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املرشد
إىل قواعد وإجراءات
التنظيمات احلديثة
، املؤسسات والشركاتاالحتاداتاهليئات التشريعية، أجهزة الدولة، األحزاب، النقابات، اجلمعيات، 

دكتور أمحد الصايف
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القاهرة.١٩٩٩الطبعة األوىل

 قاهرةال٢٠٠٦الطبعة الثانية

 ،هذه الطبعة املزيدة واملنقحة تنسخ وتستبدل (املرشد إىل قواعد وإجراءات اهليئات التداولية
) وتصبح تلقائياً النسخة املعتمدة لدى أي تنظيم اختار الكتاب كمرجع عام.١٩٩٩

صادرها املعتمدة وراجعنا املعلومات راجعنا يف هذا الكتاب اخلربة العاملية يف آخر طبعات م
اليت جاءت فيها بدقة. لكن ألن اخلطأ وارد يف كل حماولة إنسانية واملعلومات تتجدد 

باستمرار، املؤلف ليس مسئوًال عن أي خطأ أو أي نتائج حتدث باتباع اإلرشادات الواردة 
، يكون قد تبناه كما يف هذا الكتاب. فعندما يتبىن أي تنظيم هذا الكتاب مرجعاً عاماً له
هو وعدل أو استثىن يف الئحته الداخلية ما يرى أنه ال خيدم أغراضه.

حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

شكال إال بإذن  األهذا الكتاب كامالً أو أي جزء منه، بأي شكل من أو نسخ ال يسمح بإعادة نشر 
كتايب من املؤلف
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ت الصحيحةحقوقنا وحرياتنا ال حتميها إال اإلجراءا
.اليت نطبقها بدقة وحزم
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تصدير
ألصل هلذا اهلدف، حاولت أن أعاجل املوضوع بلغة مباشرة ومبصطلحات سهلة الفهم واالستعمال.

ذا الكتاب وراجعوها الطبعة األوىل هلاملسودات األوىل من قرأ العديد من أصدقائي من األساتذة والعلماء 
. أخص ، واستعرض بعضهم الكتاب يف اجلرائد اليوميةبعناية وأشاروا علي بأفكار وتوجيهات قيمة

بشكري وتقديري: الدكتور عبد اهللا علي إبراهيم، بروفيسور مهدي أمني التوم، األستاذ الطيب حممد 
ين، الدكتور خالد املبارك، األستاذ طه إبراهيم، موالنا الدكتور عبد العزيز الطيب، الدكتور أمني مكي مد

عبد و يناألستاذو ،االستاذ السر سيد أمحد واألستاذ يسن حسن بشري، حممد عثمان
.نقدهم البناءآلرائهم و ، رمحهما اهللالوهاب موسى

ألن يكون جامعًا وشامًال، سيخلو من النواقص رغم هذه املسامهات املقدرة، فإنه ما من كتاب يطمح
واهلفوات. وبالتايل أظل أنا وحدي مسئوًال عن أي خطأ أو قصور، وعلى وحدي تقع مسئولية الدفاع عن  
كل ما ورد فيه من مفاهيم وقواعد وإجراءات. كل ما أرجوه هو أن يكون اجلهد الذي بذلته يف مجع 

، حافزاً حملاوالت أجود وموجهاً للحوار ليتجه يف مسار جديد نوسع به وتبويب هذه املادة، مبا له وما عليه
دائرة املسامهة يف ترسيخ أسس ومفاهيم املمارسة الدميقراطية العملية.

ر اصدإأيضاً، من الواضح أن حجم هذا الكتاب أكرب من أن يكون كتاباً للجيب، لذلك العمل جار يف 
كتيب ، و ليكونا يف متناول يد اجلميعقواعد االجتماعاتو ظيمقصة قيام تن: ة تشملبسيطة صغري ات كتيب

؟مدرسيةةر مجعييتكون وتدكيف: بعنوانتالميذ املدارسل



١٠



١١

متهيد
تداول الناس يف السودان يف كل ما يشغلهم من أمور احلياة معتمدين يف ذلك على العرف السائد وعلى 

التقاليد الراسخة وفوق هذا وذاك على

كثرياً يف عمومياته عما يعاجله هذا الكتاب: بعض أمناط االجتماعات، أغلب أصول احلوار وآدابه، بعض 
وابطه، بعض تقاليد االنتخاب خصوصاً يف تنصيب الشيوخ وزعماء القبائل.آلياته وض

تصلح فيه ما اشتجر فيه العشائر والقبائل املسائل بينها ولتحكم فيه فيما يطرأ بينها من مشكالت أو ل
وقد مسيت عرفوا العديد من أنواع التنظيم التكافلي مثل (النفري) و(الفزع). ، كماينها من أمورب

فوا أيضاً جملس (األجاويد) أو يف أيام الفونج، فكانت للمناظرة بني املفكرين من علماء وفقهاء وشعراء. عر 
وعقدوا أغلب هذه االجتماعات يف املسايد (املساجد) واخلالوي (اجلودية) للوساطة بني األفراد وغريهم.

والزوايا ملا تضفي هذه األماكن من حرمة على جتمعهم وملا تكفله من حياد. حيضر االجتماعات غالباً 
الرجال. لكن بعض االجتماعات حتضره النساء 

هم أو شيوخهم أو كبار السن فيهم ألي غرض آخر، للمناظرة أو للسمر. وإذا انتظموا يف حضرة ملوك
خلعوا نعاهلم والعمامة فضًال عن السالح، فسلموا وجلسوا أرضًا أو على فرش، وذلك من باب األدب 

وال يرفع الصغري صوته فوق صوت الكبري، وال يتكلم الشاب يف حضرة أبيه أو أخيه باحلديث إال الكبري،
األكرب ولو كان أفصح منه رغم شعورهم القوي بالندية وباملساواة لبعضهم البعض.

ء أي اجتماع، لريبط احلاضرين بعضهم بعضاً وميد جسور الثقة بينهم، وليذكرهم بأن هناك قوة مدخًال لبد
فوقهم ترعاهم وتراقبهم. افتتح جمالسهم عادة أكربهم سنًا أو مقامًا بادئًا بـ (البسملة) أو بـ (الصالة على 
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تدم النقاش تسمع (ألعن النيب) أو (بسم اهللا أدنو) أو بالدعاء أو بتالوة آي من القرآن. وعندما حي
شيطانك)، و(وحدوه) أو (وحدوا ربكم). أكدوا أمهية األخذ والعطاء يف احلديث مع بعضهم البعض 
وصوًال للحقيقة. (فاحلديث مطرقًا خدرا) أي أنه طيع مييل معك حيثما أملته وأداة قابلة للتعديل والتغيري 

عله يغري من رأيه ويبدل من موقفه.حاملا رأي املتحدث شيئاً معقوالً يف طرح اآلخرين جي
اعتمدوا الشورى (الشورة) بينهم طريقة لتداول املسائل وتبادل الرأي واخلربة. فاحتكموا لرأي اجلماعة اليت 

جيتمع الناس كل يوم ملعاجلة مهامهم اليومية، ويف كل اجتماع حيسمون ما وكما جتتمع جمالس الشورى، 
خيتلفون عليه باملوافقة العامة فـ (السكوت رضا). وعرفوا أن (الشورة مهيلة) أي سهلة متاحة دائمًا إذا مل 

يتبعها عمل.
. فحكم اجلماعة مرعي  وقد استفاد القوم من املثل والقول السائر واستخدمومها لتعزيز القيم اليت ارتضوها

كحكم الشرع و(بيت الشورة ما خرب) و(الشدرة إن مالت تقع فوق رفيقتها) و(اثنني إن قالوا لك 
"خالف تعرف،"راسك مو فوقك أملسه). وانتقدوا من يشذ عن رأي اجلماعة رغبة يف الشهرة، فيقولون: 

"الفارق مجاعته ضهب"و
التكاتف ألداء أي عمل (فاإلصبع الواحد ما بيغطي الوجه) و(إيدًا واحدة ما أكدوا أمهية االحتاد و 

بتصفق). وقد يدرك باللني ما ال يدرك بالقوة (فالدبارة غلبت الشطارة). وعلى املرء أن يستفيت من هم 
أكثر منه علماً (أسند على عامل مترق سامل) و(الراي الفطري نكاس).

رقاء، فهيئوا اجلو لنشاط األجاويد (الوسطاء) واألنفس للرتاضي، و(خري عملوا على تقريب الشقة بني الف
األمور الوسط). واحلقيقة قد تكون صعبة على النفوس (فاحلق مر) و(اخلريوه حريوه) ألنه يضع املرء أمام 
بدائل صعبة عليه أن خيتار من بينها ويتحمل مسئولية اختياره. أما الوسيط فيهيئ اجلو لالستماع إليه 
واإلصغاء آلرائه بكلمات مثل: (امسع كالمي وأديه البحر) و(امسع كالم مبكينك وال تسمع كالم 

مضحكينك).
ولتأكيد أن اإلنسان قد متيل به عواطفه، يهدئون اخلواطر بأن (إبليس ما غاب من حد) وأن (ابن آدم من 

ا يبلع ريق على ريق ما بلقى طني يعكر ويصفى) وأن على اإلنسان أن (خيلِّي باب الُصُلح فاتح) و(امل
رفيق) للحث على استبقاء اإلخوان واحلفاظ على حقوقهم.
ات) وبعض يّ أنواع التعويضات والغرامات و(الدوألن األمور ال حتسم كلها بالرتاضي والصلح، جلئوا لكل 

لكن العقوبات البسيطة. وبعض األمور حتسم (بالسالف)، فإذا قتل شخص آخر دون قصد ميكن أن يربأ 
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يكون ذلك (سالفاً) و(راكوبة) عليه وعلى عشريته. فإذا وقع حادث مماثل يف الطرف اآلخر استنجدوا مبا 
أسلفوا من دين وبـ (الراكوبة) اليت رفعوها. وأكثر القبائل السودانية متسكاً بـ (السالف) هم البجا الذين قد 

يرجعون حلقب طويلة ليغطوا (السالف بالسالف).
والكفاءة يف التداول، فأكدوا أمهية االستماع للمتحدث، وقد تواتر عن االنتظام يف االجتماعراعوا أمهية 

حدثني بأن يعاجلوا موضوعاً واحداً وبعد أن يصلوا فيه لقرار ينتقلوا فرداً كان أو مجاعة. وألزموا املت-املتظلم 
لغريه. وطلبوا أن يتحدث املرء على قدر حاجة موضوعه، (فاالختصار عبادة) و(إذا كان الكالم من فضة 

فالسكوت من ذهب) و(بركة الكالم يف قلته).
ألزموا الفرد بأال يقاطع حديث غريه أو ينشغل عن متابعة حديث ا

فإذا قاطع أحد متحدثاً، رمى املتحدث ،بدعة). استعان أغلب الشيوخ بعصا صغرية أمسوها (احلداسة)

اع لسوء تصرفه.ما يراه مناسباً أو يبعد املذنب عن االجتم
طلبوا من كل فرد أن يفكر مليًا قبل أن يتحدث (أحذر مما يعتذر منه)، وإذا حتدث عليه أن يكون 
واضحًا فعدم الوضوح يفرق أكثر مما يقرب (أشُرط يابس وال تكابس). طلبوا من املتحدث أن يسمي 

معانيها، وأال يعمد للمكر األشياء بأمسائها وأن يكون واضحًا فال يستعمل كلمات مشحونة مبعاين غري
واخلديعة فيكون كالمه (كالماً ِحتته كالْم).

أكدوا أمهية االنضباط يف معاملة كبار السن والرؤساء مهما كانت صلة القرىب أو الرحم فـ (األلفة ترفع 
ـ الكلفة). وكان هلم لكل جملس ولكل عمل رئيس واحد يوحد الكلمة ويقود العمل ويوجه العاملني فيه ف

(ريسني غرقوا املركب). والرئيس مكلف بأن جييد أداء ما كلف به من أعباء فـ (الريس جييب اهلوا من 
قرونه). واختاروا للرئاسة أحكمهم وأعقلهم وأكربهم سنًا أو أكثرهم ورعًا وعلمًا حىت جيتمع الناس حوله 

النًا وتأكيدًا ملكانته يف عن رضا به وحبكمه. وأقعدوا رئيسهم يف مكان عال أو بارز يف جملسهم إع
االجتماع. أو أجلسوه على (َكَكر) كما فعل ملوك الفونج عالمة للرئاسة إذا نصبوا شيخًا على قبيلة أو 

حاكماً على إقليم. وما زالت ألغلب القبائل الكبرية طقوسها يف تنصيب شيوخها وسالطينها.
ن يتحلى العضو بالعقل الراجح ليكون مشاركاً ختريوا أعضاء جمالسهم حبرص، أو على أقل تقدير، توخوا أ

ذكيًا مفيداً لغريه. فال جمال لألبلم العيي (األبلم مو شقي، شقي البتكلم معاه) ولو كان متعلمًا فـ (القلم 
ما بزيل بلم). كان هلم يف كل جمتمع دهاقنة وظيفتهم فض املنازعات، ُخيتارون من بني ذوى اخلربة يف 
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ارفني باألنساب وبالرتكيبة االجتماعية. يكرب قدر هؤالء كلما كانوا أوسع إملامًا بتقاليد احلياة واملراس والع

رأوا أنك إذا انتدبت أحدًا فال تقيد يديه وال تكثر عليه من التوجيه. احرتم عقله ودعه يتصرف وفق 
. أكدوا أمهية الثبات على الرأي واملوقف مقتضى احلال (أرسل حكيمًا وال توصيه) و(الواعي ما بوصوه)

وأن يكون الشخص (رايه ثابت) و(الراجل يربطوه من لسانه). لكن يف املقابل قد خييب ظنهم يف الرجل 
فطلبوا من املشارك أن يكون صاحب رأيه ال إمعة منقاداً آلخر فـ (الرأي املمنوع مو "رايه تلف."فيقولون: 

ي راسه) آلخر، أي مطأطئًا رأسه لغريه، ويضرب ذمًا أو توبيخًا لـ مسموع) وأال يكون الشخص (راخ
١(اإلضينة) الذي يصغي لكل كالم دون متييز وللذي يدمج إرادته يف إرادة غريه.

متاماً الشفافية
مثة ما ميكن أن يتسرب.



١٥

املقدمة



١٦

يف هذه املقدمة
١٩......................................................................خلفية

٢٦..............................................................اهليئات التداولية
٢٨........................................................املدين

......................................................٢٩
٣١.............................................................اهليئات التشريعية

٣٢............................................................األحزاب السياسية
٣٢.........................................الكيانات والتنظيمات الدينية والعقائدية

٣٣....................................................املؤسسات املهنية والنظامية
٣٤................................................................ما هو احلوار؟

٣٥...............................................................ما هو النقاش؟
٣٥..............................................................ما هي املداولة؟

٣٦.............................................................ما هو التفاوض؟
٣٧.................................................................نطاق احلوار

٣٩..............................................................قواعد املداوالت
٤٠.........................................................جمال قواعد املداوالت

٤١......................................................وظائف قواعد املداوالت
٤٢..............................................حقوق اإلنسان وقواعد املداوالت

٤٤..............................................................احلق يف التنظيم
٤٥..............................................................احلق يف التجمع
٤٥...............................................................اإلذن بالتجمع

٤٦.............................................املبادئ األساسية لقواعد املداوالت
٤٧..........................................ملشروعةاالجتماعات لتداول األعمال ا
٤٧................................................مراعاة القانون والقرارات األعلى
٤٨.................................................املساواة يف احلقوق واالمتيازات



١٧

٤٨...............................................املساواة يف الواجبات وااللتزامات
٤٩........................................................اإلنصاف وحسن النية

٥٠...................................................اختاذ القرار يف اجتماع رمسي
٥٠.................................................املشاركة يف التداول احلر املنظم

٥٠.........................................................فهم أعمال االجتماع
٥١....................................................................التصويت

٥٢...................................................وااللتزام حبكم األغلبيةالرضا
٥٤...........................................................محاية حقوق األقلية

٥٥.......................................................مصادر قواعد املداوالت
٥٧.....................................................مىت تُتبع قواعد املداوالت؟



١٨



١٩

خلفية
أصبحت ا١

واإلجراءات الدقيقة واملمارسات القانونية قبل أن تعرف بأي صفات أخرى. يف ظل هذه الدولة تعمل 
هذه التنظيمات على اختالف أنواعها بواسطة أجهزة وجلان، نشارك يف أنشطتها أعضاء أو ضباط 

حينما نشارك يف –حقوق وواجبات العضوية؟ وهل نعرف -حينما نفعل ذلك-يني. هل نعرف تنفيذ
ما جيب علينا إجنازه قبل وأثناء وبعد كل اجتماع من اجتماعات هذه التنظيمات؟ وهل نعرف –تنظيم ما 

ف االختالفات 
األساسية بني أنواع التنظيمات واللجان؟ وقد جيد أحدنا نفسه رئيسًا لتنظيم أو للجنة أو الجتماع، فهل 
نعرف وحنن نتصدى هلذه املهمة، شروط وأعباء القيادة ومهام املنصب؟ مث هل يعرف كل منا أن االجتماع 

ا لقرار؟ وأن هناك قواعد وإجراءات على كل يف الغالب ما انعقد إال ليتداول اقرتاحات حمددة ليصل فيه

) و(األغلبية) و(اللجنة) و(احملضر) و(التقرير) وغريها، تستعمل كل يوم، مثل (النصاب) و(نقطة نظام
وجهلها بعضنا اآلخر، وبقيت باهتة املعىن مهزوزة الداللة يف أذهان الكثريين. فهل نعرف عرفها بعضنا 

يف العمل العام تساؤالت عديدة من هذا النوع واعرتضتنا عدة معضالت إجرائية مجيعًا واجهتنا ٢
عاجلناها باالجتهاد حينًا وبالتهرب منها حينًا آخر. لكن 

مهارات ومعرفة أكثر. فكلنا حيلم بأن ينتمي لتنظيم منوذجي يضرب به املثل يف سالمة املمارسة، ولن 
يتحقق لنا مثل هذا التنظيم على أرض الواقع باحلظ، بل بالتخطيط السليم وبالعمل اجلاد خللق أجهزته 

تضبط أداءه، وباكتساب املهارات واملعرفة اليت تضع هذه القواعد موضع وقنواته ووضع القواعد املتينة اليت
التنفيذ.

على جدواها بني املواطنني. فكلما عيعزز اإلمجا إن ترسيخ مفاهيم الدميقراطية و توطيد دعائمها ٣
ظة عليهاواحملافالدميقراطيةترسيخ وواحدة من وسائل ازدادت قاعدة االقتناع جبدواها وفاعليتها، استقرت. 

، إال أن الدميقراطي
الواقع ال يعكس ذلك. فبناء أغلبها ضعيف، ولوائحها، إن وجدت، فضفاضة لدرجة جعلت أعضاءها 
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عرف من خالله على قواعد نفرد هذا الكتاب لنت،هلذه األسباب
هذه املعرفة تعطينا أدوات أحسن لتقييم تنظيماتنا وتقوميها العملية علَّ الدميقراطيةوإجراءات املمارسة 

واالرتقاء بأدائها.
تطور فقه املداوالت عرب السنني، وتراكمت قواعده وإجراءاته نتيجة السوابق اليت جاءت لتوضح أو ٤

ائية اليت اعرتضت سبيل التنظيمات املختلفة، أو نتيجة أحكاٍم جديدة سنت تفسر أو حتسم القضايا اإلجر 
سدًا للثغرات. فصدرت يف بريطانيا وأمريكا على وجه اخلصوص عشرات الكتب اليت غطت جمال قواعد 

عيات متخصصة وإجراءات املداوالت
لتعىن بتأهيل املستشارين الربملانيني وتدريب غريهم من الكوادر يف جمال قواعد وإجراءات املداوالت. تقدم 

٢هذه املؤسسات أيضاً اخلدمات االستشارية وتعد وتدير املقررات التدريبية ألي تنظيم يطلبها.

٣هلنري مارتن روبرتقواعد املداوالتكان كتاب ٥

األسس والقواعد العامة للمداوالت، ووثق التقاليد واألحكام املرتاكمة نتيجة السوابق اإلجرائية والقضائية
، واللذان أثرا وجملس النواب األمريكيعرب القرون ومجع القرارات اليت سريت اجتماعات الربملان الربيطاين

على املمارسة العامة يف بلديهما ويف أغلب الدمي
احتياجات أغلب أنواع االجتماعات.

ومرشدًا يف تنظيم أعمال اجتماعات التنظيمات أصبح هذا الكتاب مرجعًا أساسيًا يف قواعد املداوالت
، وظهرت ١٨٧٦املدنية يف بريطانيا وأمريكا ويف العديد من بالد العامل األخرى. نشر الكتاب أول مرة يف 

Robert’s Rulesماليني نسخة، وصدرت آخر طبعة مخسة عت منه طبطبعات و عشر منه حىت اآلن  of

Order Newly Revised, شديد -حبكم عمره -صفحة. أصبح هذا الكتاب ٧٠٤يف ٢٠٠٠يف
التفصيل لدرجة أخافت القارئ العادي منه. فقد حوى عددًا كبريًا من املصطلحات واأللفاظ والتعبريات 

سألة، و(املسألة السابقة) تعين اقرتاحًا بقفل باب النقاش، وهكذا. زيادة على هذه التعبريات اليت م
عكست تقاليد االجتماعات يف القرن التاسع عشر يف بريطانيا وأمريكا، حفل الكتاب أيضاً بصيغة اقرتاح 

ن أمهيته كمرجع حجة لكل مسألة ختطر على البال. وبالتايل صار معقدًا وصعبًا وإن مل يقلل ذلك م
وكتاب ثقة حىت يومنا هذا.

كتاب أليس لصعوبة هذا الكتاب، حاولت كتب أخرى أن تكون سهلة بسيطة. فقد جاء يف تصدير٦
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الذي نشر The Standard Code of Parliamentary Procedureأسس اإلجراءات الربملانية: استريجس
، املعهد األمريكي للربملانيني–١٩٩٣طبعة –٤وقام مبراجعة الطبعة اليت بني أيدينا١٩٥٠أول مرة يف 

صفحة بعد أن ٢٧٧تاب يف بأنه هو كتاب روبرت بعد أن أزال منه كل املادة القدمية. جاء هذا الك
ختلص فعًال من عدد كبري من االقرتاحات نادرة االستعمال، فجاء يف لغة مباشرة ومصطلحات واضحة 

أن يكون (مرجعًا عاماً) آخر من املراجع الداللة متوافقة مع ممارسة التنظيمات احلديثة، وجنح بالتايل يف
األمريكية العديدة.

أجبديات : متيز بعضها بالسهولة واملباشرة. فقد كان كتاب ولرت سرتينأما املصادر الربيطانية فقد ٧
دليًال ال تتجاوز صفحاته املائة وعشرين، لكنه .Citrine’s ABC of Chairmanship: رئاسة االجتماعات

لعصري من قواعد وإجراءات أساسية حىت أصبح من املصادر الربيطانية ألغلب ما حيتاجه االجتماع احاوٍ 
٥املفضلة.

الذي وثق ممارسات Parliamentary Practice: املمارسة الربملانية٦أما كتاب ارسكني مى٨
بدقة شديدة، والكتب اليت تعاجل القوانني اخلاصة بالشركات واملؤسسات فقد وإجراءات الربملان الربيطاين

٧أسهبت إسهاباً جعلها أقرب لدوائر املعارف أو قواعد املعلومات منها للكتب العامة.

مل ختل املكتبة السودانية متامًا من املرجع املفيد. فقد صدر كتابان هامان ورائدان يف إشاعة أدبيات ٩
هلما أثرمها امللحوظ يف منو التنظيمات املدنية على اختالفها تنظيم واالجتماع بني قطاعات املواطنني، كانال

اجلمعيات داخل املدرسة وخارجها: إرشادات للمبتدئني يف الدميقراطية يف السودان. هذان الكتابان مها: 
١٩٤٣،٨ومكي عباس وصدر عن مصلحة املعارف السودانية يف عام الذي ألفه ف. ل. قريفسالعملية

إلمساعيل األزهري الذي صدر عن دار املعارف للطباعة والنشر يف اخلرطوم يف عام الطريق إىل الربملانو 
.١٩٦٥انية يف دار الثقافة ببريوت يف ثوطبع مرة١٩٤٦،٩

بتدريب حاول الكتاب األول أن يغطي حاجة التنظيمات املدنية لقواعد املداوالت وذلك بأن يبدأ ١٠

ملانية الربيطانية وإن مل يثبتا ذلك صراحة. كان هذا الكتاب أول إصدار هذا العمل القيم على التجربة الرب 
، وقد أعد دعمًا لتجربة الرتبية باملمارسة أو الرتبية العملية سلسلة كتب الوطين احلقيف ما أمساه الكاتبان 

يف مدينة الدومي بالسودان عام قريفسالذي أسسه ف. ل. اليت قام عليها معهد الرتبية ببخت الرضا
. مل يوزع هذا الكتاب حسب علمنا على نطاق واسع، فقد أعد لتدريب املعلمني وبالتايل فهو ١٩٣٤
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جمهول للكثريين.
جاء يف مقدمة هذا الكتاب أنه كتب لفائدة أولئك الذين التحقوا ببعض اجلمعيات ومارسوا أعماهلا إىل 

ذوا يتساءلون عنده عن األسباب اليت دعت إىل اختاذ طرق خمصوصة للسري يف أعمال اجلمعيات حد أخ

ب وكيف جيد القارئ 
املادة اليت ينشدها، تناوال بالشرح أيضاً شروط النجاح يف اجلمعية، قائلني:

إن القواعد احلسنة ال تكفل وحدها النجاح للجمعية، إذ جناح اجلمعية يتوقف فوق  "
كل شيء على توافر صفات خلقية كثرية يف األعضاء التنفيذيني ويف بقية أعضاء 

روح التعاون بني األعضاء، وإذا مل يكن الرئيس منصفًا غري اجلمعية. فإذا مل تسد

مل يكبح حمبو الكالم أنفسهم ويقصروا كالمهم على ما هو ضروري، نقول إذا مل 
جلمعية بالفشل ال حمالة تتوافر يف األعضاء هذه الصفات وصفات أخرى كثرية، آبت ا

رغم قواعدها احلسنة، ولعله كان من األصوب أن نذكر هذه النقطة يف مقدمة 
الشروط األساسية لنجاح اجلمعية، ألن أخالق األعضاء هي يف الواقع أساس جناح 

١٠"اجلمعية أو فشلها.

ضها إليه أما كتاب األزهري فقد استفادت منه العديد من التنظيمات يف السودان وأشارت بع١١
كمرجع عام. حوى هذا الكتاب وتناقلت األخرى بعض حمتوياته، وتبناه احتاد طالب جامعة اخلرطوم

١٠٢٥
بل أخذها مأخذ اجلد وأدىل بدلوه فيها مستعينًا باملصادر املتداولة يف التنظيمية ومل يعتربها أمورًا شكلية،

مبادئ القانون ، و لفؤاد كمالاألوضاع الربملانيةذلك الوقت اليت أثبتها يف ذيل كتابه، فكان منها 
لروبرت الذي أشرنا إليه قواعد املداوالتووايت إبراهيم، و ملصطفى صادقالدستوري املصري واملقارن

جتدر اإلشارة هنا إىل أنه خبالف دستور طالب جامعة اخلرطوم، مل يلتفت أي تنظيم آخر ألمهية أعاله.
.عند الضرورةيرضاه وحيتكم إليه )١١٣(صفحة أن يكون له مرجع عام

ريس قواعد املداوالتدعا األزهري لتك١٢
الناشئة إعداداً يتماشى، حسب قوله، مع النظم الربملانية حىت ختتلط بالدم ومتتزج بالروح وتصبح جزءاً من 
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لى حب النظام. ودعا لتأهيل الشباب النفس ال تتجزأ، فتنشأ جمبولة على تقديس القوانني مفطورة ع
لعضوية الربملان يومًا ما، وحث على نشر األساليب الربملانية بإنشاء اجلمعيات يف املدارس واملعاهد 
والكليات. فاملواطن، حسب قوله، قد أصبح يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات حنو نفسه وحنو 

تتحقق إال بالعمل املشرتك يف مجاعات ختضع لدستور وتسري على وطنه، ويدرك أيضاً أن الفائدة العامة ال 
نظام. واجلماعة أو اجلمعية، يف أبسط صورها، أفراد يربطهم مبدأ واحد أو غرض مشرتك، وهلم نظام معني 

١١يسريون عليه إلدراك هذا الغرض وحتقيق ذلك املبدأ.

ملصادر القليلة، وعلى االجتهاد وعلى اعتمد املواطن على ما علق يف الذاكرة من هذا وذاك من تلك ا١٣
املوروث الشعيب والتقاليد السائدة يف أساليب االجتماع واحلوار. وكانت هذه املعرفة كافية بعض األحيان. 
فقد الحظ الدارسون مدى الفائدة اليت جناها املواطن من تراثه وهو ميارس أوىل جتاربه الربملانية يف أواسط 

رملان احلكم الذايت مث يف برملانات ما بعد االستقالل. فرغم حداثة تلك اخلمسينات حني شارك يف ب
التجربة وقلة تعليم أغلبية العضوية املنتخبة لتلك اهليئات، إال أن النائب الربملاين السوداين كان لبقاً ومراعياً 

. فعرف مثالً لألسس والقواعد. فقد تعلم بسرعة باملشاهدة وحدها ودون اإلطالع على اللوائح املكتوبة
للمجلس، أو أن مير بني املنصة وبني أي عضو أنه من غري املناسب أن يغادر مقعده أثناء خماطبة الرئيس

واقف للحديث، أو أن يتلفظ بكلمات نابية داخل القاعة، أو أن يتحدث دون أن يؤذن له، أو أن يوجه 
م لغري الرئيس. كما عرف أن عليه إذا أراد اخلروج خالل االجتماع أن يقف حىت يراه الرئيس ويأذن الكال

األوىل يف السودان، وهي جلنة  ومل يكن املواطن العادي أقل وعياً، فقد ورد يف تقرير جلنة االنتخابات١٢له.
تفشي األمية بني املواطنني فقد مارس الناخبون حق التصويتكل أعضائها من األجانب، أنه بالرغم من

بوعي وإدراك.
وكانت هناك مصادر أخرى سامهت ولو بقدر يسري يف تدريب املواطن على إدارة اجتماعاته. فقد ١٤

املتعاقبة ويف غريها، وكانت هلذه الدميقراطيةالنظم عرف السودان أشكاًال خمتلفة للهيئات التشريعية يف ظل
اهليئات قواعد وإجراءات استمدت أغلبها من التجربة الربملانية الربيطانية. ساعدت هذه اهليئات بقدر 

١٣تتعدها لتكون جتربة

١٤كذلك جيد املتتبع للحركة النقابية السودانية١٥

السليمة يف البالد. الدميقراطيةا يف تأسيس احلياة 
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فقد كان هلذه احلركة سجل مشرف يف النضال ضد كل النظم االستبدادية وضد الفساد والظلم بكل 

وعممتها وسط قواعدها خصوصًا بني يم واحلوار وطرق اختاذ القرارفقد أرست النقابات أساليب التنظ
وعياً تنظيمياً باكراً بني ممثلة يف احتاد طالب جامعة اخلرطومالعمال واملزارعني. كما أرست احلركة الطالبية

متني اتبعه بانضباط، وتقيد بكل الطالب. فكان لكل تنظيم من التنظيمات النقابية والفئوية نظام أساسي
ات. فكانت هذه التنظيمات أمثلة يف املمارسة املنضبطة ما جاء فيه من أحكام ومن قواعد وإجراء

ومدارس تعلم منها مجهور املواطنني.
نفسها لتواجه متطلبات العمل اجلماهريي العريض، وكان السودانيةنظمت أغلب األحزاب السياسية١٦

-ألساسية زيادة على نظمها ا-لبعضها 
وجدت فهي، لألسف، ليست متاحة خارج إطار هذه التنظيمات. فقد بذلنا جهداً كبرياً لكي جند نسخة 

كيف تعقد اجتماعًا ناجحاً؟: ب عبد اخلالق حمجوبيمن كت

فيما عدا املصادر السودانية اليت أشرنا إليها أعاله اليت ما عادت يف متناول املواطن، حبثنا يف املكتبة ١٧
ذي يساعدنا يف أن نتعرف على كيفية ممارسة وتطبيق مفاهيم ومبادئ املشاركة العربية عن الكتاب ال

كون كامًال للمعلومة الالزمة. ليس واألسس اليت قامت عليها، فوجدنا فراغًا كبرياً وغياباً يكاد ياملداوالت

بنظرياته وقواعده وإجراءاته.متكامل حيكم أداء كل تنظيم داخل الدولة ويضبطه
وهلذه األسباب جمتمعة رأينا أن هناك حاجة ملحة ألن نساهم يف ملء بعض هذا الفراغ لنساعد ١٨

يدافعون عنه من مصاحل، يف أن يتواصلوا داخل وع
عمل شيء أو اختاذ موقف موحد، أو يتمكنوا من تكوين تنظيم جديد. -كجماعة -يقرروا بكفاءة 

ومن 
مسامهاتنا يف العمل العام وما الحظناه من ثغرات كان ميكننا تالفيها إذا وجدنا دليًال نستعني به. وضعنا 
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هذا الكتاب، إذن، ويف تقديرنا أنه يصلح ألن يكون مصدرًا يستفيد منه املواطن أيًا كان موضعه، 
تبناه.يتضي أن تنظيم ير و(مرجعاً عاماً) ألي 

الفعالة تقوم على ثالثة أعمدة هي:الدميقراطيةالفهم الذي ينطلق منه هذا الكتاب هو أن ١٩
كفالة ومحاية حقوق اإلنسان األساسية
وسيادة حكم القانون
.االنتخابات احلرة النزيهة

) يعرب عن (تفويضأو نيابةوهي بالتايل نظام (متثيل

ت وضوابط تضمنها وإال ضاعت وسط بطريقة سليمة إال بوجود آلياخمتلف مستويات اهليئات التداولية
الفوضى. تعرف هذه اآلليات والضوابط بقواعد املداوالت. هذا الفهم نراه كافياً ألغراضنا مهما اختلفت 

حياول هذا الكتاب إذن أن جييب على يف صيغها القانونية ويف أشكاهلا ويف مفاهيمها.الدميقراطية
األسئلة التالية:

 السليمة يف الواقع العملي؟ ميقراطيةالدما هي آليات املمارسة
ما هي التنظيمات اليت تنطبق عليها هذه اآلليات؟
كيف تقوم هذه التنظيمات وكيف تدار وما هي الوثائق اليت تضفي الشرعية عليها؟

–، تناقش الدولة قوانينها وتسنها بواسطة التداول والتصويت. أيضاً، كل مواطن الدميقراطييف النظام ٢٠
سينضم يف فرتة من فرتات حياته لتنظيم من التنظيمات تتخذ فيه القرارات بطرق -رأة، أو شاب رجل، إم

هم يف أن يقرروا يف شئون استفادة كبرية إذا تزودوا باملبادئ األساسية والقواعد واإلجراءات اليت تساعد

التنفيذيني أو من يسعون ألن يكونوا ضباطًا تنفيذيني دون غريهم. هذا ليس صحيحاً. املواطن يف الدولة 
تنصب القادة وتنشئ التنظيمات وحتلها. ومعرفة كل أو العضو يف أي تنظيم هو الذي يتخذ القرارات اليت

عضو بقواعد وإجراءات التداول وباملبادئ اليت تقوم عليها تعطيه ثقة أكرب يف نفسه ومتعة يف مشاركته 
والتزاماً بالقرارات اليت يشارك يف اختاذها مهما كان حجم أو أمهية تلك القرارات.

هو التعرف على املكونات األساسية لكل أنواع التالقصد من دراسة قواعد وإجراءات املداو ٢١
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آلليات 

. فزيادة على ما توافر لدينا من مصادر أجنبية، راجعنا التجربة السودانية الدميقراطيةمضامني ومبادئ 
السلوك العام اليت أوجزنا جانبًا منها يف والقيم والتقاليد املرعية يف جمتمعاته يف قواعد االجتماع وآداب

هذا الكتاب. وراجعنا املصادر الوطنية على قلتها، والقانون السوداين خصوصاً املواد اليت تنظم عمل متهيد
املقرتحة للعمل السياسي واالجتماعي السائدة و والدساتري واملواثيق والقوانني ١٥الشركات واملؤسسات،

فكان هدفنا من هذا التقصي هو أن نتبني ١٦وبعض املصادر اليت عنيت بالقانون اإلداري.والنقايب،
قراطيات الراسخة على مستوى التنظيمات اجلوهر املشرتك الذي تقوم عليه التطبيقات العملية للدمي

أما١٧املختلفة ومؤسسات وأجهزة الدولة، ونستكشف مبادئها اإلنسانية األساسية اليت قامت عليها.
كمثل عليا أو فلسفة، أو تتعلق بأنواعها وجدواها كنظام للحكم الدميقراطيةاملفاهيم اليت تتعلق مباشرة ب

١٨

ن ٢٢
أحسن منوًا وتطورًا يف ظل الدولة القانونية املستقرة اليت تقر وترعى التعددية السياسية والفكرية والثقافية 
والعرقية والدينية، وتضمن حقوق اإلنسان األساسية، وتقر بالتايل بوجود اآلخرين وبالرأي اآلخر وبتعدد 

ها وجه هام من وجوه التعبري العملي عن يف حقيقت١٩
اليت تضبط نشاط هذه التنظيمات مببادئ ومفاهيم النظم التعددية. وبالتايل، اهتدت قواعد املداوالت

التعددية النيابية السليمة وبثوابتها، وأصبحت جزءاً أصيًال منها ال تتكامل أجزاؤها إال فيها. وأقرت بعض 
ظم السياسية األخرى مشاركة الشعب يف صنع القرار، لكنها فسرت هذه املشاركة على هواها، فصاغت الن

الدستور نيابة عن الشعب ووضعت هياكل الدولة وفق رؤاها لطبيعة السلطة اليت يف يدها وتصورها 
عدة للمصلحة العامة اليت ترعاها. وقامت بعض التنظيمات يف مثل هذه النظم على نفس هذه القا

اخلاطئة.

اهليئات التداولية
، وتتميز عن غريها اهليئة التداولية هي أي جمموعة من الناس تنطبق عليها قواعد وإجراءات املداوالت٢٣
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رادًا ومجاعة، حقوقًا وتطلب منهم التزامات من التجمعات بضوابط خاصة تكفل للمشاركني فيها، أف
اهليئات اليت تعنيها وتنطبق عليها قواعد املداوالت األصناف التالية: معينة. تشمل اهليئات التداولية

و )، ٢٩الدولةأجهزة ، و )٣١التشريعية (صفحة 
، )١١٩(صفحة يف كل تنظيمواملكاتب التنفيذية )١٩٨واالجتماعات العامة (صفحة ) ٢٨(صفحة 

) ٣٢(صفحة . أما الكيانات والتنظيمات الدينية والعقائدية)٦٨(صفحة اجلماهرييةاالجتماعات و 
صية اليت نناقشها يف مواضعها متيزت ببعض اخلصو قد) ف٣٣واملؤسسات املهنية والنظامية (صفحة 

املناسبة.
أهم مميزات اهليئة التداولية اآليت:٢٤



بالتصويت نيابة عن جمموعة أكرب.
.ًللمجموعة احلجم الذي جيعل من الضروري أن يأخذ اجتماعها شكالً رمسيا
لكل

ا من اقرتاحات ويساهم مبا يشاء من أفكار جديدة، ويقيم األمور واملواقف حبرية 
ات املناسبة دون خوف أو تأثري أو ضغط عليه من أي جهة، وأن يشارك يف اختاذ القرار 

بالتصويت، وكل ذلك بالتساوي مع غريه من األعضاء.


