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 لرابطة الدولية لكليات الحقوقا

 النظام األساسي للرابطة الدولية لكليات الحقوق

 

 )1( المادة

 داخل أو خارجمكاتب  (الرابطة) الدولية لكليات الحقوق للرابطةأن يكون  يجوز
قد تتطلب شؤون الرابطة من  أو كما الحكاممجلس ذلك مقاطعة كولومبيا ، كما يحدد 

 خر.وقت آل

 المهام واألنشطة) 2(المادة 

 هي :  مهام الرابطة -1.2

 المتنوعةتعزيز التفاهم واالحترام المتبادل بين األنظمة والثقافات القانونية  . أ
 السالم والعدالة في العالم. في إحاللحول العالم مساهمة منها  المتجددةو

 دور القانون في تطوير المجتمعات من خالل تعليم القانون. توطيد وتوثيق . ب
منتدى مفتوح ومستقل لمناقشة مختلف األفكار حول الثقافة  الرابطة . ت

 القانونية.
 والتعليم القانوني حول العالم. قكليات الحقو تقدمطوير والمساهمة في ت . ث
انخراطهم في ممارسة  الذين يزدادين مساهمة في اإلعداد األفضل للمحامال . ج

، أعمال خالف العمل الحروفي للحدود أو العالمية العابرة المهن القانونية 
بما في ذلك العمل في القطاع القانوني الحكومي وغير الحكومي واألكاديمي 

 والقطاع الخاص.
 والممارسات القانونية في مجال دراسة القانون. التجاربتبادل  . ح

 

 تقوم الرابطة باألنشطة التالية : يمكن أن -2.2

 والثقافات القانونية.مختلف النظم تعليم الطلبة لالمساعدة تقديم  . أ
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تشجيع المنح الدراسية  الدول وذلك من خالل عبر إعداد الخريجين للعمل . ب
 وتبادل الطالب واألساتذة.

تعليم و القانون  وجهات النظر بشأنولتبادل المعلومات  الرابطة مركز . ت
 القانون وكليات الحقوق والمناهج الدراسية وأصول التدريس.

حينما يتعلق األمر الثقافات والتخصصات  التي تربط بينتحفيز البحوث  . ث
 وكليات الحقوق والمناهج وأصول التدريس. القانون وتعليم القانونب

تعليم القانون  تجعلوضع مبادئ توجيهية لالتعامل مع الجهات ذات الصلة  . ج
 معاييراللمجتمعات ، بما في ذلك اقتراح ل المتغيرة حاجاتالمع  اً متكيف

 .التدريس الدولية والعابرة للحدود والمقارنةللمناهج وأساليب  الفضلى
أي خبارية وإمجلة قانونية علمية حول تعليم القانون عالميا ورسالة  إصدار . ح

 .أخرى مناسبةمواد 
 القائمين على تدريستنظيم لقاءات دولية تعنى بالمواضيع المتعلقة بمصلحة  . خ

 القانون.
ممن يشتركون في تدريس نفس  أعضاء هيئة التدريساللتقاء توفير فرص  . د

تطوير مناهج وأساليب تدريس ل وضع توصياتالمواد القانونية وذلك بغية 
 .هذه المواد

مساعدة كليات الحقوق ذات القدرات المادية المحدودة على الحصول على  . ذ
 موارد التعلم والتعليم.

 السعي للحصول على الدعم المالي لتمويل أنشطة وأعمال الرابطة. . ر
 لتسهيل تبادل المعلومات والمواد. قع الكترونيموتوفير  . ز

 .مناسبة الحكامالعامة أو مجلس أنشطة أخرى تراها الجمعية أي س. 

 : العضوية)3( المادة

 .ليس لهم هذا الحق آخرينلهم حق التصويت وتتكون الجمعية من أعضاء  -1.3

 : التصويت التالية مؤهلة كي تصبح أعضاء لها الحق فيالمؤسسات التعليمية  -2.3

معتمدة من جامعية في الحقوق مدارس وكليات وأقسام الحقوق التي تمنح درجة أ. 
لاللتحاق بالمهن القانونية  تؤهل صاحبهاالتي والمختصة باالعتماد  المحليةالجهة 

 الواقعة في نطاق اختصاصها.
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ليماً توفر تع والتي ،شترط شهادة في القانونتب. المؤسسات التعليمية في بلدان ال 
لممارسة  يؤهل صاحبه إذا كان هذا التعليم سنوات  3لمدة ال تقل عن جامعياً قانونياً 

 المهن القانونية فيها.

درجة الماجستير أو الدكتوراة  تمنحالتي غير المشمولة أعاله . المؤسسات التعليمية ت
 في القانون.

