مسودة النظام األساسي للرابطة االردنية في النمسا

النمسا/فيينا
12/10/2014

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ل اًيجبًتكوينًفريقًعملًيؤمنًبفكرةًاقامةًرابطةةًللجاليةةًاأردنيةةًفة ً
او ً
النمساًوًيمتلكًآلياتًتحقيقهاً .وًيجةبً نًيتمتة ًفريةقًالعمةلًبصاةا ً
متميزةً هماًالقدرةًعلىًإنكارًالذات & العملًبروحًالفريةقًالوادةد ًوً هة ً
مماًسبقً نًيكونًالهدفًالحقيق ًوجمة ًالجاليةةًوتقويةةًاوااةرًالمةودةً
والمحبةًبينه ًوعملًالنشاطاتًالجتماعيةًالت ًتفعلًهذاًالهدف.
ً
ثانيًااً:ينبثقًعنًاللجنةًالتأسيسيةًلجنةًإداريةًمؤقتةًللجاليةًكمردلةً وليةً
انتقاليةًلحينًدعوةًالهيئةًالعامةًلنتصابًهيئةًإداريةًجديدةً .
ً

رابعًااً:تتولىًاللجنةةًادداريةةًالمؤقتةةًالتحضةيرًلعقةدًاجتمةااًعةاجًللجاليةةً
اأردنيةةةًيكةةونًبمثابةةةًالجمعيةةةًالعموميةةةًالتأسيسةةيةًالت ة ًتقةةرًالنمةةاجً
اأساس ًوتقةوجًبننتصةابًالهيئةةًادداريةةًالتة ًتقةوجًباأعمةالًالتنفيذيةةً
لرابطةًالجاليةًاأردنيةًف ًالنمساً ً.
ً

ً

تعريف المصطلحات المستخدمة في الدستور
)1
)2
)3
)4
)5
)6

الرابطة  :رابطة الجالية األردنية في النمسا.
الجالية  :الجالية األردنية في النمسا.
مجلس األمناء  :األعضاء المؤسسين والواردة أسمائهم بالملحق رقم 1
لجنة تأسيسية  :لجنة معينة من مجلس األمناء مكونة من خمسة أشخاص تقوم بالدعوة
ألجتماع هيئة عمومية واألشراف على أعمالها وتنتهي مهامها بأنتخاب اللجنة أإلدارية.
اللجنة التنفيذية  :ونعني بها مجلس اإلدارة وهي أعلى سلطة تنفيذية للرابطة،
وقراراتها ملزمة للرئيس وتتكون من تسعة أعضاء .
الجمعية العمومية  :هي أعلى سلطة في الرابطة وقراراتها ملزمة لجميع أعضاء الهيئة
اإلدارية.
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مسودة دستور رابطة الجالية األردنية في النمسا
مقدمة
اتحاد رابطة الجالية االردنية في النمسا ،هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني النمساوي ،تعمل
على توطيد أواصر العالقة االجتماعية بين أفرادها وعمل لقاءات دورية لهم وتنظيم الرحالت
والحفالت ومعارض وتقديم كافة التسيهالت أل بناء الجالية وزيادة التواصل مع المجتمع النمساوي ،
وتنمية العالقات الثقافية بين أبناء الجالية واصدقائهم من المجتمع النمساوي وكذلك مع الجاليات
األخرى والتعريف بالتراث  -والثقافة االردنية وكذلك دعم النشاط الرياضي للطلبة والشباب وتوفير
الظروف المالئمة لجعل المقيمين في النمسا من أبناء الجالية األردنية وعائالتهم في وضع افضل في
عالقتهم مع مجتمع المهجر ،وتساعدهم على أداء واجباتهم تجاه المجتمع النمساوي وتسعى كذلك إلى
توطيد عالقتهم بوطنهم األم.

المادةًاأولى
االسم و المقر
 1ـ االسم :الرابطة االردنية
 2ـ المقر :فيينا عاصمة جمهورية النمسا اإلتحادية ،وعنوانها .............................................

