملموع
 :  اجمللس التنفيذي للمجموعة العربية.     ســاجملل

 ألجهزة األعضاء يف اجملموعة.:  ا        زةـاألجه
 األمانة العامة : األمانة العامة للمجموعة العربية

 :  جلنة تنمية القدرات املؤسسية.    اللجنـة 

 رئيس اللجنة :  رئيس جلنة تنمية القدرات املؤسسية.
 

 األهداف، المهام واالختصاصات:  الفصل األول
 الثالثةالمادة 

 األهداف
 هتدف اللجنة إىل :

  تنمية القدرات املؤسسية لألجهزة األعضاء يف اجملالني التنظيمي واملهين واملساعدة                      -1
 على تلبية احتياجاهتا ؛     
تعزيز وتشجيع تبادل ونقل وتطبيق املعارف واملهارات املتصلة هبياكل وعمل األجهزة مبا  -2

 مبهامها على أكمل وجه ؛ ميكنها من النهوض
 ا حتقيق تنمية القدرات املنشودة ؛حتديد األساليب واآلليات والوسائل اليت من شأهن -3
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 تشجيع البحث العلمي اهلادف إىل تنمية القدرات املؤسسية لألجهزة األعضاء. -4
 

 الرابعةالمادة 
 المهام واالختصاصات
 ألجل حتقيق األهداف املشار إليها، تتوىل اللجنة :

 د البشرية لألجهزة األعضاء ؛املوار العمل على تطوير  -1
يف اجملموعة والعمل  قاعدة معلومات خاصة مبجاالت تنمية القدرات املؤسسية دإعدا -2

 على تطويرها ؛

 ارسات املهنية، العربية والدولية ؛السعي لالستفادة من أفضل املم -3

 اإللكرتوين ؛رصد وتوفري املعلومات املتعلقة بالتعليم عن بعد والتعليم  -4

ية املعلومات فيذ كل من اخلطة اإلسرتاتيجية للتدريب واخلطة اإلسرتاتيجية لتقنمتابعة تن -5
 وتقييم هذا التنفيذ ؛

 ة األعضاء يف جمال تنمية القدرات ؛للمجموعة واألجهز  الراي واملشورة تقدمي  -6

 دراسة املوضوعات اليت حييلها إليها اجمللس التنفيذي وتقدمي مقرتحات بشأهنا -7
 للمجلس ؛

 مج التدريبية ومتابعتها وتقييمها ؛ط  والراإعداد اخل -8

لقدرات املؤسسية اقرتاح الندوات واللقاءات العلمية اليت من شأهنا اإلسهام يف تنمية ا -9
 لألجهزة األعضاء ؛

ألجل تعزيز التعاون  واألجهزة األعضاء، بتنسيق مع األمانة العامة ،تقدمي مقرتحات -11
 يف جمال تنمية القدرات املؤسسية؛ ميةالدولية واإلقليواهليئات  مع املنظمات

 ،فريق عمل مكلف باملراجعة البيئية إحداثاقرتاح  -11

تشكيل فرق عمل لدراسة موضوعات معينة يف لاجمللس التنفيذي   إىلتقدمي مقرتحات  -12
يسوغ لفريق عمل أن يزاول أي اختصاص من  غري أنه ال مدة زمنية حمددة.

 . للجنةاالختصاصات العامة املخولة 
 

 وهلذه الغاية تقوم اللجنة ب :
 سنوات ؛يف جمال تنمية القدرات املؤسسية لفرتة ثالث  ةعمل متكامل خطةإعداد  -
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يف  االعمل املشار إليه خطةتفصيلي يف اإلطار املرسوم له يف  برنامج عمل سنويإعداد  -
 السابقة ؛الفقرة 

 ؛ سنويالعمل ال برنامجإعداد تقرير يتضمن تقييما لنتائج تنفيذ  -
 يوايف رئيس اللجنة األمانة العامة هبذه الوثائق قصد عرضها على اجمللس التنفيذي.

 

 تشكيل اللجنة:    الثانـيالفصل 

 الخامسةالمادة 
تتألف اللجنـة، باإلضافة إىل ممثل األمانة العامة، من مثانية أعضاء يتم تعيينهم بقرار من  -1

 اجمللس.
 يف جمال اختصاصاهتا ؛ جنة االلتزام والكفاءة واخلرةيراعى يف اختيار أعضاء الل -2
 ؛ أعضاء اللجنة ملدة ست سنوات وجيدد نصف أعضائها كل ثالث سنوات يعني -3
ممثله يف اللجنة طيلة هذه  يعمل كل جهاز عضو، يف حدود اإلمكان، على عدم تغيري -4

