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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 :األولى امل  ة

 الالئحة م ض ع

ّ لجنة ومهام أهداف الالئحة هذه بموجب دتحد ّ ّالقدراتّاملؤسسية يرهاّوسّيمهاتنظ وقواعدتنمية
ّّ،أعمالها نتائجوتقييمّ ّللنقطةّالرابعةّمنّاملادة ّاملجلسّالتنفيذيّطبقا ّاعتمدها منّالنظام62ّّوالتي

ّاألساس يّللمنظمة.
 

 :ال  نية امل  ة

 التع ريف

يقتضّّلم ما منها كل أمام ينةاملب ياملعان الالئحة هذه يف وردت مانأي يةالتال يروالتعاب لأللفاظ كوّني
 :آخر معنى الكالم سياق

 .واملحاسبة يةاملال للرقابة ياالعل لألجهزة يةالعرب املنظمة :املنظمة
 .يةالعرب للمنظمة يذيالتنف املجلس :املجلس
 .يةالعرب املنظمة ف األعضاء األجهزة :األجهزة

ّية.العرب للمنظمة العامة األمانة :العامة األمانة
 .للمنظمةّالعربية لجنةّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةاللجنة:ّ
ّّ.للمنظمةّالعربية تنميةّالقدراتّاملؤسسية لجنةّرئيس :اللجنة رئيس

ّ.للمنظمةّالعربية تنميةّالقدراتّاملؤسسيةلجنةّلئحةّالتنظيميةّاّللا:ّالالئحة
ّ.للمنظمةّالعربيةّلألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّيالنظامّاألساس ّاألساس ي:النظامّ

ّ

 واالختص ص ت امله م األهداف، :األول  ال صل

 األهداف  ة:ال  ل  امل  ة
 :إلى اللجنة تهدف

دعممممّاألجهمممزةّاألعضممماءّلتنميمممةّقمممدراتهاّفممميّاملجمممماوتّاملؤسسممميةّوالتنظيميمممةّواملهنيمممةّواملسممماعدةّفممميّتلبيممممة1ّّ-

ّ .احتياجاتها
تعزيممممزّوت ممممجيوّتبممممادقّونقمممملّوتطبيممممتّاملعممممارفّواملهمممماراتّاملتممممملةّ هياكمممملّوعممممملّاألجهممممزةّبممممماّيمكنهمممماّمممممن2ّّ-

ّ .النهوضّبمهامهاّعلىّأكملّوجه
ّ.تحديدّاألساليبّواآللياتّوالوسائلّالتيّمنّشأنهاّتحقيتّتنميةّالقدراتّاملنشودة3ّ-

 .لألجهزةّاألعضاءّت جيوّالبحثّالعلميّالهادفّإلىّتنميةّالقدراتّاملؤسسية-4



 

 

 :الرابعة م  ة ال
 واالختص ص ت مه م ال

ّ:اللجنة تتولى ،يهاإل املشار األهدافيتّتحق ألجل
 .إعدادّالخططّوالبرامجّالتدريبيةّومتابعتها -1

 .العملّعلىّتنميةّكفاءةّاملواردّالبشريةّلألجهزةّاألعضاء -6

تنميةّالقدراتّاملؤسسيةّفيّاملنظمةّوالعملّعلىّتطويرهاّتهمّإعدادّقاعدةّمعلوماتّخاصةّبمجاوتّ -3

 .بالتنسيتّموّاومانةّالعامة

 .السعيّلالستفادةّمنّأفضلّاملمارساتّاملهنية،ّالعربيةّوالدولية -4

 .العملّعلىّتركيزّمنهجّالتعلمّاولكترونيّباملنظمة -5

 .واألجهزةّاألعضاءّفيّمجاقّتنميةّالقدراتّواملشورةّللمنظمةتقديمّالرأيّ -2

 .ذيّوتقديمّمقترحاتّبشأنهاّللمجلسدراسةّاملوضوعاتّالتيّيحيلهاّإليهاّاملجلسّالتنفي -7

 .اقتراحّالندواتّواللقاءاتّالعلميةّالتيّمنّشأنهاّاإلسهامّفيّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةّلألجهزةّاألعضاء -8

ّالعا -9 ّاألمانة ّمو ّبتنسيت ّمقترحات، ّاملنظماتّتقديم ّمو ّالتعاون ّتعزيز ّألجل ّاألعضاء، ّواألجهزة مة