ذ على عاتقه املسئولية املباشرة عن القرار.الغالب، أخ


ال ينفي أو ينسخ وجود الرأي املعارض أو رأي األقلية.


من 


بقية األعضاء تتصرف نيابة عن اآلخرين لكن بضوابط حمددة.
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تنظيمات اتمع املدني
، ينظم األفراد أنفسهم طواعية يف تنظيماتالدميقراطيةيف الدولة املدنية ٢٥

يقوم كل تنظيم من.(احلكومة)الدولةاملخدم أو يف مواجهة سلطة أو اخلاصة وية مصاحلهم النوعية أو الفئ
) على قاعدة من األعضاء. ذه التنظيماته

لعدد من املصطلحات السائدة مثل (اهليئات التطوعية) أو شامًال ليشمل هذه التنظيمات وليكون بديًال 
اخل، ومقابًال يف …و(األهلية) و(التنظيمات غري احلكومية)، 

ومن ئهامن أعضااو غري حكومية شرتك األعظم لكل هذه التنظيمات هوالقاسم امل
م وتضبط اتفاقهم على العمل سوياً، ومن مواد املواثيق اليت اتفقوا عليها لتضفي الشرعية على تنظيم

هي:هذه املواثيق .لوها مىت شاءوااليت ميكنهم أن يعدلوها أو يبدو اأداءه
 ؛) إذا تسجل التنظيم كمؤسسة٩٠عقد التأسيس (صفحة
 ؛)٩٤النظام األساسي (صفحة
 ؛)١٠٥الالئحة الداخلية (صفحة
 ١١٣واملرجع العام (صفحة(.

يتحدث أعضاء أي تنظيم من هذه التنظيمات ويتصرفون نيابة عن أنفسهم وال ميثلون أحداً، وال 
حتكمهم أي سلطة خارج أنفسهم، وهلم احلرية يف أن يستقيلوا من التنظيم الذي انتموا إليه أو شاركوا يف 

نظيم أجهزة تقوم بتنفيذ مهامه وبإدارة شئونه ولكل تخلقه مىت شاءوا وفق ما اتفقوا عليه من ضوابط.
أعضائه تضبط أداءه وحتكم وتعمل على حتقيق أهدافه، وتلتزم بقواعد وإجراءات حمددة ومعروفة لدى

مساره.
يسعى األفراد يف هذه التنظيمات بالعمل املشرتك لتحقيق أهدافاً تعليمية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية 

أو علمية أو اجتما
احتياجاته ويسامهون يف رفاهيته، ويضعون احللول النظرية والعملية ملختلف املشاكل اليت تواجهه. وبالعمل 

احلياة اجلماعي التعاوين العلين مينت الناس وشائج العالقات بينهم، ويضمنون ألنفسهم طرق املشاركة يف 
العامة ويف صياغة خيارات الدولة الكربى، ويسامهون يف ترشيد قرارات السلطتني التنفيذية والتشريعية، ويف 

الرقابة على األداء العام.
االحتادات الفئوية (نسوية، طالبية، شبابية) واجلمعيات والروابط األهلية تشمل هذه التنظيمات 
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، حقوق اإلنسان ومحاية البيئةاإلغاثة و ومنظمات طلبيةة، والنقابات املاالجتماعية واألدبية والدينية واملهني
.بأنواعهاما تشمل التنظيمات الرحبية: الشركات واملؤسساتتسعى للربح، كالوهي مجيعها تنظيمات

والتحرك واملواجهةعمل املشرتك ، القادرة على الشرتك يف ت
اة قضاياهلنصر 

ذلك.كبديل ل
ة أو غري . وهذه تكتالت (منظموقد صنفت بعض هذه التنظيمات حتت مظلة مجاعات املصاحل والضغط

وصانعي القرار مثل منظمة) ربطتها معاً مصاحل مشرتكة تسعى لتنميتها أو محايتها بالتأثري على الرأي العام

ىل التأثري على السياسة العامة أو إىل إصدار أو تعديل قرار أو مرسوم أو قانون مبا خيدم األساليب إ
مصلحتها. وعلى عكس األحزاب السياسية، اهتمامات هذه اجلماعات يف أغلب األحوال حمدودة وقد 
د 
الدولة أحياناً مثل مجعيات محاية البيئة وحقوق اإلنسان. تستعمل مجاعات الضغط وسائل عديدة لتحقيق 
أغراضها تلك. فقد تتقدم بعرائض احتجاج على سياسات أو قرارات عامة. وقد تدعو األفراد املتحمسني 

جهات نظرها للجان املعنية بصنع أو املنتمني هلا لتدبيج الرسائل أو إرسال الربقيات للمسئولني. وقد ترفع و 
القرار، وقد تطلب أن يسمح هلا بأن تشرتك يف جلان السماع لتثبت رأيها رمسيًا يف مسألة ما. وقد تلجأ 

للتظاهر أو اإلضراب أو االحتجاج أو االعتصام لتوصل بذلك وجهة نظرها للمعنيني.
ف التنظيمات واجلماعات اليت أوردناها 
أعاله أو البحث يف عالقتها بسلطة الدولة أو تتبع وسائلها يف العمل بأي درجة أكرب من التفصيل، فهذا 
الكتاب ليس جماهلا. الذي يهمنا هنا هو أن نشري إىل أنه مهما اختلف الباحثون يف تصنيف هذه 

بقواعدها ) التنظيمات، ومهما كانت أهدافها أو وسائله
.)٢٦(صفحة 

أجهزة الدولة ومؤسساهتا
أجهزة الدولة ينشئها القانون ويعطيها السلطات والصالحيات اليت متكنها من تأدية مهامها. وقد ٢٦

تنشئ الدولة بتشريع أو قانون أو قرار أو أمر تأسيس مؤسسة عامة أو هيئة عامة، وذلك لتحقيق مصلحة 
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ال يعدل أياً من سلطات وصالحيات عامة من مصاحل املواطنني وتعطيها السلطات والصالحيات الالزمة. 
هذه املرافق أو املؤسسات أو اهليئات العامة (اليت نستعملها كمرتادفات فيما خيص انطباق قواعد 

عليها) إال املصدر الذي أنشأها. أما املرافق أو املؤسسات أو اهليئات نفسها فال تستطيع تعديل املداوالت

أي طريقة مباشرة للتحكم يف مثل تلك القوانني.
لكل تنظيم من هذه التنظيمات احلق يف أن يضع ما يرى من قواعد وإجراءات لتضبط أداء مداوالته على 

ختتلف يف نص القانون الذي أنشأه. وألن هذه التنظيماتأال تتعارض هذه القواعد واإلجراءات مع 

هزة الدولة اليت حتكم باقي أنواع التنظيمات أو قد تكون مماثلة هلا. لكن يتوقع أن تلتزم أجاملداوالت

قي التنظيمات، ال يستطيع جتاز االقرتاحات يف اجتماعات هذه التنظيمات باألغلبية، لكن على عكس با
أي واحد منها أن يطلب حجمًا أكرب من األغلبية إلجازة أي قانون أو اقرتاح ما مل ينص القانون على 

ذلك وحيدد حجم األغلبية املطلوبة، وال ميكن ألي عضو من أعضائها أن يصوت باملراسلة أو بالوكالة. 
اليت تقضي بأن تدير كل فئة الدميقراطيةأو اهليئة العامة على الفكرة ال يقوم جهاز الدولة أو تقوم املؤسسة

لعامة حرية إدارة نفسها، إال إدارة املرافق العامة بالتعيني وليس باالنتخاب إال استثناء. ورغم أن للمرافق ا

. أما إذا حجبت هذه من املفرتض أن تكون كل معلومات أجهزة الدولة متاحة للجمهور واإلعالم
األحوال تصنف الدولة بعض كثري من . يف  أسباب مقنعةي معلومات، فعليها أن تربر ذلك بأاألجهزة 

ومات وحتيطها بالسرية خصوصًا إذا تعلقت بأمنها أو خصوصية األفراد أو االمتيازات التنفيذية. وقد املعل

ها ألن اخلطر املفرتض على ينقضي األجل الذي حدده القانون تتاح تلك الوثائق ملن يود االطالع علي
السياسة العامة وعلى مصلحة وأمن الدولة قد احنسر.

لعام يوقف بغرض التأديب أيًا منهم أو يعزله من منصبه. حيدد القانون إجراءات حماسبة أو عزل املوظف ا
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من عضوية أي جهاز من أجهزة الدولة منتخباً كان أو معيناً. عموماً، ميكن للجهة اليت عينت موظفاً عاماً 
ليشغل منصبًا ما يف جهاز حكومي أن تعزله يف أي وقت ترى. أما األعضاء الذين ينتخبهم اجلهاز 

ي جهاز من أجهزة الدولة أن يصوت على كل اقرتاح يطرح أمامه، ألن أهم غرض عني أو على عضو أ
انتخب ألجله هو واجب تقدير األمور اليت تعرض عليه واملشاركة يف صنع القرار. للموظف العام رغم 
ذلك احلق يف أال يصوت على بعض القرارات خصوصاً تلك اليت تتضارب فيها مصاحله مع مصاحل اجلهاز 

لذي ينتمي إليه، وبذلك يبعد نفسه عن شبهة استغالل منصبه. يفصل القانون عادة مثل هذه احلاالت ا
تنويراً وحتذيراً ألعضاء هذه األجهزة.

اهليئات التشريعية
ونقرس، جملس الشيوخ، جملس ٢٧

) ليمثلوا ٣٥٥وفق نصوص الدستور وتتكون عادة من نواب منتخبني عرب اقرتاع سري عام (صفحة األمة)
مجلة املواطن

نيابة عنهم. ورغم أن اهليئة التشريعية هي أعلى سلطة نيابية، فهي ليست حرة يف أن تشرع ما تشاء. اهليئة 
). وهناك أيضاً ٤٠٤(صفحة التشريعية حمكومة بنص الدستور وروحه ومقاصده وعلى قاعدة من الرتاضي

حمددة زيادة على وظائفها اإلدارية. قد يكون عضو اهليئة التشريعية منتميًا حلزب أووظائف تشريعية 
مستقًال أو ممثًال لنقابة أو ألي جهة أخرى أقر القانون متثيلها. مهما كان شكل تكوين اهليئة التشريعية، 

تساهم األحزاب السياسية بأغلب، إن مل يكن كل، أعضائها.
فرغون ألداء مهامهم، ويتقاضون رواتب نظري تفرغهم، وبالتايل عليهم املواظبة أعضاء اهليئة التشريعية مت

على حضور اجتماعات اهليئة واملشاركة يف مهامها. وإذا بدر منهم أي تقصري، فتحاسبهم اهليئة نفسها 
ار عليه. تضفي اهليئة التشريعية حصانة على أعضائها، وتضمن هلم احلرية فيما جياهرون به من آراء وأفك

تستمر دورة انعقاد اجتماع اهليئة التشريعية لعدة شهور متتابعة تعاجل أثناءها مسائل عديدة، وتصدر 
وخصوصية أعماهلا، قد حتتاج ألن تطور ةبالتداول. ونسبة لطبيعة اهليئات التشريعي-القوانني -
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أعماهلا.

األحزاب السياسية
التعددية، احلزب السياسي هو األداة الوحيدة املشروعة للوصول للسلطة بل هو الدميقراطيةيف النظم ٢٨

يفرتض أن يكون لكل . وللوصول للسلطة، الدميقراطيةوممارسة احلكم يف الدولةأداة تنظيم تداول السلطة
حزب رؤاه الواضحة وبراجمه املدروسة ووجهات ن

حياول أن يرسم بأهدافه وبراجمه بل وبطموحاته صورة مثلى للمجتمع . فكل حزب سياسيالتشريعية

، وال يكتفي بعضويته بل يتطلع لقاعدة تشمل كل املواطنني.وطنللوبرناجمًا ليضع نظامًا جمهوبرناتنظيمه
لة ويسعى إلقناع الناس دو فاحلزب السياسي هو السلطة الفعلية عندما يكون حاكماً، يضع سياسات ال

احلكم كانت 
تزيد األحزاب السياسية من كفاءة أداء اهليئة التشريعية.املعارضة، يف أو 

الكيانات والتنظيمات الدينية والعقائدية
تنذر نفسها لتمكني تقصر بعض الكيانات نشاطها على أهداف وأغراض دينية وروحية صرفة أو ٢٩

عقيدة. فيقوم بعضها على والء لعقيدة دينية أو لطائفة أو لفكر معني، وقد ينشأ بعضها اآلخر حول 

اليت تعىن بالقضاء على مجيع أشكال هذا الوالء خيار شخصي وحق إنساين كفلته املواثيق الدولية
التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد. فعندما ينتمي فرد من األفراد طائعًا هلذا الكيان 

هامًا يف صياغة بعض أمناط احلياة االجتماعية ويف تطوير بعض أشكال الصوفية على وجه التحديد) دوراً 
التنظيمات وأمهها األحزاب السياسية.

ال ختضع مثل هذه الكيانات بالضرورة لقواعد املداوالت السائدة، وال تستمد شرعيتها من نفس مصادر 
وال لإلجراءات املعهودة يف تداول قرارشرعية باقي التنظيمات، وال ختضع بالتايل ملعايري األغلبية يف اختاذ ال
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ة وتقاليد املناصب. رغم ذلك قد يكون لبعض هذه الكيانات بنية داخلية قوية وشروط صارمة للعضوي
وطقوس ثابتة يف كيفية تداول الرئاسة واملناصب اهلامة وتوزيع األعباء.

العضوية كما يقوم كل تنظيم آخر. فقد اجتمعت هذه العضوية وكونت التنظيم طائعة، أو انضمت إليه

اليت التنظيمات شروط اهليئة التداولية وخضعت بالتايل لكل شروطها ولكل قواعد وإجراءات املداوالت
حتكمها.

املؤسسات املهنية والنظامية
وات الشرطة واألمن) واملؤسسات املهنية تتفرد بقواعدها املؤسسات النظامية (القوات املسلحة، وق٣٠

القمة للقاعدة بطريقة حمكمة. فيتخذ القرار املهين أو العسكري نتيجة تدريب مهين متخصص وفق 
قواعد واإلجراءات.أسلوب معني يشمل مجلة من ال

املهين حمدودة وتتبع يف الغالب منهجًا غري املنهج املعروف يف وطبيعة ومدى التداول عند اختاذ القرار
الجتماعات التداولية العادية ويف حتديد األفضلية أو اختاذ القرار. فاختاذ القرار املهين فردي، وقد يتسم ا

القرار العسكري بالسرية والقرار الطيب مثًال باخلصوصية، وبالتايل، يصبح الشخص الذي يتخذ القرار 
العسكري املوقف عن طريق تقارير مسئوًال مسئولية كاملة عن نتائجه. فيقيم املسئول عن اختاذ القرار

عطي (إجيازات) يرفعها إليه كل من له ضلع يف إلقاء الضوء على جوانب املسألة من املرءوسني. قد ي

واالستنتاجات اليت يراها واملسالك املفتوحة أمام متخذ القرار. على ضوء ما توافر من معلومات وبدائل، 
ميدان املعركة مثًال يقع على عاتق يعطي املسئول جممل خطته وقراراته. فقرار اهلجوم أو االنسحاب من 

القائد العسكري، فهو الذي يتخذه ويتحمل بذلك كل املسئولية. وهو يف هذه احلالة ميارس مهنته متاماً  
كما ميارس الطبيب مهنة الطب. فقد يستشري الطبيب املختصني اآلخرين وجيمع املعلومات الالزمة 

صف العالج.باستجواب املريض والكشف عليه وفحصه قبل أن ي
فعندما يقرر الطبيب أن يتدخل يف وقت معني ليجري عملية جراحية ملريضه، يتخذ ذلك القرار بناء على 
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تدريب مهين منتظم وخربة عملية متخصصة وبعد أن يكون قد استفاد من اخلربة التشخيصية املتوفرة، 
وأي مراجعة أو نقد ملثل هذا واستشار االختصاصيني اآلخرين الذين ميكن أن يساعدوه يف فهم احلالة.

القرار الفين، ختضع لضوابط يضعها أعضاء املهنة أنفسهم، وتتعلق بآداب وأخالقيات املهنة وخصوصية 
العالقة بني الطبيب ومريضه. وحالة القائد العسكري ال ختتلف كثرياً عن حالة الطبيب أو أي مهين آخر 

وحداً وحامساً وااللتزام به صارماً والسرية فيها مطلقة، فذلك بل تزيد عليها بأن القرار فيها جيب أن يكون م
من دواعي الضبط والربط الالزمني لتحقيق النصر. فال ينشر القادة العسكريون خططهم أو يناقشوها مع 
القواعد، وال تنشر قوات األمن خططها حملاربة اجلرمية للنقاش املفتوح. فسالمة األداء واحتياطات األمن 

ذلك.حتتم غري

ما هو احلوار؟
احلوار هو تبادل للحديث (بث للمعرفة وتبادل للمعلومات) بني طرفني أو أكثر يقصد به تصحيح  ٣١

كالم أو إظهار أو إقامة حجة أو إثبات حق أو توضيح رؤى. يستعمل هذا الكتاب مصطلح احلوار  
املناقشة والتفاوض واملداولة.كاسم جنس ليشمل، ضمن ما يشمل، 

ه مبوضوعية تستند على احلقائق الثابتة، مستعمًال لذلك كل للبناء بتحليل الواقع ونقداحلواريهدف
أساليب ونظريات وتقنيات املعرفة اجلديدة وآداب وفنون وعلوم البحث.

للمفكرين واالختصاصيني ليشارك كل واحد منهم يف جماله بالرأي ألكرب عدد ممكن من اآلراء الراشدة و 

واإلبداع واالبتكار واإلمتاع. أما الرأي الواحد يف تسيري شئون اجلماعات والتنظيمات فيقود يف املقابل 
للرتابة واجلمود والتحجر واحتمال حدوث أخطاء كبرية دون ضابط.

نصف أدناه يف إجياز (املناقشة) و(املداولة) و(التفاوض) وغريها من أمناط احلوار، مث نصف بعد ذلك 
مًا لنطاق احلوار ومستوياته ومقوماته وما خيدمه من أغراض يف كل مستوى. أما مقومات احلوار نسقًا عا
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).٤٦٩(صفحة آداب االجتماع التواصل بني املتحاورين، فنناقشها يف 

ما هو النقاش؟
النقاش أو املناقشة تفاكر عفوي أقل انضباطًا وتبادل حر لآلراء واحلقائق وفحصها وتقييمها يف ٣٢

حماولة للوصول حلل أو لرأي أو إجناز عمل. يتمخض النقاش غالبًا عن توصيات واقرتاحات تطرح الحقاً 
للتداول ل

والنقاش لعفويته قد ينقلب جلدال يشتد فيه اعتداد كل طرف مبا هو عليه من قول أو رأي أو موقف. 
حوهلا، 

وأمست ذلك باملداولة أو التداول.

ما هي املداولة؟
املداولة هي حوار بني جمموعة من األفراد حول اقرتاح مطروح أمامهم يف اجتماع رمسي يتم وفق قواعد ٣٣

غرض وإجراءات متفق عليها وبطريقة تتسم باللياقة واللطف ورحابة الصدر واالحرتام املتبادل وذلك ب
الوصول إىل قرار مناسب بشأنه قبوًال أو رفضاً.

ويف الواقع العملي، التداول هو كلمات األعضاء الذين مع أو ضد ذلك االقرتاح، أو أي مداخالت 
حمايدة تعطي أو تطلب معلومات عنه وال تأخذ بالضرورة موقفًا معه أو ضده. ولكل عضو يف االجتماع 

ر أن يقنع األغلبية بالعقل والربهان والدليل بأن تتبىن وجهة نظره أو تقف احلق يف أن حياول عن طريق احلوا
معه حىت يفوز اقرتاحه.

والتداول تدبري مسبق وأسلوب منظم ملعاجلة املسائل بانتقائها وعزهلا لدراستها والتقرير فيها بطريقة 
كلها من جنس موضوع منهجية. بالتايل، مهما كانت طبيعة املداخالت أثناء التداول، جيب أن تكون

االقرتاح وال خيرج املتحدث فيها عنه ليتعرض ملوضوع آخر ال ميت هلا بصلة (أنظر إجراءات التداول 
).٣١٠صفحة 
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أجل التخطيط أو حل املشكالت أو احلكم على األشياء، أو للقيام بعمل ما. والتداول هو أو من 
الطريقة املتبعة للتقرير يف املسائل يف احملاكم ويف اهليئات التشريعية

وأجهزة الدولة.

ما هو التفاوض؟
التفاوض نوع من احلوار بني طرفني متنازعني لكل طرف أهدافه ومواقفه اليت ختتلف عن أهداف ٣٤

ء بأمل حماولة إقناع كل منهما لآلخر بتغيري موقفه ومواقف الطرف اآلخر، لكن تراضى الطرفان على اللقا
قد تكون تنازعة طراف املاألو والوصول حللول مرضية للطرفني أو لتسوية مؤقتة للنزاع الذي نشأ بينهما.

يتم التفاوض غالبًا يف إطار قانون العمل السائد يف أو دول.،أو تنظيماتشخاصاً، أو جمموعات، أ
، على املتفاوضني أن يستعدوا استعدادًا كامالً ومثل أي اجتماعة ذات الصلة. الدولة والقوانني الدولي

للتفاوض وذلك بدراسة املسألة دراسة وافية ووضع اخلطط الالزمة ملواجهة طروحات اخلصم والرد عليه 
الشكليات الضعيفة فبالقواعد واإلجراءات على كل جانب أن يهتم وخطط بديلة يف حالة تعثر التفاوض. 

اليت ينفذ منها اخلصم الذكي.ثغرات الهي
قد يعمد اجلانبان إىل استعمال كل ما لديهما من فريق.تها كوإال استغل اخلصم ضعفها وزعزع من ثق

ت وقد يلوح حيل، فيلجأ العمال مثًال الستمرار اإلضراب أو التهديد به أو االنسحاب من املفاوضا
املخدم بسيف العقوبات، وقد يغايل الطرفان يف مطالبهما حىت حيصالن على ما يريدان دون خسائر  

وقف اآلخر غري مقبول على كبرية، وقد يعمد طرف لسلوك عدواين لكسر شوكة اآلخر، أو يؤكد أن م
إطالقه.

) لكنه على اتصال دائم بقيادة تنظيمه حىت يستطيع ٣٧٤(صفحةنائب دور املفاوض قريب من دور ال
أن يقدم التنازالت الالزمة يف حينها وال يقدم أكثر منها فيضر بتنظيمه. حتتاج املفاوضات يف كثري من 

وألصدقاء مشرتكني يهمهم مصري ل جانب قدمون النصح الفين لكاألحيان للجان مشرتكة وخلرباء ي
يفرتض أن خيضع التفاوض مثله مثل أي حوار عاقل بني أي أطراف رى. املفاوضات بطريقة أو بأخ

فيتحلى املفاوضون حبسن النية ويتبادلون االحرتام، ويبتعدون عن السلوك العدواين آلداب احلوار العامة، 
بادلون التنازالت وحيرتمون ما توصلوا إليه من تويؤكدون عزمهم على الوصول لنتائج مرضية للطرفني. في



٣٧

. رغم أن التفاوض قريب من التداول يف اً وعر كون طويالً يقات ولو كانت يسرية. فطريق التفاوض قد اتفا
السائدة. فقد يتطلب املتفق عليها يف قواعد املداوالتال خيضع لطرق اختاذ القراربعض آلياته إال أنه 

التفاوض حلوًال توفيقية يرتضيها الطرفان، وقد حيتاج لوساطة طرف ثالث يستمع لوجهات النظر املختلفة 
الشقة بينهما. وقد يلجأ 

يستعمل العمال فويف حالة النزاعات العمالية، قد ال يسفر التفاوض حلل مرض ألطرافه، لكل األطراف.
سالح اإلضراب عن العمل.

نطاق احلوار
احلوار هو القاعدة األوىل لغرس الشرعية يف النشاط اإلنساين حيث يبدأ مع الذات إلدراكها والوعي ٣٥

بني األفراد يف جمالس أنسهم، ومنها التداول ويأخذ أشكاًال ال حتصى منها العفوي اليومي الذي يدور

حرب أو سلم، فقر أو غىن.مستمر بني الناس ال ينقطع أثناء 

وأصول عامة يقدمها ملستويات أخرى. فيأخذ كل مستوى وينتقي من املستوى السابق ويعطي التعليمات 
تويات احلوار وفق نظام معني، ولكل مستوى للمستوى التايل ليواصل احلوار. يتصرف كل مستوى من مس
٢٠سلطة تقديرية متكنه من مواصلة احلوار وبلورة املسائل أكثر.



وف املعينة اليت يتخذ فيها قراره.الفرد يف اللحظة ويف الظر 


ميكنه أن جيددها ويعيد صياغتها بقدر املعرفة املتاحة له أو بقدر ما ازدادت تلك املعرفة 
ودقت.
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مها مىت عرضت عليه إن لإلنسان استعدادًا فطريًا ألن يؤمن باحلقائق وينزل على حك



شاءوا.
م الفرد حمدود، وقدرته مهما عظمت لن خترج من نطاق القدرة البشرية، وفطرته فيها إن عل

النسيان واجلهل والظن واهلوى ومجيعها تقوده للخطأ. لكن يظل الفرد مسئوًال عن تصرفه 
فعالً وقوالً أينما كان وكيف ما شارك يف أنشطة احلياة.

 ري عن آرائهم مكفولة وحقهم يف اخلالف
مضمون. فعالقة الفرد باجلماعة ينظمها القانون وتؤسسها حقوق غري قابلة لالعتداء عليها 

). لكن، ما دامت احلقيقة فردية وغري معصومة من ٤٤حىت من قبل القانون نفسه (صفحة 
ومؤقتاً، فما يراه صحيحاً اليوم قد ال يراه كذلك غداً.اخلطأ، فحكم الفرد سيكون مشروطاً 



الذي جيب أن يتغلب يف اختاذه وعلى األقلية أن تلتزم به.
 كامل من خالل



الشعور بأنه كيان واحد. على كل حوار أن يراعي هذه القيم واملبادئ وجيعل منها سياجاً 
يعمل يف نطاقه. وعليه أن يراعي وحيرتم عقائد األمة، ويكون مضبوطاً مع أخالقها، وموزوناً 

مع قيمها، ومتسقاً مع الفطرة السليمة.

ملتابعة نقاش قضايا املواطنني يف مستوى تلكالعامة
العامة اليت اتفقوا عليها ويزودوهم بالتعليمات الالزمة ملواصلة احلوار حوهلا يف نقاط حمددة. فتتابع اهليئة 

يف آخر مستوى من مستويات احلوار (حوار أجهزة الدولة التنفيذية واإلدارية)، ترتجم هذه األجهزة و 



٣٩

واملشاريع العملية، وترعى 

تنظم الدولة العمليات االنتخابية والتشريعية والتنفيذية، لكنها ال تتدخل يف مرحلة احلوار على مستوى 

األخطار اخلارجية
التخلف فيه.

توفر الدولة أيضًا املعارف واملعلومات الصحيحة اليت حيتاج إليها املواطن وتتيحها له لكي يشارك ويقرر 
) واحلد ٤٤أنظر صفحة بوعي يف املسائل اليت تواجهه، وتضمن له احلد األدىن من حقوق املواطنة (

األدىن من احلقوق االقتصادية واالجتماعية: احلق يف العمل، توفري اخلدمات الصحية األساسية، احلق يف 
التعليم، تأمني احلياة الكرمية، توفري املسكن الالئق، تلقي الغذاء الكايف، وتذليل وسائل املواصالت 

سية.واالتصاالت األسا

قواعد املداوالت
م أكثر قوة حني تنظيم من قرارات يؤثر على كل عضو فيه، وبالتايل يكون التنظيأي إن ما يتخذه ٣٦

املسائل اليت تتعلق بتنظيمهم تؤكد والءهم والتزامهم. أما غياب هذه املشاركة ففيه إضعاف للتنظيم وعزل 
شكال ضارة به كمؤسسة.ألعضائه من نشاطه، وإجبار هلم على التعبري عن أنفسهم بأ

أخرى متناثرة أصدرت تشريعات ، و بعض أوجه عمل الشركات واملؤسسات و قننت إليها، ف
)، ٤٤(صفحة عن رأيه ويتداول املسائل حبريةويعربمع غريهأن ينتظم وجيتمع يف إلنسان احق

جسم موحد أو تضعها يف قواعد وإجراءات املداوالتقنن ات تتشريعيف أي وقت تصدر مل 
تداول وعلى ماهية وإطار رمسي واحد. وألن األمر كذلك، كان من الضروري أن نتعرف على أمهية ال

القواعد اليت تضبطه وحندد مصادرها ووظائفها وجماالت استخدامها، ونتعرف على املبادئ األساسية اليت 



٤٠

فما هي القاعدة، ،واعده وإجراءاته اليت يسري عليهاتقوم عليها. لكل تنظيم أسلوبه يف إجناز مهامه وله ق
وما هو اإلجراء؟

القواعد هي أدوات التنظيم اليت حي
للقيام مبهمة ما مثل (جتاز االقرتاحات باألغلبية). أما اإلجراء فهو مجلة من األعمال أو اخلطوات أو 

املراحل املفصلة املتسلسلة واحملددة سلفاً اليت جيب إتباعها لتنفيذ مهمة وفق تلك القواعد.
أي حق من حقوق اإلنسان قوته إال إذا توافرت القواعد الثابتة والضمانات اإلجرائية املتينة اليت ال جيد

، لكنه حق ال معىن له إذا مل جيد اإلجراءات مثًال حق أساسي من حقوق العضوتنفذه. االقرتاع السري
بصوته حبرية، أن جيد فرصة متساوية مع غريه يف التصويت، وأن اليت حتققه: أن يستطيع الناخب أن يديل

تراعى السرية يف االقرتاع واألمانة يف عد األصوات. والقاعدة العامة هي أن ينتخب شاغلو مناصب أي 
تنظيم من التنظيمات باألغلبية، لكن ليصل األعضاء هلذه األغلبية عليهم أن يتبعوا إجراءًا حمددًا مكوناً 

خطوات: الرتشيح، التصويت، عد األصوات وفرزها، وتالوة النتيجة. وإذا أراد األعضاء أن يصلوا من عدة 
، التصويت، عد لقرار األغلبية يف اقرتاح، عليهم أن يتبعوا عدة خطوات: نقاش االقرتاح، قفل باب النقاش

األصوات وفرزها، وإعالن النتيجة واخليار الفائز.
عد املداوالتقوا

يف أن تسود، ولألقلية ، وختلق توازناً بني حقوق األفراد واجلماعات، وتؤمن لألغلبية حقها اهليئات التداولية
حقها يف أن تسمع رأيها لآلخرين. بالتايل، حتمي قواعد وإجراءات املداوالت، اليت نشري إليها اختصاراً 
بقواعد املداوالت، حقوق األغلبية من تصرفات األقلية، وحتمي حقوق األقلية من أن تنتهك، وحتمي 

كني يف التصويت واملمتنعني عنه، وحقوق مجيع حقوق األعضاء املتغيبني عن االجتماعات، وحقوق املشار 
هذه الفئات جمتمعة دون إجحاف يف حق فئة أو تغليب حلق فئة على غريها.

جمال قواعد املداوالت
) ويف ٧٤صفحة لكل تنظيم كهيئة تداولية جمردة، ومن مث تنظر يف بنيته (تنظر قواعد املداوالت٣٧

٧٥) ويف ممارساته (صفحة ٧٣سلطته (صفحة 
ات اليت جيب عليه أن ميتلكها، التنظيم أهدافه، نعين أحسن الطرق التداولية اليت عليه أتباعها، واملهار 



٤١

على النواحي اإلجرائية وال تتعداها، وبالتايل ال تعىن كثريًا بنقد وفقًا هلذا الفهم، تركز قواعد املداوالت
إدارة شئونه. فقواعد املداوالت كما تعىن بصحة أو معقولية أسلوب التنظيم الفين والعملي والواقعي يف 

القرار تعىن بقدر أكرب بآلية صنعه. ويف كل األحوال جيب أن تكون قواعد املداوالت اليت يستعملها 
التنظيم صحيحة ومعقولة، وأن تكون اإلجراءات اليت يعتمد عليها مكتملة ودقيقة ومتينة، لكن أهم من  

يف املقام األول قواعد تراعى وإجراءات تتبع.كل هذا هو أن توجد 

وظائف قواعد املداوالت
٣٨

يف التفكري ال تتطابق استحال أن ميلك رأي واحد حياهلا الصواب املطلق. فطبيعة العقل البشري ومنهجه

واألهداف.
اً مع مصاحل غريه، أفراداً كانوا أو مجاعات. فاألفراد يتنافسون دائماً ويستحيل أال تتضارب مصاحل الفرد يوم

إما لسيادة رأي أو إلعالء مصلحة أو لتمكني عقيدة. والناس ال يدوم حاهلا على موقف واحد أو رأي 

سم الصراع وتعاجل اخلالف بطريقة متفق عليها.لتدير املنافسة وحتاملداوالت
برهنت قواعد املداوالت

اليت تتيح ألي تنظيم مهما كان حجمه أو نوعه أن حيمي ويضمن حقوق أعضائه يف االختالف. فيستمع 
ائهم حول أي اقرتاح يطرحونه أمامهم بطريقة منظمة، فال يعاقب أحدًا على رأيه وال يرغمه على آلر 

فاوت يف رأي أو عمل مقبول يف كل اقرتاح طرح عليهم، مهما كانت درجة تعقيده، وحتت ظروف تت
طبيعتها من الوفاق التام إىل االختالف البني أو العداء الصريح.

تؤدي قواعد املداوالت الوظائف احملددة التالية:



٤٢

لتصل به لقرارات موضوعية يف توجه وتنظم جهد املتحاورين يف اهليئات التداولية
احات اليت تطرح عليهم، وفق أسس ثابتة وأساليب واضحة وإجراءات مقبولة ومعروفة االقرت 

للجميع وبأسلم الطرق.


 من كفاءة تشغيله حني تصبح قواعده واضحة وإجراءاته سلسة تزيد من فاعلية التنظيم و
٢١بسيطة وقراراته مجاعية.

 تضبط مسار التنظيم وتفصح بشىت الطرق عن مستواه واجتاهه وحيويته وشرعيته، وتساعده

اراته، وكيف ينفذها أو يراجعها.اجتماعاته، وكيف يتخذ قر 
 ،تقلل من احتماالت التخبط والشك اللذان يصحبان العشوائية والعفوية يف تداول املسائل

وحتسم بالنص أو القياس كل ما من شأنه أن يعيق سري االجتماع أو يبذر االختالف 
والشقاق أثناء احلوار.

يف كل اجتماع، وتساعد بالتايل يف تزيد من ثقة التنظيم يف شرعية اخلطوات اليت خيطوها
استقراره ويف تقليل التوترات الفردية واجلماعية اليت ترتبط دائماً بتباين السلوك وتعدد اآلراء.

 تضفي اجلدية والرمسية يف عالج املسائل اليت تطرح يف اجتماعات التنظيم حني تتم وفق منط
بالثبات حىت ال يفاجأ األعضاء تثابت ومقبول. بالتايل، جيب أن تتسم قواعد املداوال

بقواعد وإجراءات جديدة كلما اجتمعوا. والثبات يف قالب معني ال يعين اجلمود، إذ ميكن 
ألي تنظيم أن يعدل قواعده وإجراءاته بالطرق اليت نص عليها يف وثائقه احلاكمة كلما دعا 

ذلك فحسب، بل قد خيرج التنظيم متعمدًا بعض احلال ليواكب املتغريات اليت تطرأ. ليس
األحيان عن منط تلك القواعد لكنه خيرج بطريقة منهجية حمسوبة وفق ضوابط حمددة وإال 

أصبح مثل ذلك اخلروج ضرباً من الفوضى واالضطراب.

حقوق اإلنسان وقواعد املداوالت
ة هي تلك احلقوق الفطرية اليت ارتبطت بطبيعة اإلنسان ألنه آدمي، وهي حقوق اإلنسان األساسي٣٩



٤٣

أو رأيه السياسي أو أي رأي آخر أو أصله الوطين أو االجتماعي أو مقدار ثروته أو أي وضع آخر، ودون 
ي تفرقة بني النساء والرجال. ولكل إنسان احلق يف احلياة واحلرية والسالمة الشخصية، وكل الناس أ

سواسية أمام القانون وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة منه دون أي تفرقة، كما أن هلم مجيعًا احلق يف 
محاية متساوية ضد أي متييز.

هبة من حاكم أو حكومة فهي لوازم أصيلة يف كل وهذه احلقوق ليست منحة من أحد آلخر، وليست
احلقوق اليت تعنينا يف هذا ٢٢إنسان. بالتايل، ليس ألي جهة أن متنعها أو تنتقص منها أو تنتهكها.

الكتاب هي تلك احلقوق اللصيقة مبجاالت التنظيم واالجتماع، وتشمل اآليت:
ه.حق كل فرد يف التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود دولت
 اجلماعات السلمية وعدم جواز إرغام أحد و حق كل فرد يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات

على االنضمام إىل مجعية ما.
 ،ًحق كل فرد يف إدارة الشئون العامة لبالده إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارهم اختياراً حرا

ولكل واحد نفس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف فيها.
دة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات دورية حرة إن إرا

نزيهة يتم فيها التصويت باالقرتاع السري وعلى قدم املساواة بني اجلميع.
 حق كل فرد يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون تدخل

ها بأية وسيلة دون التقيد باحلدود اجلغرافية.واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعت
.حق كل فرد يف حرية التفكري والضمري والدين
.احلق يشمل أيضًا حق هذا حق كل فرد يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات محاية ملصاحله

اإلضراب عن العمل بكل أنواعه وأشكاله ألنه ال معىن حلق ال يكون متبوعًا بالوسائل اليت 
ه على أرض الواقع. تسمح بتحقيق

ولضمان هذه احلقوق ولتحقيق ممارستها بطريقة سليمة، كان من الضروري النص عليها نصًا صرحياً 
ليس ذلك فحسب، بل على الدستور أن ٢٣البالد الذي تصوغه اهليئة التشريعية املنتخبة.واضحاً يف دستور

ينص على سبيل احلصر على احلقوق اليت يقيد الع
فقد أثبتت املواثيق الدولية أن الفرد خيضع يف ممارسة حقوقه لتلك ٢٤النتهاكات هذه احلقوق واحلريات.



