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ً
أوال :التنظيم واالختصاصات
املادة ( )1التعريفات:

الباب األول
تنظيم املجلس واختصاصاته

يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف
ذلك:
االتحاد  :االتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة.
األمين العام  :األمين العام لالتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة.
املجلس  :مجلس تمكين أبحاث التنمية املستدامة في الجامعات األفرو آسيوية .
الجامعات  :الجامعات األفروآسيوية
الدليـل  :دليل مجلس تمكين أبحاث التنمية املستدامة في الجامعات األفرو آسيوية.
املادة ": )2( :يشكل مجلس تمكين أبحاث التنمية املستدامة في الجامعات األفرو آسيوية ،باالتحاد العربي
ً
للتنمية املستدامة والبيئة وفقا ألحكام ومواد هذا الدليل " .

املادة ( :)3األسس واملنطلقات:
ينطلق املجلس من عدد من األسس واملنطلقات والركائز ،وهي على النحو التالي:
-
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تطلعات قيادة االتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة تجاه مسئوليته في تحقيق أهداف التنمية
املستدامة.
متطلبات تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة .
دور الجامعات في ايجاد شراكة حقيقية مع مؤسسات املجتمع املدني  ،ودفع مسيرة العمل التنموي وفق
ٍاسس علمية متينة .
رؤية الوطن العربي في بناء مؤسسات داعمة لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة .
ً
رؤية ورسالة وقيم االتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة وفقا لخطته االستراتيجية بتشجيع ودعم
املبادرات التنموية .
توصيات الخبراء واملختصين واملهتمين بالتنمية املستدامة على املستوى العاملي والخليجي والعربي
والوطني واإلقليمي  ,بأهمية وجود جهة تعمل على تمكين أبحاث التنمية املستدامة في الجامعات.

املادة ( : )4االرتباط التنظيمي واإلداري:
 يرتبط املجلس مباشرة باألمين العام لالتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة ،ويتولى اإلشراف العامً
على جميع أعمال ونشاطات املجلس اإلدارية واملالية والفنية وفقا لألنظمة واللوائح.
 يكون للمجلس رئيس تنفيذي ،يتم ترشيحه من االتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة ،ويتم اختيارهمن الهيئة األكاديمية ،في الجامعات األفرو آسيوية ويصدر قرار من األمين العام لالتحاد بتكليفه ملدة
عامان ،قابلة للتجديد.
 يتولى الرئيس التنفيذي للمجلس  :إدارة شؤون املجلس املالية واإلدارية والعلمية ومتابعة تنفيذ خطتهالتشغيلية وما يرتبط بها من خطط لوحداته ,وإعداد تقاريره وفق اللوائح واألنظمة وتعرض بصفة دورية
على األمين العام لإلتحاد.

املادة ( : )5رؤية املجلس :
الريادة في تطوير برامج وأبحاث ودراسات التنمية املستدامة. .

املادة ( )6رسالة املجلس :
يسعى مجلس تمكين أبحاث التنمية املستدامة في الجامعات األفرو آسيوية لتعزيز دور الجامعات في
ً
تطوير أبحاث ودراسات التنمية املستدامة انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية.

املادة ( )7قيم املجلس :
 العمل بروح الفريق. التميز . اإلبداع . التحسين املستمر. املشاركة املجتمعية. -املحاسبية.

املادة ( : )8أهداف املجلس :
 -املساهمة في تحقيق رؤية الدول األفرو آسيوية في التنمية .

 التفاعل مع خطط الجامعات االستراتيجية في جانب تحقيق وظائفها املجتمعية . -تطوير وإثراء املعرفة في مجال التنمية املستدامة.

 -العمل على تفعيل برامج األبحاث والدراسات لدى منسوبي الجامعات األفروآسيوية.
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 العمل على تفعيل املبادرات في مجال أبحاث ودراسات التنمية املستدامة من خالل الشراكة معمؤسسات القطاعين الحكومي و الخاص  ،ومؤسسات املجتمع املدني  ,وبالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة. .
 املساهمة في وضع الحلول العلمية لتعزيز مفهوم التنمية املستدامة في املجتمع من خالل البرامجواملبادرات التي تحقق التنمية املستدامة.
 تنمية املهارات والقدرات الذاتية لدى منسوبي الجامعات من (الجنسين) واستثمارها في خدمة املجتمع,وذلك بالتكامل مع كافة القطاعات ذات العالقة.
 التفاعل من خالل برامج أبحاث ودراسات التنمية املستدامة مع قضايا املجتمع املختلفة بما يسهم فينمو الحس الوطني االيجابي إلفراد املجتمع .
 -تأصيل أواصر التعاون مع الجهات ذات العالقة بالتنمية املستدامة ،على املستوى العربي والعاملي.

املادة ( : )9مهام واختصاصات املجلس :
 العمل على تطوير برامج وأبحاث ودراسات التنمية املستدامة داخل وخارج الجامعات ,من خالل اقتراحاملبادرات البحثية املبنية على الرصد واملتابعة لهذا الجانب ,بالتكامل مع جهات الجامعات ,وفق رؤاها
االستراتيجية .
 رصد أنشطة أبحاث التنمية املستدامة التي تنفذها الجامعات وتقييمها وفق معايير محددة بهدفتطويرها.
 توثيق التجارب الناجحة وأفضل املمارسات في دراسات وأبحاث التنمية املستدامة في مختلف املجاالت,وذلك بهدف االستفادة منها.
 العمل على بناء قاعدة بيانات للتنمية املستدامة ,تشمل جميع الخبراء والباحثين واألكاديميين واملهتمينبالتنمية املستدامة وذلك بهدف االستثمار األمثل للطاقات البشرية املتخصصة.
 تطوير أدلة العمل اإلرشادية املالية واإلدارية والنظامية ملؤسسات التنمية املستدامة لتسهيل االستفادةمنها في أنشطة التنمية املستدامة املختلفة .
 رصد جميع الفعاليات واملؤتمرات والندوات التي تختص بالتنمية املستدامة وانتقاء أهم األبحاثوالدراسات املقدمة فيها وإبرازها بهدف التشجيع على املشاركة فيها .
 العمل على تبني إجراء دراسات معمقة حول التنمية املستدامة من جميع جوانبها ,وذلك بالتنسيق معالجهات ذات العالقة في الجامعات .
 اقتراح تطبيق برامج خاصة بالتنمية املستدامة أكاديمية ومهنية وتثقيفية. العمل على تفعيل جانب املؤتمرات والندوات واملحاضرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذاتالعالقة في الجامعات
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 -أي مهام أخرى يكلف بها املجلس في مجال اختصاصه.