 اً تقدم برنامج والتيمجلس ال. المؤسسات التعليمية األخرى التي يوافق عليها ث
-ب-وفق الفقرات ( أ المؤهلة للعضويةالمؤسسات يماثل في نوعيته ومجاله  اً تعليمي

 ت) أعاله.

 الحق في التصويت: دون أن يكون لها أهل للعضوية المؤسسات التالية  -3.3

 القانون. وأساتذةكليات الحقوق  روابط. 1 

 والتيموافقة المجلس  . المؤسسات التعليمية األخرى التي تحصل على2 
 تضطلع           بدور مهم في تعليم القانون.

إشعار  وذلك بعديجوز للمؤسسة العضو االنسحاب من العضوية في أي وقت  -4.3
دون أن يكون لها الحق في استرداد و خطياً برغبتها في االنسحاب أمين الصندوق

 الرسوم المدفوعة.

 .النظام يرات على هذاتغيأي تعديالت أو ال يحق لألعضاء إجراء  -5.3

 .التي يقررها المجلس"الرسوم"  واألجوراألعضاء ملزمون بدفع المستحقات  -6.3
 على الرسوم.إجراء أية تغييرات  وحده للمجلس

 

 ): الجمعية العامة4( المادة

في الرابطة  أعلى سلطةلكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة التي هي  -1.4
 هذا النظام.باستثناء ما هو منصوص عليه في 

تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة ويكون هذا االجتماع بشكل شخصي  -2.4
. الحاكممجلس الأو عن طريق الوسائل االلكترونية ووفقاً لإلجراءات المعتمدة من قبل 
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 .كل أربع سنوات ألقلعلى ا مرة واحدةول ويجب أن يكون هذا االجتماع شخصياً 
ينها الرئيس ما لجنة االجتماع السنوي التي يعتحدده الذين  زمانالمكان والفي يعقد و

 .أمين الصندوقاألمين العام/بالتشاور مع 

في الجمعية العامة ال  أصوات أعضاء أي دولةمجموع يتجاوزيجب أن ال  -3.4
من بغض النظر عن عدد األعضاء المصوتين  مجموع األصوات وذلك% من 10

يجوز لجميع المؤسسات األعضاء التي تتمتع بحق التصويت أن تدلي وهذه الدولة. 
أصوات أعضاء  هذه األصوات للتأكد من عدم تجاوز وزنيتم لكن بأصواتها، و

التصويت كون ي. وأصوات كافة األعضاء% من مجموع 10الدولة الواحدة ما نسبته 
لنهائي بالنسبة لهذه الدولة متناسباً مع مختلف األصوات التي يدلي بها أعضاء النسبي ا

) 1/3تلك الدولة، وال يكون اجتماع األعضاء قانونياً إال بحضور ما ال يقل عن ثلث (
 األعضاء الذين لهم الحق في التصويت.

كما هو و شخصياً واالقتراع االلكتروني أو أ يتم التصويت من خالل البريد  -4.4
يحضر االجتماع أن يقوم  الالدعوة لالجتماع. يجوز للعضو الذي  في محضر مبين

العضو الغائب  يحددو،في االجتماع  مشاركبالتصويت بالوكالة من خالل عضو 
 عشرةقبل مدة ال تقل عن  أمين الصندوقإلى  يوجهكتاب خطي  في شخص الوكيل

 االجتماع.تاريخ أيام من 

التصويت  حقيقوم العميد أو رئيس القسم أو أي شخص يمثل العضو الذي له  -5.4
عن  ممثل العضو المخول بالتصويتسم با أمين الصندوقبتزويد مكتب األمين العام/ 

 .التصويتيوماً قبل  20العضو الغائب في مدة ال تقل عن 

) من هذا النظام، 2(في المادة  المبينةالرابطة  مهامإذا قام أحد األعضاء بانتهاك  -6.4
ضوية بأغلبية ثلثّي األعضاء الحضور العضو عرضة للفصل أو لتعليق الع يكون هذا

  في الجمعية العامة.

يوماً  30عامة قبل مدة ال تقل عن جدول أعمال اجتماع الجمعية ال إرساليجب  -7.4
 من تاريخ االجتماع.

