النظام الأ�سا�س لرابطة خريجي جامعة �إفريقيا العاملية

ل�سنة 2017م
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الديباجة:
    باسم اهلل ،الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل

كفوا أحد ،والصالة والسالم على النيب األمي َ
ً
املعلم.
يكن له
وبعد .فقد تداعينا ،حنن خرجيي جامعة إفريقيا العاملية ،من
أحناء العامل املختلفة استجابة لنداء القيادة العليا للجامعة ،وهي
حتتفل بيوبيلها الذهيب ،رغبة منا يف االستجابة ملقتضيات الواقع
ً
وتنزيال لنص املادة
العملي للخرجيني املنتشرين يف بقاع العامل.
 )2(-)3( :من النظام األساس جلامعة إفريقيا العاملية ،لسنة 2011م
واليت تنص علي اآلتي :ـ
تتكون اجلامعة من جملس األمناء ،وجملس اجلامعة ،واألساتذة،
ً
ً
وسعيا
وتعزيزا ُللحمة االجتماعية،
والعاملني ،واخلرجيني»،
لتنمية جمتمعات اخلرجيني ،ودعما للمؤسسة اليت رعتنا يف ريعان
شبابنا ،وخترجنا يف وحداتها العلمية مبختلف ختصصاتها.
بناء عليه فقد تعاهدنا على إصدار هذا النظام األساس ليكون
القانون الذي حيكم مسرية الرابطة ،ويضبط خطاها ،ويسدد
مسعاها ،كما تعاهدنا على االلتزام به وتطبيقه ومحايته.
ملحوظة :ـ
نصت الفقرة ( )7من اختصاصات مكتب العالقات اخلارجية
جبامعة أفريقيا العاملية علي اآلتي :ـ
توثيق عالقات اجلامعة مع خرجييها )1(،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) دليل اجلامعة إفريقيا العاملية للعام ( ، )2016دار جامعة أفريقيا للطباعة ط 9،1437هـ ـ 2016م 672:
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الفصل األول  :أحكام عامة
( )1اسم النظام وبدء العمل
(أ) يسمى هذا النظام »:النظام األساس لرابطة خرجيي جامعة
إفريقيا العاملية لسنة 2016م ،و يعمل به من تاريخ إجازته من
اجلمعية العمومية ،وتوقيع الرئيس عليه «
(ب) ُّ
تعد ديباجة هذا النظام جز ًءا ال يتجزأ منه ،وتستهدي
أجهزة الرابطة
باملبادئ الواردة فيها.
(ج) يفوض اخلرجيون الرابطة لتقوم مقامهم فيما نصت عليه
املادة ( )2(–)3من النظام األساس جلامعة إفريقيا العاملية لسنة
ً
ً
خارجيا.
داخليا أو
2011م ،ويف أي معامالت ختص اخلرجيني
الفصل الثاني :كيان الرابطة وشعارها
( )2كيان الرابطة وشعارها:
(أ) رابطة خرجيي جامعة إفريقيا العاملية ،رابطة طوعية
عاملية ،السياسية .ذات شخصية اعتبارية ،وصفة تعاقبية
مستدمية ،وذمة مالية مستقلة.
(ب) تتكون الرابطة من اجلمعية العمومية ،واللجنة
التنفيذية ،واملكتب التنفيذي ،واجمللس االستشاري ،والروابط
الفرعية للدول حسب طبيعتها.
(ج) يكون للرابطة شعار تعتمده اللجنة التنفيذية واملكتب
التنفيذي.
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الـمـــقـــر:
(د) يكون مقر الرابطة مدينة اخلرطوم عاصمة مجهورية
السودان ،وهلا احلق أن تنقل مقرها ألي دولة أخرى بقرار من
اجلمعية العمومية.
(ه) للرابطة سلطة التعاقد وامتالك العقارات ،واملنقوالت،
واألصول املختلفة ،وهلا حق التقاضي باسم الرابطة عن طريق
التحكيم ،أو التوفيقً ،
وفقا لقانون اإلرادة ،فإن مل يتفق الطرفان
على القانون الواجب التطبيق على منازعاتهما يكون القانون
الواجب التطبيق هو قانون دولة املقر الرئيس ،أو املقر الفرعي
حسب احلال ،وجيوز هلا اللجوء إىل القضاء.
