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 الجالیة الفلسطینیة رابطة دستور

 في المملكة المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فھرس المحتویات

 التمھیدیة المبادئ الفصل األول 

 الدیباجة :1المادة 

 والمقدمةالعنوان  : 2المادة 

 التفسیرات : 3المادة 
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 واألھداف المھام الفصل الثاني

 واألھداف المھام : 4المادة 

 

 الدستور واإلصالح والوضع القانون والھیكلیة والتسجیل ومنطقة العمل الفصل الثالث

 الدستور واإلصالحات : 5المادة 

 الوضع القانوني : 6المادة 

 رابطةھیكلیة ال : 7المادة 

 التسجیل وعنوان المراسالت : 8المادة 

 منطقة العمل : 9المادة 

 

 ومدونة السلوك وأشكالھاالعضویة  الفصل الرابع

 العضویة : 10المادة 

 أنواع العضویة : 11المادة 

 حقوق األعضاء : 12المادة 

 إنھاء العضویة : 13المادة 

 حقوق األعضاء والتزاماتھم : 14المادة 

 مدونة السلوك : 15المادة 

 

 االنتخاب والمسؤولون الفصل الخامس

 االنتخاب : 16المادة 

 أمین السر : 17المادة 

 ندوقأمین الص : 18المادة 
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 االجتماعات العمومیة السنویة والخاصة الفصل السادس

 تركیبة االجتماع العمومي : 19المادة 

 االجتماع العمومي السنوي : 20المادة 

 االجتماع العمومي الخاص : 21المادة 

 

 أو التصرف بھا اإلدارة المالیة والموارد المالیة ومصادرھا وطرق صرفھا الفصل السابع

 السنة المالیة : 22المادة 

 الموارد المالیة  : 23المادة 

 أو التصرف طرق الصرف  : 24المادة 

 

  

 الفصل األول

 التمھیدیة المبادئ

 : الدیباجة1المادة 

وطنیة تمثلھم داخل المملكة  رابطةأعرب العدید من الفلسطینیین من سكان المملكة المتحدة عن حاجتھم إلى 
 .وثقافیة ومجتمعیة منصة اجتماعیة المتحدة وتوفر لھم

 وُعٍھَدْت إلیھا مھمة صیاغة دستور وعرضھ الفلسطینیین،مجموعة من  ضمتفقد ُشكلت لجنة  علیھ، وبناءً 
لمصالح الجالیة الفلسطینیة عامة، فقد تعھد ھؤالء األشخاص  تامومن منطلق الوالء ال .الرابطةإلنشاء ھذه 
 و تنفیذأ شخصیة أي مكاسب نصاف، ودون التطلع لتحقیقإو بنزاھة وحیادیةو باستقاللیة تامة، بالعمل معاً،

  ة.خاصأجندات 

مة ي بعد استكمال مھدورھا األساس ىالدستور عل، وینص ھذا ‘التحضیریة ةاللجن’  وقد أطلق على اللجنة اسم
 تھصیاغ

 .أمكن ماحیثمع تجنب استخدام المصطلحات القانونیة  اللغة اإلنجلیزیة البسیطة الدستور یعتمد

تحدد ، وفرعیةمن الفصول، یحمل كل منھا ترتیباً رقمیاً، وینقسم كل منھا إلى مواد  عدد في الدستور یأتي
 .‘رالتفسی’  الكلمات المبینة بالحرف الداكن ضمن عنوان
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 والمقدمة: العنوان 2المادة 

تعرف ، و‘الجالیة الفلسطینیة في المملكة المتحدة ةرابط ’ التي تنشأ بموجب ھذا الدستور الرابطةتسمى 
 .‘APCUK ’ ـباختصاراً بـاللغة اإلنجلیزیة 

وبمجرد  ،رابطةویكون المرجع الوحید لتكوین ال بمصادقة اللجنة التحضیریة علیھ، یسري مفعول الدستور
السنوي األول إلجراء  تاریخاً النعقاد االجتماع العمومي المصادقة على الدستور تحدد اللجنة التحضیریة

ع واإلعداد لالجتما رابطةالخاصة بعضویة ال المبادئللجنة/اللجان التنفیذیة المحلیة، وتسري  انتخابات
 .العمومي السنوي وانتخاب اللجنة/اللجان التنفیذیة وفقاً للمواد ذات العالقة المنصوص علیھا في ھذا الدستور

 : التفسیرات3المادة 

فیذیة لكل لجنة تن المالیةلحسابات المالیة التي یعدھا محاسب قانوني مستقل عن الفترة ا : وھي‘الحسابات ’
 .محلیة

 .وتنتھي في آخر یوم من كل عام النتخاباتاالفترة التي تبدأ یوم  وھي‘: یةالالم الفترة’

ن، وتجرى سنتی مرة واحدة على األقل كل وتعني انتخاب اللجنة التنفیذیة المحلیة والتي تجرى ‘:االنتخابات’
 .االنتخابات األولى في االجتماع العمومي السنوي األول

أو مدینة في المملكة المتحدة على النحو الذي تحدده  وھي المنطقة التي تمثل كل مقاطعة‘: الجغرافیة المنطقة’
 .لجنة اإلشراف

لف من أعضاء فیة لفترة محددة وتتأھي اللجنة التنفیذیة المنتخبة في المنطقة الجغرا‘: المحلیة التنفیذیة اللجنة’
 .7محددین في المادة 

 .10المحدد في المادة  على النحو رابطةھو عضو ال‘: العضو’

یتم اجراء التصویت بحضور المصوتین إلى مركز االقتراع الذي تحدده اللجنة التنفیذیة ‘: التصویت طرق’
ام إلكتروني آخر على النحو الذي تصادق علیھ أو بأي نظ أو من خالل التصویت بالبرید، المحلیة المعتمدة،
ة اإلشراف تقرر لجن كما وبعد ذلك، یجري التصویت .باالنتخابات األولى فیما یتعلقھذا  اللجنة التحضیریة،

