الالئحة الداخلية
رابطة المراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط
()NAMES
المادة ()1
 1.1االسم
اسم الرابطة هو رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط ( ،)NAMESوهي منظمة
غري هادفة للربح.

 1.1المكتب التنفيذي
املكتب التنفيذي للرابطة عنوانه:
مكتبة اإلسكندرية
ص .ب ،138 .الشاطيب ،21526
اإلسكندرية ،مصر

 1.1اللغة
الرابطة تتعامل باللغتني العربية واإلجنليزية؛ ومن مَثَّ ،تكتب مجيع املراسالت والوثائق الرمسية بالعربية و/أو
اإلجنليزية.

المادة ()1
 1.1بيان الرسالة
التواصل من أجل مستقبل أفضل.

 1.1الرسالة
تسعى رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط إىل نشر العلوم يف املنطقة؛ وذلك عن
طريق تعزيز فهم اجملتمع بقطاعاته املتعددة للعلوم واخنراطه فيها من خالل التعليم غري الرمسي.
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الالئحة الداخلية
 1.1الرؤية
أقيمت رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط لتشجيع التعاون بني أعضائها من
املؤسسات واألفراد؛ وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من مجيع املوارد واخلربات يف املنطقة .ومن شأن
الرتابط والتعاون بني املؤسسات يف املنطقة ومع املؤسسات خارجها أن يعزز من اإلملام باملعارف
العلمية والتقنية دائمة التطور ،وهو شيء ضروري لتحقيق اهلدف املشرتك لنشر العلوم وإتاحتها
للجميع .كما هتدف الرابطة إىل املساعدة على إنشاء مراكز ومتاحف علوم جديدة ،وإطالق مبادرات
ومشروعات خاصة بتوصيل العلوم يف مجيع البلدان يف املنطقة.

 1.4األهداف
1.4.1

أهداف طويلة المدى

 حتديد املوقف احلايل لتوصيل العلوم يف املنطقة ،مبا يف ذلك الوسائل واألماكن املتاحة لذلك. الرتويج لفضلى املمارسات ،ودعم التواصل الفعال ،وتشجيع التميز والتجديد يف التعليم غري الرمسيللعلوم.
 دعم التطوير املهين جملال توصيل العلوم يف املنطقة ،والتعاون من أجل حتسني أداء العاملني به،وحتقيق االستفادة القصوى من مجيع املوارد املتاحة يف املنطقة.
 نشر رسالة التعليم غري الرمسي ،ودعم ركائز مراكز العلوم ومتاحفها يف اجملتمع ككل. تعزيز الرتاث الثقايف والعلمي للمنطقة والرتويج له.1.4.1

أهداف قصيرة المدى

 إنتاج إصدارات تروجيية وتثقيفية مشرتكة. التعاون يف تصنيع التجارب التفاعلية. إنتاج املعارض املتنقلة. االشرتاك يف إنتاج عروض القباب السماوية و/أو تعريب العروض املتاحة. -تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية وندوات ومؤمترات مشرتكة.
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الالئحة الداخلية
المادة ()1
 1.1العضوية
1.1.1

إجراءات االنضمام

 على طالب العضوية ملء االستمارة اإللكرتونية على املوقع اإللكرتوين للرابطة ،مع العلم أنه قديطلب جملس إدارة الرابطة معلومات إضافية من صاحب الطلب.
يوما من استقبال
 -خُيطر مكتب السكرتارية طالب العضوية بقرار جملس اإلدارة خالل ثالثني ً

االستمارة اإللكرتونية.
 فور موافقة جملس اإلدارة ،يتعني على طالب العضوية طباعة مذكرة التفاهم اخلاصة بالرابطة والالئحةالداخلية؛ ومن مَثَّ ،إرسال نسختين ورقيتين موقعتين من مذكرة التفاهم ونسخة ورقية موقعة
باألحرف األولى من الالئحة الداخلية إىل بريد املراسالت اخلاص بالرابطة.
 يوقع املدير التنفيذي للرابطة نسخيت مذكرة التفاهم ،وتعاد إحدامها إىل طالب العضوية. فور توقيع مذكرة التفاهم والتوقيع باألحرف األوىل على الالئحة الداخلية ،يتعني على األعضاء دفعاشرتاك سنوي؛ وتتغري قيمة االشرتاك وف ًقا لقرارات جملس اإلدارة ،ويتم إبالغ األعضاء هبا.
 تخفعَّل العضوية تلقائيًّا فور تسديد قيمة االشرتاك السنوي كاملة أو قيمة االشرتاك نصف السنويحال إمتام إجراءات العضوية حبلول هناية نصف العام املايل.
 1.1.1فئات العضوية
تضم رابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط أربع فئات للعضوية ،وعلى كل عضو
اختيار الفئة املناسبة وااللتزام بدفع قيمة االشرتاك السنوي خالل الشهور الثالثة األوىل من العام املايل.
يف حالة امتناع العضو عن الدفع يف الفرتة احملددة ،تبطل العضوية تلقائيًّا إال إذا قرر جملس اإلدارة غري

