مرفق ( )3جدول التعديالت على مشروع النظام األساسي
مشروع النظام المعدل

رقم المادة

"تنظيم التعاون وتدعيمه ييا اهزةاة اهع ا فيما
المادة (  ) 3أهداق المنظمو
يينةا وييا منظمو اال تاالاي واال راق ا الع قو
البند رقم ()3
"....
"تش يب تبادل وزةا النظر واهف ار وال برا
مادة ( ) 3أهداق المنظمو
فف م ال الرقايو الماليو
والبثا
والدراالا
البند رقم ()4
والمثاالبو ييا اهزةاة اهع ا "...
المادة رقم  : 4ع ايو تعتبر زميب اهزةاة العليا للرقايو فف الدول العرييو –
اهع ا فف زامعو الدول العرييو – أع ا فف
المنظمو
المنظمو
ورد فف المادة  7أن ال ةاز فف ال معيو العامو يمثل
مادة ( ) 7البند رقم ()1
يافد يرئاالو رئيس ال ةاز أو ما يناب عنه وأ ه فف
مادة (  )02البند رقم ( )1
حال تعذر ح ار رئيس ال ةاز المست يل لرئاالو
مادة (  )02البند رقم ( )0
ال معيو العماميو  ،يتالى ما يناب عنه هذه المةمو ثم
مادة (  )01البند رقم ( )1
النائب اهول فالنائب الثا ف .
وورد فف المادة  ( 02فقرة  ) 1أن ا عقاد الم لس
التنفيذي يعتبر صثيثا ً يث ار الرئيس أو ائب الرئيس
يال ةاز الذي يترأس الم لس  ،ثم يثل مثله ما اايه
على الترتيب النائب اهول يالم لس ثم النائب الثا ف ...
وورد فف المادة ( 02فقرة ) 0أ ه يمثل ال ةاز اهعلى
للرقايو فف ازتماعا الم لس التنفيذي رئيسه  ،وفف
حال تعذر ح اره يم ا أن ينيب عنه ما يمثله .
وورد فف المادة  01أ ه يرأس الم لس التنفيذي رئيس
ال معيو العامو أو ما يناب عنه .....
المادة ( )8اختصاصا
ال معيو العامو ومسئاوليتةا
البند رقم()4
المادة ( )8اختصاصا
ال معيو العامو ومسؤولياتةا
البند رقم ()8
المادة رقم  : 8اختصاصا
ال معيو العامو ومسؤولياتةا
البند رقم ()12

اقرار البيا ا

الماليو المدققو عا الدورة السايقو .

مشروع النظام الذي تم االتفاق عليه
"تنظيم التعاون وتدعيمهه يهيا اهزةهاة اهع ها و فيمها
يينةهها ويههيا منظمههو اال تاالههاي واال ههراق ا الع قههو
"....
"تشههه يب تبهههادل وزةههها النظهههر واهف هههار وال بههههرا
والدراالهها والبثهها فههف م تلههل أوزههه الرقايههو يهههيا
اهزةاة اهع ا "...
تعتبر زميب اهزةاة العليا للرقايو فف الهدول العرييهو –
اهع ههها فهههف زامعهههو الهههدول العرييهههو – أع ههها فهههف
المنظمو
ورد فف المادة  7أن ال ةاز فف ال معيو العامو يمثل
يافد يرئاالو رئيس ال ةاز أو ما يناب عنه وأ ه فف
حال تعذر ح ار رئيس ال ةاز المست يل لرئاالو
ال معيو العماميو  ،يتا لى ما يناب عنه هذه المةمو ثم
النائب اهول فالنائب الثا ف .
وورد فف المادة  ( 02فقرة  ) 1أن ا عقاد الم لس
التنفيذي يعتبر صثيثا ً يث ار الرئيس أو ائب
الرئيس يال ةاز الذي يترأس الم لس  ،ثم يثل مثله
ما اايه على الترتيب النائب اهول يالم لس ثم
النائب الثا ف ...
وورد فف المادة ( 02فقرة ) 0أ ه يمثل ال ةاز اهعلى
للرقايو فف ازتماعا الم لس التنفيذي رئيسه  ،وفف
حال تعذر ح اره يم ا أن ينيب عنه ما يمثله .
وورد فف المادة  01أ ه يرأس الم لهس التنفيهذي رئهيس
ال معيو العامو أو ما يناب عنه .....
اقرار البيا ا الماليو المدققو عا الدورة السايقو .