 .من حین آلخر ووفقا للظروف

 . رابطةاللجنة التي یقع علیھا االختیار إلعداد دستور ال ھي‘: التحضیریة اللجنة’

 .القائم بأعمال السفیر الفلسطیني في المملكة المتحدةھو ‘: الراعي’

 .17السر،: عضو اللجنة التنفیذیة المحلیة الذي یتولى المھام المحددة في المادة  أمین’

واالسم الذي تعتمده حالما یعلن عن نتائج االنتخابات األولى، وبعدئذ  ھي اللجنة التحضیریة،‘: اإلشراف لجنة’
 .بالدستور محكوما ھایتم تشكیلھا ویكون دور
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 .الیوم الذي یسبق االنتخابات التالیةنھایة یوم االنتخابات وإلى  فترة مدتھا سنتان اعتباراً من‘: الفترة’

 .18أحد أعضاء اللجنة التنفیذیة المحلیة الذي یتولى المھام المنصوص علیھا في المادة  ‘:الصندوق أمین’

 

  

 الفصل الثاني

 واألھداف المھام

 واألھداف المھام: 4 المادة

ألجیال ا وتعزیزھا، حیث تشمل ترسیخ الھویة الفلسطینیة للجالیة الفلسطینیة في المملكة المتحدة  1.4
وفھمھ الخاص  كل عضو من إدراك أو یحد وال یؤثر ذلك ن من زواج مختلط.یالمولودالفلسطینیة، وأولئك 

ألجیال القادمة، إلى ا وفي نقلھا الفلسطینیةً  كینونتھ كل عضو في الحفاظ على لجنسیتھ، وإنما یھدف إلى تمكین
 .أو الشؤون الحالیة أو التربیة أو التاریخ أو الثقافة أو اإلرث على الجوانب المتعلقة بالھویة بما ینطوي

تتمتع بھ  الذيثراء والتنوع الحجم ب المساعدة في توعیة السكان غیر الفلسطینیین في المملكة المتحدة  2.4
ي فھم اعمق للفلسطینیین وتعزیز اإلسھامات الفلسطینیة ف ن، مع العمل على ضمان وجودون والفلسطینیفلسطی

 .كافة المجاالت

 .ودعمھم، بما في ذلك في فلسطین والشتات تعزیز التواصل مع الفلسطینیین حول العالم  3.4

یین، وخاصة ھدفھم في دولة التمسك بالمبادئ الوطنیة المشتركة التي یساھم فیھا جمیع الفلسطین 4.4 
 أو جنسھم دیانتھم أو أو انتماءاتھم السیاسیة فلسطینیة مستقلة لجمیع الفلسطینیین بصرف النظر عن معتقداتھم

 .أو عمرھم

لیة موحدة للتأثیر على الحكومة البریطانیة والحكومات األوروبیة األخرى في مسعانا لنیل آبناء  5.4
 .اإلنسانیة الفلسطینیة، ومنھا الحق في تقریر المصیر وإنھاء االحتاللاالعتراف الكامل بالحقوق 

  

 الفصل الثالث

 والھیكلیة والتسجیل ومنطقة العمل الدستور واإلصالح والوضع القانوني

 

 : الدستور واإلصالحات5المادة 
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ین ین الدستور وب، ویلجأ إلیھ في حالة نشوء أي تضارب بالرابطةالمرجعیة الوحیدة لعمل  الدستور ھو 1.5
تفسیر قضیة متعلقة ب في أي أي قرار تتخذه أیة لجنة على النحو الذي یحدده الدستور، وتفصل لجنة اإلشراف

 ً  .الدستور، ویكون قرارھا ملزماً ونھائیا

 :على النحو التاليتتم محاولة لتعدیل الدستور  أي  2.5

من  من األعضاء إلى لجنة اإلشراف، ویحدد لبیة الثلثینتقدم اللجنة التنفیذیة المحلیة مقترحاً تقره أغ  1.2.5
 .في الحاجة إلى تعدیل الدستور بین أمور أخرى طبیعة المقترح ومسوغاتھ

یوماً من تاریخ تقدیم المقترح، ویتخذ  90تنظر لجنة اإلشراف في المقترح وتصوت علیھ في غضون   2.2.5
 في أثر المقترح على أھداف ،ءشيقرارھا بأغلبیة ثلثي أعضائھا، وتنظر اللجنة، في المقام األول وقبل كل 

ون التنفیذیة المحلیة في غضإلى اللجنة  على النحو المحدد في الدستور، ویبلغ قرار لجنة اإلشراف رابطةال
 .ساعة من التصویت على المقترح 24

 :إذا قررت لجنة اإلشراف اعتماد المقترح، فعندھا  3.2.5

تدعو كل لجنة تنفیذیة محلیة لعقد اجتماع عمومي خاص في غضون شھرین بعد تصویت األعضاء   1.3.2.5
 .على المقترح

 .على األقل %60حھ بنسبة یمرر المقترح في حالة التصویت لصال  2.3.2.5

ساعة من االجتماع العمومي  24في غضون  تبلغ اللجنة التنفیذیة المحلیة أمین سر لجنة اإلشراف 3.3.2.5 
 .الخاص بنتیجة التصویت

لجنة تنفیذیة محلیة من تقدیم المقترح مرة أخرى  أي ، تمنعالتعدیل صویت األعضاء ضدت في حال 4.3.2.5 
 .التالیةإال بعد االنتخابات 

