
 

 

 

  

 التنظيمية الالئحة

 الرقابة على أهداف  للجنة

 ستدامةامل التنمية



 

 

 الرحيم الرحمن للا  سمب
 

 

 :األولى املادة

 الالئحة موضوع

ّ  وقواعد للمنظمة علىّأهدافّالتنميةّاملستدامة الرقابة لجنة ومهاّم أهداف الالئحة هذه بموجب دتحد 
26ّّوالتيّاعتمدهاّاملجلسّالتنفيذيّطبقاّللنقطةّالرابعةّمنّاملادةّّ،أعمالها نتائجيرهاّوتقييمّوسّيمهاتنظ

ّمنّالنظامّاألساس يّللمنظمة.
 : الثانية املادة

 التعاريف

 يقتضّسياّقّّلّم ما منهّا كل أمام ينّةاملب ّياملعان الالئحة هذه يف وردت مّانأي يةالتاّل يروالتعاب لأللفاظ كوّني

 :آخر معنى الكالم

 .واملحاسبة يةاملال للرقابة ياالعل لألجهزة يةالعرب املنظمة :املنظمة
 .يةالعرب للمنظمة يذّيالتنف املجلس :املجلس

 .يةالعرب املنظمة يف األعضاء األجهزة :األجهزة

ّية.العرب للمنظمة العامة األمانة :العامة األمانة
 .يةالعرب للمنظمةّّاملستدامةعلىّأهدافّالتنميةّّّّالرقابة لجنة :اللجنة

ّّ.يةالعرب للمنظمةعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامةّّ الرقابة لجنةّّرئيس :اللجنة رئيس

التنميةّالتيّتلبيّاحتياجاتّالجيلّالحاليّدونّاملستتتتتتتتتتتايّبقدرةّاألجياىّاملقبلةّعلىّّالتنميةّاملستتتتتتتتتتتتدامة:ّّ
ّ.تلبيةّاحتياجاتهمّالخاصة

ّ.املستدامةّالتنميةّّأهدافّّعلىّّالرقابةلجنةّّلئحةّالتنظيميةّّاّللا:ّّالالئحة
ّّ ّ:املستدامةّّالتنميةّّأهداف كاملناخ،17ّّّّهي املجاالت؛ّ بالعديدّمنّ ترتبطّ العالمّ اعتمدهاّ عاملًياّ اّ

ً
هدف

ّوضعّهذهّاألهدافّّ والسالم،ّواالقتصاد،ّوالعدالة،ّوالفقر،ّوغيرهاّمنّاملفاهيمّالعامليةّاألخرى،ّوقدّتم 

قّ  هذهّمنّ تنفيذّ علىّ لتعملّ البلدانّ مختلفّ فيّ الحكوماتّ منّ تطبيقهاّ ّ ليتم  املتحدةّ األممّ منظمةّ َبلّ

ستدامةّعامّّ
ُ
م2016ّّاألهدافّوتجعلهاّضمنّخططهاّالوطنية،ّوقدّبدأّالعملّعلىّتنفيذّأهدافّالتنميةّامل

ّمّ.2030وستستمرّحتىّعامّ

 

 

 

 



 

 

 واالختصاصات  املهام األهداف، :األول  الفصل

 األهداف  :الثالثة املادة
 :إلى اللجنة تهدف

علىّإنجتتامّمهتتامهتتاّالرقتابيتتةّفيّمجتتاىّأهتدافّّّّاألجهزة ستتتتتتتتتتتتتتانتدةومبتههتدافّالتنميتتةّاملستتتتتتتتتتتتتتتتدامتةّّ االهتمتتام1ّّ-

ات آخر ملواكبتتة التنميتتةّاملستتتتتتتتتتتتتتتتدامتتةّوتقتتديمّالتتدعمّلهتتا  يّهتتذاف يثتتةالحتتديتتةّّالعلم االتجتتاهتتاتّو املستتتتتتتتتتتتتتجتتد 
  .جاىامل

فيّمجاىّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستتتتتتتتتتتتتتدامة،ّّ اإلنتوستتتتتتتتتتتتتاّي عمل مجموعة مع ستتتتتتتتتتتتتي والتن التعاوّن2ّ-

  .املجاى بهذا املختصةّّاألخرّى اإلقليمية واملجموعات

 

