النظام الداخلي االساسي لمنظمة السالم والصداقة الدولية – مملكة الدنمارك

الباب األول
التسمية والتعارف واألھداف
الفصل األول
التمسية والتعاريف
مادة ) :(1يسمى ھذا النظام ) النظام األساسي لـِ" لمنظمة السالم والصداقة الدولية "(.
مادة ) :(2تنشأ بموجب أحكام ھذا النظام ومقتضى أحكام قانون الدولة التي يتواجد فيھا المقر الرئيسي
للمنظمه وحسب القانون الدولة التي يتواجد فيھا فروع للمنظمة يكون لھا شخصية اعتبارية وذمة مالية
مستقلة وال تستھدف من نشاطھا جني الربح التجاري.

مادة ): (3الشعار و يتألف رمز المنظمة من خريطة العالم تتوسطھا حمامة السالم كما يتكون من ثالث ألوان
أساسية )األزرق – األصفر  -األبيض ( .و يعبر الشعار على نشر السالم بين شعوب العالم .

مادة ) :(4المقر الرئيسي للمنظمة في العاصمة
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ويجوز إنشاء فروع للمنظمه في مناطق اخرى من العالم بقرار صادر من الھيئة اإلدارية وبموافقة الوزارة
المختصة حسب قانون الدولة ونظامھا.
مادة ) :(5يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدنى ھذا المعاني المبينة قرين كل منھا مالم تدل القرينة أو سياق
النص على خالف ذلك:
المملكه :مملكة الدنمارك.
· القانون :الذي بموجبه تم إنشاء المنظمة أو الفرع حسب كل دولة الذي يتواجد فيھا فرع المنظمة
· المنظمة  :منظمة السالم والصداقة الدولية
· النظام :النظام األساسي لمنظمة )منظمة السالم والصداقة الدولية (
· األعضاء المؤسسون :مجموعة األعضاء الموقعين في كشوفات التأسيس.
· الجمعية العمومية :مجموع األعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى المنظمة وفق أحكام ھذا النظام.
· النطاق الجغرافي :وھو الدولة المعنية التي ستنشئ فيھا المنظمة والدول التي يوجد فيھا فروع
للمنظمة .
· الھيئة اإلدراية :الھيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائھا.
· لجنة الرقابة والتفتيش :لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائھا.
· االجتماع العادي :االجتماع الدوري للجمعية العمومية يدعو له رئيس الھيئة اإلدارية مرة واحدة في السنة
على األقل وتصدر قراراتھا بأغلبية أعضائھا الحاضرين.
· االجتماع غير العادي :ھو اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لھا ثلث أعضاء الھيئة اإلدارية أو %25
أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة اية مواضيع استثنائية او طارئة.
· اللوائح الداخلية :ھي اللوائح الداخلية المبينة والمفسرة ألحكام ھذا النظام وال ُمنظمة إلشغال المنظمة.
· البنك :البنك الذي تودع فيه أموال المنظمة ويكون احد البنوك المعتمدة في مملكة الدنمارك والدول التي
يتواجد فيھا فروع للمنظمة أو تكون تابعه للجمعيات التي تتعاون مع المنظمة من اجل تنفيذ نشاطاتھا
ومشاريعھا اإلنسانية.
· الرئيس :رئيس الھيئة.