ً
ثانيا :عضوية املجلس :
املادة ( : )10يشكل املجلس بقرارمن األمين العام لالتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة ملدة
عامان قابلة للتجديد ملدة أو أكثرمن مدة .
املادة ( : )11الهيكل التنظيمي والوحدات اإلدارية :

ً
تتكون وحدات املجلس وفقا ملا يلي :
ً
أوال  :وحدة الدراسات والتطوير:
وتتولى نشر ثقافة العمل التطوعي في الجامعة و إثرائها ,من خالل إيجاد البرامج النوعية في هذا املجال الهام
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجامعة واملجتمع.

ً
ثانيا :وحدة الرصد والتوثيق :

وتتولى اإلشراف على تنفيذ وثيقة الجامعة لدعم الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة  ،واملساعدة في تقديم الخدمات
االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية واملهنية التي يلزم توفيرها لألشخاص ذوي اإلعاقة من منسوبي
الجامعة واملجتمع بالتعاون مع الجهات ذات العالقة في الجامعة وخارجها .

ً
ثالثا :وحدة الشراكات والعالقات الجامعية :
وتتولى اقتراح برامج التوعية والتثقيف في مجال املسؤولية االجتماعية ,كالبرامج التعليمية والتدريبية والندوات
واملحاضرات التي تساعد على نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية ,واقتراح عقد املؤتمرات العلمية التي تعنى بقضايا
املسؤولية االجتماعية ,والتعاون مع وسائل االعالم في هذا املجال ,وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.

ً
رابعا :وحدة برامج التنمية :
تتولى متابعة تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية الواردة بخطط التنمية بالجامعات  ،وتفعيل دور الجامعات في
تنمية املجتمع املحلي في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والصحية وتوظيف القوى العاملة  ،واقتراح
الخطط الكفيلة بتطوير وعي املجتمع املحلي نحو إسهامه في املشاركة في أنشطة الجامعات من خالل نشر ثقافة
مبدأ املشاركة الجماعية في تنفيذ أهداف التنمية  ،وتقديم املقترحات التي تسهم في تجاوز معوقات تحقيق هذا
الدور .
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ً
خامسا :وحدة املتابعة :
تتولى متابعة أعمال خدمة املجتمع وتطوير البيئة وتقييم البرامج والخطط التي تنفذها الجهات ذات العالقة في
الجامعة  ،واقتراح الخطط الداعمة لبناء العالقات الدائمة مع مؤسسات املجتمع وأفراده للمساهمة في دعم
مبادرات الجامعة وخططها التشغيلية  ،وبناء خطة الجامعة السنوية للمشاركة في املناسبات املجتمعية املختلفة

املادة ( : )12املوارد والنفقات املالية للمجلس :
-

-
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املجلس هو مؤسسة تطوعية غير هادفة للربح وال يوجد له مخصصة ضمن األجهزة املعاونة التابعة
لإلتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة ،ولذا فإنه يتم تمويل برامجه ومبادراته وفق خطته املعتمدة
من خالل ما يلي :
ً
تفعيل برامج الرعاية والشراكة في تغطية برامج وفعاليات املجلس وفقا لألنظمة واللوائح املحددة لذلك .
ً
قبول التبرعات واملنح والهبات وفقا للتنظيمات الصادرة بهذا الشأن .
ما يمكن أن يفرضه املجلس من رسوم رمزية تهدف لالستدامة على خدماته.
رسوم العضوية للجهات واألفراد في حال إقرارها .

الباب الثاني
أحكام عامة
املادة (:)13
يصدر هذا الدليل بقرار من األمين العام لالتحاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة  ،ويعد املرجع واملنظم ألعمال
املجلس باالتحاد .

املادة (:)14
يعمل بهذا الدليل فور صدور قرار اعتماده  ،ويلغي كل ما يتعارض معه.

املادة (:)15
يقوم املجلس بالتنسيق مع الجهات األخرى داخل االتحاد كل فيما يخصه  ،وتتعاون كافة قطاعات االتحاد مع
ً
املجلس لتحقيق أهدافه وفقا ألحكام ومواد هذا الدليل .

املادة (:)16

ً
يتولى الرئيس التنفيذي للمجلس تحديد القواعد اإلجرائية لعمل وحدات املجلس خالل ثالثين يوما من تاريخ
اعتماد هذا الدليل.

املادة (:)17
يتولى االتحاد تقييم هذا الدليل في ضوء امللحوظات واملرئيات التي ترد بعد تطبيقه ملدة عام من تاريخ اعتماده
ومن ثم يتم العمل على تطويره وفق األصلح.

املادة (:)18
يجوز تعديل أو إضافة أو إلغاء أي من مواد هذا الدليل بعد موافقة األمين العام لالتحاد العربي للتنمية
املستدامة .
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