( )3األهداف العامة للرابطة :
(أ) استيعاب قدرات اخلرجيني ،وتأهيلهم وربطهم باجلامعة،
وجمتمعاتهم واملساهمة يف تنميتها .
(ب) التعاون مع  اجلامعة يف حتقيق رسالتها ،وتعزيز دورها
ً
ً
ً
حمليا،
وعامليا.
وإقليميا‘
( )4األهداف التشغيلية للرابطة:
(أ) املساهمة يف التعايش السلمي ،وفض املنازعات بني اجلماعات
والشعوب .وإشاعة قيم التسامح واالعتدال ،وقبول اآلخر.
(ب) املبادرة بتقديم الدراسات العلمية ،واملبادرات ،بغرض
املساهمة يف حل مشكالت جمتمعات اخلرجيني.
(جـ) البعد عن الصراعات السياسية ،والدينية ،والطائفية،
والعرقية ،ونبذ التعصب ،والعنف.
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(د) العمل على تنسيق اجلهود مع اجلامعة واملؤسسات،
واملنظمات ذات األهداف النظرية ،أو اليت حتقق أهداف الرابطة
الفصل الثالث  :تفسري املفردات
ً
معنى آخر ،يكون
( )5يف هذا النظام وما مل يقتض السياق
للكلمات اآلتية املعنى املقابل لكل منها :
(أ) الرابطة :يقصد بها رابطة خرجيي جامعة إفريقيا العاملية،
املنشأة مبوجب أحكام هذا النظام.
(ب) اجلمعية العمومية :يقصد بها جمموع ممثلي الروابط
الفرعية املكونة للرابطة.
(ج) اجلامعة :يقصد بها جامعة إفريقيا العاملية.
(د) اللجنة التنفيذية :هي اللجنة املنتخبة بواسطة اجلمعية
العمومية؛ واليت هلا احلق يف اختيار مكتبها التنفيذي لتنفيذ
سياسات الرابطة ،وتسيري شؤونها ،وتتكون من مخسة
ً
عضوا.
وثالثني
(ه) املكتب التنفيذي :يقصد به املكتب الذي يرأسه رئيس
اللجنه التنفيذية ،واملنتخب من قبل اللجنة التنفيذية.
(و) الرئيس :يقصد به الشخص املنتخب من قبل اللجنة
التنفيذية لرئاسة املكتب التنفيذي.
(ز) نائبا الرئيس :هما الشخصان املنتخبان من قبل اللجنة
التنفيذية لينوبا عن الرئيس حال غيابه.
(ح) األمني العام :يقصد به من تعينه اللجنة التنفيذية ليقوم
بالتنسيق مع األمانات.
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(ط) األمني :يقصد به أي من أعضاء اللجنة التنفيذية ،املعني
من قبلها لتولي أي منصب من مناصبها.
(ي) اخلريج :يقصد به حامل أي من الدرجات العلمية اليت
مينحها اجمللس العلمي جلامعة إفريقيا العاملية ،ويشمل
ذلك خرجيي املعاهد واملراكز ،وخرجيي املركز اإلسالمي
اإلفريقي يف اخلرطوم ،ومحلة البكالوريوس والشهادات
الثانوية العاملية ومحلة الدبلومات الوسيطة مبا فيها الدبلوم
اخلاص ،وخرجيي الكليات واملعاهد املنتسبة للجامعة،
ومحلة الدرجات العلمية الفخرية.
(ك) العضو:هو اخلريج املعرف يف الفقرة (ي) من املادة « « 4من
هذا النظام.
(م) الروابط الفرعية :يقصد بها الفرع أو الفروع املكونة بأي
دولة يوجد بها خرجيون.
(ن) اجمللس االستشاري :يقصد به اجمللس املكون من رئيس
جملس أمناء اجلامعة ،ومديرها ،ورئيس مكتب العالقات
اخلارجية باجلامعة ،ورئيس الرابطة ونائبيه ،واألمني العام،
ورؤساء املنسقيات اإلقليمية وقيادات اخلرجيني على ّ
أال يزيد
ً
عضوا وحيق للمجلس زيادتهم.