 .والهيئاتّالدوليةّواإلقليميةّفيّمجاقّتنميةّالقدراتّاملؤسسية

ّاملجلستقديمّمقترحاتّ -11 ّزمنيةّّإلى ّمدة ّفي التنفيذيّلتشكيلّفرقّعملّلدراسةّموضوعاتّمعينة

 .اصاتّالعامةّاملخولةّللجنةمحددة.ّغيرّأنهّوّيسوغّلفريتّعملّأنّيزاوقّأيّاختماصّمنّاوختم

ّ:ولهذهّالغايةّتقومّاللجنةّب

ّ.إعدادّخطةّعملّمتكاملةّفيّمجاقّتنميةّالقدراتّاملؤسسيةّلفترةّثالثّسنواتّ-

ّ.املشارّإليهاّفيّالفقرةّالسابقةإعدادّبرنامجّعملّسنويّتفميليّفيّاإلطارّاملرسومّلهّفيّخطةّالعملّّ-

ّ.لنتائجّتنفيذّبرنامجّالعملّالسنوّيإعدادّتقريرّيتضمنّتقييماّّ-

 .يوافيّرئيسّاللجنةّاألمانةّالعامةّ هذهّالوثائتّقمدّعرضهاّعلىّاملجلسّالتنفيذيّ-

 

 اللجنة تشكيل  : ال    ال صل
 الخ مسة امل  ة

ّفيّاملبينةّلآلليةّوفقامنّتسعةّأعضاءّيتمّتعيينهمّّالعامة، األمانة ممثل إلى باإلضافة اللجنة، تتألف -1

  األساس يّالنظام

 .اختماصاتها مجاق يف والخبرة والكفاءة اولتزام اللجنة أعضاءيراعىّفيّاختيارّ -6

 يمتقد إعادة يتهاعضّوّمدة انقضاء بعد لألجهزة،ّويتاحّسنوات ثالث ملدة اللجنة أعضاء عضوية دحد ّت -3

 .اللجنة يةلعضّو يد جد من ترشحها



 

 

تشكيلهاّنائباّللرئيسّمنّبينّاألجهزةّأعضاءّاللجنةّالتيّتنتخبّاللجنةّفيّأوقّاجتماعّلهاّبعدّإعادةّ -4

 .تبديّرغبتهاّفيّالترشحّلهذاّاملنمب،ّعلىّأنّيكونّالتمويتّباوقتراعّالسرّي

وفيّهذهّالحاقّيحددّالجهازّاملشاركّّة،لكلّجهازّالحتّفيّتسميةّأكثرّمنّمشاركّفيّاجتماعاتّاللجن -5

  .لقائمةّاملشاركينالذيّسيتولىّرئاسةّالوفدّعندّارسالهّ

فيّحاقّتخلفّأيّعضوّمنّحضورّاجتماعينّمتتاليينّللجنةّدونّعذرّيقبلهّالرئيسّبالتنسيتّموّ -2

 .األمانةّالعامة،ّيرفوّاألمرّإلىّاملجلسّالتنفيذيّوتخاذّماّيراهّبشأنه

ّيحي -7
 
 .اللجنة داخل بواجباته ملمثله إخالق أو ريتقم بكل ياملعن الجهاز سيرئ اللجنة سيرئ ط

ّاألجهزةّ -8 ّمنّبينّاملنتسبينّإلى ّمنّخبراء ّاوستعانةّبمنّتراه ويمكنّللجنةّفيّسبيلّتحقيتّأهدافها،

ّ.األعضاءّأوّمنّخارجّاملنظمة

 
 اللجنة تسيي : ال  لث ال صل

 الس  سة امل  ة
 

موّاحتفاظّاملمثلّالجديدّبنفسّاملنمبّلباقيّّهيحتّللجهازّالرئيسّأوّنائبّالرئيسّاستبداقّممثل -1

 .املدةّاملقررةّلذلك

املهامّالرئيسّعلىّحسنّسيرّأعماقّاللجنةّوأدائهاّللمهامّاملناطةّ هاّوتنسيتّوتتبوّإنجازّهذهّّيحرص -6

 .اآلجاقّاملقررةّوفقاّألحكامّهذهّالالئحةّوطبقاّلتوجيهاتّوقراراتّاملنظمةّفي

 .سبابّنابّعنهّنائبّالرئيسإذاّغابّالرئيسّلسببّمنّاأّل -3

ّوفيّحاقّغيابّ -4 ّفيّتحريرّمحاضرّاجتماعاتها. ّوتتمثلّمهمتها تتولىّاألمانةّالعامةّمهمةّمقررّاللجنة.

