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 م4002م تعديل 9111لسنة 

 الباب األول

 أحكام عامة

 ى: اسم الدستور وبدء العمل به:األولالمادة 

م ويبدأ العمل به من تاريخ 4002م تعديل 9111لسنة  شندييسمى هذا الدستور دستور احتاد طالب جامعة 
 إجازته بواسطة اجلمعية العمومية.
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 .: عضو اجلمعية العموميةالعضو  -8
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اجتماعية اقل مما هو حمدد ألسس  أوجغرافية  أوية أكادمي أسستنشأ على  عضاء: جتمعات لألاألسر -93
 تكوين الروابط.

 المادة الثالثة : أهداف االتحاد:

 قيادة الطالب لتحقيق مصاحلهم واحلفاظ على حقوقهم ومكتسباهتم وفق قانون اجلامعة ونظمها األساسية. -9
 مشاكل الطالب املختلفة وكفالة حرياهتم ومحايتها. لالعمل على ح -4
ية مريادة اجملتمع وصون رسالتها واالرتقاء هبا لتواكب املؤسسات العل يفى استقالل اجلامعة ومكانتها احلفاظ عل -3

 املماثلة.
 فيها. العلميالداخل واخلارج وضمان حرية الفكر والبحث  يفاحلفاظ على مسعة اجلامعة  -2
ات واملنظمات واجلمعيات ذات مع اهليئ ناو والتعالعمل على ربط اجلامعة باجملتمع من أجل التنمية والتعمري  -5

 ذلك. أمكنالغايات املماثلة ما 
حىت تصبح اجلامعة أسرة  األخرىاجلامعة والعاملني والفئات  وخرجيي واألساتذةتوطيد العالقات بني الطالب  -6

 واحدة.
 تنمية البالد وتعزيز وحدهتا الوطنية. يفاالهتمام بالقضايا الوطنية واملسامهة  -7
 لطالب داخل القطر وخارجه ومناصرة الشعوب املستضعفة ودعم القضايا العادلة.دعيم العالقات مع ات -8
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 بني كل أفراد القاعدة الطالبية. اةاو واملستطبيق قيم العدالة  -90
 العمل على استقرار اجلامعة واحلفاظ على ممتلكاهتا. -99
 ومواهبهم وهتيئة اجلو املناسب هلم. تنظيم أنشطة الطالب املختلفة وتنمية مقدراهتم -94

 المادة الرابعة: العضوية:

 : حقوق العضوية:األولالبند 

 االحتاد. يفكلية من كليات اجلامعة عضو   أي يفمسجل  نظامي سوداينكل طالب  -9
 شرف باالحتاد. أعضاءالوافدين وخرجيو اجلامعة  يعترب -4
 جهاز من أجهزة االحتاد. أي يفالرتشيح واالنتخاب وفقاً للدستور  يفلكل عضو احلق  -3



يشرف عليها  أوينظمها  اليت األنشطةتعقدها اجلمعية العمومية وممارسة  اليتاالجتماعات  يفلكل عضو احلق  -2
 االحتاد.

 يقدمها االحتاد. اليتت االستفادة من اخلدما يفلكل عضو احلق  -5

 : واجبات العضوية:الثانيالبند 

السلوك  بإتباعائحه وااللتزام هبما وتنفيذ قرارات االحتاد وصون مسعته جيب على كل عضو احرتام الدستور ولو  -9
 الداخل واخلارج. يفاحلسن 

 حتددها اللجنة التنفيذية. اليتتسديد  االشرتاكات وفقاً للفئة والكيفية  -4

 البند الثالث : فقدان العضوية:

 احلاالت اآلتية: بأحدتفقد العضوية من االحتاد 

 الوفاة. -9
 سجالت اجلامعة.رفع امسه من  -4
 قبول استقالته. -3
 صدور قرار من اجلمعية العمومية حبرمانه من العضوية. -2

 الثانيالباب 

 االتحاد أجهزة

 تتكون أجهزة االحتاد من :المادة الخامسة: 

 اجلمعية العمومية. -9
 جملس االحتاد. -4
 اللجنة التنفيذية. -3
 تور.تنشأ وفق أحكام الدس اليتالروابط واجلمعيات واألسر واألندية  -2

 

 



