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 القانون األساسي 
 

  48387313900032 الرقم التسلسلي

  

 ديباجة 
 

تنشط في   (ONG Internationale( المنظمة الدولية غير الحكومية )AISAإن الجمعية العالمية الصوفية العالوية ) 
العديد من الدول، إنها تعمل، منذ العديد من السنين، من أجل التفاهم بين الثقافات والتعاون والحوار بين الديانات هادفة 

 بذلك إلى ترويج وتشجيع السالم بين الحضارات واحترام االنسان والطبيعة. 
 

 تطبيقا لما يلي: 
 

التي منحت للجمعية خالل دورته " لألمم المتحدة وميزة المستشار الخاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي  -
 ؛Rapport E/2014/32 Part I) 2014التنسيق والتنظيم" في أبريل 

 
ل أبري 24في  (ONGاالتفاقية األوروبية حول االعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية ) -

1986  (24 avril 1986 STE n° 124؛) 
 

 تمارس أنشطتها في العالم أجمع.، (هي منظمة دولية غير حكوميةAISA)فإن الجمعية العالمية الصوفية العالوية 
 

 ـ المقر ـ المدة الزمنية  الهدفـ الشكل ـ التسمية ـ  Iالفقرة 
 

 ـ التكوين  1 المادة
 

  1901بين الملتزمين بهذا القانون، جمعية تحت قانون فاتح يوليوز  أُّسست
 

 التسمية ـ  2 المادة
 

فيما بعد في هذا  و المسماة تحمل الجمعية اسم : الجمعية العالمية الصوفية العالوية ـ المنظمة الدولية غير الحكومية ـ
 " الجمعية " القانون ب

 
  يمكن تعريفها بعبارة:  -

AISA ONG Internationale  

  بالرمز / الهوية البصرية كما يمكن تعريفها 
 

 
 

 المقر العام  ـ 3المادة 
 

 يوجد المقر العام للجمعية في العنوان التالي : 
65 rue Georges Danton 93700 Drancy - FRANCE. 
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الجمعية  من طرف االقتراح للمصادقةهذا  يخضع. من مجلس اإلدارةآخر، باقتراح مكان إلى يمكن لهذا المقر أن ينتقل 

  العامة 
 

 ي(النطاق الجغرافالجمعية )االنتشار الدولي ألنشطة  ـ 4المادة 
 
 .تهدف إلى نشر أنشطتها في جميع أنحاء العالمنها إخضع الجمعية للقانون الفرنسي. ت

 

 ـــ: ل   قا  ف  و  
 

  1986أبريل  24 بتاريخغير الحكومية  الدولية القانونية للمنظماتالتفاقية األوروبية بشأن االعتراف بالشخصية ا -
(24 avril 1986 STE n° 124 ) 
 

ت للجمعية  -  ميزة المستشار الخاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، التي ُمن ح 
 

، على المستوى الوطني تابعة لهاجمعيات في البلدان التي لم توقع على االتفاقية األوروبية المذكورة أعاله، تمتلك الجمعية 
 .بنينالإسبانيا و، كندا، ألمانيا مثال نذكر
 

 الزمنية  المدة – 5المادة 
 

ئ ت   .غير محددةالجمعية لمدة زمنية أُن ش 
 

 األنشطة – الهدف -الرؤية  - IIالفقرة 
 

  الرؤية – 6المادة 
 

قيمها من الحكمة الشاملة العالمية للطريقة الصوفية  المنظمة الدولية غير الحكومية الجمعية العالمية الصوفية العالويةتستمد 
ي  العالوية 

اف بها من طرف اليونسكو ف  ي تم االعير
"  )EX/32 INF 191)  2013التر ي

 للتسامح وللمودة الديت 
ٌ
و أنها بأنها " مدرسة

ي سالم،  
اث الروحي المادي و المعنويكما أتعمل عىل تروي    ج وتعزيز العيش معا ف   . نها تسهر عىل المحافظة وعىل تلقير  هذا المير