ّاملهم ّاملستضيفّالقيامّ هذه ّممثلّالجهاز ّةممثلّاألمانةّالعامةّيتولى واملقررّعلىّهذهّّويوقوّالرئيس.

 .املحاضر

ّ.للجنةّأنّتضوّلهاّنظاماّداخليا -5

 
 الس بعة امل  ة

 اللجنة اجتم ع ت
 أحد بلد يف وذلك األقل على بشهر التنفيذي املجلس اجتماع انعقاد قبل وياسن اجتماعا اللجنة تعقد -1

ر الذي األعضاء األجهزة ّتحديد  .العامة األمانة مقر يف أو استضافته يف رغبته عن يعب  ّهذا موعدّويتم 

 .اللجنةاملستضيفّورئيسّ الجهاز العامّورئيسّوالتنسيتّبينّاألمين بالتشاوّر اوجتماع

 طلب على بناءّأو التنفيذي املجلس من بقرار أو رئيسها من بمبادرة ،أخرّى اجتماعات تعقد أن للجنة -6

 أهمية. يذ موضوع من أكثر أو محدد موضوع لتدارس العام، ميناأّل من

 



 

 

 ال  منة امل  ة
 األعم ل جدول 

األمانةّالعامةّوقبلّموعدّكلّاجتماع،ّمشروعّجدوقّاألعماقّوتوافىّيعدّرئيسّاللجنة،ّبالتنسيتّموّ -1

بهّاألجهزةّاألعضاءّفيّاللجنةّقبلّتاريخّانعقادّاوجتماعّبخمسةّعشرّيوماّعلىّاألقل.ّويجبّأنّيتضمنّ

 :مشروعّجدوقّاألعماقّاملوضوعاتّالداخلةّفيّنطاقّاختماصاتّاللجنةّسيما

ّ.*ّإعدادّخطةّالعملّللثالثّسنوات

ّ.*ّحمرّالبرنامجّالسنويّلعملّاللجنة

 ّ*ّإعدادّالتقريرّالسنويّحوقّنشاطها.

 .أعمالها جدوّق على لها فيّبدايةّكلّاجتماعّاللجنة تمادق -6

 
 الت سعة امل  ة

 الق ن    النص ب
ّ.نائبه أو بينهمّالرئيسّمن األقل على أعضائها نمف بحضوّر إو صحيحة اللجنة اجتماعات تكوّن و

 
 الع شرة امل  ة

 القرارات اتخ ذ
ّالحاضرين -1 ّبأغلبيةّأعضائها ّوتوصياتها ّومقترحاتها وفيّحالةّّبالتمويتّالعلني،ّتتخذّاللجنةّقراراتها

ّ.اوجتماعتعادقّيرجحّالجانبّالذيّينتميّإليهّرئيسّال

 

 عشرة الح  ية امل  ة
 االجتم ع ت تك ليف

 سواء تعقدها يالتّاوجتماعات بمناسبة ممثليها وإقامة سفر نفقات اللجنة يف األعضاء األجهزة تتحمل -1

 ة.العام األمانة بمقر أو األعضاء األجهزة أحد ببلد

6- ّ
 
 عن املترتبةّالنفقات جميو وتتحمل.ّلعقده الالزمة اإلمكاناتجميوّ لالجتماعاملستضيفةّ الجهة رتوف

 .ذلك

 الالئحة وتعديل اعتم   :الراب  ال صل
 عشرة ال  نية امل  ة

 يوفّ.اعتمادها تاريخ من نافذة وتعتبر التنفيذي املجلس قبل من التنظيمية الالئحة هذه اعتماد يتمّ  -1

 .بشأنهّيراه ما وتخاذ املجلس إلى املقترح فوُيّر ،تعديلّعليها أي إجراء إلى الحاجة حالة

ّ.التعديل اقتراح حت اللجنة ورئيس العامة واألمانة األعضاء لألجهزة -6

ّ
 


