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 النظام الداخلي لمجلس أمنا 

 
 الفصل األول
 تعاريف

 (1) المادة
 كل منها: إزاءيكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت المعاني المبينة 

 المعهد:             المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية
 المجلس:            مجلس أمناء المعهد

 النظام الداخلي لمجلس األمناء           النظام:  
 رئيس المجلس:     رئيس مجلس األمناء
 عضو المجلس:     عضو مجلس األمناء
 المدير العام:        المدير العام للمعهد

 اإلجتماعفي األغلبية العادية:    أكثر من نصف عدد الدول األعضاء الحاضرين 
 

 الفصل الثاني
 وصالحياتهتكوين المجلس ومهامه 

 (2المادة )
يتكون المجلس من رؤسااااء األجهزإل اإلحصاااائية في الدول األعضااااء أو من في حكمهم  ويكون  .أ

              المدير العام مقررًا للمجلس دون أن يكون له حق التصويت.                                                                        
تكون رئاسة المجلس دورية حسب الحروف الهجائية للدول األعضاء المسددإل لمساهماتها ما لم  .ب

 يقرر المجلس غير ذلك.   
 

 (3المـــادة )
 المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد  ويتولى المهام والصالحيات اآلتية:    

 إقرار جميع أنظمة المعهد والتعليمات الخاصة بها. .1
وتحديد  النظام األساسي( من 11من المادإل ))أ( تعيين مدير عام متفرغ للمعهد وفقا للبند  .2

نهاء خدماته.  راتبه ومخصصاته وا 



  

 15                                                                      2015حزمة أنظمة المعهد/ تنقيح 

 

وضع السياسة العامة لنشاطات المعهد والمصادقة على برامج أعماله السنوية ومناهجه  .3
بداء المالحظات والتوجيهات بصددها.  الدراسية ومتابعة تنفيذها وا 

 .بهاوالتعليمات الخاصة  يل أو إضافة أو إستبدال أي من أنظمة المعهدعدت   .4
 المصادقة على الموازنات المالية لخطط عمل المعهد.   .5
 المصادقة على التعيين في الوظائف الفنية.  .6
 المصادقة على خطة التوظيف السنوية. .7
 تامية.إقرار الموازنة المالية السنوية للمعهد والمصادقة على الحسابات الخ   .8
 تعيين مدقق قانوني لتدقيق الحسابات السنوية.   .9

قرار التقرير السنوي للمدير العام عن نشاطات المعهد.   .10  مناقشة وا 
 موعد ومكان اجتماعات المجلس.  و إقرار جدول أعمال   .11

  
 الفصل الثالث
 االجتماعات
 (4المــــادة )

إجتماعات غير عادية بناء على طلب يعقد المجلس إجتماعًا عاديًا واحدًا كل عام  وله عقد  -أ
 ربع الدول األعضاء على األقل أو بطلب مبرر من المدير العام وموافقة رئيس المجلس.

للمجلس أن يعقد إجتماعات تشااااااااااااااورية على هامو أي إجتماع أو مؤتمر لبحث أمور تخ   -ب
رارات ر القالمعهد على أن ال يقل عدد األعضاء المجتمعين عن ربع أعضاء المجلس  وال تعتب

ي المجلس فطرف والتوصاااايات الصااااادرإل عن اإلجتماعات التشاااااورية ملزمة اال بعد إقرارها من 
 أول إجتماع عادي أو غير عادي.

إذا تعذر ألي ساااااااااااابب عقد اإلجتماع العادي أو غير العادي في المكان والزمان المحدد له من  -ج
ويحدد بالتشاور مع رئيس المجلس مكانًا قبل  يتولى المدير العام إخطار الدول األعضاء بذلك 

 وزمانًا آخرين إلنعقاده.
في حال غياب رئيس المجلس عن أي إجتماع تؤول إدارإل الجلساااااااااااااات الى الدولة الموالية في  -د

 الترتيب أو يختار المجلس أحد أعضائه لهذا الغرض. 
 تعتبر جلسات المجلس علنية إال اذا قرر المجلس بالتوافق سريتها. -ه
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ذا تعذر ذلك يكون إن -و عقاد المجلس صاااااحيحًا بحضاااااور نصاااااف الدول األعضااااااء على األقل  وا 
ور على أن ال يقل الحضاااا ويعقد عندها بمن يحضاااار شااااهرينيؤجل اإلجتماع لفترإل ال تزيد عن 

 .عن ربع الدول األعضاء
 تصدر قرارات المجلس باألغلبية العادية لألعضاء الحضور.  -ز
ع والمدير العام وترسااااااااااال الى الدول األعضااااااااااااء والجهات توقع القرارات من قبل رئيس اإلجتما -ح

 األخرى ذات العالقة.
يحدد في نهاية كل إجتماع عادي تاريخ ومكان إنعقاد اإلجتماع القادم  وللمدير العام تغييرهما  -ط

 عند الضرورإل بعد التشاور مع رئيس المجلس وممثل الدولة المقترحة إلستضافة اإلجتماع.
 جتماع برفقة خبراء أو مستشارين بصفة مراقبين.لعضو المجلس حضور اإل -ي

 
 (5المــادة )

 تتم إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس كما يأتي:
قبل إنعقاده بشهرين على العادي يوجه المدير العام الدعوإل الى األعضاء لحضور اإلجتماع  -أ

اد واآلراء قبل إنعقاألقل  ويحدد في الدعوإل زمان ومكان اإلنعقاد  ولألعضاء بيان اإلقتراحات 
 إجتماع المجلس بشهر واحد.

