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 جدول املحتويات 

 

 4 الديباجة

 5 بيان المبادئ 

 5 العنوان األول: أحكام عامة 

 5 واالسم(  )التأسيس 1 المادة
 5 والمدة(   )الموقع 2 المادة
 6 )الغرض(  3 المادة
 6 ( )األهداف 4 المادة
 6 ربحية(  غي   )منظمة 5 المادة

: طبيعة المنظمة  ي
 6 العنوان الثان 

 6 دولية  منظمة األول:  الفصل
 6 )التعريف(  6 المادة
وط 7 المادة  7 القبول(  )شر

: األعضاء ي
 7 الفصل الثان 

 7 الوطنية(  )الفروع األول:  القسم
 7 )التعريف(  8 المادة
بات(  9 المادة

ّ
 7 )المتطل

(  )الهيكل  10 المادة  8 التنظيمي
 10 )الحقوق(   11 المادة
امات(   12 المادة ز  10 )االلي 
:  القسم ي

 11 المراقبون األعضاء الثان 
 11 )التعريف(   13 المادة
 11 )القبول(   14 المادة
وط(   15 المادة  11 )الشر
 11 )الحقوق(   16 المادة
امات(   17 المادة ز  11 )االلي 
 12 فراد األ من الداعمون األعضاء الثالث:  القسم

 12 )التعريف(   18 دةما ال
كة القواعد الرابع:  القسم  12 األعضاء  لكافة المشتر
 12 التأديبية  اإلجراءات 19 المادة
 12 والطعن(   )اإللغاء  20 المادة
ز  الداخلية التأديبية )اإلجراءات  21 المادة  13 المصالح(  تضارب  وتجنب  للموظفي 

ي والتنظيمي 
 13 العنوان الثالث: النظام الوظيف 

 13 التنظيمية  الهيئات األول:  الفصل
(  )الهيكل  22 المادة  13 التنظيمي
 14 الدولية(  العامة )الجمعية  23 المادة
 14 العادية(   وغي    العادية )الجمعيات  24 المادة
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 15 العامة الجمعية صالحيات  25 المادة
 15 الدولي  التنفيذي المجلس 26 المادة
 16 والمسؤوليات  الواجبات 27 المادة
 17 األعضاء  استبدال 28 المادة
ي  النصاب 29 المادة

 17 التشغيلي  القانونز
 17 لرئاسة( )ا   30 المادة
 18 الرئيس  نواب  31 المادة
ز  32 المادة  18 الصندوق  امي 
ز  33 المادة  19 ذيالتنفي  العام/المدير األمي 
 19 والخاصة   الدائمة الدعم آليات 34 المادة
 20 االنتخابية  اللجنة 35 المادة
 20 النظام لجنة  36 المادة
(  )التصويت  37 المادة ي

ونز  20 اإللكي 

 21 أحكام خاصة   العنوان الرابع: 

 21 واإلداري  المالي  النظام األول:  الفصل
 21 المؤسسية(  )األصول  38 المادة
ي  التمثيل 39 المادة

 21 ويض والتف القانونز
 21 الصالحيات  40 المادة
 22 المالية  اإلدارة 41 المادة
 22 التنظيمية  المسؤولية 42 المادة
 22 الممتلكات وتوحيد  االستقالة 43 المادة
 22 المالية  ةالسن 44 المادة
:  الفصل ي

 22 القواني    إصالحات  الثان 
 22 اإلجراءات  45 المادة
 23 اللغات  الثالث:  الفصل
 23 العمل  لغات  46 المادة
 23 اإلغالق  الرابع:  الفصل
 23 اإلغالق  47 المادة
 23 التصفية  48 المادة

 



DCI IGA 2022 Mauritania - APPROVED STATUTES 

 
 

Page 4 of 23 

 النظام األساس ي املعدلمقترح  – موريتانيا  2022العامة لجمعية ا

 

   2022 النظام األساس ي املعدل

 اجة الديب

يتمتع  ان  اإلنس  ألطفال ا  يجب  لحقوق  التان  بحقوق  العاملي  اإلعالن  مثل  الدولية  الصكوك  أعلنتها  ي 

الدولية  افة الصكو ، وكذلك ك ةها االختياريتوبروتوكوال  واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفلاإلنسان،   ك 

 نفيذ.يز التدخلت حاألخرى التي 

للدفاع عن األطف العاملية  في اعتبارها كما هو مبّينإّن الحركة  اف  ال، إذ تضع  "أّن  تفا ي  قية حقوق الطفل 

الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية  

ه يج ل الوالدة وبعدها"بقانونية مناسبة، ق
ّ
د على أن

ّ
ه ينبغي ضمان    حقوق   ب احترام جميع، تؤك

ّ
األطفال وأن

دون    –السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  ة و دنيامل  –ة  هم اإلنسانية األساسية والرئيسي حقوق

الع أو  الشخص ي  وضعهم  أو  دينهم  أو  جنسهم  أو  الِعرقي  أصلهم  عن  النظر  بصرف  تمييز،  كما ئلي.  اأّي 

   ة بها.للدفاع عن حقوقهم واملطالببشكٍل أكبر كينهم ال وتماألطف كينونةويجب االعتراف ب

تأسست  املبادئ،  لهذه   
ً
عام  كة  حر   وتقديرا تموز/يوليو  من  الخامس  في  األطفال  الدفاع عن  بهدف  دولية 

1979    
ً
تسميتها الحقا تّم  وقد  للطفل،  الدولية  السنة  في سويسرا خالل  جنيف  الحركة  و في  رسمي  بشكٍل 

 (. DCIاألطفال ) العاملية للدفاع عن

ا عن  للدفاع  العاملية  الحركة  غي على  ألطفال  عملت  املنظمات  مساهمة  اتنسيق  فيلحكر    صياغة   ومية 

عام   في  اعتمادها  الطفل حتى  لحقوق  املتحدة  األمم  الحركة على  1989اتفاقية  تعمل  الحين  ذلك  ، ومنذ 

م  دولية  منظمة  باعتبارها  العس تنفيذها  على  قائمة  شعبية  وحركة  القوانين  تقلة  هذه  تحكمها  ضوية 

عليها  واألح املنصوص  املادة  كام  املدن)وما    60في  القانون  من  ايليها(  غير  لسو ي  باملنظمات  واملتعلقة  يسري 

 الربحية. 

املستويات   على  لألطفال  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  على  األطفال  عن  للدفاع  العاملية  الحركة  تعمل 

والدملا واإلقليمية  والوطنية  ححلية  الدولية،  للمعايير   
ً
وفقا إولية  أعمالها  تستند  األميث  اتفاقية  م  لى 

  .تهاكوالوتو املتحدة لحقوق الطفل وبر 

األطفال  حركةالتتألف   عن  للدفاع  فيما  )  العاملية  إليها  الحركة  بعد  املشار  من  "الحركة"(  فروع  والباسم 

العالموط لا أنحاء  في جميع  أّن ، كمنية     الحركة  ا 
 
األمانة  ت يقع ضمن  في جنيف  الدوليةالعامة  دير  والتي   ،

م الخدم اختصاصها  الفروعواملكاتب اإلقليمية    (WSF)ملية  لعاة اؤسسة  أّن  في حين  ه  للحركة،   يالوطنية 

  بلد كل في ممثل الحركة
ً
   فرع )اسم البلد(. –  الللدفاع عن األطف  ةالحركة العاملي باسم وتعرف عموما

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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و  األطفال  للدفاع عن  العاملية  واألعضاء  فروعها  الحركة  هيئات  ون  اعمدلاواألفراد    راقبون املالوطنية  هي 

 
ً
  مستقلة )قانونيا

ً
   وماليا

ً
 لكنها ( وإداريا

ً
 . لتعزيز حقوق األطفال وحمايتها في جميع أنحاء العالم تعمل معا

 بيان المبادئ 

. تعمل  الع كة  الحر   ضغراأل 
ً
املية للدفاع عن األطفال، الطفل هو أي شخص تحت سن الثامنة عشرة عاما

 الحركة على: 

 لى االعتراف بكّل طفل ع .1
ّ
 ه صاحب حقوق وتمكين األطفال من املطالبة بحقوقهم. أن

للدفاع عن األطفال من أجل ضمان احت .2 العاملية  في عمل الحركة  إلى األطفال وإشراكهم  ام  ر االستماع 

 . كهم في جميع املسائل التي تؤثر عليهم وضمان إعطاء االعتبار الواجب آلرائهمم، وإشراحقوقه

 املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية.لى ل عرفع مستوى الوعي بحقوق الطف .3

 التركيز الواضح على النهج القائم على حقوق الطفل في جميع وثائقها ورسالتها.  .4

نهٍج   .5 لتعم اعتماد  إ زدوج  االتفاقية من  زيز  في  املنصوص عليه  النحو  عمال حقوق جميع األطفال على 

 . ماتهم تجاه احترام الحقوق وحمايتها وإعمالهاتزا بالخالل أ( تنمية قدرة املسؤولين على الوفاء 

 ب( تنمية قدرات أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم. 