المادةًالثانية ً
الغرض
 -1تتصف الرابطة بأنها ثقافية وإجتماعية ورياضية.
 -2ليييل للرابطيية أي طييابع سياسييي أو تمييييب بييين االفييراد وال تنتمييي الي إتجيياه فيييري او دينييي او
عرقي.
تشمل أهداف الرابطة ما يلي:
* توطيييد الييروابل والصييالت بييين أبنيياء الجالييية األردنييية المقيمييين فييي النمسييا ميين خييالن النشيياطات
اإلجتماعية المختلفة.
* اظهار الصورة المشرقة لالردن في المهجر.
* زيادة تفاعل أبناء الجالية األردنية المقيمين في النمسا مع مؤسسات المجتمع النمساوي.
* توطيد صالت أبناء الجالية األردنية المقيمين في النمسا بوطنهم األم (المملية االردنية الهاشمية).

المادةًالثالثة ً
ً

أيرادات الرابطة
الرابطة جمعية غير ربحية تدعم األنشطة العامة أو الخاصة بدون أيّ مصلحة تجارية أو هدف ربحيي
وتتيون إيرادات الرابطة من :
 -1رسوم انتساب وتدفع لمرة واحدة عند االنضمام للرابطة وتيون في حدها االدنى  22يورو.
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-2
-3
-4
-5

اشتراكات األعضاء بمبلغ سنوي قدره  02يورو للعضو.
ايرادات مقر الرابطة.
أي هبات أو تبرعات من األعضاء.
ريع النشاطات الخيرية وااليرادات المتحققة من استثمار مقر الرابطة.

المادةًالرابعة ً
ً
ً

العضوية
مراتب العضوية في الرابطة
اوالً :العضو العامل

ثانياً :العضو المؤازر

ثالثاً :العضو الفخري

اوالً :العضو العامل  :هو كل أردني أو نمساوي الجنسية من أصل أردني مقييم فيي النمسيا وبليغ سين
الثامنة عشرة .ويشترط لقبوله عضيواً عيامال أن يقيدم طليب انتسياب خطيي إليى الرابطية وأن يبكيى
مين قبييل عضييوين عيياملين وأن توافي عليييه الهيايية اإلدارييية وأن يييون حسيين السيييرة والسييلو وأن ال
تيون قد صدرت بحقة أحيام جنائية .
ـ يقوم مجلل اإلدارة بإعالن أسماء طيالبي العضيوية ،وتعتبير العضيوية مقبولية بعيد ميرور أسيبوعين
من تقديمها وعدم االعتراض عليها اعتراضا ً مسببا من أي من أعضاء الرابطة.
حقوق العضو العامل وواجباتة
-

يح ي للعضييو العامييل الترشيييو واالنتخيياب شييريطة تسييديد اإلشييتراكات قبييل  14يييوم ميين موعييد
اإلنتخابات.
يح ي ليية اإلسييتفادة ميين نشيياطات الرابطيية هييو وأفييراد عائلتيية وحضييور جلسييات الهيايية العاميية
ومناقشيية المواضيييع المطروحيية وإبييداء الييرأى وتقييديم المقترحييات إلييى الهيايية اإلدارييية أو اللجييان
الفرعية المنبثقة عنها (خطياً).

-

يلتبم العضو العامل بدفع االشتراكات في مواعيدها والعمل عليى تحقيي أهيداف الرابطية والتقييد
التام بالنظام الداخلي وكذلك إعالم الهياة اإلدارية بيل تغيير بالعنوان الستمرار المراسلة.
كما أنه ال يجوز تمثيل الرابطية فيي نشياط أو مييان رسيميا ً إال مين خيالن قيرارات رسيمية مين
الهياة اإلدارية

-

-

ثانياً :العضو المؤازر  :تمنو العضوية المؤازرة لمن يطلبها من الجنسيات األخرى وليل للعضو
المؤازر ح الترشو واالنتخاب.
ثالثاً :العضو الفخري :هو الشخص الذي يقدم للرابطة خدمات مالية أو معنوية لتحقي أهدافها وتمنو
العضوية الفخرية بعد موافقة الهياة اإلدارية ،وليل للعضو الفخري ح الترشو واالنتخاب.

المادةًالصامسة ً
ً

انتهاء العضوية
 1ـ تنتهي العضوية في الرابطة عند الوفاة ،أو باالستقالة اإلختيارية ،أو الفصل من العضوية.
 2ـ تجمد العضوية في حالة التأخر عن دفع اشترا العضوية لمدة تبيد عن ثالثة أشهر ،وبعد إخطيار
العضو باإلنذار الثاني.
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 3ـ يفصييل العضييو ميين الرابطيية فييي حاليية اإلخييالن بالدسييتور والنظييام ،أو عنييد ارتيابييه لفعييل مخييل
بالشرف (بمقتضى حييم قضيائي)( .ويجيوز للعضيو المفصيون االسيتااناف أميام لجنية التحيييم ،وتظيل
العضوية مجمدة حتى البت في االستااناف)؛
 -5يجب على األعضاء التقيد التام باألنظمة المحلية النمساوية وتقاليدينا األردنية بعدم إسياءة اسيتخدام
المقر.