 األولالفصل 

 الجمعية العمومية

 المادة السادسة: سلطات الجمعية العمومية واختصاصاتها:

 السلطة التشريعية العليا لالحتاد.  هياجلمعية العمومية  -9
 ( تكون للجمعية العمومية السلطات واالختصاصات اآلتية:9دون املساس بعمومية الفقرة ) -4

 لثقة منه.بانتخاب اجمللس وحماسبته وسحب ا 4-9
احلاضرين لالجتماع  األعضاءاحلرمان من عضوية اجلمعية العمومية ويكون وقرارها ملزما بأغلبية ثلثي  4-4

 .القانوين
 إقرار الدستور وتعديله وفقاً لإلجراءات املنظمة لذلك. 4-3
 تقدم من اجمللس ويكون قرارها ملزما. اليتالتوصيات واالقرتاحات  يفالبت  4-2
 الدورة وامليزانية. خطايب إجازة 4-5

 اجتماعات الجمعية العمومية:المادة السابعة: 
 : األولالبند 
 احلاالت اآلتية: يفتعقد اجتماعات اجلمعية العمومية  -9

 بقرار من جملس االحتاد. 9-9

 اجلمعية العمومية يقدم للمجلس. أعضاء( من %50بطلب مكتوب يوقع عليه مخسون باملائة ) 9-4

 من انتهاء دورة اجمللس. أسبوعنيالدورة وامليزانية خالل  خطايب جازةإل 9-3
كافة   يفمن وقت انعقادها على أن يتم اإلعالن  أسبوعمجعية عمومية قبل  أيجيب أن يتم اإلعالن عن قيام  -4

يشرتط أن يوم انعقاد اجلمعية العمومية.و  يفالطالبية، وجيب إيقاف مجيع األنشطة الطالبية  األنشطةالكليات ودور 
 حالة دراسة لعقد اجتماع اجلمعية العمومية. يفمن طالب اجلامعة  %70يكون 

 
 :الثاني البند

النصاب  حالة عدم توفر يفمن نصف أعضائها و أكثر  اجتماع للجمعية العمومية حبضور ييكتمل النصاب أل -9
 االجتماعات التالية:عدد ماعدا  أيبد مثانية وأربعني ساعة قانونياً بع الثاينيكون االجتماع 



 .األعضاءمن  %50من نصف  أكثرباجتماع سحب الثقة من اجمللس يشرتط فيه النصاب  :9-9

 .األعضاء ثلثيمن  أكثرباجتماع تعديل الدستور يشرتط فيه النصاب  :9-4

 اجلمعية العمومية. أعضاء ثلثييعدل الدستور مبوافقة  :9-3

 لتعديل الدستور يتم تعديل الدستور بإجراء استفتاء عرب الكليات. ةيالعمومإذا تعذر عقد اجتماع اجلمعية  -4
 البند الثالث:

ما عدا  قانويناحلاضرين الجتماع  األعضاءمن نصف  أكثرتصدر القرارات داخل اجتماعات اجلمعية العمومية بأغلبية 
 .أعاله الثاينالبند  يف سحب الثقة وتعديل الدستور فهذه يتخذ فيها القرار كما هو موضح اجتماعيحالة  يف

 البند الرابع:
 منة ينوب عنه. أوتدار اجتماعات اجلمعية العمومية بواسطة رئيس اجمللس 

 البند الخامس:
 احلاالت اآلتية: يفجيوز رفع اجتماعات اجلمعية العمومية أثناء انعقادها إال  ال

 تتعدى الساعة. فرتة ال يفللصالة  -9
 االجتماع. أجندةانتهاء  -4
 اجلمعية العمومية لالجتماع  القانوين. أعضاءمن نصف  أكثريوافق عليه  حباقرتا  -3

 البند السادس: 
مال النصاب من عدمه مع مراعاة أحكام الدستور بعد مرور ساعة من تاليت تقرر اكرئيس االجتماع وحدة هو اجلهة 

 امليعاد املعلن لبداية االجتماع.