٤٤

الفوضى أو اجلرمية أو حتمي األخالق العامة اليت استقر عليها أو حتمي حقوق اآلخرين أو العامة ومتنع عنه 
نفسه الذي هو مصدر تلك األسس وكل القيود واحلدود.الدميقراطيتؤمن النظام 

الفهم، ال أن تكون أدوات حجر وتسلط على التنظيمات أو وسائل لضرب النقابات والنقابيني.
لكي ننتظم وندير أنفسنا بطريقة منضبطة، نتنازل مبحض إرادتنا عن بعض حقوقنا لنتمكن من العمل مع و 

اآلخرين، فنضع قيودًا على أنفسنا ونثبتها يف وثائق تنظيماتنا (النظام األساسي واللوائح الداخلية، اخل). 
ى املدة املتاحة لنا، نكون بذلك فعندما نقبل بأن نستأذن للكالم أثناء اجتماع من االجتماعات وال نتعد

قد تنازلنا عن حريتنا املطلقة يف أن نتحدث على هوانا يف أي وقت وألي فرتة. وعندما حنضر اجتماعاً من 

ميعادها، نكون قد اقتطعنا من مالنا لندعم به ماليته، وإال فقدنا اشرتاكات التنظيم الذي ننتمي إليه يف 

العمل مع اآلخرين كثرية.
ذه املشاركة، جيب أال لكن مهما اقتسمنا من حقوقنا تلك مع التنظيم، ومهما أدينا من واجبات ضريبة هل

نفرط له يف كل حقوقنا. إذا فعلنا ذلك، لن نكون مصدر سلطته وال صانعي قراراته، بل نصبح عبيده. 

ية واإلقليمية وأمنها بالتشريعات والضمانات من أجلها وشقي ليناهلا وضمنها يف املواثيق والعهود الدول
القانونية، ال تتحقق إال بفهمها فهمًا صحيحًا ومبمارستها بطريقة مسئولة وضبطها بقواعد وإجراءات 

دقيقة حمايدة.

احلق يف التنظيم
اك قانون أو شرط مينع حق أساسي يف أن يفعل شيئاً ما ما مل يكن هنالدميقراطيةإن للفرد يف الدولة ٤٠

ذلك الفعل. وقد كفل القانون حق الفرد يف أن ينتظم وجيتمع ويتضامن مع غريه للضغط على اآلخرين 
بالطرق املشروعة ويعرب عن رأيه ويدافع عن مصاحله ويتداول املسائل حبرية.

(اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، 
يعقدون ندوةقدو اخل)، أو حزبًا أو منربًا سياسياً. …

على وقد يكونون مجاعات ترعى مصاحلهم أو أخرى يضغطون أو يؤثرون.لفكر أو توجه جديدفيها 



٤٥

السلطة التشريعية أو التنفيذية 
يف يف نقابات، وقد يتضامنونالعمال وقد ينتظمعلى سياسات أو قرارات السلطة أيًا كان نوعها.

هذه األحوال، على القانون أن مثل يف يضربون عن العمل ويعتصمون يف املصنع.قد و ،مفاوضات مجاعية
ي العمال من التسهيالت، يف املؤسسة، ما يسمح هلم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة، مينح ممثل

هلم فيفرغون بعض الوقت ألداء مهمامهم النقابية، ويكفل 
م يلتزمون النقايبطهم انشوالنقابية أ

.ات الساريةالقوانني واالتفاقيب

احلق يف التجمع
ألي عدد من األفراد احلق يف التجمع يف أي مكان ال مينع القانون التجمع فيه، ما مل يعرقل ذلك ٤١

وظيفة املكان األساسية كالتجمع أو االجتماع يف طريق عام أو التظاهر فيه حبيث يعوق حركة املارة أو 
طنني. وقد يكون القانون صارمًا يف مواجهة حاالت الشغب واإلزعاج العام وحاالت يعطل مصاحل املوا

التطرف اليت تدعو للعصبيات املقيتة، ومتساحمًا حيال املهرجانات الرياضية واالحتفاالت الدينية والشعبية 
قانون الذي 
يعرِّف األماكن العامة واخلاصة وحيدد، يف بعض األحيان، احلد األقصى لعدد األفراد املسموح هلم 

باالشرتاك يف نوع معني من االجتماعات أو التجمع يف مكان بعينه أو حيدد خط سري املظاهرات.

اإلذن بالتجمع
على كل فرد أو تنظيم ينوي تسيري مظاهرة أو مسرية أو يعقد اجتماعاً مجاهريياً من أي نوع أن يكون ٤٢

قد تطلب السلطات 
يف أي مكان عام أو ملكية خاصة أو من منظمي أي احمللية من أي جهة تزمع عقد أي اجتماع مجاهريي

مظاهرة أو مسرية تدعو لفكر أو غرض معني أو تناهض فكراً أو غرضاً أو تساند فرداً أو تعمل ضده، اليت 
تأذنوها خصوصاً إذا توافر لديها شك معقول يف أن هذه األنشطة قد تتم عادة يف األماكن العامة، أن يس

تتسبب يف انفراط عقد األمن، أو يف خسائر يف األموال واملمتلكات العامة، أو يف حتريض أو استفزاز 



٤٦

األحوال، قد حتدد السلطة احمللية املكان الذي يتم فيه االجتماع أو التجمع أو تتم فيه املسرية أو هذه
املظاهرة واملدة املتاحة هلا وأحيانًا العدد املسموح به، وتطلب أن يكون املسئول أو أحد املسئولني عن 

تنظيمها معروفاً بامسه.

املبادئ األساسية لقواعد املداوالت
هي جمموعة من اآلراء املنطقية ومن اخلربة الطويلة اليت مجعها املبادئ اليت تقوم عليها قواعد املداوالت٤٣

ن احللول اليت قدمت للعديد من املشكالت واملعضالت اإلجرائية اليت تراكمت برتاكم اخلربة التقليدية، وم
أدناه). وجاءت تلك املبادئ من منطق احلياة البسيط الذي يطلب من (أنظر مصادر قواعد املداوالت

اجلميع أ
حمابني وال منحازين.

وهذه املبادئ ثابتة، لكن أسلوب تطبيقها خيتلف باختالف التنظيم والظروف واألحوال احمليطة به 
هذه املبادئ واملفاهيم متابعة طبيعية وباختالف أنواع املسائل املطروحة عليه. تبعت قواعد املداوالت

فكانت التطبيق املنطقي هلا والتعبري املباشر والعملي عنها. مل تقم قواعد املداوالت إذن اعتباطاً، بل قامت 
على مبادئ ومفاهيم سار عليها الناس زمناً طويًال قبل أن تكتب أو تقنن.

تشريعية، لكنها أصبحت من حيث احرتامها وتواتر استعماهلا يف حكم وقواعد املداوالت ليست قوانني
، وليس املطلوب منه أن يلتزم التزامًا أعمى حبرفية القانون. وال يكفي أن يستظهر الفرد قواعد املداوالت

دئ اليت قامت عليها نصوصها، بل املطلوب منه أن يفهمها كمهارات وأدوات فهمًا صحيحًا ويفهم املبا
ويستعملها بلباقة وحسن نية وبتوازن صحيح يف كل حالة. هذه املبادئ هي:

االجتماعات لتداول األعمال املشروعة.
مراعاة القانون والقرارات األعلى.
املساواة يف احلقوق واالمتيازات.
املساواة يف الواجبات وااللتزامات.
اإلنصاف وحسن النية.



٤٧

يف اجتماع رمسيراراختاذ الق.
املشاركة يف التداول احلر املنظم.
فهم أعمال االجتماع.
.التصويت
الرضا وااللتزام حبكم األغلبية.
محاية حقوق األقلية.

الجتماعات لتداول األعمال املشروعةا
اليت أسبغتها على نفسها أو أعطتها إياها أن تتصرف يف حدود السلطاتعلى كل هيئة تداولية٤٤

اجلهة اليت كونتها، وأن تكرس كل اج
يعد باطًال وفاقدًا األثر واملفعول أي تصرف أو عمل تقوم به جمموعة ما ويكون ذلك التصرف أو العمل 

مراعاة القانون والقرارات األعلى
الدميقراطيةإن الدولة ٤٥

القانون كما تطبقه احملاكم، إذ أن حكم القانون حمايد وعام وشامل. واملطلوب هو أن تراعي كل هيئة 
ئحها وأوامرها ومراسيمها)، وأن تلتزم بكل قرار أو حكم كل أشكال تشريعات الدولة وقوانينها (لواتداولية

أصدرته جهة أعلى منها. وأي قرار أو إجراء أو فعل يسبب انتهاكًا أو انتقاصًا ألي من هذه التشريعات 
أو القوانني أو األحكام يعترب خمالفًا هلا وفاقدًا األثر واملفعول أيضاً. ليس ذلك فحسب، بل إذا وجد فرد 

صفته أو تنظيم أيًا كان حجمه أو نوعه يف وقت من األوقات أن عليه أن حيكم يف مسألة أيًا كانت 
اشتبهت عليه، فإن عليه أن حيكِّم القانون يف ذلك ويوصد بذلك الباب متامًا أمام اجتهاداته وما حتمله 

تلك االجتهادات من أهواء.



٤٨

املساواة يف احلقوق واالمتيازات
احلقوق األساسية للفرد ال تتبدل وال تتغري. فاملواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات تأسيسًا على ٤٦

حق املواطنة ذات احلقوق والواجبات املتساوية وتأسيسًا على احرتام املعتقدات والتقاليد. وأعضاء كل 
فق نوع عضوية كل واحد منهم كما عرفها نظامه األساسي. 
واملساواة تعين عمليًا أن لكل عضو فرصًا متساوية مع غريه يف أن يطرح أعماًال جديدة، وأن يشارك يف 
نقاش ما يطرحه اآلخرون، وأن يعرتض على أي مسألة ال يتفق معها، وأن يرشح غريه وأن يرشَّح هو ألي 

يم، وأن يصوت على أي اقرتاح، وأن يشارك يف االقرتاع يف أي انتخابات، وأن منصب من مناصب التنظ
يشارك يف أي جلنة، وأن يشغل أي وظيفة حسبما تؤهله لذلك قدراته ومهاراته ومواهبه ورغبته يف العمل، 

وأن يدافع عن حقوقه وامتيازاته وحقوق وامتيازات األعضاء اآلخرين اليت يكفلها هلم تنظيمهم.

واة يف الواجبات وااللتزاماتاملسا
مبا أن لكل عضو نفس حقوق وامتيازات األعضاء اآلخرين، فإن كل األعضاء متساوون يف الواجبات ٤٧

جتاهات مهما تعددت اآلراء واال-اليت يتعني عليهم أداؤها للتنظيم الذي ينتمون إليه. وعلى كل تنظيم 
أن تتحد إرادته وهو يطرح براجمه من أجل إحداث التغيريات اليت ينشدها. وبالتايل، فإن على  -داخله 

كل عضو يف أي تنظيم أن يلتزم بربامج تنظيمه ومبقررات قيادته التزامًا صارماً، وأن يكون متفانيًا يف أداء 
حمرتماً هلم وآلرائهم.

الغرض من االجتماعات اليت يعقدها التنظيم هو اختاذ قرارات يف االقرتاحات اليت تطرح فيه، وال ميكن 

فعل كل عضو ذلك يكون قد استهان بالوقت وأضاعه ويدرسوا الوثائق اخلاصة بكل مسألة. إذا مل ي
وجعل االجتماعات اليت يشارك فيها ختوض يف نقاش املسائل مبعلومات ناقصة أو يضطرها لالستماع 

ملذكرات طويلة مثالً يف وقت كان من األجدى أن تصرفه يف املداوالت.
ة تطرح يف أي اجتماع من املطلوب من كل عضو إذن أن يعمل جبد على بلورة أفكاره عن كل مسأل

اجتماعات التنظيم الذي ينتمي إليه، وجيري ما ميكن إجراؤه من مشاورات حول تلك املسائل قبل أن 
حيضر االجتماع. وأن يسعى إىل أن يلم باملسألة املطروحة للنقاش إملامًا معقوًال وأن يعمل مع اآلخرين 



٤٩

لوقوع يف شرك االتفاقات املسبقة اليت تعيق ومتنع لتوحيد الرأي حوهلا. وأن يتفادى، وهو يسعى لذلك، ا
املناقشة احلرة.

اإلنصاف وحسن النية
أيضاً على مبدأ عام يقضي بوجوب التزام التنظيم من جهة وأعضاؤه من جهة تقوم قواعد املداوالت٤٨

ما حنو بعضهما البعض حبسن نية. وجماالت تطبيق مبدأ (حسن النية) يصعب 
ويف غريها من جماالت احلياة حصرها، لكن ميكن استقراؤها واالستدالل عليها يف جمال قواعد املداوالت

، ويف إعمال الفكر السليم.يف األعراف والتقاليد السائدة، ويف القانون الطبيعي أو الفطرة السليمة
فمن املتوقع أن جيعل القائمون بأمر كل اجتماع اجتماعهم منصفاً ألعضائه فال تشوب أي من التصرفات 
فيه سوء نية. فمبدأ حسن النية ينطبق على التنظيم وعلى العضو على حد سواء. فيتوقع من العضو اآليت:

.أن يلتزم بالسلوك احلسن واألخالق احلميدة
 يبادر بتقدمي العون واملساعدة لغريه وللتنظيم عند احلاجة.أن
.أال يفشي بأسرار التنظيم
.أن يستعمل األساليب الوقائية املمكنة واملعقولة يف احلفاظ على ممتلكات التنظيم
.أن يكشف عن أي مصلحة له يف أي مسألة من املسائل حىت ال يصبح موضع شبهة
مهام دون مربر معقول.أال يتباطأ يف ما أوكل إليه من

ويتوقع من التنظيم اآليت:
.أن يعامل أعضاءه باالحرتام الالئق وميتنع عن كل ما ميس كرامتهم
 أن يعطي أعضاءه الوقت الكايف للقيام مبا أوكل إليهم من مهام، ويهيئ هلم الظروف

املناسبة اليت متكنهم من تنفيذ مهامهم دون معوقات.
أال يكلف أعضاءه القيام


 حمًا عن الزالت اإلجرائية ) فيكون متسا٣٢٣أن يبتعد عن كل أشكال التعسف (صفحة
البسيطة، وال يرتك النقاش جيرى يف اجتماعاته دون ضابط حىت ينحدر للتعرض 



٥٠

لألشخاص.

يف اجتماع رمسياختاذ القرار
أن تتخذ قراراً أو تنجز عمًال أيًا كان نوعه أو تكوِّن رأيًا أو موقفًا موحداً ال جيوز ألي هيئة تداولية٤٩

). أي قرار أو فهم أو موقف ٢٣٩يف أي عمل يطرح عليها، إال يف اجتماع ينعقد بطريقة سليمة (صفحة 
)، غري شرعي وغري ملزم للمجموعة املعنية إال ما ٢٣٧مت قبل أو بعد أو خارج اجتماع رمسي (صفحة 

استثنته قواعد املداوالت

كة يف التداول احلر املنظماملشار
القرارات اليت تصدرها أي جمموعة تداولية هي قرارات كل عضويتها وليست وجهات نظرهم فرادى. ٥٠

وتداول كل مسألة حبرية مبدأ أساسي من مبادئ املداوالت وهو أيضًا حق ثابت أصيل لكل عضو. ال 
العضو هذا احلق إال بأغلبية ثلثي األصوات، وال حتد من حريته يف املشاركة إال قواعد وإجراءات حيرم

وما يضعه التنظيم من قيود. للعضو احلق يف أن يتحدث وأن يستمع االجتماع إليه دون أن املداوالت
السارية.يقاطعه أو يزعجه أحد ما دام ملتزماً بقواعد املداوالت 

جيب أن يقصر كل اجتماع النقاش فيه على موضوع واحد يف املرة الواحدة وأن مينع األعضاء من أن 

تداول بالطرق املعقولة وبأسهل الرئيس أن يدير االجتماع بطريقة منظمة ويطرح املوضوعات فيه لل
اإلجراءات املمكنة.

فهم أعمال االجتماع
لكل عضو من أعضاء أي تنظيم من التنظيمات احلق يف أن يكون على علم مبا يدور يف تنظيمه، ٥١

عقاده واملواد اليت ستطرح وأن يدعى لكل اجتماع له حق االشرتاك فيه، وأن حتدد الدعوة مكان وميعاد ان
فيه. ولألعضاء يف أي اجتماع احلق يف أن يطرح عليهم أي عمل جديد عن طريق اقرتاح قابل للتقرير فيه 

بطريقة حمددة رفضاً أو قبوالً.



٥١

وعلى الرئيس أن يتأكد من أن كل عضو يف االجتماع قد فهم االقرتاح إن مل يكن واضحاً للجميع ويبني 
رتتبة على تبنيه. وبالتايل، لكل عضو احلق يف أن يطلب أي معلومات تساعده على فهم للجميع اآلثار امل

ذلك االقرتاح يف أي وقت أثناء نقاشه خصوصاً إذا كان اقرتاحاً معقداً أو هاماً. وعلى االجتماع أن يتيح 
تكن واضحة، ميكن تلك املعلومات، ويتيح وقتًا كافيًا لنقاشها. إذا مل تتوافر املعلومات الالزمة أو مل

لالجتماع أن حييل االقرتاح للجنة لدراسته أو يؤجل النظر فيه إىل أن تتوافر املعلومات الالزمة عنه. فمن 
جممل هذه اإلفادات واملعلومات والدراسات، يوسع األعضاء من إدراكهم للمسألة اليت يطرحها االقرتاح 

علم معقول مبا يرتتب على قرارهم من نتائج وتبعات.قبل أن يصوتوا عليه ويتخذوا قراراً بشأنه وهم على
فال يقوم النقد البناء وال تقوم القرارات الصائبة إال على حقائق. فعلى األعضاء أن يبذلوا قصارى جهدهم 
إلبراز احلقائق عن كل اقرتاح يعرض عليهم، وأن حيجموا عن نشر أو ترويج أي معلومات ناقصة أو 

مضللة عنه أو يبنوا قرا
جانبية (صفحة جلسات يستحسن أن يشجع كل اجتماع أعضاءه على أن يتشاوروا على انفراد يف 

سبني لذلك. فقد ) إذا أرادوا، ويتيح هلم الوقت واملكان املنا٢٤٥) أو يف جلسات مساع (صفحة ٢٤٥
تساعد هذه املشاورات اجلانبية واجللسات الودية على توحيد رؤاهم ومواقفهم حيال بعض جوانب املسائل 

املطروحة أمامهم.

التصويت
ية وفرض من فروض املواطنة إذا تعلقت املشاركة يف التصويت واالنتخاب واجب من واجبات العضو ٥٢

التعددية النيابية، فبها الدميقراطيةككل. واملشاركة احلرة يف التصويت هي أهم أسس بشأن من شئون البلد  
حيقق الفرد رغبة األغلبية املمثلة لإلرادة العامة، ويساهم يف اختيار شاغلي األجهزة التشريعية والتنفيذية، 

ات املختلفة.ويشارك يف اختاذ القرار 
فلكي تتخذ أي جمموعة قرارًا يف أي اقرتاح مطروح أمامها، عليها أن تصوت عليه، وإذا كان عليها أن 

جتماع من وجهات نظر حول أي ختتار بني عدة مرشحني عليها أن تقرتع عليهم. فما يبديه أعضاء أي ا
عمل عرض عليهم ال يعد تصويتًا وال ينجز أمرًا يف ذلك االجتماع. وال يكفي االفرتاض بأن األعضاء 

عليه مباشرة وذلك حىت يستطيعوا التصويت ولألعضاء احلق يف أن يتلى عليهم كل اقرتاح قبل أن يصوتوا



٥٢

وهم على علم كامل بصيغته األخرية خصوصاً إذا عدل بعد حوار طويل أو بعد أن أحيل للجان لدراسته 
).٣٤٠أو إلعادة صياغته (أنظر التصويت واالنتخاب صفحة 

الرضا وااللتزام حبكم األغلبية
هو مثرة التفاعل بني القوى املمثلة يف تلك اهليئة، ويتخذ كل قرار إن القرار يف اهليئات التداولية٥٣

يئة أي اقرتاح بينها للتصويت قد يظهر فيها املؤيد واملعارض ). فحني ختضع اهل٣٩١باألغلبية (صفحة 
واحملايد، وقد يتمخض أخذ الرأي عن أغلبية وأقلية أو أقليات. وحىت حني جيمع الناس على قرار، قد ال 
يكون ذلك بالضرورة نتيجة اتفاق تام وقناعة مشرتكة وأسباب واحدة، بل قد يكون قبوًال للمسألة لكن 

ة. ويف كل األحوال، على األغلبية أن تصون حقوق األقلية املشروعة، وعلى األقلية أن تلتزم ألسباب خمتلف
بقرار األغلبية.

جيب أن يعمل كل تنظيم على أن تتوافر فيه الظروف املواتية اليت متكنه من أن يأيت بأغلبية صادقة، وأن 
تتمكن تلك األغلبية من أن ترى رأيها سائداً، ومن أن حتقق إراد

األعضاء أن يعملوا على أن حيضروا اجتماعات تنظيمهم ويشاركوا يف التصويت على االقرتاحات اليت 
تطرح فيها ويقرتعوا يف االنتخابات اليت جترى. إذا مل يفعلوا ذلك، قد تتوىل السلطة يف تنظيمهم وتتصرف 

).٣٧٤صفحة نيابةية صادقة (أنظر أيضاً اليابننيابة عنهم مجيعاً فئة ال تتمتع بشرعية 

بانتماء أو والء معني، كما ليس من حقه أن يلغي قرارات أو نتائج جاءت عن طريق إجراءات سليمة. 
لكن من الضروري أن يعمل كل تنظيم على تفادي الظروف اليت تؤثر على القاعدة وهي تتخذ قرارها. 
فقد تصل هذه القاعدة لرأيها مدفوعة بعاطفتها أو متأثرة ببالغة املتحدثني خصوصًا عندما تكون قاعدة 

وهذه أنواع من حمدودة التعليم، وقد تنقاد لوالء شخصي أو طائفي أو عشائري أو عقائدي أو مهين.
أو ختل مبعايريالوالء موجودة يف كل جمتمع. فمن املهم أال تؤثر هذه العوامل سلباً على سالمة اختاذ القرار

األهلية، فتنتخب أو ترفع للمنصب من ال تتوافر فيه الشروط املطلوبة.
وقد يستغل املال أثناء االنتخابات لشراء األصوات أو لشراء صمت املخالفني يف الرأي، وقد يسخر 
لتصعيد محالت الدعاية لفئة دون أخرى والستمالة الصحافة واإلعالم. وقد يستغل النفوذ السياسي 

وسلطة املنصب
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ومن مراكز املال والقوى بأنواعها ومن فئات وقوى متواصلة من املعارضة ومن مجاعات املصاحل والضغط
هامشية عديد

هذه الفئات منافع تفوق طاقة التنظيم على حتملها.
وسلطة األغلبية ليست مطلقة، فليس من حقها أن تتصرف نيابة عن اجلميع دون ضابط وليس هلا أن 

إرادف. دون ضابطاألفعال كل و األشياء حتكم على كل 
والعدل املطلق. فاألغلبية معرضة للخطأ متامًا كما أن الفرد معرض للخطأ. وكما يتعلم الفرد من خطئه 

عددية آلية فقط، بل جزء 

. )٤٠٤صفحة 
نظيمات وأعضاء ألي تنظيم من التعلى أن يتم انتخاب أعضاء املكتب التنفيذيتنص قواعد املداوالت

أجهزته ومكاتبه وجلانه، وتفوض اللجان أعباءها وجتاز املسائل بأغلبية األصوات. لكن أعطت هذه 
القواعد أيضًا كل تنظيم احلق يف أن حيدد أي حجم آخر يراه مناسبًا ألحواله. وإذا مت التصويت على 

يقبل به وخيضع له. فالقبول حبكم اقرتاح وأحرز األغلبية، أصبح ذلك االقرتاح قرارًا على كل عضو أن 
األغلبية يعزز من شرعية التنظيم

.شئون التنظيم وحتقيق أهدافه وجتسيد قيمه ومثله العليا


تكون منصفة حلقوقها، وعادلة يف رعاية مصاحلها.
 يف أن -(أنظر أدناه) دائمةأو أقليةخصوصاً إذا كانت أقلية قوية-أن حتمي حق األقلية

تبدي رأيها حبرية ولو كان رأيًا خمالفاً. إن التاريخ خيربنا بأن األقلية اليت هضمت حقوقها، 

ومن كوارث التاريخ.
 تمع كل العصبيات الضارة، وأن تشعر كل عضو بأنه ينتمي

لتنظيم (أو وطن) واحد، وال تشعره بأنه ينتمي ألقلية دينية أو مذهبية أو عنصرية.
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محاية حقوق األقلية
صل بني األغلبية واألقلية ما دامت هناك أغلبية فهناك أيضًا أقلية أو أكثر. لكن قد ال يكون الف٥٤

باحلدة والتمايز الذي يفهم من تعريفهما واستعماهلما، فما مها بقيمتني ثابتتني دائماً. فقد تكون األقلية 
مؤقتة تعارض رأي األغلبية بعض الوقت يف بعض املسائل، وقد يشارك أفراد األقلية يف تكوين األغلبية. 

اقرتاح قد يكون يف جانب األقلية يف آخر. وقد تنحسر شعبية والعضو الذي يكون يف جانب األغلبية يف 
فئة معينة فتصبح أقلية بعد أن كانت أغلبية. وقد تكون األقلية دائمة مثل األقلية العرقية والدينية. وقد 

االقرتاحات اليت حتتاج ألغلبية ثلثي األصوات لقبوهلا (وعرفت بالتايل باألقلية القوية).عندئذ أن تدحر 

كل املداوالت تكفل حق كل عضو يف كل اجتماع يف جانب األغلبية كان أم يف جانب األقلية، وعلى
عضو يف أي تنظيم أن جيعل محاية حقوق األعضاء اآلخرين أحد مهومه. على التنظيم أن يشرك األقلية 

عضويته، ويصبح نظاماً مكلفاً مادياً وبشرياً.
األقلية (املعارضة مثًال) نفس فرص النشاط ويتيح هلا نفس املنابر يضع كل تنظيم الضوابط اليت متنح 

واإلمكانات املتاحة لألغلبية. فليس لألغلبية احلق يف أن حتتكر التنظيم أو تستغله أو تسخر أجهزته 
خلدمتها دون غريها من الفئات. وليس من حقها أن تستغل نفوذها يف أن تفرض ثقافتها أو قيمها أو 

ا على األقلية. إن فعلت ذلك، خلقت جو سخط يهيئ بالضرورة للتشرذم واالنقسام ولنمو معايري سلوكه
الشللية الضارة.

األقلية مهما كان حجمها هلا احلق يف أن حتتج على ما ال توافق عليه وأن ختتلف مع األغلبية يف رأيها 
لطرق السلمية املتاحة، دون خوف من عقاب أو حساب. وهلا احلق يف أن تسعى إلقناع األغلبية بكل ا

بالقوة.
وعلى األقلية، يف نفس الوقت، واجبات هامة عليها أن تراعيها حنو التنظيمات اليت تنتمي إليها:

وموضوعية. فقد تنتقد اقرتاحات أوهلا، أن تنتقد املشاريع اليت تقدمها األغلبية بأمانة
األغلبية نقدًا سلبيًا وإن كانت بناءة، وقد تلجأ لتخطئتها وإن كانت صائبة، وقد تتلكأ يف 
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األحوال.
 من اجتماع من االجتماعات، ثانيها، يصبح أمراً منافياً للممارسة السليمة أن تنسحب فئة

مثالً، ال لشيء سوى أن االقرتاح الذي طرحته فيه مل ينل موافقة األغلبية.

يه أو النفور منه ومعارضته. على األقلية أن 
حتاول بكل الوسائل املعقولة، وبكل لباقة وكياسة، أن تثري اهتمام األغلبية (وكل العضوية أو اجلمهور 

دعو منها لفكرها، وتنظم مسريات أو مظاهرات إذا أرادت كوسائل مجاعات ضغط وتنشئ منابر ت
مشروعة للتعبري عن الرأي اجلماعي وكشكل من أشكال املقاومة املدنية. فالعديد من األفكار وقضايا 

مصادر قواعد املداوالت
عرب الزمن، ونشأت عن أعراف وتقاليد يف تنظيم األفراد واجلماعات منت قواعد وإجراءات املداوالت٥٥

ضايا التنظيمات واألفراد، يف كل جمتمع، وتراكمت برتاكم السوابق اإلجرائية والقضائية اليت حكمت يف ق
ومن مقررات املواثيق والعهود الدولية واإلقليمية اليت حتمي حقوق األفراد واجلماعات اليت أصبحت جزءاً 

من دساتري وتشريعات أغلب الدول. توجد قواعد املداوالت إذن يف املصادر اآلتية:
املبادئ القانونية األساسية ويف التشريعات البالد الذي تضعه السلطة التأسيسية، ويف دستور

ن الشركات، و اليت تصدرها السلطة التشريعية (الربملان) اليت تعرف اصطالحًا بالقوانني: قان
قانون النقابات، ن االنتخابات، و قان

حدود هذه القوانني.اإلدارية املتفرعة عن هذه القوانني أو صدرت يف 
 القواعد اخلاصة اليت يصوغها كل تنظيم بنفسه لنفسه ويتبناها لتحكمه وختدم أهدافه وال

تنطبق إال عليه: مثل عقد التأسيس إذا تسجل كمؤسسة، والنظام األساسي. حيدد النظام 
مة األساسي أو القانون الذي قام التنظيم مبوجبه (كما يف حالة املؤسسات واهليئات العا

)، أهداف التنظيم وقواعده وأحكامه األساسية. لكن يندر أن حتوي هذه ٢٩صفحة 
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الوثائق كل القواعد وكل اإلجراءات اليت تفصل خطوات تنفيذ ما ورد فيها من قواعد 

كان لزامًا على كل تنظيم أن يضيف أي قواعد أخرى حيتاج إليها وأي إجراءات إضافية 
تساعده يف القيام مبهامه ويضعها كأوامر مستدمية يف الئحته الداخلية، ويكمل بالتايل 

جمموعة الوثائق اليت حتوى قواعده اخلاصة.
 ليت عنيت بتفسري قواعد

وردها إىل أصوهلا ومبادئها. وألنه يصعب عمليًا على كل تنظيم أن يستطيع املداوالت
تغطية احتياجاته من القواعد واإلجراءات يف وثائقه التأسيسية، ناهيك عن أن يستطيع 

كل تنظيم مرجعًا عامًا مناسباً إعداد مرجع متكامل عنها، كان من األمهية مبكان أن يتبىن  
). فإذا ١١٣من املراجع املتاحة ليستفتيه يف ما مل يرد عنه ذكر يف وثائقه احلاكمة (صفحة 

تبىن التنظيم مرجعاً عاماً واثبت ذلك يف نظامه األساسي، يكون بذلك قد تبىن كل ما جاء 
ت وال يضع يف وثائقه األخرى إال ما يعدل أو يزيد به ما يف ذلك املرجع من قواعد وإجراءا

(إجراءات وقد تضعها يف دليل خاص أو ختصص دليًال منفصًال إلجراءات كل مهمة
انتخابات أعضاء املكتب التنفيذي مثًال).

أعراف ال
معقولة من الزمن، وشعورهم كمجموعة شعوراً قوياً بإلزامية هذا السلوك وأمهية احرتامه.

 السوابق اإلجرائية، فقد أفىت رؤساء اجتماعات التنظيم يف العديد من نقاط النظام وأفتت
ستئنافات اليت رفعت إليها ضد حكم رئيسها. برهنت أغلب االجتماعات نفسها يف اال

التنظيمات العريقة أعرافها وسوابقها يف وثيقة تلحقها بوثائقها احلاكمة األخرى، أو تضمنها 
كانت أو غري مدونة، هي أوامر مستدميةيف الئحتها الداخلية. األعراف والسوابق، مدونة

وبالتايل متثل مصدراً من املصادر احلاكمة للتنظيم ما مل خترق قانوناً سارياً.
من أحكام احملاكم مباشرة ودون السوابق القضائية، فقد استنبطت بعض قواعد املداوالت

يعي معني.االستناد إىل نص تشر 
بقي أن نالحظ اآليت:
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 أوًال، أن (القواعد اخلاصة) اليت أشرنا إليها أعاله تسبق يف أمهيتها ويف سلطتها أي قاعدة
من (القواعد العامة) الواردة يف املرجع العام الذي تبناه التنظيم، ويرجع التنظيم إليها أوًال يف 

لقواعد أو اإلجراءات. فينظر أي حالة حيتمل أن حيدث فيها تضارب أو اختالف يف ا
التنظيم يف أي قاعدة وردت يف وثائقه اليت أعدها بنفسه أوًال قبل أن ينظر يف القواعد 

الواردة يف املرجع العام.
 ثانياً، أي احنراف عن أي سلوك استقر عليه التنظيم وارتضاه مبرور الزمن، يعد خرقًا ميكن

)، وال ميكن لالجتماع نفسه ٤٥٦(صفحة أن ينبه له أي عضو من األعضاء بنقطة نظام
أن يتغاضى عن أي سلوك مستقر أو يلغيه إال باألغلبية. ومهما يكن من أمر، ال يشفع 

العرف السائد ألي مسئول حني يهمل أو يقصر يف أداء مهامه.

متى تُتبع قواعد املداوالت؟
فإذا كانت اهليئة صغرية يف . ألن حتتكم دائمًا إىل حرفية قواعد املداوالتال حتتاج كل هيئة تداولية٥٦

أمامهم بالسهولة املرجوة، وقد يكون عليهم أن يقرروا وقد ال يكون اتفاق أعضائها على املسائل املطروحة
فيها يف ظروف ضيقة أو قاهرة. بالتايل كان من الضروري أن يتبىن كل تنظيم من التنظيمات قواعد 

اللحظة.
ات لتطبق مبرونة ووعي مبتطلبات كل حالة تطبق عليها. فيمكن ألي اجتماع من جاءت القواعد واإلجراء

تصرفاته حبسن النية وكان منصفًا ألعضائه. فقد ال يقف القانون دفاعًا عن إجراء ما على حساب 
، وال يقف ضد أي تنظيم وضد حقه يف أن يضع قواعده وأحكامه ما دام يقوم بذلك يف حدود املوضوع

سلطاته ووفق القانون.
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التنظيمات اجلديدة:الفصل األول



٥٩

يف هذا الفصل
٦٢..............................................................ما هو التنظيم؟

٦٢....................................................جديدالتحضري لقيام تنظيم
٦٤.....................................................هل سيكون التنظيم رحبياً؟

٦٤.............................................هل سيكون تنظيماً دائماً أم مؤقتاً؟
٦٤..................................................متطلبات قيام التنظيم اجلديد

٦٥.....................................................................املؤسسة
٦٦...............................................التنظيمات غري املؤسسة والقانون
٦٨.................................................خطوات تكوين التنظيم اجلديد

٦٨.......................................................االجتماعات اجلماهريية
٦٩....................................................تنظيم االجتماع اجلماهريي

٦٩.....................................................التمهيدي األولاالجتماع
٧٢.....................................................االجتماع التمهيدي الثاين
٧٣.....................................................تقاسم السلطة يف التنظيم

٧٤..................................................................بنية التنظيم
٧٥...........................................................املمارسة يف التنظيم

٧٦.................................................................قيادة التنظيم
٧٦.............................................................امتيازات التنظيم

٧٧...............................................................شرعية التنظيم
٧٧..............................................................الشفافية والعلنية
٧٨.............................................................سجالت التنظيم

٧٩.........................................................امج التنظيمخطط وبر 
٧٩...........................................................تقييم التنظيم ألدائه

٨٠.........................................إدارة املعلومات والتواصل داخل التنظيم
٨١.....................................................توجيهات األجهزة األعلى



٦٠

٨١........................................................الرقابة على التنظيمات
٨٢......................................................السلوك القومي يف التنظيم

٨٣...........................................................االستئناف والتظلم
٨٣.....................................................التقاضي نيابة عن التنظيم
٨٤......................................................التنظيم والعمل العسكري

٨٤..............................................عضوية أكثر من تنظيماجلمع بني
٨٥.........................................................االستقالة من التنظيم

٨٥...............................................................انتهاء العضوية
٨٥...........................................................عالقة التنظيم بغريه

٨٦..............................................مستويات التواصل بني التنظيمات
٨٧.........................................................انضمام التنظيم آلخر

٨٧.......................................................انصهار التنظيم يف آخر
٨٨.................................................................حل التنظيم

٨٩...............................................................تصفية التنظيم



٦١



٦٢

ما هو التنظيم؟
ال٥٧

قيود أو ضغوط خارجية)، وينتظمون يف صيغة رمسية تضفي على جتمعهم نوعًا من االستمرارية أو الدوام، 
وذلك لتحقيق أهداف معينة.

ته اليت يضعها أعضاؤه. ولكل تنظيم سلطة ميارس يتمتع كل تنظيم بقوة مجاعية ناجتة من أهدافه وسياسا

ات داخل أجهزته ومؤسساته، وله نسق حمدد لألدوار والتبعية 
ولتدرج العالقات داخل وبني أجهزته.

معرتفًا به، وقد ال يكون  (أنظر أدناه) ويكون له بالتايل وجودًا قانونياً قد يأخذ التنظيم شكل املؤسسة
كذلك فيظل مثل أغلب اجلمعيات واالحتادات اليت تشري إىل جمموعة أشخاص يعملون سويًا دون عقد 
تأسيس لكن يستعملون وسائل وأشكال املؤسسة لتحقيق أهداف مشرتكة. أما مصطلح (املنظمة) فنعين 

رية ونقصره عليها.به حني يرد يف هذا الكتاب، اهليئات الدولية واإلقليمية الكب

التحضري لقيام تنظيم جديد
تنبثق فكرة إقامة تنظيم جديد يف الغالب يف ذهن فرد واحد يرى أن لديه حاجة يشاركه فيها آخرون، ٥٨

وأن هذه احلاجة ميكن أن تنفذ عن طريق العمل اجلماعي. وقد تبادر جمموعة من األفراد بطرح فكرة ترى 

الفكرة موضع التنفيذ.

قاعدة متينة لبناء التنظيم اجلديد. وقد تكلف
تستشري كل من ميكن أن يساعدها يف توضيح وبلورة أفكارها، لكن حتتفظ لنفسها باحلق يف اختاذ القرار

النهائي يف حتديد صيغة التنظيم اجلديد كما تراها وهي صيغة قد يقبلها اآلخرون أو يرفضوها.
على املبادرين بفكرة تكوين أي تنظيم جديد أن يتحلوا بالصرب واحلكمة وأن يتوخوا احلذر يف كل خطوة 
ن تكون بذرة شقاق تنخر يف جسم البناء اجلديد 
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فرتة طويلة قد ال تكون مطابقة لتلك اليت حيملها كل املشاركني يف االجتماع التمهيدي الذي جيمعهم مع 
فقد يكون من بني احلضور من جاء لوأد الفكرة اجلديدة، وخطط وسخر إمكاناته غريهم من املدعوين.