ي وبّناء  ير عليهم بشكٍل استباقل والتأثق األطفاو ضعي السياسات ومقّدمي الخدمات بشأن حقاإبالغ و  .6

 على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. 

بما يتوافق مع حقوق األطفال املنصوص عليها    اتطبيقه و والسياسات    تشريعاتطوير الي تة فاملساهم .7

 . ةفي االتفاقية من خالل املشاريع والبرامج الوطنية أو اإلقليمية أو الدولي

 أحكام عامة العنوان األول:  

 )التأسيس واالسم( 1المادة 

تموز/يوليو    5سست في  لية مستقلة تأ( هي منظمة دو DCI  حركة العاملية للدفاع عن األطفال )باإلنجليزية:لا

في املادة    1979 النظام األساس ي واألحكام املنصوص عليها  القانون املدني    60ويحكمها هذا  يليها( من  )وما 

 املتعلقة باملنظمات غير الربحية.  ي ر السويس

 والمدة(  الموقع) 2المادة 

ويتم  ،  في مدينة جنيف في سويسراامة  ها العوأمانتاألطفال  عن  اع  قع املكتب الرئيس ي للحركة العاملية للدف ي

وهذا   القانون  يحّددها  التي  الحاالت  في  فقط  ها 
ّ
حل يتم  أن  ويجب  املدة  محدود  غير  منظوٍر  من  تشكيلها 

 األساس ي. ماالنظ



DCI IGA 2022 Mauritania - APPROVED STATUTES 

 
 

Page 6 of 23 

   )الغرض( 3المادة 

اإلنسان ت لتعزيز حقوق  إجراءاٍت  األطفال  للدفاع عن  العاملية  الحركة  لأل فردال  تخذ  والجماعية  طفال  ية 

 الوطنية واإلقليمية والدولية. و   املحلية املستوياتعلى 

 )األهداف( 4المادة 

 يلي: هدف الحركة العاملية للدفاع عن األطفال بشكٍل عام إلى تحقيق مات

 اإلنسان لكّل طفل والدفاع عنها وتنميتها.  حقوق  زتعزي .1

 ع عنهم.هاك والدفاد أو االنتقييالت مساعدة األطفال الذين تعّرضت حقوقهم للتهديد أو  .2

أنشطتعزي .3 في جميع  األطفال  الحركةز مشاركة  إنشاء    هاعمالا و   ة  بحقوقهم ودعم  للمطالبة  وتمكينهم 

 . لاة االطف ياداملناصرة بقو مساحات صديقة للطفل 

   ية.املناصرة والتوعية بحقوق األطفال وتجاربهم على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدول .4

في  حالة  لرصد  ع ومبادرات  تنفيذ مشاري .5 فّعال، ال سيما  مباشر وحمايتها بشكٍل  الطفل بشكٍل  حقوق 

عالج فيها 
 
 ائكة. ش القضايا ال القائمة هناك  املنظماتاملناطق الجغرافية التي ال ت

 فضح االنتهاكات التي يتعّرض لها األطفال باستخدام جميع اآلليات املتاحة.  .6

املسا .7 إلى  اوت  ءلةالدعوة  سبل  علنفيذ  بانتهاكات  النتصاف  يتعلق  فيما  والدولي  الوطني  الصعيدين  ى 

 حقوق األطفال. 

ية  حلية والوطنملاملستويات اعلى    وتنفيذ السياسات العامة والقوانين واإلجراءات األخرى ير  تطو رصد   .8

 واإلقليمية والدولية. 

   (ةغير ربحي منظمة) 5المادة 

ات ن  الهادف  ملنظمةكم  العا)ابح  للر   ة غير  للدفالحركة  األطفالملية  عن  واملوارد    (ع  األصول  أّن  حقيقة  في 

 منيتم ا ، بل  عضاء  واإليرادات التي يتم الحصول عليها ال يتم توزيعها بين اال 
ً
ذلك في تنفيذ    ستخدامها بدال

 اإلجراءات املخطط لها وتحقيق أهداف املنظمة. 

 العنوان الثاني: طبيعة المنظمة 

 ول: منظمة دوليةاأل   فصلال

 )التعريف(  6دة الما

اعتباريون،  إ أو  طبيعيون  أشخاٌص  هم  األطفال  عن  للدفاع  العاملية  الحركة  أعضاء  أو    فرديون ّن 

تّم قبول في املجماعيون،  الوطني  من  يف  نظمة هم كأعضاء  الفرع  على   داعمأو عضو  عضو مشارك  ،  صب: 

 ي.النحو املنصوص عليه في هذا النظام األساس 

 إّن األسماء 



DCI IGA 2022 Mauritania - APPROVED STATUTES 

 
 

Page 7 of 23 

 "DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL"و  "DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS 

INTERNACIONAL"و  "DEFENSE FOR CHILDREN - INTERNATIONAL  " االحر و للدفاع كة  لعاملية 

 من قبل الجمعيات أو    DCIو  DNIو  DEIاختصاراتها  و   عن األطفال
ّ

هي ملك للحركة وال يجوز استخدامها إال

 لهذا النظام األساس ي. ولهم كأعضاء في املنظمة و أو األشخاص الذين تّم قب ظمةملنا
ً
 فقا

 )شروط القبول( 7المادة 

الجمعيي أصوات  ثلثي  أغلبية  على  الحصول  الدوليةجب  العامة  فيإ)يشار  (  IGA)   ة  باسم  ليها  بعد  ما 

 . طفالاأل  عن في الحركة العاملية للدفاعجديد عضو  ل قبو من أجل   الجمعية العامة(

دور  بين  )  العامة  الجمعيةات  من  الدولي  التنفيذي  للمجلس  سيكون  بعد  (  IECالدولية،  فيما  إليه  )يشار 

التنفيذي(  )ع وطنية  قبول فرو لالصالحية    باسم املجلس 
ً
أفراد  أو    ينمنتسبضاء  ع أأو أعضاء جدد مؤقتا

الينمؤيد على  التصديق  ويجب  املحّددة،  القبول  متطلبات  بموجب  ا قبو (  التالية  ل  الجلسة  في  ملؤقت 

 للشروط املحللجم
ً
 ّددة في هذا النظام األساس ي. عية العامة وفقا

الخاص    بيان املبادئ ب األهداف العامة و ب  ملتزمأن يكون  ولكي يتم القبول، يجب على كّل شخص أو كيان  

 ل. طفاجميع العمليات واألنشطة املتعلقة باأل في لحركة العاملية للدفاع عن األطفال با

 الفصل الثاني: األعضاء

 )الفروع الوطنية(   األول:القسم  

   )التعريف( 8المادة 

 في الدولة. لفروع الوطنية هي التمثيل املؤسس ي للحركة العاملية للدفاع عن األطفال ا

   ت(ا)المتطلّب 9المادة 

بات العامة ا
ّ
 هي على النحو اآلتي:جديد فرٍع وطني  قبول لملتطل

أو   .1 ربحية  رارستماال إنشاء  العمل كمنظمٍة وطنية غير  العاملية    رسالةتتماش ى مع    في  الحركة  وأهداف 

 للقانون الوطني للمنظمات  يتم للدفاع عن األطفال. إنشاء الفرع الوطني
ً
 غير الربحية.وفقا

 (7 و  4 )مادة بالنظام األساس ي الحالي الواردةحكام الخاصةالقيم واأل و باملبادئ التقيد  .2

 إنشاء الفرع الوطني. املعني من البلد حقوق إنسان على األقل نشطاءو ء أيجب أن يدعم ستة خبرا  .3

 : استخدام اسم املنظمة وشعارها الوطني بإحدى اللغات الرسمية األربع .4

5.   ,Defense for Children International-DCI،  Défense des Enfants International-DEI   

Defensa de Niñas y Niños Internacional-DNI  ,  ا األطفالمليلعا الحركة  عن  للدفاع      ة 
ً
وفقا

 من هذا النظام األساس ي.  12و 6للمادتين 
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على املستويين اإلقليمي  واالجتماعات األخرى التي تنظمها الحركة  امة  حضور اجتماعات الجمعية الع .6

 والدولي.