" ا ت اب أع ا الم لس التنفيذي وتسميو وال ةاز " ا ت ههاب أع ههها الم لهههس التنفيههذي وتسهههميو ال ةهههاز
اهعلى للرقايو الذي اليتالى مةام اهما و العامو للمنظمو اهعلهههى للرقايهههو الهههذي الهههيتالى مةهههام اهما هههو العامهههو
للمنظمو واهزةاة المنبثقو عنةا "
واهزةاة المنبثقو عنةا "
يثق لل معيو العامو تش يل ل ان ي ق الل ان
الرئيسيو ما ييا أع ائةا لبثث ماضاعا مت صصو يثق لل معيو العامو تش يل الل ان الرئيسيو وأي ل ان
أخرى ترى تش يلةا لبثث ماضاعا مت صصو ما
ييا أع ائةا .

المادة ( )9ا عقاد ال معيو العامو( :أن يبلب الم لس التنفيذي عقد دورة غير عاديو لل معيو " يتداول الم لس التنفيذي خ ل ازتماعهه اهالهباب التهف مها
شهن ةا أن تثهال دون ا عقهاد ال معيههو العامهو فهف الدولهو التههف
العامو)
البند رقم ()0
البق تسميتةا ل الت هافو ذ ا تقهدم يبلهب لهد أحهد أع ها
المنظمو  ،ويت ذ الم لس قراره ياهغلبيو المبلقهو هع هائه
يت ليههل اهما ههو العامههو لم ا بههو زميههب اهزةههاة مههب ييههان
اهالهباب مها خه ل التراالهل ،ءيهدا رغبتةها مها عدمهه فههف
قل م ان ا عقاد ال معيو العامو ذلى مقر اهما و العامو.
ويشتر لنقهل م هان ا عقهاد ال معيهو العامهو ذلهى مقهر اهما هو
العامهههو الثصهههال علهههى ماافقهههو ثالثهههف اهزةهههاة اهع ههها
يالمنظمو".

المادة (  ) 10رئاالو ال معيو " يتالى رئاالو أولى زلسا ال معيو العامو رئيس " يتههالى رئاالههو أولههى زلسهها ال معيههو العامههو رئهههيس
الدورة السايقو الى أن يتم ا تقال الرئاالو الى رئيس الههدورة السههايقو الههى أن يههتم ا تقههال الرئاالههو الههى رئههيس
العامو وادارة زلساتةا
الدورة المقبلو "
الدورة المقبلو "
البند رقم ()1
ذ ا أالهفر تي ههو التصههايت عهها تعههادل فههف اهصههاا
المادة (  ) 14أزرا ا الير ذ ا أالفر تي و التصايت عا تعادل فف اهصاا
ت ري ذعادة التصايت  ،فإ ا تعادلت اهصاا فف يرزح ال ا ب الذي منه الرئيس .
العمل فف ال معيو العامو
المرة الثا يو يرزح ال ا ب الذي منه الرئيس .
البند رقم ()7
اقتراا الم بت االالتراتي ف على ال معيو العامو اقتههراا الم بهههت االالهههتراتي ف علههى ال معيهههو العامهههو
المادة ( )17اختصاصا
ءقرارهمههها ،وات ههها مههها يتبلبهههه اهمهههر مههها ذزهههرا ا
ءقرارهما ،وات ا ما يتبلبه اهمر ما ذزرا ا
الم لس التنفيذي
لتنفيذهما ومتايعتةم ا مب مراعاة ما يبرأ أثنا لد ما لتنفيذهما ومتايعتةما مب مراعاة ما يبرأ أثنها لهد مها
البند رقم ()3
ظروق ييا الدورتيا العاديتيا لل معيو العامو .
ظروق ييا الدورتيا العاديتيا لل معيو العامو .
تقديم تقرير ذلى ال معيو العامو مب يدايو دورة ا عقادها تقديم تقرير ذلى ال معيو العامو مهب يدايهو دورة ا عقادهها
المادة ( )17اختصاصا
العاديو يت ما ييان شا المنظمو خ ل الفترة السايقو العاديهههو يت هههما ييهههان شهههها المنظمهههو خههه ل الفتههههرة
الم لس التنفيذي
الا اقعو ييا دورتف اال عقاد العاديتيا وتاضيح مدى السايقو الااقعو يهيا دورتهف اال عقهاد العهاديتيا وتاضهيح
البند رقم ()4
تثقيق المنظمو لاهداق التى وزد ما أزلةا واقتراا مهدى تثقيهق المنظمهو لاهههداق التهى وزهد مها أزلةهها
الاالائل ال فيلو يتثقيقةا  ،وتقديم التقرير المالف ذلى واقتهههراا الاالهههائل ال فيلهههو يتثقيقةههها  ،وتقهههديم التقريهههر
ال معيو العامو فف يدايو دورة ا عقادها العاديو يت ما المههالف ذلههى ال معيههو العامهههو فههف يدايههو دورة ا عقادهههها
العاديههو يت ههما تنفيههذ البر هههامو المههالف وتقههارير ل نهههو
تنفيذ البر امو المالف وتقارير مراقبف الثسايا .
الرقايو الماليو .
اقتراا زدول أعمال ال معيو العامو فف دورتةا العاديو اقتراا زدول أعمال ال معيو العامو فف دورتةا العاديو
المادة (  (17اختصاصا
وغير العاديو واعداد الترتيبا ال زمو ال عقادها فف وغيهر العاديهو واعههداد الترتيبها ال زمههو ال عقادهها فههف
الم لس التنفيذي
الماعد المثدد فف القرار المت ذ فف هذا الشنن و لد الماعهد المثههدد فهف و لههد يالتنسههيق مهب اهما ههو العامههو
البند رقم ()5
وال ةاز المست يل...
يالتنسيق مب اهما و العامو وال ةاز المست يل...