وحشد مناصريه لذلك.
عليهم أن ميلكوا كل عضو احلقيقة كاملة، وذلك بأن يفسحوا أطول وقت ممكن لالستماع آلراء اآلخرين، 
ن داخل 

يف املاضي من مشاورات واتصاالت. ويتأكدوا من أن كل شخص أبدى تعاطفًا معها قد استوعبها 
واستوعب تارخيها. هذه هي الطريقة املثلى اليت تشرك مجيع احلاضرين وتشعرهم بأ

جديد.

املناصرين واملتحمسني للفكرة لتجتمع سوياً وتشارك يف تكوين التنظيم. من هذه األسئلة اآليت:
هل هناك حاجة أو جدوى للتنظيم؟
ظيم؟ما هي أهداف التن
ما هي وسائله؟
ما هي بنيته أو هياكله؟
ما هو نوع عضويته؟
ما هي سياساته؟
ما هي مصادر متويله؟
هل سيكون مؤقتاً أم دائماً؟
ما هي املناصب التنفيذية فيه؟
هل سينتمي لتنظيم آخر أم ال؟
هل سيكون رحبياً أم ال يهدف للربح؟
هل سيسجل كمؤسسة أم ال؟
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ياً؟هل سيكون التنظيم رحب
كثري من التنظيمات ال تسعى للربح، وتوظف أي أموال ترد إليها أو جتنيها من نشاطها يف تنفيذ ٥٩

لتساعدها على حتقيق األهداف. قد جتد هذه التنظيمات إعفاءات ضريبية من الدولة إذا هي طلبتها 
أهدافها.

هل سيكون تنظيماً دائماً أم مؤقتاً؟
قد يكون التنظيم دائمًا أو مؤقتًا ينشأ ألداء مهمة حمددة ينجزها يف اجتماع واحد أو بضعة ٦٠

اجتماعات وحيل نفسه تلقائيًا بعدها. وما مل يكن التنظيم كذلك، يستحسن أال تضاف صفة (املؤقت) 
ضاء قد يصفون أحيانًا النظام األساسي لتنظيمهم بـ (املؤقت) ظنًا منهم بأن هذا السم التنظيم. فاألع

االسم جيعل املمارسة أكثر دميقراطية وأنه يفتح الباب ملشاركة من مل يتمكن منها يف مراحل تأسيسه 
األوىل، أو يتيح جماًال ملزيد من األعضاء يف أن ينضموا إليه.

جدي العضوية، والضمانة األساسية لدميقراطيته هي أن يشرك أعضاءه التنظيم ذو الطرح املتني ال يست
وات سالكة. بالتايل، ال حيتاج األعضاء لكل هذا ات عرب قندائماً مشاركة كاملة يف نشاطه ويف اختاذ القرار 

العناء، إذ ميكنهم مىت شاءوا ومىت رأت العضوية ذلك، أن يعدلوا هذا النظام أو يراجعوه كله أو يستبدلوه 
.بآخر بالطرق املتبعة يف أي اجتماع عام

متطلبات قيام التنظيم اجلديد
ألن يكون قوياً متماسكاً مرتابطاً ذا - ما مل يكن صورياً أو الفتة فقط -جيب أن يسعى كل تنظيم ٦١

طرح سليم وقاعدة من العضوية تسانده ومجهور يتعاطف معه ملصداقيته وجديته. يقوِّم التنظيم نفسه 
أميز ما لديه من عضوية باستمرار ويراجع سياساته، ويضع كل ما لديه من إمكانات لتحقيق أهدافه و 

لقيادته بأعلى كفاءة ممكنة. والتنظيم املثايل الذي حيلم به األعضاء ال يأتيهم عفو اخلاطر بل بوضوح 
الرؤى واألهداف وبالتخطيط السليم وبإرساء قواعد وإجراءات متينة تنظم نشاطه. حتدد طبيعة التنظيم 
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ونوعه (رحبي أم ال، مؤسسة أم ال) الطريقة اليت ين
لكي يكون التنظيم تنظيمًا دائماً، حيتاج لقاعدة عضوية رمسية واجتماعات دورية، ولكل أو بعض الوثائق 
التالية اليت تضفي عليه الشرعية وتنظم أعماله وتعطي نشاطه السند القانوين، وسنتناول هذه الوثائق 

من هذا الكتاب:بالتفصيل يف مواضعها املناسبة
 ٩٠عقد التأسيس إذا تسجل كمؤسسة (صفحة.(
 ٩٤النظام األساسي (صفحة.(
 ١٠٥الالئحة الداخلية (صفحة.(
 ١١٣املرجع العام (صفحة.(

ملؤسسةا
هي جمموعة من األفراد الطبيعيني سجلت بقانون أو بقرار أو مرسوم حكومي أو رئاسي املؤسسة٦٢

ظيمًا من التنظيمات مؤسسة، تقر بذلك فكرة (الشخص املعنوي) الذي يتمكن املهنية مثًال أو تسجل تن
مبقتضاه التنظيم يف شكله اجلديد من التصرف كأنه شخص طبيعي واحد معرتف به، ويكون له بذلك ما 

يعرف بالشخصية االعتبارية أو املعنوية مبعزل عن األعضاء املكونني له. 
نونية حمددة قبل أن يصبح مؤسسة. وإذا مل يفعل ذلك، يكون أي حيتاج التنظيم ألن يتبع إجراءات قا

شيء آخر غري مؤسسة مهما كان امسه. فالشخصية املعنوية ال تفرتض، وإمنا تتطلب لقيامها ورود نص 

) الذي ١١٣(صفحة احلرية يف أن تضع نظامها األساسي وأن تتبىن املرجع العاميعطي القانون املؤسسة

القانون.
ألي تنظيم جديد أو أعضاء أي تنظيم قائم يريدون إعادة النظر يف الصيغة على األعضاء املؤسسني

القانونية لتنظيمهم أن يقرروا إن كانوا يريدون أن يسجلوا تنظيمهم كمؤسسة أم ال. هناك أكثر من سبب 
جيعل األعضاء يفضلون الصيغة القانونية للمؤسسة على غريها، منها:

رها بأهلية قانونية يف احلدود اليت تعينها وثيقة تأسيسها أو تلك اليت يقتتمتع املؤسسة
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القانون، ومتارس كافة التصرفات القانونية اليت تدخل يف ميدان نشاطها وختصصها.
 للمؤسسة وجود قانوين مستقل عن عضويتها وأعضائها التنفيذيني. فعندما يتم تسجيل

تنظيم من التنظيمات مؤسسة، يعرتف القانون حينئذ بامسه (الذي يضيف إليه اللفظ 
قر ) وخبامته العام، ويكون له م…شركة حمدودة، مؤسسة، املناسب الذي يطلبه القانون: 

مركزًا إلدارته، ويكفل له احلق يف مقاضاة الغري كما يكون من يكون مستقل خياطب فيه و 
حق الغري أن يقاضيه يف امسه.

 للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ميزانية أي مؤسسة أخرى أعلى منها، متاماً مثلما للمؤسسة
ة العامة ذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة.العامة أو للهيئ

 للمؤسسة احلق يف أن تعقد صفقات جتارية وأن تشرتي وأن متلك عقارات وأن تستلم هبات
وأن تتصرف فيها مبا ترى.

يعفي التأسيس رئيس املؤسسة
إذا كان

يتحملون منها إال بقدر ما سامهوا به وحددوه يف وثائقها املسجلة.

التنظيمات غري املؤسسة والقانون
قد ال يسعى التنظيم لتسجيل نفسه كمؤسسة ألن أعضاءه ال حيتاجون لل٦٣

، وال يسعون ألن تكون له أي شخصية قانونية مستقلة عن أعضائه فكل ما حيتاجون إليه هو املؤسسة

همة، وحتمل مسميات غري ما زالت الصيغة القانونية ألغلب التنظيمات غري املسجلة كمؤسسات صيغة مب
أو االحتاد مثًال). أيضاً، للصيغة املرنة اليت يعطيها ، الرابطةواضحة الداللة رغم طول استعماهلا (اجلمعية

التنظيم الذي مل يسجل نفسه كمؤسسة مضارها. فما مل يتنب هذا التنظيم نظامًا أساسيًا مفصًال، تظل 
ي غري واضحة من الناحية القانونية، إذ أنه ال يوجد نص حقوق وواجبات أعضائه وأعضاء مكتبه التنفيذ

قانوين يضع قواعد ملزمة هلذه التنظيمات. وما مل يضع التنظيم نصًا خيوله تعديل نظامه األساسي، قد 
يعترب القضاء أن الذي جيمع األعضاء هو عقد مربم بينهم وبالتايل ال ميكن نقضه إال مبوافقتهم مجيعاً.

كذلك، حيتاج أعض
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مبقاضاة الغري، أو ما يقع عليهم يف حالة حكم قضائي تضرر منه التنظيم ماليًا أو عينياً، أو ملعرفة كيفية 
نظيمهم املطالبة توزيع موجودات التنظيم وممتلكاته وأمواله إذا دعت احلاجة لتصفيته، ومىت حيق لت

بإعفاءات ضريبية أو مجركية، وغريها من األسئلة.
تنطبق النقاط التالية على التنظيم الذي مل يسجل كمؤسسة:

.ينشأ وميارس نشاطه حتت مظلة القوانني السارية
 ميكنه أن يعدل أهدافه إذا مسحت بذلك طبيعته أو مسح بذلك نظامه األساسي، أو حيل

) أو ينضم لتنظيم آخر ٨٧)، أو ينصهر يف تنظيم آخر (صفحة ٨٨نفسه (صفحة 
). لكن ال يستطيع أي تنظيم من هذه التنظيمات أن جيري أو يعدل يف أي ٨٦(صفحة 

ل على أي وثيقة من وثائقه احلاكمة حق من حقوق أو امتيازات أعضائه أو جيري أي تعدي
إال وفق نص صريح يف نظامه األساسي أو يف وثائقه احلاكمة األخرى.

 ليس له وجود قانوين مبعزل عن عضويته وبالتايل ينتهي وجوده مبوت مجيع أعضائه يف كارثة
طبيعية مثًال.

ك أو يستأجر ال يستطيع أن يتعاقد مع آخرين أو يعقد صفقات جتارية أو يشرتي أو ميل
عقارات أو يستلم هبات أو يتصرف فيها بامسه، لكن ميكنه ذلك حتت أمساء أعضائه حتت 
مظلة الشراكة بينهم، ويكون هؤالء هم املسئولني عن تسديد أي أجرة ومواجهة أي تقصري.

.توزع أمالكه إذا دعت الضرورة لذلك وفق قوانني الشراكة السارية
ال ميكنه أن يقاضي الغري وال

الصفة معرضني للمساءلة القانونية يف أي شكاوى من طرف ثالث. مسئولية أعضاء التنظيم 
فعليهم شخصيًا تقع مسئولية تسديد الذي مل يسجل كمؤسسة مسئولية غري حمدودة، 

ديونه. أما أعضاء التنظيم أنفسهم، فال يستطيعون مقاضاة تنظيمهم ما مل يعطوا ذلك احلق 
بقانون.

.له احلق يف أن يكون له اسم مميز وشعار خاص وأن يطلب من القانون محايتها
 ائه وأهدافه حيق له أن يصدر صحيفة أو جملة أو أي إصدارات حتمل امسه وتعرب عن آر

وبراجمه، على أن يكون ذلك يف حدود القانون الذي حيكم إصدار املطبوعات.
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خطوات تكوين التنظيم اجلديد
أو على األقل إذا كان تنظيماً مؤقتاً أو اجتماع عامينشئ األفراد تنظيماً جديداً يف اجتماع مجاهريي٦٤

يف اجتماعني عامني متهيديني إذا كان تنظيماً دائماً. يقر االجتماع األول قيام التنظيم إذا كان اهلدف هو 
تكوين تنظيم مؤقت، أما إذا كان الغرض هو تكوين تنظيم دائم فيتبىن فكرة التنظيم وامسه ويبدأ إجراءات 

اين نظامه األساسي ويسجل أعضاءه املؤسسني، إعداد مشروع نظامه األساسي. وجييز االجتماع الث
وينتخب أعضاء مكتبه التنفيذي الذي يقود التنظيم يف الفرتة ما بني دورات انعقاد االجتماع العام. أما 
أجهزة الدولة فتنشأ مبوجب أوامر تأسيس تصدرها اجلهة املأذونة، وتنص فيها على سلطات واختصاصات  

التنفيذيني.كل جهاز وطريقة اختيار أعضائه 

االجتماعات اجلماهريية
هي اجتماعات عامة كبرية العدد غالبًا (وليس دائماً)، منظمة أو غري االجتماعات اجلماهريية٦٥

منظمة، تدعو هلا جهة معينة أو جتتمع تلقائياً، لتقوم بعمل أو لتتخذ قراراً يف مسألة ما أو لتنشئ تنظيماً 
جديداً.

ليس لالجتما 
أن جلساته قد ال تسلم من اليت اتبعتها أغلب تنظيماته. إذا توقع املشاركون يف أي اجتماع مجاهريي

طهم، أو يتبنوا (عن طريق اقرتاح) مرجعاً عاماً 
) ليحتكموا إليه عند الضرورة.١١٣معروفاً (صفحة 
اجلماهريي هلا قوة النظام األساسي يف التنظيمات القائمة. بالتايل ميكن لكل شخص أن الدعوة لالجتماع

ماهريي إذا استوىف شروط الدعوة له، وعند حضوره يصبح عضوًا فيه له كل ما يشارك يف االجتماع اجل
ويف الرتشيح والتصويت وحق أن يتوىل أي منصب لآلخرين من حقوق املشاركة يف التداول ويف اختاذ القرار

ينتخب له. أما اجلهة الداعية لالجتماع فلها احلق يف إبعاد أي شخص ال تنطبق عليه الشروط اليت أعلن 
عنها.
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تنظيم االجتماع اجلماهريي
). ٦٨جديد باالجتماع التمهيدي (صفحة يسمى االجتماع اجلماهريي، عندما يعقد لتكوين تنظيم٦٦

اجلماهريي كل التفاصيل الالزمة للتعريف به: أهدافه، مكان وزمان وتاريخ تشمل الدعوة لالجتماع
رهم. لتسهيل مهمة انعقاده واجلهة املسئولة عن تنظيمه وإذا دعا احلال حتديد نوع األعضاء املطلوب حضو 

االجتماع يف الوصول ألهدافه املعلنة، على اجلهة الداعية له أن تتفق مسبقاً، إن أمكن، على الشخص 
الذي سريشَّح لرئاسة االجتماع ومن سريشحه، من سيدعو االجتماع لالنتظام، من سُريشَّح ملنصب 

لعام الذي سيتبناه االجتماع. كذلك، األمني ومن سريشحه، من سيقدِّم خطبة االفتتاح، وما هو املرجع ا
يستحسن أن تعد هذه اجلهة جدول أعماله ومشروعات القرارات اليت تود أن تقدمها فيه.

ر هلذا الشعور، فلكل عمل كبري أو صغري بداية تأيت 

صياغة أولية وتضع اخلطوط العريضة لكيفية تنفيذها. إن ما تقوم به هذه الفئة املبادرة واملتحمسة تقوم 
) وغريها من اللجان اليت تساعد يف ٢٠٩) وجلنة الصياغة (صفحة ٢٠٧(صفحة مبثله جلنة التسيري
القائمة.ات العامة يف التنظيماتاإلعداد لالجتماع

االجتماع التمهيدي األول
التمهيدي األول الذي يعقد لتكوين تنظيم دائم على يستحسن أن تقتصر الدعوة لالجتماع٦٧

اإلعالم املتاحة. 
يكون لالجتماع التمهيدي األول جدول األعمال التايل:

.(بواسطة أحد األشخاص الداعني لالجتماع) الدعوة لالنتظام
لالجتماع التمهيدي.انتخاب رئيس مؤقت
.انتخاب أمني مؤقت لالجتماع التمهيدي
(لتكوين تنظيم جديد).تالوة نص الدعوة لالجتماع
.شرح أهداف التنظيم اجلديد
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.تبين االقرتاح بقيام التنظيم اجلديد
.انتخاب أو تعيني جلنة إلعداد مشروع النظام األساسي
مع حتديد زمان ومكان وتاريخ االجتماع التمهيدي الثاينرفع االجتماع).(

بنود جدول أعماله باخلطوات التالية:يغطي االجتماع التمهيدي األول


إلعالم أو أبلغت مباشرة لألعضاء املدعوين، ويطلب من له اليت نشرت يف أجهزة ا
ليدير اجتماعهم. حيق ألي شخص 

. "أرشح السيد على الغايل للرئاسة"أن يرشح من يرى، فقد يتقدم أحد األشخاص قائًال: 
املرشح نفسه على الرتشيح. إذا مل يرشح األعضاء أي حيتاج هذا الرتشيح لتثنية وملوافقة 

شخص آخر، يفوز السيد على الغايل مبوافقة االجتماع ويتقدم لرئاسته. أما إذا توالت 
للتصويت.الرتشيحات فتطرح كل قائمة املرشحني

ح أكثر من شخص يتم التصويت على كل شفوياً، وإذا رشيتم انتخاب الرئيس املؤقت
واحد على حدة بدءاً باألول يف القائمة حىت ينال أحد املرشحني أغلبية األصوات (صفحة 

٣٩١
هذا التكليف ذلك الشخص الذي قد يكون أحقهم برئاسته. إذا حدث هذا، قد يقيد مثل 

أعلمهم باملوضوع الذي انعقد االجتماع ألجله، وحيد من حريته يف أن يشارك مثل باقي 
األعضاء يف مداوالت االجتماع. يستحسن يف هذه احلالة ويف كل حالة أخرى أن ينتخب 

كان التنظيم املزمع االجتماع رئيسًا من ذوي اخلربة يف إدارة االجتماعات إذا وجد. أما إذا  
تكوينه فرعًا لتنظيم قائم، فقد يوفد هذا التنظيم عضوًا من أعضائه ليخاطب هذا 
االجتماع. يف هذه احلالة ميكن للشخص الذي بادر بطرح فكرة التنظيم اجلديد أن يقبل 

الرئاسة املؤقتة لالجتماع إذا عرضت عليه.
مهامه ويطلب من االجتماع ترشيح أمني مؤقت. بعد انتخابه مباشرة، يباشر الرئيس املؤقت

لغري رئيس مؤقت وأمني مؤقت يعمالن حىت موعد انتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي 
للدورة األوىل. يباشر األمني املؤقت مهامه حاًال بادئًا بتسجيل حمضر االجتماع الدائمني 
). يرصد األمني ويسجل أهم وقائع وتوصيات وقرارات هذا االجتماع وما ٣٠٤(صفحة 
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مرة أخرى، مث يقوم هو أو أحد األمني قراءة نص الدعوة لالجتماعيطلب الرئيس من
الداعني لالجتماع بتوضيح أغراض الدعوة.

 يستحسن أن تطرح الفكرة يف صيغة اقرتاح حىت يسهل تداوهلا فإذا كان هدف االجتماع
ملطروح أمامكم هو أن ننتظم يف االقرتاح ا"هو أن يكوِّن تنظيمًا دائما، يقول الرئيس مثًال: 

أما إذا كان اهلدف هو القيام مبهمة مؤقتة، فيقول: "مجعية تسمى مجعية أصدقاء البيئة.
االقرتاح املطروح أمامكم هو أن نكون جلنة تسمى (جلنة حماربة املخدرات) لتقوم بالتوعية "

جنة يف املؤمتر الذي مبضار املخدرات يف املنطقة خصوصًا بني الشباب، وأن تشارك هذه الل
دعت له اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وتنقل قلق هذه املنطقة من انتشار هذه الظاهرة 

"بطريقة خميفة، وأن نرسل نسخة من هذه القرارات لكل الصحف السيارة.
 يفتح الرئيس باب النقاش يف االقرتاح ويعطي الفرصة لألعضاء الراغبني ليدلوا بآرائهم حوله

دلوه أو يقرتحوا إحالته للجنة مؤقتة لتعيد صياغته قبل التصويت عليه.ويع
أن يرفع تقرير جلنته إذا فرغت من إذا أحيل االقرتاح للجنة، يطلب الرئيس من رئيس اللجنة

إعداده. يرفع رئيس اللجنة تقريره الذي حيوي صياغة بديلة لالقرتاح ويقرتح تبنيها. بعد أن 
في احلاضرون من نقاش وتعديل الصيغة املقرتحة، يتبناها االجتماع باألغلبية.يكت

 إذا كان الغرض من االجتماع هو القيام مبهمة مؤقتة، ينهي االجتماع أعماله بعد أن يبت
يف املهمة أو بعد أن يكلف من يقوم بتنفيذها. أما إذا كان الغرض منه هو تكوين تنظيم 

مال ما تبقى من خطوات.جديد، فيواصل أعماله إلك
 إجازة االقرتاح بقيام تنظيم جديد ال تقيم التنظيم اجلديد. هناك خطوتان أخريان ال بد من

.إكماهلما قبل أن يقوم هذا التنظيم: تبين النظام األساسي وتسجيل األعضاء املؤسسني
نتخب من بني أعضائه جلنة إلعداد إذا وافق االجتماع على قيام تنظيم جديد، عليه أن ي

)، مث يقرتح ميعادًا آخر لالجتماع ٩٨مشروع النظام األساسي هلذا التنظيم (صفحة 
التمهيدي الثاين. تعد هذه اللجنة مشروع النظام األساسي وتناقشه وتوافق عليه بأغلبية 

الثاين إلقراره.أعضائها قبل أن ترفعه لالجتماع التمهيدي 
 جيب أال جيمع القائمون بأمر االجتماع أي أموال من احلضور يف شكل اشرتاكات يف هذه

املرحلة حىت يقرر النظام األساسي حجمها وطريقة مجعها. لكن ميكنهم أن جيمعوا تربعات 
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من احلاضرين بغرض تغطية نفقات االجتماع أو طباعة النظام األساسي وخالفه.

مهيدي الثانياالجتماع الت
هو مواصلة لالجتماع األول جبدول األعمال التايل:االجتماع التمهيدي الثاين٦٨

تالوة وإقرار حمضر االجتماع التمهيدي األول.
ظر يف مشروع النظام األساسي وتبنيه.الن
السرتاحة لتسجيل األعضاء.رفع االجتماع
انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي
ساسي.تشكيل اللجان وفق نصوص النظام األ

يقرأ الرئيس جدول أعمال االجتماع مث يطلب من األمني تالوة حمضر االجتماع السابق. بعد أن يصادق 
االجتماع على احملضر، ينظر يف مسودة النظام األساسي ويناقشها ويعدهلا إذا دعا احلال. يتبىن االجتماع 

). إذا رأى االجتماع ٩٨مرة صفحة النظام األساسي باألغلبية (أنظر طريقة إجازة النظام األساسي أول 
أنه حيتاج ألن يسجل هذا التنظيم كمؤسسة، على اللجنة أن تكلف أحد احملامني بأن يعد عقد تأسيس 

).٩٠للتنظيم (صفحة 
النظام األساسي. بعد أن جيرى يطرح االجتماع عقد التأسيس للنقاش مث يتبناه قبل أن يتبىن مشروع

االجتماع على عقد التأسيس ما يرى من تعديالت، يرجع النسخة للمحامي نفسه مرة أخرى ليكمل 
باخلطوات القانونية املتبعة يف تسجيل املؤسسات.إجراءات تسجيل املؤسسة

ن غري األعضاء الذين وافقوا على بعد أن يتبىن االجتماع النظام األساسي، ال حيق ألي شخص م
. على الرئيس بالتايل أن يرفع االجتماع االنضمام للتنظيم مواصلة االجتماع واملشاركة يف أي أعمال أخرى

السرتاحة يتيح فيها بعض الوقت للراغبني يف االنضمام للتنظيم حىت يتمكنوا من ملء طلبات االلتحاق 
اجلديد اليت يعدها األمني خصيصًا هلذا الغرض، ويدفعوا أي لوا أمساءهم يف قائمة عضوية التنظيمويسج

رسوم اشرتاك إذا طلب النظام األساسي ذلك.
بعد أن تنتهي االسرتاحة، يدعو الرئيس االجتماع لالنتظام مرة أخرى بعضويته املسجلة فقط، ويطلب من 

أمساء األعضاء املسجلني، ويبدأ أول أعمال التنظيم وهو انتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي األمني تالوة 
الدائمني لدورته األوىل من بني العضوية اليت سجلت وفق ضوابط النظام األساسي.
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نصبيهما. بعد منهما أن يتقدما ويباشرا مهام مبعد أن ينتخب التنظيم رئيسه وأمينه، يطلب الرئيس املؤقت
أو ينظر أن يستلم الرئيس املنتخب مهام منصبه يباشر أعماله، فيسأل إن كانت هناك أي أعمال أخرى

حاًال يف كيفية تشكيل اللجان املستدمية املنصوص عنها يف النظام األساسي وحتديد رؤسائها، أو إذا أراد 
هلا، يؤجل ذلك الجتماع آخر.أن جيري بعض املشاورات حو 

إذا احتاج التنظيم لقائمة من هذا ميكن يف هذه املرحلة لألعضاء أن يوقعوا على قائمة األعضاء املؤسسني

نناقش يف هذا الكتاب بأي د
الصحيح بني باقي التنظيمات. إذا مل يرغب األعضاء يف تسجيل تنظيمهم كمؤسسة، ميكنهم أن يثبتوا 

وات يكون التنظيم يف حمضر االجتماع باقرتاح من واحد منهم. باكتمال هذه اخلطقائمة العضوية املؤسسة
اجلديد قد قام. وعندما يطبع التنظيم وثيقة النظام األساسي، على األمني أن يعطي كل عضو نسخة.

الدائمني خطوة أخرى. فقد يشرتط القانون حصول التنظيم قد تسبق انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي
مكن من إكمال إجراءات قيامه. فقد يطلب من االجتماع التمهيدي أن على تصديق مبدئي قبل أن يت

يودع نسخة من النظام األساسي للتنظيم موقعة من كل أعضاء اللجنة التمهيدية يف جهة حمددة، ويرفع 
عن قيام وأي فروع أو هيئات تابعة له. وقد تنشر هذه اجلهة ملخصاً معها قائمة بأمساء عضوية التنظيم

التنظيم يف إحدى الصحف اليومية قبل أن يتمكن االجتماع التمهيدي من أن يدعو النتخابات عامة 
الختيار أعضاء املكتب التنفيذي الدائمني لدورته األوىل.

وبعد أن حيصل التنظيم (خصوصاً الشركات) على التصديق املبدئي، ميكنه أن يفتح حساباً يف أحد البنوك 
كمل كشف املؤسسني، ويقوم كل مؤسس بتسديد قيمة حصته من األسهم. بعد ذلك يطرح بامسه، مث ي

متبقي املبلغ املراد مجعه من رأس املال على املسامهني لالكتتاب العام خالل فرتة حمددة يعلن عنها بوسائل 

يف التنظيمالسلطة تقاسم 
مثل ما حتتاج الدولة لسلطات متكنها من حتقيق اخلدمات اليت حيتاج إليها املواطنون، وختضع مثل أي ٦٩

) للقانون والرقابة، حتتاج إدارة كل تنظيم من التنظيمات لسلطات لتمارس ٦٥شخص معنوي (صفحة 
فق ما تقتضيه الظروف. وعلى كل تنظيم أن حيسن من استخدام سلطاته ويراعي بواسطتها نشاطها و 
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ضوابط تطبيقها.
وممارسة السلطة، أي حق التنظيم يف التصرف وإصدار األوامر واختاذ القرارات، موزعة بطريقة هرمية منطية 

داخل كل تنظيم بني جهازيه: االجتماع العام واملكتب التنفيذي، وذلك يف وجود عدة أجهزة ومؤسسات 
ميارس كل واحد منها شيئًا من السلطة بتفويض من االجتماع العام أو املكتب التنفيذي. والقرار الصادر 

من أعلى مستوى يف اهلرم ملزم لكل عضو وتنظيم أدىن.
ات األوربية هذه الصيغة فأضافت مستوى وسيطاً للسلطة بني االجتماع العام الدميقراطيوقد عدلت بعض 

ب التنفيذي يف حماولة إلجياد صيغة تضمن متثيًال أوسع للقاعدة يف املشاركة يف صنع القرار أكثر مما واملكت
املكتب التنفيذي). أضاف هذا املستوى فئات أخرى من املهتمني بشئون -توفره صيغة (االجتماع العام 

ني زيادة على ممثلي قاعدة التنظيم مثل املستخدمني يف الشركة أو العمال يف املصنع أو مجهور املستهلك
العضوية. وجعل هذا النظام املكتب التنفيذي مسئوالً أمام هذا اجلسم الوسيط بطريقة حيددها القانون.

بنية التنظيم
يتكون كل تنظيم من التنظيمات من عدة أجهزة تقوم بأعبائه التشريعية والتنفيذية والرقابية. واألجهزة ٧٠

التنظيم هي: االجتماع العام (املؤمتر العام أو اجلمعية العمومية) وهو أعلى جهة إدارية وفنية يف اليت حتكم 
التنظيم، واملكتب التنفيذي. واألداء املتكامل واملتسق بني هذه األجهزة هو ما يعطي املعين احلقيقي للعمل 

نية وضبط أداءها بالقوانني الثابتة املؤسسي. بالتايل، كان من الضروري أن يعمل كل تنظيم لتمتني هذه الب
والقواعد املتينة واإلجراءات الواضحة.

تضع هذه األجهزة الوثائق اليت حتكم التنظيم (عقد التأسيس، والنظام األساسي، والالئحة الداخلية)، 
ضمانات التزام يف أنشطته، ومعايري اختيار أحسن األشخاص لقيادته، و وحتدد طرق إشراك عضويته

التنظيم مبواثيقه وقواعده وبالقانون.
ويف أغلب األحوال تستدعي مصلحة العمل أن يفوض كل مستوى من مستويات السلطة بعض سلطاته 
لغريه. فيفوض االجتماع العام سلطاته للمكتب التنفيذي، ويفوض املكتب التنفيذي سلطاته ألعضائه 

ومديري إداراته ورؤساء جلانه املستدمي
).١٢٤صفحة السلطاتتفويض

قد ال حيتاج التنظيم عندما يكون صغريًا يف حجمه ألكثر من جلنة واحدة (املكتب التنفيذي) لتدير 
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ه، لكن يف كل احلاالت األخرى قد حيتاج أيضاً للجان مستدمية ومؤقتة يوزع بينها أعباءه، وقد ينشئ شئون
.طبيعتههتتطلبميليه حجمه و عدة أقسام ومراكز ووحدات وإدارات وفروع حسبما 

تسري على مجيع هذه األجهزة مهما تعددت وتفرعت نفس قواعد وإجراءات األحكام واألوامر الواردة 
ائق التنظيم األم.يف وث

املمارسة يف التنظيم
تتماثل أغلب التنظيمات يف خمتلف النظم السياسية يف فهمها وتنظيمها للسلطة، لكن قد ختتلف يف ٧١

فهمها لكيفية بناء التنظيم وكيفية ممارسة السلطة. استعرضنا أعاله يف إجياز املفاهيم املتعلقة بالسلطة وبنية 
ظيم، ونراجع هنا املمارسة السليمة يف هذه التنظيمات باعتبارها هيئات تداولية.التن

املمارسة السليمة يف اهليئات التداولية
اليت استقرت ضويته. وهي أيضاً ممارسة منضبطة تتبع بدقة قواعد وإجراءات املداوالتالتنظيم اليت تبنتها ع

١١٣يف الدولة احلديثة وأثبتتها املراجع العامة (صفحة 
تعرب عن طموحات أعضائه وما استثمروه من جهد فيه، وجتعل أهداف التنظيم املنصوص عنها، و 

مشاركتهم يف نشاطه حقيقة ملموسة، وجتعل أجهزته تقوم مقام أعضائه بصدق.
يف بداية قيام أي تنظيم جديد، قد يقوم بعض أعضاء مكتبه التنفيذي بأكثر من دور، وبالتايل تتشتت 

سئولني ضبابية مؤقتة. لكن عندما يكمل التنظيم بنياته اجلهود يف هذه املرحلة وتسود العالقات بني امل
ويضع نظمه وقواعده، ميارس نشاطه ويتخذ قراراته بعدئذ عرب قنواته الرمسية، وميارس كل مستوى من 
مستويات السلطة وكل مسئول مهامه املنصوص عنها وفق ضوابط هذه النظم والقواعد. فتتوحد قرارات 

تتدرج السلطات فيه وتتأسس قنوات االتصال بني أجهزته وبينها وبني قاعدة و يتوحد خطابه العام التنظيم و 
العضوية. إذا مل يتحقق ذلك، تصبح ممارسات وأنشطة التنظيم عشوائية تفتح الباب للفوضى والتهريج 

ومنو الشللية ومراكز القوى.
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قيادة التنظيم
من رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي ورؤساء كل أجهزته املنتخبني واملعينني. تضع تتكون قيادة التنظيم٧٢

وانطالقًا من أهداف التنظيم، تستغل هذه القيادة كل طاقات وكفاءات األعضاء لتؤسس
ورؤى جديدة، كما تفرز قيادات جديدة يف كل مستوى لتساعدها يف حتقيق رسالة التنظيم ورؤاه وقيمه.

امتيازات التنظيم
مبا أن على كل تنظيم من التنظيمات أن يدير أجهزته بكفاءة مبا حيقق مصاحل كل أعضائه، أعطت ٧٣

قواعد املداوالت

بأي حق من حقوق اإلنسان األساسية فقد يلغي القانون أي قرار من قرارات التنظيم إذا مس أو أضر 
اآليت:) مثًال. تشمل امتيازات التنظيم٤٢(صفحة 

 أن يضع نظامه األساسي والئحته الداخلية وأن ينفذ األحكام الواردة فيها، وأن يضع
شروط عضويته وإجراءات االنضمام إليه.

 اته بإرادته املنفردة.أن يتخذ قرار
 أن حياسب أو يعاقب أو جيمد عضوية أي عضو من أعضائه أو يطرده من التنظيم بالطرق

املتفق عليها.
 أن يقرر أي رسوم مالية على أعضائه، وأن يفوض أي سلطة من سلطاته لغريه وفق

اإلجراءات املتبعة ويف حدود ما يسمح به القانون.
مباشرة اختصاصاته وإصدار قراراته ما مل يقيدها القانون أن يكون له سلطة تقديرية يف

بتصرف معني. والسلطة التقديرية هي تلك اليت متنحها سلطة أعلى (القانون أو عقد 
التأسيس أو النظام األساسي) للمكتب التنفيذي أو ألي عضو من أعضائه أو ألي عضو 

ات أو صفات خاصة أو حلكمته آخر بعينه لتخصصه يف جماله أو لكفاءته أو لتمتعه مبهار 
).١٢٤أو حسن تقديره لألمور (أنظر السلطة التقديرية صفحة 
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شرعية التنظيم
يضع كل تنظيم من التنظيمات وثائقه اخلاصة اليت تكفل له السيادة الداخلية على نشاطه وقراراته، ٧٤

يسجل نفسه وفق إجراءات خاصة لدى جهة يودع وثائقه و ه القانونية عندما ويأخذ صيغته ويكسب صفت
حقوقبالتايل ونانالقكفليف.يف نظر القانونمعنوية ليصبح شخصية 

عة يف متاباحلق ،هذه الوثائق دون وصاية من أي جهةعمل وفق ييف أن التنظيم

القوانني من كل مجاعة أن يكون هلا نظام أساسي عتطلب مجيية.عنو تضرر من ممارسة هذه الشخصية امل
وعلى فيما يتعلق بأمواهلا)٧٧(صفحة وأن حتصر نشاطها فيما نص عليه نظامها وأن تلتزم بالشفافية

٢٥وإدارة اتصريف أمورها موجهات عامة عن كيفية 

وتعد كل شركة ،سجيل املؤسسات وفق أحكام القانونة اخلطوات املطلوبة لتديداجلاتؤسساملتتبع 
ومن األحكام الواردة فيه. فقد أوجز القانون ١٩٢٥نة لسنظامها األساسي مستفيدة من قانون الشركات

ة فيه. وألي شركة جديدة وهي تضع السوداين، على سبيل املثال، هذه األحكام يف القائمة (أ) املضمن
وثائقها أن تستفيد من هذه األحكام أو تستغين عنها وتضع ما يناسبها من قواعد وأحكام. أما إذا مل 

، )١٠٧(صفحة ومل تكن هلا الئحة داخلية)٩٦(صفحة تضع الشركة لنفسها نظامًا أساسيًا حيكمها
وهي حاالت نادرة، فتسري عليها بالضرورة كل نصوص القانون الذي ينظم عمل الشركات.

قد يطلب القانون من لتنظيمات املؤقتة، فلوالشرعية ال تطلب من التنظيمات الدائمة فقط بل تتعداها
أن يأخذوا اإلذن الالزم من الشرطة اليت ةتمؤقةمجاهريياتاجتماعوهي منظمي أي مظاهرة أو مسرية 

حتدد خط سريها وتعطيها احلراسة الالزمة. حتتاج املظاهرة الناجحة لوقت طويل وجهد كبري للتحضري هلا. 
مواكب أو مسريات تتحرك من مناطق متفرقة تتعاظم حىت تصبح مظاهرة يف املنطقة اليت اقد تسبقهف

رها حتديد املتحدثني فيها وجتهيز وسائل الرتحيل ومكربات الصوت حددها منظموها. فعلى القائمني بأم
والالفتات وامللصقات، وصياغة اهلتافات والتصرحيات الصحفية املناسبة اليت تصاحبها. 

والعلنيةالشفافية
م. فيجب أن تكون من مقومات كل تنظيانهامانوالعلنية أو الوضوح يف األداء مقومالشفافية٧٥
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أهداف التنظيم واضحة ومعلنة ألعضائه ولآلخرين وأن تضمن هذه األهداف بوضوح يف نظامه 
األساسي، وأن تكون رؤاه وسياساته واضحة، وخطابه متسقاً مع هذه األهداف والرؤى والسياسات.

ه األنشطة ظاهرة واضحة، بالتايل، من املتوقع أن يقوم التنظيم بأنشطته عرب قنواته الرمسية وأن تكون هذ
فال يصدر قرارًا أو يربم معاهدة مع أي جهة أو يعقد اتفاقًا سراً، إال إذا استدعت طبيعة أو حتمت 

سالمة األداء ذلك وفق الضوابط املنصوص عنها.
فعلى املسئولني يف التنظيم أال يكذبوا وال خيدعوا أعضاءه وال يضللوهم بأقوال وأفعال ال أساس هلا من 

صحة، بل عليهم أن ينوروهم بانتظام ويشرحوا هلم ما غمض عليهم من أمور وأحداث، وأن يتصدوا ال
لكل إشاعة يطلقها املغرضون باإليضاح السريع. ومن حق األعضاء أن يسألوا ومن حق التنظيم أن جييب 

على كل سؤال.
املعلومات واحلقائق بكل أنواعها على أوسع لكن رغم أن الشفافية

نطاق، وتعزز الثقة بني الناس، وتفتح جماالت التفاعل والوفاق بني مصاحلهم املختلفة، إال أن ذلك ال مينع 

الوسائل وال أن يذيعها وال أن يتيحها حىت لعضويته إال وفق ضوابط حمددة ويف أن ينشر التنظيم هذه 

ع 
التنظيمات األخرى.