 

 الحوكمة

( إلى  يهاعل  خة من سياسة مكافحة االحتيال والفساد الخاصة بالفرع الوطني )وأّي تحديثاٍت ل نسا إرس .1

 مة. األمانة العا 

العامة،   .2 األمانة  إلى  عليه(  تحديثاٍت  )وأّي  الوطني  للفرع  األساس ي  النظام  من  نسخة  وأيضا  إرسال 

 ، سجالت أو محاضر جمعياتهم العامة.قللتطبي قابال كان  نإارسال، 

بإحال  سإر  .3 سنوي  أساٍس  على  العامة  األمانة  إلى  التالية  الوطني  الفرع  وثائق  من  غات  اللدى  نسخة 

(، وقائمة أعضاء املجلس التنفيذي أو مجلس  قابال للتطبيقكان    ن إ: قائمة األعضاء )الرسمية للحركة

اإلل  دارةاإل  والبريد  والعنوان  وا)االسم  الشخص ي(  الهاتف  ورقم  مديكتروني  وتفاصيل  منسق  /رسم 

 الفرع الوطني.

 التقارير السنوية وتبادل املعلومات 

 أنشطة الفرع الوطني. مانة العامة بشأن ل ثالثة أشهر مع األ ل ك ألقتبادل املعلومات على ا .1

 نشر املعلومات على املستوى الوطني حول مهمة الحركة وأهدافها وأنشطتها.  .2

 اإلخبارية.  تقرير السنوي لألمانة العامة والنشراتة في الاملساهم .3

تقد .4 خالل  من  املثال  سبيل  على  الدولي،  املستوى  على  واملناصرة  املسودات  مدخيم  الدعوة  في  الت 

التي  وأ املواقف  اطالع  وراق  على  والبقاء  الوطنية،  الفروع  مع  مشاركتها  ويتم  العامة  األمانة  تعّدها 

ما إلى ذلك والتي  الصحفية و   توالبيانا  عالناألمانة في مجاالت اإلبالغ واإل والسعي للحصول على دعم  

 .الوطنييتم نشرها على املستوى 

 في أّي وقٍت يمقدمة إخبار األمانة العا  .5
ً
 فيه ممثل من الفرع الوطني إلى جنيف ألغراٍض رسمية. فر اسما

   )الهيكل التنظيمي( 10المادة 

 وطني ولي بإنشاء فرٍع  دفي كّل دولة، ما لم يأذن املجلس التنفيذي ال   واحدي  سوى فرع وطن  تواجد يجوز  ال

التصديق على   في ظّل ظروف استثنائية وراسخة، ويجب  الجمعية  ال  هذاآخر،    قرار من قبل 
ً
العامة وفقا

 ( من هذا النظام األساس ي.7السابعة )للمادة 

 نبغي في أّي بلٍد كان احترام القاعدة اإلقليمية التي  ي
ً
  بموجبها يكون الفرع الوطني هو الوحيد املخّول رسميا

فر  قبل  من  نشاط  أو  عمل  أّي  تنسيق  ويجب  الدولة،  تلك  في  الحركة  باسم  مع  وطنٍع  بالتصرف  آخر  ي 

 في ذلك البلد، بالتشاور مع األمانة العامة.  املوجودالفرع الوطني وافقٍة خطية مسبقة من الحصول على م 
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 فرع وطني مستقل  كون كل  ي
ً
 وماليا

ً
نصوص  وعلى النحو امل  . أخرى من الحركةفروع وطنية   عن أّي  قانونيا

)قان مستقلة  هيئة  الطرفين  كال  التفاهم،  مذكرة  في    ونيعليه 
ً
لكنها  )

ً
وإداريا  

ً
لتعزيز  وماليا  

ً
معا يعمالن  ما 

 حقوق األطفال وحمايتها في جميع أنحاء العالم. 
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 )الحقوق( 11المادة 

 كما يلي: قوق الفروع الوطنية هيح

 للنظام األساس ي واإلطار االستراتن القيام بأنشطة وتمثيل الحركة في بالد امل .1
ً
 يجي للحركة. شأ وفقا

 داف املنظمة.ة العامة من أجل تحقيق أهاملجلس التنفيذي واألمان من  نيةطلب املساعدة الف  .2

العامة    –اقتراح   .3 األمانة  بشأن    –عبر  العامة  الجمعية  إلى  وأن قرارات  فيما  شطة  سياسات  أو  الحركة 

 ساس ي.يتعلق بالتعديالت على النظام األ 

ل   .4
ّ
 . مةمؤهل للتصويت خالل اجتماعات الجمعية العا واحدأن يكون لها ممث

 )االنسحاب الطوعي(  

 مع التشريعات السويسرية، لكّل عضو باالنسحاب من  ا اهذ  يسمح
ً
، بعد  حركةاللنظام األساس ي، تمشيا

ة أي ممارسة إدارية  يبل ستة أشهر من نهاشهر من نهاية السنة املدنية أو قتقديم إشعار خطي قبل ستة أ

 متثال للوائح القانونية. اال  بعدالقانون املدني السويسري(،  – 70.2مقّررة )املادة 

 )االلتزامات(  12المادة 

 لتزامات الفروع الوطنية هي كما يلي: ا

لية للحركة العاملية للدفاع عن األطفال )املادتان  املوافقة والتوقيع على مذكرة تفاهم مع األمانة الدو  .1

 (  27.7و 25.4

 سنة التقويمية.ال  من  السنوية قبل نهاية نصف السنة األول  العضويةرسوم تسديد  .2

من   .3 نسخة  املدققالسنوي    اإلداريالتقرير  تقديم  املالي  العامة  والتقرير  األمانة  النظام  وفق  ،  إلى 

 .األساس ي

الحر  .4 ورسالة  رؤية  فتنفيذ  املحّدد  النحو  على  الحاليكة  األساس ي  النظام  واي  االستراتيجي،  ،  إلطار 

ى تتبناها  )وأّي سياسٍة أخر   وع االجتماعيالنسة  وسيا   لسلوكاومدونة  ،  وسياسة ومبادئ حماية الطفل

 الحركة(، 

 إرسال نسخة من سياسة حماية الطفل للفرع الوطني )وأّي تحديثاٍت عليها( إلى األمانة العامة.  .5

األخرى، وال سيما على املستوى اإلقليمي الوطنية    والفروعالعمل بالتنسيق والتعاون مع األمانة العامة   .6

 على املستوى و 
ً
. دولال أيضا

ً
 ي حيثما كان ذلك مناسبا

 في كافة االتصاالت والصور الرسمية. وإرشادات الهوية املرئيةللحركة م الشعار الرسمي خدااست .7

املادة سو  .8 من هذه  السابقة  الفقرات  في  عليها  املنصوص  لاللتزامات  االمتثال  في   فعدم  الحق  يعّرض 

للخطر،   العادية  وغير  العادية  الجمعيات  في  امت   ّببيتس و التصويت  أو  أّي خدمات  في  يازات  بانقطاع 

 يق العضوية(. العضوية، وسينظر املجلس التنفيذي في املسألة )تعلأخرى مرتبطة ب 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2023/02/AR_Strategic-Framework-adopted.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-DCI-Safeguarding-Policy-Appendices_EN.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2020/11/Code-of-ethics-and-gender-policyNov18.pdf
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اقبون القسم الثاني: األعضاء      املر

 )التعريف( 13المادة 

    مكن للمنظمات الوطنية أوي  
ً
ال ي حة ففي الحرك  مراقبةوطنية أن تكون أعضاًء  الدولية التي ليست فروعا

 نظمة. عملت من أجل تحقيق أهداف امل

 بول()الق 14المادة 

مباشرة من قبل املجلس التنفيذي الدولي في الدول التي ال توجد بها فروع    مراقبمكن أن يتم قبول عضو  ي  

املعن الفرع  استشارة  قائمة، ويجب  أن    يوطنية  قبل  قائم  لها فرع وطني  دولٍة  من  تقديم طلب  يتخذ  عند 

 نفيذي قراره بهذا الشأن. التلس املج

 )الشروط(  15المادة 

 عتراف بعضو مشارك هي: طلوبة لال لشروط املا

 بمبادئ الحركة العاملية للدفاع عن األطفال والغرض منها. .1
ً
 تقديم طلب العضوية الذي يتضّمن قبوال

 ربحية. رالتسجيل كمنظمة غي .2

 ئم.قا فرع وطني أي إيجابية من  رسالةتلّقي عند االقتضاء  .3

 ين املؤسسات آلية التوافق ب توضح خطة عمل أو وثيقة أخرى ذات صلةتقديم  .4

قبل   .5 باملنظمة من  التوصية  تتم  أن  أو  يجب  خبراء  األقل من   نشطاءستة  إنسان وطنيين على  حقوق 

 البلد املعني. 