تم ياألعضاء باختيار حاكم مجلس حكام الجمعية من بين المرشحين الذين  يقوم -8.4
 الرئيس. يعينهالجنة الترشيحات التي  مناختيارهم 
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والتنوع وال سيما من حيث  العدالة إلىلحاجة ل عناية خاصةلجنة الترشيحات  تولي
ال يجوز . والحاكممجلس الوالعرق والجغرافيا والنظم القانونية داخل تركيبة  النوع

 نفس البلد.من  حاكم واحدبأي حال من األحوال أن يكون هناك أكثر من 

بالعضوية. ومع مراعاة أحكام اجتماع خاص  عقدبدعوة من المجلس  يجوز -9.4
% 25ما نسبته يجوز لألعضاء الذين يشكلون  ،الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعاله

عقد  طلب الدعوة إلىمن األعضاء الذين لهم حق التصويت بموجب هذا النظام، 
األمين  في كتاب موقع ومؤرخ وموجه إلىوذلك عضوية الرابطة باجتماع خاص 

 .أمين الصندوق ويحتوي على وصف للغاية من االجتماع  العام/

 الحاكممجلس ال): 5(المادة 

من  الحكام. يتكون المجلس األولتقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس  -1.5
عدد  تغيير ويجوز). أمين الصندوق واألمين العام/ (بما في ذلك الرئيس اً ) حاكم12(

 بشرط أنأغلبية أصوات المجلس، بتالية في أي سنة ومن وقت آلخر  بعد ذلك الحكام
وان ال يكون للعدد  ) عضواً،16على (زيد ) أعضاء وال ي3عن ( الحكامال يقل عدد 

) 16وأن ال يزيد عدد أعضاء المجلس عن (تأثير على مدة حكم الحاكم في المجلس، 
يتم يمكن أن . النظام اهذمن ) 5.4باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (حاكماً 

يدعو إلى اجتماع خاص  فيسنوي للجمعية العامة أو الجتماع اال في الحكامانتخاب 
  أمين الصندوق. /األمين العامعقده 

أو أن ، الرابطة عضو هيئة تدريس في مدرسة عضو في الحاكميجب أن يكون  -2.5
يتوفر للحاكم خبرة إدارية وتدريسية أن  ويجب. درسةمالفي هذه  مركزاً فخرياً  يشغل

في لقسم أو رئيس ا ، وحاصل على شهادة من عميد (الكلية العضو)في تعليم القانون
يجب أن يكون لديه كما  يقوم مقامهما تفيد أنه أهل للقيام بهذا الدور، أو من  الرابطة

يها في ما يكفي من الوقت والموارد إلداء واجباته ومسؤولياته المنصوص عل
 .النظام ) من هذا6.5المادة(

بالموافقة على الميزانية السنوية وجميع البرامج الجديدة  الحكاميقوم مجلس  -3.5
على أنشطة  اإلشرافالحكام مجلس  يتولى، النظام للرابطة. وتمشياً مع أحكام هذا

 .أعاله ودون أن يكون ذلك قاصراً عليها )7المادة ( بما في ذلك أحكام، الرابطة
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للفقرة الثانية من المادة  اً وفق الحكاممجلس التنفيذيين في عضاء األيتم اختيار  -4.5
يجوز زيادة ، تنفيذي من غير الحكام الحاليينتم اختيار عضو سبق أن فإذا  ، السادسة
الحكام غير باالنضمام إليه. ويتم اختيار  المختارالمجلس للسماح للعضو أعضاء 
عن طريق تصويت أعضاء مجلس اإلدارة وبحسب اإلجراءات المتفق  التنفيذيين

 .مجلس الحكامفي عليها 

سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين بموافقة من  3مناصبهم لمدة  األوائليتولى الحكام 
كما ورد في الفقرة  موقعهاستقالته أو فصله من  تقديمأحدهم أو  حين وفاةالمجلس إلى 

هو ويتم احتساب مدة المجلس على أساس السنة الميالدية أو  .المادة من هذه )14(
 سنة واليتهتنتهي مدة الحاكم في اليوم األخير من ي المادة التاسعة. وف منصوص عليه

 مقاطعةالحاكم في يقيم  أن وال يشترطتعيين حاكم بديل. حتى لو لم يتم اختيار أو
 مبيا.   وكول

األولى، يتم استبدال ثلث عدد الحكام المنتهية  وبعد انقضاء مدة السنوات الثالث
، كما تنتهي عضوية التاليةتنتهي والية ثلث آخر في السنة واليتهم في السنة الثالثة، و

               الثلث األخير في السنة التي تتلوها.

الحاكم المنصوص عليها في  والتزامات باإلضافة إلى واجبات ومسؤوليات -5.5
  قانون عدم الربح الخاص بمدراء الشركات غير الربحية في مقاطعة كولومبيا،

 :ما يلي كذلك مهام الحاكم تشمل 

 أ. الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في جميع مناقشات واجتماعات الجمعية.

 في  لجنة واحدة على األقل خالل مدة واليته. العملب. 

