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  النظام األساسي لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

  2010بيروت في أكتوبر المصادق عليه بمؤتمر 

 اإلنشاء والتسمية: الفصل األول   
  : املادة األوىل 

  االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات"تنشأ يف الوطن العريب منظمة مهنية وعلمية تسمى "
  .االحتاد: فيما بعد بعبارةويكون مقرها تونس، ويشار إليه ) اعلم(

 األهداف والصالحيات: الفصل الثاني   
  :املادة الثانية                
  :يعمل االحتاد على حتقيق األهداف اآلتية                

العناية بالرتاث العريب املكتوب والسمعي البصري والتعريف به والعمل على صيانته وإتاحته لكل  .1
  . املستفيدين

االرتقاء باملهنة والرفع من منزلتها يف اجملتمع واعتماد أساليب العمل الناجعة  العمل على .2
  . واملواصفات الدولية والعربية

الرفع من مستوى التكوين اجلامعي للمكتبيني وأخصائيي املعلومات وتكثيف التكوين املستمر  .3
م   . والتأهيل لفائد

ملعلومات، واملسامهة يف إصدار األدلة إعداد وتشجيع البحوث العلمية يف جمال املكتبات وا .4
املتخصصة وأدوات وركائز العمل األساسية، والعمل على توحيد املصطلحات يف جمال املكتبات 

  . واملعلومات
  . إصدار دورية مهنية متخصصة تكون لسان حال االحتاد .5
ع قيام مثل تعزيز عالقات التعاون بني اجلمعيات واملؤسسات املكتبية يف الوطن العريب، وتشجي .6

  . تلك اجلمعيات يف األقطار اليت مل تؤسس فيها بعد
  .التعاون مع املنظمات العربية والدولية اليت هلا عالقة بأهداف االحتاد .7
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 العضوية : الفصل الثالث  
  : املادة الثالثة 

 ميكن أن يكون عضوا يف االحتاد األفراد واهليئات اآلتية يف الدول العربية :  
  أ"فئة : "  

  املكتبيني وأخصائيي املعلوماتمجعيات . 

 دور املكتبات الوطنية .  
  ب"فئة : "  

  املكتبيون مبؤسسات املعلومات وبأقسام ومعاهد تدريس علوم املكتبات
  .واملعلومات

  ج"فئة : "  
  املكتبيون املؤهلون أو من تتوفر لديهم خربة يف جمال املكتبات واملعلومات

  .ال تقل عن مخس سنوات
  د"فئة :"  

 ء الشرفأعضا.  
  ميكن أن يكون عضو شرف يف االحتاد كل من قدم خدمة جليلة يف حقل املكتبات

ا  واملعلومات وتصادق اجلمعية العامة على مقرتحات إسناد العضوية الشرفية ويُعفى أصحا
  .من دفع رسوم العضوية باإلحتاد

  : املادة الرابعة 
  شروط العضوية 

 يذي الذي يبت فيها طبقا ألحكام املادة الثالثة من تقدم طلبات العضوية إىل املكتب التنف
  . هذا النظام

  م لالحتاد وتلغى يشرتط يف األعضاء من فئة أ، ب، ج، تسديد مبلغ مايل مقابل انتسا
ذا االلتزام خالل سنتني متتاليتني شريطة أن يقع إشعاره قبل ثالثة  عضوية كل من مل يف 

  . ضويته تلقائيا حال تسديد التزاماته املتخلفةوميكن أن يستعيد ع. أشهر من اإللغاء
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  حيق للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو من األعضاء يف حالة اإلساءة لسمعة
االحتاد أو اإلخالل بأحكام نظامه األساسي، وحيق للعضو الذي أوقفت عضويته 

صياته فيما االعرتاض على الفصل والدفاع عن نفسه أمام املكتب التنفيذي الذي يرفع تو 
  . بعد إىل اجلمعية العامة للبت النهائي يف األمر

  ًمن  لكل عضو احلق يف االنسحاب من االحتاد ويكون االنسحاب نافذ املفعول اعتبارا
من السنة اليت مت خالهلا إعالم رئيس االحتاد باالنسحاب، وعلى ) كانون األول(ديسمرب 

  .بية واملالية حنو االحتاد إىل تاريخ االنسحابالعضو املنسحب اإليفاء جبميع التزاماته األد