 موافقة املجلس التنفيذي.  .6

 )الحقوق( 61دة االم

 ما يلي:  املراقبينحق لألعضاء ي

 ف الحركة.مة من أجل تحقيق أهداالفنية من املجلس التنفيذي واألمانة العا دة ساعطلب امل .1

، لكن دون حق  مع الحق في التحدث ومخاطبة الحضور   بصفة مراقب  الجمعية العامة  حضور اجتماع .2

 .في التصويت

  يذيمي إلى املجلس التنفدفاع عن األطفال بعد تقديم بالغ رسلسحب العضوية من الحركة العاملية ل .3

 المتثال للوائح القانونية.وا

 ت( مالتزا)اال 17المادة 

 االلتزام بما يلي:  املراقبينجب على األعضاء ي

 توقيع مذكرة التفاهم الخاصة باألمانة الدولية للحركة العاملية للدفاع عن األطفال واالمتثال لها. .1

 ومالي سنوي.   اداري  تقديم تقرير .2
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 ويمية. صف السنة األول من السنة التقتسديد رسوم عضوية سنوية قبل نهاية ن  .3

 من األفراد  األعضاء الداعمون ث:  لثال القسم ا

 )التعريف( 18المادة 

ومسّجلون على هذا النحو في الحركة العاملية للدفاع عن األطفال،   طبيعيون فراد  أألعضاء الداعمون هم  ا

و  عدم  مؤسسة جشريطة  أو  فرع  عن    ود  للدفاع  العاملية  للحركة  املنتسب  العضو  صفة  تحمل  قائمة 

ب في  ويتم  األطفال  التحديلدهم.  مع  تزاد  تفاهم  مذكرة  في  وأنشطتهم  العامةماتهم  النحو  األمانة  على   ،

 . 27.7و 25.4املنصوص عليه في املادتين 

 القسم الرابع: القواعد املشتركة لكافة األعضاء

  التأديبية  جراءاتإلا 91المادة 

 من النظام األساس ي. 27و  25شار إلى أحكام السلطة التأديبية في املادتين ي  

مكن  الرتكاب مخالفات خطيرة، ال سيما فيما يتعلق بسالمة أحد األعضاء، أو  اتخا  ي 
ً
ذ إجراء تأديبي نتيجة

، أو لعدم ومبادئها  أهداف املنظمة  أو األعضاء التي تتعارض مع  الفروع الوطنيةفيما يتعلق بتصرفات أحد  

باألتقرير سندفع الرسوم السنوية ملدة عامين متتاليين، أو لعدم تقديم   املالية ذات    التقارير و   شطة نوي 

 وباقي أقسام الحركة. الصلة، وكذلك في حالة عدم التعاون مع األمانة العامة  

الحظر عليه   إلى  أو طرد أي عضو  العضوية  تعليق   سيؤّدي 
ً
للدفاع  خدام اسم "ستا  فورا العاملية  الحركة 

ه  االدعاءو/أو  عن األطفال" أو أحد اختصاراتها،  
ّ
ل للحركة العاملية للدفاع  شكامن األ   ، بأي شكٍل بأن

ّ
ل، ممث

تعليق   إلى  كذلك  التعليق  سيؤّدي  كما  األطفال.  أو عن  املشاركة  الهيئات    حق  داخل  املختلفة  التصويت 

العامللحركة األمانة  وستقوم  عن .  باإلبالغ  الحكومية    ة  والوكاالت  الدولية  للمنظمات  الطرد  أو  التعليق 

 معها الحركة.  تتعاملواملنظمات غير الحكومية التي 

   اإلخطارات

ذلك   وجود  عدم  حالة  وفي   ،
ً

فّعاال اإللكترونية  العناوين  طريق  عن  التأديبية  باإلجراءات  اإلخطار  عتبر  ي 

 م آخر عنوان معروف.فسيتم استخدا

   لغاء والطعن()اإل 20 ادةالم

العضو  ي أو  الوطني  للفرع  أثر    املراقبجوز  دون  يستأنف،  أن  الداعم  العضو  الأو  كافة  قراروقف   ،

 بشكٍل جيد وأن  
ً
اإلجراءات التأديبية التي يتخذها املجلس التنفيذي بحّقه، ويجب أن يكون الطعن منظما

 من إخطار ا90غضون تسعين ) يودع لدى املجلس التنفيذي في
ً
 إلجراء التأديبي. ( يوما
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( وأربعين  خمسة  غضون  من  45وفي   
ً
يوما االستئناف(  طلب  التنفيذاستالم  املجلس  يقّرر  كان  ،  إذا  ما  ي 

تقديم  يجب  اإلجراء،  هذا  استمرار  حالة  وفي  إلغائه.  على  يعمل  أو  التأديبي  اإلجراء  تطبيق  في  سيستمر 

 اتخاذ القرار النهائي بأغلبية الثلثين.التالية للجمعية العامة، حيث يتم القرار بذلك في الجلسة 

 لية للموظفين وتجنب تضارب المصالح( )اإلجراءات التأديبية الداخ 21المادة 

اإلجراءات املتخذة من جانب ممثليهم وموظفيهم،  املساءلة عن ضمن الفروع الوطنية واألعضاء املنتسبون ت

ب يتعلق  ما  ذلك  في  النظام  12.4املادة  بما  هذا  إجراءاٍت األ   من  وتطبيق  تضمن    ساس ي،  داخلية  تأديبية 

 لكل حالة. اإلجراءات القانونية الواجبة، وذلك م
ً
 ن أجل تحديد عقوبات محّددة مسبقا

بسلوك   املوظفين  أحد  قيام  حالة  اإلضرارفي  في  يتسّبب  أو  للخطر  الحركة  يعّرض  تتحمل    قد  بسمعتها، 

و  الوطنية  ضمالفروع  مسؤولية  املنتسبون  اللوائح  األعضاء  بموجب  املناسب  التأديبي  اإلجراء  تنفيذ  ان 

   نية، وتقديم تقريٍر بهذا السلوك إلى املجلس التنفيذي.املنصوص عليها في القوانين الوط 

ب املتعلقة  القرارات  في  التصويت  في  حقه  من  اإلدارة  مجلس  عضو  حرم  إدارة  قضية  ي  لهيئات  عملية  أو 

 التي يكون فيها هو أو موظف   الحركة
ً
   ا

ً
أطراف في القضية )املادة    ةمتدفي أسرته املأو  فرعه  آخر في    أو ممثال

 ن املدني السويسري(. من القانو  68

 العنوان الثالث: النظام الوظيفي والتنظيمي 

 الفصل األول: الهيئات التنظيمية 

 )الهيكل التنظيمي(  22المادة 

هرميا وظيفيا يربط بين كافة هيئاتها ومكّوناتها،    عن األطفال هيكال تنظيميا  متلك الحركة العاملية للدفاعت

 حسب الترتيب التالي: 

 ة يالهيئات اإلدار 

 (IGAالجمعية العامة الدولية )  .1

 (IECاملجلس التنفيذي الدولي ) .2

 الرئاسة  .3

 اسة نواب الرئ .4

 أمانة الصندوق   .5

 هيئات تنظيمية أخرى: 

 ( IS)  الدولية( اي )السكرتار  األمانة العامة الدولية .6

 خدمة العاملية مؤسسة ال .7

 املكاتب اإلقليمية  .8

 اللجنة االستشارية  .9
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 هيئات ذات الصلة بالجمعية العامة: 

 اللجنة االنتخابية  .10

 لجنة النظام   .11

 )الجمعية العامة الدولية(  23المادة 

صنع القرار،    ةلجمعية العامة الدولية التابعة للحركة العاملية للدفاع عن األطفال هي أعلى سلطة وهيئ ا

أمانة    واألمانة العامة الدولية هير بشأن اإلجراءات األكثر أهمية وحيوية للمنظمة وللحركة ككل.  التي تقرّ 

 الجمعية العامة الدولية. 