استضافة اجتماع واحد على األقل للجمعية أو الترتيب له مع وجود الدعم المالي ت. 
 األمين العام/أمين الصندوقبعد موافقة والمناسب من الجمعية إذا اقتضى األمر 

ومنتدى عمداء االجتماع السنوي اجتماع المجلس و ولجنة التدقيق، ومن هذا القبيل
 ةاإلقليمي أثناء مد عمداء كليات الحقوق ، ومنتدىعلى صعيد العالمالحقوق كليات 

 واليتهم.

 .الرابطةعلى جمع األموال والتبرعات لتمويل مشاريع  العملث. 
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عالمياً أو  االجتماع كانسواء أ للرابطة سنوياً على األقل حضور اجتماع واحد ج. 
) اجتماعات 4ما ال يقل عن ( الرابطة ويشترط أن تعقد للمجلس ،اجتماعاً أو  إقليمياً 
 سنوياً.

 .الرابطةالمساعدة في جميع أعمال تقديم ح. 

 مقاطعة منتظمة داخلالجتماعات االعقد مكان يقوم المجلس بتحديد زمان و -6.5
 .بقرار صادر عنه ودون الحاجة إلى أي إشعاركولومبيا أو خارجها 

بإشعار الكترونياً أو هاتفياً وكما هو محدد شخصياً أواالجتماع  الحاكممجلس لل -7.5
، ويمكن عقده عن مكان جغرافيفي  وال يشترط أن يُعقد هذا االجتماع. االجتماع

حيث يتاح للحكام ب، األخرى االتصاالت االلكترونيةتكنولوجيا طريق االنترنت أو 
وطرح ن اآلخريمع الحكام والتأمل فيها ومناقشتها  مجريات االجتماعوسماع أقراءة 

مدة أسبوع واحد. خالل  تعليق على المسائل المطروحة والتصويت عليهاالاألسئلة و
البريد  إلكترونياً أو عن طريق البريد االلكتروني أوالمجلس الحاكم يتم تصويت 

. يتم تحديد النصاب من الحكام المشاركين إلى االجتماع الحضور شخصياً ب العادي أو
أن يكون شريطة المجلس مرتين سنوياً على األقل،  يجتمعفي التصويت والمناقشة. 

 سنوات. 3الحضور شخصياً مرة واحدة على األقل كل 

أو  الجمعية العامةخاصة للمجلس بطلب من الرئيس أو الجتماعات االيتم عقد  -8.5
لعقد اجتماع خاص مكان عقد  بالدعوةيحدد األشخاص المخولون )حكام. 6(ستة 

يجب  األخيرة في هذه الحالةول مقاطعة كولومبيا أو خارجها. االجتماع سواء داخ
 المشاركة الكترونياً في االجتماع.ب السماح

الجتماع اوساعة  مكان ويومحدد فيه يُ  حاكملكل  خطي إخطارإرسال  يتم -9.5
اإلخطارعلى عناوين الحكام المسجلة في سجالت الرابطة قبل  ويُرسلالخاص، 

 يومين على األقل من عقد االجتماع.

وإذا كان اإلخطار عن ، المذكورةعناوين ال تسليمه إلىيكون اإلخطار سارياً عند 
سلفاً  المدفوع الواليات المتحدة إيداعه بريد طريق البريد العادي يعتبر سارياً لدى

أما بالنسبة لإلخطار  أيام من انعقاد االجتماع، 10صول قبل والمعنون حسب األ
بمجرد إرساله، كذلك  سارياً المرسل عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني فيعتبر 
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إلى شركة البرق قبل يومين  هاالحال بالنسبة للبرقية حيث تعتبر سارية عند وصول
بعقد مثل هذه  اإلخطاريأتي أن  وال يشترطعلى األقل من انعقاد االجتماع. 

 في االجتماع الخاص وال الهدف منه. بحثهالمنوي  الموضوععلى ذكر  االجتماعات

 ط إرسال إخطار ألي حاكم بمقتضى أحكام هذا النظام، أوحينما يشتر -10.5
، أو قانون عدم الربح في مقاطعة كولومبيا، فإن التنازل عن التأسيسمواد  بمقتضى

لموقع عليه من الشخص أو األشخاص الذين لهم الحق في وا‘ هذا اإلخطار كتابة
بحثه في المنوي الموضوع  يشترط بياناإلخطار يعد بمثاية استالم لهذا اإلخطار. وال 

في التنازل  مثل هذا االجتماع وال الهدف من  أي اجتماع عادي أو خاص للمجلس
نازل عن عن اإلخطار باالجتماع. ويعتبر حضور الحاكم لالجتماع بمثابة ت

االعتراض بهدف الجتماع لالحاكم  إال إذا كان حضوراإلخطارلهذا االجتماع، 
 أو عقده بشكل قانوني.إليه ألنه لم يتم الدعوة  عليهصراحة 