تصبح اللجنة التنفیذیة المحلیة غیر مؤھلة إلعادة تقدیم  في حال تصویت لجنة اإلشراف ضد المقترح  4.2.5
یوماً من اتخاذ قرار لجنة  180لدراستھ دراسة أعمق إال بعد انقضاء  المقترح ذاتھ إلى لجنة اإلشراف

 .اإلشراف

 

 : الوضع القانوني6المادة 

 عبارة عن ھیئة غیر تجاریة وغیر حكومیة وغیر ربحیة مؤلفة من أعضائھا، ویحكمھا الدستور الرابطة  1.6
 .لجنة اإلشراف لجنتھا التنفیذیة المحلیة بمتابعة وتدیرھا

 :حلّھا وفقاً لآللیة التالیة رابطةیقرر أعضاء ال  2.6
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اً إلى لجنة و في لجنة االشراف مقترحأو بتقدیم عض مقترح، بتقدیم لجنة تنفیذیة محلیة بأغلبیة بسیطة  1.2.6
 .اإلشراف

یوماً من تاریخ تقدیمھ وتصوت علیھ، ویكون القرار  90تنظر لجنة اإلشراف في المقترح في غضون  2.2.6 
 24أعضاء لجنة االشراف، ویبلغ قرار لجنة اإلشراف إلى اللجنة التنفیذیة المحلیة في غضون  بأغلبیة ثلثي

 .لمقترحساعة من التصویت على ا

 :إذا قررت لجنة اإلشراف اعتماد المقترح، فعندھا 3.2.6 

إلى  في غضون شھرین من تلقي قرار لجنة اإلشراف تدعو كل لجنة تنفیذیة محلیة أعضاءھا  1.3.2.6
 .التصویت على المقترح من خالل آلیة آمنة وشاملة على النحو الذي توصي بھ لجنة اإلشراف

 .على األقل %60حالة التصویت لصالحھ بنسبة یمرر المقترح في   2.3.2.6

على الفور  رابطة، فینبغي عندھا حل الرابطةفي حالة تصویت األعضاء لصالح مقترح حل ال  3.3.2.6
وتسدید أي رصید معلق في حساباتھا المصرفیة إلى جمعیات خیریة فلسطینیة مسجلة في المملكة المتحدة على 

 .النحو الذي تختاره لجنة اإلشراف

 يأفي حالة فشل المقترح بعد تصویت األعضاء فعندھا ال یمكن تقدیم المقترح مرة أخرى من قبل   4.3.2.6
 .لجنة تنفیذیة محلیة خالل الفترة التي تسبق االنتخابات

في حال تصویت لجنة اإلشراف ضد المقترح فعندھا ال تكون اللجنة التنفیذیة المحلیة قادرة على تقدیم   4.2.6
 .یوماً على االنتخابات 180مقترح إلى لجنة اإلشراف خالل الفترة الحالیة ولیس قبل مضي نفس ال

 رابطة: ھیكلیة ال7المادة 

ولجان تنفیذیة محلیة، وتمثل كل منطقة جغرافیة من قبل لجنتھا التنفیذیة  إشرافیھمن لجنة  رابطةتتألف ال  1.7
 .المحلیة

 لجنة اإلشراف

من أعضاء من اللجنة التحضیریة حتى موعد اجراء االنتخابات الثانیة بموجب تتألف لجنة اإلشراف   2.7
مساو لعدد اللجان التنفیذیة المحلیة التي  ھذا الدستور، وبعدھا یقدم عدد متناسب من أعضاء لجنة اإلشراف

 ً د و واحأو بقرار أغلبیة أعضاء لجنة اإلشراف، ویحل عض عملت على مدار كامل الفترة استقالتھم إما طوعا
وال تخوض االنتخابات مرة أخرى محل كل عضو مستقیل، وتنتخب  من كل لجنة تنفیذیة محلیة أتمت فترتھا،

 .بتصویت أغلبیة أعضائھا اللجنة المحلیة التنفیذیة العضو

أي عضو من أعضائھا بأغلبیة بسیطة للجنة اإلشراف  نھاء عضویةمسؤولة عن إ تكون لجنة اإلشراف  3.7
بعدھا من یحل محلھ  ن األوقات، وبمجرد شغور منصب ھذا العضو تعین لجنة اإلشراففي أي وقت م

في جمیع األوقات، ولكل األھداف  باالختیار الذي یلي تصویت األغلبیة البسیطة. تتألف لجنة اإلشراف
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أكثر اال عندما یكون ھناك  عضواً، 12أعضاء ومنھم الرئیس وال یزید عن  6من عدد ال یقل عن  والغایات،
لجنة تنفیذیة محلیة، وفي ھذه الحالة یكون الحد األقصى للعدد مساویاً لعدد اللجان التنفیذیة المحلیة  12من 
 .القائمة

في حالة توقف لجنة تنفیذیة محلیة ما عن العمل ال یحق ألعضائھا المستقیلین االنضمام إلى لجنة   4.7
 .اإلشراف

التنفیذیة وأمین سرھا باألغلبیة البسیطة، وفي حالة تعذر تحقق  تختار اللجنة العاملة رئیس اللجنة  5.7
األغلبیة البسیطة لكال المنصبین أو أحدھما فعندھا یتم اختیار المرشحین ذوي أعلى األصوات إلشغال 

ن خالل أو أمین سر إال لفترتی مناصبھم، ویكون االختیار لفترة ال تتجاوز سنتین، وال یمكن اختیار أي رئیس
 .قائھما في اللجنة التنفیذیةمدة ب

 

 اللجنة التنفیذیة المحلیة

 .یكون لكل منطقة جغرافیة لجنة تنفیذیة محلیة، وتنتخب اللجنة التنفیذیة المحلیة لفترة محددة  5.7