الفصل الثاني
األھداف والوسائل
أوالً :األھداف
مادة ) :(6باستلھام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته)الشرعية الدولية( والقانون الدولي
االنساني وأحكام القانون تسعى المنظمة لتحقيق األھداف التالية:
 .1تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته ونشر الوعي بھا.
 .2العمل بكل جھد مع جميع المنظمات والھيأت الوطنية و االقليمية و الدولية ومنظمات المجتمع المدني
من اجل إيقاف الحروب والتعريف بما تسببه تلك الحروب من فناء لإلنسانية كما يتم العمل على
تشجيع روح الحوار والعيش المشترك الكريم لجميع شعوب العالم ومحاربة العنصرية والتمييز
واالضطھاد في جميع إنحاء العالم ومكافحة الفقر والفساد وتحسين ودعم األسر الفقيرة وتشيع التعليم
وتنمية المواھب ودعم الحرف المھنية األصيلة لكل بلد والحفاظ على التراث العالمي .
 .3العمل على مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة و الحروب من مصابين و نازحين و الجئين و منكوبين.
 .4العمل على المساھمة في حمالت اإلغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية و الحروب.
 .5إرساء مبادئ المساواة والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي والحوار ومناھضة التمييز بكافة
أشكاله .
 .6الدفاع عن حرية الرأي والتعبير واشاعة وتعزيز ثقافة الحوار واالعتراف باآلخر.
 .7مكافحة الفقر من خالل النھوض بمختلف الفئات الھشة و المعوزة و تقديم المساعدات لھا خصوصا
مجتمعات العالم القروي.
 .8السعي للوصول إلى ذوي االحتياجات الخاصة في كل مجتمعات العالم وتوفير كل المتطلبات الضرورية
لحياتھم بشكل طبيعي واإلمكانيات الالزمة حتى يستطيعوا العيش بكرامة ويستعيدوا عافيتھم و
ابتسامتھم ويعودوا لصفوف مجتمعاتھم ليندمجوا فيھا و ليكونوا فاعلين فيھا ألنھم في األول واألخير
جزء ال يتجزأ من مجتمعاتھم وحتى اليكونو عالة على المجتمع .
 .9تنمية المجتمعات واالفراد في مجال الحقوق والحريات.
 .10العمل على مساعدة و دعم المجتمعات بكافة الوسائل اللوجستيكية أو التمويلية في مجاالت التنمية
المستدامة  .تشجيع القدرات الشبابية و تدعيم مشاريعھم و ابتكاراتھم من أجل تطوير كفاءاتھم
اإلنتاجية إلنعاش اقتصاديات مجتمعاتھم.
 .11العمل مع كل شعوب العالم من اجل المحافظة على األرض بما فيھا من مقومات طبيعية ومحاربة
التلوث وتشجيع الزراعة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتقديم المساعدات الضرورية للمحافظة على
الصحة البشرية حتى ينعم الجميع بحياة سعيدة ومستقبل مشرق لكل شعوب األرض.
 .12إقامة المنتديات الثقافية وحضور الفعاليات الدولية التي تشجع حوار الحضارات والتواصل بين
الشعوب والتي تنمي روح المھارات اإلبداعية في كل مجاالت الحياة و تستھدف نشر كل مبادئ
حقوق اإلنسان. .
 .13أحياء قيم ثقافة التصالح والتسامح ورفض العنف واللجوء للصراعات.
 .14احترام حقوق االنسان في العيش الكريم بكل حرية وكرمة وعدل .

ثانيا ً :الوسائل
مادة ) :(7تسعى المنظمة الى تحقيق اھدافھا من خالل العمل بكافة الوسائل والطرق واالساليب المشروعة
والسلمية وأھمھا:
 .1اجراء الدراسات واالبحاث والنشر وممارسة االنشطة والتوعية عبر اإلعالم بكافة أشكاله.
 .2رصد ونشر واقع حقوق اإلنسان والديمقراطية في المجتمع سلبا ً وايجابا ً .
 .3المراقبة والتقييم والتحليل ألوضاع حقوق االنسان واصدار التقارير والمناشدات والبيانات والمعلومات
المتعلقة بذلك.
 .4تقديم المساعدة القانونية.
 .5عقد الدورات التدريبية والتأھيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار
والمناقشة.
 .6انشاء مكتبة متعددة الوسائل وموقع الكتروني واصدار المطبوعات.
 .7اقامة عالقات وشراكة وتشبيك مع المنظمات المحلية واالقليمية والدولية الناشطة والمانحة في مجالي
حقوق االنسان والديمقراطية.
 .8التصدي النتھاكات الحقوق والحريات وخرق المشروعية ومبدأ سيادة القانون بكل الوسائل القانونية
التي يوفرھا النظام القانوني ،بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ،وإصدار البيانات واالعتصامات وكشف ذلك
للرأي العام.
الباب الثاني
أحكام العضوية
الفصل األول
شروط العضوية /انتھاء العضوية /الجزاءات
مادة ) :(8شروط العضوية في المنظمة:
يتمتع بالعضوية الكاملة داخل المنظمة األشخاص الطبيعيون وذلك على النحو التالي:
 (1جميع األعضاء الموقعين على عقد التأسيس.
 (2جميع األعضاء المنتسبين للمنظمة بعد عقد المؤتمر التأسيسي .
يشترط لقبول أي عضو في المنظمة من غير المذكورين أعاله توفر الشروط التالية.
 (1أن يتقدم بطلب االنتساب كتابيا ً للھيئة اإلدراية المنتخبة.
 (2أن يتعھد للعمل من أجل االنتصار لحقوق اإلنسان وحرياته.
 (3أن يلتزم كتابة بأھداف المنظمة وأدبياتھا وأن يسدد اشتراكاته بانتظام.
مادة ) :(9يقدم الطلب إلى رئيس الھيئة اإلدارية للمنظمة لالنتساب لھا وعلى الھيئة اإلدارية البت في الطلب
في مدة ال تزيد عن شھر أوشھرين )تحدد المدة ( من تاريخ تقديمه للطلب ويعتبر مضي شھر دون البت في
طلب المتقدم بمثابة القبول كما يحق ل لمدراء الفروع البت في طلبات االنتساب للمنظمة .
مادة ) :(10يحق للھيئة اإلدارية عند ارتكاب العضو ألية مخالفة تتعارض مع أحكام القانون وھذا النظام
اتخاذ االجراءات التالية ،بعد سماع رأيه:
 .1التنبية واللوم.