عددهم عن مخسة عشر
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الفصل الرابع :أجهزة الرابطة
( )6اجلمعية العمومية:
   1-6التكوين
(أ) تتكون اجلمعية العمومية من ممثلي الروابط الفرعية،
ُّ
وتعد هي السلطة العليا للرابطة .
(ب) ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية من بني املؤمترين،
وتكون مدة واليتهم أربع سنوات ،وجيوز إعادة انتخابهم لدورة
ثانية فحسب.
 2-6االختصاصات:
(أ) تضع السياسات العامة للرابطة ،وجتيز ميزانيتها .وحتدد
اشرتاكات األعضاء ،ومساهماتهم ،ومصادر اإليرادات ،وأوجه
الصرف.
(ب) جتيز خطط وبرامج اللجنة التنفيذية.
(ج) هلا حق اإلشراف على أعمال اللجنة التنفيذية ،وتوجيهها،
وحماسبتها ،وإقالتها.
ً
جلانا للتحقيق ،واحملاسبة يف الشكاوى املقدمة
(د) تشكل
من الروابط الفرعية ضد اللجنة التنفيذية ،وتقرر يف توصياتها
ً
وفقا للوائح.
(ه) جتيز النظام األساس للرابطة ،وتعدله أو تلغيه ،مبوافقة
ثلثي أعضائها.
(و) املكتب التنفيذي تنتخب ممثلي الرابطة ،لعضوية أجهزة
اجلامعة املختلفة.
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 3-6االنعقاد:
(أ) تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها مرة  يف كل عامني
(نصف الدورة) ،وجيوز هلا عقد اجتماعات استثنائية أوطارئة
مبوجب اقرتاح صادر من اللجنة التنفيذية ،أو بطلب موقع
عليه من نصف جلان الروابط الفرعية.
(ب) جتيز قراراتها باألغلبية البسيطة ( ،)1+%50ويف حالة عدم
اكتمال النصاب القانوني يرفع االجتماع ،على أن يتم عقده
يف اليوم التالي بأي عدد من األعضاء ،وتبلغ القرارات لألعضاء
الذين مل يتمكنوا من احلضور.
املكتب التنفيذي:
 1-7التكوين:
يتكون املكتب التنفيذي من :
(أ) الرئيس (ب) نائيب الرئيس( .ج) األمني العام.
(د) أمني أمانة الشؤون اإلدارية واملالية.
(ه) أمني أمانة العالقات اخلارجية.
(و) أمني أمانة اإلحصاء واملعلومات والعضوية.
(ز) أمني أمانة التخطيط والتدريب.
(ح) أمني أمانة اإلعالم والعالقات العامة.
(ط) أمني أمانة الشؤون االجتماعية.
(ي)  أمني أمانة الشؤون الثقافية.
( ك) أمني أمانة تنمية العالقات االقتصادية.
(ل) أمني أمانة البحوث والدراسات.
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( م) أمني أمانة الشؤون األكادميية.
(ن) أمني األمانة الرياضية .
( س) أمني أمانة املرأة.
( ع) نواب األمناء(.أ) يكون لكل أمني نائب أو أكثر (ب)
ينوب نائب األمني عنه يف مجيع االختصاصات املوكلة إليه
عند غيابه.
 2-7االنعقاد :
ً
ً
دوريا مرة كل شهر،
اجتماعا
(أ) يعقد املكتب التنفيذي
ً
احلاجة  وفقا ملا
وجيوز له عقد اجتماعات طارئة إذا اقتصت
حتدده اللوائح.
(ب) النصاب القانوني الجتماعات اللجنة التنفيذية يكون
حبضور أكثر من نصف األعضاء.
(ج) جتيز قراراتها باألغلبية البسيطة ( )1 + %50من االعضاء
احلاضرين.
(د) جيوز للجنة التنفيذية إنشاء أية أمانة جديدة بصورة
مؤقتة إذا اقتضى األمر ذلك شريطة مصادقة اجلمعية
العمومية عيها يف اجتماعاتها التالي.