ذلك يف حالة القوة القهرية .وإلعادة االنضمام إىل الرابطة يتعني على اجلهة إعادة تقدمي طلب عضوية
جديد.
 1.1.1.1أعضاء عاملون

العضوية العاملة متاحة للمؤسسات واملنظمات اهلادفة وغري اهلادفة للربح يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا املعنية برتويج املعرفة العلمية بصفة دائمة ومستمرة .ويتعني على املؤسسة أو املنظمة
الراغبة يف العضوية أن تكون قائمة بالفعل وعاملة؛ هلا نشاط – أو أكثر – قائم ومستمر معين
بتوصيل العلوم إىل اجلمهور ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.
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الالئحة الداخلية
على طاليب العضوية ملء االستمارة اإللكرتونية على املوقع اإللكرتوين للرابطة.
خمتنح العضوية العاملة بإمجاع ثلثي جملس اإلدارة على األقل على انضمام املؤسسة أو املنظمة برمتها
وليس على األفراد.
 1.1.1.1أعضاء مشاركون
العضوية املشاركة متاحة ألي مؤسسة ومنظمة يف منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط أو خارجها،
سواء كانت معنية ذاهتا برتويج املعارف العلمية و/أو تشارك رسالة الرابطة وتدعمها بشكل واضح.
لألعضاء املشاركني حق املشاركة يف فعاليات الرابطة ،ولكن ليس هلم حق التصويت أو الرتشح
لعضوية جملس اإلدارة.
خمتنح العضوية العاملة بإمجاع ثلثي جملس اإلدارة على األقل.
 1.1.1.1أعضاء أفراد
عضوية األفراد متاحة فقط للعلماء ،و /أو الدارسني ،و /أو الباحثني ،و/أو ال خكتَّاب ،و /أو أي فرد
يعمل يف جمال العلوم والتكنولوجيا أو توصيلهما مبنطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط .وال تشمل
هذه الفئة املؤسسات واملنظمات؛ فكل عضو ميثل صفته الفردية وليس املؤسسة /املؤسسات اليت
ينتمي إليها.
لألعضاء األفراد حق املشاركة يف فعاليات الرابطة ،ولكن ليس هلم حق التصويت أو الرتشح لعضوية
جملس اإلدارة.
خمتنح عضوية األفراد بإمجاع ثلثي جملس اإلدارة على األقل.
 1.1.1.4أعضاء شرفيون
يتم اختيار األعضاء الشرفيني فقط عن طريق انتخاب ثلثي جملس اإلدارة على األقل هلم ،على أن
يرتكز االنتخاب على اجلدارة واالستحقاق يف جمال العلوم أو توصيلها.
 1.1.1انسحاب األعضاء

على العضو الراغب يف سحب عضويته إرسال إخطار إىل رئيس الرابطة ومكتب السكرتارية.
يتم تفعيل سحب العضوية تلقائيًّا بانتهاء السنة املالية القائمة ،مع العلم أنه ال يتم إعادة رسوم
االشرتاك السنوية املدفوعة.
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(المادة )4
 4.1مجلس اإلدارة
4.1.1

باإلضافة إىل رئيس الرابطة ورئيسها السابق ،يتكون جملس اإلدارة من مخسة أعضاء منتخبني
من بني األعضاء العاملني ملدة سنتني قابلة للتجديد.

4.1.1

ينتخب جملس اإلدارة داخليًّا نائب الرئيس وأمني الصندوق.

4.1.1

أيضا املدير التنفيذي من بني البلدان األعضاء يف الرابطة .ويف غياب املدير
ينتخب اجمللس ً
التنفيذي ،يقوم رئيس الرابطة مبهامه.

4.1.4

جيتمع جملس اإلدارة مرة على األقل سنويًّا .ويدعو رئيس الرابطة إىل االجتماع من خالل دعوة

4.1.5

جمللس اإلدارة السلطة لسحب عضوية األعضاء الذين ينتهكون الئحة الرابطة أو يصدر عنهم

يوما على األقل؛ على أن تخرفق أجندة
مكتوبة ترسل إلكرتونيًّا قبل موعد االجتماع بثالثني ً
االجتماع مع الدعوة .يسري االجتماع يف حالة وجود رئيس الرابطة و /أو نائبه ،وثلث
األعضاء على األقل أو من ميثلهم .وإذا مل يتم النصاب ،تتم الدعوة إىل عقد اجتماع آخر
جديد خالل يومني على األكثر؛ ويخعد بالغًا النصاب بغض النظر عن عدد احلضور.