 
ي هي إن الجمعية 

ي منظمة  193الذي تم اعتماده من طرف  ( JIVEP) سالمالُمبادرة والحاملة لليوم الدولي للعيش معا ف 
دولة أعضاء ف 

حتر تجد " تربية ثقافة السالم" (، تعمل من أجل خلق ديناميكية دولية  A/RES/72/130)  2017ديسمير  8يوم األمم المتحدة 
امج والمناهج المدرسية.  ي العالم موضعا ضمن الير

ي سالم يحظ  بدعم العديد من المدن و العواصم ف 
 
إن اليوم الدولي للعيش معا ف

ه باالحتفال (  2019للعيش معا، غشت لي لُعَمد المدن الدوالمرصد ) األلمانية بيان مدينة دوسلدورف وذلك من خالل  م عير  
ي تلير

والتر
ي ) 

ي سالم يحظ  كذلك بدعم االتحاد األفريقر
 Réunionمجلس السالم واألمن، بهذا اليوم كل سنة، إن اليوم الدولي للعيش معا ف 

 ( . Caracas, 2019, p.31) حركة دول عدم االنحياز ( و بدعم 2019, 891

 
ي إطار أهداف التنمية المستدامة السبعة 

ي آفاق األ ( المقررة من طرف ODD 17)عش  ف 
ي ، تساهم الجمعية 2030مم المتحدة ف 

ف 
ي سالم والذي يضمن االنسجام 

ورة عملية العيش معا ف  ي سير
إعداد مجتمعات مسالمة تقبل كل مكوناتها وذلك بتفعيل دور الوساطة ف 

. إنها هي  ي
ام حقوق االنسان و المحافظة عىل التنوع الثقاف  ، احير ي خلق شبكة الوئام واالنسجام ألاالجتماعي

هداف صاحبة الُمبادِرة ف 
    (  2017 )اليونسكو  بيان باريس وكذلك عش  التنمية المستدامة السبعة 

 
ي 
حت 2016)استانبول  أول قيمة إنسانية عالمية لألمم المتحدةخالل استدعائها للحضور ف  الجمعية عىل كل األمم و الدول ( اقير

اف ب : "  وحدة اإلنسانية واعتبارها مسؤوال حيا، قضائيا، اجتماعيا وسياسيا مسؤوال عن تنظيم وضبط العالم من أجل الصالح االعير
ي تآزر من خالل دائرة اليقظة ا

ح تظافر كل الطاقات ف   . للفضائل والجود لعام". إن الجمعية تعتير أن قدسية الحياة مبدأ أساسي وتقير
 

ي تعتمد وتحبذ  اقتصاد ، إن الجمعية
ُسس حوكمة العالم التر

ُ
احاتها القوية، تساند األجيال الصاعدة و تدعوهم لوضع أ وبفضل اقير

لسالم قلبا لكل عالقاتنا مع االنسان ومع غير االنسان، فإن " تربية ثقافة السالم" تجعلنا نعي بالدور المهم للروابط الطبيعة. باعتماد ا
م منذ ماليير  السنير  سلسلة الحي  وري العاجل أن نعيد ربط العالقة مع اقتصاد يحير م البيئية. إنه لمن الض 

ُ
ظ
ُّ
الموجودة بير  كل الن

ي حلق
ة ف  ف نفايات. وينتج موارد كثير

ّ
ل
َ
 ة من التجديد المستمر دون أن ُيخ

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220456_ara
https://undocs.org/ar/A/RES/72/130
https://observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/dusseldorf_declaration_-_signed_0.pdf
https://observatoirevivreensemble.org/declaration-de-dusseldorf-des-maires-sengagent-envers-la-diversite-et-linclusion
http://www.peaceau.org/uploads/cpscom-press-891st-psc-meeting-open-session-on-living-together-in-peace-5-november-2019.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/cpscom-press-891st-psc-meeting-open-session-on-living-together-in-peace-5-november-2019.pdf
https://www.namazerbaijan.org/pdf/Caracas-Final-Document-(2019).pdf
https://www.namazerbaijan.org/pdf/Caracas-Final-Document-(2019).pdf
http://aisa-ong.org/wp-content/uploads/2017/07/Jive_Declaration_v3_EN.pdf
http://aisa-ong.org/wp-content/uploads/2017/07/Jive_Declaration_v3_EN.pdf
https://undocs.org/ar/A/70/709
https://undocs.org/ar/A/70/709
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 مسؤولة ومتضامنة ةإن الرهان هو زرع مواطنة عالمي
 