 الهياكل التنظيمية : الفصل الرابع  
  :املادة اخلامسة 

 .وجلان عمل وأمانة سريتكون االحتاد من مجعية عامة ومكتب تنفيذي 

 الجمعية العامة: الفصل الخامس  
  :املادة السادسة            

 .ليني املشار إليهم بالفقرة األوىل يف املادة الثالثةتتألف اجلمعية العامة لالحتاد من األعضاء األص

  : ملادة السابعةا 
  تعترب اجلمعية العامة السلطة العليا لالحتاد فهي اليت تسطر سياسته العامة وحتدد برنامج

  . نشاطه على ضوء مقرتحات املكتب التنفيذي أو األعضاء وحتدد ميزانية االحتاد
  ا تنظر اجلمعية العامة فيما يلي و   : تتخذ ما تراه من القرارات يف نشأ

  التقارير والتوصيات اليت ترفعها إليها اللجان عن املهام اليت كلفت بإجنازها من قبل
  . املكتب التنفيذي

  تقرير األمني العام وتقرير أمني املال عن نشاط االحتاد خالل دورات اجلمعية
  . العامة

  م املهنة عربيا ودولياتدارس الشؤون املكتبية وكل القضايا املطر وكل . وحة اليت 
  . القضايا املطروحة يف جدول األعمال
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 مقرتحات حول تعديل النظام األساسي واللوائح التنفيذية .  
 توصيات بعمل االحتاد للسنتني القادمتني.  

 تنتخب رئيس االحتاد وأعضاء املكتب التنفيذي .  
 لألعضاء تقر ميزانية االحتاد وحتدد مبلغ االشرتاك السنوي. 

  
 :املادة الثامنة 

  اإلجراءات   
  جتتمع اجلمعية العامة مرة كل سنة يف دورة عادية وجتتمع يف دورة استثنائية بناء على طلب

  . ثلثي أعضاء االحتاد أو بطلب من املكتب التنفيذي
  ا تفوض اجلمعية العامة للمكتب التنفيذي صالحية حتديد تاريخ ومكان انعقاد دورا

  . الستثنائيةالعادية وا
  رئيسا ومقررا هلا يف أول الدورة االنتخابيةتنتخب اجلمعية العامة يف الدورة.  

  : املادة التاسعة 
  النصاب

م حنو االحتاد وال تقل مدة  يكتمل نصاب اجلمعية العامة حبضور أغلبية األعضاء الذين وفوا بالتزاما
  . عضويتهم عن ثالثة أشهر

  : املادة العاشرة 
  التصويت 

 حيق التصويت إال لألعضاء الذين توفرت فيهم الشروط املنصوص عليها باملادة الرابعة واملادة ال 
  . التاسعة 

  . يتمتع كل بلد عريب بأربعة أصوات 
  صوت جلمعية املكتبيني وصوت لدار الكتب الوطنية : « أ»صوتان للفئة  
  صوت جلملة املهنيني وصوت جلملة املؤسسات « ب»صوتان للفئة  
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 ويف حالة . مل توجد يف بلد عريب مجعية مكتبيني فيكون لدار الكتب الوطنية صوتان وإذا
  . وجود أكثر من مجعية للمكتبيني فهي تتقاسم صوت واحد

 ا باألغلبية من األعضاء احلاضرين الذين هلم حق التصويت   .تتخذ اجلمعية العامة قرارا
  : املادة احلادية عشرة           
  املالحظون

لرئيس االحتاد بعد استشارة املكتب التنفيذي أن يدعو أشخاصا أو مؤسسات من غري األعضاء حلضور جيوز 
  .اجتماعات اجلمعية العامة بصفة مالحظني

 المكتب التنفيذي : الفصل السادس  
  : املادة الثانية عشرة               

 يدير االحتاد مكتب تنفيذي يتكون من سبعة أعضاء وهم:  
  ؛ أمني مال ؛ ثالثة أعضاء سرئيس ؛ أمني رئيس ؛ نائب ر 

  قابلة للتجديد  ثالث سنواتتنتخب اجلمعية العامة رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي لفرتة
وجيوز إعادة انتخاب أي عضو من أعضاء املكتب التنفيذي ملدة أخرى على . ملدة ثانية