المادةًالسادسة ً
ً

حقوق وواجبات األعضاء
حقوق العضو:
 1ـ المشاركة في كل أعمان وأنشطة الرابطة.
 2ـ ليل عضو عامل مضي على عضويته ستة أشهر كاملة وسدد اشتراكاتها كاملة الح في
اإلنتخاب ،أما الح في الترشيو فيشترط أن يمر على اشترا العضو بالرابطة سنة كاملة وييون قد
سدد اشتراكاته.
 3ـ حرية التعبير عن الرأي وطرح األسالة والمقترحات في حدود الدستور والالئحة الداخلية (خطياً)
 4ـ متابعة أعمان مجلل اإلدارة واللجان التابعة له ،ونقدهم ومحاسبتهم في االجتماع السنوي.
واجبات العضو:
 -1المحافظة التامة على سمعة الرابطة.
 -2االلتبام بدستور ولوائو وقرارات الرابطة .
 -3مساعدة مجلل اإلدارة واللجان التابعة له ،بقدر اإلميان ،في القيام بواجباتهم في حان الطلب
 -3ال يجوز تمثيل الرابطة في نشاط أو ميان رسميا ً إال من خالن قرارات رسمية (خطياً) مين الهياية
اإلدارية.
 -4االلتبام بتسديد االشتراكات.

المادةًالسابعة ً
ً
ً

الهييل التنظيمي للرابطة
الجمعية العمومية.
مجلل اإلدارة.
مجلل األمناء.

المادةًالثامنة ً
ً
ً

الجمعية العمومية
 1ـ الجمعية العمومية هيي أعليى سيلطة تشيريعية فيي الرابطية ،وتتييون مين مجميوع أعضياء الرابطية
ممن يحمل عضوية عامل.
 2ـ تعقييد الجمعييية العمومييية دورتهييا العادييية مييرة كييل عييام وعنييد اقتضيياء الضييروة ،ألداء مهامهييا
المنصوص عليها في الدستور والالئحة الداخلية.
 3ـ يوجه مجلل اإلدارة الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية ،لجميع األعضاء قبل أسبوعين على األقيل
من تاريخ اإل جتمياع ميع بييان جيدون األعميان المقتيرح .ويجيوز لمجليل اإلدارة عنيد الضيرورة دعيوة
الجمعية العمومية الجتماعات طارئة ،ويجوز كذلك دعوتها بطلب مسبب من  32بالمائية مين مجميوع
أعضاء الجمعية العمومية ،او من مجلل األمناء.
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 4ـ النصاب القانوني الالزم لصحة إنعقاد الجمعية العمومية( ،الجلسة االولى) هو ثلثي األعضاء
المسييتوفين لشييروط حضييور الجمعييية العمومييية ،ويجييوز تأجيييل االجتميياع لمييدة نصييف سيياعة انتظيياراً
الكتمان النصاب ،وإذا لم يتوافر النصاب يدعى الجتماع تيان خيالن اسيبوعين ، ،ويييون االنعقياد فيي
هذا اإلجتماع التالي بعد اسبوعين من الموعد المدعو اليه في نفل التوقييت والبميان ويييون االجتمياع
صحيحا ً بمن حضر.
 5ـ تقوم الجمعية العمومية خالن دورة انعقادها العادي بـ :
أ .مناقشةالبنود االدارية والمالية واقرارها.
ب .البت في المقترحات.
ج .انتخييياب مجليييل اإلدارة ،أو تحدييييد موعيييد انتخاباتيييه فيييي موعيييد الحييي النتخابيييات الجمعيييية
العمومية؛
د .تعيين مراقب الحسابات.
هـ  .تحديد قيمة رسم اإلنضمام واالشتراكات الشهرية.
و .منو عضوية الشرف أو إلغاؤها.
س .مناقشة أي تعديالت دستورية أو لوائو مقترحة.
ح .إصدار القرارات الخاصة بتعديل الدستور والالئحة الداخلية والحل اإلختياري للرابطة.
ط  .مناقشة المسائل األخرى المدرجة على جدون اإلجتماع.