( )3-7اختصاصات الرئيس :
الرئيس هو رمز الرابطة ،واملسئوول عن حفظ كيان الرابطة،
ً
ً
وإقليميا
حمليا
ومحاية مصاحلها ،وميثلها يف مجيع املناسبات،
ً
وعامليا.
يعد الرئيس هو املسؤول التنفيذي األول أمام اجلمعية
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العمومية ،عن حسن أداء الرابطة ،وجودة أعماهلا ،وتكون
له االختصاصات ،والصالحيات اآلتية:
(أ) تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية.
(ب) يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية ،ويف حالة غيابه
يتوىل رئاستها أحد نائبيه ،ويف حالة غيابهم مجيعا يتوىل
رئاستها األمني العام.
(ج) يشرف على حتويل السياسات العامة املوضوعة من قبل
اجلمعية العمومية إىل برامج عمل قابلة للتنفيذ.
(د) يشرف على تنفيذ خطط وبرامج عمل الرابطة لتحقيق
أهدافها.
(ه) يشرف على األداء املالي للرابطة وفق الضوابط املالية
واحملاسبية للصرف املالي.
ً
تقريرا ربع سنوي عن األداء الكلي للرابطة ألعضاء
(و) يقدم
اللجنة التنفيذية.
ُ
تقريرا عن األداء الكلي للرابطة
(ز) يقدم للجمعية العمومية
كل سنتني بالتضامن مع اللجنة التنفيذية.
(ح) يقدم خطط الرابطة ،وبراجمها ،وميزانيتها للجمعية
العمومية إلجازتها.
(ط) ميثل الرابطة يف مجيع املناسبات احمللية واإلقليمية
والعاملية.
(ي) يوقع على الشيكات مع أمني الشؤون املالية واإلدارية.
(ي) يوقع على اخلطابات والبيانات الصادرة باسم الرابطة.
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ً
مسؤوال عن :
  2-3-7األمني العام  :يكون األمني العام
(أ) تدوين حماضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وعرضها
الجتماعات اللجنة التنفيذية  التالية إلجازتها.
(ب) اإلشراف ومتابعة أنشطة األمانات املتخصصة ،ورفع
التقارير الدورية عنها للجنة التنفيذية.
(ج) إرسال املكاتبات الصادرة من الرابطة إىل اجلهات املعنية،
واستالم الرسائل الواردة إليها ،وتسليمها للجهات املختصة
بالرابطة.
(د)اإلعداد الجتماعات اجلمعية العمومية بالتعاون مع
األمانات.
(ه) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية .
(و) أخري.
ً
مسؤوال عن :
  3-3-7أمانة الشؤون اإلدارية واملالية :يكون
•وضع اخلطط والربامج املالية للرابطة .
•تقديم مقرتح امليزانية العامة للرابطة للجنة التنفيذية
إلجازتها بغرض رفعها للجمعية العمومية لإلجازة النهائية.
•إعداد التقارير املالية السنوية ورفعها للجنة التنفيذية
إلجازتها.
•فتح حسابات الرابطة بالعملة احمللية ،واألجنبية حسب
موجهات البنك املركزي بالسودان.
•مسك الدفاتر املالية واحملاسبية للرابطة ،وتنظيمها وفقا
لألسس املالية واحملاسبية املعتمدة.
11

•اإلشراف على مجع اشرتاكات األعضاء ،والتربعات واهلبات،
واألوقاف وغريها من اإليرادات املعتمدة.
•استثمار أموال الرابطة وفقا لتوجيه اللجنة التنفيذية.
• التوقيع على الشيكات مع الرئيس.
• ضبط العمل اإلداري  ،وتنظيم ساعات العمل بالرابطة .
•تهيئة مقر الرابطة ،وجتهيزه باألثاثات ،وأجهزة احلاسب اآللي،
واملاكينات ،ووسائل االتصال ،واملعينات الورقية ،وغريها.
• تصديق صندوق بريد باسم الرابطة .
ً
مسؤوال عن :
( )4-3-7أمانة العالقات اخلارجية :يكون
(أ) وضع خطة لتكوين الروابط الفرعية بالدول املختلفة.