 .أن يكون هناك فاصل بني كل فرتتني متتاليتني

 ول منصب الرئاسة عربيايتدا .  
  ما بصفة متتالية إذا اقتضى  أمني السريكون وأمني املال من دولة املقر وجيوز إعادة انتخا

  . األمر ذلك
  يتوىل املكتب التنفيذي توزيع املهام على أعضائه على النحو التايل :  

  وفق أحكام النظام األساسي لإلحتاد(نائب الرئيس يساعد الرئيس يف مهامه( .  
  ثالثة أعضاء:  

  : يرأس كل منهم جلنة قارة
  جلنة علمية ختص برامج البحوث والدراسات والتكوين والتدريب  
  جلنة اهلياكل واألعضاء لتدعيم حضور اإلحتاد  
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 جلنة الدعم لنشاط اإلحتاد  
  يشرتط أن يكون أعضاء املكتب التنفيذي يشتغلون مبجال املكتبات واملعلومات ويفقدون

ذا اجملالعضويتهم بامل يف حالة الشغور بني أعضائه . كتب التنفيذي كلما غادروا الشغل 
  .يتوىل املكتب التنفيذي تعيني عضو مكانه للفرتة الباقية

  : املادة الثالثة عشرة 
  الوظائف

يتمتع املكتب التنفيذي بكافة السلطات اإلدارية باستثناء ما يكون منها ضمن صالحيات اجلمعية 
  : العامة
 إعداد جدول أعمال اجلمعية العامة ومشروع ميزانية االحتاد وبرامج نشاطه يتوىل .  
 ا اجلمعية العامة   . يتوىل متابعة تنفيذ برامج العمل اليت أقر
 جيوز له تفويض بعض سلطاته إىل رئيسه أو عضو آخر من أعضائه .  
 ا لتنفيذ مهامه وتكون مسؤولة أمامه    .يقوم بتشكيل اللجان اليت يرى وجو
  جيوز له أن يدعو أفرادا أو ممثلني عن هيئات حلضور اجتماعاته بصفة استشارية إذا رأى

  . ذلك ضروريا لتنفيذ مهامه
 ينظر يف قبول طلبات العضوية يف االحتاد. 

 لرئيس أو أمني مال توقيع العقود فيما خيص عمليات البيع والشراء للممتلكات يتوىل ا
  .واإلجيار

  
   :املادة الرابعة عشرة 

  اإلجراءات 
  جيتمع املكتب التنفيذي مرة واحدة على األقل كل عام وحيدد املكتب زمان ومكان

االجتماع وجيوز له أن يعقد اجتماعا استثنائيا بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب من 
  . أغلبية أعضائه
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  وتوزع حماضر  وأمني السرحيرر حمضر اجللسة لكل اجتماع ويوقع من طرف الرئيس
 .سات على األعضاء خالل شهر من تاريخ عقد االجتماعاجلل

  
  : املادة اخلامسة عشرة 

  النصاب 
 يكون النصاب القانوين الجتماعات املكتب التنفيذي أربعة أعضاء .  
 تتخذ القرارات باألغلبية ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.  

  : املادة السادسة عشرة 
  :الرئيس

.  شؤون االحتاد مبا فيها رئاسة املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية غري االنتخابية يتوىل إدارة كافة
ا، كما يتوىل اإلشراف املباشر على  وميثل االحتاد أمام اجلمعيات واجلهات اخلارجية،  ويتوىل خماطبا

ه احلق يف تفويض ول.  اإلعالم والنشر واملؤمترات وخمتلف نشاطات االحتاد التدريبية والعلمية والثقافية
  .  بعض صالحياته ملن يراه من أعضاء املكتب التنفيذي

  : املادة السابعة عشرة 
  :سرأمني ال

ويتوىل . إىل االجتماعات ةدعو ساعد الرئيس يف الينفذ قرارات املكتب التنفيذي واجلمعية العامة، وي
ملساعدين الذين حيتاج إليهم، تعيني املوظفني وايقرتح إدارة املكتب الرئيسي لإلحتاد بدولة املقر و 

