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 االستراتيجي المخططلجنة ل التنظيمية ئحةالالمشروع 

 جزة  العليا للراابة المالية والمحاسبةللمنظمة العربية لألالتابعة 

  
 الماد  األولى 

 موضوع الالئحة          

االستراتيجي وقواعد تنظيمها وسيرها  المخططم لجنة اتحدد بموجب هذه الالئحة أهداف ومه

 .عمالهاأوتقييم نتائج 

 الماد  الثانية

 التعاريف                                       

 مام كل منها ما لم يقتض سياقأينما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة أالتالية  لأللفاظيكون 

 خر:آالكالم معنى 

 .: المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنظمة -

 .المجلس التنفيذي للمنظمة العربية: المجلس -

 .األجهزة: األجهزة األعضاء في المنظمة -

 العربية.األمانة العامة للمنظمة  :مةاألمانة العا -

 االستراتيجي. المخطط: لجنة اللجنة -

 االستراتيجي.المخطط : رئيس لجنة  رئيس اللجنة -

 

 المزام واالختصاصات األهداف،الفصل األول: 

 الماد  الثالثة

 األهداف

 : ىتهدف اللجنة إل

خطيط الت مجالفي ممارسات الدولية الألفضل وفقا للمنظمة مشاريع الخطط االستراتيجية  وضع -1

 .األجهزة األعضاءو المنظمة داءاالرتقاء بمستوى أ على أن يساعد شأنه بما مناالستراتيجي 
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 ةالمعارف والمهارات المتصلتبادل وعلى تبني التخطيط االستراتيجي  ءاألجهزة األعضا تشجيع -2

 ة.االستراتيجي دارةباإل

 التخطيط في مجال خرى األ اإلقليميةو الدولية والمنظمات نتوساياإلمنظمة تعاون مع الإرساء  -3

 .االستراتيجي

 السنوية.التشغيلية  طللخطوفقا  ةالمعتمد ةاالستراتيجي الخطط متابعة تنفيذ -4

 

 الماد  الرابعة

 المزام واالختصاصات

  : ، تتولى اللجنةليهاإهداف المشار األقيق تحجل أل

 المخطط االستراتيجي للمنظمة.وضع إطار حول تطوير ومتابعة وتقييم  -1

األمانة  التنسيق معأهداف المخطط االستراتيجي بتجميع وتحليل البيانات المتصلة بتحقيق  -2

 العامة.

 االستراتيجي.التخطيط تقديم الرأي والمشورة للمنظمة ولألجهزة في مجال  -3

 تقديم المقترحات للمجلس التنفيذي حول اآلليات الكفيلة بتفعيل األهداف االستراتيجية للمنظمة. -4

 

 تشكيل اللجنة:  الفصل الثاني

 الماد  الخامسة

 عضاء يتم تعيينهم بقرار من المجلسأ ، من ثمانيةلى ممثل األمانة العامةباإلضافة إتتألف اللجنة  -1
 .التنفيذي

 .فاءة والخبرة في مجال اختصاصاتهاعضاء اللجنة االلتزام والكاختيار أيراعى في  -2
ويتاح لألجهزة بعد انقضاء هذه المدة إعادة  ،المخطط االستراتيجي فترة لمدةيعين أعضاء اللجنة   -3

 .تقديم ترشحها من جديد لعضوية اللجنة
 .في اللجنة طيلة هذه المدة هممثل مكان على عدم تغييرفي حدود اإل يعمل كل جهاز عضو -4
لكل جهاز الحق في تسمية أكثر من مشارك في اجتماعات اللجنة، على أن يكلف أحدهم بصفته  -5

 ممثال رسميا له.
 .قبولم  جتماعيين متتالين بدون عذر عن حضور ا هغيب ممثلقط عضوية كل جهاز في اللجنة يتس -6

 بواجباته داخل اللجنة. خالل لممثلهإالمعني بكل تقصير أو يحيط رئيس اللجنة رئيس الجهاز  -7

 



3 
 

 اللجنة أعمال تسيير الفصل الثالث:

 الماد  السادسة

ذي يمثله ويحق للجهاز ال ،المخطط االستراتيجي فترةتنتخب اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس لمدة  -1

الرئيس أو نائب الرئيس استبدال الممثل الذي تم انتخابه بممثل آخر مع احتفاظ الممثل الجديد بنفس 

 المنصب لباقي المدة المقررة لذلك.

عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل المجلس التنفيذي ووجود الجهاز الذي يرأس اللجنة ضمن أعضاء  -2

 لجنة وانتخاب رئيس ونائبر الجهاز برئاسة اللجنة لحين عقد االجتماع األول لاللجنة الجديدة يستم

 .للرئيس

ائب نز الذي يرأس اللجنة يتولى عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل المجلس التنفيذي وخروج الجها -3

 .ائب للرئيسرئيس اللجنة مهام رئيس اللجنة لحين عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب رئيس ون

 تولىيالجهاز الذي يرأس اللجنة ونائبه عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل المجلس التنفيذي وخروج  -4

 .لجنة وانتخاب رئيس ونائب للرئيساألمانة العامة مهمة رئاسة اللجنة لحين عقد االجتماع األول ل ممثل

نسيق ومتابعة إنجاز هذه يسهر الرئيس على حسن سير أعمال اللجنة وأداءها للمهام المناطة بها وت -5

 .وطبقا لتوجيهات وقرارات المنظمةالمهام في اآلجال المقررة وفقا ألحكام هذه الالئحة 

في حال غياب ممثل عن الجهاز الذي يرأس اللجنة، يتولى الرئاسة ممثل الجهاز الذي يشغل منصب  -6

 نائب الرئيس.

يوقع و ،تحرير محاضر اجتماعاتها في مثل مهمته، وتتاألمانة العامة مهمة مقرر اللجنة ممثلتولى ي -7

وفي حال غيابه يتولى ممثل الجهاز المستضيف دور مقرر ، الرئيس والمقرر على هذه المحاضر

 اللجنة.

 للجنة أن تضع لها نظاما داخليا.    -8

 الماد  السابعة

 اجتماعات اللجنة

د أحد قل وذلك في بلبشهر على األقاد المجلس التنفيذي تعقد اللجنة اجتماعها سنويا قبل انع

األجهزة األعضاء الذي يعبر عن رغبته في استضافتها أو في مقر األمانة العامة، ويتم تحديد موعد 

 رئيس الجهاز المستضيف ورئيس اللجنة.اور والتنسيق بين األمين العام وهذا االجتماع بالتش

ناء أو ب، بمبادرة من رئيسها أو بقرار من المجلس التنفيذي أخرىللجنة أن تعقد اجتماعات و

 ، لتدارس موضوع محدد.على طلب من األمين العام

 الماد  الثامنة
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 عمالجدول األ

مال ول األع، مشروع جدمانة العامة وقبل موعد كل اجتماعاألممثل ، بالتنسيق مع يعد رئيس اللجنة -1

  .جتماع بخمسة عشر يوما على األقلتاريخ انعقاد اال عضاء في اللجنة قبلوتوافى به األجهزة األ

 .ول أعمالهادتصادق اللجنة في بداية كل اجتماع لها على ج -2

 

 

  الماد  التاسعة

 النصاب القانوني

ى األقل من بينهم الرئيس ال بحضور نصف أعضائها علال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إ

 .أو نائبه

 الماد  العاشر 

 اتخاذ القرارات 

الة تعادل وفي ح ،عضائها الحاضرينأتتخذ اللجنة قراراتها وتصدر مقترحاتها وتوصياتها بأغلبية  -1

 الرئيس. صوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليهاأل

 .عدا في حالة انتخاب الرئيس ونائبهيكون التصويت علنيا ما -2

 

 الماد  الحادية عشر 

 تكاليف االجتماعات

تتحمل األجهزة األعضاء في اللجنة، نفقات سفر وإقامة ممثليها بمناسبة االجتماعات التي تعقدها  -1

 سواء ببلد أحد األجهزة األعضاء أو بمقر األمانة العامة.

مترتبة جميع النفقات ال وتتحمل ،ات جميع اإلمكانات الالزمة لعقدهتوفر الجهة المستضيفة لالجتماع -2

 عن ذلك.

 الفصل الرابع : اعتماد وتعديل الالئحة

 الماد  الثانية عشر 

يتم اعتماد هذه الالئحة التنظيمية من قبل المجلس التنفيذي وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها. وفي حالة 

 نه.أالحاجة إلجراء أي تعديل عليها، يرفع المقترح إلى المجلس التخاذ ما يراه بش
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 لألجهزة األعضاء واألمانة العامة ورئيس اللجنة حق اقتراح التعديل.

 

 انتقاليةم الفصل الخامس: أحكا

 عشر الثالثةالماد  

اللجنة من قبل المجلس  إلى حين إعادة تشكيل مهامهمالمخطط االستراتيجي  لجنةيواصل أعضاء 

 .2122-2118اعتماد المخطط االستراتيجي للفترة  التنفيذي وبعد