 10من إجمالي عدد األعضاء أو  %10یشكل عدد أعضاء اللجنة التنفیذیة المحلیة ما ال یقل عن   1.5.7
 .أعضاء، أیھما أقل

ن یكاألعضاء المشارعدد  الى اللجنة التنفیذیة المحلیة على أال یتجاوز لحق في ضم أعضاءاللرئیس   2.5.7
 .) من عدد األعضاء المنتخبین%50خمسین بالمئة (نسبة 

ال یتمتع األعضاء المشاركون بحقوق التصویت في المسائل التي تتخذ فیھا اللجنة التنفیذیة المحلیة   3.5.7
 .لتصویتقراراً با

أو النسبة التي تنص علیھا المادة  في حالة وجود أعضاء في اللجنة التنفیذیة المحلیة أقل من العدد 4.5.7 
المرشحین الذین یحصلون على عدد غیر كاف من األصوات في االنتخابات األخیرة إلى اللجنة  یدعى 1.5.7

حین عدد أولئك المرش لم یكن ا، وفي حالالتنفیذیة المحلیة حسب ترتیب عدد األصوات التي یحصلون علیھ
 یعقد حینھا اجتماع عمومي خاص، 1.5.7أو إلى النسبة التي تنص علیھا المادة  للتوصل إلى العدد یاكاف

 .في اللجنة التنفیذیة المحلیة جددویجري انتخاب أعضاء  بموافقة خطیة من لجنة اإلشراف،

أو عدم قدرتھ على االستمرار في منصبھ یتولى مھامھ  عجزهأو  الرئیس أو وفاتھ في حالة استقالة  5.5.7
 .نائب الرئیس حتى نھایة فترة والیة الرئیس

 الرئیس بأغلبیة ثلثي أعضائھا والدعوة إلى عقد مھامتتمتع اللجنة التنفیذیة المحلیة بصالحیة إنھاء   6.5.7
 .اجتماع عمومي خاص من أجل انتخاب رئیس جدید
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عضواً  50تضم أن  علىفي تشكیل لجنتھا التنفیذیة المحلیة الخاصة بھا، الحق فیة منطقة جغراألي   6.7
ي الدستور، وبالتالي االحتفاظ بنفس عدد األعضاء للفترة الت منتسباً على األقل قبل االنتخابات األولى بموجب

 .تلي االنتخابات

من  %50أو أي من لجانھا الفرعیة ھو  النصاب القانوني لالجتماعات الرسمیة للجنة التنفیذیة المحلیة  7.7
 .كامل عدد األعضاء

 یوماً في منطقة جغرافیة ألي لجنة تنفیذیة محلیة في أي 28ة عضواً طیل 50في حالة وجود أقل من  8.7 
إلبالغ أعضائھا بأن عضویتھم تمتد،  لعقد اجتماع عمومي خاص اللجنة التنفیذیة تدعو مرحلة من المراحل،
باللجنة التنفیذیة ألقرب منطقة جغرافیة یحق لھم التصویت فیھا في  مرتبطة التالیة، حتى االنتخابات
حتى تشكیل لجنة تنفیذیة محلیة جدیدة لنفس المنطقة الجغرافیة في االنتخابات الجدیدة، وال  االنتخابات،

 .یصوتون في ھذه الحالة إال في اللجنة التنفیذیة المحلیة الجدیدة لمنطقتھم الجغرافیة

ً  ، على األقلاللجنة التنفیذیة المحلیة في موقع تختاره تجتمع  7.9  .مرة شھریا

 .مرة كل ثالثة أشھر على األقل تقدم اللجنة التنفیذیة المحلیة تقریر أنشطة إلى لجنة اإلشراف  10.7

 

 : التسجیل وعنوان المراسالت8المادة 

اإلشراف في صندوق البرید المخصص والذي تعتمده یكون عنوان المراسالت المسجل الدائم للجنة   1.8
 .اللجنة التحضیریة، وتعلن تفاصیلھ لجمیع األعضاء في كل األوقات

تعلن كل لجنة تنفیذیة محلیة وتؤكد عنوانھا الدائم في االجتماع العمومي السنوي، وتكون اللجنة التنفیذیة  2.8 
في االجتماع العمومي  ى العنوان المعلن والمؤكدالمحلیة مسؤولة عن جمع كافة المراسالت المرسلة إل

في حال أن ھذا العنوان لم یعد متاحاً للجنة التنفیذیة المحلیة ألي سبب من األسباب، وفي حالة تغیر  السنوي،
ھا ءاغ اللجنة التنفیذیة المحلیة أعضتُبَلِّ  العنوان في أي وقت بین االجتماع العمومي السنوي واالجتماع التالي،

أیام من استكمال عملیة  7لجنة اإلشراف خطیاً بذلك في غضون  اً، ومن ثم تقوم اللجنة المحلیة بابالغخطی
 .التبلیغ لكافة أعضائھا

 

 : منطقة العمل9المادة 

 .تعمل كل لجنة تنفیذیة محلیة في منطقتھا الجغرافیة الخاصة  1.9

 .حتفظ بقائمة محدثة باألعضاء مع لجنة اإلشرافتكون اللجنة التنفیذیة المحلیة مسؤولة عن أعضائھا وت  2.9
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 الفصل الرابع

 العضویة وأنواعھا ومدونة السلوك

 

 : العضویة10المادة 

 .أو ألي زوجین من أصول فلسطینیة ألي شخص رابطةتتاح العضویة في ال 1.10 

اللجنة التحضیریة وبعد من خالل تكون العضویة من البدایة وحتى إجراء االنتخابات األولى   2.10
 .اللجنة التنفیذیة المحلیة من خاللاالنتخابات 