 .2اإلنذار الشفھي.
 .3اإلنذار الخطي.
 .4تجميد العضوية.
 .5الفصل.
مادة ) :(10تزول صفة العضوية في إحدى الحاالت التالية:
 .1الوفاة
 .2فقدانه لآلھلية القانونية.
 .3االستقالة بعد الوفاء بكافة االلتزامات واخالء ال ُعھد التي عليه.
 .4الفصل.
مادة ) :(12ال يحول زوال العضوية ألسباب غير الوفاة من اقتضاء حقوق المنظمة تجاه العضو بما في ذلك
االشتراكات غير المسددة.
مادة ) :(13يجب أن يكون الفصل الجزئي مسبباً ،وبقرار من الھيئة.

الفصل الثاني
حقوق واجبات األعضاء
مادة ) :(14يتمتع عضو المنظمة بالحقوق التالية:
 .1حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء أرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة
للنقاش.
 .2التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
 .3الترشيح واالنتخاب لعضوية الھيئة اإلدراية أو لجنة الرقابة وغيرھا من ھيئات المنظمة.
 .4االشتراك في الدورات التدريبية والتأھيلية التي تنظمھا المنظمة وفقا ً للوائح الداخلية وأحكام ھذا النظام.
 .5أي أمتيازات يحظى بھا أعضاء المنظمة.
مادة ) :(15على عضو المنظمة االلتزام بالواجبات التالية:
 .1تسديد الرسوم واالشتراكات المستحقة عليه للمنظمة في مواعيدھا.
 .2حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأية اجتماعات تتطلب حضوره أو يدعى إليھا من قبل الھيئة
اإلدارية أو لجنة الرقابة.
 .3تنفيذ المھام التي تعھد إليه من قبل الجمعية العمومية أو الھيئة اإلدراية.
 .4التقيد بأحكام القانون واللوائح الداخلية للمنظمة عند قيامه بأية مھام و أعمال تتصل بنشاط المنظمة.
 .5السعي نحو تحقيق اھداف المنظمة عبر الوسائل المحددة بھذا النظام واللوائح الداخلية.
 .6عدم االنتساب إلى أية ھيئة تتعارض أھدافھا وأعمالھا مع أھداف المنظمة.
 .7االمتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة عمل المنظمة أو يشوه عملھا أو يتضمن اإلساءة إلى أھدافھا.