 مجلس:المادة الثامنة : إجراءات سحب الثقة من ال

اجلمعية  أعضاء( من %50املائة ) يفمن مخسني  أكثريتم سحب الثقة من اجمللس باقرتاح مكتوب يوقع عليه  -9
 من ينوب عنه. أوالعمومية تقدم لرئيس اجمللس 

، أعاله( 9الفقرة ) يفالوارد  االقرتاحخالل أربعة وعشرين ساعة من تقدمي  يفاجمللس  إخطاررئيس اجمللس  يعل -4
وذلك للتصويت عليه  االقرتاحمن تاريخ تقدمي  أياماجتماع اجلمعية العمومية خالل عشرة  لس عقدوجيب على اجمل
 ( من املادة السابعة من هذا الدستور.9الفقرة) الثاينحسب البند 

 جيب أن يكون االقرتاع سرياً. -3



ة العمومية حيل اجمللس وجلنته اجلمعي أعضاء( من %60إذا أجازت اجلمعية العمومية االقرتاح بأغلبية ستني باملائة) -2
 من تاريخ سحب الثقة. أسبوعخالل  يفتتحول إىل جلنة انتخابات تتوىل إجراء انتخابات عامة  اليتالتنفيذية 

 الثانيالفصل 

 :مجلس االتحاد

 المادة التاسعة:سلطات المجلس واختصاصاته:

 سلطة تشريعية بعد اجلمعية العمومية. أعلىاجمللس  -9
 للمجلس من حاز على أكرب عدد من أصوات اجلمعية العمومية. األوىلجرائية يرأس اجللسة اإل -4
 يدير اجتماعات اجمللس واجتماعات اجلمعية العمومية وفقاً للوائح. أعضائهينتخب اجمللس رئيساً له من بني  -3
ن املادة اخلامسة م األولاجمللس وفقًا للبند  أعضاءاللجنة التنفيذية وحيدد رئيسها من بني  أعضاءينتخب اجمللس  -2

 عشرة من هذا الدستور.
 حماسبة اللجنة التنفيذية وسحب الثقة منها حسب بنود املادة احلادية عشرة من هذا الدستور. يفللمجلس احلق  -5
 تعديل قرارات اللجنة التنفيذية. أونقص  يفللمجلس احلق  -6
 االحتاد. ألهداف للمجلس حق وضع السياسة العامة لالحتاد وإقرار امليزانية العامة وفقاً  -7
تنظم أعمال اللجنة التنفيذية واللوائح التفصيلية لالنتخابات   اليتتنظم أعماله واللوائح  اليتيصدر اجمللس اللوائح  -8

 تعديلها. أوالعامة ولوائح االستفتاء وله سلطة إلغاء هذه اللوائح 
 الدستور. أحكام وفق واألسر واألنديةاللوائح املنظمة لنشاط الروابط واجلمعيات  إصدار -1

 اجلمعية العمومية. أعضاءمن  أوعضو من أعضائه  أي استقالةجيوز للمجلس قبول  -90
الدستور وإن يوقع عليه  يفاالحتاد إذا اخل بواجباته املنصوص عليها  أعضاءعضو من  أيللمجلس حق حماسبة  -99

 من العقوبات اآلتية: أي
 لفت النظر. (9
 اإلنذار. (4

 ن يراه مستحقاً هلا.للمجلس حق منح عضوية الشرف مل -94
املؤمترات  يفالدولية واشرتاكه  أواإلقليمية  أواجمللس انضمام االحتاد إىل عضوية املنظمات الطالبية احمللية  يقر -93

 واملهرجانات املختلفة.



 المادة العاشرة: اجتماعات المجلس:

 (:9البند )

هذا االجتماع بانتخاب رئيس اجمللس  يفابه ويقوم من تاريخ انتخ أيامله خالل ثالثة  التأسيسييعقد اجمللس االجتماع 
 اللجنة التنفيذية من بني أعضائه حسب اللوائح. أعضاءورئيس  االحتاد و 

 ( :4البند)

 التفصيليةالسياسة  جازةمن تاريخ انتخابه للجنة التنفيذية وذلك إل أيامله خالل عشرة  الثاينيعقد اجمللس االجتماع 
 تقدمها اللجنة التنفيذية. اليت ليةالتفصيواملوازنة املالية 

 ( :3البند)

 احلاالت اآلتية: يفواجتماعاً استثنائياً  األقليعقد اجمللس اجتماعاً دورياً كل شهر على 

 بدعوة من رئيس اجمللس. 3-9

 بقرار من اللجنة التنفيذية بذلك. 3-4

 اجمللس. أعضاءمن ثلث  أكثربدعوة  3-3

 ( :2البند)