 .تقدم طلبات العضویة حتى إجراء االنتخابات األولى إلى اللجنة التحضیریة  3.10

تقدم كافة طلبات العضویة بعد االنتخابات األولى إلى اللجان التنفیذیة المحلیة، وعلى اللجنة التنفیذیة   4.10
 .أو اعتراض تبدیھ لجنة اإلشراف ى اتخاذ قرار یتعلق بأي طلب عضویة مراعاة أي تحفظالمحلیة لد

من  غیرةتأو الم بصیغتھا المعدلة لجنة اإلشراف تكون طلبات العضویة بالصیغة التي تصادق علیھا 5.10 
 .حین آلخر

 

 العضویة أشكال: 11المادة 

 .يفخرامل والعضو المشارك والعضو الكوھي العضو ال أشكالثالثة على تكون العضویة  1.11 

یكون باب العضویة الكاملة مفتوحاً أمام كافة الفلسطینیین البریطانیین الذین یحملون الجنسیة   2.11
ند تقدیم ععمر العضو الكامل  ال یقلبإقامة دائمة في المملكة المتحدة. وینبغي أن  أو الذین یتمتعون البریطانیة

 .اواحد اعاماً ویوم 18الطلب عن 

لبقاء في ل یكون باب العضویة المشاركة مفتوحاً أمام كافة الفلسطینیین الذین یتمتعون بإقامة مؤقتة  3.11
 .المملكة المتحدة

 .4.10تمنح العضویة الشرفیة وفقاً لتقدیر اللجنة التنفیذیة المحلیة حسب المادة   4.11

ى دون ، وتبققیمة ھذه الرسوم التنفیذیة المحلیة اللجنة تحددسنویا، وتدفع رسوم اشتراك العضویة   5.11
 .حتى انتھاء الدورة االنتخابیة تغییر
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 : حقوق األعضاء12المادة 

یتمتع العضو كامل العضویة بالحق في التصویت مرة واحدة في االنتخابات، ویحق للعضو كامل   1.12
تنفیذیة المحلیة بما فیھا االجتماعات العضویة إضافة لذلك حضور كافة المناسبات التي تنظمھا اللجنة ال

العمومیة السنویة واالجتماعات العمومیة الخاصة، والحق في الترشح النتخابات اللجنة التنفیذیة المحلیة على 
أن تكون العضویة ساریة لكامل الفترة، باستثناء االنتخابات األولى حیث تصادق اللجنة التحضیریة على 

 .التنفیذیة المحلیة المرشحین النتخابات اللجنة

یحق للعضو المشارك والعضو الفخري حضور كافة المناسبات التي تنظمھا اللجنة التنفیذیة المحلیة   2.12
 .باستثناء االجتماعات العمومیة السنویة واالجتماعات العمومیة الخاصة، وال یحق لھم التصویت

 

 : إنھاء العضویة13المادة 

عضو ما في أیدي اللجنة التنفیذیة المحلیة، غیر أنھ في حالة تصویت لجنة  إنھاء عضویة قرار ینحصر  1.13
اإلشراف باألغلبیة على إنھاء عضویة عضو ما، فیبلغ ذلك القرار عندھا إلى اللجنة التنفیذیة المحلیة التي 

 .أیام من قرار لجنة اإلشراف 7تنھي عضویة العضو المعني بإشعار خطي في غضون 

الة إنھاء العضویة بتصویت لجنة اإلشراف باإلجماع، یحق للعضو الذي تم إنھاء عضویتھ باستثناء ح  2.13
یوماً من إنھائھا، وعندئذ یكون  28قرار إنھاء العضویة في غضون  إعادة النظر في الطلب من لجنة اإلشراف

یة بالقرار، والتي بدورھا إعادة النظر وإبالغ اللجنة التنفیذیة المحل خاللھایوماً تقرر  14 أمام لجنة اإلشراف
 .تتكلف تبلیغ القرار إلى الشخص الذي تقدم بطلب إعادة النظر

الحاالت األخرى التي یطلب العضو  أو في جمیع في حالة تمسك لجنة اإلشراف بقرار إنھاء العضویة،  3.13
، بحیث خابات التالیةطلبات عضویة إضافیة من ذلك الشخص اال بعد االنت فال یتم قبول أي فیھا إعادة النظر،

 .11بالمادة  تكون ھذه الحالة محكومة

 

 : حقوق والتزامات األعضاء14المادة 

 .16وااللتزام التام بمدونة السلوك وفقاً للمادة  رابطةیتوقع من العضو التمسك بأھداف ال  1.14

 سائلوأو  العنوان یبقي العضو لجنتھ التنفیذیة المحلیة على اطالع كامل بأیة تغیرات تطرأ على  2.14
 .االتصال

وسیلة من وسائل  االجتماعات العمومیة من خالل أي یتوقع من العضو الكامل التصویت في  3.14
 .التصویت
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 : مدونة السلوك15المادة 

یستند سلوك العضو إلى القیم القاضیة باحترام اإلنسان والتسامح مع األعضاء اآلخرین ومع الجالیة   1.15
 .ظر عن عقیدتھم وآرائھم السیاسیة والدینیةككل، بصرف الن

ة اي مصلح أو عضو اللجنة التنفیذیة المحلیة اإلفصاح أمام لجنتھ، عن یلتزم عضو لجنة اإلشراف 2.15
 .أو المشاركة فیھا الدخول رابطةأو الترتیبات التي تقترح ال من التعامالت شخصیة في أي

 فیذیة المحلیة لتمكینھا من العمل بسالسة وخدمة المصلحة العلیامساعدة ودعم اللجنة التنعضاء على األ  3.15
ً  رابطةألعضائھا و لل  .عموما