 الهدف - 7المادة 
 

 :وهدفها األساسي هو تامة،تعمل الجمعية باستقاللية 
 

 ي؛، اقتداء بالمنهاج المحمدنسانياإلسالمي اإل التصوف، الجانب الروحينشر  -
 

 ؛األفراد والمجتمعات والشعوب وثقافة محاربة الفقرنشر ثقافة السالم بين  -
 

في ظل االحترام المتبادل  المختلفة،أفضل" بين األفراد والمجتمعات البشرية  العيش معا بطريقةالمساهمة في إقامة " -
 .يديولوجيإسياسي أو بعيدا عن كل استغالل 

 

 األنشطة - 8المادة 
 

لرؤيتها على  ا  ووفق هدفها،أجل تسهيل تحقيق على اختالف طبيعتها أو نوعيتها من نشطة األ بكلللجمعية أن تقوم  يمكن
 أعاله. 6النحو المبين في المادة 

 
  كذلك:كما يمكنها 
 

 ؛ميزتهاالتي لها نفس المشاركة في أعمال وأنشطة األمم المتحدة المفتوحة للمنظمات غير الحكومية  -
 

 أجهزته؛كل مع االقتصادي واالجتماعي وستشارية نشطة مع المجلس اضمان عالقة  -
 

 متقاربة؛أهداف متكاملة أو لها غير الحكومية التي  الدولية التعاون مع المنظمات -
 

الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية و الترويجية والمحاضراتالعامة والعمليات  التظاهراتتنظيم جميع  -
 ؛الخارجفي في فرنسا والمنشورات أو 

 
 .أهدافهابرتبطة بجميع الدراسات والبحوث واالستطالعات الم الغير،لصالح أعضائها أو نيابة عن  القيام، -

 

 االنخراط واجب - التشطيب -القبول  -األعضاء  - IIIالفقرة 
 

 األعضاء - 9المادة 
 

  الطبيعيون  األشخاص المنخرطون: األعضاء 1.9
وفق ا االنخراط  واجبة يتم تحديد قيم. االنخراط السنوي يمكنه أن يصبح عضوا منخرطا واجبيؤدي  طبيعي شخصكل 

 .10في المادة المنصوص عليها للشروط 
 

 األشخاص االعتباريون: األعضاء المنخرطون - 2.9
 

 أدى واجبمتى أن يصبح عضوا منخرطا  ، وله رؤية متوافقة مع رؤية الجمعية، يمكنهكل شخص اعتباري مؤسس قانونيا
 .10للشروط وفقا المنصوص عليها في المادة االنخراط  واجبيتم تحديد قيمة . االنخراط السنوي

 

 الشرفي الرئيس  - 3.9
 

 .مدى الحياةالشرفي للجمعية  رئيسوهو التونس  الشيخ خالد بنهو مؤسس الجمعية 
 
ضو في عهو بقوة القانون و .ةاقتراح مجلس اإلدارالجمعية العامة بناء على ُمع يّنة من طرف شخصية  الشرفيالرئيس إن 

  التصويت حق وله مجلس اإلدارة
 



  2020ديسمبر  12قانون أساسي ُمعَدّل يوم 

4 

 االنخراط  واجب - 10المادة 
 

 .االنخراط السنوي واجبأداء يجب على أعضاء الجمعية 
 

 .بناء على اقتراح مجلس اإلدارةاالنخراط السنوي  واجبقيمة  امةتحدد الجمعية الع
 

 فقدان العضوية - 11المادة 
 

 تصبح العضوية في الجمعية غير فعالة في حالة :  
 