  .بالفروع القطرية ومبنسقي اإلحتادويقوم بالتواصل 

 الفروع أو الممثلون : الفصل السابع  
  :املادة الثامنة عشرة  

يسعى اإلحتاد إىل أن يكون له ممثلون يف البلدان العربية وخارجها، ويكونون منتظمني يف أحد 
  : يف اإلحتاد من البلد الواحد اهليكلني التاليني طبقا لعدد املشرتكني
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 حتاد، ويراعى يف عددهم ني لالثلحتاد من بني أعضائها ممتعني اجلمعية العامة لال: مثلونامل
ني أن يشكلوا مثلاتساع القاعدة املكتبية والتوزيع اجلغرايف داخل البلد الواحد، وميكن للم

  .لدفيما بينهم هيئة تدير الشؤون املتعلقة باالحتاد يف ذلك الب
حتاد أن ينشئ مكاتب قطرية يف البلدان العربية اليت يتجاوز عدد ميكن لال: مكتب قطري

  . املشرتكني فيها املائة من األفراد وعشر مؤسسات
  :املادة التاسعة عشرة  

م املالية، وتقوم بانتخاب مخسة أعضاء،  تتكون اجلمعية العامة للفرع من مجيع املسددين اللتزاما
  . رئيس ملكتب الفرع يكون من بينهم

  :املادة العشرون  
ني أو أعضاء املكتب القطري، اإلحاطة باألعضاء والسعي إىل ثلحتاد، سواء كانوا مميتوىل ممثلو اال

م وربط الصلة مع مقر اإلحتاد وإقامة الندوات واللقاءات، فضًال عن  توسيع قاعدة اإلحتاد يف بلدا
 .حلكومية واألهلية والثقافية كافةمتثيل االحتاد يف القطر لدى اهليئات ا

 المالية : الفصل الثامن  
  :املادة احلادية والعشرون 

  املوارد
  : يعتمد االحتاد يف متويله على املوارد التالية

 رسوم اشرتاك األعضاء اليت حتددها اجلمعية العامة بناء على توصية املكتب التنفيذي .  
 م ا   . الحتادعائدات اخلدمات واألنشطة اليت يقوم 
 اهلبات واملنح املشروعة واملوارد األخرى اعتمادا على قرار من املكتب التنفيذي.  

  : املادة الثانية والعشرون 
  يتوىل املكتب التنفيذي مسؤولية تنفيذ امليزانية بعد موافقة اجلمعية العامة عليها وتكون

  . امليزانية سنوية
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  من  ) كانون األول(ديسمرب  31وتنتهي يف ) كانون الثاين(يناير  1تبدأ السنة املالية يف
  . كل عام

 يقدم أمني املال إىل املكتب التنفيذي تقريرا سنويا عن امليزانية يرفع إىل اجلمعية العامة .  
خيتار املكتب التنفيذي مكتباً قانونيا حملفاً لتدقيق حسابات االحتاد وترفق شهادته بالتقرير 

  .املايل املقدم للجمعية العامة

 تعديل النظام األساسي : فصل التاسعال  
  : املادة الثالثة والعشرون 

  ميكن أن يصدر اقرتاح يف تعديل النظام األساسي من قبل املكتب التنفيذي أو من ثلث
  . األعضاء

  بالغ األعضاء باالقرتاح قبل ثالثة أشهر من موعد اجتماع اجلمعية بإ رئيس االحتاديقوم
  .العامة اليت ستبحث يف االقرتاح

  ال جيوز اختاذ قرار بشأن اقرتاح التعديل إال بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين
 .باجلمعية العامة

 حل اإلتحاد : الفصل العاشر  
  :املادة الرابعة والعشرون 

يف حالة حل االحتاد تصفى أمواله وممتلكاته وفق الطريقة اليت تقررها اجلمعية العامة وذلك حسب 
  .ممتلكات اجلمعيات املعمول به يف دولة املقرنظام تصفية أموال و 

 الفصل الحادي عشر :  
ويتم اختيار . إليها يف حال وجود خالف خارج إطار هذا النظام ميكون هناك جلنة استشارية عليا يتم االحتكا

م يف جلان االحتاد وباعتبار تأرخيهم العلمي واملهين ومواقفهم املتزنة من اال م يف اللجنة باعتبار مشاركا حتاد وقو
ويتم اختيارهم من قبل اجلمعية العامة . احلق ويف تقدمي مصلحة االحتاد العليا فوق أي اعتبار وطين أو مناطقي

 .بعد انتخاب املكتب التنفيذي