 .رابطةمسؤولیاتھم كأعضاء في البشكل واضح وفھم  لدستورا فھم األعضاء من واجب  4.15

حتمل ی أو حادثة مسألة بأيعبر طرف ثالث  مباشرة أوغ لجنتھم التنفیذیة المحلیة على األعضاء إبال  5.15
 . غیره أو أحد أعضائھا على نحو جسدي أو رابطةأو تؤذي سمعة ال ئیأن تس

على األعضاء واجب ضمان أن تكون جمیع قراراتھم وتصرفاتھم كأعضاء متخذة وفقاً للمصلحة العلیا   6.15
 أو شخصیة ، وأن یساھموا في تحقیق أھداف مصالح مھنیة على أي رابطة، مع تقدیم مصالح الرابطةلل
 .ویراعوا آراء واحتیاجات األعضاء اآلخرین رابطةال

على األعضاء ضمان أن یكون لدیھم فھم واضح لنطاق صالحیات ومسؤولیات اللجنة التنفیذیة المحلیة   7.15
 .ال یتم تقویضھان ولجنة اإلشراف، وضمان أ

التي  القرارات وتطبیقمن تحقیق أھدافھا  رابطةیتحلى األعضاء بحس المسؤولیة الجماعیة لتمكین ال  8.15
 .تتخذھا اللجنة التنفیذیة المحلیة ولجنة اإلشراف

اء ، وینبغي على األعضمناسبةللتمكن من اتخاذ قرارات  یتوقع أن یساھم األعضاء في النقاش بحریة  9.15
 .أو لجنة اإلشراف اللجنة التنفیذیة المحلیة احترام وتنفیذ القرارات التي تتخذھا

 ابطةرقرارات ال على األعضاء أن یكونوا منفتحین قدر اإلمكان على المصالح األساسیة التي تمثلھا 10.15
 .أو القانون ذلك السریةحصر المعلومات فقط عندما تتطلب مبادئ یتم وأعمالھا، و

على أساس ، یتم رابطةمتعلقة بال معلومات أي وتقدیمھممع وسائل اإلعالم، األعضاء تواصل   11.15
 .رابطةدعم أھداف الالجماعیة والمسؤولیة 

ا ، بمرابطةالراغبین في حشدھم لعمل الأو األفراد المؤسسات  الرابطة التواصل مععضاء ألیمكن  12.15 
أمور السیاسات والقرارات العملیة المتعلقة بحاالت معینة، ویأخذ األعضاء بعین االعتبار آراء في ذلك 

للجنة التنفیذیة المحلیة عند االقتضاء، غیر أن األعضاء غیر المنتخبین ال یتمتعون  بنقلھااآلخرین ویتعھدون 
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لتي ا أو مراسالت متعلقة بالقرارات العملیة استفسارات . تحال أيرابطةبصالحیات اتخاذ قرارات نیابة عن ال
 .ردود لى اللجنة التنفیذیة المحلیة أليإ حاالت مرتبطة باألعضاء تخص

على األعضاء أن یكونوا مثاالً یقتدى بھ، وأن یظھروا على الدوام االحترام والوقار أمام اآلخرین،   13.15
وتقدیر التنوع والتصرف على نحو یخلو من التمییز في كافة األوقات. ان العمل معا بفعالیة یعني بالنسبة 

 :والقائمین علیھا مراعاة مبادئ العمل التالیة رابطةال ألعضاء

 .الثقة بین الزمالء: التمتع بالصراحة واالنفتاح والعمل بنزاھة واحترام اآلخر  1.13.15

 .التواصل الجید: تبادل المعلومات واإلصغاء لآلخر  2.13.15

 .األفكار واالبداع: تقدیم أفكار واالنفتاح على األفكار التي یقترحھا اآلخرون  3.13.15

 .رابطةلتحقیق األھداف وجودة عمل ال المسؤولیة الفردیة: قبول المسؤولیة  4.13.15

 .حل المشاكل وإیجاد الحلول: العمل إلیجاد حلول إبداعیة للمشاكل  5.13.15

 .التعاون مع اآلخرین: العمل على نحو بنّاء مع الزمالء لتحقیق غایة مشتركة  6.13.15

 .بطةراعلى األعضاء أن یكونوا مثاالً یقتدى بھ في التمسك بقیم وأھداف ال  14.15

قد یؤثر على قدرتھم في التصرف بحیادیة بما أو مؤسسة  ي فردأل تزاملاالتجنب على األعضاء   15.15
 .رابطةأعضاء في ال وموضوعیة بصفتھم

 ومنھا اللجنة التنفیذیة رابطةمخاوف متعلقة بمخالفات محتملة في ال أي من التنبیھعلى األعضاء   16.15
 .رابطةأو أي من أعضائھا الزمالء في ال المحلیة و/أو أي من أعضائھا ولجنة اإلشراف

 على األعضاء التنبیھ وإثارة ھذه القضیة مع اللجنة التنفیذیة المحلیة في أول فرصة. 17.15

 

  

 الفصل الخامس

 االنتخاب والمسؤولون

 

 : االنتخاب16المادة 

 .اختیار أعضاء اللجنة التنفیذیة المحلیة عن طریق االنتخابیتقرر  1.16 
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رئیس اللجنة التنفیذیة المحلیة، ویمكن ألي عضو ترشیح نفسھ لمنصب الرئیس إلى جانب انتخاب  یتم 2.16 
عضویة اللجنة التنفیذیة المحلیة، على أال یحق لرئیس اللجنة التنفیذیة المحلیة القائمة الترشح بعد فترتین 

سنوات، على أن یقدم المرشحون لمنصب الرئیس إلى جانب  10 أو أكثر من مرتین في أي لتینمتتا
یوماً  90ـقبل االنتخابات ب المرشحین لعضویة اللجنة التنفیذیة المحلیة المعلومات التالیة إلى لجنة اإلشراف