أشهر من آخر  3وبعد مدة عنهما، االنخراط السنوي بعد إرسال خطابين تذكيريين، لم تتم اإلجابة  واجبعدم أداء  -
 .تذكير

 

 . مبعوثة إلى مجلس اإلدارة مع إشعار لمدة شهر على األقلخطية  استقالة -
 

 . االعتباري الشخصأو حل الطبيعي  وفاة الشخص -
 

لتقديم دفاعه. يقرر مجلس  مسبقا الشخص المعنييجب استدعاء ، ه مجلس اإلدارةعن يعلنخطير لسبب االقصاء  -
ّل أو أو خطأ أخالقي هو  الخطيراألغلبية البسيطة. السبب باإلدارة هذه العقوبة   .فعل يضر بمصالح الجمعيةعمل ُمخ 

 
 الحوكمة – IVالفقرة 

 التسيير أجهزة - 12المادة 
 

 :ر الجمعية هييّ س  التي تُ  األجهزة
 

 الجمعية المحلية 
  العامةالجمعية 
 مجلس اإلدارة 
 الجمعيات التابعة 
  الشرفيالرئيس 
 مجلس الوساطة 

 
 ةالمحلي الجمعية - 13المادة 
 التعريف والتكوين - 1.13

 امن جميع األعضاء الملحقين به ةالمحلي الجمعيةتكون ت

 .على األكثرثالث توكيالت حمل أن ييمكن لكل عضو حاضر والجمعية.  منأن يمثله عضو آخر كل عضو يمكن 

 الصالحيات  - 2.13

 .مةاالمهمة الرئيسية للجمعية المحلية هي انتخاب مندوبيها الذين سيمثلونها في الجمعيات الع

 

 واالستدعاءاتالجتماعات ا - 3.13

 .امرة في السنة على األقل و / أو بناء  على طلب ربع أعضائه ةالمحلي الجمعيةجتمع ت

األعضاء عن طريق البريد اإللكتروني قبل شهر واحد من التاريخ المحدد لالجتماع. تتضمن الدعوة عنوان  استدعاءيتم 

  ة.وتاريخ ومكان انعقاد الجمعية المحلي
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من مقترحات يتم إبالغها في غضون ثالثة أسابيع قبل موعد  يتكونيتم تحديد جدول األعمال من قبل األعضاء. وهو 

  .االجتماع من قبل أعضائه

 .التي سيتم تقديمها للتداول قبل أسبوعين من التاريخ المحدد بالمواضيعيتم إرسال جدول األعمال وجميع الوثائق المتعلقة 

 .التابعةلجمعيات تسري كذلك على اهذه القواعد لتنظيم جدول األعمال 

 

 النصاب القانوني والتصويت - 4.13

 .ثلةم  ما لم يكتمل نصاب األصوات الحاضرة أو المُ  قانونيبشكل ا وال أن تناقش قانونيل للجمعية المحلية أن تُش ك  ال يمكن 
 

 التقنيةوفق اإلجراءات  ةالمحلي الجمعيةأو باالقتراع السري بناء على طلب أحد أعضاء  ،يكون التصويت برفع األيدي
  .وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين أو الممثلين (،المعمول بها )المادية أو اإللكترونية

 
 .حساب األغلبيةفي االعتبار ال تؤخذ بعين  عن التصويتالتي متنعت  وكذلكالفارغة الملغاة، أو  األصوات
تيننصف زائد واحد لعدد الهو القانوني النصاب  و ّ  .الُمص 

 

 .يةثانمحلية  جمعيةفسيتم عقد  األولى،محلية  الجمعيةالنصاب القانوني من األصوات في  بلوغلم يتم  إذا
ثلين. يمكن عقدها بعد عدد المندوبين الحاضرين أو المم  مهما يكن  قانوني،الجديدة التداول بشكل  المحلية لجمعيةيمكن لهذه ا
ا بعد فترة أقصاها ( 15خمسة عشر )أعضائها في غضون  استدعاء  .ىاألول المحلية الجمعيةأيام تقويمية بعد  (5خمسة )يوم 