للمدير العام بالتشاااااااااااور مع رئيس المجلس أن يوجه الدعوإل للمنظمات العربية والدولية التي لها  -ب
 بصفة مراقب.العادية عالقة باإلحصاء أو أي خبير لحضور إجتماعات المجلس 

 مع رئيس المجلس. يحدد زمان ومكان اإلجتماع غير العادي وجدول أعماله بالتشاور -ج
 

 (6المــادة )
المجلس والوثائق الخاصة به وتزويد إجتماع يقوم المدير العام بإعداد مشروع جدول أعمال  -أ

 أعضاء المجلس بها قبل فترإل شهر من تاريخ عقد اإلجتماع.
 يتضمن مشروع جدول األعمال العادي ما يأتي:  -ب

 التقرير السنوي للمدير العام عن نشاطات المعهد. .1
 الموضوعات التي سبق للمجلس أن قرر إدراجها في جدول األعمال. .2
 تقرير متابعة للقرارات التي سبق للمجلس إتخاذها. .3
 البرامج المقترحة لنشاطات المعهد. .4
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 األمور المالية كالحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية. .5
 العام ضرورإل عرضها على المجلس. الموضوعات والتقارير التي يرى المدير .6
يجوز للدول األعضاء والمدير العام طلب إدراج أية موضوعات إضافية في مشروع  .7

جدول أعمال اإلجتماع العادي قبل انعقاد المجلس بإسبوعين على األقل على أن تكون 
 لهذه الموضوعات أهمية خاصة وعاجلة  وأن تعزز بالمذكرات.  

 رضها على المجلس بمقتضى النظم الداخلية واالدارية والمالية.الموضوعات التي يتعين ع .8
 ما يستجد من أعمال حيث يتخذ المجلس قرارًا بإضافتها عند إقرار جدول األعمال. .9

يقتصر جدول أعمال اإلجتماع غير العادي فقط على الموضوعات التي عقد اإلجتماع من  -ج
 ين.أجلها وبخالفه يقتضي موافقة أغلبية األعضاء الحاضر 

 
 (7المــادة )

 يقرر المجلس جدول أعماله في مستهل كل إجتماع عادي أو غير عادي. -أ
 للمجلس عند الضرورإل أن يقرر بأغلبية الحضور وقف جلساته مؤقتًا وقبل اإلنتهاء من بحث -ب

ستئناف الجلسات في موعد آخر أو في إجتماع مقبل. الموضوعات المدرجة بجدول أعماله  وا 
 

 (8المــادة )
 اآلتية: التصويت داخل المجلس وفقًا للقواعد يتم
 لكل عضو في المجلس صوت واحد. .1
يكون التصويت برفع األيدي أو باإلقتراع السري بناء على طلب أي عضو وبموافقة األغلبية  .2

 العادية.
 ال يجوز الي دولة أن تمثل أخرى أو تصوت نيابة عنها. .3
 التحفظ على قرار أو على جزء منه ويتلى التحفظلكل عضو الحق في أن يمتنع عن التصويت أو  .4

 عند إعالن القرار ويثبت كتابة.
يجوز ألي دولة عضو أن تطلب تأجيل التصويت لمدإل معينة لغرض إجراء المزيد من  .5

 المشاورات.
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ال يجوز مقاطعة التصويت حال إعالن رئيس المجلس عن بدئه ما لم يكن بنقطة نظام تتعلق  .6
 تأجيله. بإجراء التصويت أو

ال يجوز إعادإل النظر في إقتراح أو قرار سبق البت فيه في تفس اإلجتماع ما لم يقرر المجلس  .7
 خالف ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

 
 الفصل الرابع

 مهام رئيس المجلس
 (9المــادة )

 يتولى رئيس المجلس خالل إجتماعات المجلس المهام اآلتية: -أ
 هذا النظام وأنظمة المعهد األخرى والتعليمات الخاصة بها.اإلشراف على تنفيذ أحكام  .1
دارإل الجلسات. .2  تنظيم وا 
 اإلشتراك في المداوالت والتصويت نيابة عن دولته التي يمثلها. .3

 يتولى رئيس المجلس خارج نطاق إجتماعات المجلس المهام اآلتية: -ب
 .دعم مواقف المعهد لدى الجهات الرسمية في الدولة المضيفة .1
 .جتماع العادي للمجلسإلالتشاور مع المدير العام في األمور التي تستجد بعد إنتهاء ا .2
 المساعدإل على توفير الدعم الالزم للمعهد وتسهيل أعماله في الدولة المضيفة. .3
أية أعمال أخرى يتوجب عليه القيام بها بموجب أحكام هذا النظام وأنظمة المعهد األخرى  .4

 لمجلس.والتي يكلف بها من قبل ا
 لرئيس المجلس أن يفوض كتابة بعض مهامه للمدير العام عند الضرورإل. -ج

 
 الفصل الخامس
 أحكام عامة

 (10المـــادة )
يتم تعديل هذا النظام بناء على اقتراح من أي دولة عضو أو من المدير العام وبموافقة المجلس  -أ

 بأغلبية ثلثي أعضاءه.
 النظام.يعتبر المجلس صاحب الحق في تفسير هذا  -ب
 ويعتبر سابقه الغيًا. 01/01/2016من تاريخ يعمل بأحكام هذا النظام إبتداء  -ج
 