في  الحكام،الذين هم على رأس عملهممجموع  ثلثعن  ما ال يقل يشّكل -11.5
النصاب القانوني الحكام (أيهما أكبر) المكتب قبل البدء في االجتماع، أو اثنين من 

التي يتم حسب أغلبية األصوات . ويقوم المجلس بإجراءاته لمجلساجتماع ل يأل
 بها في االجتماع. اإلدالء

بالتشاور يصدر المجلس قراراته  ما لم ينص هذا النظام على خالف ذلك -12.5
 شأنالوصول إلى قرار في  أنه ال يمكن االجتماعوحينما يقرر رئيس . وتوافق اآلراء

بأغلبية  توصياته يتخذ المجلسمن خالل التشاور وتوافق اآلراء،  مهمةسياسة 
 .األصوات 

بما ويُحال التقرير  توصيات أغلبية المجلس. يتضمن تقريراً  االجتماعرئيس  يعد
هو ؛ المجلس الفخري لالطالع عليهإلى المجلس الفخري   يتضمنه من توصيات

 ا) من هذ6.7عمالً بأحكام المادة (لجنة يقوم بتعيينها رئيس الرابطة  عبارة عن
 وتصبح التوصية نافذة بعد إقرارها من المجلس الفخري من خالل التشاور. .النظام

ل إلى توصية من أو لم يتم التوصب.لم يوافق المجلس على التوصية، أ.  أما إذا: 
 .الجتماعرير إلى رئيس ايتم إحالة التقفخالل التشاور وتوافق اآلراء 
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حق التصويت، ثم يقوم بدعوة  لهبتقديم التقرير لكل محافظ  االجتماعيقوم رئيس 
المجلس إلى التشاور مرة أخرى في محاولة منه للتوصل إلى توافق في اآلراء، وفي 

 القرار بأغلبية األصوات. اعتمادحال عدم التوصل إلى اتفاق يتم 

ري دور استشا. فدوره والتهدئة التشاور والوساطة  يتمثل دور المجلس الفخري في
 .موظفيهابحت، وليس له عالقة باإلشراف على المجلس أو الرابطة أو 

على أن يخطر خطياً األمين العام محافظ أن يقدم استقالته في أي وقت لل -13.5
 لرابطة مع نسخة إلى األمين العام.األمانة العامة لأو للرابطة/ أمين الصندوق 

ي المحافظين، باقبأغلبية أصوات يحق للرابطة عزل أي محافظ من منصبه  -14.5
 في الفقرة ومن بيتها تلك الوارد ذكرهامحافظ، إذا لم يقم بواجبات ومسؤوليات ال

الشركات من قانون   406-209والمادة ا النظام من هذالخامسة من المادة الخامسة 
 مقاطعة كولومبيا. غير الربحية في

وفر شاغر في المجلس بسبب وفاة أحد األعضاء أو استقالته أو عزله، يقوم عند ت
الرئيس بتعيين عضو جديد بالتشاور مع أعضاء المجلس المتبقين، ويقوم العضو 

 .يحل محلهالجديد بإكمال الفترة المتبقية من والية الحاكم الذي 

في أي سنة المجلس  مناقشات وقراراتاثنين من  في الحكامأحد  يشاركلم إذا و -
وال يتم  .التي ستعقد في تلك السنة مشاركته في نشاطات المجلس القادمة تعلق ميالدية

تعليق  تاريخ منابتداًء  المجلسلغاية تحديد نصاب العضو كحاكم  ذلك احتساب
أو قرارات  مناقشاتبالمشاركة في ثالثة  الحكامإذا لم يقم أحد و مشاركته فصاعداً.
مستقيالً من المجلس. ويمكن إعادته إلى منصبه بأغلبية  الحاكمفأكثر، يعتبر هذا 

 ./واليتهاأصوات بقية المحافظين خالل السنة التالية من فترة واليته

أي تسديد  يمكن أن يتم مقابل خدماتهم، غير أنهأية رواتب  الحكامال يتلقى  -5.15
تهم للرابطة، من ابدفعها من حسابهم الخاص أثناء تأدية واجب الحكاممبالغ نثرية قام 

أمين األمين العام/يتم الموافقة عليها من المجلس ويديرها التي ميزانية الرابطة، 
على  لحاكميجب أن يحصل اأو السلف . وحتى يتم دفع هذه التعويضات الصندوق

 هذه التعويضات أن تكونويجب ، أمين الصندوقين العام/ماألموافقة خطية من 
، كولومبيا مقاطعة قانون عدم الربح فيمتوافقة وسياسات الرابطة الداخلية و والسلف
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المنصوص عليها  ارشادات حفظ السجالت لمثل هذه التعويضات والسلفومتفقة مع 
مدراء الكيانات الذين لهم الحق في اإلعفاء من الضريبة الخاص بالدخل  قانونفي 