 :على األقل

دقیق واضح ینوي المرشح تحقیقھ في حالة الترشح لمنصب الرئیس: تقدیم تعھد وبرنامج عمل   1.2.16
 .وإنجازه خالل فترة الرئاسة

ھم بھدف والتزام مالءمتھ/ھا في حالة الترشح لعضویة اللجنة التنفیذیة المحلیة: تقدیم تفاصیل عن  2.2.16
لتحقیقھ إلى جانب اإلشارة، اذا اختاروا ذلك، مرشحھم المفضل لمنصب الرئیس من بین المرشحین 

 .المقترحین

تعد اللجنة التنفیذیة المحلیة القائمة تقریراً للجنة اإلشراف یضم توصیات اللجنة التنفیذیة المحلیة القائمة  3.16 
حول مالءمة المرشحین لمنصب الرئیس وعضویة اللجنة التنفیذیة المحلیة، ویقدم ھذا التقریر في موعد ال 

 .یوماً قبل االنتخابات 90یتجاوز 

یوماً من استالم  30أو رفض ترشحھم في غضون  لمرشح/المرشحین بقبولا تبلغ لجنة اإلشراف  4.16
ً  طلبات الترشح، ویتخذ قرار لجنة اإلشراف  .بأغلبیة الثلثین ویكون نھائیا

 .تكون اللجنة التنفیذیة المحلیة القائمة مسؤولة عن ترتیب وتوفیر مكان مالئم إلجراء االنتخابات  5.16

أو حشد أي دعم ألي مرشح، وفي حالة قرر رئیس اللجنة  المحلیة القائمة دعم ال یحق للجنة التنفیذیة 6.16 
أو أي عضو من أعضائھا خوض االنتخابات لمنصب الرئیس فال یحق لھ عندئذ استخدام أي  التنفیذیة المحلیة

 صورة من الصور، سواء على نحو مباشرأو غیر مباشر، في دعم ال اللجنة التنفیذیة المحلیة بأيمن أمو
 .ترشحھ لالنتخابات

وعضوین من أعضاء اللجنة التنفیذیة  یرأس االنتخابات عضوین على األقل من أعضاء لجنة اإلشراف  7.16
 .المحلیة القائمة والذین تختارھم لجنة اإلشراف

 :انتخاب الرئیس  8.16

 .وتیناألعضاء المصعدد ) من %30یتحقق النصاب القانوني عند نسبة ثالثین بالمئة (  1.8.16

إذا لم یتحقق النصاب القانوني فیتم إعادة االنتخابات في غضون ستة أشھر، وتتولى اللجنة التنفیذیة  2.8.16 
 .المحلیة القائمة دورھا بالكامل إلى أن تعاد االنتخابات ویتم فیھا انتخاب لجنة تنفیذیة محلیة جدیدة

ألفضلیة، ویتم استبعاد المرشحین ذوي على كل مرشح ترتیب المرشحین حسب ا عند التصویت،  3.8.16
أقل عدد من األصوات التفضیلیة، وإعادة وضع أصوات كافة األعضاء الذین یفضلھم عند مرشحھ المفضل 
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) من األصوات وعندھا یتم %50التالي. تعاد ھذه العملیة إلى أن یحقق مرشح نسبة تزید عن خمسین بالمئة (
 ً  .إعالنھ رئیساً منتخبا

حقق مرشحان نفس العدد األكبر من األصوات، ینبغي عندئذ انتخاب ھذین العضوین رئیسین، إذا  4.8.16 
 .ویخدم كل منھما مدة سنة واحدة في منصب الرئیس والسنة الثانیة في منصب نائب الرئیس بالتبادل

محلیة رئیسا الللجنة التنفیذیة  في حال أنھ لم یترشح أحد لمنصب الرئیس، یعین األعضاء المنتخبون  5.8.16
ً  14غلبیة البسیطة في غضون باأل  .، ویبلغ األعضاء ولجنة اإلشراف في الحال عند إجراء التعیینیوما

 :انتخاب أعضاء اللجنة التنفیذیة المحلیة  9.16

 1.5.7ینتخب المرشحون ذوي العدد األكبر من األصوات والذین یتحدد عددھم بموجب الفقرة   1.9.16
 .التنفیذیة المحلیة ویعملون تحت قیادة الرئیس المنتخب كأعضاء في اللجنة

 

 : أمین السر17المادة 

یكون أمین السر عضواً في اللجنة التنفیذیة المحلیة، ویحضر اجتماعات اللجنة، ویقوم بتدوین أسماء   1.17
 .أعضاء اللجنة بدقة وتقدیم محضر بأعمالھا

وأمالك اللجنة التنفیذیة المحلیة في حوزتھ كلما طلبت اللجنة یقدم أمین السر كافة السجالت والوثائق  2.17 
 .التنفیذیة المحلیة ذلك

مبالغ نقدیة ویقدم كافة السجالت والوثائق واألمالك التي تعود للجنة التنفیذیة  یسدد أمین السر كذلك أي  3.17
 .ذلك المحلیة كلما طلبت منھ اللجنة

افة االجتماعات وجداول أعمال اللجنة ویحتفظ بوثائق وأوراق اللجنة یدعى أمین السر ویقدم إشعاراً بك 4.17 
 .والغایات التي تحددھا اللجنة على النحو

 

 : أمین الصندوق18المادة 

یودع أمین الصندوق كافة المبالغ النقدیة التي تتلقاھا اللجنة من أي مصدر من المصادر ودون أي   1.18
لبنك، وعلى ا لحساب الذي یتم فتحھ باسم اللجنة التنفیذیة المحلیة فيخصم ألي غایة على اإلطالق في رصید ا