حيث يكون  التأسيسيما عدا االجتماع  ،أعضاء اجمللسمن نصف  أكثرحبضور  قانوينس يكون اجتماع اجملل
بعد  الثاينحالة عدم توفر هذا النصاب يكون االجتماع  يفاجمللس و  أعضاءملائة من قانوين حبضور ستون بااالجتماع 

ث املنعقد بعد أربعة وعشرين اجمللس ويكون االجتماع الثال أعضاءمن نصف  أكثر حبضور قانوينساعة  وأربعنيمثان 
 .األعضاءعدد من  أيساعة قانونياً ب

 ( :5البند )

 أواجتماع قانوين ماعدا يف حالة إصدار اللوائح  يفمن نصف أعضائه احلاضرين  أكثريصدر اجمللس قراراته بأغلبية 
 جمللس.ا أعضاءمن نصف  أكثرسحب الثقة من اللجنة التنفيذية حيث يكون إصدار القرار بأغلبية 

 



 المادة الحادية عشرة : إجراءات سحب الثقة من اللجنة التنفيذية:

 (:9البند)

 أواجمللس يقدم لرئيس اجمللس  أعضاءمن نصف  أكثريتم سحب الثقة من اللجنة التنفيذية باقرتاح مكتوب يوقع عليه 
 اللجنة التنفيذية فوراً. يتعني عليه إخطار الذيمن ينوب عنه و 

 ( :4البند)

من تاريخ إخطار  كثرعلى األ أياماجمللس على اقرتاح سحب الثقة خالل عشرة  أعضاء: يتم التصويت من قبل 4-9
 اللجنة التنفيذية.

 اجمللس. أعضاء ثلثياالقرتاح هو  جازة: النصاب املطلوب لقانونية االجتماع إل4-4

خالل مثانية وأربعني  التايليعقد االجتماع  الثاينالبند  يف: إذا مل جيتمع اجمللس اجتماعاً قانونياً خالل املدة احملددة 4-3
البند اخلامس من  يفاجمللس ويتم التصويت حسب األغلبية املشار إليها  أعضاءعدد من  أيساعة ويصبح قانونيًا ب

 املادة العاشرة من املادة العاشرة من الدستور.

 (:3البند)

سحب الثقة من اللجنة التنفيذية  إجازةمن تاريخ  أيامثالثة  أقصاهاة مد يفيقوم اجمللس بانتخاب جلنة تنفيذية جديدة 
 السابقة.

 المادة الثانية عشرة: انتهاء صالحية المجلس:

 : اآلتيمن  أيصالحية ب تنتهي

 دورته بإكماله مدة فصلني دراسيني كاملني. بانتهاء -9
 .أكثر أواجمللس  أعضاءخبلو مقاعد نصف  -4
 من ينوب عنه. أوكتابة إىل رئيس اجمللس   أكثر أواجمللس  أعضاءنصف  باستقالة -3
 بصدور قرار من اجلمعية العمومية بسحب الثقة من اجمللس حسب بنود املادة الثامنة من هذا الدستور. -2

 



 المادة الثالثة عشرة: انتخابات المجلس:

 (:9البند )

اجمللس ويعترب  أعضاءلعمومية لالحتاد انتخابات اجلمعية ا يفاألصوات  أعلىيصبح الثالثون عضو الذين حازوا على 
 .األصواتلوية أو للمجلس حسب  احتياطيالتالني هلم قائمة  أعضاءالثالثة 

 :(4البند )

 أعضاءمن  %30انتخابات عامة عن  أي يفاجلمعية العمومية الذين أدلوا بأصواهتم  أعضاءجيب أال يقل عدد 
االنتخابات  يفنتخابات خالل أسبوعني على أن يكون النصاب اجلمعية العمومية وإذا مل يكتمل النصاب تعاد اال

 اجلمعية العمومية. أعضاءمن  %45الثانية 

 (:3) البند

 جتري االنتخابات العامة باالقرتاع السري بطريقة االنتخاب احلر املباشر

 (:2البند )

 جترى االنتخابات العامة وفقاً لألسس اآلتية:

 أعضاءمن  أيوجيوز هلا االستعانة ب لالحتادة اللجنة التنفيذية السابقة تدار هذه االنتخابات بواسط :2-9
 اجمللس.