تشمل الضوابط اليت يضعها التنظيم لضمان سرية أعماله على سبيل املثال ال احلصر، ما يتعلق منها 
)، وحتديد تداول حماضر االجتماعات (صفحة ٢٨٩بتصنيف التقارير خصوصًا تقارير اللجان (صفحة 

).٢٤٤) ونطاق املشاركة يف أعمال اجللسات املغلقة (صفحة ٣٠٢
وكما يضع التنظيم قواعد وضوابط إلدارة نشاطه يف الظروف العادية، حيتاج أيضاً ألن يضع أهدافاً وخططاً 
نفسه وعضويته يف 

ظل تلك الظروف.

سجالت التنظيم
ميكن ألي عضو من أعضاء التنظيم أو أي عضو من أعضاء مكتبه التنفيذي أن يفحص سجالته ٧٦
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لسبب معقول ويف أي وقت مناسب ما مل حيدد القانون طريقة هذا الفحص وضوابطه. على أمني املكتب 
ضعت هذه السجالت يف حوزته أن يتيحها يف املقر الرئيسي للتنظيم أو يف التنفيذي أو أي شخص آخر و 

هي: حماضر االجتماعات العامة واجتماعات املكاتب أي مكان آخر متفق عليه. سجالت التنظيم
واللجان، سجل العضوية (اسم وعنوان كل عضو ونوع عضويته)، سجل إيصاالت العمليات والصرفيات 

الية الكبرية، والتزامات التنظيم املالية.امل

خطط وبرامج التنظيم
يواجه كل تنظيم جاد، خصوصاً إذا كان كبرياً يف حجمه، عدداً من التحديات وهو حياول أن حيقق ٧٧

األهداف اليت قام من أجلها. أهم هذه التحديات هي حاجته إىل أن يضع لنفسه خطة عامة ليحق

الربامج لكل برنامج منها غاياته وأهدافه املتسقة مع غايات وأهداف اخلطة، ولكل برنامج احتياجاته.
لفرعية، وإداراته، هذه الربامج تضع أجهزة التنظيم: اجتماعه العام، ومكتبه التنفيذي، وجلانه، وهيئاته ا

بالناحية التنفيذية -كما هو واضح من امسها -موضع التنفيذ وفق خطة عمل مشرتكة. تعىن خطة العمل 
أي باخلطوات اليت يتعني اختاذها وفقًا لغايات ومرامي اخلطة العامة وما حتتاجه هذه اخلطوات من تدابري 

ريعية وإدارية وعلمية وفنية وإشرافية ورقابية.سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وتش

تقييم التنظيم ألدائه
يستحسن أن يضع كل تنظيم من التنظيمات خطة متكاملة لإلشراف على نشاطه ومراقبته. وعملية ٧٨

ة هلا أسسها الرقابة ليست عمًال عشوائيًا يرتكها التنظيم ملبادرات احلريصني من أعضائه، بل هي عملي
وأساليبها الثابتة. فالتنظيم جيب أن يلتزم بوثائقه احلاكمة ويسري وفق خططه املرسومة وسياساته وتوجيهات 

وقرارات قياداته.
فإذا الحظ التنظيم قصورًا يف بنيته وهيكله اإلداري، بادر بتعديل ما حيتاج لتعديل من بنود نظامه 

داءه وقارن ناتج نشاطه مبا توقع أن حيققه أو قارن ذلك مبدى األساسي والئحته الداخلية. وإذا قيم أ
جناحه يف حتقيق أهدافه، ساعدته املعلومات اليت يتحصل عليها يف تاليف االحنرافات واألخطاء ونواحي 
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القصور قبل أن تستفحل.
اخلطط. فاخلطة وتقييم التنظيم خلططه هو تقديره املنهجي ملالءمة وكفاية وتقدم وكفاءة وفعالية وأثر هذه 

تكون (مالئمة) إذا استجابت لالحتياجات والسياسات واألولويات اليت وضعت لتلبيتها. وهي (كافية) 
إذا كانت متناسبة مع املتطلبات، وحترز (تقدماً) جيدًا إذا اطلعت بنشاطها وفق اجلدول الزمين املرسوم، 

مكان باملقارنة مع املوارد املكرسة هلا، وهي وهي (ذات كفاءة) إذا كان اجلهد املبذول فيها جيدًا قدر اإل
(فعالة) إذا كانت النتائج موافقة لغايات ومرامي تقليص أبعاد مشكلة ما أو حتسني وضع ال يبعث على 

الرضا. أما (أثر) اخلطة فهو تأثريها الشامل يف احلالة العامة اليت حتقق يف نطاقها.
دافه يف قالب خطة عامة، ووضع وسائل لرصد مدى إجناز يفرتض مفهوم الرقابة أن التنظيم قد وضع أه

أهداف هذه اخلطة، وذلك بأن يقيس مدى قربه أو بعده من حتقيق ذلك من خالل (معايري) حمددة أو 

بإسقاط التالف بانتظام.

إدارة املعلومات والتواصل داخل التنظيم
أن خيطط بوعي حيتاج كل تنظيم ملعلومات صحيحة وكافية لتساعده يف صنع قرارات صائبة، وعليه ٧٩

ولة عن احلصول على تلك املعلوماتللحصول على تلك املعلومات. وقيادة التنظيم هي اجلهة املسئ

معلومة.عرب قنوات التنظيم لكل مستوى من مستوياته حسب مسئولياته وحاجته لل

املعلومات ألعضائه وألجهزته املختلفة. فالوضع األمثل يف كل تنظيم هو أن يلم كل عضو من أعضائه 
بكل معلومة تتعلق ببنيانه ومبادئه وأهدافه اليت قام من أجل حتقيقه

).٤٢١صفحة اختاذ القرارالسليمة (أنظر كيف يشارك العضو يف 
نه مؤسسة حمكمة من القنوات. ميكن هناك عدة طرق للتواصل وتبادل املعلومات داخل التنظيم مبا جيعل م
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على سبيل املثال إيصال القرارات عرب االجتماعات يف مستوى كل األجهزة احلاكمة، وبالتنوير املستمر 

، وبتقارير سري املشروعات ومتابعة تنفيذ القرارات (أنظر متابعة تنفيذ املختصني واملهتمني كل يف جماله
).١٦٤صفحة القرارات

توجيهات األجهزة األعلى
جهزة األدىن لكي تلتزم بالقرارات والسياسات اليت أقرها التنظيم، توجه األجهزة األعلى يف التنظيم األ٨٠

وعلى األجهزة األدىن أن ختضع هلذه التوجيهات وتضعها موضع التنفيذ. للمكتب التنفيذي ألي جهاز 
من األجهزة األدىن احلق يف أن يبدي رأيه عرب القنوات اليت يقرها التنظيم على أي توجيه صدر إليه من 

إذا مل يقتنع به وأن يقرتح مراجعته أو تعديله أو تبديله، لكن ال حيق له أن يرفضه ما دام ال جهاز أعلى 
يزال متقلداً مسئولياته.

الرقابة على التنظيمات
إن ممارسة أي تنظيم من التنظيمات لنشاطه ليست بال حدود، وحرية األفراد يف تكوين تنظيمات ٨١

لقة. األصل يف نشاط أي تنظيم من التنظيمات هو االستقالل، وهو نشاط مشروع ما جديدة ليست مط
مل خيالف وثائق التنظيم احلاكمة أو القانون. وال رقابة أو وصاية على نشاط أي تنظيم من التنظيمات ما 

ه مل خيرج عن نطاق سلطاته وصالحياته. بالتايل، كان ال بد من إجياد معادلة سليمة تكفل قيام هذ
التنظيمات بطريقة مشروعة وتضمن استقالهلا وهي متارس نشاطها، ويكون كل ذلك وفق ضوابط مقننة 

ومقبولة. 

ادئ والقيم واملمارسات أن تكون تنظيمات علنية واضحة ذات أهداف ونظم داخلية متفقة مع املب
والسلطة الدميقراطي، وحترتم الدستور وسيادة حكم القانون وتضمن حقوق اإلنسان. والنظام الدميقراطية
الدميقراطية

الدولة وقوانينها.الالزمة يف دستور
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الدولة ويف بالتايل، تكفل الدولة حق تكوين التنظيمات باألسس والضوابط املنصوص عنها يف دستور

افية والعرقية والدينية أو بتداول السلطة سلمياً آخر أو تلك اليت ال تؤمن بالتعددية السياسية والفكرية والثق
عن طريق االنتخابات احلرة. 

آلخر. التنظيمات ومن مث الرتخيص هلا مبمارسة نشاطها، وإضفاء الشرعية على بعضها، ومراقبة بعضها ا
وألن اجلهاز التنفيذي للدولة غالبًا ما يكون حتت سيطرة األغلبية احلاكمة، كان هناك إمجاع على أمهية 

جتهاد األفراد واجلماعات أو أهواء أدائها وذلك بنصوص دستورية وقانونية صرحية، ويبعدها بذلك من ا
السياسيني أو اإلداريني.

املنصوص عنها فقط. تكفل الدولة أيضًا لكل التنظيمات مناخ املنافسة العادلة الشريفة، فال تعطي حقاً 
وسائل اإلعالم الرمسي مثًال لتنظيم دون غريه، وحتدد نوع ومصادر متويل تلك التنظيمات ومصارف يف 

أمواهلا يف حدود األغراض اليت خصصت هلا، وتراقب حجم املال الذي جيب أال تتعداه احلمالت 
مرخصًا له، االنتخابية ألي تنظيم أو فئة، وتتأكد من أن كل تنظيم حيتفظ مبيزانية راجعها مراجع قانوين

وأن تتاح هذه امليزانية جلهات االختصاص إذا طلبتها. وقد تنشئ الدولة بتشريع جمالس قومية مستقلة ذات 
شخصية اعتبارية، وتعطيها الصالحيات الالزمة ليقوم كل واحد منها مبهام تسجيل التنظيمات يف جماله، 

اكمة.ويستوثق من التزام كل تنظيم بالدستور وبأحكام وثائقه احل

السلوك القويم يف التنظيم
تطلب أغلب التنظيمات من أعضائها أن يتحلوا بأخالق محيدة وبسلوك قومي منضبط. كما تضع ٨٢

داخل وخارج االجتماعات، وتضع اإلجراءات التأديبية الالزمة. فال حصانة 
ألي عضو يف أي تنظيم من املساءلة أو احملاسبة املنصوص عنها اليت تطبق على اجلميع دون تفرقة.

وقد خيطئ عضو من أعضاء التنظيم وقد ختطئ قيادة من قياداته أيضاً. على التنظيم أن ينمي يف أعضائه 
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نقد ألنفسهم ولغريهم وللتنظيم وقياداته، وأن يتم كل ذلك، ويف كل مستوى، بروح مسحة وصدر روح ال
). وأن خيتربوا املسائل وينظروا إليها بعقل متجرد دون عناد ٤٧٢رحب (أنظر النقد والنقد الذايت صفحة 
متعمد أو تعصب ملوقف أو رأي مسبق.

ظلماالستئناف والت
ميكن ألي عضو من أعضاء أي تنظيم من التنظيمات أن يستأنف أثناء أي اجتماع يشارك فيه ضد ٨٣

). لكن قد ٤٤٥أي حكم أصدره رئيس ذلك االجتماع إذا كان مثة ما يستدعي االستئناف (صفحة 
يكون التضرر أكرب ح

طاعنًا يف قرار إداري أصدره التنظيم (أو جهاز من أجهزة الدولة) ظلمه أو أضر به أو كان جمحفًا يف 
حقه.

معينة فقد تنشئ الدولة جمالس وجلانًا خاصة تتألف من أشخاص ملمني بالنواحي الفنية يف طبيعة أنواع

زيادة على أهدافه األساسية، أقدر من غريه على الفتوى يف املسائل ذات الطبيعة الطبية والصحية، وكذلك 
فقد يعيد القضاء عضوًا لعضوية تنظيم من اخل.…

التنظيمات بعد أن فصل منه إذا كان قرار الفصل خمًال بشروط العقد املربم بني العضو والتنظيم، لكن 
يصعب إلزام أي تنظيم بقبول فرد معني لعضويته إذا رفض التنظيم ذلك.

أنه عادة ال يتدخل يف الشئون رغم أن القضاء املستقل هو الضامن حلقوق األعضاء األساسية، إال 
الداخلية ألي تنظيم من التنظيمات إال إذا فشل ذلك التنظيم يف أن يؤدي دوره املنوط به أو إذا تظلم أي 
عضو فيه من أن حقوقه السياسية أو املدنية قد هضمت، أو إذا اتضح أن هناك خطأ أو احتياًال واضحاً 

التأكد من أن األحكام اليت استعملها التنظيم كانت قد مت. وحني يتدخل القضاء يكون ذلك بغرض 
معقولة ونفذت بطريقة سليمة وعادلة.

التقاضي نيابة عن التنظيم
همقد جيد بعض أعضاء تنظيم من التنظيمات أنه من الضروري اختاذ إجراء قانوين نيابة عن تنظيم٨٤



٨٤

لتنفيذي عن ذلك. حيدد عقد التأسيس أو النظام األساسي عادة عدد اهضد جهة أخرى إذا عجز مكتب
األعضاء الذين حيق هلم أن يقوموا بأي إجراء قانوين نيابة عن التنظيم، وهو عادة باحلجم الذي مينع أي 

جهة، 
التعويض املناسب عن أتعاب إجراءات التقاضي، على أن يؤول للتنظيم كل ما زاد على ذلك من 

التنظيم والعمل العسكري
أي تنظيم من التنظيمات من أن ينشئ من بني أعضائه أو أتباعه الدميقراطيةمينع القانون يف الدولة ٨٥

جمموعة عسكرية أو تشبه يف أهدافها ووسائلها أهداف ووسائل القوات العسكرية، ويكون الغرض من 
ص يشارك يف إعداد مثل تكوينها تعزيز نفوذ التنظيم سياسيًا أو اجتماعياً. ويعد خمالفًا للقانون أي شخ

احلراس الذين تستخدمهم هذه التنظيمات وتسمح هلم بزي موحد وشارات مميزة، وأفراد مجعيات الكشافة 
ألن أغراضهم ليست عسكرية.

ماجلمع بني عضوية أكثر من تنظي
٨٦

من ذلك. فكلما كان الشخص نشطًا ومشاركًا حيًا يف أكثر من تنظيم، ساعد يف إثراء خربات اآلخرين 
ها وعضوية ونقل خرباته من تنظيم آلخر. لكن قد متنع بعض التنظيمات أعضاءها من اجلمع بني عضويت

تنظيم آخر خصوصًا إذا كانت بينها وبني ذلك التنظيم منافسة جتارية أو سياسية أو تناقضًا يف املصاحل. 
على عدم جواز اجلمع بني عضويته وعضوية أي حزب آخر يف وقت واحد، وقد فقد ينص حزب سياسي

شركة أخرى، وهكذا.رتاك يف عضوية جملس إدارة
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االستقالة من التنظيم
ألي عضو احلق يف أن يستقيل من أي منصب كان يشغله يف التنظيم أو من التنظيم كله إذا أراد، ٨٧

لى أي عضو أن يظل يف أي وال شيء مينع هذه االستقالة أو يوقفها. فليس هناك من سلطة تفرض ع
منصب من املناصب أو يف التنظيم ضد رغبته. على كل تنظيم أن حيدد اإلجراءات اليت تنظم استقالة 
أعضائه. إذا مل حيدد التنظيم ذلك، تسري استقالة العضو فور طلبها أو يف امليعاد الذي حدده كتابة، وال 
عليها أو أن يسدد العضو ما عليه من اشرتاكات 

متأخرة، وال حتتاج لتصويت عليها لقبوهلا.

ميكن ألي عضو أن أعطي له ليقوم بأي مهمة نيابة عن التنظيم. مسئولية كان يتحملها أو تفويض
يسحب استقالته قبل أن يقبلها التنظيم، لكن ال ميكنه أن يرجع ألي منصب كان يشغله باالنتخاب ما 
مل يعاد انتخابه لذلك املنصب مرة أخرى أو يعاد تعيينه إذا جاء بالتعيني. يظل العضو املستقيل عرضة 

أثناء توليه ألي منصب كان يشغله. للمساءلة القانونية عن أي خمالفات ارتكبها أثناء عضويته أو

انتهاء العضوية
نفسه. وقد يطرد التنظيم أحد العضوية إذا استقال العضو من التنظيم أو إذا حل التنظيمتنتهي رابطة٨٨

ضوية الواردة يف نظامه األساسي فلم يسدد ما عليه من اشرتاكات مالية أعضائه إذا مل يلتزم بشروط الع
مثًال (إذا نص النظام األساسي على ذلك)، أو إذا ارتكب خمالفة حاكمه التنظيم عليها حماكمة عادلة 

قة التنظيم بغريهعال
لكل تنظيم مطلق احلرية يف أن يقيم ما يرى من عالقات مع غريه من التنظيمات اليت تشاركه بعض ٨٩

أو كل أهدافه، على أن تتسم هذه العالقات برحابة الصدر وبتقبل اختالف بعض األهداف واملناهج 
وضوعي سبيًال للتعايش مع بعض ولتنقية األجواء اليت قد تكون وباالحرتام املتبادل وباعتماد احلوار امل
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يتوخى يف تعامله أساليب املنافسة الشريفة، فيبعد نفسه عن أساليب املكايدة والتآمر.مبوضوعية. وأن

مستويات التواصل بني التنظيمات
يتفاوت مستوى تواصل أي تنظيم مع غريه من التنظيمات من مستوى التقارب والتنسيق والتحالف٩٠

أو االنضمام. يف مستوى التقارب، ميكن لكل عضو من أعضاء التنظيم ولكل قيادي فيه إىل االنصهار 
أن يلتقي وأن يتحاور مع أعضاء أو قياديي أي تنظيم آخر. ال إلزام يف هذا املستوى ألي طرف وال 
يتحمل أي تنظيم تبعات هذا التواصل. ال حتمل خطوات التقارب أي صفة رمسية وال حتتاج إلقرار من أي
جهة. لكن على كل عضو أو قائد يف التنظيم أن يعلن عن أي اتصال بينه وبني التنظيمات األخرى إذا 

تقارير عنها للهيئات األعلى مهما كانت هذه االتصاالت مبدئية أو عابرة.
التقارب حاجة للتنسيق بني التنظيمات. ويتم ذلك عادة على مستوى قيادات التنظيم وذلك قد يولد 

الوسائل اليت ستتبعها لتحقيقها. وبالتايل، يتحقق التنسيق عن طريق اتفاق رمسي معلن على مستوى 
ات التنظيمات ويتم إقراره يف أول مؤمتر عام تال لكل طرف. عندما تقر التنظيمات املعنية تنسيق قياد

نشاطها، حيتفظ كل واحد منها باستقالله، وبكل مقومات ذلك االستقالل من وثائق حاكمة، ويدعو 
ا التنسيق أن 

، ويعمل على حتقيقها بوسائله اخلاصة، وأن ايعزز كل ما من شأنه حتقيق األهداف املشرتكة املتفق عليه
حيتفظ لنفسه باحلق يف أن ينسق مع أي تنظيم آخر إذا أراد.

وقد يتطور التقارب والتنسيق بني تنظيمني أو أكثر لتحالف بينها. يف هذه املرحلة قد حتتاج التنظيمات
ألن تكون جلنة أو جلان مشرتكة بينها لتعمل سويًا لتحقيق أهداف التحالف املعلنة. يف مرحلة التحالف 
يعمل كل طرف على تعزيز كل ما من شأنه حتقيق األهداف املعلنة املتفق عليها، وله يف نفس الوقت احلق 
ف قائم. تتم املشاورات 
لتحقيق هذا التحالف ووضعه موضع التنفيذ بواسطة املكاتب التنفيذية، وال يعترب ساريًا بطريقة رمسية إال 
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إذا أقرته اجلهات املفوضة يف كل طرف بالطرق اإلجرائية السليمة.
ا، وكما هو احلال أثناء التحالف يعمل كل طرف على تعزيز كل ما من شأنه حتقيق األهداف املتفق عليه

يف كل الصيغ أعاله، حيتفظ كل طرف باستقالله وله احلق يف أن يدعو لنفسه بالطرق اليت يراها على أال 
يشري لغريه من األطراف إال بالصفة اليت مت االتفاق عليها. وقد يتطور التنسيق والتقارب والتحالف بني 

ضم لبعضها أو تنصهر يف بعضها.التنظيمات ملرحلة أبعد، فقد تتفق األطراف على أن تن

انضمام التنظيم آلخر
قد يتواصل التقارب والتنسيق بني أعضاء تنظيم من التنظيمات وبني جلانه وقياداته وبني تنظيم آخر ٩١

من ملرحلة يتفق فيها الطرفان على أن ينضما لبعضهما أو يندجما يف بعضهما البعض. عندما ينضم تنظيم
التنظيمات آلخر يذوب التنظيمان يف بعضهما البعض ويفقد كل منهما وجوده املستقل وينتج عن ذلك 

تنظيم جديد.

كالمها مسجًال كمؤسسة، عليهما وميكن أن يكون له اسم جديد. إذا كان أي من التنظيمني املعنيني أو  
أن يستشريا أحد احملامني ليكمل هلما إجراءات هذا التحويل ويصوغ نيابة عنهما الوثائق الالزمة 
وينصحهما مبا يلزم. إذا مل يكن أي من التنظيمني املعنيني مسجًال كمؤسسة، على االجتماع العام لكل 

م اآلخر حمدداً إياه بامسه (أنظر أمثلة لالقرتاحات الالزمة يف من التنظيمني أن يتبىن قراراً باالنضمام للتنظي
). جتتمع جلنة ٤١٨الفقرة التالية). حيتاج كل قرار من هذا النوع ألغلبية الثلثني مع إخطار (صفحة 

وتضع نظامًا أساسيًا جديدًا له. يبدأ التنظيم من التنظيمني لرتتب إجراءات قيام التنظيم اجلديد مشرتكة
اجلديد وجوده يف التاريخ الذي ينحل فيه التنظيمان اللذان تكون منهما.

انصهار التنظيم يف آخر
قد يقرر أحد التنظيمات أن ينصهر يف تنظيم آخر ويفقد بذلك وجوده املستقل. وقد يستمر التنظيم ٩٢

يف هيئته األوىل بامسه األصلي أو يتحول هليئة جديدة باسم جديد إذا أراد. إذا كان أحد هذين اآلخر 
التنظيمني مسجًال كمؤسسة، فيجب استشارة حمام ليعد الوثائق اليت تنظم عملية االنصهار هذه ويقدم 
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النصح خبصوص اإلجراءات القانونية الالزمة.
سجًال كمؤسسة، فإن على االجتماع العام للتنظيم الذي سيفقد إذا مل يكن أي من التنظيمني املعنيني م

"وجوده املستقل، التنظيم (أ)، أن يتبىن قرارًا كاآليت: 
. حيتاج هذا القرار ألغلبية الثلثني "أو عندما يوافق التنظيم (ب) على هذا االنصهار٢٠٠٦وليوي٣يف 

). بعد أن يتبىن االجتماع العام للتنظيم (أ) القرار أعاله يتبىن قرارًا آخر حيول ٤١٨طار (صفحة وإلخ
مبقتضاه كل موجوداته وديونه للتنظيم (ب)، وحيدد فيه تفاصيل إجراءات التحويل. يتبىن االجتماع العام 

النصهار ويعطي به التفويضات الالزمة لرتتيب تنفيذ هذا القرار للتنظيم (ب) قراراً يصادق فيه بقبول هذا ا
وجيري التعديل الالزم على نظامه األساسي ليواجه هذه املستجدات. تتم مجيع هذه اخلطوات بأغلبية 

من التنظيمني (أ) و(ب) بإجراءات التحويل.الثلثني مع إخطار. تقوم جلنة مشرتكة

حل التنظيم
على كل تنظيم أن يضمن يف نظامه األساسي نصًا خيوله حل نفسه. فإذا كان التنظيم مسجالً  ٩٣

كمؤسسة، تنص قوانني التسجيل يف الدولة عادة على اخلطوات القانونية الالزمة حلله، وعلى التنظيم 
ة عنه األوراق الالزمة وينصحه 

باخلطوات اليت جيب أن تتبع يف مثل هذه احلاالت.
أما إذا مل يكن التنظيم مسجًال كمؤسسة، فيحل وفق ما نص عليه نظامه األساسي أو بواسطة اقرتاح يف 

مبثابة هو -من ناحية إجرائية -االجتماع العام يطلب حله وحيدد كيفية تصفية موجوداته. هذا االقرتاح 
اقرتاح يعيد النظر يف القرار الذي تبىن التنظيم مبقتضاه نظامه األساسي. حيتاج هذا االقرتاح إلخطار لكل 

احلالية، ويتم تبنيه بأغلبية الثلثني.عضو مسجل يف كشوفات عضوية التنظيم
فسه اعتبارًا من السادس من إبريل اقرتح، أن حيل التنظيم (ج) ن"قد تكون صيغة هذا القرار كاآليت: 

تتبعه هذا ل احل. وألن قرار . وقد يكون نص القرار مسبوقًا بديباجة تعطي أسباب حل التنظيم"٢٠٠٦
وتسديد ديونه، فيحتاج التنظيم ملشورة قانونية التنظيمإجراءات أخرى تتعلق بكيفية تصفية موجودات

أو من حقوق أعضائه.حىت ال يضيع حقاً من حقوقه
أيضاً، قد حيل التنظيم الدائم نفسه بإمجاع أعضائه إذا أكمل املهمة اليت قام من أجلها، أو انتهى أجله ومل 
ميارس أي نشاط منذ أن قام، أو إذا ختلى أعضاؤه عنه، أو بطلب من احملكمة يف بعض احلاالت اليت 
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ائياً بانتهاء املهمة اليت قام من أجلها.تستدعي ذلك. أما التنظيم املؤقت فينتهي أجله تلق

تصفية التنظيم
٩٤

إذا كان تنظيماً ال رحبياً، فيمكنه أن يوزع كان تنظيماً خريياً أن يهدي كل ممتلكاته لتنظيم شبيه آخر. أما
ما تبقى من ممتلكاته وأمواله على أعضائه بطريقة عادلة على أن تشمل هذه القسمة كل عضو على قيد 

بعض مستحقات األعضاء الذين سا
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الفصل الثاني: عقد التأسيس
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يف هذا الفصل
٩٢........................................................ما هو عقد التأسيس؟

٩٢...................................................صيغة وحمتوى عقد التأسيس
٩٣...................................................تعديل وتعليق عقد التأسيس
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ما هو عقد التأسيس؟
لكل تنظيم من التنظيمات وثائق حتكمه وأجهزة تدير شئونه وقواعد وإجراءات تضبط أداءه. أما ٩٥

) ١٠٥صفحة ) والالئحة الداخلية (٩٤الوثائق اليت حتكمه فهي عقد التأسيس والنظام األساسي (صفحة 
). وهذه عقود أو اتفاقات بينه وبني أعضائه حيددون مبقتضاها أغراضه، ١١٣واملرجع العام (صفحة 

شروط عضويته، كيف ميول، كيف حيكم، وكيف يدار وتدار اجتماعاته. وعقد التأسيس هو وثيقة يطلبها 
تنظيمات مثل الشركات واملؤسسات التجارية ومن أي هيئة ال تسعى للربح إذا فضلت القانون من بعض ال

أن تستفيد من ميزات التأسيس وأن تباشر مهامها حتت مظلة قوانني الدولة اليت تنظم عمل املؤسسات. 
.يتبناه التنظيم قبل أن يسجل بالطرق القانونية الساريةيقوم أحد احملامني بصياغة عقد التأسيس مث

هناك نوعان من عقد التأسيس: ما تعطيه الدولة وما يعطيه التنظيم األعلى إلحدى هيئاته أو لتنظيم تابع 
له ليمارس نشاطه كمؤسسة ختضع له كما ختضع وثائقها لكل ما يرد يف وثائقه. األحكام الواردة يف عقد 

التأسيس هي أعلى مصدر حيتكم إليه التنظيم بعد األحكام الواردة يف قا
تنظيم من التنظيمات عقد تأسيس إلحدى هيئاته الفرعية، يأيت عقد تأسيس هذه اهليئة يف املرتبة التالية 

لعقد التأسيس الذي منحته الدولة للتنظيم األم.

صيغة وحمتوى عقد التأسيس
د واألحكام اليت تسمح بقيام يأيت عقد التأسيس يف صيغة منطية حتوي القدر املناسب من القواع٩٦

التنظيم والضوابط اليت متكنه من حتقيق أهدافه ال أكثر. جيب أن تأيت نصوص هذه الوثيقة (ووثيقة النظام 
األساسي اليت سنتناوهلا الحقاً) واضحة ال لبس فيها حىت ال تشل حرية التنظيم وال تقيد حركة أفراده 
كون مستودعًا للتفاصيل اإلجرائية واإلدارية. يشمل عقد 

التأسيس البنود اآلتية:
ونوعها.اسم املؤسسة


أهداف املؤسسة.
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رأس مال املؤسسة.
.املكتب التنفيذي
.العضوية
تسجيل.تاريخ ال

تعديل وتعليق عقد التأسيس
ال ميكن ألي تنظيم من التنظيمات أن يعدل أي مادة من مواد عقد تأسيسه أو يعلقها إال وفق ٩٧

ن من الضروري أن حيوي عقد التأسيس البنود الالزمة اليت يصبح مبقتضاها التنظيم مؤسسة هلذا السبب كا
ويكتسب الصفة القانونية ال أكثر، وترتك أي مواد إضافية أو أوامر إجرائية أو إدارية لتضمن يف النظام 

).١٠٥) والالئحة الداخلية (صفحة ٩٤األساسي (صفحة 
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ما هو النظام األساسي؟
و الوثيقة األساسية اليت تعرف بالتنظيم وتصف طريقة تكوينه وحتدد أهدافه النظام األساسي ه٩٨

وتفصِّل هيكله اإلداري وحتوي القواعد األساسية اليت حتكمه. وهو الوثيقة القانونية اليت تضفي الشرعية 
ال على كل التنظيمات خصوصاً تلك اليت ال تسجل نفسها يف جهة رمسية أو اليت ال حتتاج لذلك، ووثيقة 

غىن عنها للهيئات اليت تسجل نفسها مثل الشركات واملؤسسات. والنظام األساسي تشريع ارتضاه 
األعضاء لينظم وحيكم نشاطهم، وعقد بينهم وبني التنظيم أساسه الفهم املتبادل حلقوق العضوية 

ملزم -لة الطبيعية ما مل يكن منافيًا لألخالق أو ألحكام القانون الطبيعي والعدا-
يف حدود أمام القضاء. عندما ينضم عضو لتنظيم من التنظيمات يقبل ذلك التنظيم كما هو عليه آنئذ 

بعقد تأسيسه وبنظامه األساسي وبوثائقه ونظمه األخرى اليت حتكم كل األطراف اليت قبلت به.
، والتنظيم بغريه من التنظيمات. يقنن النظام األساسي عالقة األعضاء بعضهم ببعض، األعضاء بالتنظيم

يف اجتماعها العام، وبالتايل ال يعدل وتبين النظام األساسي هو أهم القرارات اليت تصدرها عضوية التنظيم
إال عند الضرورة، وال يعلق أبداً. لكن بالطبع ميكن للتنظيم أن يلغى كل نظامه األساسي وحيل بذلك 

ظيم القواعد اهلامة اليت يرجو هلا أن تتسم بالثبات يف وثيقة النظام األساسي، أما غريها نفسه. يضع التن
).١٠٥من قواعد وإجراءات وأوامر فيضعها يف لوائحه (صفحة 

مة ودستور البالد هو نظامها األساسي الذي يبني شكل الدولة ونظام احلكم فيها وينظم السلطات العا
والعالقات بينها وحدودها، ويقرر الواجبات واحلقوق األساسية لألفراد واجلماعات ويضع الضمانات اليت 

حتميها.
والنظام األساسي هو أعلى وثيقة حيتكم إليها التنظيم إذا مل يكن له عقد تأسيس أيضاً. أما إذا كان له 

ة ألحكام عقد التأسيس. جيب أن تتوافق عقد تأسيس، فتأيت أحكام النظام األساسي يف املرتبة التالي
)، على أن تسود أحكام عقد التأسيس ٩٠نصوص النظام األساسي مع نصوص عقد التأسيس (صفحة 

يف حالة نشوء أي تعارض بينه وبني النظام األساسي. أيضاً، جيب أال تتعارض أي أوامر أو أحكام 
قت الحق مع بنود النظام األساسي نصاً ومضموناً. تأيت أحكام النظام األساسي يضعها التنظيم يف أي و 

ألي تنظيم تابع يف مرتبة أدىن من أحكام النظام األساسي للتنظيم األم.



٩٧

ليه ما مل تكن تلك القواعد واألحكام منافية حلكم أو قانون أعلى. 
حيتكم التنظيم الجتماعه العام إذا نشأ خالف حول تفسري أو تطبيق أي حكم من أحكام النظام 

األساسي، ومل يرد ما يوضح اللبس يف عقد التأسيس، إن كان للتنظيم عقد من هذا النوع.
اليت يعطيها إياها التنظيم يف نظامه ) يف حدود السلطات٧٩تعمل أجهزة التنظيم (أنظر صفحة 

األساسي ويف أي الئحة أخرى منبثقة عنه وال حتيد عنها. إذا خرج أي جهاز من هذه األجهزة عن حدود 
ي حق من حقوق األعضاء وال هذه السلطات تكون أي قرارات تصدر عنه باطلة. ال يسقط التنظيم أ

يطالب أي عضو فيه بأي التزامات إضافية (خصوصًا املالية) ما مل يشمل النظام األساسي النص الذي 
خيول ذلك.

إعداد النظام األساسي
نظيم تقوم جلنة مكونة من أعضاء ذوي كفاءات قانونية ولغوية عالية وعلى معرفة تامة بأحوال الت٩٩

وأهدافه ووسائله بصياغة النظام األساسي أول مرة ومبراجعته عند الضرورة (أنظر جلنة الشئون القانونية
تنظيم أكرب، فيجب التدقيق أدناه). إذا صيغ النظام األساسي ليخدم تنظيمًا فرعيًا جديدًا ينضوي حتت

يف املواد اليت حتكم عمل التنظيمات الفرعية الواردة يف وثائق التنظيم األعلى. يستحسن أن تراجع جلنة 
إعداد مشروع النظام األساسي عينات من النظم األساسية ألي تنظيمات شبيهة وأمنوذج النظام األساسي 

٤٨٢
إعداد األبواب واملواد الالزمة.

إذا توقع التنظيم أنه سيستفيد من مرياث معني يف املستقبل أو أنه سيمتلك عقارات أو سيستخدم 
تطلبات القانونية اليت جيب أن 
تؤخذ يف احلسبان عند الصياغة. يضع التنظيم يف نظامه األساسي كل احتياجاته التنظيمية األساسية، 

.دون لبسويرتبه بوضوح، ويكتبه بلغة سهلة مباشرة ويصيغه بإحكام حىت يكون مفهوماً لكل من يقرؤه

صيغة وحمتوى النظام األساسي
١٠٠
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مله، ). تشمل الوثيقة اسم التنظيم، أهدافه، طريقة ع٤٨٢صفحة : أمنوذج النظام األساسي١ملحق 

تابعة له إذا أراد، مقره ومواعيد اجتماعاته، تكوينه وسلطاته ونصًا يعطيه احلق يف أن يكون جلنة تنفيذية
ها، واملرجع العام الذي تبناه، وأخرياً طرق تعديله.

جلنة الشئون القانونية
) مثًال لتتابع وتعىن يسميها (جلنة الشئون القانونيةيستحسن أن ينشئ كل تنظيم جلنة مستدمية١٠١

بالنواحي القانونية والتشريعية اخلاصة بوثيقيت النظام األساسي والالئحة الداخلية اليت سريد ذكرها الحقاً، 
إذا طلب التنظيم منها ذلك. أيضاً، وتكون مسئولة عن تفسري أحكامهما عند الضرورة وعن مراجعتهما

تعاون هذه اللجنة االجتماع العام وجلانه يف صياغة ومراجعة أي نصوص قانونية أو تشريعات قد حيتاج 

عملها. إذا مل يشأ التنظيم أن تكون ل

طريقة إجازة النظام األساسي ألول مرة
يه يف االجتماع يوزع مشروع النظام األساسي على كل فرد من احلاضرين قبل أن يطرح للنظر ف١٠٢

). يتبع رئيس االجتماع التمهيدي اخلطوات ٧٢الذي يعقد لتكوين تنظيم جديد (صفحة التمهيدي الثاين
التالية إلجازة النظام األساسي أول مرة:

كلفت بوضع مشروع النظام األساسي ليتقدم ويرفع تقرير جلنته. يقرأ اليتيدعو رئيس اللجنة
رئيس اللجنة تقريره، مث يقرتح على االجتماع تبنيه.

 قرتح رئيس جلنة مشروع النظام اِ "هذا االقرتاح لالجتماع قائًال: رئيس االجتماع يقدم
نظام األساسي كله. مث يطلب من األمني أن يقرأ مشروع ال"األساسي تبين النظام األساسي،

بعد أن يكمل األمني قراءة املشروع، يفتح الرئيس باب النقاش يف املادة األوىل من الباب 
األول. إذا قدم االجتماع أي تعديل على تلك املادة، يقدم الرئيس هذا التعديل للنقاش 
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والتصويت، وهكذا حىت يكتفي االجتماع من كل التعديالت اليت يراها ويصل ألحسن 
غة ممكنة هلا قبل أن ينتقل ملادة أخرى. ال يصوت االجتماع على أي مادة منفردة أو صي

باب منفرد من النظام األساسي يف هذه املرحلة. يطلب الرئيس قراءة باقي مواد النظام 
هل "األساسي مادة بعد مادة ويطرحها للنقاش والتعديل، وعندما يفرغ منها مجيعًا يقول: 

"ى على مشروع النظام األساسي، هل من نقاش؟هناك أي تعديالت أخر 
 عندما ينتهي النقاش، يطلب الرئيس من األمني قراءة كل وثيقة املشروع املعدل، ويفتح باب

النقاش فيه وإجراء أي تعديل عليه، لكن هذه املرة إلعادة ترتيب وتنسيق املواد واألبواب 
فقط.