الباب الثالث
الھيكل التنظيمي
مادة ) :(16يتكون الھيكل التنظيمي للمنظمة من األتي:
 .1الجمعية العمومية.
 .2الھيئة اإلدراية.
 .3لجنة الرقابة والتفتيش.
 .4اللجان التنفيذية المتخصصة التي تقرھا الھيئة اإلدارية لتنفيذ مھامھا.
 .5فروع المنظمة حول العالم .
الفصل األول
الجمعية العمومية -تكوينھا ومھامھا
مادة ) :(17الجمعية العمومية ھي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من جميع األعضاء المؤسسين
واألعضاء المنتسبين الذين مضت على عضويتھم ثالثة أشھر على األقل وأوفوا بالتزامات العضوية الواردة
في ھذا النظام ،وتكون قرارتھا ملزمة لجميع اعضائھا ما دامت ال تتعارض مع القانون وأحكام ھذا النظام.
مادة ) :(18يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ً بحضور األغلبية المطلقة لعدد أعضائھا المسجلين
)النصف (1+فإذا لم يكتمل النصاب أجل االجتماع لمدة ال تزيد عن اسبوع فإذا لم يكتمل النصاب في
االجتماع الثاني يؤجل لمدة ) (24ساعة ويكون في ھذه الحالة صحيحا ً بمن حضر من األعضاء.
مادة ) :(19تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائھا.
مادة ) :(20تتولى الجمعية العمومية في اجتماعاتھا االعتيادية ممارسة المھام والصالحيات التالية-:
 .1اقرار السياسات العامة والخطط االستراتيجية الالزمة لنشاطات المنظمة .
 .2المصادقة على تقارير الھيئة اإلدارية ولجنة الرقابة للسنة المالية المنتھية وإقرار خطة عملھا للمرحلة
القادمة.
 .3المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للمنظمة .
 .4مناقشة واقرار التقرير المالي والحساب السنوي الختامي للمنظمة والذي يتضمن إيرادات ومصروفات
المنظمة ومركزھا المالي عن السنة المالية الماضية.
 .5مناقشة وإقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 .6انتخاب رئيس وأعضاء الھيئة اإلدارية ولجنة الرقابة.
 .7إقرار إنشاء فرع /فروع للمنظمة والموافقة على تنظيمھا )نظام أو الئحة الفروع(.
 .8المصادقة على النظام األساسي للمنظمة عند اول اجتماع لھا .
 .9انتخاب الھيئة اإلدارية ولجنة الرقابة أو أحد اعضائھا.
 .10إقرار اللوائح الداخلية للمنظمة بأنواعھا .
 .11تعديل النظام األساسي.
 .12أية مسائل أخرى تعرض من قبل الھيئة اإلدارية أو احد األعضاء وتدرج في جدول أعمالھا.
مادة ) :(21يجب أن يكون تعديل النظام األساسي بأغلبية ثلثي األعضاء وأال يتجاوز إطار األھداف المحددة
لھا.

مادة ) :(22للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من ثلث أعضاء الھئية االدارية او بطلب
من  %25من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة األمور التالية:
 .1تعديل النظام األساسي للمنظمة.
 .2حل المنظمة أو دمجھا ،وفي حالة االندماج يجب أن يكون مع ھيئة لھا نفس األھداف.
 .3سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الھيئة اإلدارية أو لجنة الرقابة.
 .4الموافقة على بيع جزء من ممتلكات المنظمة أو رھنھا أو ترتيب حقوق عينية عليھا بھدف تحقيق
اھدافھا وممارسة انشطتھا وبما اليتعارض مع أحكام ھذا النظام.
مادة ) :(23تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ).(2_3
· ال يحق لعضو المنظمة االشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت
عدا االنتخاب.
· ال يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر يمثلة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو يصوت
عنه.
مادة ) :(24تدون جلسات اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليھا الرئيس واألمين العام وتوثق
في سجالت المنظمة.
الفصل الثاني
الھيئة اإلدارية -تكوينھا ومھامھا
مادة ) :(25تتولى إدارة المنظمة ھيئة إدارية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتسيير نشاط االمنظمة وفق
أحكام ھذا النظام.
مادة ) :(26تتكون الھيئة االدارية من )  ( 5عضواً تنتخبھم الجمعية العمومية من بين أعضائھا باالقتراع
السري المباشر .ويكون األعضاء األربعة التالين للفائزين أعضاء احتياطيين ،وتتحدد مدة عضوية الھيئة
االدارية بثالث سنوات من تاريخ االنتخاب.
مادة ) :(27يشترط في المرشح لعضوية الھيئة ما يلي:
 .1أال يقل عمره عن  18عاما ً.
 .2أن يكون حاصالً على الشھادة الثانوية على االقل .
 .3أال يكون قد أتخذ في حقه أحد االجراءات ) (4,3,2المنصوص عليھا بالمادة )  (10من ھذا النظام.
مادة ) :(28تعقد الھيئة اإلدارية أول اجتماع لھا بعد انتخابھا مباشرة وتنتخب من بين اعضائھا رئيسا ً
وامينا ً عاما ً ومقرراً وتوزع بقية المھام على أعضاء الھيئة اإلدارية من قبل رئيس الھئية او بالتوافق او
بحسب عدد االصوات الحاصل عليھا كل عضو.
مادة ) :(29تتولى الھيئة االختصاصات التالية:
 .1إعداد الالئحة الداخلية المنظمة لعمل المنظمة.
 .2إبرام العقود واالتفاقيات مع الغير وبما ال يتعارض مع أحكام القانون وھذا النظام.
 .3تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال المنظمة.