4.1.6

سلوك سيئ.
يشكل جملس اإلدارة فريق العمل التنفيذي للرابطة؛ حيث يعمل مع رئيس الرابطة املنتخب
ومكتب السكرتارية على تنفيذ الرؤية االسرتاتيجية اليت يضعها الرئيس فور انتخابه ويوافق عليها
جملس اإلدارة .هكذا ،يدعم أعضاء جملس اإلدارة الرابطة بتكريس اجلهود واملوارد يف سبيل
حتقيق أهداف الرابطة.

4.1.7

جمللس اإلدارة سلطة تعديل الالئحة الداخلية للرابطة على أن يكون ذلك هبدف تطويرها.

4.1.8

يتخذ جملس اإلدارة القرارات اخلاصة باملوضوعات اليت ال تفصل فيها الالئحة الداخلية.

 4.1اإلدارة التنفيذية
ينتخب املدير التنفيذي من بني البلدان األعضاء يف الرابطة؛ ويف غياب املدير التنفيذي ،يقوم رئيس
الرابطة مبهامه.
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تشمل مهام املدير التنفيذي ما يلي:
 )1متثيل الرابطة يف احملافل العامة ،واخلاصة ،واحمللية ،والدولية.
 )2تنسيق فعاليات الرابطة والرتويج هلا مبا حيقق أهداف الرابطة.
 )3العمل على زيادة أعضاء الرابطة واستقباهلم.
 )4الدعوة إىل عقد اجتماع اجلمعية العمومية ورئاسته.
 )5عمل التقارير وتقدمي البيانات اخلاصة بالعمليات املالية والفنية يف اجتماعات اجلمعية العمومية.
 )6تسليم امللفات والوثائق ملن يتقلد املنصب من بعده.
 )7التنسيق التام مع مكتب السكرتارية والعمل عن كثب مع الفريق فيما يتعلق جبميع النقاط
السابق ذكرها.
 )8التواصل مع اإلداريني املاليني يف مكتبة اإلسكندرية.
 )9االلتزام بأخالقيات العمل املثلى لضمان الشفافية الكاملة واستقامة مسعة الرابطة.
مهام ومسئوليات املدير التنفيذي للرابطة موضحة ومفصلة يف وثيقة اللوائح التنظيمية ملكتب
سكرتارية الرابطة ،واليت تنظم عالقة مكتب السكرتارية باجلهة املستضيفة له – مكتبة اإلسكندرية
– وقد أقرها الطرفان جملس إدارة الرابطة واجلهة املستضيفة.
تعيني نائب للمدير أمر إداري يقرره جملس اإلدارة عند احلاجة.

(المادة )5
 5.1اجتماع الجمعية العمومية
اجتماع اجلمعية العمومية ميثل السلطة العليا للرابطة .يضم االجتماع ممثلي األعضاء العاملني.
ولألعضاء العاملني فقط حق التصويت مبعدل صوت لكل عضو .وجلميع األعضاء اآلخرين احلق
يف املشاركة كمراقبني ،كما هلم احلق يف التحدث إىل احلضور.
يتمثل دور اجتماع اجلمعية العمومية يف:
 )1املوافقة على البيانات املالية وامليزانية.
 )2انتخاب رئيس الرابطة.
 )3انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو سحب عضويتهم.
 )4إقرار الالئحة الداخلية للرابطة.
 )5حل الرابطة ،وتعيني الشخص املسئول عن تصفية أعماهلا وتقرير مصري أصوهلا الثابتة.
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5.1.1

كل سنتني يف إحدى بلدان أعضاء الرابطة داخل
يقام املؤمتر الدوري واجتماع اجلمعية العمومية َّ

منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط .وينعقد االجتماع مبعرفة جملس اإلدارة؛ وذلك عن طريق
يوما على األقل من موعده ،على أن ترفق أجندة
إخطار إلكرتوين مكتوب قبل مخسة وأربعني ً
االجتماع باإلعالن املرسل.

5.1.1

أيضا عقد اجتماع مجعية عمومية يف حالة طلب أكثر من ثلثي األعضاء
على جملس اإلدارة ً
العاملني انعقاده.

