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بسم هللا الرحمن الرحيم
امل ة األولى:
م ض ع الالئحة
تحدّد بموجب هذه الالئحة أهداف ومهام لجنة تنمية ّالقدرات ّاملؤسسية ّوقواعد تنظيمها ّوسيرهاّ
وتقييمّنتائج أعمالها ّ ،والتيّاعتمدهاّاملجلسّالتنفيذيّطبقاّللنقطةّالرابعةّمنّاملادةّّ 62منّالنظامّ
األساس يّللمنظمةّ .
امل ة ال نية:
التع ريف
يكونّ لأللفاظ والتعابير التالية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املبينة أمام كل منها ما لم ّيقتضّ
سياق الكالم معنى آخر:
املنظمة :املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
املجلس :املجلس التنفيذي للمنظمة العربية.
األجهزة :األجهزة األعضاء ف املنظمة العربية.
األمانة العامة :األمانة العامة للمنظمة العربيةّ .
اللجنةّ:لجنةّتنميةّالقدراتّاملؤسسية للمنظمةّالعربية.
رئيس اللجنة :رئيسّلجنة تنميةّالقدراتّاملؤسسية للمنظمةّالعربيةّ ّ.
الالئحةّ:ال ّالئحةّالتنظيميةّللجنةّتنميةّالقدراتّاملؤسسية للمنظمةّالعربيةّ .
النظامّاألساس يّ:النظامّاألساس يّ للمنظمةّالعربيةّلألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّ .
ّ
ال صل األول :األهداف ،امله م واالختص ص ت
امل ة ال ل ة :األهداف
تهدف اللجنة إلى:
ّ-1دعمممّاألجهممزةّاألعضمماءّلتنميممةّقممدراتهاّفمميّاملج مماوتّاملؤسسمميةّوالتنظيميممةّواملهنيممةّواملسمماعدةّفمميّتلبي ممةّ
احتياجاتهاّ .
ّ-2تعزي ممزّوت ممجيوّتب ممادقّونق مملّوتطبي ممتّاملع ممارفّوامله مماراتّاملتم مملةّ هياك مملّوعم مملّاألجه ممزةّبم مماّيمكنه مماّم ممنّ
النهوضّبمهامهاّعلىّأكملّوجهّ .
ّ-3تحديدّاألساليبّواآللياتّوالوسائلّالتيّمنّشأنهاّتحقيتّتنميةّالقدراتّاملنشودةّ .
-4ت جيوّالبحثّالعلميّالهادفّإلىّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةّلألجهزةّاألعضاء.

ال م ة الرابعة:
ال مه م واالختص ص ت
ألجل تحقيتّاألهداف املشار إليها ،تتولى اللجنةّ :
 -1إعدادّالخططّوالبرامجّالتدريبيةّومتابعتها.
 -6العملّعلىّتنميةّكفاءةّاملواردّالبشريةّلألجهزةّاألعضاء.
 -3إعدادّقاعدةّمعلوماتّخاصةّبمجاوتّتهمّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةّفيّاملنظمةّوالعملّعلىّتطويرهاّ
بالتنسيتّموّاومانةّالعامة.
 -4السعيّلالستفادةّمنّأفضلّاملمارساتّاملهنيةّ،العربيةّوالدولية.
 -5العملّعلىّتركيزّمنهجّالتعلمّاولكترونيّباملنظمة.
 -2تقديمّالرأيّواملشورةّللمنظمةّواألجهزةّاألعضاءّفيّمجاقّتنميةّالقدرات.
 -7دراسةّاملوضوعاتّالتيّيحيلهاّإليهاّاملجلسّالتنفيذيّوتقديمّمقترحاتّبشأنهاّللمجلس.
 -8اقتراحّالندواتّواللقاءاتّالعلميةّالتيّمنّشأنهاّاإلسهامّفيّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةّلألجهزةّاألعضاء.
 -9تقديم ّمقترحاتّ ،بتنسيت ّمو ّاألمانة ّالعامة ّواألجهزة ّاألعضاءّ ،ألجل ّتعزيز ّالتعاون ّمو ّاملنظماتّ
والهيئاتّالدوليةّواإلقليميةّفيّمجاقّتنميةّالقدراتّاملؤسسية.