 
فقط بجدول أعمال األمر تعلق ي، بشرط أن تُعت بر صالحة قانونيا ةالثانيالمحلية  معيةالج هفي هذ تبنيهاتم يالقرارات التي  كل

 .ةالسابق ةالمحلي الجمعية
 

  العامةالجمعية  - 14المادة 
 

 التعريف والتكوين - 1.14
 

 .هي أعلى جهاز في الجمعية العامةالجمعية 
 

السياسة العامة إنها تحدد ألساسي الحالي. هذا القانون ا من قبلالصالحيات المعترف بها صراحة من قبل القانون و تتمتع بكل
 .للجمعية

 
بالنسبة للدول التي بها جمعيات من مندوبين منتخبين على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني  تكون الجمعية العامةت

 التصويت ولهم حقالقانون أعضاء في الجمعية العامة  يُعتبر المندوبون تابعة.
 

 .( سنوات3ثالث ) عضوية المندوبين مدة
 

 الصالحيات - 2.14
 

 :لصالحيات التاليةاعلى وجه الخصوص ب امةالجمعية الع تتمتع
 

 ؛على إنشاء الجمعيات التابعة ومهامهاالموافقة   -
-  
 ؛المنصرمةالجمعية ونشاطها خالل السنة  يةمجلس اإلدارة الذي يوضح وضعاإلداري لتقرير العلى المصادقة   -

 
 ؛على التقرير الماليالمصادقة  -

 
 ؛المرتقبةالميزانية على المصادقة  -

 

 ؛المستقبلية الرئيسية التوجهاتتحديد  -
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 ؛انتخاب مجلس اإلدارة -
 

 ي؛اإلذن بإبرام جميع األعمال التي تتجاوز صالحيات مجلس اإلدار -
 

 ؛.األساسي القانونتعديل  -
 

 على النحو الواجب؛ ُمع لّلحل مجلس اإلدارة وجميع الهيآت األخرى في الجمعية بقرار  -
 

 ؛في كل المواضيع المطروحة في جدول األعمالالبت  -
 

 . محضر الجمعية العامة من طرف كاتب الجلسة تحرير -
 

 االجتماعات واالستدعاءات - 3.14

 
عبر االنترنت على األقل مرة في السنة وكلما تم استدعاؤها من طرف افتراضيا أو  حضورياالجمعية العامة إما  تجتمع

   .نصف المندوبين على األقلمن قبل مجلس اإلدارة أو بطلب 
 

 ضتخفيشهرين قبل موعد االجتماع عبر البريد االلكتروني. يمكن على األقل،  إلى كل عضو في الجمعية،يتم إرسال الدعوة 
محدد من طرف مجلس جدول األعمال، الن الدعوة ضمتتإلى شهر واحد بالنسبة للجمعيات العامة االفتراضية.  هذه الفترة

 د االجتماع. قبوا بعأعضاء الجمعية الذين طال قبلأو من  إلدارةا
 

على األعضاء الراغبين في إضافة موضوعات إلى جدول األعمال أن يرسلوها عبر البريد اإللكتروني إلى مجلس اإلدارة 
ا قبل تاريخ الجمعية العامة. إذا لم يوافق مجلس اإلدارة على إدراج موضوع مقترح من قبل  (20عشرون )على األقل  يوم 

 في بداية االجتماع. امةالجمعية الع يه من طرفعمال، فسيتم طرح هذا الموضوع للتصويت علأحد األعضاء في جدول األ
 

رئيسها من امة تختار الجمعية العفي حالة عدم تمكنهما من الحضور، للجمعية.  المشتركانرئيسان يرأس الجمعية العامة ال
  .بين أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

. 
 القانوني والتصويت النصاب - 4.14

 
ثلة العامةال يمكن للجمعية   .أن تُش ك ل قانونيا وال أن تناقش بشكل قانوني ما لم يكتمل نصاب األصوات الحاضرة أو الُمم 

 

