الالئحة التنظيمية
للجنة الرقابة على أهداف
التنمية املستدامة

بسم للا الرحمن الرحيم
املادة األولى:
موضوع الالئحة
تحدّد بموجب هذه الالئحة أهداف ومهامّ لجنة الرقابة علىّأهدافّالتنميةّاملستدامة للمنظمة وقواعد
تنظيمهاّوسيرهاّوتقييمّنتائج أعمالهاّ،والتيّاعتمدهاّاملجلسّالتنفيذيّطبقاّللنقطةّالرابعةّمنّاملادةّّ26
منّالنظامّاألساس يّللمنظمةّ .
املادة الثانية:
التعاريف
يكو ّن لأللفاظ والتعابير التالّية أينماّ وردت في هذه الالئحة املعانيّ املبينةّ أمام كل منهاّ ما لمّّيقتضّسياقّ
الكالم معنى آخر:
املنظمة :املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
ي للمنظمة العربية.
املجلس :املجلس التنفيذ ّ
األجهزة :األجهزة األعضاء في املنظمة العربية.
األمانة العامة :األمانة العامة للمنظمة العربيةّ .
اللجنة :لجنة الرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامةّللمنظمة العربية.
رئيس اللجنة :رئيسّلجنة الرقابة علىّأهدافّالتنميةّاملستدامةّللمنظمة العربيةّ ّ.
التنميةّاملست ت ت تتتدامةّ:التنميةّالتيّتلبيّاحتياجاتّالجيلّالحاليّدونّاملست ت ت تتايّبقدرةّاألجياىّاملقبلةّعلىّ
تلبيةّاحتياجاتهمّالخاصةّ .
الالئحةّ:ال ّالئحةّالتنظيميةّللجنةّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامةّ .
ً
ً
اّعاملياّاعتمدهاّالعالمّترتبطّبالعديدّمنّاملجاالت؛ّكاملناخّ،
أهداف ّالتنمية ّاملستدامة ّ:هي ّّ 17هدف
والسالمّ،واالقتصادّ،والعدالةّ،والفقرّ،وغيرهاّمنّاملفاهيمّالعامليةّاألخرىّ،وقدّتمّوضعّهذهّاألهدافّ
منّ قّ َبلّ منظمةّ األممّ املتحدةّ ليتمّ تطبيقهاّ منّ الحكوماتّ فيّ مختلفّ البلدانّ لتعملّ علىّ تنفيذّ هذهّ
ُ
األهدافّوتجعلهاّضمنّخططهاّالوطنيةّ،وقدّبدأّالعملّعلىّتنفيذّأهدافّالتنميةّاملستدامةّعامّ2016مّ
وستستمرّحتىّعامّ2030مّ ّ.