(ب)تعريف اجلهات احلكومية ،والشعبية ،واملنظمات
التطوعية ،واملؤسسات ذات الصلة ،داخليا وخارجيا بالرابطة،
وأهدافها.
(ج) ترتيب اللقاءات مع زوار اجلامعة ،واخلرجيني الذين يفدون
إىل دولة املقر ،أو أي دولة بها رابطة فرعية للخرجيني.
(د)توطيد عالقات الرابطة ،باجلهات ذات الصلة ،واعداد
مذكرات التفاهم ،أو التعاون معها ،وفقا هلذا النظام.
(ه) تقديم الدعوات ملسؤولي اجلهات ذات الصلة.
(و) يقدم التقارير الدورية للجنة التنفيذية عن أداء الروابط
الفرعية بالدول املختلفة.
(ز) التنسيق مع سكرتارية مدير اجلامعة ونائباه واملكتب
التنفيذي ملدير اجلامعة ومكتب العالقات اخلارجية
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باجلامعة فيما خيص األعمال ذات الصلة بني اجلامعة
والرابطة.
ً
مسؤوال عن :
( )5-3-7أمانة اإلحصاء واملعلومات والعضوية  :يكون

(أ) حصر اخلرجيني ،وتصنيفهم بنا ًء على ختصصاتهم ،ودوهلم،
ً
وفقا لقاعدة بيانات معتمدة من اللجنة
ومناصبهم ،وغريها،
التنفيذية.
(ب) إعداد االستمارات اخلاصة حبصر اخلرجيني ،وتصنيفهم.
(ج) استخراج بطاقات العضوية للخرجيني ،والتوقيع عليها.
(د)تقديم املعلومات والبيانات،واإلحصاءات للجنة التنفيذية
واألمانات املتخصصة .
ً
مسؤوال عن :
( )6-3-7أمانة التخطيط والتدريب  :يكون
(أ) وضع اخلطط املرحلية ،واإلسرتاتيجية للرابطة وحتويلها
لربامج تفصيلية قابلة للتنفيذ.
(ب) إقامة الدورات التدريبية يف جماالت تنمية املوارد البشرية
املختلفة ،وحتديد فرتاتها الزمنية.
(ج) توحيد خطط األمانات املتخصصة ،وتنسيقها ،ووضع
السياسات لتنفيذها.
ً
ً
وخارجيا .
داخليا
(د) إنشاء مراكز للدراسات والتدريب
( )7-3-7أمانة اإلعالم والعالقات العامة :
ً
مسؤوال عن :
يكون
(أ) التعريف بأهداف الرابطة ،وإبراز براجمها ،بالتنسيق مع
أمانة العالقات اخلارجية .
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(ب) التغطية اإلعالمية الفاعلة لكافة أنشطة الرابطة .
(ج)االستفادة من كافة الوسائط اإلعالمية التقليدية
واحلديثة ،وتسخريها خلدمة أنشطة الرابطة .
(د) توثيق أنشطة الرابطة جبميع الوسائل املتاحة.
(ه) التنسيق مع اجلهات اإلعالمية ،والقنوات الفضائية ،ملصلحة
أنشطة الرابطة.
( )8-3-7أمانة الشؤون الثقافية :يكون مسؤو ًال عن :
(أ) تعزيز التواصل الثقايف بني ثقافات اخلرجيني املختلفة.
(ب)االهتمام باإلصدارات العلمية ،والنشرات الثقافية،
واجملالت ،والكتب ،والربامج اإلذاعية والتلفزيونية.
(ج) إقامة املؤمترات العلمية ،وورش العمل ،وجلسات التفاكر،
والنقاش اهلادف.
(د)طرح املبادرات الفكرية ،لتعزيز قيم احلوار،وتبادل األفكار
والرؤى.
(ه) حث اخلرجيني على تقديم الربامج اإلذاعية ،والتلفزيونية،
والكتابة يف الصحف اليومية ،واجملالت الدورية،
َ
واحملكمة،
(و) التعريف برسالة اجلامعة ،ودورها يف خدمة جمتمعات
اخلرجيني  ،بالتنسيق مع أمانة العالقات اخلارجية .
(ز) السعي حلل مشاكل اخلرجيني ،واملساهمة يف تنمية
مقدراتهم العلمية ،ودفعهم إلكمال دراساتهم العليا ،والبحث
عن منح دراسية هلم.