 .4تحديد المبالغ التي يمكن تشغيلھا في استثمارات قصيرة األجل وقابلة للتسييل بسھولة.
 .5إعداد مشاريع االنشطة والبرامج المرتبطة بنشاط المنظمة والبحث عن تمويل لھا وفق أحكام ھذا النظام
واللوائح الداخلية .
 .6تعيين مدير تنفيذي للمنظمة من بين اعضائھا او من غيرھم وتحديد مھامه.
 .7إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية إلقراره.
 .8اقتراح مشروع تعديل النظام األساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك على الجمعية
العمومية إلقراره والمصادقة عليه وفق أحكام ھذا النظام وال يعتبر التعديل نافذاً إال بعد إشعار الوزارة بذلك.
 .9إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير المحاسب القانوني وعرضھما
على الجمعية العمومية إلقرارھما.
 .10إعداد األنظمة المالية واإلدارية الخاصة بالعاملين في المنظمة.
 .11تعيين العاملين الالزمين للمنظمة والنظر في أمور تعيينھم وأجورھم وتأديبھم وفصلھم وعزلھم.
 .12تشكيل لجنة  /لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال محددة ينص عليھا قرار تشكيلھا.
 .13إعداد خطة عمل المنظمة للسنة المالية الجديدة وعرضھا على الجمعية العمومية إلقرارھا.
 .14اإلعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واالنتخابية في مواعيدھا
المحددة.
 .15الموافقة على االشتراك او االنتساب الى اية منظمة او جمعية محلية او اقليمية او دولية وبما
اليتعارض مع أحكام ھذا النظام.
مادة ) :(30تجتمع الھيئة اإلدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسھا أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل
شھرين على األقل ولھا عقد اجتماعات استثنائية بنا ًء على طلب مسبب من رئيسھا او من ثلث اعضائھا ،
واليكون اجتماعھا صحيحا اال بحضور ثلثي اعضائھا.
مادة ):(31
 .1ال يجوز لعضو الھيئة اإلدارية التخلف عن حضور اجتماعاتھا إال بعذر مقبول يقدم إلى رئيس المنظمة أو
من ينوبه قبل موعد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل وعلى الرئيس أو من ينوبه البت في الطلب.
 .2تنتھي العضوية في الھيئة اإلدارية في إحدى الحاالت التالية:
 .3التخلف عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
 .4االنسحاب او االستقالة.
 .5سحب الثقة بقرار الجمعية العمومية.
 · .6توافر اي سبب من اسباب زوال العضوية المنصوص عليھا في ھذا النظام.
مادة ) :(32يتم تصعيد احد األعضاء االحتياطيين لشغل الموقع الشاغر بالھيئة االدارية  ،فإذا تجاوزت
المواقع الشاغرة عدد األعضاء االحتياطيين تقوم الجمعية العمومية بانتخاب من بين أعضائھا من يشغل تلك
الشغورات المتبقية مع عضوين احتياطيين وذلك في أول اجتماع اعتيادي لھا.
مادة ) :(33تصدر قرارات الھيئة اإلدارية باألغلبية المطلقة لعدد أعضائھا الحاضرين وعند تساوي عدد
األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.
مادة ) :(34تدون وقائع اجتماعات الھيئة اإلدارية في محاضر يوقع عليھا جميع األعضاء الحاضرين
االجتماع وتوثق في سجالت المنظمة.
مادة ) :(35تتكون الھيئة من:
 .1الرئيس
 .2نائب الرئيس