   الدستور والنصاب القانوني املطلوب

اب القانوني  ص، والنالداعميناملراقبين و  واألعضاءممثلي كافة الفروع الوطنية    مكونة منالجمعية العامة  

ه )املطلوب  أخماس  ثالثة  حق  5/ 3و  وتملك  شرعي  بشكٍل  واملمثلة   
ً
رسميا بها  املعترف  الوطنية  الفروع   )

الداعمين املشاركة كمراقبين، مع التمتع بحقوق التحدث لكن  واالفراد   املراقبينيجوز لألعضاء صويت. تال

 تصويت.ال الترشح و/او  بدون حقوق 

   القرارات

مكن للجمعية   بأغلبية بسيطة، ما لم يكن هناك بند محّدد منصوص عليه في هذا  لعامة اتخاذ القرارات  اي 

 لك. ذالنظام األساس ي ينص على عكس 

 غير العادية( و)الجمعيات العادية   24المادة 

دورية،  ت اجتماعاٍت  الدولية  العامة  الجمعية  املبدأعقد  حيث  )من  أربع  كل  املجلس  4،  وعلى  سنوات.   )

 لية التصويت وإمكانية الوصول إليها وسريتها. ولي ضمان شفافية عمدالتنفيذي ال

 )تجنب تضارب املصالح(

م اإلدارة  مجلس  عضو  حرم  ب  ني  املتعلقة  القرارات  في  التصويت  في  إدارة  قضية  حقه  لهيئات  عملية  أو 

 الحركة التي يكون فيها هو أو موظف 
ً
   ا

ً
)املادة  ي القضية  فأطراف    ةمتدفي أسرته املأو  فرعه  آخر في    أو ممثال

 من القانون املدني السويسري(.  68

 الجلسات غير العادية 

مكن    )امل  بطلبجلسات غير عادية    انعقادي  الوطنية  الفروع  بناًء على طلب ربع  أو  التنفيذي  %(  25جلس 

بهذه   إشعار  إرسال  يجب  التصويت.  تمتلك حق  وأربعين    الفروعالتي  في غضون خمسة  األعضاء  كافة  إلى 

، ويجب أن يتم (45)
ً
 من طلب انعقاده.  180االجتماع نفسه خالل مائة وثمانين ) يوما

ً
 ( يوما

مكن اعتماد القرارات خال  الجمعية غير العادية عن طريق التصويت اإللكتروني، ووصول أغلبية ثلثي    لوي 

 (. 5/ 3األعضاء املؤهلين إلى النصاب القانوني البالغ ثالثة أخماس )
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 الجمعية العامة   تصالحيا 25المادة 

والسيادية  ا العليا  السلطة  األطفال،  عن  للدفاع  العاملية  للحركة  العامة  درة  القلديها    للمنظمة،لجمعية 

 لهذا النظام األساس ي،  
ً
ويتم تعيين رئيس الجمعة  على منح صالحيات وحقوق إضافية عند الضرورة ووفقا

 العامة خالل جلسة الجمعية العادية السابقة.  

 الخصوص ما يلي:صاصاتها على وجه تتغطي اخ

ية املنتخب  جمعالعمل على تحديد موعٍد جديد في بداية الجلسة العادية في حال عدم تواجد رئيس ال .1

 مسبقا. 

 مراجعة تقارير اللجنة االنتخابية  .2

 فحص أجندة األعمال املقترحة من قبل املجلس التنفيذي واعتمادها.  .3

التفاهم   .4 مذكرات  على  عل  ةاالساسي املوافقة  التعديالت  رفضها  يهاأو  املجلس  أو  اقتراح  على  بناًء   ،

 للمادة 
ً
 من هذا النظام األساس ي.  27.7التنفيذي وفقا

 فقة على قبول األعضاء الجدد بناًء على اقتراح املجلس التنفيذي. واامل .5

الرفض  املوافقة   .6 بشأن طردملاو  التنفيذي  املجلس  العضوية    قترحات  تعليق  استقالةأو  األعضاء    أو 

   الطلب منهم ذلك. عند

 اعتماد اإلطار االستراتيجي للحركة. .7

 لفترة األربع سنوات التالية.  نةواملواز املصادقة على البيانات املالية للفترة السابقة  .8

   اعتماد معايير تحديد الرسوم ملختلف أعضاء الحركة. .9

 اعتماد التعديالت املقترحة للنظام األساس ي للحركة.املراجعة و  .10

 ضاء اآلخرين في املجلس التنفيذي. دوق وجميع األعلصن انتخاب الرئيس وأمين ا .11

   تخذها املجلس التنفيذي.التي ا اإلجراءات التأديبية مراجعة طلبات استئناف .12

 تعيين رئيس الجمعية العامة املقبلة.  .13

14. ( بثلثي  األطفال  عن  للدفاع  العاملية  الحركة  حل  للتصويت  3/ 2إقرار  املؤهلين  األعضاء  أصوات   )

 (. 47)املادة  ألدنى املطلوبني ا والنصاب القانو 

   التنفيذي الدولي لمجلسا 26المادة 

 ملدونة  ةالجمعيدورات  الحاكمة للحركة بين    هو السلطةملجلس التنفيذي الدولي  ا
ً
  السلوك   العامة. ووفقا

 كحد أقص ى وسبعة )13ومبدأ املساواة بين الجنسين، يتألف املجلس من ثالثة عشر )
ً
( أشخاص  7( عضوا

)  مختلفة،  من دوٍل أدنى  كحد   ها من خالل  ( املعترف ب4واحد على األقل من كل منطقة من املناطق األربع 

 لجغرافي املؤسس ي )أوروبا، آسيا/الشرق األوسط/أوقيانوسيا، أفريقيا، أميركا(. التوزيع ا

في    وأمين صندوق، ويتمثل دورهربعة  حد من النواب األ وارئيس و ال من    مكون   ديوانيضّم املجلس التنفيذي  

 .راف على العمل بين االجتماعاتالدولية والتحضير الجتماعات املجلس التنفيذي واإلش دعم األمانة 
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عن   املسؤولة  هي  االنتخابية  اللجنة  املساواةإّن  الدولي    تشجيع  التنفيذي  املجلس  في  الجنسين  بين 

 يكون أكثر من ثلثي )(50/ 50)
ّ

نس،  ل من نفس الجحوا( أعضاء املجلس في أّي حال من األ 3/ 2، ويجب أال

ر ذلك يجب على األعضاء املنتخبين الب
ّ
من أجل وع الوطنية  حث عن مرشحين آخرين داخل الفر وإذا تعذ

تدريجي. بشكل  الجنسين  بين  التكافؤ  في    تحقيق  للمجلس  الجديدة  التشكيلة  على  األعضاء  إطالع  ويجب 

 من االنتخابات.30غضون ثالثين )
ً
 ( يوما

  الترشح

 الذي يجب انتخابه في املجلس التنفيذي ما يلي:  ساسية للعضوط األ تتضمن الشرو 

 من أحد الفروع الوط أن   .1
ً
 في الحركة  يكن جزءا

ً
نية ملدة عام على األقل، وأن يكون الفرع الوطني عضوا

 ملدة ثالث سنوات على األقل.

 لديه مستوى مناسب من الخبرة والسلطة لهذا الدور  .2

حكومية   .3 وظائف  أي  ممارسة  عالية  أّي   أوعدم  املستوى    مناصب  على  املدنية  الخدمات  في  أخرى 

 الوطني.