 .المصوتينالنصاب هو النصف زائد واحد لعدد 
 

 .ثانية عامة عقد جمعية يتم األولى، العامة إذا لم يتم الوصول إلى النصاب القانوني من األصوات في الجمعية
 

الجديدة التداول بشكل قانوني، مهما يكن عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين. يمكن عقدها بعد العامة يمكن لهذه الجمعية 
ا بعد فترة أقصاها ( 15)خمسة عشر  استدعاء أعضائها في غضون  .األولى العامة أيام تقويمية بعد الجمعية (5خمسة )يوم 

 

الثانية تُعت بر صالحة قانونيا، بشرط أن يتعلق األمر فقط بجدول أعمال العامة كل القرارات التي يتم تبنيها في هذه الجمعية 
إبالغ مجلس  ،أو جمعية محلية أو جمعية تابعةا اعتباري اشخصكل منخرط، سواء كان ة. على السابق العامةالجمعية 

 ين سيمثلونه في الجمعية العامة.بهوية "المندوبين" الذ ااإلدارة كتابي

 .على األكثر( 3ثالث ) توكيالتبأن يكون مرفوقا يجب كل عضو يمكنه أن ينوب عن عضو أو عن عدة أعضاء، 

 .الجمعية العامة ولهم حق االدالء بصوت واحد فقطبأعضاء بقوة القانون  يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة، طوال مدة واليتهم،
 

تقرر الجمعية العامة غير ذلك. وتُتّخذ القرارات باألغلبية البسيطة ألصوات الحاضرين أو لم  مابرفع األيدي يتم التصويت 
  .الممثلين

 



  2020ديسمبر  12قانون أساسي ُمعَدّل يوم 

7 

ح ّج   .في حالة تعادل األصوات، يكون صوت الرئيس الشرفي هو الُمر 
 

 االستثنائية العامة  الجمعية - 5.14
 

 الظروف  - 1.5.14
 

من  ُمع لّلفي حالة الطوارئ أو الخطر، يمكن أن تُعقد جمعية عامة استثنائية؛ إما بقرار من مجلس اإلدارة، أو بطلب خطي 
ه إلى مجلس اإلدارة ج   .أحد المندوبين وُمو 

 
عشرين  ضونمن جانب مجلس اإلدارة أو المندوب في غ 3.14لما جاء في المادة طبقا كل الجمعيات العامة االستثنائية تُعقد 

 .الطلبالتوصل بتقويميا من تاريخ  ( يوما20)
 

  .هنا من هذا القانون األساسي يعتبر صالحا ويمكن تطبيقه 4.14 والمادة 3.14المادة كل ما جاء في 
 

 
 مجلس اإلدارة  - 15المادة 

 
 التعيين - 1.15

 
 يدير الجمعية مجلس اإلدارة.

 
هم المسؤولون عن أقطاب  عضاء. هؤالء األتقوم الجمعية العامة بالتصويت لتعيين أعضاء مجلس اإلدارة من بين مندوبيها

 .كل حسب اختصاصاتهالجمعية 
 

 النظاميجب تقديم طلبات الترشيح وتبريرها على النحو الواجب إلى الجمعية العامة وفق ا لإلجراءات المنصوص عليها في 
زع على أعضاء الجمعية العامة  .قبل تاريخ انعقادها ايوم( 15خمسة عشر يوما ) الداخلي. تُغل ق قائمة الترشيحات وتُو 

 
 مهام مجلس اإلدارة  - 2.15

 
 الجمعية.لتسيير صالحيات واسعة بمجلس اإلدارة  يتمتع

 
  يلي:تشمل مهام مجلس اإلدارة ما 

 

والسهر على تطبيقها على  للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للجمعية،اقتراح وتقديم االستراتيجية العامة  -
 ؛أحسن وجه

 ؛الجمعية لدى أي منظمة أو مؤسسة خارجية تعيين ممثلي -
 

 سنويا؛ إعداد تقرير األنشطة والتقرير المعنوي -
 

 القانونية نيابة عن الجمعية في الطلب والدفاع،التخاذ اإلجراءات رئيسين المتشاركين تفويض ال -
 