 .3األمين العام
 .4المسؤول المالي
 .5مسئول دائرة المتابعة والتوثيق والنشر  ،والموقع االلكتروني و صفحات الفيسبوك والتويتر واليوتيوب
 .6مسئول دائرة االتصال والعالقات العامة )مسئول لوجستي(
 .7مسئول دائرة النشاط والتنظيم.
 .8مسئول البرامج والمشاريع .
 .9مسئول دائرة الفروع .
مادة ) :(36يتولى الرئيس االختصاصات التالية:
 .1رئاسة اجتماعات الھيئة اإلدارية واجتماعات الجمعية العمومية.
 .2دعوة الھيئة اإلدارية و الجمعية العمومية لالنعقاد.
 .3إقتراح جدول أعمال اجتماعات الھيئة اإلدارية والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذ قراراتھا.
 .4تمثيل المنظمة أمام الغير.
 .5التوقيع على المعامالت المالية والشيكات إلى جانب األمين العام والمسئول المالي.
 .6اإلشراف على كافة أعمال المنظمة واللجان المنبثقة عنھا.
مادة ) :(37يتولى نائب الرئيس ممارسة المھام واالختصاصات التالية:
· مساعدة الرئيس في مھامه.
· القيام بأعمال الرئيس أثناء غيابه.
· ما يكلف به من قبل الرئيس والھيئة اإلدارية.
مادة ) :(38يتولى األمين العام ممارسة المھام واالختصاصات التالية:
 .1اإلشراف على أعمال دوائر ومشاريع المنظمة ومتابعة خطوات تنفيذھا.
 .2تسيير الشؤون اإلدارية للمنظمة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والھيئة اإلدارية.
 .3التوقيع إلى جانب الرئيس على القرارات والمراسالت التي تصدرھا المنظمة.
 .4التوقيع إلى جانب الرئيس والمسئول المالي على المعامالت المالية والشيكات.
مادة ) :(39يتولى المسئول المالي ممارسة المھام واالختصاصات التالية:
 .1التوقيع على المعامالت المالية والشيكات إلى جانب الرئيس واألمين العام.
 .2تنفيذ كافة العمليات والمعامالت المالية والمحاسبية.
 .3إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وتقديمھا للجمعية العمومية خالل
أول شھرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد ،بعد عرضھا على الھيئة االدارية.
مادة ) :(40تحدد الالئحة الداخلية المھام واالختصاصات المحددة لبقية أعضاء الھيئة اإلدارية والدوائر
المتخصصة.
الفصل الثالث
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة ) :(41يكون للمنظمة لجنة رقابة تتكون من ) (3أفراد تنتخبھم الجمعية العمومية من بين أعضائھا ومن
غير أعضاء الھيئة اإلدارية بطريقة االقتراع السري و المباشر.

مادة ) :(42تتولى اللجنة الصالحيات التالية:
 .1مراقبة أعمال الھيئة اإلدارية للتأكد من مدى التزامھا بقرارات الجمعية العمومية وبأحكام ھذا النظام
والقوانين واللوائح النافذة.
 .2مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيھا وإعداد تقرير بشأنھا وعرضه على الجمعية
العمومية.
 .3إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنھا تھم المنظمة واإلجابة على األمور التي تعرضھا عليھا الھيئة
اإلدارية.
 .4إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائح الرقابة والتفتيش التي قامت بھا وعرضه على الجمعية العمومية في
اجتماعھا السنوي إلقراره.
مادة ) :(43يرأس اللجنة العضو الحاصل على أكثر األصوات عند انتخابھا.
مادة ) :(44تعقد لجنة الرقابة اجتماعا دوريا مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشھر  ،ولھا أن تعقد اجتماعات
استثنائية بناء على طلب مسبب من رئيسھا أو من أغلبية اعضائھا وتكون توصياتھا قانونية بموافقة اغلبية
اعضائھا .
مادة ) :(45يحق للجنة الرقابة حضور اجتماعات الھيئة االدارية دون ان يكون لھا حق التصويت على قرارات
الھيئة ،ولھا أن تطلع على سجالت ودفاتر وأوراق المنظمة ،كما لھا سؤال أي من أعضاء الھيئة في شأن من
شؤون المنظمة.
الباب الرابع
موارد المنظمة ونظامھا المالي
مادة ) :(46تتكون الموارد المالية للمنظمة من االتي:
 .1رسوم االنتساب إلى المنظمة كتالي-:
) االشتراك السنوي للطالب ( $20 :
) االشتراك السنوي للموظفين ( $50 :
) االشتراك السنوي للمؤسسات التجارية والشركات ورجال االعمال ( $500:
 .2اشتراكات األعضاء االداريين المتطوعين اختيارية وليست اجبارية بواقع)  100كرونة شھريا (.
 .3المساعدات واإلعانات والتبرعات والوصايا والھبات غير المشروطة سواء من اعضائھا أو من الجھات
الحكومية أو من الھيئات والمنظمات المحلية والخارجية بما ال يتعارض مع أحكام ھذا النظام والقوانين النافذة.
 .4العوائد المحققة من انشطتھا االستثمارية التي تتم الھداف تسيير نشاط المنظمة وتحقيق أھدافھا وليس
ألھداف الربح.
مادة ) :(47تتحدد بنود المصروفات وفقا ألحكام ھذا النظام واللوائح الداخلية وعلى وجه الخصوص مايلي :
 .1نفقات تنفيذ البرامج واألنشطة والمھام المحققة الھداف المنظمة وتسيير نشاطھا وفق أحكام ھذا النظام.
 .2النفقات اإلدارية من قرطاسية وتجھيزات وصيانة ورواتب لموظفي المنظمة وبما ال يتعارض مع أحكام ھذا