 صول على ترشيح الفرع الوطني.الح .4

 الفترات الثالث السابقة.  منصب عضو في املجلس خاللعدم شغل  .5

 والمسؤوليات  الواجبات 27المادة 

عن  إ مسؤول  التنفيذي  املجلس  تنفيذّن  االستراتيجي  مراقبة  واأل  اإلطار  م  نشطةوالسياسات  ن  املعتمدة 

 سؤولية، على املجلس:  . وإلى جانب هذه امل لس التنفيذي أو املج العادية وغير العادية  قبل الجمعية العامة

صياغة واعتماد القواعد واللوائح الداخلية الخاصة باملجلس التنفيذي وإطالع كافة الفروع الوطنية   .1

 واألعضاء املنتسبين عليها. 

 املدير التنفيذي.  واتعيين األمين العام  .2

علاإلشرا  .3 العملف  خطط  االستراتيج   ى  باإلطار  ااملرتبطة  األمانة  مع  بالتعاون  للحركة    ي 
ً
ووفقا لعامة 

 للمبادئ التوجيهية والسياسات العامة التي وضعتها الجمعية العامة. 

 للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة. تحديد .4
ً
 رسوم العضوية السنوية وفقا

 ة للحركة سنويمراجعة واعتماد التقارير ال  .5

 ة من قبل أمين الصندوق.ملقدماملدققة ا املالية السنويةالبيانات واملوافقة على   تماداع .6

 إنشاء مذكرات تفاهم لتنظيم التبادالت بين األمانة العامة والفئات املختلفة من األعضاء.  .7

 عليها.  اإلشرافللحركة و  تطوير العالقات املؤسسية .8

 لكافية. فر املوارد الفنية واملالية اية لضمان تو لدولاإلشراف والتعاون مع األمانة ا .9

اإل  .10 نشاط  عن  تقرير  الجمعية  تقديم  اجتماع  من  شهرين  قبل  الوطنية  الفروع  كافة  إلى  وإرساله  دارة 

 العامة. 
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 ( أعضاء كحد أقص ى.6ستة )تعيين لجنة استشارية مكونة من   .11

 سب. الوقت املنا في  أو دائمة  هيئات تنسيق إقليمية ودولية مؤقتة إنشاء مناصب أو   .12

الو  .13 للفروع  املؤقت  )مشاركينالقبول  الجدد  األعضاء  أو  املحّددة    طنية  للمعايير   
ً
وفقا داعمين(  أو 

 وتقديم طلبات القبول إلى الجمعية العامة للتصديق عليها.

أو   .14 عضوية  تعليق  خطي،  توبيخ  التالية:  التدابير  تشمل  والتي  األعضاء  على  تأديبية  سلطة  ممارسة 

 معية العامة. بعاد من الجاست اقتراح

 للدفاع عن األطفال.  يبية على موظفي الحركة العامليةممارسة سلطة تأد .15

 أعاله.  12.4اإلشراف على تنفيذ السياسات املنصوص عليها في املادة   .16

   األعضاء استبدال 28المادة 

التف املجلس  أعضاء  أحد  أو  الصندوق  أمين  أو  الرئيس  إعاقة  أو  استقالة  حالة  أل نفيذي  سباب  ي، سواء 

مبادئ الحركة وأهدافها، يتم االستبدال  علقة بالنزاهة أو سلوك يتعارض مع  شخصية أو ملسائل خطيرة مت

( أغلبية أعضاء املجلس التنفيذي. وفي هذه الحالة، يتم استبدال الرئيس بنائبه. وفي حالة  3/ 2بقرار ثلثي )

م إبالغ ممثل ألحد الفروع الوطنية، ويتنفيذي أو بالت   أمين الصندوق، يتم استبداله بعضو آخر في املجلس

 على الفور.بقية أعضاء الحركة بذلك و 

إعاقة   أو  استقالة  حالة  )وفي  جمعية    (2/ 1نصف  استدعاء  يتم  التنفيذي،  املجلس  في  بالنيابة  األعضاء 

 عامة غير عادية في غضون ستة أشهر بهدف تعيين أعضاء جدد. 

   لتشغيليني االقانو  النصاب 29المادة 

أعضائه باإلضافة إلى عضو  ص ي أو افتراض ي )عبر اإلنترنت( بنصف  جتمع املجلس التنفيذي بشكٍل شخي

 واحد على األقل.

   القرارات

 تتخذ القرارات بأغلبية بسيطة من األصوات. وفي حالة التعادل، يكون للرئيس الصوت املؤثر. 

   التفويضات

 إلى عضو
ّ

 س التنفيذي وبشكٍل خطي. في املجل آخر ال يمكن تفويض التمثيل إال

 )الرئاسة( 30المادة 

 املهام واملسؤوليات التالية: 25نتخب بحسب املادة املتولى رئيس الحركة ي

 العمل كممثل سياس ي للحركة العاملية للدفاع عن األطفال على املستويين الوطني والدولي.  .1

 قيادة الحركة وتعزيز رؤيتها وفعاليتها.  .2

اتصاال  .3 سإقامة  االسياسية  ت  والتحالفات  املانحة  الجهات  مع  تراتيجية،  مع  األمين  بالتنسيق 

 املدير التنفيذي ونواب الرئيس. / العام

 ترؤس املجلس التنفيذي. .4
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 . صوت الرئيس املرجح قرارات املجلس التنفيذي التصويت على  في حالة التعادل في .5

 ذي. تنفياإلجراءات التي تقّررها الجمعية العامة أو املجلس ال اإلشراف على تنفيذ .6

بالوكالة  ح  في .7 القانوني  التمثيل  تفويض  استثنائية،  كافة  االٍت  لتوقيع  التنفيذي  املجلس  أعضاء  ألحد 

 الوثائق القانونية.

 رفع تقارير إلى الجمعية العامة الدولية نيابة عن املجلس التنفيذي.  .8

 الرئيس  نواب 31المادة 

م  تكون ي كل  من  للرئيس  واحد  نائب  من  التنفيذي  بمعتر   نطقةاملجلس  الجغرافي ف  التوزيع  خالل  من  ها 

 املؤسس ي:

 أوروبا  •

 ألوسط وشمال أفريقيا، آسيا/أوقيانوسيا الشرق ا •

 أفريقيا  •

 ن األمريكيتا •

 ال يجوز لنواب الرئيس أن يخدموا أكثر من فترتين متتاليتين.

 بموجب سلطات وصالحيات املجلس التنفيذي، يجب على نواب الرئيس القيام بما يلي: 

 سيين للحركة في مناطق تواجدهم.سياثلين كمم العمل .1

بالتنسيق مع الفروع الوطنية من خالل اتّباع اإلرشادات    إلطار االستراتيجيخطة عمل إقليمية ل وضع   .2

 التي تّم وضعها خالل الجمعية العامة، مع مراعاة السياق اإلقليمي.

مع الرؤساء أو املمثلين  اك  الشتر ، باتمثيل الحركة عند إقامة شراكات على املستوى اإلقليمي أو الدولي .3

 ني عند االقتضاء. القانونيين للفرع الوطني املع 

 العمل كحلقة وصل وتنسيق بين الفروع الوطنية في املنطقة واملجلس التنفيذي واألمانة العامة.  .4

 تشجيع ثقافة إقليمية قوية لضمان فعالية الحركة.  .5

 والحوار املستمر بين الفروع الوطنية.  يةليمواإلقلية تعزيز الحركة في املنطقة وأجندة أعمالها الدو  .6

 الية في املجلس التنفيذي والتنسيق مع األمانة العامة. املساهمة بفع  .7

 صندوق ال مين ا 32المادة 

الحركة ويتوّجب عليه رصد أموال الحركة بطريقٍة مسؤولة    صندوق تولى أمين الصندوق/الخزانة، إدارة  ي

مس  يتشارك  كما  وداعمة.  اؤوليوفّعالة  العام الخزانة  لة  واألمين  وظ/ رئيس  وتشمل  التنفيذي،  ائف  املدير 

 ومهام أمين الخزانة ما يلي:

 رصد وإدارة املوارد االقتصادية واملالية للحركة.  .1

لهيكلية    موازنة  وضع .2 السنوية  املالية  والبيانات  مالية  فترة  املنظمة كل  إلى    عمل  وتقديمها  وتشغيلها، 

 ها.علي  املجلس التنفيذي للموافقة
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الوط متابعة   .3 الفروع  من  السنوية  الرسوم  بتسديد   الداعميناالفراد  و   املراقبينواألعضاء  نية  املطالبة 

 ومراقبتها. 