شامل في التوجيه والدعم االستراتيجي وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل عام يضطلع مجلس اإلدارة بدور  -
   . والبشرية داخل جمعية

 
  التكوين - 3.15

ي نيختار من بين أعضائه رئيسين  ، التشاركيةيعمل المجلس وفق نمط الحوكمة  ك  أو امرأة( وأمينا  )رجلوأمينا عاما  متشار 
 أو امرأة(.  للمال )رجل

 
 كل القرارات التي تلزم الجمعية يجب اتخاذها باألغلبية البسيطة بين أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 الداخلي  النظاموحسب اإلجراءات المحددة في  اختصاصاتهيمثل كل عضو من مجلس اإلدارة أحد أقطاب الجمعية بتوافق مع 
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 .سنوات (3ثالث ) تبلغ مدة العضوية

 

 والشغور االستقالة - 4.15
 

تصبح االستقالة سارية المفعول بعد إرسال تخضع االستقالة المبكرة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة إلى إشعار مدته ثالثة أشهر، 
 خطاب عن طريق البريد المضمون إلى مجلس اإلدارة. 

 
أن يقرر  دارةاإللمجلس يمكن  مجلس اإلدارة ثالث مرات متتالية عن االجتماعات دون سبب مشروع.حد أعضاء أ تغيّبإذا 

 أعاله.   1.15استبداله بمندوب آخر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 
   

 الجمعيات التابعة  – 16المادة 
 

   التأسيس  - 1.16
 

قّعة على االتفاقية األوروبية المذكورة أعاله بتاريخ  تأسيسيمكن  بناء   1986أبريل  24جمعية تابعة في أي دولة غير ُمو 
 .على اقتراح من األعضاء وبعد موافقة الجمعية العامة

 
ريعات والقوانين ل قانونيا لدى السطات المكلفة بهذا الغرض في بلدها وعليها احترام التشج  س  يجب على الجمعيات التابعة أن تُ 

 المعمول بها.  
 

 األعضاء   تعيين - 2.16
 

 تتكون الجمعية التابعة من جميع األعضاء المقيمين في المنطقة الجغرافية للجمعية المذكورة
 

 الصالحيات - 3.16
 

 .األغياركل  الجمعية أماميا قانون تمثل الجمعية التابعة
 

الداخلي شروط االنتخاب ووظائف  النظاميحدد  ، الذين ينوبون عنها خالل الجمعيات العامة. على انتخاب مندوبيها تسهر 
 كل األعضاء. 

 

إداري مستقلين في إطار المهام  وعلى تسييرتتوفر على ميزانية و تتم الموافقة على مهامها من طرف الجمعية العامة، 
  .إليها الموكولة

 
ألداء مهامها مع مراعاة صالحيات الجمعية العامة  واسعةتتمتع كل جمعية تابعة بصالحيات   

 

 المدة الزمنية - 4.16
 

الجمعيات التابعة لفترة غير محددة ويمكن حلها من قبل الجمعية العامة شريطة مراعاة تقدير واقتراح مجلس تأسيس يتم 
 اإلدارة 

 
 شرفيصالحيات الرئيس ال - 17المادة 

 
وله وعضو في مجلس عضو في الجمعية العامة وهو بقوة القانون  للجمعية.األخالقي والروحي الرئيس الشرفي هو المرجع 

 . لدى المؤسسات الدولية وتمثيلهاالتعبير عن رؤية الجمعية هي  مهمته. في كليهما حق التصويت
 
 

 مجلس الوساطة – 18المادة 
 

 . المحتملة وحلهاالداخلية  النزاعات في منع نشوباستشارية. يمكنه أن يلعب دور الوسيط  إن مجلس الوساطة هيأة
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 عمله.  ومنهجيةالداخلي طريقة تكوينه النظام يحدد 

 
 التسيير المالي – Vالفقرة 

 
 الموارد - 19المادة 

 
 

 تشتمل موارد الجمعية بالخصوص على: 
 

  ؛االنخراط السنوي واجبات  -
 ؛والهبات والوصايا والتبرعات من جميع الكيانات العامة أو الخاصة اإلعانات -
الدورات الدراسية، مختبرات اللغات، المكتبة المساهمات في التكاليف، التي يؤديها المستفيدون من أنشطتها ) -

 ؛اإلعالمية، األسفار، إلخ(
 . بيع منتجات الجمعية -

 

 لمجلس اإلدارة الحق في رفض تبرع ما أو منحة ما. 
 