 -11تقديمّمقترحاتّإلىّاملجلس ّالتنفيذيّلتشكيلّفرق ّعملّلدراسةّموضوعاتّمعينةّفيّمدةّزمنيةّ
محددةّ.غيرّأنهّوّيسوغّلفريتّعملّأنّيزاوقّأيّاختماصّمنّاوختماصاتّالعامةّاملخولةّللجنة.
ولهذهّالغايةّتقومّاللجنةّبّ :
ّإعدادّخطةّعملّمتكاملةّفيّمجاقّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةّلفترةّثالثّسنواتّ .ّإعدادّبرنامجّعملّسنويّتفميليّفيّاإلطارّاملرسومّلهّفيّخطةّالعملّاملشارّإليهاّفيّالفقرةّالسابقةّ .ّإعدادّتقريرّيتضمنّتقييماّلنتائجّتنفيذّبرنامجّالعملّالسنويّّ .ّيوافيّرئيسّاللجنةّاألمانةّالعامةّ هذهّالوثائتّقمدّعرضهاّعلىّاملجلسّالتنفيذي.ال صل ال  :تشكيل اللجنة
امل ة الخ مسة
 -1تتألف اللجنة ،باإلضافة إلى ممثل األمانة العامةّ ،منّتسعةّأعضاءّيتمّتعيينهمّوفقا ّلآللية ّاملبينة ّفيّ
النظامّاألساس ي
 -6يراعىّفيّاختيارّأعضاء اللجنة اولتزام والكفاءة والخبرة في مجاق اختماصاتها.
 -3تحدّد عضوية أعضاء اللجنة ملدة ثالث سنواتّ،ويتاحّلألجهزة بعد انقضاء مدةّعض ّويتها إعادة تقديم
ترشحها من جد يد لعض ّوية اللجنة.

 -4تنتخبّاللجنةّفيّأوق ّاجتماعّلهاّبعدّإعادةّ تشكيلهاّنائباّللرئيسّمنّبينّاألجهزةّأعضاءّاللجنةّالتيّ
تبديّرغبتهاّفيّالترشحّلهذاّاملنمبّ،علىّأنّيكونّالتمويتّباوقتراعّالسريّ.
 -5لكلّجهازّالحتّفيّتسميةّأكثرّمنّمشاركّفيّاجتماعاتّاللجنةّ،وفيّهذهّالحاقّيحددّالجهازّاملشاركّ
الذيّسيتولىّرئاسةّالوفدّعندّارسالهّلقائمةّاملشاركين.
 -2فيّحاقّتخلفّأيّعضوّمنّحضورّاجتماعينّمتتاليينّللجنةّدون ّعذرّيقبلهّالرئيسّبالتنسيتّموّ
األمانةّالعامةّ،يرفوّاألمرّإلىّاملجلسّالتنفيذيّوتخاذّماّيراهّبشأنه.
 -7يحيطّ رئيس اللجنة رئيس الجهاز املعني بكل تقمير أو إخالق ملمثله بواجباته داخل اللجنة.
 -8ويمكنّللجنةّفيّسبيلّتحقيتّأهدافهاّ،اوستعانةّبمنّتراهّمنّخبراءّمنّبينّاملنتسبينّإلىّاألجهزةّ
األعضاءّأوّمنّخارجّاملنظمةّ .
ال صل ال لث :تسيي اللجنة
امل ة الس سة
 -1يحتّللجهازّالرئيسّأوّنائبّالرئيسّاستبداقّممثله ّموّاحتفاظّاملمثلّالجديدّبنفسّاملنمبّلباقيّ
املدةّاملقررةّلذلك.
 -6يحرصّ الرئيسّعلىّحسنّسيرّأعماقّاللجنةّوأدائهاّللمهامّاملناطةّ هاّوتنسيتّوتتبوّإنجازّهذهّاملهامّ
فيّاآلجاقّاملقررةّوفقاّألحكامّهذهّالالئحةّوطبقاّلتوجيهاتّوقراراتّاملنظمة.