الفصل األول :األهداف ،املهام واالختصاصات
املادة الثالثة :األهداف
تهدف اللجنة إلى:
ّ-1االهتمتتام بتههتدافّالتنميتتةّاملس ت ت ت تتتتدامتةّومست ت ت ت تتانتدة األجهزةّعلىّإنجتتامّمهتتامهتتاّالرقتابيتتةّفيّمجتتاىّأهتدافّ
التنميتتةّاملس ت ت ت تتتتدامتتةّوتقتتديمّالتتدعمّلهتتا ملواكبتتة آخر املس ت ت ت تتتجتتدات ّواالتجتتاهتتات العلميتتةّالحتتديثتتة فيّهتتذا
املجاى.
ي فيّمجاىّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملس ت ت ت تتتدامةّ،
ّ-2التعاونّ والتنس ت ت ت تتي مع مجموعة عمل اإلنتوس ت ت ت تتا ّ
ىّاملختصة بهذا املجاى.
واملجموعات اإلقليمية األخر ّ
الـمادة الرابعة:
الـمهام واالختصاصات
ألجل تحقي ّاألهداف املشار إليها ،تتولى اللجنةّ :
 -1املساهمةّفيّتعزيزّقدراتّاألجهزةّاألعضاءّفيّمجاىّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامة.
 -2إعداد خطة تتضمن برنامج العمل بما يتالءم مع أهداف اللجنة.
 -3تجميع مؤشرات األداءّ التفصيلية واألدلة الخاصة بالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامة ّمن كافة
املصادرّ املعنيةّبهذاّاملجاىّ والعمل على نشرها على األجهزة األعضاءّ
يّ
ي بشهن إعدادّ دورات تدريبية ألعضاء املنظمة بشكل دور ّ
 -4تقديم مقترحات إلى املجلس التنفيذ ّ
ومستمر في مختلف املواضيعّذاتّالصلةّبالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامةّ ،وذلك من أجل تط ّوير
املواردّ البشرية باألجهزةّاألعضاء باملنظمةّ.
العمل على إمكانية تبادى التجارب فيّمجاىّالرقابةّعلىّأهدافّالتنميةّاملستدامةّمن قبل األجهزة األعضاء
باملنظمة من أجل توفير قاعدةّّبيانات ومعلومات على املوقع االلكتروني للمنظمةّ ّ،تساعدّ على تسهيلّ
عملية تبادى ونقل الخبراتّ فيماّبينهم.
دورية خاصة باللجنة ملناقشة قضاياّالتنميةّاملستدامةّوالدراسات التي أعدتها األجهزة
 -5عقد اجتماعات ّ
عنّهذه املشاكل واإلجراءاتّ التي اتخذت ملواجهتها.
ي لتقديم املقترحات العمليةّبشهن هذهّاملوضوعاّتّ.
 -6دراسة املوضوعات التيّيحيلهاّإليها املجلس التنفيذ ّ

الفصل الثاني :تشكيل اللجنة
املادة الخامسة
 -1تتهلف اللجنة ،باإلضافةّ إلى ممثل األمانةّ العامةّ ،منّتسعةّأعضاءّيتمّتعيينهم ّوفقا ّلآلليةّ ّاملبينةّ ّفيّ
النظامّاألساس ي
 -2يراعىّفيّاختيارّأعضاء اللجنة االلتزام والكفاءة والخبرة فّي مجاى اختصاصاتهاّ،معّالحرصّقدرّاإلمكانّ
علىّثباتّمشاركةّاألعضاءّفيّاجتماعاتّاللجنةّوأنشطتها.
ُ
ّ -3تحدّد عضوية أعضاءّ اللجنة ملدة ثالث سنواتّ،ويتاحّلألجهزة بعد انقضاء مدةّعض ّويتها إعادةّ تقديم
ترشحها من جد يد لعض ّوية اللجنة.
 -4لكل جهام الح ّ فيّتسمية ّأكثر منّ مشارك في اجتماعات اللجانّ على أنّ يكلّف أحدهم ّبصفتهّ ممثال
رسميا له.
 -5تسقط عضوية كل جهامّ في اللجنة بتغيبّ ممثله عن حضورّ اجتماعينّمتتاليين.
 -6يحيطّرئيسّاللجنةّرئيسّالجهام املعني بكلّ تقصير أوّ إخالى ملمثله بواجباته داخلّاللجنة.
ً
 -7تنتخبّاللجنةّفيّأوىّاجتماعّلهاّبعدّإعادةّتشكيلهاّنائباّللرئيسّمنّبينّاألجهزةّا ّألعضاءّفيّاللجنةّالتيّّ
ُ
يّ.ويح ّللجهامّالرئيسّأوّنائبّ
اعّالسر ّ
ّ
تبدىّرغبتهاّفيّالترشحّلهذاّاملنصبّ،علىّأنّيكونّالتصويتّباالقتر
الرئيسّاستبداىّممثلهّّبممثلّآخرّمعّاحتفاظّاملمثلّالجديدّبنفسّاملنصبّلباقيّاملدةّاملقررةّلذلكّ ّ.
الفصل الثالث :تسيير اللجنة
املادة السادسة
 -1يحرصّالرئيس على حسن سير أعماى اللجنة وأدائها للمهام املناطة بها وتنسي وتتبعّإنجام هذه املهامّ
في اآلجاى املقررة وفقا ألحكامّ هذه الالئحة وطبقاّ لت ّوجهات وقراراتّاملنظمةّ.
 -2إذا غابّ الرئيسّلسبب من األسباب ناب عنه نائب الرئيس.
 -3تتولى األمانة العامة مهمةّ مقررّ اللجنة .وتتمثل مهمتهاّ فيّتحرير محاضر اجتماعاتهاّ .وفي حاىّ غياب
ممثل األمانة العامة يتولّى ممثل الجهام املستضيفّالقيام بهذه املهمةّ.ويوقعّالرئيس ّواملقررّ على هذه
املحاضرّ.
يّ .
 -4للجنة أن تضع لها نظاما داخلياّوبرنامجاّممنياّ،يعتمدّمنّاملجلسّالتنفيذ ّ