المادةًالتاسعة ً
ً

مجلل اإلدارة
 1ـ هو أعلي سلطة تنفيذية في الرابطة ،بتفويض من الجمعية العمومية ما بين دورتي االنعقاد.
 -2ييييون للرابطيية هيايية إدارييية تتيييون ميين  9أعضيياء وتمتييد واليتهييا مييدة سيينتين اعتبييارا ميين تيياريخ
اإلنتخيياب وتسييتمر فييي عملهييا لحييين إنتخيياب هيايية إدارييية جديييدة ويح ي إلعضييائها ترشيييو أنفسييهم
لمرتين.
 3ـ يتيولي مجليل اإلدارة القيييام بالواجبيات التيي يفييوض بهيا مين قبيل الجمعييية العموميية ،ومنهيا علييى
سبيل التخصيص:
أ .اإلدارة اليومية للرابطة.
ب .مناقشة الخطل السنوية للرابطة ،واعتماد التقرير المالي وإصدار الحسابات النهائية.
ج .التحضير لدورات انعقاد الجمعية.
د .إدارة ممتليات الرابطة
هـ  .قبون وتجميد وفصل األعضاء.
و .تعيين وإقالة الموظفين في أجهبة الرابطة.
س .تيوين لجان األنشطة واإلشراف عليها.
 4ـ المسيياولية عيين أعمييان مجلييل اإلدارة تضييامنية بييين أعضييائه ،ويجييوز للمجلييل محاسييبة أعضييائه
(انظر الالئحة الداخلية)؛
 5ـ ال يقان مجلل اإلدارة أو يحل قبل نهاية الدورة ،إال في اجتماع قانوني للجمعية العمومية.
 0ـ فييي حاليية خلييو مقعييد أحييد أعضيياء مجلييل اإلدارة ألي سييبب ميين األسييباب ،و يُحييل محلييه العضييو
اإلحتياطي الحائب على أعلى األصوات في آخير انتخابيات للمجليل ،إجيراء االنتخابيات للمقعيد الخيالي
وبما ال يبيد عن عضوين.
 7ـ إذا قدم أكثر مين نصيف أعضياء المجليل اسيتقالتهم ييدعى إلجتمياع طيارل للجمعيية العموميية فيي
ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم اإلستقالة للبت في األمر.
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المادةًالعاشرة ً
ً

تنظيم الهياة االدارية
تتوزع المهام بين أعضاء الهياة اإلدارية على الشيل التالي






رئيل :وهو الممثل الرسمي للرابطة ويراس اجتماعات الهياة العامة والهياة االدارية .
نائب رئيل وهو ينوب عن الرئيل في كافة اختصاصاتة في حالة غيابة .
امييين السيير وهييو يقييوم بتنظييم اعمييان السيييرتاريا وحفييا الوثييائ ويوقييع مييع الييرئيل علييى علييى
جميع االمور المتف عليها خالن االجتماعات وعلية االشراف على مقر الرابطة ومرافقها.
امين الصندوق وهو الميلف بحفا اموان الرابطة ولة ح التوقيع مع اليرئيل عليى كافية األميور
المالية،
ينبث عن الهياة العامة لجان اجتماعية ثقافية رياضية بعضوية الميتب التنفيذي
انتخاب الهياة االدارية

أ ـ تنتخب الجمعية العموميية ميتيب تنفييذي مين قائمية المرشيحين مين أعضياء الجمعيية العموميية مين
حيياملي عضييوية عامييل لييدورة انتخابييية مييدتها عييامين .ويشييترط فييي رئيييل عضييو مجلييل االدارة
اإلستقاللية التامة بأال ييون عضو في إدارة تنفيذية في جمعية أخرى.
حجب الثقة عن الهياة االدارية
للهياة العامة الحي فيي حجيب الثقية عين الهياية اإلداريية اذا كيان هنيا مين األسيباب ميا ييدعو ليذلك
وذلك في إجتماع اسثنائي يعقد خصيصا لذلك بناء على طلب ثلث أعضاء الهياة العامة عليى األقيل أو
ميين مجلييل األمنيياء ويصييدر القييرار بأكثرييية الثلثييين ميين األعضيياء الحاضييرين لإجتميياع القييانوني
وحسب النظام على أن يقوم مجلل االمناء تيسير االعمان.