س من االجتماع التصويت عليها كلها. بعد أن ينتهي نقاش وتعديل الوثيقة، يطلب الرئي
وافق "يتبىن االجتماع النظام األساسي بأغلبية األصوات، ويعلن الرئيس ذلك قائًال: 

."اجتماعكم على النظام األساسي، تسري اجلمعية من اآلن مبقتضاه
 ما مل له االجتماع التمهيدي الثاين تسري أحكام النظام األساسي وتصبح نافذة فور تبين

د االقرتاح الذي طرح لتبنيه وقتًا آخر لسريانه. أي تعديالت تقرتح على أي مادة من حيد
مواد النظام األساسي ختضع بعد ذلك ألحكام النظام األساسي نفسه.

تعديل النظام األساسي
ي وما يثبته لكل منهم يلتحق األعضاء بالتنظيم الذي خيتارونه ويرتبطون به على ضوء نظامه األساس١٠٣

من حقوق وامتيازات وما حيدده من واجبات. وعليه فيجب أن تتسم هذه الوثيقة بالثبات حىت تعطي 
األمن لألعضاء الذين يستثمرون يف التنظيم جهدهم ووقتهم وماهلم يف حالة املؤسسات والشركات.

ها كلها عندما تنمو عضويته وتزداد لكن قد حيتاج التنظيم ألن يعدل بعض مواد نظامه األساسي أو يراجع
مهامه تعقيداً، أو ليتالىف بعض أوجه القصور أو ليزيد وضوحًا بعض املواد الغامضة، أو لتغري أو جتدد 
الظروف احمليطة. إذا كان من الضروري أن جيرى التنظيم تعديًال على نظامه األساسي، فلكل عضو احلق 

أن يواصل -على ضوء مشاركته وعلمه مبا مت -يف إقراره. وله يف أن يلم بالتغيري املقرتح وأن يشارك
عضويته يف التنظيم أو يتخلى عنها إذا كان التعديل هاماً وجذرياً.

لذلك كان من الضروري أن تتماشى أي تعديالت جيريها األعضاء على النظام األساسي مع روح الوثيقة 
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ًا إذا كانت جذرية، إال بعد إخطار يعطي كل األصلية وأغراضها. ال تسري هذه التعديالت، خصوص
عضو فرتة زمنية كافية لكي يتخلى عن التنظيم يف الوقت املناسب دون تعنت أو حرج إذا رأى أنه لن 
يستطيع االستمرار يف عضويته حتت الظروف اجلديدة. ال ميكن أن يعدل النظام األساسي أو يراجع كله 

ول ذلك أو بطلب من االجتماع العام. غالبًا ما حتدد الالئحة إال إذا احتوت وثيقته نفسها نصًا خي
الداخلية طريقة إجراء هذه التعديالت.

يف األحوال اليت يطلب فيها القانون تسجيل التنظيم يف جهة معينة، قد تطلب تلك اجلهة أيضًا إيداع 
أنه ال يكون لتلك 
التعديالت أثرها إال من تاريخ إيداعها واعتمادها إذا اتفقت مع أحكام القانون ومع نصوص النظام 

األساسي نفسه.

مراجعة النظام األساسي
تسمى التعديالت إذا مشلت عدة أبواب يف النظام األساسي أو عدلت هيكله مبراجعة النظام ١٠٤

ساسي. إذا كان الغرض من هذه املراجعة هو استبدال النظام األساسي بآخر، يعني التنظيم أو ينتخب األ
جلنة مؤقتة

اللجنة اجتماعات مساع يساهم فيها باقي 

املعدل وختطر األعضاء بامليعاد الذي سرتفعه فيه لالجتماع العام. يقرأ االجتماع العام ويناقش ويعدل مواد 
النظام األساسي كل مادة على حدة، مث

إجراءات تعديل النظام األساسي
. عادة من املكتب التنفيذي أو من جلنة الشئون القانونيةجتيء مقرتحات تعديل النظام األساسي١٠٥

لكن ألي عضو من أعضاء التنظيم احلق يف أن يقرتح ما يرى من تعديالت على النظام األساسي كتابة 
ويودعها لدى أمني املكتب التنفيذي قبل وقت حمدد من انعقاد االجتماع العام. حييل األمني بدوره هذه 

الشئون القانونية. تدرس جلنة الشئون القانونية التعديالت اليت أودعت لديها وترفع التعديالت للجنة
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حتدد زمان ومكان جلسات السماع اليت ستعقدها هلذا الغرض.
أول التعديالت كما جاءت ت املقرتحة، يقرأ رئيس جلنة الشئون القانونيةعندما حيني ميعاد نقاش التعديال

يف اإلخطار عنها ويتقدم باقرتاح لتبنيها. االقرتاح بتعديل أي مادة من مواد النظام األساسي اقرتاح أصلي 
) وبالتايل ميكن أن يعدل وأن يناقش مثله مثل أي اقرتاح أصلي آخر. أثناء التداول، ال ٤٢٦فحة (ص

حتتاج تعديالت هذه التعديالت إلخطار وجتاز بأغلبية األصوات، مث جياز كل باب على حدة باألغلبية 
الباب املعين من النظام األساسي، وأال خيرج أيضاً. جيب أن يكون التعديل املقرتح من جنس املواد يف

التعديل عن مضمون اإلخطار الذي قدم بشأنه. إذا تبىن االجتماع تعديًال ملادة من املواد، ميكنه أن جيري 
بعد ذلك التعديالت الالزمة على أي مادة أخرى يف باقي الوثيقة تتعارض مع النص املعدل. أخرياً، يطرح 

تصويت ليجيزها االجتماع بأغلبية الثلثني.الرئيس كل الوثيقة لل
يستحسن أن يتبع التنظيم وهو يعدل ويعيد تبويب نظامه األساسي نفس األسلوب الذي اتبعه يف صياغته 
أول مرة وذلك حىت يتمكن من أن يضيف أي تعديالت إيل الوثيقة بسهولة. ال تعدل أو تعطل أو تلغى 

مع إخطار كتايب بالتعديل أغلبية ثلثي األصوات يف اجتماع عامأي مادة من مواد النظام األساسي إال ب
، أو بأي أغلبية أخرى حددها )، أو بأغلبية جممل عضوية التنظيم٤١٨املقرتح (أنظر اإلخطار صفحة 

ادًا حمددًا لسريان التعديالت اليت جيريها على النظام النظام األساسي نفسه. إذا مل حيدد التنظيم ميع
األساسي، تسري هذه التعديالت فور املوافقة عليها.

النظام األساسي يف الظروف االستثنائية
تطرأ أحياناً ظروف قاهرة تزعزع استقرار البالد وختلق ظروفاً استثنائية متنع الن١٠٦

من مواطنهم األصلية. وقد تطرأ ظروف مماثلة يف ظل االنقالبات العسكرية أو احلكومات االستبدادية اليت 
حتظر التجمعات، وتعزل التنظيمات عن بعضها البعض، وتفرض احلراسات على املنتديات العامة، وتروع 
ية. تعيق هذه الظروف ممارسة أي نشاط كان ممكناً يف 

األساسي أو أي وثيقة أخرى من وثائقها أو اختاذ أي إجراء ميكنها من ممارسة مهامها العادية.
صًا خيصها يف كل وثائقه احلاكمة، وقد ال يكون للتنظيم يف نفس وقد تطرأ حاالت ال جيد التنظيم ن
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ويتعذر الوقت مرجعًا عامًا يستنجد به. وقد ينص النظام األساسي على أن يتم تعديله يف اجتماع عام
يف انعقاد مثل هذا االجتماع بسبب تلك الظروف القاهرة. وقد تنتج هذه الظروف نتيجة سهو أو خطأ 

قد ترى بعض التنظيمات أنه من احلكمة أن تضع بعض النصوص اليت متكنها من العمل يف ظل هذه 

د ختتار مكاتب بديلة تعمل يف اخلفاء، وقد تضع ضوابط حلماية وحفظ ماليتها ورصد التنفيذية، وق

ا، وغري ذلك 
من اإلجراءات االحرتازية.

اعتبارات يف صياغة وتفسري النظام األساسي
ألن نصوص النظام األساسي والالئحة الداخلية وأي وثائق حاكمة أخرى ملزمة، فيجب أن تكون ١٠٧

معانيها. أما إذا كان هناك نص من النصوص غري واضحة الداللة واملعىن، وال ميكن أن تفسر مبعاين غري
واضح، فيفسر حبيث ال خيرج به التفسري عن روح باقي النصوص وسياقها ومبا يتماشى مع أغراض التنظيم 
ومراميه حني أقر النظام األساسي أول مرة. يضع كل تنظيم وهو يصيغ أو يفسر نظامه األساسي أو 

األسس اليت تساعده على تفسريها إذا احتاج لذلك. حيتاج التنظيم الئحته الداخلية أو أحكامه األخرى،
) إلجازة أي تفسري ألي نص غامض. تشمل أسس تفسري الوثائق احلاكمة النقاط ٣٩١لألغلبية (صفحة 

التالية:
ائمًا دقيقة يف قد تتكرر العبارات العامة يف أي وثيقة من الوثائق احلاكمة وقد ال تكون د

وصف كل حالة. فإذا استعمل النظام األساسي مثًال لفظًا عامًا مث استعمل لفظني حمددين 
أو أكثر حتته، فأي حكم ينطبق على اللفظ العام ينطبق على ما حتته من ألفاظ. لذلك، 

، ختضع أي عبارة عامة أو حكم عام للصيغة احملددة أو احلكم احملدد الوارد يف نفس الوثيقة
وتكون أقل سلطة منها. بالتايل، يرجع إىل العبارة احملددة أوًال فهي اليت تعطي التفاصيل 

الالزمة لفهم العبارة العامة.
 :ال تزيد عضوية "وجاء نص آخر يقول: "ينتخب العضو باألغلبية،"فإذا ورد نص يقول
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ي أعضاء أكثر من ال يستطيع التنظيم أن ينتخب باألغلبية أ"هذه اجلمعية على املائتني،
هي العضوية املائتني ولو بواحد. وإذا نص النظام األساسي على أن أنواع عضوية التنظيم

الكاملة واملشاركة والفخرية، ينطبق لفظ (عضو) أينما ذكر على كل األنواع ويفهم من لفظ 
(عضو) أينما ورد هذه األنواع الثالثة. أما إذا حدد نوع العض
مثالً، فينطبق لفظ (عضو) على النوع احملدد وليس على سواه.

 ًإذا جاء حكم من أحكام النظام األساسي يف سياقني خمتلفني وكان أحدمها أكثر وضوحا
وحتديداً من اآلخر، يؤخذ بالنص احملدد.

 ضمناً األشياء األخرى اليت هي إذا أجاز النظام األساسي شيئاً بعينه، يكون بذلك قد منع
من نفس النوع. فإذا حدد النظام األساسي أن ينتخب عدد حمدد من رؤساء التنظيم 

الفخريني، مينع بذلك انتخاب أي أعضاء فخريني آخرين.
 إذا أعطى النظام األساسي امتيازًا للعضو بأن يتحدث ملدة مخس دقائق، ميكن للعضو أن

فرتة أطول. وإذا منعت األحكام العضو من أن ميشي بني يتحدث لفرتة أقل لكن ليس ل
املنصة والقاعة، تكون قد منعته من اجلري يف نفس احلالة. وإذا منعته من أن يتحدث ثالث 
مرات يف نفس املسألة، ميكنه أن يتحدث مرتني، لكن متنعه من احلديث أربعة مرات. وإذا 

بية الثلثني وإلخطار، حيتاج إلغاء النظام احتاج إلغاء مادة من مواد النظام األساسي ألغل
األساسي كله ألغلبية الثلثني وإلخطار. وإذا مسحت األحكام للمكتب التنفيذي بتحديد 
زمان ومكان االجتماع العام، ميكن للمكتب أن يغري من زمان ومكان انعقاد ذلك 

االجتماع لكن ال يستطيع تغيري تاريخ انعقاده.
عقوبة على فعل ما، ال ميكن للتنظيم أن يزيد أو يقلل من هذه إذا حدد النظام األساسي

العقوبة. فإذا نص النظام األساسي على أن عضوية املكتب التنفيذي تسقط إذا تغيب 
العضو عن ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، ال يستطيع املكتب أن يتغاضى عن 

وال يستطيع يف نفس الوقت أن هذا النص ويصوت على بقاء العضو بأي أغلبية كانت.
يعاقبه بأكثر من فصله، أو أن يفرض عليه غرامة مالية مثالً زيادة على فصله.
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ما هي الالئحة الداخلية؟
١٠٨

اجتماعاته وأنشطته األخرى يف كل إدارة من إداراته ما مل تعلق أو تعدل أو تلغى. حتوي الالئحة الداخلية 
ومواثيقه وأعرافه اليت استقرت مع الزمن وسوابقه اإلجرائية اليت تراكمت أثناء سياسات التنظيمأيضاً 

). واألوامر اليت يضعها التنظيم يف الئحته الداخلية هي قواعد مكملة لليت وردت يف ٥٥املمارسة (صفحة 
ا كان الغرض من أحكام النظام األساسي هو تقنني بنيان التنظيم ككل، الغرض من النظام األساسي. فإذ

األوامر املستدمية هو ضبط أدائه وتنظيم اجتماعاته.
يفضل أن تتسم األوامر املستدمية الواردة يف الالئحة الداخلية بالثبات حىت ال يفاجأ األعضاء كل مرة 
عد متغرية. لكن ليس من احلكمة أن يضع التنظيم القواعد 
اهلامة اليت تؤثر على كيانه وحتمي بنيانه بأكمله أو تلك اليت حتمي حقوق أعضائه األساسية أو القواعد 
اإلجرائية األساسية كأوامر مستدمية يف الالئحة الداخلية. املكان الصحيح هلذه األحكام اهلامة هو وثيقة 

ساسي. أيضاً، ليس مناسبًا أن يضع التنظيم يف هذه الوثيقة أي أوامر أو تفاصيل إدارية تتسم النظام األ
طبيعتها بالتغيري السريع. فمواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات مثالً، تتغري من اجتماع آلخر ومن سنة 

.ألخرى، ويستحسن أن تضمن يف الدعوة لالجتماع
لداخلية املشار إليها يف هذا الفصل هي الئحة عامة قد تتفرع منها لوائح أخرى: الالئحة املالية، والالئحة ا

اخل. ليكون كل عضو من أعضاء التنظيم …والئحة اجلزاءات، ،الئحة االنتخابات، الئحة نظام العمل
اخلية ويتعرف على مجيع على بينة من أمره وعاملًا مبا له وما عليه، عليه أن ميتلك نسخة من الالئحة الد

مبقتضى أي عقد من عقود العمل، أو أي قرار من قرارات التحكيم أو أي اتفاقيات أخرى أو أي أوامر 
حكومية أو ما جرى عليه العرف وأثبتته العادة.

د وتبين الالئحة الداخليةإعدا
بعد )١٠٩٤٩٠
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إذا كان للتنظيم مثل هذه اللجنة بإعداد الالئحة الداخلية أن يعدله مبا يناسبه. تقوم جلنة الشئون القانونية
مع جدول أعماله أول مرة وتعديلها الحقاً. يوزع مشروع الالئحة الداخلية على أعضاء االجتماع العام

قاده. لكن سواء أرسل املشروع أو مل يرسل، جيب أن يعطى كل عضو قبل وقت كاف من ميعاد انع
نسخة منه عندما يسجل امسه يف بداية االجتماع.

أن يرفع بعد أن ينعقد االجتماع العام ويكتمل نصابه، يطلب رئيسه من رئيس جلنة الشئون القانونية
مشروع الالئحة الداخلية لالجتماع ليناقشه وجيري عليه التعديالت اليت يراها ويتبناه. يرفع رئيس جلنة 

الشئون القانونية املشروع باقرتاح بالصيغة التالية:
"أقرتح تبين الالئحة الداخلية هلذا التنظيم والجتماعه العام بتوجيه من جلنة الشئون القانونية ،

مث يقرأ املسودة كلها ويناقشها االجتماع ويعدل فيها إذا دعا احلال، مث "هذا كما جاءت،
يصوت عليها كلها.

.يتبىن االجتماع العام الالئحة الداخلية أول مرة باألغلبية

الالئحة الداخليةتعديل 
إذا كان للتنظيم مثل تعدل الالئحة الداخلية يف االجتماع العام بتوصية ترفعها جلنة الشئون القانونية١١٠

هذه اللجنة. ويف هذه احلالة،
االجتماع الذي ستناقش فيه. تطبع اللجنة هذه التعديالت وتوزعها على كل األعضاء مع الدعوة 

يرفع . يف الوقت املناسب، يطلب رئيس االجتماع العام من رئيس جلنة الشئون القانونية أن لالجتماع
تقريره. يتلو رئيس جلنة الشئون القانونية تقريره الذي يوصي فيه بتبين أو رفض التعديالت اليت أحيلت إىل 

جلنته، أو تبين الصيغ اليت اقرتحتها جلنته على تلك التعديالت، أو ال يرفع عنها أي توصية.
ردة يف الالئحة الداخلية بنفس يعاجل االجتماع كل تعديل مقرتح على أي أمر من األوامر املستدمية الوا

أن يقرتح أي تعديل يراه على أي أمر من األوامر املستدمية أثناء االجتماع ودون إخطار. أيضاً، حيق 
ألوامر املستدمية ورفعوها للجنة الشئون القانونية ورأت اللجنة ألولئك الذين اقرتحوا أي تعديالت على ا

لسبب أو آلخر أن تلك التعديالت ال تستحق أن ينظر فيها، أن يطرحوها يف االجتماع العام مباشرة.
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تعليق الالئحة الداخلية
لكن بطريقة مرنة. فليست كل القواعد يطبق كل تنظيم قواعده وإجراءاته وأوامره املستدمية بدقة ١١١

واألوامر قيودًا ال ميكن للتنظيم الفكاك منها، ألنه مل يضعها إال لتساعده على إجناز مهامه. فعندما جيد 
التنظيم أن األوامر املستدمية اليت وضعها لنفسه تقف حائًال بينه وبني بعض ما ينوي القيام به، ميكنه أن 

ي) وبالتايل يكفل لنفسه مرونة أكرب يف التعامل معها بطريقة مشروعة.يعلقها (يف أي اجتماع عاد
فقد يطرأ اقرتاح عاجل على جانب كبري من األمهية مل يكن مدرجًا يف جدول أعمال اجتماع من 

)، أو قد حيتاج االجتماعات، وال ميكن هلذا االقرتاح أن ينتظر دوره ليناقش ضمن بند (أعمال أخرى
اقرتاح آخر كان مدرجاً بالفعل حلرية أكرب يف نقاشه من تلك اليت تتيحها الالئحة الداخلية (كلمة واحدة 
للعضو وملدة حمددة مثًال). يف مثل هذه احلاالت ميكن لالجتماع أن يعلق األوامر املستدمية اليت متنعه من 

القيام بتلك املهمة.
وطريقة تعليق األوامر هي أ

أو زيادة طول كل كلمة، أو حتديد أو متديد أو حتديد ومتديد فرتة النقاش، أو نظر اقرتاح خارج ترتيبه يف 
إال جدول األعمال). على الرئيس أن يفحص كل طلب يعلق أمرًا من األوامر املستدمية بعناية وأال يقبله 

إذا تأكد من أن املسألة تستحق ذلك فعًال. حيتاج مثل هذا الطلب لألغلبية لتبنيه وال حيتاج إلخطار. وإذا 
أجيز، يسري مفعوله ليغطي املسألة املعنية يف الفرتة اليت طلب من أجلها. وإذا تأجل االقرتاح األصلي 

حىت ذلك الوقت.الذي كان مطروحاً للنقاش لوقت آخر، فال يستمر مفعول التعليق 
ال ميكن لالقرتاح بتعليق أمر من األوامر املستدمية أن يقاطع أي متحدث. فال يناقش إال إذا كان الغرض 
منه حتديد أو متديد فرتة النقاش، ويقتصر نقاشه حينئذ على وقت ونوع التحديد أو التمديد املطلوب. وال 

النقاش، فيقتصر تعديل صيغته على نوع التحديد أو يعدل إال إذا كان اهلدف منه هو حتديد أو متديد فرتة
التمديد املطلوب لفرتة النقاش أو على إزالة أيًا منها. جيب أن يبت الرئيس يف مثل هذا االقرتاح فور 

مساعه. 
يف إمكان أي جمموعة من األعضاء أن تطلب تعليق عدة أوامر يف وقت واحد حىت تتمكن من أن تطرح 

ًا ترى أنه حيتاج ملعاجلة خاصة وخبطة معينة وذلك دون أن خيرق االجتماع النظم على االجتماع اقرتاح

بتحديد الكلمة يبدأ النقاش ومىت ينتهي، وكيف يوزع الزمن املتاح بني وجهات النظر املختلفة وذلك إما 



١١٠

لكل متحدث أو بإعطاء كل كتلة من األعضاء شرحية من الزمن، وكيف يناقش االجتماع التعديالت 
…وكيف جييزها، ومىت يقفل باب النقاش وكيف يصوت على االقرتاح،

)، وقد تقدم ٢٤٥ملشاورات مكثفة مع باقي األعضاء قبل االجتماع أو يف اجتماع جانيب (صفحة 
األطراف املعنية باالقرتاح بعض التنازالت حىت تصل ألحسن صيغة ممكنة ملعاجلته قبل أن تطرحه على 
االجتماع. وقد تفضل بعض االجتماعات أن تناقش بعض املسائل بطريقة ودية وتتحلل بالتايل من أغلب 

).٣١٨قيود املداوالت (صفحة 
يأيت االقرتاح بتعليق األوامر املستدمية بواحدة من الصيغ التالية حسب نوع املسألة املعنية:

 :(عندما يأذن الرئيس له بالكلمة) املالية) قبل (تقرير أقرتح، النظر يف (تقرير اللجنة"عضو
"جلنة اإلسكان).

 :٩٢املوافقون يقفون. قعود. املعارضون يقفون. قعود. أ نص االقرتاح)،(يقر أقرتح "الرئيس
"ضد. األغلبية تساند االقرتاح. جياز االقرتاح، ينظر االجتماع يف امليزانية اآلن.١٨مع و

 :أقرتح، أن حيدد "أما إذا طلب االقرتاح حتديد أو متديد فرتة النقاش، فيطرحه العضو قائًال
أقرتح، أن حيدد "أو "ملسألة املطروحة مبدة نصف ساعة فقط.االجتماع النقاش يف ا

أقرتح، أن ينهي ". أو "دقائق٥االجتماع كلمة واحدة لكل عضو وأن يكون طول الكلمة 
...أقرتح، إعطاء السيد "أو "االجتماع التداول ويصوت على االقرتاح الساعة الثامنة مساء.

ثالث دقائق …االجتماع على إعطاء السيد أقرتح، أن يوافق"أو "ثالث دقائق إضافية.
طرح اقرتاح بتحديد النقاش يف االقرتاح املطروح ملدة نصف ساعة "فيقول الرئيس: "إضافية.

وهكذا."هل هناك تعديالت على هذا االقرتاح؟

ما ال يعلق من الالئحة الداخلية
ن األوامر املستدمية إذا وجدت يف الالئحة الداخلية:ال تعلق الفئات التالية م١١٢

األمر الذي حيكم شروط الدعوة لالجتماع.
.األمر الذي حيدد النصاب القانوين
.األمر الذي حيدد طريقة معينة للتصويت خصوصاً التصويت باالقرتاع السري
رتاحات أو لالنتخاب.األمر الذي حيدد األغلبية الالزمة إلجازة االق



١١١

.أي نص حيمي حقوق األعضاء املتغيبني
.أي نص حيرم األعضاء من حقوقهم األساسية إذا علق
.والنص الذي مينع تعليق النظام األساسي

سياسات التنظيم
اكمة، وتصبح ١١٣

وسياسات التنظيم املعلنة هي مواثيقه ومعتقداته وفلسفته ووجهات نظره الرمسية وآماله وطموحاته اليت 
الحتماالت والظروف السياسية واالجتماعية حتكم تصرفاته وأفعاله وقراراته خصوصاً يف مواجهة احلاالت وا

املتغرية. وقد تكون هذه السياسات جمموعة من القرارات توجب اتباع إجراءات معينة ترمي إىل حتقيق 

ميثاق العمل الصحفي، ... وهكذا).
يسميها (جلنة السياسات) مثًال لكي ترصد من واقع املمارسة سياسات وقد يكلف التنظيم جلنة مستدمية

الثابتة اليت ميكن أن تعزز أو تراجع من وقت آلخر وتضيف إليها ما ترى من سياسات جديدة التنظيم
ومواقف ثابتة وآراء رمسية، وترفع

الشئون القانونية أو للمكتب التنفيذي.
حيدد كل تنظيم يف نظامه األساسي كيفية تبين هذه السياسات وحجم األغلبية الالزمة لذلك وطرق 

يف اجتماعه العام ويعدهلا ويراجعها تعديلها ومراجعتها. أما إذا مل حيدد ذلك، فيتبىن التنظيم سياساته 
ويراجع املواقف اليت تقوم عليها بأغلبية األصوات. إذا أحلق التنظيم هذه السياسات بالالئحة الداخلية، 

فينطبق عليها حينئذ كل ما ينطبق على الالئحة الداخلية من أحكام.
أمثلة للسياسات: 

ك بالتدقيق يف اختيار املتقدمني لعضويتها. تؤمن هذه اجلمعية بأمهية رفع مستواها املهين وذل

ال بتقليصها.
 يؤمن هذا احلزب بأمهية تأسيس الدولة املستقرة على أساس من العدل واملساواة بني كافة
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يز عرقي أو ديين أو ثقايف، وال يرى أن ذلك ممكناً دون 
أن يكون املواطنون مجيعاً سواسية أمام القانون، هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات.
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الفصل اخلامس: املرجع العام
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ما هو املرجع العام؟
التنظيم ويستفتيه يف كل احلاالت اإلجرائية املرجع العام هو مصدر من املصادر اليت حيتكم إليها ١١٤

يتبناه التنظيم بأن حيدده باالسم يف نظامه املناسبة. وهو مؤلف حمايد يف قواعد وإجراءات املداوالت
عد وإجراءات لتصبح ) ويتبىن بذلك كل ما جاءت فيه من فرضيات ومن قوا٩٧األساسي (أنظر صفحة 

الفرضيات والقواعد واإلجراءات اليت ارتضاها لتحكمه ما مل ختالف القانون أو أحكام عقد تأسيسه أو 
نظامه األساسي أو الئحته الداخلية، أو أحكام أي تنظيم أعلى. 

وبتبين مرجع عام يكمل التنظيم قائمة الوثائق اليت حتكمه، ويدعم بذلك سالمة أدائه ويقلل من 
احتماالت ختبط إجراءاته ويكون أكثر ثقة يف صحتها. ألمهية املرجع العام للتنظيم الذي تبناه، يستحسن 
أن يكون مصدرًا صحيحاً، وسهًال، ومكتمًال ما أمكن، حىت يغين التنظيم أو العضو الذي يستشريه عن 

أي حبث أزيد.
عزز به ويكمل القواعد اليت نص عليها كذلك على كل جهاز من أجهزة الدولة أن يتبىن مرجعًا عامًا لي

القانون الذي أنشأه أو تلك اليت تبناها بنفسه.
إذا جاء يف املرجع العام الذي تبناه التنظيم نص صريح يتعلق مبسألة طرأت على االجتماع وأصبحت تلك 

ا إذا مل يرد املسألة جمال اختالف، ال يعتد بأي حجة جاءت يف أي مرجع عام غري الذي تبناه التنظيم. أم
يف املرجع العام الذي تبناه التنظيم نص يعاجل تلك املسألة، فيمكن للتنظيم أن حيتج مبا ورد يف مرجع عام 

حمتويات املرجع العام
اليت اتفقت عليها اخلربة التداولية الطويلة يف أغلب املداوالتيشمل املرجع العام قواعد وإجراءات١١٥

ات الراسخة، ويشرح األسس واملبادئ اليت قامت عليها مفصلة ومبوبة بطريقة يسهل الرجوع الدميقراطي
عن معىن كلمة إليها. وهلذا السبب مسي اصطالحًا باملرجع متامًا مثل القاموس الذي نرجع إليه باحثني

خفيت علينا أو مستوضحني عن تعبري غامض.
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ضرورة تبين مرجع عام
وليس من طبيعة التنظيم الذي الدميقراطيةنابعة من طبيعة املمارسة مبا أن أغلب قواعد املداوالت١١٦

تبناها، فليس هناك ما مينع من أن تتبىن ك
مرجعًا عامًا واحداً. إذا ترك لكل تنظيم أن يصوغ القواعد اليت تنظم أعماله مبنأى عن غريه لتعددت 
القواعد وتضاربت دون شك. أيضاً، يصعب أن يستطيع كل تنظيم، صغرياً كان أو كبرياً، أن يضع مرجعاً 

ينظم وحيكم به أداءه، أو أن يضمن كل ما حيتاج إليه من قواعد وإجراءات يف نظامه األساسي متكامًال ل
أو الئحته الداخلية.

ال يقيد املرجع العام التنظيم الذي تبناه. فإذا رأى التنظيم وقت تأسيسه أن بعض مواد املرجع العام ال تفي 
د مبا يتفق مع ظروفه بأوامر مستدمية يضعها ضمن بأغراضه وال تغطي احتياجاته، ميكنه أن يعدل تلك املوا

). يرجع التنظيم هلذه التعديالت قبل أن يرجع ملواد املرجع العام.١٠٥الئحته الداخلية (صفحة 
ربة ليس هناك حكم قانوين أو قضائي يلزم أي تنظيم بأن يتبىن مرجعاً عاماً أياً كان نوعه، لكن دلت التج

على أمهية أن تتبىن كل التنظيمات مرجعًا عامًا مناسبًا إذا وجد. ميكن هلذا الكتاب الذي بني يدي 
، أن يؤدي هذا الغرض. أيضًا ميكن للتنظيم أن ةديثاحلتنظيمات املرشد إىل قواعد وإجراءات الالقارئ: 

الذي أشرنا إليه آنفاً يف مقدمة هذا الكتاب أو لغريه من املراجع العامة "هنري روبرت"د من كتاب يستفي
اليت أثبتنا أمهها يف ذيل الكتاب إذا احتاج ملرجع عام باللغة اإلجنليزية.

لعام ال ميكن تعليق العمل باملرجع العام، لكن ميكن استبداله بآخر وذلك بتعديل املادة اخلاصة باملرجع ا
يف النظام األساسي.

املستشار الربملاني
وقد يكون عضوًا يف هو الشخص املتخصص يف جمال قواعد وإجراءات املداوالتاملستشار الربملاين١١٧

املستشار الربملاين، وقد يعينه أو خيتاره الرئيس التنظيم أو قد ال يكون. حيدد النظام األساسي عادة مهام
ليعمل حتت إمرته مباشرة. يساعد املستشار الربملاين الرئيس يف تذليل صعاب اإلجراءات اليت تواجهه يف 
أي اجتماع يرتأسه ويقدم له النصح ولكل أعضاء املكتب التنفيذي وباقي األعضاء مىت طلبوه، 

ويساعدهم يف التحضري لالجتماعا
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املستشار الربملاين يف أي جمتمع بوجود وتطور مهنة املداوالت وباحرتاف عدد كاف من الناس هلا، وبالتايل 

أثناء االجتماعات جوار الرئيس ليقدم له النصح عند اللزوم ويوجهه يف كيفية جيلس املستشار الربملاين
التصرف يف املسائل اإلجرائية اليت تطرأ أو يف تلك اليت يطلب منه الرئيس املشورة فيها، وعلى ضوء هذه 

أن خياطب املشورة يتخذ الرئيس احلكم الذي يراه مناسباً. ميكن للرئيس أن يطلب من املستشار الربملاين
األعضاء مباشرة ويسمعهم إجابته، وقد يطلب منه أيضاً أن يشرح لفائدة األعضاء اخلطوات اليت يشملها 

إجراء ما.
عضواً من أعضاء التنظيم قد جيد أنه من احلكمة أن يتنازل عن حقوق عضويته إذا كان املستشار الربملاين

مهامه باحليدة الالزمة.حىت يتمكن من أن يباشر 
ميكن للمستشار الربملاين أن ينبه الرئيس إذا أحس بأن هناك خطأ إجرائيًا واضحًا قد أرتكب أثناء 
االجتماع، وعلى الرئيس تقع مسئولية اختاذ احلكم املناسب. يف كل األحوال، يتابع املستشار الربملاين

قرتاحات املطروحة للتداول يف أي اجتماع حيضره وبذلك يعطي الرئيس ويرصد خطوات ومراحل اال
مساحة زمنية كافية ليتفرغ ملتابعة مسار االجتماع ككل.

أي وجهة نظر معينة وال يتبىن أي موقف معني يف أي اجتماع حيضره وال حيايب ال ميثل املستشار الربملاين
يساعد االجتماع كله أو أي فئة تطلب مساعدته للقيام مبا تريد القيام به بطريقة فئة فيه دون أخرى، بل

إجرائية سليمة يف حدود أهداف التنظيم املشروعة. على املستشار الربملاين أن يفيت يف املسائل باقتضاب 
تقييمه لألمور وبطريقة مباشرة وحامسة، مستندًا على املرجع العام الذي تبناه التنظيم ومستخدمًا خربته و 

وتفسريه لألحكام والقواعد الواردة فيه اليت ختص املشكلة اليت أمامه. وعليه عندما يقدم فتواه أال خيوض يف 
نقاش األحكام اليت بىن عليها حكمه أو يستدل مبرجع آخر أو يدخل االجتماع يف جدل فقهي، كما 

يستحسن أال يفيت يف أي مسائل قانونية.
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ما هو املكتب التنفيذي؟
خيضع أعضاء التنظيم كجماعة لسلطة عليا متارس السيادة عليهم، واالجتماع العام هو هذه السلطة ١١٨

طة وميارسها ويدير التنظيم ويتخذ القرارات العليا، أما املكتب التنفيذي فهو اجلهاز الذي ميثل هذه السل
فيه ويفرض سيادته على األعضاء وفق نصوص النظام األساسي. واملكتب التنفيذي جهاز إداري تنفيذي 
وشبه قضائي يف بعض األحيان، يتكون من أعضاء ينتخبهم االجتماع العام دوريًا ليديروا شئون التنظيم 

عقاده اليت عادة ما تكون كل سنة أو سنتني أو أكثر. ما عدا التنظيمات مجاعياً يف الفرتة ما بني دورات ان
البسيطة مثل اجلمعيات الصغرية أو تلك اليت تعقد اجتماعات عديدة يف أوقات متقاربة، جيب أن يكون 

لكل تنظيم مكتب تنفيذي.
)، وحتكمه نفس قواعد وإجراءات ٢٦حيمل املكتب التنفيذي كل مميزات اهليئة التداولية (صفحة 

. يسمي التنظيم مكتبه التنفيذي باالسم الذي يراه وفق نوعه العامة اليت حتكم كل هيئة تداوليةاملداوالت
أدناهووظيفته (أنظر أنواع املكاتب التنفيذية

أو اللجنة العامة أو بأي اسم آخر. وقد جرى العرف أن يسمى املكتب أو اللجنة التنفيذيةاملركزية
تعمل حتته وتابعة له.التنفيذي مبجلس اإلدارة حني تكون له جلنة تنفيذية

هاز من األجهزة الدائمة يف التنظيم، لكن يتغري أعضاؤه من إدارة ألخرى. وقد يشغل املكتب التنفيذي ج
عضو املكتب التنفيذي منصبه لفرتة حمددة، عادة سنة أو سنتني أو ثالثة. لكن قد تتفاوت فرتات خدمة 
األعضاء فال يعينون كلهم سويًا كل مرة. ليس للمكتب التنفيذي حجم معني، فقد يكون صغريًا ال 
يتعدى عدد أعضائه اثين عشر يف التنظيمات صغرية احلجم، وقد يكون أكثر من ذلك بكثري. املكتب 
التنفيذي الذي يتكون من شخص واحد يهدم أهم األغراض اليت من أجلها كون، وهي التداول والقيادة 

اجلماعية.

املكتب التنفيذي يف النظام األساسي
ال حيق ألي تنظيم أن يكوِّن مكتبًا تنفيذيًا إال إذا أعطاه النظام األساسي ذلك احلق. حينئذ، حيدد ١١٩
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وحجم نصاب هذه وكيفية اختيارهم ومىت يعقد اجتماعاته الدورية وكيف يدعو الجتماعاته الطارئة

أنواع املكاتب التنفيذية
قد ينبثق املكتب التنفيذي عن االجتماع العام لعضوية تنظيم من التنظيمات (مجعية مثًال) أو ١٢٠

يف (شركة مثًال). ويف هذه احلالة ينتخب االجتماع العام نفسه أعضاء هذا املكتب. وقد العضوية املسامهة
تنشئ احلكومة (املركزية أو اإلقليمية أو احمللية) مكاتب تنفيذية ذات طبيعة عامة وتعطيها مهام معينة لتقوم 
، أو جملس الصحة العامة، 

اخل). ختضع مثل هذه املكاتب للقانون وللوائح واإلجراءات احلكومية.…
وقد تنشئ السلطة التشريعية العليا (رأس الدولة، أو أي جهاز رئاسة آخر) بقانون هيئات متخصصة على 

، وذلك ألداء مهام مهنية …)

السياسات الوطنية املستقرة طويلة املدى. ال تقوم هذه
وحتدد اجلهة اليت كونتها طريقة انتخاب رؤسائها وشاغلي مناصبها األخرى.اجتماع عام

أيضاً، وألن مؤسسات األعمال واملؤسسات املالية احلديثة قد تضخمت واحتاجت بالتايل لرؤوس أموال 
ألحوال، يف مقدور فرد واحد أو أفراد قليلني توفريها، احتاجت هذه هائلة، ومل يعد، يف كثري من ا

املؤسسات ألن يشارك عدد كبري من املسامهني يف متويلها. ينتخب االجتماع العام هلؤالء املسامهني مكتباً 
تخبونه بنفس اخلطوات اليت يتبعها أي تنظيم نيابة عنهم وين) ليدير أعمال املؤسسةتنفيذيًا (جملس إدارة

). املكتب التنفيذي الذي ٦٨جديد يف اختيار مكتبه التنفيذي (أنظر تكوين التنظيمات اجلديدة صفحة 
معني يف تصريف أمورها التجارية واملالية.يدير مثل هذه املؤسسة هو سلطة تعمل وفق تفويض

سلطات املكتب التنفيذي
١٢١
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وهي سلطات وواجبات ختتلف من تنظيم -االجتماع العام (املؤمتر العام، اجلمعية العمومية) مثًال -
يذي من منطوق امسه سلطات تنفيذية واسعة متكنه من إدارة التنظيم، ويتمتع حبرية  آلخر. للمكتب التنف

كبرية يف التصرف واملبادرة جتعله قادراً على تنفيذ مهامه. وهو مسئول يف كل تصرفاته أمام اجلهة اليت كونته 
ه ما مل يكن قد نفذ فعًال، أو تعطيه اليت حيق هلا أن تنقض أي عمل قام بومن توجيهات عضوية التنظيم

من األوامر ما يتحتم عليه تنفيذها ومن التوجيهات ما جيب عليه اتباعها.
، يكون االجتماع العام هو السلطة النهائية يف اختاذ كل إذا انبثق املكتب التنفيذي عن اجتماع عام
ختذه املكتب التنفيذي ما مل يصبح ذلك القرار خارج متناول القرارات، وميكنه أن يلغي أو يعدل أي قرار ا

التنظيم أو إذا تصرف املكتب التنفيذي يف مسألة فوضه النظام األساسي حق التصرف فيها مباشرة. أما 
إذا مل ينبثق املكتب التنفيذي من قاعدة عضوية واحدة، أو من هيئة منتخبة من قاعدة عضوية، يكون 

لسلطة احلاكمة العليا يف اهليئة.مثل هذا املكتب هو ا
يف الواقع العملي، كلما كان التنظيم كبريًا يف حجمه وكان أخذ رأي كل أعضائه صعباً، كان مكتبه 

لعدد من اللجان املستدمية واملؤقتة واملشرتكة وخلدمات حتتاج التنظيمات الكبرية ملكتب تنفيذي و 
االستشاريني وجمموعات العمل أيضاً. فليس املطلوب من املكتب التنفيذي أن يقوم وحده بتنفيذ مهام 
التنظيم، بل يتوقع منه أن يستعني بكل الكفاءات املوجودة، وأن يستغل خدمات كل األجهزة القائمة 

وغريها.

