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 يسم اهلل الرمحن الرحيم

الالئحة التنظيمية  

 المخطط االستراتيجي للمنظمةللجنة 

 

 

المادة األولى 

موضوع الالئحة 

وقواعد  المخطط االستراتٌجً للمنظمةتحدد بموجب هذه الالئحة أهداف ومهام لجنة 

. تنظٌمها وسٌرها وتقٌٌم نتائج أعمالها

المادة الثانية 

التعاريف 

لأللفاظ والتعابٌر التالٌة أٌنما وردت فً هذه الالئحة المعانً المبٌنة أمام كل منها ما لم ٌكون 

: ٌقتض سٌاق الكالم معنى آخر 

. المنظمة العربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة:          المنظمة    

. المجلس التنفٌذي للمنظمة العربٌة:        المجلــس     

العربٌة  األجهزة األعضاء فً المنظمة:    زة        األجهـ

األمانة العامة للمنظمة العربٌة :      األمانة العامة 

.   .للمنظمة العربٌة المخطط االستراتٌجًلجنة :         اللجنـة     

. .للمنظمة العربٌة المخطط االستراتٌجًرئٌس لجنة :      رئٌس اللجنة 
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 األهداف، المهام واالختصاصات:  الفصل األول

األهداف  :المادة الثالثة

: تهدف اللجنة إلى 

وضع مشارٌع الخطط اإلستراتٌجٌة للمنظمة وفقا ألفضل الممارسات الدولٌة فً  -1
مجال التخطٌط االستراتٌجً بما من شأنه أن ٌساعد على االرتقاء بمستوى أداء 

 ؛المنظمة واألجهزة األعضاء
األعضاء على تبنً التخطٌط االستراتٌجً وتبادل المعارف تشجٌع األجهزة  -2

؛  والمهارات المتصلة باإلدارة اإلستراتٌجٌة
إرساء التعاون مع منظمة االنتوساي والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة األخرى فً  -3

؛  مجال التخطٌط االستراتٌجً 
 .السنوٌةمتابعة تنفٌذ الخطط االستراتٌجٌة المعتمدة وفقا للخطط التشغٌلٌة  -4

 

المادة الرابعة 

المهام واالختصاصات 

: تتولى اللجنة القٌام بالمهام التالٌة 

؛  وضع إطار حول تطوٌر ومتابعة وتقٌٌم المخطط  -1

تجمٌع وتحلٌل البٌانات المتصلة بتحقٌق أهداف المخطط االستراتٌجً بالتنسٌق مع  -2

؛ األمانة العامة 

؛ ولألجهزة األعضاء فً مجال التخطٌط االستراتٌجًتقدٌم الرأي والمشورة للمنظمة  -3

تقدٌم المقترحات للمجلس التنفٌذي حول اآللٌات الكفٌلة بتفعٌل األهداف اإلستراتٌجٌة  -4

؛  للمنظمة

 تشكيل اللجنة:    الفصل الثانـي

المادة الخامسة        

باإلضافة إلى ممثل األمانة العامة، من تسعة أعضاء ٌتم تعٌٌنهم بقرار من  اللجنةتتألف  -1

المجلس التنفٌذي؛ 

ٌراعى فً اختٌار أعضاء اللجنة االلتزام والكفاءة والخبرة فً مجال اختصاصاتها ؛ ـ  2

 

وٌتاح لألجهزة بعد . فترة المخطط االستراتٌجًلمدة تحدد عضوٌة أعضاء اللجنة ـ  3

عضوٌتها إعادة تقدٌم ترشحها من جدٌد لعضوٌة اللجنة؛ انقضاء مدة 

ود الجهاز الذي ٌرأس اللجنة من قبل المجلس التنفٌذي ووج اللجنةـ عند إعادة تشكٌل  4           

أعضاء اللجنة الجدٌدة ٌستمر الجهاز برئاسة اللجنة لحٌن عقد االجتماع األول للجنة ضمن 

وانتخاب رئٌس ونائب للرئٌس ؛ 
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عند إعادة تشكٌل اللجنة من قبل المجلس التنفٌذي وخروج الجهاز الذي ٌرأس اللجنة،    -5          

ٌتولى الجهاز نائب رئٌس اللجنة مهام رئٌس اللجنة لحٌن عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب رئٌس 

ونائب للرئٌس ؛ 

الجهاز الذي ٌرأس اللجنة  عند إعادة تشكٌل اللجنة من قبل المجلس التنفٌذي وخروج  -6         

ونائبه، ٌتولى ممثل األمانة العامة مهمة رئاسة اللجنة لحٌن عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب رئٌس 

وفً حال غٌاب ممثل األمانة العامة ٌتولى ممثل الجهاز المستضٌف رئاسة اللجنة ؛ . ونائب للرئٌس

اعات اللجان على أن ٌكلف احدهم لكل جهاز الحق فً تسمٌة أكثر من مشارك فً اجتم -7

. بصفته ممثال رسمٌا له

تسقط عضوٌة كل جهاز فً اللجنة بتغٌب ممثله عن حضور اجتماعٌن متتالٌٌن بدون  -8

عذر مقبول ؛ 

ٌحٌط رئٌس اللجنة رئٌس الجهاز المعنً بكل تقصٌر أو إخالل لممثله بواجباته داخل  -9

. اللجنة

 سيير اللجنةت:   الفصل الثالث

المادة السادسة 

وٌحق للجهاز الذي . لفترة المخطط االستراتٌجًـ تنتخب اللجنة رئٌسا لها ونائبا للرئٌس  1
ٌمثله الرئٌس أو نائب الرئٌس استبدال الممثل الذي تم انتخابه بممثل آخر مع احتفاظ الممثل 

