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 الرحيم الرحمن هللا سمب
 

 

 :األولى املادة

 الالئحة موضوع

 للمنظمة على أهداف التنمية املستدامة الرقابة لجنة ومهام أهداف الالئحة هذه بموجب دتحد  
والتي اعتمدها املجلس التنفيذي طبقا للنقطة الرابعة من  ،أعمالها نتائجيرها وتقييم وس يمهاتنظ وقواعد
 من النظام األساس ي للمنظمة. 62املادة 

 :الثانية املادة

 التعاريف

يقتض  لم ما منها كل أمام ينةاملب ياملعان الالئحة هذه يف وردت مانأي يةالتال يروالتعاب لأللفاظ كون ي
 :آخر معنى الكالم سياق

 .واملحاسبة يةاملال للرقابة ياالعل لألجهزة يةالعرب املنظمة :املنظمة

 .يةالعرب للمنظمة يذيالتنف املجلس :املجلس
 .يةالعرب املنظمة يف األعضاء األجهزة :األجهزة
 ية.العرب للمنظمة العامة األمانة :العامة األمانة

 .يةالعرب للمنظمة على أهداف التنمية املستدامة الرقابة لجنة :اللجنة
  .يةالعرب للمنظمةعلى أهداف التنمية املستدامة  الرقابة لجنة رئيس :اللجنة رئيس

احتياجةةات الجيةل الحةةاني دون املسةةا  بقةدرة األجيةةال املقبلةةة علةةى التنميةةة التةي تل ةةي التنميةة املسةةتدامة: 

 .تلبية احتياجاتهم الخاصة
 .املستدامة التنمية أهداف على الرقابةلجنة لئحة التنظيمية ال لا: الالئحة
ا عاملًيا اعتمدها العالم ترتبط بالعديد من املجاالت؛ كاملناخ،  71هي  :املستدامة التنمية أهداف

ً
هدف

م، واالقتصاد، والعدالة، والفقر، وغيرها من املفاهيم العاملية األخرى، وقد تم  وضع هذه األهداف والسال 

من ِقَبل منظمة األمم املتحدة ليتم  تطبيقها من الحكومات في مختلف البلدان لتعمل على تنفيذ هذه 

ستدامة عام  األهداف وتجعلها ضمن خططها الوطنية، وقد بدأ العمل على تنفيذ أهداف التنمية
ُ
امل

 م.6101م وستستمر حتى عام 6172

 

 

  



 

 

 واالختصاصات املهام األهداف، :األول  الفصل

 األهداف :الثالثة املادة
 :إنى اللجنة تهدف

علةةةى إنجةةام مهامهةةا الرقابيةةةة فةةي مجةةال أهةةةداف  األجهةةزة سةةةاندةومبأهةةةداف التنميةةة املسةةتدامة  االهتمةةام 1-
ات آخر ملواكبة التنمية املستدامة وتقديم الدعم لها   .جالامل ي هذاف يثةالحدية العلم االتجاهاتو  املستجد 

فةي مجةةال الرقابةة علةةى أهةداف التنميةةة املسةةتدامة،  اإلنتوسةاي عمةل مجموعةة مةع سةي والتن التعةاون  2-

  .املجال بهذا املختصة األخرى  اإلقليمية واملجموعات

 
 :الرابعة مادةـال

 واالختصاصات مهامـال

 :اللجنة تتونى ،يهاإل املشار األهدافي  تحق ألجل
 املساهمة في تعزيز قدرات األجهزة األعضاء في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة. -7

 .اللجنة أهداف مع الءمتي بما العمل برنامج تتضمن خطة إعداد -6

 كافة منبالرقابة على أهداف التنمية املستدامة  الخاصة واألدلة التفصيلية األداء مؤشرات يعتجم -0

 األعضاء األجهزة على نشرها على والعمل بهذا املجال يةاملعن املصادر

 دوري بشكل املنظمة ألعضاء بيةدريت دورات إعداد بشأن فيذيالتن املجلس إنى مقترحات يمتقد -4

  مختلف في ومستمر
 
 يرتطو  أجل من وذلك ،املواضيع ذات الصلة بالرقابة على أهداف التنمية املستدامة

 .باملنظمة باألجهزة األعضاء البشرية املوارد

 األجهزة قبل من في مجال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة التجارب تبادل إمكانية على العمل

 ، تساعد علىللمنظمة رونيااللكت املوقع على ومعلومات بيانات قاعدة توفير أجل من باملنظمة األعضاء

 بينهم. يماف الخبرات ونقل تبادل يةعمليل تسه

 األجهزة أعدتها تيال والدراساتقضايا التنمية املستدامة  ملناقشة باللجنة خاصة يةدور  اجتماعات عقد -5

 .ملواجهتها اتخذت تيال واإلجراءات املشاكل عن هذه

 هذه العملية بشأن املقترحات يملتقد فيذيالتن املجلس يحيلها إليهاالتي  املوضوعات دراسة -2

 .تاملوضوعا

 

   
  



 

 

 اللجنة تشكيل ي:الثان الفصل
 الخامسة املادة

 في املبينة لآللية وفقامن تسعة أعضاء يتم تعيينهم  العامة، األمانة ممثل إنى باإلضافة اللجنة، تتألف -7

  األساس ي النظام

، مع الحرص قدر اختصاصاتها مجال يف والخبرة والكفاءة االلتزام اللجنة أعضاءيراعى في اختيار  -6

 اإلمكان على ثبات مشاركة األعضاء في اجتماعات اللجنة وأنشطتها.