كليتني   يف يكونا أنمركزان لكليات الضفة الغربية على  هيمراكز انتخابية  أربعة يف: جترى االنتخابات 2-4
 التفصيليةلوائح التنظيمية و كزان لكليات الضفة الشرقية )مركز جممع الطب ومركز جممع الرتبية( وفقًا ل. ومر خمتلفني

 يصدرها اجمللس. اليت

ية والطعون األولالقائمة  وإعالنللرتشيح  األولخيصص اليوم  ةمتتالي أيامثالثة  يف: تتم عملية االنتخابات 2-3
وخيصص اليوم الثالث  الثايناليوم  يفدار االحتاد ومن مث تعلن القائمة النهائية  يفواالنسحاب ويتم كل ذلك 

سرية تامة ومن مث تعلن النتيجة النهائية فور االنتهاء من  يفكل مركز على حده و   يفيتم  أنرتاع والفرز على لالق
 عملية  الفرز بدار االحتاد.



ذلك املركز فقط خالل  يفتعاد االنتخابات  انتخايبمركز  أي يفجلنة االنتخابات حدوث خلل  رأتإذا  :2-2
 ساعة. 42

ل الزمنية املفصلة واللوائح التفصيلية والنتيجة النهائية وحتديد و اتعلن عن اجلد اليتدها : جلنة االنتخابات وح2-5
 عملها بتكوين اجمللس وجلنته التنفيذية. وينتهيللمجلس،  التأسيسيزمان ومكان االجتماع 

ويت فيها تضم كل أمساء املرشحني للمجلس ويتم التص اليتحدة و االنتخابات على نظام القائمة املجتري  :2-6
 املرشحني. عضاءمن العدد الكلى لأل كثرلثالثني عضو على األ

تراه مناسبًا من إجراءات لقيام  تتخذ ما اليتإذا تعذر إجراء االنتخابات يرجع للجنة االنتخابات  :2-7
 األسبوعني من تاريخ تعذر االنتخابات وذلك وفقاً ألحكام الدستور. زاو تتجمدة ال  يفاالنتخابات 

جيوز للجمعية العمومية طلب عقد اجتماع  أعاله( 7-2) يفإذا تعذر قيام االنتخابات الواردة  :2-8-9
 أواجلمعية العمومية يسلم لرئيس جلنة االنتخابات  أعضاءمن نصف  أكثرعام بطلب مكتوب يوقع عليه 

 من ينوب عنه.

من تاريخ  أسبوعتزيد عن مدة ال  يف: يتعني على اللجنة الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية 2-8-4
 تقدمي الطلب.

من ينوب عنه إدارة اجتماع اجلمعية العمومية ويكون النصاب  أو:يتوىل رئيس جلنة االنتخابات  2-8-3
 أكثر بأغلبيةاجلمعية العمومية ويتم اختاذ القرارات  أعضاءمن نصف  أكثركل االجتماعات ب  يفقانونيًا 

 .قانويناضرين لالجتماع الاجلمعية العمومية احل أعضاءمن نصف 

اللوحات الرمسية بكل كليات اجلامعة قبل  يفاالنتخابات  أعمالوجدول  التفصيلية: يتم إعالن اللوائح 2-1
 اثنني وسبعني ساعة على األقل من بداية إجراءات االنتخابات.

 من ينوب عنه. أو: تسلم الطعون واالستقاالت كتابة إىل رئيس جلنة االنتخابات 2-90

 المادة الرابعة عشرة :



بفقدان عضوية االحتاد على اجمللس إجراء انتخابات تكميلية  أواجمللس باالستقالة  يف فأكثر أعضاءإذا خلت مقاعد أربعة 
وإذا كان عدد املقاعد الشاغرة اقل من أربعة جيب  والثالث من املادة الثانية عشرة من هذا الدستور الثاينمع مراعاة البند 

 لوية األصوات.أو حسب  االحتياطيلس التصعيد بعدد املقاعد الشاغرة من على اجمل

 الفصل الثالث

 اللجنة التنفيذية

 المادة الخامسة عشرة

اجمللس بطريقة االنتخاب احلر املباشر باالقرتاع  أعضاءاللجنة التنفيذية من بني  أعضاءيتم انتخاب رئيس االحتاد و  -9
 السري.