املادة السابعة
اجتماعات اللجنة
ي بشهر على األقل وذلك في بلد أحد
 -1تعقد اللجنة اجتماعا سنوياّ قبل انعقاد اجتماع املجلس التنفيذ ّ
ي يعبر عن رغبتهّ في استضافته أوّ في مقر األمانة العامة .ويتم ّتحديد ّموعد هذاّّ
األجهزة األعضاءّ الذ ّ
االجتماع بالتشاورّ والتنسي ّبينّاألمينّالعامّورئيس الجهام املستضيفّورئيسّاللجنة.
ي أو ّبناء على
 -2للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية ،بمبادرة من رئيسها أو بقرار من املجلس التنفيذ ّ
ي أهميةّ.
طلب من ا ّألمين العام ،لتداري موضوع محدد أو أكثر من موضوع ذ ّ
املادة الثامنة
جدول األعمال
 -1يعدّرئيسّاللجنة بالتنسي مع األمانة العامة وقبل موعد كل اجتماع ،مشروع جدوىّّاألعماىّ وتوافى
به األجهزة األعضاء فيّاللجنة قبل تاريخ انعقادّ االجتماعّ بشهرّعلىّاألقلّ.ويجب أنّيتضمن مشروع
جدوىّ األعماى املوضوعاتّ الداخلة في نطاق اختصاصات اللجنةّالّسيماّ:
ي لعمل اللجنة).
*إعدادّخطةّالعملّالسنويةّ(حصر البرنامج السنو ّ
ي.
*إعداد تقرير نشاطهاّالسنو ّ
 -2تصادق اللجنةّفيّبدايةّكلّاجتماع لها على جدوىّ أعمالها".
املادة التاسعة
النصاب القانوني
ال تكونّ اجتماعاتّ اللجنة صحيحة إال بحضورّ نصف أعضائها على األقل منّبينهمّالرئيس أو نائبهّ .
املادة العاشرة
اتخاذ القرارات
الحاضرينّّ.وفي حالةّ تعادىّّ
ّ
 -1تتخذ اللجنةّ قراراتهاّ وتصدر مقترحاتهاّ وتوصياتهاّ بهغلبيةّّأعضائها
ي ينتميّإليهّالرئيسّ.
األصواتُ ،ي ّرجّح الجانب الذ ّ
 -2يكونّ التص ّويتّعلنياّ ّ.
املادة الحادية عشرة
تكاليف االجتماعات
 -1تتحمل األجهزة األعضاء في اللجنة نفقات سفر وإقامة ممثليها بمناسبة االجتماعاتّالتي تعقدها سواء
ببلد أحد األجهزة األعضاءّ أوّ بمقر األمانة العامةّ.
 -2توفّر الجهةّ املستضيفة ّلالجتماع جميع ّاإلمكاناتّ الالممة لعقدهّ .وتتحملّ جميعّ النفقاتّ ّاملترتبة عن
ذلك.

الفصل الرابع :اعتماد وتعديل الالئحة
املادة الثانية عشرة
ي وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادهاّ .وفي
 -1يتمّ اعتماد هذه الالئحة التنظيمية من قبل املجلس التنفيذ ّ
ي تعديلّعليهاُ ،ي ّرفع املقترح إلى املجلس التخاذ ما يراهّبشهنه.
حالة الحاجة إلى إجراءّ أ ّ
 -2لألجهزة األعضاء واألمانةّ العامة ورئيس اللجنة ح اقتراح التعديلّ .
ّ