اختصاصا

المادة ()17
الم لس التنفيذي
البند رقم ()11
المادة ( )17اختصاصا
الم لس التنفيذي
البند رقم ()10
المادة ( )17اختصاصا
الم لس التنفيذي
البند رقم ()13

يما ال يتعارم مب أح ام هذا النظام  ،يثق للم لس يمها ال يتعهارم مهب أح هام ههذا النظهام  ،يثهق للم لههس
ا لتنفيذي وضب ظامه الداخلف .
التنفيذي وضب ظامه الداخلف .
" احدا الل ان الفرعيو  ،ينا على تاصيو رئيس " احههدا الل ههان الفرعيهههو  ،ينهها علهههى تاصههيو رئهههيس
الل نو الرئيسيو أو ترشيح ما اهما و العامو " .
الل نو أو ترشيح ما اهما و العامو " .
" تش يل فرق وم ماعا العمل  ،واعتماد ر الائةا " تشه يل فههرق وم ماعهها العمههل  ،واعتمههاد ر الههائةا
وأع ائةا ينا على تاصيو ما اهما و العامو "
وأع ائةا ينا على تاصيو ما اهما و العامو "

المادة ( )17اختصاصا الم لس ات ا القرار يشنن تثديد م ان ا عقاد ازتماع ال معيو العامو " ...و لد وفقا ً لما هها منصهاع عليهه فهف المهادة (  9فقهرة
فف مقر اهما و العامو فف حال تعذر ا عقاده فف البلد الذي  ) 0ما هذا النظام".
التنفيذي :البند رقم ()11
البق وأن تسميته الالت افو االزتماع ،يعد تداول اهالباب
التى حالت دون ا عقاده.
المادة ( - )17اختصاصا
الم لس التنفيذي :البند رقم ()17

تسميو ممثل المنظمو فف الل ان التايعو ل تاالاي يالتاافق أو " تسهههميو ممثهههل المنظمههههو فهههف الم لههههس التنفيهههذي لمنظمههههو
اء تاالهههاي والل هههان والةيا هههل وفهههرق العمهههل التايعهههو لةههها
اال ت اب
ياال ت اب ما خ ل االقتراع السري".