إذاّغابّالرئيسّلسببّمنّاألسبابّنابّعنهّنائبّالرئيس.
ّ
-3
 -4تتولىّاألمانةّالعامةّمهمةّمقررّاللجنةّ.وتتمثلّمهمتهاّفيّتحريرّمحاضرّاجتماعاتهاّ.وفيّحاقّغيابّ
ممثلّاألمانةّالعامةّيتولىّممثلّالجهازّاملستضيفّالقيامّ هذهّاملهمةّ.ويوقوّالرئيس ّواملقررّعلىّهذهّ
املحاضر.
 -5للجنةّأنّتضوّلهاّنظاماّداخلياّ .
امل ة الس بعة
اجتم ع ت اللجنة
 -1تعقد اللجنة اجتماعا سنويا قبل انعقاد اجتماع املجلس التنفيذي بشهر على األقل وذلك في بلد أحد
األجهزة األعضاء الذي يعبر عن رغبته في استضافته أو في مقر األمانة العامة .ويتم ّتحديد ّموعد هذاّ
اوجتماع بالتشاورّ والتنسيتّبينّاألمينّالعامّورئيس الجهاز املستضيفّورئيسّاللجنة.
 -6للجنة أن تعقد اجتماعات أخرىّ ،بمبادرة من رئيسها أو بقرار من املجلس التنفيذي أوّبناء على طلب
األمين العام ،لتدارس موضوع محدد أو أكثر من موضوع ذي أهمية.
من ّ

امل ة ال منة
جدول األعم ل
 -1يعدّرئيسّاللجنةّ،بالتنسيتّموّاألمانةّالعامةّوقبلّموعدّكلّاجتماعّ،مشروعّجدوق ّاألعماقّوتوافىّ
بهّاألجهزةّاألعضاءّفيّاللجنةّقبلّتاريخّانعقادّاوجتماعّبخمسةّعشرّيوماّعلىّاألقلّ.ويجبّأنّيتضمنّ
مشروعّجدوقّاألعماقّاملوضوعاتّالداخلةّفيّنطاقّاختماصاتّاللجنةّسيما:
*ّإعدادّخطةّالعملّللثالثّسنواتّ .
*ّحمرّالبرنامجّالسنويّلعملّاللجنةّ .
*ّإعدادّالتقريرّالسنويّحوقّنشاطهاّ.
 -6تمادق اللجنةّفيّبدايةّكلّاجتماع لها على جدوقّ أعمالها.
امل ة الت سعة
النص ب الق ن
و تكونّ اجتماعات اللجنة صحيحة إو بحضورّ نمف أعضائها على األقل منّبينهمّالرئيس أو نائبهّ .
امل ة الع شرة
اتخ ذ القرارات
 -1تتخذّاللجنةّقراراتهاّومقترحاتهاّوتوصياتهاّبأغلبيةّأعضائهاّالحاضرين ّبالتمويتّالعلنيّ ،وفيّحالةّ
التعادقّيرجحّالجانبّالذيّينتميّإليهّرئيسّاوجتماعّ .
امل ة الح ية عشرة
تك ليف االجتم ع ت
 -1تتحمل األجهزة األعضاء في اللجنة نفقات سفر وإقامة ممثليها بمناسبة اوجتماعاتّالتي تعقدها سواء
ببلد أحد األجهزة األعضاء أو بمقر األمانة العامة.
 -6توفّر الجهة املستضيفةّلالجتماع جميوّاإلمكانات الالزمة لعقدهّ.وتتحمل جميو النفقات ّاملترتبة عن
ذلك.
ال صل الراب :اعتم وتعديل الالئحة
امل ة ال نية عشرة
 -1يتمّ اعتماد هذه الالئحة التنظيمية من قبل املجلس التنفيذي وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادهاّ .وفي
حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديلّعليهاُ ،ي ّرفو املقترح إلى املجلس وتخاذ ما يراهّبشأنه.
 -6لألجهزة األعضاء واألمانة العامة ورئيس اللجنة حت اقتراح التعديلّ .
ّ