 .اللجنة تحدده النحو الذي

یقدم أمین الصندوق كافة السجالت والوثائق واألمالك والمبالغ النقدیة الخاصة باللجنة التنفیذیة المحلیة   2.18
 .ابات وكلما طلبت اللجنة ذلكالموجودة في حوزتھ، ویحتفظ بحساب كامل وواضح لكل عملیة تدقیق حس
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یقدم أمین الصندوق كذلك كافة السجالت والمبالغ النقدیة واألمالك الخاصة باللجنة التنفیذیة المحلیة   3.18
 .ذلكلجنة اإلشراف  طلبتكلما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل السادس

 االجتماعات العمومیة السنویة والخاصة

 

 : تركیبة االجتماع العمومي19المادة 

 تحدده لجنة الذيكافة اللجان التنفیذیة المحلیة في الشھر المیالدي ل ةالعمومی اتعقد االجتماعت  1.19
 .اإلشراف

ة أعضائھا عن التفاصیل الكاملوتبلیغ مسؤولة عن ترتیب المكان واإلعالن كل لجنة تنفیذیة محلیة   2.19
 . جتماعاال موعدیوماً على األقل من  30لالجتماع العمومي وذلك قبل 

من األعضاء الذین  %10یتحقق النصاب القانوني لالجتماع العمومي من أي نوع عند نسبة  3.19 
یحضرون االجتماع، ویكون رئیس اللجنة التنفیذیة المحلیة ھو رئیس االجتماع العمومي ما لم یعین مرشحاً 

عمومي لالجتماع ارئیسا ل تعین اللجنة التحضیریةفي حالة تغیب الرئیس عن حضور االجتماع العمومي. 
 .األول
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 : اجتماع الھیئة العامة السنوي20المادة 

أشھر من اعتماد ھذا  6السنوي في غضون  تدعو اللجنة التنفیذیة المحلیة إلى اجتماع الھیئة العامة  1.20
 .ااعات العمومیة سنویالدستور، وبعدھا تنعقد االجتم

ي اجتماع ) یوماً على األقل أل30عضاء إشعاراً مسبقاً مدتھ ثالثین (تمنح اللجنة التنفیذیة المحلیة األ  2.20
أو البرید  وسیلة من الوسائل، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر البرید العادي من ھذه االجتماعات بأي

 .اإللكتروني

 :من بین أمور أخرى، ما یلي تتضمن أعمال االجتماع العمومي السنوي 3.20 

 .تماد التقریر السنوي للجنة التنفیذیة المحلیةتقدیم واع 1.3.20 

تقدیم واعتماد البیانات المالیة السنویة للجنة التنفیذیة المحلیة والتي یصادق علیھا محاسب قانوني   2.3.20
 .مستقل

ل اتقدیم واعتماد الموازنة السنویة للجنة التنفیذیة المحلیة والتي تتضمن برنامجاً سنویاً بكافة األعم  3.3.20
 .واألحداث المتوقعة خالل السنة المقبلة

أعضاء على األقل ممن ینبغي  3أو من  التصویت على أي مقترح مقدم من اللجنة التنفیذیة المحلیة  4.3.20
أیام عمل على األقل من االجتماع العمومي،  3أن یكونوا قدموا تفاصیل عن المقترح إلى أمین السر قبل 

 .لبیة البسیطة لألعضاء الحاضرین ملزماً لالعتماد من اللجنة التنفیذیة المحلیةویكون القرار المتخذ باألغ

 

 : االجتماع العمومي الخاص21المادة 

 :بطلب من اجتماعات عمومیة أخرى تعقد اللجنة التنفیذیة المحلیة  1.21

لب التنفیذیة المحلیة الطخمسة أعضاء بموافقة اللجنة التنفیذیة المحلیة، وفي حالة رفض اللجنة   1.1.21
یوماً عقد اجتماع عمومي  28التي تقرر في غضون  فیمكن لألعضاء حینھا إحالة الطلب إلى لجنة اإلشراف

 ً  .خاص، ویكون قرار لجنة اإلشراف نھائیا

 .اللجنة التنفیذیة المحلیة  2.1.21

 في موعد اللألعضاء  بإشعار خطيیلتئم أي اجتماع عمومي بخالف االجتماعات العمومیة السنویة   2.21
ً 14أربعة عشر (یقل عن  ، ویبلغھم ھذا اإلشعار بصفة عامة باألعمال الواجب االھتمام بھا في االجتماع ) یوما

 .العمومي الخاص
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 الفصل السابع

 والموارد المالیة واستخداماتھا اإلدارة المالیة

 

 : السنة المالیة22المادة 

قة، أو في الیوم الذي یلي البیانات المالیة الساب یوم الذي یلي االجتماع العمومي السنويتبدأ السنة المالیة في ال
 .یوماً من االجتماع العمومي السنوي التالي 14أیھما أسبق، وتنتھي قبل 

 

 :الموارد المالیة23المادة 

ره اللجنة لتراكمي الذي تدیالدخل المالي والدخل ا أشكالیتكون تمویل اللجنة التنفیذیة المحلیة الذي یضم كافة 
 أو مصدر التمویل تحت التنفیذیة المحلیة من التبرعات ومن مساھمات األعضاء، على أن ال تضر التبرعات

 .أو تخالف أي قانون من قوانین البالد أي ظرف من الظروف بأھداف ھذا الدستور

 

 : استخدامات التمویل24المادة 

اللجنة التنفیذیة المحلیة إضافة لذلك أي نفقات قدم ، وت‘األھداف’زیز لغایات تعیتم جمعھ یستخدم أي تمویل 
 متناسباً مع منطقیة ومالئمة تتطلبھا لجنة اإلشراف، واذا كان ھناك أكثر من استخدام واحد فیجب ان یكون

 .عدد أعضائھا
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