الجدٌد بنفس المنصب لباقً المدة المقررة لذلك؛ 
عمال اللجنة وأدائها للمهام المناطة بها وتنسٌق وتتبع ٌسهر الرئٌس على حسن سٌر أـ   2

إنجاز هذه المهام  فً اآلجال المقررة وفقا ألحكام هذه الالئحة وطبقا لتوجٌهات وقرارات 
المنظمة؛ 

 إذا غاب الرئٌس لسبب من األسباب ناب عنه نائب الرئٌس؛ـ  3
وفً . تحرٌر محاضر اجتماعاتها وتتمثل مهمتها فً. تتولى األمانة العامة مهمة مقرر اللجنةـ  4

و ٌوقع .  ةحال غٌاب ممثل األمانة العامة ٌتولى ممثل الجهاز المستضٌف القٌام بهذه المهم
الرئٌس والمقرر على هذه المحاضر؛ 

؛  للجنة أن تضع لها نظاما داخلٌا -5

المادة السابعة 

اجتماعات اللجنة 

المجلس التنفٌذي بشهر على األقل وذلك فً  ـ تعقد اللجنة اجتماعا سنوٌا قبل انعقاد اجتماع

وٌتم تحدٌد . بلد أحد األجهزة األعضاء الذي ٌعبر عن رغبته فً استضافته أو فً مقر األمانة العامة

موعد هذا االجتماع بالتشاور والتنسٌق بٌن األمٌن العام ورئٌس الجهاز المستضٌف ورئٌس اللجنة؛ 

بمبادرة من رئٌسها أو بقرار من المجلس التنفٌذي أو  ـ للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائٌة،

 .أو أكثر من موضوع  ذات أهمٌة بناء على طلب من األمٌن العام، لتدارس موضوع محدد
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المادة الثامنة 

جدول األعمال 

ٌعد رئٌس اللجنة، بالتنسٌق مع األمانة العامة وقبل موعد كل اجتماع، مشروع جدول  -1

جهزة األعضاء فً اللجنة قبل تارٌخ انعقاد االجتماع بخمسة عشر ٌوما على األعمال وتوافى به األ

وٌجب أن ٌتضمن مشروع جدول األعمال الموضوعات الداخلة فً نطاق اختصاصات اللجنة . األقل

: سٌما 

؛  فترة المخطط االستراتٌجًإعداد خطة العمل ل*  

حصر البرنامج السنوي لعمل اللجنة ؛ *  

. السنوي حول نشاطها إعداد التقرٌر*  

. تصادق اللجنة، فً بداٌة كل اجتماع لها على جدول أعمالها -2

المادة التاسعة 

النصاب القانوني 

ال تكون اجتماعات اللجنة صحٌحة إال بحضور نصف أعضائها على األقل من بٌنهم 

. الرئٌس أو نائبه

المادة العاشرة 

اتخاذ القرارات 

وفً . مقترحاتها وتوصٌاتها بأغلبٌة أعضائها الحاضرٌن تتخذ اللجنة قراراتها وتصدر -1

حالة تعادل األصوات، ٌرجح الجانب الذي ٌنتمً إلٌه الرئٌس ؛ 

ٌكون التصوٌت علنٌا ما عدا فً حالة انتخاب الرئٌس ونائبه ؛  -2

المادة الحادية عشرة 

تكاليف االجتماعات 

ممثلٌها بمناسبة االجتماعات تتحمل األجهزة األعضاء فً اللجنة نفقات سفر وإقامة  -1
؛ . التً تعقدها سواء ببلد أحد األجهزة األعضاء أو بمقر األمانة العامة

وتتحمل جمٌع النفقات . توفر الجهة المستضٌفة لالجتماع جمٌع اإلمكانات الالزمة لعقده -2
 المترتبة عن ذلك؛

3-  
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 اعتماد وتعديل الالئحة:   الفصل الرابع

المادة الثانية عشرة 

. ٌتم اعتماد هذه الالئحة التنظٌمٌة من قبل المجلس التنفٌذي وتعتبر نافذة من تارٌخ اعتمادهاـ 

وفً حالة الحاجة إلى إجراء أي تعدٌل علٌها، ٌرفع المقترح إلى المجلس التخاذ ما ٌراه 

. بشأنه

. ـ لألجهزة األعضاء واألمانة العامة ورئٌس اللجنة حق اقتراح التعدٌل

 أحكام انتقالية:   الفصل الخامس

المادة الثالثة عشرة 

ـ بصفة استثنائٌة ـ من قبل المجلس التنفٌذي  تواصل اللجنة عملها وفق التشكٌلة الحالٌة وٌعاد تشكٌلها  -

ـ  2018الذي أوكلت إلٌه الجمعٌة العامة فً دورتها الثانٌة عشرة اعتماد المخطط االستراتٌجً 

 .ي الذي ٌعقد قبٌل الجمعٌة العامةلمجلس التنفٌذامن قبل  2022ابتداء من سنة و 2022

 

 