المادة ( )17اختصاصا الم لس لرئيس الم لس التنفيذي تنزيل ازتماعا الل ان أو تعديل "علههى رئهههيس الم لههس التنفيهههذي تنزيههل ازتماعههها الل هههان
الرئيسهههيو والفرعيهههو وفهههرق وم ماعههها العمهههل أو تعهههديل
مااعيد وم ان ا عق ادها ذ ا اقت ت ال رورة لد .
التنفيذي :البند رقم ()18
مااعيد وم هان ا عقادهها ،ذ ا تعهذر عقهدها حسهب المقهرر لةها
 ،و لد يعد التشاور مب ائبيه واهميا العام ".
المادة ( )02صثو ا عقاد الم لس "يعتبر ا عقاد الم لس التنفيذي صثيثا ً يث ار الرئيس أو تغيير عبارة "أو ائب الرئيس يال ةهاز" ذلهى عبهارة "أو مها
يمثله ما ال ةاز".
ائب الرئيس يال ةاز الذي يترأس الم لس."........
التنفيذي :البند رقم (: )1

المادة ( ) 00زدول أعمال يقر الم لس التنفيذي فف يدايو ل ازتماع له زدول يقر الم لس التنفيذي زدول اهعمال المقتهرا فهف يدايهو
ل ازتماع.
اهعمال المقترا .
الم لس التنفيذي
البند رقم ()0
المادة (  ) 03ازرا ا الير تببق الفقرا الرايعو وال امسو والسايعو ما المادة تببهق الفقههرا الرايعهو وال امسههو والسهايعو مهها المههادة
الثا يو عشرة المتعلقو يإزرا ا الير العمل فف ال معيو الرايعهههو عشهههرة المتعلقهههو يهههإزرا ا الهههير العمهههل فهههف
العمل فف الم لس التنفيذي
ال معيو العامو .
العامو .
البند رقم ()4
المادة ( ) 04تش يل اهما و " تتالى ال معيو العامو اختيار أحد اهزةاة اهع ا " تتالى ال معيو العامهو اختيهار أحهد اهزةهاة اهع ها
لتالف مةام اهما و العامو للمنظمو ،و لد وفقا لاح ام لتالف مةام اهما و العامو للمنظمو ،و لهد يماافقهو ثلثهف
العامو:
أع ا المنظمو ".
المنصاع عليةا فف هذا النظام".
البند رقم (:)1
المنبثقو
المادة (  )05مةام اهما و العامو القيام يمةام أما و السر للمنظمو والتش ي
عنةا ويازه خاع أما و الر زلسا ال معيو العامو
واختصاصاتةا
والم لس التنفيذي والل ان الرئيسيو وتس يل ما يدور
البند رقم ()4
فيةا وذعداد مثاضر ال لسا وتعميمةا على اهزةاة
اهع ا .
المادة (  ) 05مةام اهما و العامو عبارة " تنفيذ المياا يو"
واختصاصاتةا
البند رقم ()14
المادة (  ) 05مةام اهما و العامو يما ال يتعارم مب أح ام هذا النظام  ،يثق لاما و
العامو وضب ظامةا الداخلف ،على أن يتم ذقراره ما
واختصاصاتةا
الم لس التنفيذي
البند رقم ()02
المادة (  - )01الل ان الرئيسيو " يتم ذحدا وتسميو ر الا الل ان الرئيسيو ما قبل
ال معيو العامو ،ينا ً على تاصيو ما الم لس
والفرعيو ومةامةا
التنفيذي.".....
البند رقم ()1
المادة (  ) 01الل ان الرئيسيو " تش يل الل ان الفرعيو وتسميو ر الائةا ما قبل
الم لس التنفيذي ينا على تاصيو ما اهما و العامو او
والفرعيو ومةامةا
رئيس الل نو الرئيسيو " .
البند رقم ()0

القيهام يمةههام أما هو السههر للمنظمهو والاحههدا التنظيميههو
المنبثقو عنةا ويازهه خهاع أما هو الهر زلسها ال معيهو
العامو والم لس التنفيذي والل ان الرئيسيو وتسه يل مها
يههدور فيةهها وذعههداد مثاضههر ال لسهها وتعميمةهها علههى
اهزةاة اهع ا .
عبارة " تنفيذ المياا يو"
يمهها ال يتعههارم مههب أح ههام هههذا النظههام  ،يثههق لاما ههو
العامو وضب ظامةها الهداخلف ،علهى أن يهتم ذقهراره مها
الم لس ا لتنفيذي
" يهتم ذحهدا وتسههميو ر الها الل هان الرئيسههيو مها قبههل
ال معيههههو العامههههو ،ينهههها ً علههههى تاصههههيو مهههها الم لههههس
التنفيذي.".....
" تشههه يل الل هههان الفرعيهههو وتسهههميو ر الهههائةا مههها قبهههل
الم لهس التنفيهذي ينها علههى تاصهيو مها اهما هو العامههو
او رئيس الل نو الرئيسيو " .