للحكام ال تعطي الرابطة أية قروض أو مزايا أخرى  ).3(ج)( )501(بمقتضى المادة 
 الرابطة. في

في حالة الطوارئ (الكوارث الطبيعية، الحروب، انهيار النظام المالي....الخ)  -16.5
راها يقوم مجلس الرابطة بممارسة صالحيته في الطوارئ واتخاذ اإلجراءات التي ي

 والقيام بمهامها على أتم وجه. ممتلكاتهاضرورية للحفاظ على الرابطة و

قانون عدم الربح في الحكام بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً للمعايير المحددة في  يقوم -17.5
 ، بما ذلك وبدون استثناء المعايير المنصوص عليها في الموادمقاطعة كولومبيا

 (29-406.30 – 20-406.33, 29-406.70, and 29-406.80) .من  كما يتم تعديلها
 وقت آلخر.

 

  الموظفون ):6( المادة

 موظفو الرابطة هم الرئيس واألمين العام/ أمين الصندوق.-1.6

 لهذه الرابطة بمقتضى هذا النظام من المرشحين األوليون الموظفون  ينتخب -2.6
قابلة  سنوات ، )3( ثالثة لمدة الخدمة يتولى أول رئيس. الترشيحات لجنة من المقترحين

 الخدمة الصندوق أمين/   عام أمين يتولى أول.المجلس بموافقة لسنتين متتاليتينللتمديد 
في غير حاالت و. المجلس بموافقة لسنتين متتالتين للتمديد قابلة سنوات،) 3( ثالثة لمدة

 اختيار يتم حتى منصبه يشغل موظف أن  كل على يجب االستغناء ، أو االستقالة الموت أو
المرشحين  الموظفين التاليين للموظفين األوليين من جميع المجلس يختار.  لها/  خلف له

 .الترشيحات الذي تقترحهم لجنة

 مع للمجلس خطي إشعار تقديم طريق عن وقت أي في االستقالة موظف ألي يجوز -3.6
 .العام األمين إلى نسخة

معين يتم عزل أي موظف لسبب  النظام، هذا من 4.3 المادة أحكام مع مراعاة -4.6
 .بأغلبية ال تقل عن ثلثي األعضاء الذين لهم الحق في التصويت.
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يجوز اإلستغناء عن أي موظف يتم ترشيحه أو تعيينه من قبل المجلس بسبب أو  -5.6
 بدون سبب  بأغلبية ثلثي المجلس عندما يكون هذا القرار في مصلحة الرابطة .

عنه أو إذا لم يعد الموظف قادرا على الخدمة بسبب الوفاة أو االستقالة أو االستغناء  -6.6
، يمكن للمجلس أن يعين بديالً عنه أثناء الفترة المتبقية من مدة عدم أهليته أو أي سبب آخر

 واليته .

 ذلك في بما المجلس قرارات مع وتماشيا. للجمعية التنفيذي الرئيس هو  الرئيس -7.6
 الرئيس بالمهام التالية : يقوم التي يقرها المجلس، زانيةالمي

 .الرابطة ومراقبتها وشؤون ممتلكات وأعمال على جميع أ.اإلشراف

 للمجلس. رئيساً  المجلس بصفته اجتماعات جميع ب.رئاسة 

 بالتشاور وذلك ، أعضائها الرابطة وتعيين أعمال تنفيذ في للمساعدة ج. إنشاء لجان
 .والمجلس الصندوق أمين/  العام األمين مع

مالم يكن  الصكوك، من غيرها أو أوالسندات، العقارية توقيع العقود أو الرهون د.
إلى موظف أو وكيل آخرللرابطة سواًء بتوقيعها أو تنفيذها قد تم التفويض صراحة 

القانون على توقيعها من  ، أو مالم ينص النظام من  المجلس أو بمقتضى هذا
 .بطريقة مغايرةموظف 

 أجور كل منهم. وتحديد الرابطة موظفي أو مستشاري عزل أو ه .تعيين

و. القيام بجميع الواجبات المترتبة على وظيفة الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي 
 للرابطة ، وجميع الواجبات التي يطلبها المجلس من وقت آلخر.