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(ح) تعزيز الرتابط االجتماعي واألسري بني اخلرجيني.
(ط) إقامة األنشطة االجتماعية اليت تقوي ُ
اللحمة االجتماعية
بني اخلرجيني.
( )9-3-7أمانة الشؤون االجتماعية:
ً
داخليا
(أ) تعزيز الرتابط االجتماعي واألسري بني اخلرجيني
ً
خارجيا.
(ب) إقامة مناشط اجتماعية اليت تقوي ُ
اللحمة االجتماعية
بني اخلرجيني
(ج) السعي ملساعدة اخلرجيني للقيام بدورهم على أكمل
وجه جتاه جمتمعاتهم.
(د) السعي إلجياد حلول مناسبة ملشكالت اخلرجيني.
(هـ) التعاون مع اجلهات ذات األهداف املشابهة.
( )10-3-7األمانة األكادميية:
(أ) السعي الجياد فرص املنح الدراسية على مستوى بكالريوس
والدراسات العليا.
(ب) السعي لربط استخراج التخرج باجلامعة باستخراج بطاقة
عضوية الرابطة.
(ج) السعي لرتشيح الطالب لاللتحاق باجلامعة.
(د) أخرى.
( )11-3-7أمانة البحوث والدراسات:
(أ) دعم وتشجيع البحث العلمي والدراسات يف اجملاالت املختلفة
لدي اخلرجيني.
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(ب) طباعة الكتب والبحوث والدراسات باللغة العربية
واللغات األجنبية.
(ت) تبادل املعلومات واخلربات مع مراكز البحوث ذات األهداف
والنشاطات املماثلة داخل السودان وخارجه.
(ث) استطالع الظواهر واملشكالت ذات العالقة بقضايا
اخلرجيني ،وتوفري املعلومات عنها للباحثينن وعقد اللقاءات
هلا.
(ج) إجراء االتصاالت مع املؤلفني من اخلرجيني ودور النشر
املعنية للحصول على موافقة الطباعة والرتمجة وابرام العقود
اخلاصة حبقوق الرتمجة إىل لغات خمتلفة.
(ح) النظر فيما يرد إىل الرابطة من الكتب والبحوث والنشرات
من اخلرجيني وابداء الرأي فى صالحية نشرها.
(خ) مساعدة اخلرجيني على نشر حبوثهم فى اجملالت العلمية
باجلامعة.
(د) اصدارة دورية أو حولية حمكمة.
(ذ) اعداد حبوث احملاضرات والندوات وأوراق العمل للطباعة
والنشر.
(ر) إقامة املؤمترات العلمية ،وورش العمل ،والعصف الذهين.
(ز) اإلشراف على جائزة «رئيس اجلمهورية املشري عمر حسن
أمحد البشري للسلم االجتماعي فى إفريقيا» املقرتحة.
(س) اإلشراف على جائزة املدير خلريج املميز.
(ش) الرتشيح للجوائز احمللية واالقليمية والعاملية.
(ص) أخري.
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( )12-3-7أمانة تنيمة العالقات االقتصادية:
(أ) انشاء العالقات والتعاون بني الرابطة واملؤسسات املالية
والتمويلية يف دولة املقر والعامل العربي وإفريقيا وآسيا.
(ب) اعداد املشروعات االستثمارية ،والبحث عن التمول هلا
ً
ً
وخارجييا.
داخليا
( ) 13-3-7أمينة املرأة :تكون مسؤولة عن :
(أ) تقديم الربامج النوعية اخلاصة بشؤون املرأة ،
واحتياجاتها
(ب) حتفيز اخلرجيات للمشاركة يف مجيع أنشطة الرابطة
وبراجمها.
(ج) تعزيز التواصل بني اخلرجيات ،والرابطة.
(د) اعداد مشروعات لتفعيل دور الرابطة.
 -8اجمللس االستشاري:
 1-8التكوين:
(أ) يتكون اجمللس االستشاري من :
ً
اجلامعة                                 ......راعيا.
( )1رئيس جملس أمناء
ً
اجلامعة                                            ..................رئيسا.