تب التنفيذيحدود سلطات املك
للمكتب التنفيذي احلق يف أن يضع القواعد واألحكام وضوابط السلوك اليت يستطيع التنظيم ١٢٢

رغم أن للمكتب التنفيذي سلطات واسعة يف بواسطتها من القيام مبهامه وممارسة نشاطاته بطريقة سليمة. 
، إال أنه ال يستطيع أن ميارس أي سلطات مل ينص عقد التأسيس أو أن يتصرف نيابة عن عضوية التنظيم

النظام األساسي عليها، وبالتايل ليس له أن يشغل نفسه بأي مسألة خارج نطاق أهداف التنظيم. فال يُقر 
يم أي تصرف أو عمل يقوم به املكتب التنفيذي ويكون ذلك التصرف أو العمل خارج حدود سلطة التنظ

حىت لو أمجع على ذلك التصرف أو العمل كل أعضاء التنظيم. لكن يف مثل هذه احلاالت، حيكم القانون 
الساري هذا التصرف ويضع له الضوابط واحللول املمكنة خصوصاً إذا مشل طرفاً ثالثاً.
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إال عندما ميلكها أعضاء التنظيم اآلخرين ال ميلك عضو املكتب التنفيذي أي سلطات أكثر من تلك اليت
يكون املكتب التنفيذي منعقداً. وال يستطيع املكتب التنفيذي ممارسة سلطاته، وهي سلطات مجاعية 
تضامنية، إال وكل أعضائه جمتمعون معاً. بالتايل كان واجباً على كل أعضاء املكتب أن حيضروا اجتماعاته 

قرار، على بقية األعضاء االنصياع بأشخاصهم، وأن يتصرفوا كفريق. وعندما تصل األغلبية يف املكتب ل
له. ال حيق لغري الرئيس أو من خيوله التنظيم أن يتحدث باسم املكتب التنفيذي.

ال يستطيع املكتب التنفيذي أن يعلق أو يعدل أو يلغي أي حكم أو أمر أو توجيه أصدرته جهة أعلى 
ما طلب منه، أو يضيف أي مناصب اخل)، أو يتصرف خبالف …منه (املؤمتر العام، اجلمعية العمومية، 

أخرى إىل مناصبه، أو يعاقب عضواً من أعضائه، أو ينتخب أعضاء جدد، أو ميأل أي خانة تشغر فيه، أو 
يعدل نصابه، إال إذا أعطاه النظام األساسي ذلك احلق.

السابق عندما يتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد، تسقط تلقائياً أي أعمال مل يكملها املكتب التنفيذي 
أثناء دورته ما مل تكن مشاريع أو أعمال تبناها االجتماع العام وكلف املكتب التنفيذي التايل مبتابعتها.

السلطاتتفويض
قد حيتاج تنظيم من التنظيمات أو عضو من أعضاء مكتبه التنفيذي ألن يفوض بعض سلطاته ١٢٣

أو الفنية أو املتخصصة لغريه وفقًا ملا تقتضيه مصلحة العمل. هناك أحكام عامة تضبط تفويضاإلدارية 
السلطات

أو ألعضاء مكتبه التنفيذي، أو أل

السلطة التقديرية
السلطة التقديرية هي أن يصدر املسئول ما يراه مناسبًا وفق تقديره اخلاص للمسألة يف الظرف الذي ١٢٤

فيجب أن أمامه. والسلطة التقديرية ليست مطلقة، وال ميكن ممارستها إال إذا توافرت هلا شروط معينة.
يكون القرار يف نطاق اختصاص من أصدره، وأن يقوم الدليل على وجود الوقائع الداعية ملمارسة السلطة 
التقديرية (اختاذ قرار معني مثًال)، وأال يكون هناك سوء استخدام للسلطة (الفساد واحملاباة واحملسوبية مثًال) 
ة على الواقع، وأن يلتزم القرار بالقواعد واإلجراءات 
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والشكليات املنصوص عليها.

ممارسة االختصاص والتفويض
االختصاص الذي أعطي للفرد بنص ليس حقًا شخصيًا ميكنه التصرف فيه أو التنازل عنه كيفما ١٢٥

ه إال إذا أعطته اتفق، فصاحب كل اختصاص ملزم مبمارسة اختصاصه بنفسه، وال جيوز له أن يفوض في
إال بنص. والتفويض جزئي، فال جيوز أن األداة القانونية اليت حتكمه ذلك احلق صراحة، فال تفويض

يفوض رئيس أحد مرءوسيه مجيع اختصاصاته، فهذا تنصل عن املسئولية. والتفويض مؤقت، إذا ميكن 
يه إليه، وتأخذ درجته الوظيفية.للمفوض أن يرجع فيه مىت شاء. وتنسب قرارات املفوض إل

ويظل املفوِّض مسئوًال عن وحماسبًا على أي إمهال أو تقصري يف أي مهمة فوضها لغريه باإلضافة إىل 
مسئولية املفوَّض إليه عنها. بالتايل على كل من فوض لغريه مهمة أن يتابع خطوات إجنازها ويتأكد من أن 

سيطرته على األمور أو يفطن خللل ما يف إجنازها بعد فوات ذلك يتم على الوجه األكمل حىت ال يفقد
األوان. ال جيوز للمفوَّض إليه أن يفوِّض ما فوض فيه.

والواجبات التشريعية (أي تلك السلطات والواجبات اليت منحت السلطاتكذلك، ال جيوز تفويض
النظام األساسي صراحة أو ضمناً) إال يف املؤسسات الرحبية حيث تفوض هذه بقانون أو بنص يف 

كمبدأ عام، ليس للمكتب التنفيذي احلق يف أن يفوض أيًا من سلطاته ألي جهة لتعمل مبعزل 
ق يف النظام األساسي أو يف أي أداة قانونية يعمل وباستقالل عنه مستغلة امسه ما مل يعط ذلك احل

وترفع إليه تقارير نشاطها بطريقة منتظمة. فليس للمكتب التنفيذي احلق يف أن يفوض أيًا من سلطاته 
إال إذا أعطاه النظام األساسي هذا احلق، لكن ميكنه عضويته ويسميها اللجنة التنفيذيةالتنفيذية جلزء من 

أن يفوض ما عدا ذلك من سلطات. فقد يشكل جلنة من عضويته ويكلفها مبهام البحث العلمي وأخرى 
للرعاية االجتماعية، وهكذا.

ويضًا غري مشروط ألن يتصرف مبفرده يف املسائل احليوية واهلامة ال جمال ألن يفوض أي تنظيم رئيسه تف
من هذا النوع يعد وصاية على اليت هي من صميم مهام االجتماع العام أو املكتب التنفيذي. أي تفويض

التنظيم وخروجًا واضحًا على قنواته وإضعافًا هلا وحتريضًا على العمل خارجها. ليس ذلك فحسب، بل



١٢٦

يصري مثل هذا النوع من التفويض إذا أصبح طابعًا مميزًا للممارسة، إقرارًا بعدم أهليته وعدم أهلية نظمه 

ورات املمكنة مع أعضاء املكتب مصلحة التنظيم، فإن عليه أن يتخذ ذلك القرار بعد أن جيري كل املشا
التنفيذي خصوصًا املهتمني منهم باألمر ويستأنس برأيهم، وعليه أن يعرض قراره على أول اجتماع تال 

للمكتب التنفيذي إلقراره.

فوائد التفويض
فينمي التفاهم واالحرتام يساعد التفويض عندما يتم بطريقة سليمة، على ترسيخ عدد من القيم. ١٢٦

والثقة بني املفوض واملفوض إليه، ويشحذ مهم املفوض إليهم ويزيد من ثقتهم بأنفسهم حني يكلفون مبهام 
جديدة، ويقودهم لتعلم مهارات واكتساب خربات أخرى، وحيول دون متركز السلطات يف جهة واحدة،  

هام.كما يثري العمل وجيود األداء ويزيد من كفاءة إجناز امل

مهام املكتب التنفيذي
تكون للمكتب التنفيذي املهام التالية ما مل حيد منها أو يعدل فيها القانون أو وثائق التنظيم احلاكمة ١٢٧

أو قرارات وتوجيهات االجتماع العام:
تنفيذ.موضع اليقوم بكل ما من شأنه أن يضع سياسات التنظيم
.ينفذ توجيهات ومقررات االجتماع العام
.ينسق جهود التنظيم وأنشطته ويشرف على أعماله ويراقبها
.يكتشف نواحي القصور يف أداء التنظيم ويقرتح أساليب عالجها
 يكون وصياً على ممتلكات التنظيم وأمواله ويتصرف بامسه ويربم االتفاقيات ويعقد الصفقات

نيابة عنه.

زراءجملس الو
(اجلهاز التنفيذي للدولة) يف النظم الربملانية بإدارة الدولة وتصريف أمورها. والوزراء يقوم جملس الوزراء١٢٨
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مسئولون قانونياً وسياسياً عن أدائهم أمام اهليئة التشريعية اليت خيضعون لرقابتها وحماسبتها، وعرب هذه اهليئة 
ام الشعب الذي انتخبهم. ال نود أن نناقش يف هذا املقام مهام ومسئوليات الوزراء اجلماعية أو أم

.التداولية
ويف التصويت عليها وفق كل وزير احلق يف مناقشة كل االقرتاحات اليت تطرح يف اجتماعات جملس الوزراءل

).١٣٧فيذي صفحة صوت ضدها (أنظر أيضاً مسئولية أعضاء املكتب التن
والوزير مسئول أمام اهليئة التشريعية عن سلوكه الرمسي والشخصي وعرب اهليئة التشريعية أمام الشعب عن 
أداء وزارته، وعن تفسري ما خفي من نشاطها للهيئة التشريعية إذا طلبت منه ذلك. يتحمل الوزير بالتايل 

سياسة وزارته أو أدائها أو أداء أو سلوك أي موظف من موظفي اخلدمة املدنية مسئولية أي قصور يف
فيه أو إقالته من منصبه يف حالة التابعني له، ويتحمل االستجواب واللوم واحتمال طرح صوت ثقة

القصور أو اخلطأ الشائن. فقد قدم عدد من الوزراء واملسئولني يف الدولة املدن
مناصبهم متحملني بذلك مسئولية أخطاء مل يرتكبوها هم مباشرة بل نتجت عن سوء يف اإلدارة أو نتيجة 

لتهم يفضلون االستقالة حفاظًا على هيبة املنصب ونزوالً أو سوء سلوك أو تصريح خالفوا به خمالفة جع
على األعراف والتقاليد املرعية.

مداوالت املكتب التنفيذي
تسري على كل اليتتسري عليه كل قواعد وإجراءات املداوالتاملكتب التنفيذي هيئة تداولية١٢٩

عضواً ١٢اجتماع تداويل خصوصاً عندما يكون كبرياً يف حجمه. أما إذا كان صغرياً يف حجمه (أقل من 
مثالً) فتدار اجتماعاته كما تدار اجتماعات اللجان بقواعد وإجراءات مرنة. خيضع املكتب التنفيذي يف 

ة واملرجع العام الذي تبنته اجلمعية، إال إذا اجلمعيات املنتظمة ألحكام النظام األساسي والالئحة الداخلي
أعطاه النظام األساسي احلق يف أن يضع الئحته الداخلية اخلاصة. أما املكتب الذي مل ينبثق عن اجتماع 

جلمعية منتظمة فله احلق يف أن يضع الئحته الداخلية بالطريقة اليت يراها على أال تتعارض األوامر عام
ستدمية اليت حتويها مع أي أوامر أعلى.امل



١٢٨

ال جيوز ألي مكتب تنفيذي أن يتداول أي مسألة إال يف اجتماع رمسي متت دعوة مجيع أعضائه له 
بالطريقة املنصوص عليها للدعوة ومت حضورهم وتوافر النصاب لعقده. النصاب القانوين الالزم توافره يف 

أعضائه ما مل حيدد النظام األساسي حجماً آخر.اجتماعات املكتب التنفيذي هو أغلبية كل
إذا طرحت مسألة على اجتماع املكتب وكانت واضحة لكل األعضاء وكان االقرتاح الذي قدمها مفهوماً 
ضمناً، ميكن تداوهلا والتصويت عليها دون احلاجة لطرحها لذلك باقرتاح، وإذا طرحت باقرتاح فال حيتاج 

لألعضاء أن يصوتوا برفع األيدي، وما مل يكن االقرتاح واضحًا لكل عضو ذلك االقرتاح لتثنية. ميكن 
)، جياز كل اقرتاح آخر بالتصويت عليه وفق الضوابط املتبعة.٤٠٠وجياز باملوافقة العامة (صفحة 

أعضاء املكتب. رغم أي اجتماع مت عرضيًا ومل يكن له سجل رمسي، غري قانوين حىت لو شارك فيه كل 
هذا احلكم، تتم اجتماعات بعض املكاتب التنفيذية بطرق فيها كثري من الالمباالة والعفوية بعض 
األحيان. فقد تؤخذ أصوات أعضاء املكتب فرادي عن طريق اهلاتف، أو جتمع موافقتهم الشفوية يف 

قرار توصل إليه املكتب التنفيذي مسألة ما حول مائدة غداء. مجيع هذه املمارسات حتتاج ملراجعة، فأي 
بأي طريقة خالف حضور أعضائه لالجتماع بأشخاصهم، أو مت دون أن يتوافر لالجتماع النصاب 
الالزم، حيتاج إلقرار يف االجتماع التايل. إذا حضر أعضاء املكتب التنفيذي اجتماعًا ومل يبدوا فيه أي 

ر خارج االجتماع، يكونون بذلك قد وافقوا ضمنياً اعرتاض على بعض القرارات اليت اختذها بعضهم اآلخ
على ما مت وتنازلوا عن حقهم يف االعرتاض عليه، وبالتايل أصبحوا ملزمني بتلك القرارات. 

إذا أضطر أعضاء املكتب التنفيذي يف ظرف طارئ أو عاجل إلصدار قرار كتايب يف مسألة ما دون أن 
رار إذا صدر بإمجاعهم نفس قوة النفاذ واألثر القانوين كأن لو  يناقشوها يف اجتماع رمسي، يكون لذلك الق

كان صادراً من املكتب التنفيذي يف اجتماع رمسي.
ال يستطيع أعضاء املكتب التنفيذي أن يصوتوا على االقرتاحات باهلاتف أو بالربيد إذا مل ينص النظام 

). أما إذا احتاج ٣٦٠صفحة باألساسي على إمكانية استعمال هذه الوسائل (أنظر تصويت الغائ
املكتب التنفيذي ألن يأخذ يف ظرف طارئ موافقة أعضائه فرادى هاتفيًا أو شفوياً، فيحتاج ذلك القرار 

أن يثبت ذلك القرار يف حمضر إلقرار يف أول اجتماع تال للمكتب، وعلى أمني املكتب التنفيذي
االجتماع.
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حماضر املكتب التنفيذي
يدون املكتب التنفيذي مداوالت اجتماعاته يف حماضره اليت تتلى عليه بعد ذلك ليجيزها بنفسه. ١٣٠

إال إذا جرى العرف على ذلك. حيفظ أمني يف االجتماع العام عادة ال تتلى حماضر املكتب التنفيذي
املكتب التنفيذي حماضر اجتماعات املكتب ويتيحها ألعضاء مكتبه التنفيذي فقط. ال حيق ألي عضو 
آخر يف التنظيم أن يطلع على هذه احملاضر إال مبوافقة االجتماع العام. على رئيس املكتب التنفيذي أن 

ن نشاط املكتب يلخص فيه أهم ما حوته حماضر اجتماعاته وأي يرفع لالجتماع العام تقريرًا كامًال ع
توصيات أو اقرتاحات يراها. ولالجتماع العام احلق يف أن يأمر باألغلبية املكتب التنفيذي أن يتلو أي 

حمضر اجتماع من اجتماعاته عليه إذا كان هناك داع لذلك.

اللجنة التنفيذية
ملكتب التنفيذي إذا كان هو السلطة العليا يف التنظيم أو إذا كان كبريًا يف حجمه، أنه قد جيد ا١٣١

من عدد حمدد من بني أعضائه لتساعده يف أداء مهامه سينجز مهامه بطريقة أحسن إذا كون جلنة تنفيذية
أسيس أو النظام األساسي للتنظيم النص يف الفرتات الواقعة بني انعقاد اجتماعاته. جيب أن يشمل عقد الت

الالزم الذي يعطي املكتب التنفيذي احلق يف تكوين هذه اللجنة وحيدد كيفية تكوينها واختيار أعضائها 

ال حيق للجنة التنفيذية أن تعدل أيًا من
للمكتب التنفيذي تعديل أي من قرارات أو توجيهات االجتماع العام الذي كونه إال إذا كان ذلك 

بتفويض صريح من اجلهة اليت متلك حق التفويض وهو التنظيم األم.
اً أن تتخذ أي قرار خيص أيضليس من حقها و ئية هامة. ال حيق للجنة التنفيذية أن تتخذ أي قرارات استثنا

ة طويلة، أو ، أو إعادة تشكيل اللجان أو تسريح أو تغيري أعضائها، أو تسيري شئون التنظيم لفرت األساسي

عادة من رئيس وأمني املكتب التنفيذي وأثنني أو ثالثة من أعضائه. ترفع اللجنة تتكون اللجنة التنفيذية
التنفيذية تقارير دورية عن أدائها للمكتب التنفيذي للعلم يتلوها رئيسها أو أمينها. يستمع املكتب 



١٣٠

لتنفيذي لتقرير جلنته التنفيذية يف الفرتة السابقة الجتماعه، ويفتح باب األسئلة واملناقشة والنقد ألدائها، ا
لكن ال يتخذ أي إجراء بشأن ذلك التقرير ألن الغرض منه تنوير املكتب التنفيذي. تسجل اللجنة 
ثل كل جلنة أخرى، تتخذ اللجنة 



١٣١

الفصل السابع: أعضاء املكتب التنفيذي
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من هم أعضاء املكتب التنفيذي؟
جتماع العام من بني أعضائه رئيساً وأميناً للمكتب التنفيذي كحد أدىن وأي ينتخب كل تنظيم يف اال١٣٢

أعضاء آخرين حيتاج إليهم ليشغلوا أي مناصب أخرى. يتكون املكتب التنفيذي من األعضاء الذين مت 

املست
) إذا مسح التنظيم بإشراكهم يف املكتب. يعرف مجيع هؤالء بأعضاء املكتب ١٨٩صفحة منصبه

التنفيذي.
وال أعضاء مكتبه التنفيذي من بني عضويته، لكن ال غضاضة يف أن خيتارهم خيتار التنظيم يف أغلب األح

من غريها، فقد جرى العرف مثًال على أن يكون رئيس اهليئة التشريعية من غري األعضاء املنتخبني. أيضاً 
رج قد ترى إحدى املؤسسات املالية الكبرية أنه من األنفع هلا أن يكون أمني ماهلا مهنيًا مؤهًال من خا

عضويتها.
يف يد أعضاء املكتب التنفيذي سلطة إدارة التنظيم وتسيري أموره يف الفرتة ما بني انعقاد دورات االجتماع 
العام، وذلك إما بنشاطهم كأفراد كل واحد يقوم بتنفيذ مهام منصبه أو كمجموعة يف املكتب التنفيذي. 

يرتأس كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي املكتب املنوط 
شئونه، ويعطي األوامر والتوجيهات املناسبة لكل من يعمل حتت إمرته. أما املسائل اهلامة اليت تتعلق 
بأهداف التنظيم الرئيسية أو بكيفية حتقيق أهداف خطته، فتخضع للتداول على مستوى املكتب التنفيذي 

عضو من أعضاء املكتب التنفيذي مسئول مسئولية كاملة عن أي قصور يف ما أو االجتماع العام. وكل 
أوكل إليه.

زيادة على وظائف أعضاء املكتب التنفيذي، حتتاج بعض التنظيمات خلدمات مساعدة من موظفني 
آخرين مثل الكاتب، واحملاسب، وأمني املكتبة، واملستشار القانوين واملراجع القانوين.

تنفيذي يف النظام األساسيأعضاء املكتب ال
يسمي كل تنظيم يف نظامه األساسي املناصب اليت حيتاج إليها يف مكتبه التنفيذي وحيدد عدد ١٣٣
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ومهام
الحتماالت عدم متكن أي واحد من شاغلي هذه املناصب من القيام بأعباء منصبه لفرتة قد تطول أو 

تقصر، فينص بالتايل بوضوح على كيفية ملء املناصب اليت ختلو لسبب أو آلخر.

تخاب أعضاء املكتب التنفيذيطريقة ان
١٣٤

الالئحة الداخلية. إذا مل يفعل ذلك، ميكنه أن خيتار الطريقة اليت تناسبه أثناء االجتماع العام. فقد يتم 
انتخاب  

ذا مت التصويت على أن يقرتع األعضاء على كل منصب لوحده أو على كل املرشحني يف بطاقة واحدة. إ
أو حسب ورود أمسائهم يف قائمة املرشحنياملرشحني واحداً بعد اآلخر يتم االقرتاع عليهم حسب أسبقية

ترتيب أمسائهم هجائياً. إذا مت التصويت على كل املناصب يف بطاقة واحدة، ال جيد الذي يسقط يف 
صب الذي رشح له فرصة أخرى ألن يرشح نفسه ملنصب آخر أقل درجة.املن

قد يتم التصويت يف اجلمعيات صغرية احلجم النتخاب أعضاء مكتبها التنفيذي برفع اليد أو شفويًا (أو 
أفضل خصوصًا مللء منصب بأي طريقة أخرى تراها). وقد يكون التصويت عن طريق االقرتاع السري

الرئيس. يبدأ االجتماع بانتخاب الرئيس يليه أمني املكتب التنفيذي مث أمني املال مث باقي املناصب 
واألعضاء أو وفق التسلسل الذي حدده النظام األساسي.

حيل حمله إذا كان الرئيس من برفع اليد، يقول الرئيس (أو من فإذا اختار االجتماع العام طريقة التصويت
املرشحون ملنصب الرئاسة هم: اهلادي عالم ورشحته السيدة مىن حسني، وسوسن "ضمن املرشحني): 

فضل ورشحها دانيال لوال، وليلى أدروب ورشحها وليام شحاتة [ويناديهم حسب األسبقية اليت رشحوا 
ويعد "اهلادي عالم يشريون برفع اليد.

ضباط االقرتاع األيدي ويسجلون عدد األصوات. إذا نال أول مرشح األغلبية أعلنه الرئيس فائزًا واكتفى 
بذلك. إذا مل ينل املرشح األول األغلبية، أعلن الرئيس أنه مل ينتخب، ويفتح باب التصويت بنفس الطريقة 

املرشحني األغلبية. ينتخب شاغلو باقي املناصب بنفس الطريقة.للمرشح الثاين حىت حيرز أحد
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أما إذا كان التصويت عن طريق االقرتاع السري، فيمكن أن يتم االقرتاع على كل املرشحني دفعة واحدة، 
ويفوز املرشح الذي نال األغلبية. إذا مل حيرز أحد األغلبية، يعاد التصويت بني اللذين حصال على أكرب 

).٣٦٤صفحة األصوات (أنظر التصويت االستبعاديعدد من 
األغلبية إذا كان املرشحون لعضوية املكتب التنفيذي ثالثة أعضاء مثًال، ونال ثالثة من قائمة املرشحني

ء الثالثة أعضاء يف املكتب التنفيذي. وإذا كان املرشح ملنصب من ينتهي التصويت ويعلن الرئيس األمسا
املناصب واحداً، خيضعه االجتماع للتصويت بنفس الطريقة ويكون قد فاز باملنصب دون معارضة، أو 
يعلن الرئيس فوزه مبوافقة االجتماع. لكن من األفضل أن جيري كل تنظيم مهما كان حجمه انتخاباته 

باالقرتاع السري ح

مدة املنصب
ينص النظام األساسي على مدة شغل كل منصب من مناصب التنظيم. ويباشر العضو املنتخب ١٣٥

النظم املتبعة على مهام منصبه اجلديد فور تأكيد انتخابه وال حيتاج ألي مراسم معينة لتنصيبه ما مل تنص 
).٣٧٠طريقة معينة (أنظر مىت يباشر العضو املنتخب مهام منصبه صفحة 

التبديل اجلزئي ألعضاء املكتب التنفيذي
ي جزئيًا يف فرتات حمددة قد يرى تنظيم من التنظيمات أنه حيتاج ألن يبدل أعضاء مكتبه التنفيذ١٣٦

(ينتخب ثلث األعضاء سنوياً ملدة ثالث سنوات مثًال)، وذلك حىت ال يتبدل كل األعضاء بأعضاء جدد 
وتضيع بالتايل خربة كان ميكن أن يتوارثها بعضهم عن بعض، أو قد يكون ذلك من أجل محاية التنظيم 

م كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي الفرتة من أن تكتسحه أغلبية قليلة اخلربة. ويف هذه احلالة خيد
املقررة له لشغل منصبه، لكن ال تتطابق فرتات األعضاء. إذا جرى العرف أو نص النظام األساسي على 

) وتغري جزء من أعضاء املكتب التنفيذي، يصبح ٤٨٢ذلك (أنظر أمنوذج النظام األساسي صفحة 
انضمت إليه جمموعة جديدة من األعضاء مكتبًا جديداً، وتسقط تلقائيًا كل األعمال املكتب الذي

املتبقية يف جدول أعماله يف الوقت الذي أخلى فيه األعضاء الذين غادروا املكتب مقاعدهم.
إذا كانت سياسة التنظيم املتبعة هي أن يقوم املكتب التنفيذي بتوزيع األعضاء املنتخبني على مناصبه 
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تكوين جلانه من بينهم، فعليه عند انضمام أي جمموعة جديدة له بالطريقة املذكورة أعاله، أن يعيد توزيع و 
املناصب مرة أخرى ويعيد تكوين كل جلانه من جديد. لكن ال يتبع املكتب التنفيذي هذه الطريقة إذا 

ة.بعض أعضائه فرادى يف أوقات خمتلف- لسبب أو آلخر -بدل املكتب التنفيذي 

استقالة عضو املكتب التنفيذي
ألي عضو من أعضاء املكتب التنفيذي احلق يف أن يستقيل من منصبه يف أي وقت شاء بواسطة  ١٣٧

كتاب موجه ألمانة التنظيم، وال شيء مينع هذه االستقالة أو يوقفها. فليس هناك من سلطة تفرض على 
منصب يشغله ضد رغبته. على كل تنظيم أن حيدد إجراءات مناقشة وإقرار أي عضو أن يظل يف أي

تب التنفيذيعزل عضو املك
لكل تنظيم حق أصيل يف أن يعزل أي عضو من أعضاء مكتبه التنفيذي لسبب معقول أو يعلق ١٣٨

منصبه بعض الوقت، على أن ينص النظام األساسي على طريقة العزل والتعليق، وهي عادة نفس الطريقة 
التنظيم أي عضو من أعضاء املكتب التنفيذي إذا دخل اليت جاءت به ملنصبه يف املرة األوىل. فقد يعزل

طرفًا يف تعاقد جتاري
مبصلحته ومداها وحصل على موافقته قبل أن يبدأ تنفيذ العقد. وقد يعزله إذا ارتكب خطأ أو جرماً 

)، أو إذا أصيب مبرض أقعده عن ٤٦٦صفحة ووجده مذنبًا (أنظر احملاكمةحاكمه التنظيم مبقتضاه 
ممارسة نشاطه، أو إذا صدر حبقه حكم بالسجن يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة.

، فال ميكن فصل ذلك ة التنظيمأما إذا انتخب عضو ملنصب من املناصب بواسطة نوع معني من عضوي
العضو ضد رغبة ذلك النوع من العضوية. وإذا فصل أي عضو تعسفياً أو بطريقة غري قانونية، تصبح أي 

انتخابات مللء خانته الشاغرة غري قانونية أيضاً.
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ملء املناصب الشاغرة
قد يشغر منصب من مناصب املكتب التنفيذي أو يف أي جهاز من أجهزة التنظيم بالوفاة أو ١٣٩

االستقالة أو الرحيل من املنطقة أو العزل من املنصب أو املرض املقعد، وهي حاالت ال خالف على خلو 
طريقة اليت مألته املقعد فيها. يف مجيع هذه احلاالت متأل املقعد نفس السلطة اليت مألته أول مرة وبنفس ال

لكن قد ال يكون خلو املقعد مؤكدًا يف كل احلاالت، فقد يكتشف املكتب التنفيذي أن شاغل منصب 
ون سبب ذلك من املناصب غري مؤهل مللئه، أو أنه متغيب عن مباشرة مهامه منذ فرتة طويلة (وقد يك

استقالة غري معلنة)، أو أنه عاجز عن أداء تلك املهام، وقد يكون السبب هو اإلمهال املتعمد. يف أي 
حالة يشغر فيها مقعد من املقاعد املنتخبة لسبب من هذه األسباب، على املكتب التنفيذي أال يتجاهلها 

فيه. على إجراء انتخابات تكميليةأو خيفيها خصوصًا إذا تأكد من ذلك قبل اجتماع كان من املمكن 
املكتب أن يتصل بالشخص املعين شخصيًا أو كتابيًا ويطلب منه حتديد موقفه خالل فرتة زمنية معقولة 
(أسبوعني مثًال) قبل أن يشرع يف إجراءات ملء املنصب. بالتايل، جيب أال تستعمل هذه الطريقة إلزاحة 

به، فال ميكن أن يعترب أي مقعد شاغرًا إذا كان شاغله كفؤًا وراغبًا يف القيام مبهامه. أي عضو من منص
مهما يكن من أمر، جيب أال ميأل أي مقعد شاغر بالتعيني إذا نص النظام األساسي على ملئه 

باالنتخاب.
ت التكميلية مللء إذا مل ينص التنظيم يف نظامه األساسي (من باب االحتياط) على كيفية إجراء االنتخابا

أي منصب يشغر، ميكن للمكتب التنفيذي أن ميأله باالنتخاب يف أي اجتماع من اجتماعاته العادية 
على أن يعلن عن ذلك بطريقة صحيحة. إذا مأل املكتب التنفيذي مقعدًا من املقاعد، يباشر العضو 

تال. ويف ذلك االجتماع العام يثبت املنتخب مهامه فور انتخابه ويستمر يف شغله حىت أول اجتماع عام
أعضاء التنظيم ذلك العضو بالتصويت أو ينتخبوا من يرون غريه لذلك املقعد. 

مسئولية أعضاء املكتب التنفيذي
ظيمه وأن يتصرف املتوقع واملطلوب من كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي أن يعمل لصاحل تن١٤٠

بتعقل وحرص وأن يسخر كل مهاراته من أجله، وأن يلتزم حبدود اختصاصاته، وأن ينفذ األوامر اليت 
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تصدر إليه، وأن حيرتم كل واحد منهم اآلخر ويتقبله على عالته ويتعاون معه بروح متساحمة وأن يستمع 
إليه ليفهم منه ما يود التعبري عنه.

ي أن حيافظوا على أسرار التنظيم وال يذيعوا مداوالت اجتماعاته أو يعلنوا عن على أعضاء املكتب التنفيذ
أي اختالفات يف اآلراء جاءت فيها مهما كانت الظروف. وإذا اضطر التنظيم يف ظروف استثنائية أن 

يستمع ملثل هذه اآلراء أو يتيحها ألي جهة، جيب أن يتم ذلك عرب قنواته املأذونة ووفق اللوائح.
حدود هذه االلتزامات فإن عضو املكتب التنفيذي مسئول عن أي خطأ يقع منه شخصياً أثناء أدائه ويف 

). أيضًا على ٤٩، واإلنصاف وحسن النية صفحة ٤٥٩ملهامه أو بسببها (أنظر ضوابط السلوك صفحة 
ه أن تصرفاته خارج نطاق منصبه تؤثر بطريقة أو بأخرى على هيبة املنصب كل عضو أن يضع يف اعتبار 

وعلى مسعة التنظيم. بالتايل، عليه أن يكون دائماً مثاالً وقدوة لآلخرين يف حياته العامة واخلاصة.

تضارب املصاحل
ملكتب التنفيذي (واملوظفني العموميني) للمكتب التنفيذي يف اجتماع قانوين يتوقع أن يعلن أعضاء ا١٤١

معينة أو أشخاص معينني، وذلك حىت يستطيع التنظيم اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حيدة واستقالل 
ار يتخذه أي عضو من أعضاء مكتبه التنفيذي له عالقة بتلك املسألة. ويبعد األعضاء أنفسهم أي قر 

بذلك عن أي معاملة أو عمل أو نشاط يعرضهم لشبهة استغالل نفوذهم.
فعلى أي عضو من أعضاء املكتب التنفيذي أن ال يدخل شريكاً أو يتعاقد مع أي جهة جتلب له مصلحة 

ان ذلك يف غري مصلحة التنظيم الذي ينتمي إليه. إذا حصل ذلك، قد يعترب أو رحبًا خصوصًا إذا ك
التنظيم تلك الشراكة أو التعاقدات باطلة أو يضع صاحبها موضع شبهة ومساءلة مشروعة إن مل تكن 

بعلم التنظيم وإذنه.
أيضاً، جيب على كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي أال يقبض أي عموالت من أي جهة عن أي
صفقة ختص التنظيم، كما ال حيق للتنظيم أن يعطي قرضًا أو ضمانًا ماليًا من أي نوع ألي عضو من 
أعضاء مكتبه التنفيذي إال يف احلاالت اليت يستثنيها ويوافق عليها األعضاء. يتحمل أعضاء املكتب 

أبرمت فيه صفقة مالية التنفيذي الذين اشرتكوا يف االجتماع الذي منح أحدهم قرضًا أو ضمانًا ماليًا أو
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حيمي التنظيم نفسه من أي ضرر ميكن أن يطاله نتيجة غض طرف بعض أعضائه عن أخطاء البعض 
بينات مبدئية كافية.اآلخر. يف حماولة إلثبات هذه املمارسات، تعد حماضر ووثائق التنظيم

إذا كان ألي عضو من أعضاء املكتب التنفيذي مصلحة خاصة يف أي مشروع طرح على أي اجتماع من 
اجتماعاته، ال يعد امسه يف حساب النصاب الالزم لالجتماع الذي يناقش فيه ذلك املشروع وال يشارك 

يف التصويت عليه.

إلغاء املنصب
ألي تنظيم احلق يف أن يلغي أي منصب من مناصبه التنفيذية أو يعدل يف سلطاته ومهامه مبا يرى ما ١٤٢

مل يكن هناك قانون أعلى مينع ذلك. وعندما حيتل عضو من األعضاء منصباً من مناصب التنظيم، يفهم 
قد تقصر، أو قد يلغى العضو حني يفعل ذلك أن مهامه قد تزيد أو تنقص، وأن مدة شغله ملنصبه

املنصب نفسه وتنتهي بذلك خدماته تلقائياً.

تعويض أعضاء املكتب التنفيذي عن الضرر أو اخلسارة
قد يرى تنظيم من التنظيمات أن عضوًا من أعضاء مكتبه التنفيذي يستحق أن تغطى أتعابه اليت ١٤٣

تكف
التعويض مبوافقة أغلبية األعضاء الذين ليسوا طرفًا وليست هلم مصلحة يف املسألة املعنية. غين عن القول 

ضو من أعضائه أي مقابل مايل أو مادي من أي نوع ألي عأنه ليس من حق أي تنظيم أن يقدم
التنفيذيني تشجيعًا له القرتاف جرمية فيها مكسب للتنظيم. وال حيق ألي تنظيم أن يغطي تكاليف 

التقاضي نيابة عن أي عضو من أعضائه ارتكب جرماً ثابتاً ما مل يكن هناك قانون يستثين ذلك.
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١٤٢

يف هذا الفصل
١٤٣..............................................................ئيس؟من هو الر 

١٤٣.............................................................مؤهالت الرئيس
١٤٤...............................................................شرعية املنصب
١٤٤..............................................................الرئيس (الزعيم)
١٤٤..............................................................سلطات الرئيس

١٤٥...................................................تفويض االختصاص والتوقيع
١٤٥................................................................الرئيس الثاين
١٤٦................................................................الرئيس املعني

١٤٦...............................................................الرئيس املؤقت
١٤٧................................................................نائب الرئيس

١٤٧......................................................من هو رئيس االجتماع؟
١٤٨............................................................اإلعداد لالجتماع

١٤٩.......................................................أخالق رئيس االجتماع
١٥٠...............................................واجبات الرئيس يف إدارة التداول

١٥٢...........................................................احلفاظ على النظام
١٥٣.................................................................حياد الرئيس

١٥٤...............................................................الرئيس املستبد
١٥٥.....................................................التعامل مع الرئيس املستبد

١٥٥.................................................................صوت الثقة
١٥٦.........................................................صوت اللوم (التوبيخ)

١٥٨...............................................................حماكمة الرئيس



١٤٣

من هو الرئيس؟
رئيس التنظيم هو الشخص الذي ميلك السلطة التنفيذية الكاملة يف التنظيم وهو الذي يوجه قوته ١٤٤

عمل تؤديه قوة التنظيم يؤدى عن طريقه. حيدد النظام األساسي مسمى الرئيس وسلطاته وواجباته وأي 
ومسئولياته وطبيعة وظيفته. يقوم الرئيس باملهام اآلتية:

.يكون اإلداري األول يف التنظيم، ويرأس مكاتبه واجتماعاته
املناسب من اخلطب يعرب عن آراء التنظيم وميثله أمام الغري وأمام القضاء، ويديل ب

والتصرحيات بامسه، ويتحدث دفاعاً عن تصرفات جلانه وعن نشاط أعضاء مكاتبه التنفيذية 
والعاملني يف أجهزته.