3-  
ُ
 يمتقد إعادة يتهاعضو  مدة انقضاء بعد لألجهزة، ويتاح سنوات ثالث ملدة اللجنة أعضاء عضوية دحد  ت

 .اللجنة يةلعضو  يد جد من ترشحها

 يك أن على اللجان اجتماعات يف مشارك من أكثرفي تسمية  الح  جهام لكل -4
 
 ممثال بصفته حدهمأ فل

 .له ميارس

  اجتماعين متتاليين. حضور  عن ممثله بتغي ب اللجنة يف جهام كل عضوية تسقط -5

 .اللجنة داخل بواجباته ملمثله إخالل أو تقصير بكل   ياملعن الجهاميحيط رئيس اللجنة رئيس  -2

 للرئيس من بين األجهزة إأول اجتماع لها بعد  فيتنتخب اللجنة  -1
ً
اللجنة  في عضاءاأل عادة تشكيلها نائبا

بدى رغبتها  التي
ُ
. ويح  للجهام الرئيس ي الترشح لهذا املنصب، على أن يكون التصويت باالقتراع السر  فيت

بنفس املنصب لباقي املدة املقررة بممثل آخر مع احتفاظ املمثل الجديد  هأو نائب الرئيس استبدال ممثل

 لذلك.

 

 اللجنة تسيير: الثالث الفصل

 السادسة املادة
 

 املهام هذه إنجام وتتبع وتنسي  بها املناطة للمهام وأدائها اللجنة أعمال سير حسن على يحرص الرئيس -7

 .املنظمة وقرارات هاتجلتو  وطبقا الالئحة هذه ألحكام وفقا املقررة اآلجال يف

 الرئيس. نائب عنه ناب األسباب من لسبب الرئيس غاب إذا -6

 غياب حال يوف .اجتماعاتها محاضر في تحرير مهمتها وتتمثل .اللجنة مقرر  مهمة العامة األمانة تتونى -0

 يت العامة األمانة ممثل
 
 هذه على واملقرر  مة. ويوقع الرئيسامله بهذه املستضيف القيام الجهام ممثل ىون

 .املحاضر

 .التنفيذي املجلس من يعتمد ،ممنيا وبرنامجا داخليا نظاما لها تضع أن للجنة -4

 
 

  



 

 

 السابعة املادة
 اللجنة اجتماعات

 أحد بلد يف وذلك األقل على بشهر التنفيذي املجلس اجتماع انعقاد قبل وياسن اجتماعا اللجنة تعقد -7

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

 .اللجنةاملستضيف ورئيس  الجهام والتنسي  بين األمين العام ورئيس بالتشاور  االجتماع

 على بناء أو التنفيذي املجلس من بقرار أو رئيسها من بمبادرة استثنائية، اجتماعات تعقد أن للجنة -6

 أهمية. يذ موضوع من أكثر أو محدد موضوع لتدار  العام، ميناأل  من طلب

 الثامنة املادة
 األعمال جدول 

 رئيس  -7
 به يوتواف األعمال جدول  مشروع اجتماع، كل موعد وقبل العامة األمانة مع بالتنسي  اللجنةيعد 

 جدول  مشروع يتضمن أن . ويجباألقل على بشهر االجتماع انعقاد تاريخ قبل اللجنةي ف األعضاء األجهزة

  .اللجنة اختصاصات نطاق يف الداخلة املوضوعات األعمال

 .أعمالها جدول  على لها في بداية كل اجتماع اللجنة تصادق -6

 التاسعة املادة
 القانوني النصاب

 .نائبه أو بينهم الرئيس من األقل على أعضائها نصف بحضور  إال صحيحة اللجنة اجتماعات تكون  ال

 العاشرة املادة
 القرارات اتخاذ

 تعادل حالة يوفين. الحاضر  أعضائهاوتوصياتها بأغلبية  مقترحاتها وتصدر قراراتها اللجنة تتخذ -7

 ينتمي إليه الرئيس. الذي الجانب حج  ُير  األصوات،

 يا.علنيت التصو  يكون  -6

 عشرة الحادية املادة
 االجتماعات تكاليف

 سواء تعقدها يالت االجتماعات بمناسبة ممثليها وإقامة سفر نفقات اللجنة يف األعضاء األجهزة تتحمل -7

 ة.العام األمانة بمقر أو األعضاء األجهزة أحد ببلد

6-  
 
 عن املترتبة النفقات جميع وتتحمل. لعقده الالممة اإلمكاناتجميع  لالجتماعاملستضيفة  الجهة رتوف

 .ذلك

 الالئحة وتعديل اعتماد :الرابع الفصل
 عشرة الثانية املادة

 يوف .اعتمادها تاريخ من نافذة وتعتبر التنفيذي املجلس قبل من التنظيمية الالئحة هذه اعتماد يتم   -7

 .بشأنه يراه ما التخاذ املجلس إنى املقترح فعُير  ،تعديل عليها أي إجراء إنى الحاجة حالة

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