 

 وتمشيا. لها المالي والمدير الرابطة سكرتير هو الصندوق أمين/  األمين العام -8.6
 :يلي بما الصندوق أمين/  العام يقوم األمين المجلس أقرها التي الميزانية مع

 الملفات من أكثر أو  واحد في المجلس اجتماعات االحتفاظ بمحاضر ) أ(
 الغرض؛ لهذا المخصصة

هذا  ألحكام ووفقا األصول حسب تعطى اإلشعارات التأكد من أن جميع (ب)
 القانون؛ محدد بموجب هو كما أو النظام
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 يكون قيماً على سجالت الشركة. (ت)

 .مدير بالعناوين البريدية لكل اإلحتفاظ (ث)

المجلس  أو الرئيس قبل من المخولين الموظفين أحد أو الرئيس، مع التوقيع(ج) 
إذا كان  إال الصكوك، من غيرها أو والسندات، العقارية والرهون على العقود

 هذا النظام قبل من أو قبل المجلس تفويضه من تم عليها وتنفيذها قد التوقيع
 آخر للجمعية؛ وكيل أو لموظف

قانون عدم الربح في  في المطلوب النحو على سنوي تقرير وتقديم إعداد(ح) 
 مقاطعة كولومبيا.

 رعاية وحراسة جميع أموال الرابطة وأوراقها المالية والمسؤولية عنها .(خ) 

 أي من للرابطة السداد وواجبة المستحقة األموال إيصاالت وإعطاء إستالم(د) 
 وشركات البنوك، في الرابطة باسم األموال هذه جميع وإيداع كان، مصدر

 األخرى. أماكن اإليداع أو االئتمان

  الرابطة رئيس مع يحدد المبالغ المستحقة التي يتكفل بها األعضاء بالتشاور ذ)(
 المجلس. وبموافقة

وبشكل عام أداء جميع المهمات  المترتبة على وظيفة األمين العام أو الموكلة  ر)(
 إليه من قبل رئيس الرابطة أو من المجلس من وقت آلخر.

قوا تعويضات او سلفا رواتب مقابل خدماتهم  .وقد يتل  اليتلقى الموظفون -9.6
 بصفتهم موظفين للجمعية.مقابل النفقات التي يتكبدونها أثناء أداء عملهم 

 أخرى وبموافقة المجلس، يقرها ميزانية أو التعويضات وفق  السلف هذه وتكون
التدقيق . ويجب أن تكون جميع هذه السلف أو التعويضات متماشية مع  لجنة من

ومع إرشادات  ،السياسة الداخلية للجمعية وقانون عدم الربح في مقاطعة كولومبيا
حفظ السجالت لهذه السلف أو التعويضات المنصوص عليها في قانون الدخل 

 501اإلمريكي الخاص بموظفي الكيانات المعفيين من الضريبة بمقتضى المادة 
 ).ال تمنح الرابطة أي قروض أو فوائد أو مزايا يمكن ألي من موظفيها. 3(ج) (
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التزاماتهم وفق المعايير المبينة في قانون يلتزم الموظفون بأداء واجباتهم و -10.6
عدم الربح في مقاطعة كولومبيا ، بما في ذلك ودون أن يكون محصورا به ، 

-29و 40670-29، 40642-20،  40641-29المعايير المبينة في المواد 
 وكما يجري تعديل هذا القانون والمواد من وقت لآلخر. 40680

 

 والودائع والشيكات والقروض العقود ):7( المادة

 أي تفويض للمجلس يجوز النظام، عليه في هذا منصوص هو ما باستثناء -1.7
 أي وإنجاز تنفيذ أو عقد أي في للدخول وكالء، أو وكيل أو موظف أو موظفين 

 على قاصرة أو عامة السلطة هذه يمكن أن تكون. الرابطة عن وبالنيابة باسم صك
 .محددة حاالت

 أي على التعاقد يجوزال عليه في هذا النظام، منصوص هو ما باستثناء -2.7
المجلس  يأذن لم ما باسمها مديونية سندات أي أو إصدر الرابطة عن نيابة قروض

سلطة المجلس ، يمكن أن تكون هذه السلطة عامة أو . بذلك في قرار صادر عنه
 .معينة بذاتها حاالت قاصرة على

 المال، لدفع األخرى األوامر أو والحواالت، الشيكات يجب توقيع جميع -3.7
من موظف أو  الرابطة باسم أوسندات المديونية األخرى الصادرة واإلشعارات،

التي يحددها قرارصادر عن  وبالطريقة وكالء الرابطة أو وكيل موظفين أو
 .النظام هذه في عليه المنصوص النحو على أو المجلس ،

 التي لم يتم استخدامها من وقت آلخر في حساب الرابطة أموال جميع  تودع -4.7
 على أو سواء في البنوك أو في أي ودائع أخرى، بناء على قرار المجلس الرابطة

 .هذا النظام في عليه المنصوص النحو

 تبرع  أو هبة، مساهمة أو أي أن يقبل الصندوق أمين/  لألمين العام يجوز -5.7
نيابة عن الرابطة بما يخدم األهداف المقررة الرابطة وفي حدود أي   وصية أو