 :الرابعة مادةـال

 واالختصاصات  مهامـال

ّ:اللجنة تتولى ،يهاإل املشار األهدافي ّتحق ألجل
 األجهزةّاألعضاءّفيّمجاىّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامة.املساهمةّفيّتعزيزّقدراتّ -1

 .اللجنة أهداف مع الءمتي بما العمل برنامج تتضمن خطة إعداد -2

ّّ الخاصة واألدلة التفصيلية األداّء مؤشرات يعتجم -3 املستدامة التنميةّ أهدافّ علىّ  كافة منبالرقابةّ

 األعضاّء األجهزة على نشرها على والعمل بهذاّاملجاّىّيةاملعن املصادّر

ّّدورّي بشكل املنظمة ألعضاء بيةدريت دورات إعداّد بشهن فيذّيالتن املجلس إلى مقترحات يمتقد -4

ّ مختلف في ومستمر
 
 يرتطّو أجل من وذلك ،املواضيعّذاتّالصلةّبالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامة

 ّ.باملنظمة باألجهزةّاألعضاء البشرية املوارّد

 األعضاء األجهزة قبل منّّفيّمجاىّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامة التجارب تبادى إمكانية على العمل

علىللمنظمّة رونيااللكت املوقع على ومعلومات بياناتّّقاعدة توفير أجل من باملنظمة تساعدّ يلّّتسه ،ّ

 بينهم.ّيماف الخبراّت ونقل تبادى يةعمل

 األجهزة أعدتها تيال والدراساتقضاياّالتنميةّاملستدامةّ ملناقشة باللجنة خاصة يةدوّر اجتماعات عقد -5

 .ملواجهتها اتخذت تيال واإلجراءاّت املشاكل عنّهذه

 ّ.تاملوضوعّاّّهذه العمليةّبشهن املقترحات يملتقد فيذّيالتن املجلس التيّيحيلهاّإليها املوضوعات دراسة -6

 
  

  

 



 

 

 اللجنة تشكيل ي:الثان الفصل

 الخامسة  املادة

ّفيّّاملبينّةّّلآلليّةّّوفقامنّتسعةّأعضاءّيتمّتعيينهمّّّّالعامة، األمانّة ممثل إلى باإلضافّة اللجنة، تتهلف -1

  األساس يّالنظام

،ّمعّالحرصّقدرّاإلمكانّّاختصاصاتها مجاى يّف والخبرة والكفاءة االلتزام اللجنة أعضاءيراعىّفيّاختيارّّ -2

 عاتّاللجنةّوأنشطتها.علىّثباتّمشاركةّاألعضاءّفيّاجتما

3- ّ
ُ
ّت  يمتقد إعادّة يتهاعضّوّمدة انقضاء بعد لألجهزة،ّويتاحّسنوات ثالث ملدة اللجنة أعضاّء عضوية دحد 

 .اللجنة يةلعضّو يد جد من ترشحها

ّيك أّن على اللجاّن اجتماعات يف مشارك مّن أكثرفيّتسميةّّ الحّ  جهام لكل -4
 
 ممثال بصفتّهّّحدهمأ فل

 .له ميارس

ّب اللجنة يف جهاّم كل عضوية تسقط -5   اجتماعينّمتتاليين. حضوّر عن ممثله بتغي 

 .اللجنةّّداخل بواجباته ملمثله إخالى أّو تقصير بكل ّ ياملعن الجهاميحيطّرئيسّاللجنةّرئيسّ -6

ّللرئيسّمنّبينّاألجهزةّّإأوىّاجتماعّلهاّبعدّّّّفيتنتخبّاللجنةّّ -7
ً
ّالتّياللجنةّّّّفيّّعضاءاأّلعادةّتشكيلهاّنائبا

بدىّرغبتهاّّ
ُ
.ّويح ّللجهامّالرئيسّأوّنائبّّّيالترشحّلهذاّاملنصب،ّعلىّأنّيكونّالتصويتّباالقتراعّالسّرّّفيت

ّّ.بممثلّآخرّمعّاحتفاظّاملمثلّالجديدّبنفسّاملنصبّلباقيّاملدةّاملقررةّلذلكّّهالرئيسّاستبداىّممثل

 

 اللجنة تسيير: الثالث الفصل

 السادسة املادة
 

 املهاّم هذه إنجامّّوتتبع وتنسي  بها املناطة للمهام وأدائها اللجنة أعماى سير حسن على يحرصّالرئيس -1