المادة ( - )01الل ان الرئيسيو "يعتمد الم لس التنفيذي أع ا الل ان الرئيسيو والفرعيو "يعتمد الم لس التنفيذي فهف تعيهيا أع ها الل هان الرئيسهيو
والفرعيو على اال ت اب ما خ ل االقتراع السري".
والفرعيو ومةامةا :البند رقم ( )3ينا ً على ترشيح ما رئيس الل نو.".....
:

المادة (  ) 01الل ان الرئيسيو يما ال يتعارم مب أح ام هذا النظام  ،ترفب الل ان
الرئيسيو والفرعيو القااعد المنظمو لعملةا للم لس
والفرعيو ومةامةا
التنفيذي العتمادها .
البند رقم ()4
يتم تش يل فرق وم ماعا العمل التى تن اي تثت
المادة (  ) 07فرق وم ماعا
ينا
ائةا
وأع
رئيسةا
وتسميو
الرئيسيو
ان
الل
مةام
العمل ومةامةا
ً
على مقترا الم لس التنفيذي أو اهما و العامو أو رئيس
البند رقم ()1
ً
الل نو الرئيسيووفقا....
على رئيس ل فريق ....ويم ا للم لس التنفيذي
المادة (  ) 07فرق وم ماعا
االالتعا و ي برا ما منسايف اهزةاة اهع ا أو ما
العمل ومةامةا
خارا المنظمو لدراالو ماضاعا معينو  ،وعليةم رفب
البند رقم ()4
تقارير ذلى الم لس التنفيذي مت منو الرأي فف
الماضاعا الما لو ذليةم دراالتةا وفثصةا .
المادة (  ) 08البر امو المالف تبدأ السنو الماليو للمن ظمو فف أول ا ان الثا ف (يناير)

يمها ال يتعههارم مههب أح ههام هههذا النظههام  ،ترفههب الل ههان
الرئيسههيو والفرعيههو القااعههد المنظمههو لعملةهها للم لههس
التنفيذي العتمادها .
يتم تش يل فرق وم ماعا العمهل التهى تن هاى تثهت
مةههام الل ههان الرئيسههيو وتسههميو رئيسههةا وأع ههائةا مهها
قبههل الم لههس التنفيههذي ينههها ً علههى مقتههرا مهها اهما هههو
العامو أو رئيس الل نو الرئيسيو ...
علهههى رئهههيس هههل فريهههق ....ويم ههها للم لهههس التنفيهههذي
االالتعا و ي بهرا مها ممثلهف اهزةهاة اهع ها أو مها
خههارا المنظمههو لدراالههو ماضههاعا معينههو  ،وعلههيةم
رفهب تقهارير ذلهى الم لههس التنفيهذي مت همنو الهرأي فههف
الماضاعا الما لو ذليةم دراالتةا وفثصةا .
تبههدأ السههنو الماليههو للمنظمههو فههف 1ينههاير مهها ههل عههام

ما ل عام وتنتةف فف ةايو ا ان اهول (ديسمبر) منه وتنتةف فف  31ديسمبر .
للمنظمو
.
البند رقم ()1
المادة (  ) 33التصايت على " ....يؤزل يثث الماضاع الى دورة ال معيو العامو " ....يؤزهل يثههث الماضههاع الهى دورة ال معيههو العامههو
التاليو لمناقشتو – التصايت على صه م دداً يذا آليو التاليههو لمناقشههتو و التصههايت علههى صههه م ههدداً يههذا
تعديل مااد النظام اهالاالف
آليو التصايت"
التصايت"
المادة (  - )34حسم ال فا ييا اهزةاة اهع ا
المادة (  - )34حسم ال فا
االتند اء ار المقترا ما قبهل فريهق العمهل يشهنن حسهم
ييا اهزةاة اهع ا
ً
ال فا زاائيها علهى اء هار المعمهال يهه لهدى امنظمهو
االتند اء ار المقترا ما قبل
اء تاالاي
فريق العمل يشنن حسم
ال فا زاائيا ً على اء ار
المعمال يه لدى امنظمو
اء تاالاي