 قانون محلي أو قانون والية أو  قانون اتحادي واجب التطبيق.
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 والسجالت الدفاتر):8( المادة

 جلسات وبمحاضر ، وكاملة صحيحة حسابات  وسجالت بدفاتر  الرابطة تحتفظ
 في القانون يتطلبها أو مالئمة أو ضرورية تكون  أخرى سجالت وبأي ، مجلسها
 أو األعضاء من  السجالت هذه تدقيق يجوز. للرابطة الرئيسي أو المسجل المكتب
 أمين/  العام األمين  من إشعار وبعد مناسبين، وقت أي وفي غرض ألي الحاكم

 .الرابطة صندوق

 السنة المالية ):9( المادة

 تم وإذا عام، كل من يناير 1  وتبدأفي الميالدية السنة هي للرابطة  المالية السنة 
 تكون االتحادية، الدخل ضرائب لغايات وقت أي في مختلفة مالية سنة اختيار
 .اختيارها تم التي السنة هي المالية السنة

 التدقيق لجنة ):10( المادة

 لجنة  من باقتراح موظفين غير حكام) 3( ثالثة من مكونة تدقيق لجنة إنشاء يتم
 على العام اإلشراف عن مسؤولة التدقيق لجنة. المجلس وموافقة الترشيحات

 المعدة والسنوية الفصلية المالية التقارير في وتنظر. للرابطة المالية الشؤون
  إرسال يتم. عليها وتوافق الصندوق أمين/  العام األمين من إليها  والمقدمة
 لجنة أعضاء موافقة وتكون. الحكام جميع إلى عليها، الموافقة بعد المالية التقارير
 .القرار اتخاذ وقت  أعمالهم رأس على هم ممن المديرين جميع بأغلبية التدقيق

 اللغة ):11( المادة

 العربية( المتحدة لألمم الست الرسمية اللغات إلى األنظمة هذه ترجمة تتم -1.11
 ).واإلسبانية والروسية والفرنسية واإلنجليزية والصينية

 الرابطة أولويات مع وانسجاما. اإلنجليزية اللغة هي الرابطة عمل لغة -2.11
 إلى االجتماعات ووقائع الوثائق لترجمة الحكام مجلس سيعطي  ، المالية وقدرتها

 .خاصة أولوية أخرى لغات
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 التعويضات: )12( المادة

 مقاطعة في به المعمول العام الشركات قانون بها يسمح التي القصوى الحدود في 
 أو مدنية دعوى في طرفا يكون أو كان شخص أي الرابطة تعوض ، كولومبيا

 أو حاكماً  كونه بحكم قضية أو إجراءات أو تحقيق أي في أو إدارية أو جنائية
 أو حاكماً  الرابطة طلب على بناء يعمل كان أو يعمل ،أو الرابطة في سابقا موظفاً 
 أو) المحاماة أتعاب ذلك في بما( المصاريف كافة عن ، آخرى شركة في موظفاً 

 صلة ذات تسوية ألي يدفعها أن عليه التي والمبالغ والغرامات القضائية األحكام
 .اإلجراء أو الدعوى أو العمل هذا بمثل

 تملك آخر شخص أي  تعويض على الموافقة وقت، أي في للمجلس، ويجوز
 يشمل ال. كولومبيا لمقاطعة العام الشركات قانون بموجب تعويضه حق الرابطة

 بموجب الشخص يمتلكها حقوق أي المادة هذه في عليه المنصوص التعويض
 إهماله بسبب قضية أو لدعوى تعرض شخص على ذلك والينطبق.العقد أو القانون

 شخص أي تأمين لتعويض بشراء الرابطة تقوم. واجب أداء أثناء  تصرفه سوء أو
 .به المعمول القانون به يسمح ما حدود فيوالمحافظة عليه 

 التعديالت ):13( المادة

 ذلك، في بما ،على جميع وثائق الحاكمية السابقة للرابطة هذا النظام  يسمى
 أو تعديله النظام أو هذ تغيير يجوز.  البداية في الذي اعتمدته الرابطة " الميثاق"

.  خاص أو عادي اجتماع أي في المجلس قبل من نظام جديد اعتماد ويمكن إلغائه
 واليملك األعضاء.  أو إلغائه تعديل لهذا النظام أي على أخذ موافقة المجلس يجب
 الرابطة. نظام إلغاء أو تعديل في الحق

 من 29 بتاريخ ٪ 95 بتصويت الجمعية العامة وبنسبة تفوق تم اعتماد هذا النظام 
 .2015كانون الثاني 