 رصد النفقات التشغيلية للمجلس التنفيذي واألمانة العامة.  .4

على   .5 والرد  الوطنية،  والفروع  التنفيذي  املجلس  إلى  السابقة  املالية  الفترة  عن  عام  مالي  تقرير  تقديم 

 .ات للحصول على معلوماٍت إضافية وبموافقة الرئيسلطلبفة اكا

 ( سنوات أو فترتين متتاليتين.8ال يجوز ألمين الصندوق أن يخدم أكثر من ثماني ) .6

 العام/المدير التنفيذي  األمين 33المادة 

مانة العامة  ة األ تم تعيين األمين العام أو املدير التنفيذي من قبل املجلس التنفيذي، ويتولى مسؤولية إدار ي

 التبرعات لصالح املنظمة.   وجهود املناصرة الدولية واالتصاالت وجمع

( الدولية  العامة  الجمعية  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  عن  مسؤول  أنه  التنفيذي  IGAكما  واملجلس   )

 ( ورئيس الحركة. IECالدولي )

يكون   التنفيذي،  املجلس  من  مسبق  العام/املدير  وبتفويٍض  تعيين موظفي    فيذي التناألمين  عن   
ً
مسؤوال

وإعداد التقارير  التقارير بناًء على طلب من املجلس التنفيذي،    صياغةعمل على  مكتب األمانة العامة، وي

 والتقرير السنوي لألمانة العامة وتقديمه للجمعية العامة.    السنوية

واملالية،   االقتصادية  بالتقارير  يتعلق  العام/املوفيما  األمين  أمين    التنفيذيدير  يعمل  مع  بالتنسيق 

و  أسيالرئالصندوق  وحيثما  املناطقمكن  ،  وعند    دعم  للقارات،  والعابرة  اإلقليمية  املشاريع  تطوير  في 

الفنية   املعرفة  توفير  الوصول االقتضاء  جانب    وتسهيل  إلى  املحتملين،  الشركاء  معلوماٍت    تقديمإلى 

اإلن  لحقوق  الدولية  اآلليات  أجندة  حول  وأهداف  سان  منتظمة  الوطنية  الفروع  بأهداف  الصلة  ذات 

 رين في الحركة.  األعضاء اآلخ

(  12( فتراٍت متتالية أو فترة اثني عشر )3التنفيذي أكثر من ثالث )  األمين العام/املديروال يجوز أن يخدم  

 سنة. 

   الدعم الدائمة والخاصة  آليات  43المادة 

التنفيذي  ف للمجلس  يجوز  صالحياته،  إطار  واالتصال  ا إنش ي  والتشاور  والتنسيق  الفني  الدعم  آليات  ء 

ى هذه اآلليات املهام التالية:وكذلك 
ّ
   وحدات التمثيل اإلقليمي، حيث تتول

استشارية   .1 لجنة  تعيين  التنفيذي  للمجلس  للدعم يجوز  ككيان  أقص ى  كحد  أعضاء  من ستة  مكونة 

دة والعمل كهيئة محايدة لحل حدم  لالدائم تكون مسؤولة عن دعم عمل املجلس التنفيذي في مسائ

 النزاعات. 

 بالعمل املؤسس ي للحركةهوض للنقليمية والدولية اإل املكاتب تشكيل .2
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على .3 أنشطتها    يجب  تنسيق  اإلقليمية  العامة مع    هاعملو املكاتب  املنطقة    األمانة  رئيس  ونائب 

 املستهدفة. 

 االنتخابية  اللجنة 35المادة 

 من انعق180من قبل املجلس التنفيذي قبل مائة وثمانين )  بية خاتعيين اللجنة االنتتم  ي
ً
اد الجمعية ( يوما

بالواجبات   املصالح وستضطلع  في  أي تضارب  دون  الحركة  أعضاء  تتألف من  أن  العادية، ويجب  العامة 

 التالية: 

  12دة  ملاا   من  3 1,2في الفقرات الثالث    امتثال الفروع الوطنية للمتطلبات املنصوص عليها  مدى متابعة   .1

و  األساس ي،  النظام  هذا  مدى  من  األعضاء  كذلك  التقارير  17املادة  ب  بيناملراقامتثال  مراعاة  مع   ،

 واألمانة العامة.  امامة الصندوق املقّدمة من 

 . 26ادة تحديد مدى امتثال املرشحين للمجلس التنفيذي ملتطلبات امل .2

 من انعقاد الجمعية العامة العادية،  ( ي60)ستين  يجب أن يتم اإلعالن عن األعضاء قبل    )اإلعالن( .3
ً
وما

و  فوري  تأثير  له  الوسيكون  لكافة  إشعار  إرسال  الوطنية  يتم  الوسائل    املراقبينواألعضاء  فروع  عبر 

 اإللكترونية. 

واالستئناف من  لإللغاء عن طريق النقض  )إجراءات اإللغاء والنقض( تخضع اإلعالنات عن األعضاء   .4

ق  جلس التنفيذي، ويجب تقديم الطعون على أساٍس متين ومرفقة بالوثائامل م  أماقبل الفروع الوطنية  

 األولى من استالم اإلشعار الرسمي.30الداعمة ذات الصلة في غضون الثالثين )
ً
 ( يوما

. 30ثين )يجوز للمجلس التنفيذي تأييد أو نقض القرار في غضون ثال .5
ً
 ( يوما

 يه الجمعية العامة والتي ستصدر الحكم النهائي.ر فنظت حتىيجب أن يخضع التمسك بالقرار للطعن  .6

 ام  النظ لجنة 36المادة 

لجنة  قو ي بتعيين  التنفيذي  املجلس  رئيس  م  نواب  من  واثنين  العامة  الجمعية  رئيس  من  واملكونة  نظام 

 الحركة من املجلس التنفيذي.

 م اللجنة بما يلي:تقو 

 امة متوافقة مع قوانين الحركة ونظامها األساس ي.الع ةاملتابعة والتأكد من أّن جميع إجراءات الجمعي .1

 تيب األعمال والوقت املحّدد للمتحدثين. تقديم توصيات بشأن تر  .2

 ها. تقديم تقرير إلى الجمعية العامة بشأن أّي أسئلة أخرى تتطلب اتخاذ قرار بشأن حسن سير أعمال .3

 )التصويت اإللكتروني(  37المادة 

للفإ اإللكتروني  التصويت  اّن  املؤهلينروع  واألعضاء  وصنع    ،لوطنية  للتشاور  جيدة  كوسيلة  به   
ٌ
معترف

ستخدم بناًء على طلب من املجلس التنفيذي. القرا  ر، وي 
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جمعية اجتماع  يتم اللجوء إلى التصويت اإللكتروني بطلب من املجلس التنفيذي والذي يجوز له تحديد  

او   عادي  عادي  عامة  املادة  غير  في  عليها  املنصوص  تلك  من  أقصر  زمنيٍة  فترٍة  في24خالل  تبقى    ،  حين 

 واملتعلقة بالنصاب واألغلبية املطلوبة سارية املفعول. 24ذه املادة األحكام األخرى الواردة في ه 

به تقوم  التي  املسبق  التحّقق  لعملية  األصوات صالحة  تكون  أن  بأهلية  يجب  يتعلق  فيما  العامة  األمانة  ا 

 للنظام األساس ي الحالي. 
ً
 املصّوتين وفقا

 خاصة حكام أالعنوان الرابع:  

 داري  الفصل األول: النظام املالي واإل 

 )األصول المؤسسية( 38المادة 

 على الصعيدين املحلي والدولي تحتي
ً
اسم    تم تسجيل أصول الحركة العاملية للدفاع عن األطفال قانونيا

 وستشمل بشكٍل ملموس األصول التالية:  DCI  –الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 . ة وغير املنقولة املكتسبة بأّي طريقةنقولت املاملمتلكا .1

والحقوق   .2 والحصص  واألسهم  والدخل  كاملال  املنظمة،  أغراض  لتحقيق  بأّي شكل  املكتسبة  األصول 

 واألصول امللموسة وغير امللموسة.