النظام.
 .3أية نفقات أخرى تقرھا الھيئة االدارية وبما ال يتعارض مع أحكام النظام واللوائح الداخلية.
 .4وعشرة بالمائة فقط من العوائد تحصل عليه المنظمة وذلك لتغطية تكاليف ونفقات ومصروفات
موظفيھا وفقا للنظام والقانون .

مادة ):(48
· تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم األول من شھر يناير من كل سنة وتنتھي في اليوم ) (31من شھر
ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس ..فتبدأ السنة المالية األولى من تاريخ إشھار المنظمة
وتنتھي في اليوم ) (31ديسمبر من السنة المالية التالية..
· تودع أموال المنظمة اوال بأول لدى البنك و يجوز االحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بحسب ماتنص
علية الالئحة المالية للمنظمة.
مادة ) :(49تدقق حسابات المنظمة إذا زاد حجم نشاطھا عن مليون كرونة سنويا من قبل محاسب
قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خالل مدة ال تتجاوز شھرين من انتھاء السنة المالية المعرفة في
الفقرة )أ( من المادة ) (38من ھذا النظام.
مادة ) :(50تصرف أموال المنظمة فيما يحقق اغراضھا ويتم انفاقھا حسب االجراءات والقواعد
المحاسبية المتعارف عليھا محاسبيا  ،كما أن عملية الصرف ال تتم إال بتوقيع كل من رئيس الھيئة
اإلدارية أو من ينوبه بتفويض خطي واألمين العام والمسئول المالي على أذون الصرف.
مادة ) :(51يُحتفظ في مقر المنظمة بكافة السجالت والدفاتر المالية والمحاسبية الخاصة بھا وجميع
وثائقھا واختامھا.

الباب الخامس
الدمج والتجزئة والحل
الفصل األول
الدمج والتجزئة
مادة ):(52
· يجوز دمج المنظمة في جمعية أخرى مماثلة لھا أو مشابھة لھا في األغراض ويجب ان يصدر
بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي.
· كما يجوز تجزئة نشاط المنظمة إلى جمعيتين أو أكثر لظروف استثنائية ولمصلحة واضحة
تقررھا الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائھا في اجتماع غير عادي.
· يتبع في حالة الدمج أو التجزئة المبينة في الفقرتين )أ،ب( من ھذه المادة األحكام المنصوص