 املدة ؛
جتماعني متتاليني بدون حضور ا تسق  عضوية كل جهاز يف اللجنة بتغيب ممثله عن -5
 عذر مقبول ؛
الل ملمثله بواجباته داخل حيي  رئيس اللجنة رئيس اجلهاز املعين بكل تقصري أو إخ -6

 اللجنة.
 اللجنةسيير : ت  الثالثالفصل 

 السادسةالمادة 
 تنتخب اللجنة رئيسا هلا ونائبا للرئيس ومقررا ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. -1
الرئيس على حسن سري أعمال اللجنة وأدائها للمهام املناطة هبا وتنسيق وتتبع  يسهر -2

 طبقا لتوجيهات وقرارات اجملموعة.وفقا ألحكام هذه الالئحة و  يف اآلجال املقررة ذه املهام ه إجناز
 إذا غاب الرئيس لسبب من األسباب ناب عنه نائب الرئيس. -3
 أشغاهلا. جتماعاهتا وإعداد التقارير بشأن نتائيتوىل مقرر اللجنة حترير حماضر اج -4

 يوقع الرئيس واملقرر على هذه احملاضر.     
 للجنة أن تضع هلا نظاما داخليا. -5
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 السابعةالمادة 
 اجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة اجتماعا سنويا قبل انعقاد اجتماع اجمللس التنفيذي بشهر على األقل وذلك يف 
عضاء الذي يعر عن رغبته يف استضافتها أو يف مقر األمانة العامة. ويتم حتديد بلد أحد األجهزة األ

 موعد هذا االجتماع بالتشاور والتنسيق بني األمني العام ورئيس اجلهاز املستضيف ورئيس اللجنة.
مببادرة من رئيسها أو بقرار من اجمللس التنفيذي أو بناء  ،للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية

 لتدارس موضوع حمدد. ،لب من األمني العامعلى ط
 

 الثامنةالمادة 
 جدول األعمال

اللجنة، بالتنسيق مع األمانة العامة وقبل موعد كل اجتماع، مشروع جدول  سيعد رئي -1
خبمسة عشر يوما على  األعمال وتواىف به األجهزة األعضاء يف اللجنة قبل تاريخ انعقاد االجتماع

مشروع جدول األعمال املوضوعات الداخلة يف نطاق اختصاصات اللجنة  وجيب أن يتضمن .األقل
 سيما :

 العمل للثالث سنوات ؛ خطة* إعداد  
 ؛ * حصر الرنامج السنوي لعمل اللجنة 
 * إعداد التقرير السنوي حول نشاطها. 

 

 ل اجتماع هلا، على جدول أعماهلا.تصادق اللجنة، يف بداية ك -2
 

 التاسعةالمادة 
 اب القانونيالنص

ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعضائها على األقل من بينهم 
 الرئيس أو نائبه.

 العاشرةالمادة 
 اتخاذ القرارات

تتخذ اللجنة قراراهتا وتصدر مقرتحاهتا وتوصياهتا بأغلبية أعضائها احلاضرين. ويف حالة  -1
 رئيس ؛ه التعادل األصوات، يرجح اجلانب الذي ينتمي إلي
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 يكون التصويت علنيا ما عدا يف حالة انتخاب الرئيس ونائبه ومقرر اللجنة. -2
 

 ةالحادية عشر المادة 
 تكاليف االجتماعات

تتحمل األجهزة األعضاء يف اللجنة، نفقات سفر وإقامة ممثليها مبناسبة االجتماعات  -1
 مانة العامة.اليت تعقدها سواء ببلد أحد األجهزة األعضاء أو مبقر األ

 

توفر اجلهة املستضيفة لالجتماع مجيع اإلمكانات الالزمة لعقده. وتتحمل مجيع  -2
 النفقات املرتتبة عن ذلك.

 

 اعتماد وتعديل الالئحة:   الرابعالفصل 

 ةة عشر الثاني المادة
من قبل اجمللس التنفيذي وتعتر نافذة من تاريخ  التنظيميةيتم اعتماد هذه الالئحة 

 دها. ويف حالة احلاجة إىل إجراء أي تعديل عليها، يرفع املقرتح إىل اجمللس الختاذ ما يراه بشأنه.اعتما
 لألجهزة األعضاء واألمانة العامة ورئيس اللجنة حق اقرتاح التعديل.

 

 أحكام انتقالية:   الخامسالفصل 
 

 ةعشر  لثةالثاالمادة 
ت والنصف الثاين ملدة ست سنوا ةداألول للجنة، يعني نصف األعضاء مل فيف التألي -1

 ثالث سنوات ؛
 

تنتهي مهام جلنة التدريب والبحث العلمي مبجرد دخول هذه الالئحة حيز التنفيذ  -2
 وتشكيل جلنة تنمية القدرات املؤسسية وتنقل إىل هذه األخرية حمفوظات ووثائق اللجنة األوىل.