( )2مدير
ً
عضوا
( )3رئيس مكتب العالقات اخلارجية باجلامعة....
ً
ً
ومقررا.
التنفيذية                       ............عضوا
( )4رئيس اللجنة
( )4نائيب الرئيس                                                      ..............عضوين
ً
العام                                                    ..................عضوا.
( )5األمني
( )6رؤساء املنسيقيات االقليمية                                               أعضاء
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( )7مخسة عشر( )15من أبرز قيادات اخلرجيني واخلرجيات
من ذوي اخلربة يتم تعيينهم بالتشاور بني اللجنة التنفيذية
واجمللس.
(ب) يقدم اجمللس املشورة والنصح للجنة التنفيذية والروابط
الفرعية ،بناء على طلب مقدم إليه من اللجنة أو الروابط
الفرعية ،أو مببادرة منه.
(ج) يساعد الرابطة يف احلصول على الدعم املالي واملادي
واملعنوي.
(د) يعقد اجمللس االستشاري اجتماعاته مرة كل عام لتقديم
املشورة والنصح للجنة التنفيذية والروابط الفرعية
الفصل اخلامس :الروابط الفرعية
( )1-9التكوين
َ
تكون روابط فرعية للرابطة بأي دولة بها أعضاء ينتمون
(أ)
للرابطة ،وجيوز تكوين أكثر من رابطة فرعية بالدولة
الواحدة إذا اقتضى األمر ذلك.
(ب) تكون لكل رابطة فرعية مجعية عمومية مكونة
من مجيع األعضاء املنتمني هلا.
(ج) تنتخب اجلمعية العمومية الفرعية رئيسا هلا ،ونائبا له،
ومقررا هلا ،وتنتخب اللجنة التنفيذية.
(د) دون املساس مبا نصت عليه هذا النظام يكون للروابط
الفرعية مجيع االختصاصات الواردة يف هذا النظام .وتنطبق
عليها أحكام االنعقاد الواردة يف هذا النظام .
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(ه) حتدد اللوائح مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية ،وأماناتها
املتخصصة.
(و) تسرتشد الروابط الفرعية مبا نص عليه هذا النظام فيما
خيص التكوين ،واالختصاص ،واالنعقاد.
الفصل السادس  :العضوية
( )1-10اكتساب العضوية :
(أ) يكتسب عضوية املؤسسة كل من تنطبق عليه الفقرتان
« ك»و» م « من املادة تفسري املفردات ،من هذا النظام
(ب) جيب على األعضاء االلتزام باآلتي :
( )1االلتزام بقيم رسالة اإلسالم ،ومقاصدها.
( )2االلتزام بالنظام األساس للمؤسسة ،وأهدافها ،ولوائحها،
ومحايتها.
( )3تسديد االشرتاكات اليت تقرتحها اللجنة التنفيذية ،و
جتبزها اجلعمية العمومية
( )4االلتزام بالقرارات اليت يصدرها جملس األمناء ،واللجنة
التنفيذية ،أو األقاليم أو الفرعيات.
( )5تنفيذ ما يوكل إليهم من برامج ،ودراسات ،وأعمال.
()6العمل بروح الفريق.
(ج) حتدد اللوائح أسباب فقدان عضوية الرابطة .
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الفصل السابع :املوارد املالية
( :)11تتكون املوارد املالية للرابطة من :
(أ)اشرتاكات األعضاء اليت تقرتحها اللجنة ،وتقررها اجلمعية
العمومية.
(ب) مساهمات اخلريين وتربعاتهم وهباتهم.
(ج) املشروعات الوقفية.
(د)مساهمات املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية ،وتربعاتها،
وهباتها ،ومنحها.
(ه) مساهمات املؤسسات املصرفية واملالية ،وتربعاتها وهباتها
(و) عائدات األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية.
(ز) مساهمات جملس أمناء اجلامعة ،واجلامعة.
  (ح) أي مصادر مشروعة تقرتحها اللجنة التنفيذية وجتيزها
اجلمعية العمومية .
الفصل الثامن  :حل الرابطة وأيلولة ممتلكاتها
(( )12أ) ال جيوز حل الرابطة إال مبوافقة ثلثي أعضاء اجلمعية
العمومية .