عليھا في القانون والئحته التنفيذية.
مادة ) :(53ال يجوز حل المنظمة إال إذا عجزت كلية عن أداء عملھا ،وفي ھذه الحالة يجب أن
يصدر بالحل قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في انعقادھا غير العادي.
مادة ):(54
· يتم تعيين /اختيار المصفي /المصفين من قبل الجمعية العمومية في ذات قرار الحل أو التصفية
ومن خالل قائمة تشمل مرشحين للتصفية تقدمھا الھيئة االدارية ويجب موافقة ثلثي أعضاء
الجمعية العمومية على أن يشمل تعيين /اختيا ر المصفي /المصفين تحديد اتعابھم ومدة التصفية..
· في حالة عدم تعيين /اختيار المصفي /المصفين يتم عرض ذلك على المحكمة المختصة مكانيا ً
لتقوم بتعيينھم وتحديد أتعابھم ومدة التصفية.
مادة ) :(55يجب تسجيل واشھار انحالل المنظمة بنفس الطريقة التي سجلت وأشھرت بھا.
مادة ) :(56تبقى شخصية المنظمة قائمة تحت التصفية خالل المدة الالزمة للتصفية وألغراض
التصفية فقط.
مادة ):(57
 .1على المصفين إشھار نتيجة اختيارھم أو القرار القضائي المتضمن تعيينھم كما أن عليھم
تسجيل وإشھار تصفية المنظمة بعد انتھاء عملھم .
 .2على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع رئيس المنظمة واألمين العام والمسئول
المالي.
 .3يحصر المصفون الديون المستحقة للمنظمة او عليھا ويتم تسديد الديون الثابته والمستحقة
للغير حكما او بموجب وثائق سليمة.
 .4ال يجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات المنظمة أو بيعھا إال في الحدود التي تلزم
للوفاء بما على المنظمة من ديون في حالة عدم توفر سيولة في خزينة المنظمة أو حسابھا في
البنك.
 .5على المصفين أن يقدموا للھيئة اإلدارية أو الوزارة أو مكتبھا المعني أو المحكمة المختصة
جميع المعلومات والبيانات التي يطلبونھا خالل التصفية .
 .6على المصفين عند انتھاء أعمال التصفية تقديم التقرير النھائي متضمنا المراكز المالية
للمنظمة.
مادة ) :(58تؤول بقية الممتلكات واألصول المتبقية إلى أية جمعية أخرى يكون لھا نفس
األغراض أو أغراض مشابھة ويحدد قرار الجمعية العمومية بالحل أوالتصفية أو قرار من
المحكمة الجمعية التي ستؤول إليھا بقية الممتلكات واألصول.

الباب السادس
األحكام العامة الختامية
مادة ) :(59ال يجوز ألي عضو في المنظمة أو أي من تكويناتھا تسخير نشاط المنظمة أو مواردھا
أو ممتلكاتھا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أو ألھداف دعائية أو حزبية.
مادة ) :(60يتحمل رئيس وأعضاء الھيئة االدارية والموظفون في المنظمة المسئولية القانونية
شخصيا فيما يتعلق بتصرفاتھم خالل عملھم في المنظمة أو نتيجة أي تقصير أو اھمال متعمد في
أدائھم للمھام الموكلة اليھم.
مادة ) :(61تتولى الھيئة االدارية أصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المنظمة وفقا ألحكام ھذا
النظام  ،وبما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة النافذة خالل فترة ال تزيد عن ستة أشھر من تاريخ
انتخابھا وتقديمھا للجمعية العمومية القرارھا.
مادة ) :(62تعمل المنظمة في اطار أھدافھا وتتحمل المسئولية القانونية في حال خروجھا عن
أھدافھا التي أنشئت من أجلھا.
مادة ) :(63فيما ال يرد به نص في أحكام ھذا النظام يتم العمل بأحكام الدستور وقانون الجمعيات
والمؤسسات االھلية الموجود في الدولة .
مادة ) :(64تلتزم المنظمة بأحكام المواد من القانون التي تتعلق بعدم ممارسة األعمال الحزبية
والدعايات االنتخابية البرلمانية والرئاسية والمحليات .

تتكون المنظمة الدولية من الھيئة اإلدارية التالية أسمائھم -:
 الرئيس الفخري :ألسيد /سورن فيب المدير العام  :السيد /عبد ﷲ الشريف المسؤول المالي وألداري  :السيد/عبدالسالم ادارا المستشار القانوني  :السيدة  /إنصاف نجمات مسؤول العالقات الدولية  :السيدة /ألفة بوعالقي مسؤول المساعدات واالغاثة االنسانية  :السيد  /ابراھيم عبدﷲ المسئول الفني :السيد  /ابتسام الحكيمي -مسؤول برامج المراة والطفل  :السيدة  /افتكار الزھير

 مدراء الفروع لمكاتبنا ومندوبينا الدائمين المنتشرين في جميع دول العالم والمعتمدين لدينا نقوم بنشر أسمائھم وعناوينھم باستمرار عبر موقعناالكتروني وجميع إصدارتنا المتنوعة وكذالك من خالل مجلتنا ألشامله السنوية مجله ألصداقه التي تحوي كنوز من الثقافة واألخبار المتنوعة من جميع
أنحاء العالم والتي تستطيعون المشاركة فيھا في كل أبوابھا المتنوعة بما تحبون أو تملكون من مواھب وطاقات إبداعية كل حسب ھوايته
وتخصصه ونحن نمضي لنعمل سويا أسرة واحدة فمرحبا بكم معنا احبتنا االعزاء مع خالص تحياتنا للجميع ..
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