 ت األعضاء والرسوم املدفوعة مقابل الخدمات املقدمة في إطار أنشطة الحركة.مساهما .3

   ني والتفويضلقانو ا  ثيلالتم 39المادة 

اتفا ي أو  عقد  أي  توقيع  التم  وأمين  الرئيس  قبل  من  اقتصادي  طابع  ذي  في    صندوق ق  آخر  أي عضو  أو 

ألعمال القانونية ونقل امللكية، ويجوز  املجلس التنفيذي، وهم فقط لديهم الصالحية لتمثيل املنظمة في ا

 .تنفيذي ير الاملد/ العامإلى األمين  منظمةلللهم تفويض اإلدارة اليومية  

 . صندوق توقيع وإدارة الحساب املصرفي من قبل الرئيس وأمين الويجب املوافقة على التفويض بال

   الصالحيات 40المادة 

 ملا ينص عليه القانون  تمّتع املجلس التنفيذي بأكثر الصالحيات شمو ي
ً
لية فيما يتعلق بإدارة املنظمة، وفقا

ل ويجوز  األساس ي.  النظام  أخرى،التنفلمجلس  وهذا  أموٍر  بين  من  األول،  املقام  في  واعتماد    يذي  صياغة 

واقتراض   ورهن  املنقولة،  غير  أو  املنقولة  املمتلكات  كافة  وبيع  وتبادل  وشراء  والعقود،  اإلجراءات  كافة 

عق كافة  وإغالق  عن  ي 
ّ
والتخل والتحويالت،  والتبرعات  املنح  وقبول  األشكال،  من  شكل  بأي  اإليجار  ود 

وتالحق املمثلين  فويض  وق،  ألحد  عضو    –الصالحيات  كان  أو  سواء  وتمثيل  كذلك،  يكن  لم  أم  مشارك 

ا تمثيل  الت  نظمةملتفويض  للمجلس  مكن  ي  املساواة  قدم  وعلى  عليه.  ّدعى  م  أو  كمّدعي  املحكمة  نفيذي  في 

 مثيل، يض التتعيين أو فصل املوظفين من املنظمة، وتحديد األجور، ومنح الصالحيات والتفويضات، وتفو 

مكن له فرض أو استالم أّي مبلغ أو قي  عن الحركةمة واملطالبة باسترداد األموال  وي 
ً
، وفتح حسابات  نيابة
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العمليات عبر هذ كافة  أو خاصة، وتنفيذ  كافة  مع أي مؤسسة مالية، عامة  الحسابات واالستفادة من  ه 

رها  
ّ
توف التي  املس املنظمةالخدمات  املبالغ  سداد  له  ويجوز  ع،  التحقة  الرسائل  لى  واستالم  جمعية، 

د، املسجلة أو غير املسجلة، وغيرها من املستندات الناشئة عن أي وسيلة اتصال أخرى  والبرقيات والطرو 

ا شركة  أو  الجمارك  أو  البريد  مكتب  عبر  اإليجار  قادمة  وتسيد  أخرى،  منظمة  أّي  أو  الحديدية  لسكك 

 وأي نوع من املستندات التجارية.   واتير ة والفوإصدار اإليصاالت، إلى جانب رسائل التغطي

 للمجلس التنفيذي تفويض جزٍء من هذه املهام إلى املدير التنفيذي/األمين العام.ويمكن  

   المالية اإلدارة 41المادة 

 لتحقيق األهداف  ل   املالي  والدخلميع أصول  ج
ً
ستخدم حصرا

 
لحركة العاملية للدفاع عن األطفال سوف ت

 اللتزامات املعتمدة.حركة، والوفاء بكافة الخطط وامليزانيات وا لها اتي وضعتوالغايات ال

 التنظيمية المسؤولية 42المادة 

شرعيون ا ون 
ّ
ممثل فيها  يشترك  والتي   

ً
قانونيا عليها  املتعاقد  خالل    اللتزامات  من   

ً
حصرا ضمانها  سيتم 

ل موارد 
ّ
 .نظمةاملاألصول التي تشك

 ت تلكا وحيد المموت االستقالة 43المادة 

طرد من الحركة العاملية للدفاع عن األطفال    أو  يستقيلأو عضو مشارك،    فرع وطني يحق ألي  ال ألّي    –ي 

 ض أو التعويض املالي من املنظمة. سبب من األسباب، املطالبة باسترداد األموال أو املشاركة أو التعوي

   المالية السنة 44المادة 

للحركت املالية  السنة  العامليةبدأ  حفللد  ة  الثاني/يناير  كانون  من  األول  من  األطفال  عن  الواحد اع  تى 

للفترة املالية املقبلة من قبل    واملوازنة والثالثين من كانون األول/ديسمبر، ويتم اعتماد الحسابات السنوية  

املالية السابقة   الفترة  العامة باعتماد حسابات  بينما تقوم الجمعية  التنفيذي،  ة  مقّد امل   ملوازنةوا املجلس 

 . إليها من قبل املجلس التنفيذي أو أمين الصندوق 

 الفصل الثاني: إصالحات القوانين 

   اإلجراءات 45المادة 

ة العامة خالل االجتماعات التي يتم فيها  خضع هذا النظام األساس ي للتعديالت املقترحة من قبل الجمعيي

 وحصلت على موافقة ث
ً
 ( على األقل من األعضاء الحاضرين.3/ 2) لثي األصواتإثارة هذه املسألة صراحة

الرئيس   على  )يجب  ثالثة  قبل  التنفيذي  املجلس  عليه  وافق  الذي  التعديالت  بمشروع  األعضاء  (  3إبالغ 

 لعامة.  أشهر على األقل من انعقاد الجمعية ا
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شهر قبل  ضرورية،  تعتبر  تعديالت،  اقتراح  التصويت  حق  لديهم  الذين  لألعضاء  مكن  م1)  ي  واحد  ن  ( 

العان جلسة  خالل  املقترح  التعديل  ومناقشة  الجمعية  بعد  قاد  التالي  اليوم  في  التعديل  ويسري  جمعية، 

 املوافقة عليه. 

 الفصل الثالث: اللغات 

 العمل  لغات 46المادة 

الت رسميستخدم  بشكٍل  األطفال  عن  للدفاع  العاملية  في    أربع  حركة  واملس لغات  املتعلالوثائق  قة  تندات 

و عب والفرنسية  واإلسبانية  اإلنجليزية  وهي  األمالعربية ملها  وستوفر  و/أو  ،  العامة  اإلقليميةانة    املكاتب 

 في حدود قدراتها  خدمات مكتوبة وشفوية بهذه اللغات األربع
ً
 .لالحتياجات اإلقليمية ووفقا

 الفصل الرابع: اإلغالق 

  اإلغالق 47المادة 

العامليا للدفاع عن الحركة  أو إغالقها    لألطفاة  ها 
ّ
مكن حل ي    تتمّتع بمدة عمل غير محدودة، وبالتالي ال 

ّ
إال

 للمتطلبات املنصوص عليها في املادة    يتم عقده  غير عادي   اجتماع دوليمن قبل  
ً
من    24لهذا الغرض، وفقا

 النظام األساس ي الحالي. 

   التصفية 48المادة 

الحب بحّل  لقرار  التوصل  لمجرد  العاملية  في   لدفاعركة  للشروع  لجنة  بتعيين  الجمعية  تقوم  األطفال،  عن 

واملطل األصول  إلى  تصفية  املتبقية  األصول  كافة  نسب  ست  واملصروفات،  املطلوبات  تصفية  وبعد  وبات. 

اف املصلحة العامة، على غرار الحركة العاملية للدفاع عن االطفال، وتستفيد  منظمة تسعى لتحقيق أهد

الضريبي. و من اإلع يج فاء  بأي حال من األحوال استرداد األصول و ال  املؤّسسين  أو األعضاء  للمؤّسسين    ز 

 لتحقيق مكاسب شخصية أو بأّي شكل آخر. 
ً
 املتبقية أو استخدامها بالكامل أو جزئيا

م  اختيار  )وسيتم  األقل  على  األعضاء  ثلثي  تصويت  بعد  بقرار،  أكثر  أو  واحد  األعضاء  3/ 2ستفيد  من   )

جلسة ال في  بينعالجم  حاضرين  أو  )الوطني  السويسري  والتشريع  املنظمة  حل  يحّدد  والذي  العامة،    ية 

 أو املحلية( الذي ينطبق في مثل هذه الحالة.  املقاطعات