 تتحمل الجمعية وحدها المسؤولية عن االلتزامات التي تم التعهد بها باسمها ، دون تحميل أي عضو المسؤولية بشكل فردي.
 

 التسيير المالي والخزينة – 20المادة 
 

 .لية إلدارة الجمعيةيسهر كل من مجلس اإلدارة والجمعية العامة على الشفافية الما
 

الجمعية ديسمبر من كل عام. بشكل استثنائي تبدأ السنة المالية األولى يوم  31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية في 
 العامة التأسيسية. 

 
 .إيداع أموال الجمعية وسحبها من البنك وألمين المال بشكل فردي  كينيحق ألحد الرئيسين المتشار  

 
 يقترح أمين المال الميزانية العامة في يوم انعقاد الجمعية العامة، وبعد موافقة مجلس اإلدارة، يرفعها إلى الجمعية العامة. 

 
يتولى أمين المال الحسابات ويحتفظ بها ويمكن فتحها لمفتشي الحسابات او المراقبين من أجل مراجعتها وذلك بقرار من 

 . الجمعية العامة
 

  .الداخلي تاريخ تسليم الحسابات ألعضاء الجمعية العامة امالنظيحد 
 

بنفقات تظهر في الميزانية المعتمدة في بداية السنة المالية مجلس اإلدارة، أن يقوم مسبق من  إذندون ، ويمكن ألمين المال
 . كينبموافقة أحد الرئيسين المتشار  

 
 .فيها بشكل صريح من قبل مجلس اإلدارة التداولنفقات غير المدرجة في الميزانية يجب أن يتم الكل 

 
 الرقابة اإلدارية - 21المادة 

 

 . إذا طلبت منها ذلكية إلى السلطات المختصة اتتتعهد الجمعية بتقديم سجالتها ووثائقها المحاسب
 

 تعديل القانون األساسي وحل الجمعية – VIالفقرة 
 

 القانونية التعديالت - 22المادة 
 

 وفقا للشروط المنصوص عليها في الموادالجمعية العمومية  /من قبل الجمعية العامة إال ال يمكن تعديل هذا القانون األساسي 
  4.14 إلى 1.14من 
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  InternationaleAISA ONGالجمعية العالمية الصوفية العالوية المنظمة الدولية غير الحكومية حل  - 32المادة 

 
 الجمعية  حل تقررهي وحدها التي يمكن أن ن الجمعية العامة االستثنائية ، فإقضائياستثناء التصفية بحكم ب
 

وفقا للشروط المنصوص عليها  الى البت في حل الجمعية خصيصا لهذا الغرض ة، المدعوةاالستثنائي ةالعام يةالجمعتنعقد 
  5.14في المادة 

 
فّيا  أو أكثرن يّ ع  تُ  صول األعن تصفية ممتلكات وأصول الجمعية. يتم تخصيص ولين مسؤ ،الجمعية العامة غير العادية ُمص 
 .العامة أو الجمعيةالشرفي بقرار مسبق من الرئيس  الربحية،صافية لمنظمة واحدة أو أكثر من المنظمات غير ال
 

 الداخلي النظام – 52المادة 
 

  . الداخلي الذي يضعه مجلس اإلدارة ويصادق عليه بالنظاميتم استكمال هذه القانون األساسي 
 
 . جميع أعضاء الجمعية رهن إشارةداخلي تم تغييره أو تمت المصادقة عليه يكون  نظام لك

 
 
 