     (ب) تؤول ممتلكات الروابط الفرعية املكونة مبوجب
أحكام هذا النظام   وأمواهلا حال حلها إىل الرابطة ،بعد
تسوية مديونياتها ،والوفاء بالتزاماتها.
    (ج) تؤول ممتلكات الرابطة وأمواهلا حال حلها ،وممتلكات
الروابط الفرعية وأمواهلا ،إىل جامعة إفريقيا العاملية  ،بعد
تسوية مديونياتها ،والوفاء بالتزاماتها.
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الفصل التاسع :سلطة إصدار اللوائح
(( – )13أ) للجنة التنفيذية حق إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا النظام ،وجتيزها اجلمعية العمومية.
(ب) تستهدي اللجان التنفيذية للروابط الفرعية باللوائح
اليت تضعها اللجنة التنفيذية عند وضع لوائحها التنفيذية
اخلاصة بها.
ً
الغيا أي نص يف هذا النظام ،أو أي الئحة صادرة
(ج) يكون
مبوجبه ،إذا جاء خمالفا لقيم اإلسالم ،أو رسالة اجلامعة ،أو
النظام القانوني لدولة املقر ،أو أي دولة توجد بها رئاسة رابطة
فرعية .
الفصل العاشر  :تعديل النظام األساس
(( - )14أ) ال جيوز تعديل النظام األساس إال مبوافقة ثلثي أعضاء
اجلمعية العمومية يف اجتماع يعقد هلذا الغرض.
(ب) للرئيس ونائباه واألمانة العامة أو ثلثي أعضاء اللجنة
التنفيذية ،أو نصف املكاتب اإلقليمية ،احلق يف اقرتاح
مشروع لتعديل النظام األساس ،أو اقرتاح مشروع بنظام أساس
جديد.
(ج) جتيز اجلمعية العمومية نص التعديل ،أو مقرتح النظام
اجلديد بأغلبية ثلثي األعضاء ،ويكون نافذا ابتدا ًء من تاريخ
توقيع رئيس الرابطة عليه.
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الفصل احلادي عشر :أحكام ختامية
(( - )15أ) خلو املناصب :حتدد اللوائح األسباب اليت مبوجبها
خيلو أي منصب من املناصب اإلدارية بالرابطة وحتدد كيفية
شغله.
(ب) عضوية االحتادات واملنظمات:جيوز للرابطة االنضمام ألي
احتاد أو تنظيم من التنظيمات احمللية ،أو اإلقليمية ،أو العاملية،
أو أي جتمع ملنظمات اجملتمع املدني ،إذا كانت أهدافها متفقة
ً
حمققا هلا.
مع أهدافها ،أو
(ج) عالقات الرابطة اخلارجية :جتوز للرابطة إنشاء عالقات
خارجية مع اجلهات اليت تتفق معها يف األهداف والرسالة.
(د) االستشارية القانونية للرابطة :جتوز للرابطة إنشاء
مكتب لالستشارات القانونية.
(ه) املخصصات املالية لشاغلي املناصب اإلدارية :جتوز للجمعية
العمومية اعتماد خمصصات مالية ملن يشغلون املناصب
اإلدارية بالرابطة ،على أن تفصل اللوائح ذلك.
شهادة إجازة النظام األساس :
بهذا أشهد ،أن اجلمعية العمومية ،قد أجازت النظام األساس،
لرابطة خرجيي جامعة إفريقيا العاملية ،لسنة  2017م ،يف
جلستها الرقم األولي ،من دورة انعقادها رقم ،..)1(.بتاريخ 7-6
من شهر يناير لسنة2017م ،املوافق ليوم 8-7من شهر ربيع اآلخر
لسنة 1437هـ.
رئيس اللجنة التنفيذية خلرجيي جامعة إفريقيا العاملية.
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اعتماد النظام
صدر حتت توقيعي ،وختم الرابطة يف اخلرطوم ،عاصمة
مجهورية السودان ،يف يوم اخلميس  /20من شهر يوليو
لسنة2017م.
رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة خرجيي جامعة إفريقيا
العاملية.
د.كمارا عباس
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