5.1.1

يكون اجتماع اجلمعية العمومية ساريًا فقط إذا متت الدعوة إليه وف ًقا للشروط السابقة وإذا
حضره ثلث األعضاء على األقل.

5.1.4

إذا مل يتم النصاب ،تتم الدعوة إىل عقد اجتماع آخر جديد خالل يومني على األكثر؛ وميكن
اختاذ القرارات فيه بغض النظر عن عدد احلضور.

5.1.5

ميكن للعضو العامل الذي ال يستطيع حضور اجتماع اجلمعية العمومية تفويض عضو عامل
آخر ليصوت نيابة عنه؛ على أن يتم إخطار رئيس الرابطة ،ومديرها التنفيذي ،ومكتب
السكرتارية جبميع املفوضني قبل انعقاد االجتماع .وميكن ألي عضو حاضر الجتماع اجلمعية
مفوضا عن ثالثة أعضاء آخرين على األكثر.
العمومية أن يصوت ً

5.1.6

أي مقرتح حلل الرابطة ال بد أن يقدم من جملس اإلدارة؛ أو من ثلثي األعضاء على األقل.
وعلى جملس اإلدارة إخطار األعضاء بذلك قبل تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية بثالثة أشهر
على األقل ،وعليه يتم االتفاق.

5.1.7

مجيع القرارات تتخذ بأغلبية األصوات ،إال إذا تقررت حالة خاصة .ويف حالة تساوي األصوات
االنتخابية يكون صوت رئيس الرابطة هو الفاصل يف التصويت.

5.1.8

ال بد من إخطار مجيع األعضاء بقرارات اجلمعية العمومية.

5.1.9

يوثق حمضر االجتماع إلكرتونيًّا مع موافقة أعضاء جملس اإلدارة ،وحيفظ مبعرفة مكتب
السكرتارية.

 5.1.10من املمكن تغيري أو تعديل أو إبطال أي فقرة من فقرات مواد الالئحة التنفيذية ،أو إقرار
نسخة جديدة منها يف أي من اجتماعات جملس اإلدارة ،وذلك بعد تصويت ثلثي أعضاء
جملس اإلدارة على األقل .وذلك بشرط أن يكون اإلخطار املرسل عن هذا االجتماع يوضح أنه
سيتم تغيري ،أو تعديل ،أو إبطال الالئحة التنفيذية.
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الالئحة الداخلية
(المادة )6
 6.1السنة المالية
تنتهي السنة املالية لرابطة املراكز العلمية بشمال أفريقيا والشرق األوسط يف  30يونية من كل عام،
أو أي تاريخ آخر يقره جملس اإلدارة.

 6.1اإليداعات
تتم مجيع اإليداعات باسم الرابطة على أن تكون مجيع املعامالت املالية مبوافقة اثنني من الثالثة
التاليني :رئيس الرابطة ،وأمني الصندوق ،واملدير التنفيذي .ويف حالة قيام رئيس الرابطة بأعمال
املدير التنفيذي ،يكون توقيعه كافيًا.

 6.1رسوم االشتراك
6.1.1
6.1.1

على األعضاء العاملني ،واملشاركني ،واألفراد سداد رسوم العضوية السنوية ،واليت هي خاضعة
للتغيري وف ًقا ملتطلبات الرابطة.
أي تغيري يف رسوم العضوية يقر مبوافقة ثلثي أعضاء جملس اإلدارة على األقل .ويتم اإلعالم عن
قيمة الرسوم يف بداية كل عام مايل.

6.1.1

تدفع الرسوم خالل الثالثة أشهر األوىل من السنة املالية اجلارية .يف حالة امتناع العضو عن
الدفع يف الفرتة احملددة ،تبطل العضوية تلقائيًّا إال إذا قرر جملس اإلدارة غري ذلك يف حالة القوة

القهرية.
6.1.4

إلعادة االنضمام إىل الرابطة يتعني على اجلهة إعادة تقدمي طلب عضوية جديد.

6.1.5

املتقدمون لطلب العضوية الذين متت املوافقة على انضمامهم للرابطة يف شهري ديسمرب أو
يناير ترسل إليهم فاتورة لسداد رسوم نصف سنوية.

6.1.6

جتدد العضويات تلقائيًّا وتصدر فواتري الرسوم اجلديدة يف بداية كل عام مايل ،ما مل يتم إخطار

6.1.7

ترحب الرابطة بتربعات األعضاء لدعم عملياهتا .وتقدمي التربعات أو عدم تقدميها ال يؤثر يف

6.1.8

مكتب السكرتارية مسب ًقا بغري ذلك.
حالة العضوية ألي مؤسسة.

رسوم العضوية والتربعات املدفوعة ال ترد.
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