المادةًالحاديةًعشرة
مراقب الحسابات
 1ـ يعين مراقب مالي واحد ،أو أكثر ،من قبل الجمعية العمومية لمدة عامين قابلة للتجديد.
 2ـ يلتبم بالمراقبة المستمرة للشؤون المالية للرابطة ويراجع حساباته النهائيية ،ويراقيب كيذلك التيبام
مجلييل اإلدارة بالسييقف المييالي للصييرف ميين ميبانييية الرابطيية ،والمحييدد ميين قبييل الجمعييية العمومييية،
ويقدم تقريراً بذلك لالجتماع الدوري للجمعية العمومية.

المادةًالثانيةًعشرة ً
مجلل األمناء
 -1مجلل األمناء مجلل استشاري ليل له أية مهام تنفيذية يتألف من الشخصييات المؤسسية للرابطية
ويحملون صفة العضوية العاملة وعددهم  15مين أبنياء الجاليية واليواردة أسيمائهم فيي الملحي رقيم
 1يقوم مجلل األمناء بتقيديم النصيو والمشيورة للهياية التنفيذيية ويسيعى لتيأمين التبرعيات والهبيات
مين أجيل إنجياح أهيداف الرابطيية .تلتيبم الهياية اإلداريية بعقيد اجتماعييات مشيتركة ميع مجليل األمنيياء
بطلييب منهييا أو ميين عشيير أعضيياء مجلييل األمنيياء  .ال يح ي لعضييو مجلييل األمنيياء الجمييع بييين صييفة
العضوية في الهياة اإلدارية ومجلل األمناء.
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المادةًالثالثةًعشرة
العقوبات
 1ـ فييي حاليية مخالفيية عضييو الرابطيية ألحييد بنييود الدسييتور أو الالئحيية الداخلييية الميمليية لييه أو قييرارات
الجمعية العمومية يجوز لمجلل اإلدارة (بتفويض من الجمعية العمومية) أن يوقع عليه أحد الجيباءات
التالية:
أ .لفت النظر.
ب .اإلنذار بالفصل.
ج .تجميد العضوية.
د .الفصل من العضوية( .أنظر الالئحة الداخلية).

المادةًالرابعةًعشرة
حل الرابطة
 1ـ ال يتم حل الرابطة اختياريا ً إال خالن اجتماع طارل للجمعية العمومية يعقد لهيذا الغيرض وبأغلبيية
ثلثي األصوات الصحيحة.
 2ـ تعود ممتليات الرابطة بعد الحل لألغراض الخيرية التيي تحيددها الجمعيية العموميية المنعقيدة لهيذا
الغرض ،بما ال يتعارض مع القوانين النمساوية المنظمة لقيام وحل الجمعيات.

المادةًالصامسةًعشرة
المجلل اإلتحادي ان وجد
 1ـ يضييم رؤسيياء مجييالل إدارة اتحيياد الرابطيية االردنييية فييي محافظييات جمهورييية النمسييا اإلتحادييية،
ويخييتص بالتشيياور والتنسييي فيمييا يخييص الرابطيية علييى المسييتوى المركييبي ،ويرأسييه رئيييل مجلييل
إدارة إقليم العاصمة( .في حان استحداث فروع داخليا ً وخارجياً)
(أنظر الالئحة الداخلية)

المادةًالسادسةًعشرة
خاتمة
 1ـ تعتبر الالئحة الداخلية ميملة لهذا الدستور.
 2ـ فييي ح يان النباعييات بييين أعضيياء الرابطيية حييون شييأن ميين شييؤون الرابطيية د يعتبيير هييذا الدسييتور
والالئحيية الداخلييية الميمليية لييه همييا األصييل للرجييوع إليهمييا ،مييع مراعيياة عييدم التعييارض مييع القييوانين
السارية في جمهورية النمسا االتحادية.
 3ـ تتخذ القرارات في جمييع أعميان الرابطية باألغلبيية المطلقية (النصيف  )1لألعضياء الحاضيرين
في اجتماع قانوني ألي جهاز من أجهبة الرابطة ،ماعدا حيل للرابطية أو تعيديل النظيام أو حجيب الثقية
عن الهياة اإلدارية أو استبدان أحد أعضاء مجلل األمناء الذي يقتضي أغلبية ثلثي األعضاء.
 -4القضاء النمساوي هو المرجع االخير
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