 ّ.املنظمةّوقرارات هاتجلتّو وطبقّا الالئحة هذه ألحكاّم وفقا املقررة اآلجاى يف

 الرئيس. نائب عنه ناب األسباب من لسببّالرئيس غاّب إذا -2

 غياب حاّى يوفّّ.اجتماعاتها محاضر فيّتحرير مهمتهّا وتتمثل .اللجنة مقرّر مهمّة العامة األمانة تتولى -3

ّيت العامة األمانة ممثل
 
القيام الجهام ممثل ىول الرئيسامله بهذه املستضيفّ ويوقعّ  هذه على واملقرّرّّمة.ّ

 ّ.املحاضر

ّ.التنفيذّيّاملجلسّمنّيعتمدّ،ممنياّوبرنامجاّداخليا نظاما لها تضع أن للجنة -4

 

 
 

 

 



 

 

 السابعة املادة

 اللجنة  اجتماعات
 أحد بلد يف وذلك األقل على بشهر التنفيذّي املجلس اجتماع انعقاد قبل ويّاسن اجتماعا اللجنة تعقد -1

ر الذّي األعضاّء األجهزة ّّ  .العامة األمانة مقر يف أّو استضافته يف رغبتّه عن يعب  ّّهذّا موعدّّتحديدويتم 

 .اللجنةاملستضيفّورئيسّ الجهام والتنسي ّبينّاألمينّالعامّورئيس بالتشاوّر االجتماع

 على بناءّّأو التنفيذّي املجلس من بقرار أو رئيسها من بمبادرة استثنائية، اجتماعات تعقد أن للجنة -2

 أهميةّ. ّيذ موضوع من أكثر أو محدد موضوع لتداري العام، ميناأّل من طلب

 

 الثامنة  املادة

 األعمال  جدول 
ّرئيسّ -1

 وتوافى األعماّىّجدوّى مشروع اجتماع، كل موعد وقبل العامة األمانة مع بالتنسي  اللجنةيعد 

 مشروع يتضمنّّأن .ّويجباألقلّعلىّبشهر االجتماّع انعقاّد تاريخ قبل اللجنةيّف األعضاء األجهزة به

 سيماّ:الّّّاللجنة اختصاصات نطاق يف الداخلة املوضوعاّت األعماى جدوّى

  (.اللجنة لعمل السنوّي البرنامج حصر*إعدادّخطةّالعملّالسنويةّ)

 .نشاطهاّالسنوّي تقرير إعداد *

 ."أعمالها جدوّى على لها فيّبدايةّكلّاجتماعّاللجنة تصادق -2

 

 التاسعة  املادة

 القانوني  النصاب 
ّ.نائبه أو بينهمّالرئيسّمن األقل على أعضائها نصف بحضوّر إال صحيحة اللجنة اجتماعاّت تكوّن ال

 العاشرة  املادة

 القرارات  اتخاذ
ّ مقترحاتهّا وتصدر قراراتهّا اللجنّة تتخذ -1 بهغلبيةّ ّّتعادّى حالّة يوفين.ّّالحاضّر أعضائهاوتوصياتهاّ

ُّيّر األصوات،  ينتميّإليهّالرئيسّ. الذّي الجانب حج 

ّياّ.علنيتّالتصّو يكوّن -2

 عشرة  الحادية املادة

 االجتماعات  تكاليف
 سواء تعقدها يالتّّاالجتماعات بمناسبة ممثليها وإقامة سفر نفقات اللجنة يف األعضاء األجهزة تتحمل -1

 ةّ.العام األمانة بمقر أّو األعضاّء األجهزة أحد ببلد

2- ّ
 
 عن املترتبةّّالنفقاّت جميّع وتتحمّل.ّّلعقده الالممة اإلمكاناّتجميعّّ لالجتماعاملستضيفةّّ الجهّة رتوف

 .ذلك



 

 

 

 
 الالئحة  وتعديل اعتماد :الرابع الفصل

 عشرة  الثانية املادة
 يوفّّ.اعتمادها تاريخ من نافذة وتعتبر التنفيذّي املجلس قبل من التنظيمية الالئحة هذه اعتماد يتم ّ -1

 .بشهنهّيراه ما التخاذ املجلس إلى املقترح فعُيّر ،تعديلّعليها أّي إجراّء إلى الحاجة حالة

ّ.التعديل اقتراح ح  اللجنة ورئيس العامة واألمانّة األعضاء لألجهزة -2

ّ

 