 عشر عضواً. وأثىنئيس االحتاد تتكون اللجنة التنفيذية من ر  -4
 اللجنة التنفيذية املكاتب واألمانات التالية: تضم -3
أمني   -6الشئون اخلارجية    أمني -5نائب األمني العام   -2العام   األمني -3نائب الرئيس    -4الرئيس   -9

أمني -90شئون املالية أمني ال -1  األكادمييةأمني شئون  -8أمني الشئون الثقافية    -7الشئون االجتماعية  
 أمني شئون الطالب الوافدين-93الشئون الرياضية  أمني -94أمني شئون الدار  -99اإلعالم  

 المادة السادسة عشرة : سلطات اللجنة التنفيذية واختصاصاتها :
 اآلتية: تواالختصاصاتكون للجنة التنفيذية السلطات 

 ها.ني أعضائباملختلفة من  ألماناهتا أمناءانتخاب  (9
 لالحتاد. التنفيذيالعمل  لقيادةوضع اخلطط والربامج الالزمة  (4
إلغاء قرارات هذه األجهزة وحماسبتها وفقاً للوائح  أوواألندية وحيق هلا إقرار  واألسرتعتمد جلان اجلمعيات والروابط  (3

 يصدرها اجمللس املستندة على الدستور. اليت
تكلفها بأدائها، وحماسبة  اليتعمومية مع حتديد مهامها التنفيذية من اجلمعية ال مؤقتة أوجلان دائمة  أيتكوين  (2

 هذه اللجان وفق أحكام الدستور.
 تعد ميزانية االحتاد واخلطط التنفيذية العامة وترفعها للمجلس إلجازهتا. (5
  .مومية املنعقدة حسب بنود الدستوراجلمعية الع إىلالدورة وامليزانية  خطايبتقدم  (6

 .االحتاد يف حدود قرارات اجمللس وفقاً ملا تنظمه اللوائح املالية واإلدارية وفقاً ألحكام الدستور التصرف يف ميزانية (7



 . ممثلني يف جملس أساتذة اجلامعةتعيني (8

 .ت واملهرجانات اليت يقرها اجمللستعيني ممثلني لالحتاد من أعضائها للمؤمترات والندوات واالجتماعا (1

 . شاءت ما عدا الرئيساخلية مىت ما تعديل أمانتها الد (90

 .التنفيذيةدعوة اجمللس حلضور اجتماعات اللجنة  (99

 -المادة السابعة عشرة : اجتماعات اللجنة التنفيذية:

طارئة  تاجتماعاعقد  خالل دورهتا وجيوز هلا أيامكل عشرة   األقلجتتمع اللجنة التنفيذية  اجتماعا دوريا مرة على  -9
 علية نصف أعضائها. بدعوة من رئيسها أو بطلب كتايب يوقع

 من نصف أعضائها. أكثريكتمل نصاب اجتماعات اللجنة التنفيذية حبضور أغلبية  -4
األمني العام ويف حالة غياهبم تدار االجتماعات  أونائبة  أوتدار اجتماعات اللجنة التنفيذية بواسطة رئيس االحتاد  -3

 حسب اللوائح الداخلية للجنة التنفيذية.
 اللجنة احلاضرين الجتماع قانوين. أعضاءمن نصف  أكثربأغلبية  أو باإلمجاعة قراراهتا تصدر اللجنة التنفيذي -2
 -:انتهاء صالحية اللجنة التنفيذية املادة الثامنة عشرة : -5
 :يتتنتهي صالحية اللجنة التنفيذية بأي من اآل -6

 .دورة اجمللس بانتهاء -9
 هذا الدستور.بفقدان اجمللس لصالحيته حسب بنود املادة الثانية عشرة من  -4
 اللجنة التنفيذية كتابة إىل اجمللس. أعضاءمن  أكثرباستقالة نصف ف -3
 صدور قرار من اجمللس بسحب الثقة من اللجنة التنفيذية حسب بنود املادة الثامنة من هذا الدستور. -2
 اللجنة التنفيذية لعضويتهم حسب بنود املادة الرابعة من الدستور.   أعضاءمن  أكثربفقدان نصف ف -5

 -المادة التاسعة عشرة : خلو المقعد:

الغياب لثالثة  أوبفقدان العضوية  أومن مقاعد اللجنة التنفيذية بسبب قبول االستقالة  أكثر أويف حالة خلو مقعد 
حسب  أعضائهأو املقاعد الشاغرة من اجتماعات دورية متتالية دون عذر مقبول جيب على اجمللس ملء املقعد 

 سة عشرة من هذا الدستور .فقرات املادة اخلام

 



 الفصل الرابع

 الروابط والجمعيات واألسر واألندية :

 المادة العشرون 

من أجهزة االحتاد ومسئولة عن أعماهلا لدى اللجنة التنفيذية لالحتاد  عرب  واألسر واألنديةتعترب الروابط واجلمعيات  -9
 األمانة املختصة .

إرسال مندوب  التنفيذيةبواسطة جملس االحتاد وعلى اللجنة  واألسراألندية يتم اعتماد دساتري الروابط واجلمعيات و  -4
 وفق األحكام العامة للدستور. األجهزةليشرف على تكوين جلان هذه 

 

 الباب الثالث

 دور االتحاد

 المادة الحادية والعشرون :

 .االحتاد الواردة يف الدستورحيقق أهداف تتوىل اللجنة التنفيذية األشراف على دار االحتاد الرئيسية ودوره الفرعية مبا  -9
حيق ألعضاء االحتاد مباشرة أنشطتهم املختلفة يف دور االحتاد ويف األماكن املخصصة للنشاط وفقا للنظم واللوائح اليت  -4

أي جييزها اجمللس ملتزمني يف ذلك بأدب احلوار وروح الشورى والدميقراطية وحسن املعاملة واحرتام الزمالة واحرتام الر 
 اآلخر.

 الباب الرابع

 مالية االتحاد

 -المادة الثانية والعشرون : موارد االتحاد:

 :تتكون موارد االحتاد من اآليت -9

 : األموال اليت ختصصها اجلامعة9-9

  األعضاء: اشرتاكات 9-4



 االحتاد واستثماراته وخدماته. ومنشآت: عوائد أنشطة 9-3

 اللجنة التنفيذية. : التربعات واهلبات اليت توافق عليها9-2

 مصادر أخرى مشروعة. أي :9-5

 احد املصارف. يفتودع األموال اخلاصة باالحتاد  -4

 الشؤون املالية. وأمنيتعتمد وثيقة السحب إال بتوقيع رئيس االحتاد  ال -3

ه للمراجعة القانونية مع هناية الشؤون املالية أن يرفع تقريرا شهريا عن احلالة املالية جمللس االحتاد وأن يقدم حسابات أمنيعلى 
 .دورة االحتاد

 دعما ماديا ومعنويا. واألسر واألنديةجيوز للجنة التنفيذية دعم الروابط واجلمعيات -2

 أوالتابعة لالحتاد وجيوز هلا االستعانة بالكفاءات الفنية مبن تراه مناسبا من داخل  املنشآتللجنة التنفيذية حق إدارة  -5
 عمومية.خارج اجلمعية ال

 الباب الخامس

 تعديل الدستور وتفسيره

 المادة الثالثة والعشرون

 استفتاء خاص بذلك. يفيصبح هذا الدستور قانونيا وملزما مبجرد إجازته بواسطة اجلمعية العمومية -9

ة من اجتماع خاص بتعديل الدستور وفقا لبنود املادة السابع يفتعديل الدستور يتم بواسطة اجلمعية العمومية -4
 .هذا الدستور

 اجلمعية العمومية يقدم للمجلس. أعضاءمن نصف  أكثريكون تعديل الدستور باقرتاح مكتوب يوقع عليه -3

األسبوع من تاريخ تقدمي االقرتاح وتتم  زاو تتج فرتة ال يفيقوم اجمللس بدعوة اجلمعية العمومية ويتم انعقادها -2
 املادة السابعة من هذا الدستور. لتصويت عليه وفق  بنودامناقشة االقرتاح و 

 المادة الرابعة والعشرون:



تراه  تفسري أي فقرة منه يرجع إىل اجلمعية العمومية الختاذ ما يفاالختالف  أوالدستور  يفحالة عدم وجود نص  يف
 والعشرون.املادة السابعة واملادة الثالثة  يفمناسبا على أن يتم وفقا للبنود اخلاصة بتعديل الدستور الواردة 

 