 يقود احلمالت االنتخابية إذا كان التنظيم حزبًا سياسيًا مثالً، ومحالت مجع املال
واالستقطاب والدعوة والتجنيد.

لتنظيمات األخرى بالتشاور مع املكتب التنفيذي.يربم املعاهدات واالتفاقيات مع ا
 يراقب ويتابع نشاط التنظيم وأداء موظفيه، ويعني أعضاء جلانه املستدمية، ويوقع على

اخلطابات والوثائق اليت حتمل إرادته، ويضع مع باقي أعضاء التنظيم ورؤساء أجهزته نظمه 
اإلدارية وحيدد املسئوليات ويوزع املهام.

ن يلتزم التنظيم بوثائقه احلاكمة والقانون، ويستجيب دون إبطاء لكل يعمل على أ
التوجيهات والتعليمات الصادرة من جهات أعلى خصوصًا ما تعلق منها بالتخطيط 

والتنظيم واملراجعة.

مؤهالت الرئيس
ت واخلربة والصفات الالزمة لتحقيق مهام الرئاسة واالضطالع بأعبائها، على الرئيس أن ميتلك املؤهال١٤٥

لشغل منصبه وأداء مهامه بطريقة مقنعة. فزيادة على أنه جيب أن يكون موضع ثقة أعضاء التنظيم وحيظى 
بقبوهلم واحرتامهم، عليه أن ميتلك الشجاعة اليت متكنه من قيادة تنظيمه وحتقيق النصر له يف كل معاركه، 

وأن يكون قادرًا على التخطيط السليم، وعل
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انتمائهم لتنظيمهم.

شرعية املنصب
هي اليت يتحصل عليها الرئيس ، اليت تعنيها قواعد املداوالتالرئاسة، أو رئاسة اهليئات التداولية١٤٦

بواسطة إجراء يعتربه األعضاء نظاميًا وقانونيًا ومقبوًال. متثل الرئاسة املشروعة طموحات التنظيم حبق 
ه عن رضى وقبول به وبالتنظيم وبإجراءاته.وصدق وتتصرف نيابة عنه مبوضوعية وحتكم

الرئيس (الزعيم)
ارتبطت رئاسة بعض التنظيمات بوالء لزعامة دينية أو عرقية أو ملؤهالت أو مميزات يف شخص ١٤٧

الرئيس. وقد تكون تلك الزعامة من صنع فئة. يف أغلب هذه احلاالت يكون للزعيم وضع متميز يف 
، بل قد يصبح يتسم أداؤه بنزعة فردية واضحة تبعده عن التعامل من خالل قنوات املؤسسةالتنظيم، وقد 

هو املؤسسة ورمزها األوحد. وقد تصل النزعة الفردية به ألن يقرر وحده يف كل شئون التنظيم كبريها 
إسكات الرأي اآلخر.وصغريها. وقد يضيق بالرأي املخالف بكل ما حيمل هذا الضيق من صنوف 

ما يهمنا يف هذا السياق هو أن مثل هذا النوع من الزعامة وإن ارتضته فئات وشرائح عريضة يف كل جمتمع 
)، إال أنه يؤثر يف الغالب على حياد وموضوعية ٣٢(أنظر أيضًا الكيانات الدينية والعقائدية صفحة 

أعضاء التنظيم وجيعل م

فيه حقوقهم يف سبيل إرضاء (الزعيم) تفاديًا لسخطه أو اعتقادًا بأن تفويضهم إياه للتصرف نيابة عنهم

الذي يسود فيه حني يصبح هُم التنظيم هو تأكيد وتوطيد دعائم ذلك الوالء.

سلطات الرئيس
التنظيم، وعندما يكون رئيساً ال ميلك رئيس التنظيم أي سلطات أكثر من أي عضو آخر يف ١٤٨
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الجتماع من اجتماعات التنظيم، فإنه ال ميلك أثناء إدارته لالجتماع أي سلطات أكثر من تلك اليت 
تعطيها إياه النظم املتبعة. لكن قد يعطي عقد التأسيس أو النظام األساسي أو القانون أو قرار من املكتب 

ه العرف املتبع أو تعطيه طبيعة التنظيم ونوع مهامه سلطات التنفيذي الرئيس سلطات إضافية. وقد يكفل ل
أخرى. فقد تعطي شركة من الشركات مديرها مثًال سلطات مالية وجتارية واسعة تقتضيها مصلحتها وحركة 

ات املناسبة. أما رئيس النادي الثقايف فغالبًا ما يكون حمدود السوق، ومتكنه بذلك من اختاذ القرار 
أعباء تذكر، ويقوم األمني العام أو السلطات. وقد يكون لبعض التنظيمات رئيس لكنه ال ميارس أي

) للتنظيم أو أمني املكتب التنفيذي بكل املهام التنفيذية. ١٦٨املدير العام (صفحة 

االختصاص والتوقيعتفويض
للرئيس احلق يف أن يفوض بعض اختصاصاته املستمدة من القانون أو عقد التأسيس أو النظام ١٤٩

صية، وينقل بالتايل ذلك اجلزء من االختصاص للمفوض إليه مبا األساسي إىل أحد مرؤوسيه بصفته الشخ
). أيضاً، ميكن للرئيس أن يفوض أحد أعضاء ١٢٤صفحة السلطاتمينعه من ممارسته (أنظر تفويض

. لكن تفويض التوقيع ال يتضمن نقالً لالختصاص، وبالتايل ال مينع املكتب التنفيذي يف أن يوقع نيابة عنه
الرئيس من ممارسة ذات االختصاص رغم التفويض. ويف الغالب يتم تفويض التوقيع على أساس اعتبار 
شخصي يف املفوض إليه وثقة خاصة فيه، ومن مث ينتهي إذا تغري املفوض أو املفوض إليه. القرارات اليت 

وض إليه بالتوقيع عليها ال تنسب إليه وإمنا تنسب إىل املفوض وتأخذ مرتبة قراراته.يعتمدها املف

الرئيس الثاني
تنتخب بعض التنظيمات الكبرية قبل عام مثًال م١٥٠

الشخص الذي خيلف الرئيس احلايل تلقائيًا عندما تنتهي فرتة رئاسته املنصوص عليها. بالتايل، ال ينتخب 
التنظيم يف دورته االنتخابية رئيسًا بل ينتخب رئيسًا ثان وباقي أعضاء املكتب التنفيذي. والرئيس الثاين 

يقة األمر رئيس حتت التمرين للدورة التالية.هو يف حق
عندما يكون لتنظيم من التنظيمات رئيس ثان، ال يستطيع هذا التنظيم أثناء أي دورة من دوراته إعادة 

بنفسه ذلك املقعد أو أقيل لسبب معقول. النظر يف من سيكون رئيسه التايل إال إذا أخلى الرئيس الثاين
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إن كان هناك حيتل الرئيس الثاين يف سلم األمهية املرتبة التالية مباشرة للرئيس احلايل يليه نائب الرئيس
اعات التنظيم يف غياب الرئيس وحيل حمله يف حالة استقالته 

. ال يكون للتنظيم رئيس ثاين إال إذا نص النظام األساسي أو إقالته أو موته ليكمل باقي مدة املنصب
على ذلك.

الرئيس املعني
خب بواسطة أعضاء التنظيم الذي يرتأسه، فقد يكون معيناً من جهة قد يكون رئيس التنظيم غري منت١٥١

أخرى. للرئيس املعني والءان: واحد للجهة اليت عينته وآخر للجهة اليت يتوىل رئاستها. ووالؤه للجهة اليت 
عينته عادة أقوى ألنه يدين هلا بالوظيفة اليت يشغلها. من املهم يف مثل هذه احلاالت، أن توزع اجلهة 

سئولة السلطات واملسئوليات بوضوح بني الرئيس والتنظيم الذي يرأسه ليعرف كل طرف حدوده وال امل
يضطر الرئيس مثًال ألن يرتأس اجتماعاً يناقش مسألة تعرض منصبه للخطر أمام اجلهة اليت عينته.
ه لذلك قد يكون الرئيس أيضًا هو الشخص الذي قام بتعيني كل األعضاء الذين خيدمون حتته، وبيد

األعضاء فيه أن خيتلفوا مع رغباته بالوضوح الالزم. ولتفادي هذا اخللل، على النظم املتبعة أن حتمي 
وسلطات باقي األعضاء وحدود كل سلطة.الرئيس واألعضاء فتنص بوضوح على سلطات الرئيس

الرئيس املؤقت
غائباً عندما يكون رئيس التنظيم غائباً وال يكون للتنظيم نائب للرئيس أو حينما يكون نائب الرئيس١٥٢

املكتب التنفيذي، أيضاً، يدعو أمني املكتب التنفيذي االجتماع لالنتظام. أما يف حالة غياب أمني
فيدعوه أي عضو آخر. وقد جرى العرف على أن خيتار األعضاء أكربهم سناً ليدير اجللسة مؤقتاً. يتنحى 
أي شخص ترأس االجتماع مؤقتًا عن املنصة عندما يصل الرئيس أو نائب الرئيس أو عندما يتم انتخاب 

.رئيس مؤقت
لت الرئيس أو نائبه عاجزين عن مواصلة عملهما لفرتة طويلة، وأراد إذا كانت هناك أي أسباب جع
أكثر من اجتماع، عليه أن خيطر االجتماع بأنه سيتم يف االجتماع القادم التنظيم أن يرتأس الرئيس املؤقت
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ذا انتخاب رئيس مؤقت وأنه حني ينتخب سيرتأس اجتماعات التنظيم لبعض الوقت، وأن يضمن ه
اإلخطار يف الدعوة لذلك االجتماع.

نائب الرئيس
ميكن أن يكون للتنظيم نائب للرئيس لينوب عن الرئيس أثناء غيابه، ويقوم مقامه يف متثيل التنظيم ١٥٣

عادة بنفسويف إدارة اجتماعاته، وحيل حمله يف اختصاصاته. يتم اختيار نائب الرئيس
اختيار الرئيس. تكون القرارات الصادرة من نائب الرئيس يف نفس مرتبة قرارات الرئيس، لكن ال يكون 

الرئيس مسئوالً عن أخطاء نائبه أثناء حلوله حمله. 
ليس لنائب الرئيس أي سلطات أخرى مالزمة ملنصبه، لكن ميكن أن تكون له مهام وسلطات إضافية 

ها القانون أو عقد التأسيس أو النظام األساسي أو تعطى له بقرار أو يفوضه إياها الرئيس.يعطيه إيا

يرأسها.أي جلنة مستدمية
رئيس احلق يف أن يكون عضواً حبكم منصبه يف كل اللجان وأن يعني  إذا نص النظام األساسي على أن لل
)، هذا احلق امتياز أعطاه إياه النظام األساسي وليس جزءاً من مهام كل أعضائها (عدا جلنة االنتخابات

قتاً. أيضاً، ولنفس األسباب، منصبه. وبالتايل ال يتحول هذا االمتياز لنائب الرئيس يف حالة إنابته عنه مؤ 
حمل الرئيس يف أي جلنة كان الرئيس عضوًا فيها حبكم منصبه ما مل يعط ذلك احلق ال حيل نائب الرئيس

بنص.

من هو رئيس االجتماع؟
ي اجتماع وقد يكون رئيس يف هذا الكتاب، الرئيس (ما مل يعَّرف بأي صفة) هو أي شخص يرأس أ١٥٤

التنظيم وقد ال يكون. لرئيس التنظيم احلق يف أن يرتأس أي اجتماع من اجتماعات التنظيم، كما أن له 
أن ينيب غريه لرئاسة أية جلسة أو اجتماع. أنظر أيضاً –يف حالة تغيبه لسبب أو آلخر –احلق أيضًا 

). يسمى رئيس االجتماع بالرئيس ما مل يعطه النظام األساسي أو العرف ٢٢٦(صفحة رئيس اللجنة
لقباً معيناً.
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رئيس االجتماع، أو الرئيس، هو أي شخص حيتل ذلك املنصب يف االجتماع املعين حىت لو مل يكن هو 
لرئاسة (املنصة). واملنصة هي رئيس التنظيم. أما املنطقة اليت حيتلها من قاعة االجتماعات فهي منصة ا

عادة مكان متميز يف القاعة يرى منها الرئيس كل احلاضرين ويرونه، وال حيق اجللوس فيها أو التحدث 
منها إال ألولئك الذين مسح هلم هو بذلك مثل أمني املكتب التنفيذي وضيوف الشرف. والقاعة هي كل 

االجتماع (أعضاء وأماكن) عدا املنصة.
يف حساب النصاب القانوين إذا كان منتخبًا من بني أعضاء التنظيم، وبالتايل يكون له احلق يعد الرئيس

يف أن يطرح اقرتاحات جديدة وأن يشارك يف نقاشها ويف نقاش أي اقرتاحات يطرحها األعضاء ويصوت 
قرتاح من االقرتاحات (أنظر إذا تعادلت األصوات يف اعليها مثله مثل غريه، ويكون له صوت ترجيح

) ما مل ينص على غري ذلك يف النظام األساسي أو الالئحة ٣٩٨صفحة ضوابط صوت الرتجيح
الداخلية. 

مللزمة يكسب الرئيس سلطته من االجتماع الذي يرأسه. وإرادة األعضاء اليت يعربون عنها باألغلبية هي ا
يف كل اجتماع. جيسد الرئيس هذه اإلرادة حني يقوم مبهامه بطريقة نظامية. فقد أعطى التنظيم الرئيس 
سلطات واسعة يف إدارة االجتماعات وقيد تلك السلطات بعدة ضوابط وقواعد وإجراءات. فعلى الرئيس 

أن يردوه إىل الصواب بالطرق أن يطبق تلك القواعد واإلجراءات، وإذا أخطأ يف تطبيقها لألعضاء احلق يف
املتفق عليها واملنصوص عنها.

اإلعداد لالجتماع
على الرئيس أن يعد نفسه لكل اجتماع يرتأسه مهما كان ذلك االجتماع صغريًا وذلك بأن يقوم ١٥٥

باآليت:
ًا ملا قد يسفر يراجع قائمة املسائل اليت ستطرح على االجتماع ويضعها يف نقاط استعداد

عنه التداول. ويعمل على أن يتحصل على املعلومات الضرورية عن تلك املسائل، بل قد 
حيتاج ألن حيول بعض تلك املسائل للجان لتجمع املعلومات الالزمة عنها وترفع تقاريرها 

لالجتماع.
يذي حيضر ملكان االجتماع قبل وقت كاف من موعد انعقاده ليلتقي بأمني املكتب التنف

ويراجع معه قائمة املسائل اهلامة اليت سيتناوهلا االجتماع ويطلع على أي مراسالت متت يف 



١٤٩

الفرتة السابقة.
 يتشاور مع باقي أعضاء املكتب التنفيذي ورؤساء اللجان قبل االجتماع حول أي مسائل

ميكن أن تكون مصدر صراع أثناء اجللسات ويتفاكر معهم حول كيفية معاجلتها. ليس 
لغرض من مثل هذه املشاورات هو إسكات صوت املعارضة أثناء االجتماع، بل العكس ا

هو الصحيح، إذ أن ما يصل إليه الرئيس من آراء، تساعده وتساعد االجتماع يف أن 
يستمع لوجهات النظر املختلفة بطريقة هادئة.

سائل اليت يدرس جدول أعمال االجتماع بعناية ويتأكد من أن كل عضو على علم بكل امل
ستناقش فيه.

 يلم إملاماً تاماً بقواعد وإجراءات املداوالت وبأحكام النظام األساسي وباألوامر املستدمية يف
الالئحة الداخلية وبسياسات التنظيم وأعرافه.

أخالق رئيس االجتماع
اجتماع من االجتماعات، إذا كان ١٥٦

رئيساً للتنظيم أيضاً أو مل يكن، منها على سبيل املثال ال احلصر اآليت:
 أن يكون دمث األخالق، لبقًا يف خطابه، صارمًا وحازمًا مع املشاغبني، وصبورًا على

األسئلة احملرجة اليت تطرح من حني آلخر. فحسن اخللق يساعده على حتقيق نتائج طيبة 
و 

واجلرأة والشجاعة.
 أن يكون معتدل النربة يف حديثه، واضح الصوت، هادئاً، وال يفقد أعصابه بأي حال وإال

فقد احرتام اجلميع.
ش حياءه، فال يستفز أحداً أو أن يبتعد عن كل ما يسيء ألي عضو أو جيرح شعوره أو خيد

يتهكم عليه أو يقرعه أو ينتقده أو يعريه علناً، وأن يبعد نفسه ويبعد االجتماع عن 
) بل …التعبريات واللغة اخلشنة السوقية. عليه أن يتحاشى احلديث بضمري املتكلم (أنا أرى 

ذلك من نربة ) ملا يف …)، وال خياطب عضوًا بقوله (أنت …بضمري الغائب (الرئيس يرى 
شخصية واستفزازية. 



١٥٠

 ،أن يكون مستمعًا أكثر منه متحدثاً، فيحيل ألعضاء املكتب التنفيذي، كل يف جماله
األسئلة املناسبة اليت توجه إليه ليجيبوا عليها.



تصحيح أخطائهم بتهديد
بل عليه أن يلجأ حبذر لإلجراءات التأديبية املنصوص عليها اليت تقوِّم املخطئ وتصحح 

مسار االجتماع دون تشويش أو هرج.
.أن يراقب تصرفاته بدقة حىت يكون قدوة لغريه من األعضاء

واجبات الرئيس يف إدارة التداول
على الرئيس أن يقوم باآليت يف إدارة التداول:١٥٧

 يأخذ مقعده يف املنصة ويدعو االجتماع لالنتظام يف وقته احملدد حني يتأكد من أن
النصاب املطلوب قد اكتمل. ويقود دفة احلوار بطريقة رمسية وحبكمة ويتلمس باستمرار 

رغبات األعضا
ممكن وبأحسن الطرق وأقصرها. ويساعدهم يف صياغة االقرتاحات ويف فهمها، فيعيد 

ترتيب احلديث ويلخص النقاش ويلملم خيوطه ليساعد اجلميع يف بلورة أفكارهم. 
ول املسائل وفق الزمن املتاح، فيعطي يقدم أعمال االجتماع بندًا وراء بند، وينظم تدا

املسائل اهلامة وقتًا أطول أو يطلب تقدمي األهم قبل املهم. أيضاً، ميكنه أن يستأذن 
االجتماع لتحديد عدد الكلمات اليت يعطيها لألعضاء وطول كل كلمة إذا أصبح الوقت 

املتبقي لالجتماع ضيقاً.
ديث حسب أسبقيةيقدم االقرتاحات للنقاش ويأذن لألعضاء باحل

احلديث أو تسلسل املسائل املطروحة. وحني يتحدثون، يتأكد من أن كل النقاش يوجه له 
وليس للمجتمعني أفراداً أو كمجموعة.

 ينظم النقاش وحيد من األحاديث اجلانبية ومن أي نشاط ال يتم بواسطته، ويتأكد من أن
ش ينحصر يف االقرتاح قيد النظر وليس يف غريه، ويعطي األعضاء الذين يرغبون يف النقا

املشاركة فرصاً متكافئة، ويوزع الفرص بالتناوب على وجهات النظر املختلفة ما أمكن ذلك 
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خصوصاً عندما يناقش االجتماع اقرتاحات هامة.
 شخصي أو يتحول حيمي األعضاء من بعضهم البعض حىت ال ينحرف احلوار إىل صراع

االجتماع من جمال تفنيد آلراء املتحدث إىل طعن يف شخصه أو يف نواياه ودوافعه، تصرحياً 
أو تلميحاً. فعليه أن يتيح لكل األعضاء يف كل اجتماع منربًا حرًا للتداول، ويهيئ هلم 

انتهاك الظروف املالئمة اليت تكفل لكل منهم أن يبدي رأيه يف املسائل املطروحة حبرية دون

بالكالم إذا طلبوه، ويشجع الذين مل يتحدثوا على املشاركة، وحيد بلباقة من محاس الذين 
يطيلون يف احلديث أو الذين يطلبون فرصاً أكثر من غريهم.

عد واإلجراءات، ويعطي املعلومات واحلقائق الالزمة جييب على أسئلة األعضاء املتعلقة بالقوا
عن االقرتاحات اليت يناقشها االجتماع.

يف االجتماعات اليت يرأسها وفقاً يتأكد من صحة تطبيق قواعد وإجراءات املداوالت
ويكون مرناً يف للقانون والنظام األساسي والالئحة الداخلية للتنظيم، وميارس سلطاته حبكمة 

تطبيق القواعد واإلجراءات ال أسريًا هلا. فالقواعد مل توضع أصًال إال ملساعدته يف عمله، 
بالتايل عليه أن يكون منطقياً يف استخدامها.

 وبعد أن يأخذ كل اقرتاح حقه من النقاش، يقدمه للتصويت بتالوة نصه أو يطلب من أمني
عليه. ويؤمن الظروف املالئمة ألن يتم التصويت املكتب التنفيذي تالوته قبل التصويت

حبرية وتعد األصوات بطريقة صحيحة، ويعلن نتيجة التصويت وما يرتتب على تلك النتيجة 
من خطوات.

.يتأكد من صحة تدوين حمضر كل اجتماع ترأسه ومن صحة تدوين كل قرار اختذ فيه
ملوعد احملدد لنهايته أو عند انتهاء ذلك بالتصويت أو يف اعضاء يرفع االجتماع إذا طلب األ

مناقشة جدول األعمال أو يف أي حالة طارئة تستدعيها سالمة أعضائه أو سالمة املواطنني 

 قد يلعب الرئيس يف بعض األحيان زيادة على دوره مديراً لالجتماع دور املساعد لألعضاء
على الرئيس أن يتحلى ،بطأ. يف هذا الدورأر إن يدعمهم أثناء تداوهلم وينشط سري احلوا

بعدة مهارات أمهها أن يقوم بإدارة عملية تبادل املعلومات أكثر من إدارة التداول مبا فيها 
من قواعد وإجراءات. فإن كانت مهمة الرئيس يف إدارة التداول هي ضمان سالمة الوصول 
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أيضًا وبنفس القدر بنشاط األعضاء يهتملالجتماع إىل قرار يف مسألة ما، فإنه كمساعد 
يهتم يف هذه الرحلة. بالتايل، يعىن مبحتوى النقاش دون أن يتهاون يف إدارة التداول، و 

يعمل ،بالتفاصيل دون أن تغيب عنه الصورة الشاملة للمسألة قيد النظر. يف هذه األحوال
نها، وهي يف احملصلة الرئيس على بناء اإلمجاع بأدوات ووسائل حمددة ميكن تعلمها وتلقي
، يف مثل على الرئيسالنهائية القيادة باملشاركة بدًال عن املوافقة العمياء أو التلقي السليب.

إلدارة عالقات األعضاءيهيئ نفسه أن يكون مستشارًا أكثر منه قائداً، فهذه األحوال،
الجتماع لقرار يف فيبادر بفتح أبواب النقاش ويطلب من األعضاء أن يدلوا بآرائهم ليصل با

يحفزهم على تقدمي فما يطرح عليه من مسائل بطريقة تفاوضية بدالً من إمالء ذلك عليهم، 
قادراً على قراءة م. عليه أيضاً أن يكونحكمتهحيرتم مجموعة و كهماآلراء املبتكرة، وحيرتم

يكون دائماً التيارات املتنامية حتت سطح االجتماع والتأقلم مع األوضاع املتغرية فيه، وأن
قة متمكناً واثقاً من أدائه، فيشيع بذلك جواً مهنياً يف االجتماع وطاقة وحيوية يف التداول وث

بني اجلميع.

احلفاظ على النظام
فصل على الرئيس أن يعمل بكل الطرق املمكنة على حفظ النظام أثناء االجتماعات اليت يديرها، وي١٥٨

٤٦١صفحة يف كل نقطة من نقاط النظام (أنظر نقطة نظام

ناب عنه، لكن ميكن ألي عضو أن على أي إجراء اختذه الرئيس أو اختذه نائبه مىت ال جيوز التعقيب
). أما يف األحوال اليت تكون ٤٤٥يستأنف على ذلك اإلجراء أو احلكم بالطرق املتفق عليها (صفحة 

فيها األحكام غري واضحة يف اإلجابة على مسألة من املسائل، فيمكن للرئيس أن يرجئ البت فيها ريثما 
يستشري جهات االختصا

على الرئيس أن ينادي األعضاء للحديث بأمسائهم ويذكر هوية كل منهم ما أمكن ذلك، حىت يعرِّف 
احلضور بعضهم ببعض ويساعد األمني يف تسجيل الوقائع أو يف تفريغ التسجيل الصويت بسهولة الحقاً. 

ئيس أال خياطب األعضاء بأمسائهم، وإن فعل فال يكون ذلك إال يف لكن قد يفرض العرف السائد على الر 
احلاالت العقابية اليت يكون ذكر االسم يف حد ذاته لفتاً للنظر وتذكرياً للعضو بأن امسه قد دون يف حمضر 
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االجتماع. عندما تفرض السياسة املتبعة على الرئيس عدم ذكر األمساء أثناء االجتماع، يستحسن أن يقدم 
عضو امسه وموقعه يف اهليئة اليت ينتمي إليها قبل أن خياطب االجتماع.ال

للرئيس احلق يف أن يبعد من االجتماع أي شخص ليس له احلق يف حضوره أو تعدى على حرمة مكان 
االجتماع، وأن يستعمل يف ذلك كل الوسائل املعقولة وبعد التحذير الكايف، وأن يطرح قراره ذلك 

إذا دعا احلال.لالجتماع لتعضيده 
قد توجد يف بعض االجتماعات معارضة منظمة قد يكون من بني أهدافها التشويش على االجتماع أو 

اعة أو يشتتهم فيها إن أمكن مع املسئولني عن تنظيم االجتماع بوضع من يشتبه فيهم يف مقدمة الق
ذلك.

من احلديث إذا تعمد مقاطعة املتحدثني أو عطل أو أعاق سري االجتماع أو خرج عن موضوع النقاش. 
م أن يعد بياناً يضمِّنه مجيع حججه، وقد خيطر األشخاص فقد يلزم كل شخص يرغب يف تقدمي اقرتاح مه

الذين لديهم آراء خمالفة يف موضوع ما أن يستعدوا للكالم، أو أن يقرتح، توفريًا للزمن، إحالة اقرتاح ما 
للجنة مؤقتة لدراسته قبل عرضه للنقاش، أو أن مينع النظر يف اقرتاح أصبح بعد تعديله مسخاً من االقرتاح 

أو نقيضاً له. كما ميكنه أن ميتنع عن تقدمي أي اقرتاح إذا كان من رأيه أنه ال يقع ضمن سلطات األصلي 
االجتماع أو كان غري قانوين أو هازًال. لكن جيب أن يكون الرئيس واسع األفق وحكيمًا وهو يتخذ مثل 

هذا احلكم.
ي اجتماع من االجتماعات جيوز للرئيس أن يدعو أي خبري أو أي موظف من موظفي التنظيم حلضور أ

اليت يرتأسها لالستنارة برأيه. وألي واحد من هؤالء املدعوين أن يبدي رأيه، لكن ال جيوز له التصويت يف 
).١٨٩صفحة أي موضوع معروض على االجتماع (أنظر األعضاء املدعوون

حياد الرئيس
على الرئيس أن يكون حمايداً يف إدارة املداوالت ويف معاملة األعضاء، فقواعد املداوالت ال تطبق إال ١٥٩

حبياد. عليه أن يكون منصفًا لألعضاء غري متحيز ألحد أو جمحف يف حق آخر، وأن يتدخل بالسرعة 
الالزمة لتأمني حقوق وامتيازات كل األعضاء، وأن يبعد نفسه عن مو 
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شبكة متينة للتواصل بني األعضاء.
ولكي ال يأخذ حياد الرئيس يف إبداء رأيه وتقييمه األمور صفة انتهازية، جيب عليه أن يفصح عن رأيه 

ع عنه إن كان مقتنعًا به حىت لو كان مساندًا لفئة. فليس املطلوب منه أن يغسل يديه من بوضوح ويداف
آرائه ومعتقداته اخلاصة، لكن املطلوب أال يسمح آلرائه ومعتقداته أن تؤثر على إدارة االجتماع الذي 

فيما يتعلق بالفتوى يرتأسه. فال حيق له وهو على املنصة أن يكون طرفاً يف الصراع اجلاري، وأال يتدخل إال
يف نقاط النظام واالستئناف أو لإلجابة على املسائل اإلجرائية. وعليه، إذا أراد أن يديل برأيه يف مسألة 
مطروحة للتداول، أن يتنحى عن كرسيه ملن ينوب عنه قبل أن يشارك يف النقاش الدائر وأال يرجع لرئاسة 

االجتماع حىت ُحتسم املسألة.
يشارك يف التصويت ما أمكن إال إذا تعادلت األصوات. وإذا شارك، فعليه أن يتوخى على الرئيس أال 

). ال تعد ٣٩٨صفحة احلذر فقد يفسر صوته حتيزًا لفئة أو حتامًال على أخرى (أنظر صوت الرتجيح
جتماع مداخالت يف االجتماعات الكبرية.

الرئيس املستبد
ومهامه وواجباته حني يكون رئيسًا للتنظيم أو رئيسًا الجتماع من ذكرنا أعاله سلطات الرئيس١٦٠

وجه األكمل وفق اجتماعاته. ومن املتوقع يف كل تنظيم أن ميارس الرئيس سلطاته ويقوم بواجباته على ال
أحكام التنظيم وقواعده وإجراءاته.

لكن قد خيرج الرئيس على حدود السلطات اليت أسبغها عليه التنظيم ويستبد برأيه وجيور على حقوق 
األعضاء دون مسوغ. فقد يغلظ يف معاملة األعضاء والضيوف، ويرفض أن يعطي فرصة إبداء الرأي أو 

أو لغرض يف نفسه، وقد يتجاهل نقاط النظام أو االستئنافات اليت احلديث لبعض األعضاء كيدًا فيهم 

يرفض أن يقدم بعض االقرتاحات للتصويت عندما حيني موعد التصويت عليها، وقد حيتكر الكالم 
ن داع حني يتحدثون، وقد يتجاهل جدول أعمال االجتماع عن قصد ويرفع ويقاطع األعضاء دو 

االجتماع كيف شاء أو متحدياً لرغبات األعضاء.
وقد يصل االستبداد به ملرحلة يلغي فيها دور التنظيم كمؤسسة، فيخرق النظام األساسي ويرفض حكم 
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مستبد حيتاج االجتماع لطريقة األغلبية وال حيمي حقوق األقلية. الرئيس الذي يتصرف هكذا رئيس 

التعامل مع الرئيس املستبد
على األعضاء وهم يواجهون رئيسًا مستبداً أو جائرًا أن يلجأوا لكل ما أتاحته هلم قواعد وإجراءات ١٦١

املداوالت
عضواً من أعضاء التنظيم وجاء ملنصبه منتخباً من بينهم. أما إذا كان معيناً من جهة أخرى، فال يستطيع 

االجتماع حماسبته أو عزله.
ام املناسبة كلما دعت أول ما يبدأ به األعضاء وهم حياولون تقومي سلوك رئيسهم، هو أن يثريوا نقاط النظ

) أو يستأنفوا لالجتماع على أحكامه إذا دعا احلال (أنظر االستئناف ٤٥٦الضرورة لذلك (صفحة 
).٤٤٥صفحة 

قشوا أمره 
بطريقة ودية خارج االجتماع، وأن يقود النقاش معه عدد قليل منهم حىت ال يظهروا ككتلة معادية. إذا مل 

عنه أو يفلح األعضاء يف أن يصلوا معه ألمر سواء، ميكنهم، بعدئذ، أن يطرحوا اقرتاحًا حبجب الثقة
عوا يف إجراءات إبعاده عن الرئاسة بالطريقة اليت نصت عليها يقدموا له صوت لوم يوخبونه به أو يشر 

الوثائق احلاكمة. وما دام مثل هذا التصرف حمتمًال، فعلى التنظيم أن حيدد يف الئحته الداخلية إجراءات 
.التعامل مع الرئيس املستبد

صوت الثقة
ا متادى الرئيس يف استبداده رغم كل حماوالت األعضاء لرده للطريق القومي، ميكن لعضو من إذ١٦٢

األعضاء أن يطرح اقرتاحًا حبجب الثقة عنه. هذا االقرتاح حيتاج لتثنية وميكن أن يناقش وأن يعدل 
ري االجتماع ولألغلبية لتبنيه ما مل حيدد التنظيم يف وثائقه احلاكمة حجمًا آخر. وحجب الثقة هو تعب

الرمسي عن عدم مناصرته ألفعال الرئيس وشجبه لتصرفاته يف هذه احلالة، أو عدم دعمه للسياسات 
والربامج اليت يطرحها.
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ال يعاد النظر يف صوت الثقة يف نفس املسألة، ولذلك ميكن أن تستعمله األغلبية عن قصد لتعزيز 
عددًا كافيًا من األصوات إىل جانبها. فإذا فازت 
منعت بذلك املناوئني هلا بطرح اقرتاح حبجب الثقة عنها يف أوقات قد ال تكون فيها مستعدة إلحراز 

األغلبية.
إذا حجبت الثقة عن الرئيس يف مسألة معينة، يكون االجتماع بذلك قد وضع نقطة سوداء يف ملفه، لكن 

قالته تلقائيًا أو استقالة املكتب التنفيذي ما مل يوجب النظام األساسي ذلك ال يستدعي ذلك است
صراحة.

صوت اللوم (التوبيخ)
إذا مل يغري الرئيس من منهجه أو من تصرفاته اليت تتعارض مع سالمة سري أعمال االجتماع حىت بعد ١٦٣

ألي عضو من األعضاء أن يطرح اقرتاحًا بصوت لوم له. يطرح صوت اللوم  أن حجبت عنه الثقة، ميكن

سخطه على تصرف رئيسه، وازدرائه وزجره له لكي يغري من سلوكه ويكف عن أفعاله املسيئة، وإال أوقع 
يه عقوبة أقسى (تعليق رئاسته، أو عزله من الرئاسة أو فصله من التنظيم). التوبيخ إذن ال يستدعي عل

تعليق عضوية الشخص يف التنظيم أو طرده منه أو عزله من منصبه رئيسًا كان أو عضوًا يف املكتب 
التنفيذي.

ء التنظيم اآلخرين يف يطرح صوت اللوم أيضًا لتوبيخ أي عضو من أعضاء املكتب التنفيذي أو أعضا
احلاالت التالية على سبيل املثال ال احلصر:

 اخلرق املتعمد واملستمر للقواعد واإلجراءات واللوائح، إساءة أعضاء التنظيم أو احلط من
قدرهم أو قدر رئيس اجتماع من االجتماعات، التفوه بألفاظ مسيئة لآلخرين أو االدعاء 
أو التعرض ألشخاصهم، سوء التصرف أثناء تويل 
منصب من املناصب، إمهال الواجبات، عصيان توجيهات الناخبني، الغش أو االحتيال أو 
السرقة، تقدمي أو استالم رشوة، خيانة التنظيم أو التآمر عليه أو إفشاء أسراره أو ختريب 

نظيم، التغيب املستمر عن ممتلكاته عن عمد وتبديد أمواله، احلنث بقسم الوالء للت
اجتماعات التنظيم.
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ميكن ألي عضو من األعضاء يف االجتماع أن يطرح هذا االقرتاح. لكن، مبا أنه اقرتاح يتعلق بالرئيس، 
لالجتماع للتصويت عليه. إذا رفض نائب الرئيس ذلك، يقوم أمني املكتب التنفيذي فيقدمه نائب الرئيس

ن من موقعه يف املنصة وليس من موقع الرئيس. إذا رفض أمني املكتب التنفيذي أو كان نائب بطرحه لك
الرئيس وأمني املكتب التنفيذي غائبني، فيقدمه صاحبه لالجتماع للتصويت عليه.

أعاله، ميكن أن يناقش وأن يعدل وحيتاج إلخطار عنه. ومثل االقرتاح حبجب الثقة ال حيتاج صوت اللوم
وال يصوت عليه إذا كان لنفس السبب مرتني ضد لتثنية ولألغلبية لتبنيه. ال يعاد النظر يف صوت اللوم

قرتاح نفس الشخص، رئيسًا كان أم عضواً. وال يتبىن االجتماع صوت لوم ألكثر من شخص واحد يف ا
وأن ال يشارك فيه الشخص املعين واحد. ويستحسن أن جيري التصويت على صوت اللوم باالقرتاع السري

به. ال حيق للرئيس أن يوبخ عضواً إال إذا أقر االجتماع ذلك بالتصويت. إذا استقال الرئيس أو أي عضو 
القرتاح رغماً عن ذلك.أثناء تقدمي اقرتاح بصوت لوم له، لالجتماع احلق يف مواصلة إجراءات ا

) بالطريقة التالية:يطرح هذا االقرتاح يف بند (أعمال أخرى
 :السيد الرئيس، سأقدم بعد قليل صوت لوم لشخصك، وهذا من حقي. كما "العضو

م] صفحة تعلم، سيدي الرئيس إنه وفقًا ملرجعنا العام [اسم املرجع العام الذي تبناه التنظي
مث "، حينما يطرح عضو اقرتاحًا بصوت لوم للرئيس يوجه ذلك االقرتاح لنائب الرئيس،…

"…السيد نائب الرئيس"يتجه العضو خبطابه لنائب الرئيس مواصًال: 
تفضل.": نائب الرئيس"
مبا أن، الرئيس قد أنكر على …"بالكلمة: العضو مواصًال بعد أن أذن له نائب الرئيس

األعضاء ممارسة حقوقهم يف النقاش عدة مرات، فرفض أن يعطي الكلمة ملن استحقها، 
وجتاهل عددًا من التعديالت الصحيحة اليت قدمت على اقرتاحات حتتاج لتعديل، وجتاهل 

عدة نقاط نظام أثارها األعضاء وعددًا من االستئنافات
بالتايل خمالفًا لقواعد وإجراءات املداوالت؛ ومبا أنه، قد أساء عن قصد عددًا من األعضاء 
وكان متغطرسًا وفظًا يف معاملة كل احلاضرين؛ ومبا أن مثل هذا التصرف ال خيدم التنظيم 

الجتماع صوت لوم وحيط من كرامة األعضاء ويهدر حقوقهم؛ اقرتح، أن يتبىن هذا ا
."للرئيس

هذا االقرتاح مباشرة لالجتماع للنقاش الذي يشارك فيه الرئيس نفسه يقدم نائب الرئيس
حبرية كاملة، مث بعد أن يكتفي األعضاء من النقاش يقدمه لالقرتاع السري. ال يشرتك 
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االقرتاح، يتجه نائب الرئيس حنو الرئيس الرئيس يف االقرتاع، وجياز االقرتاح باألغلبية. إذا فاز
السيد [امسه كامًال]، قدم هذا االجتماع صوت لوم لشخصك وأقر توبيخك "قائًال: 

فيواصل الرئيس إدارة "لألسباب اليت جاءت يف االقرتاح. اآلن أرجع لك رئاسة االجتماع،
التوبيخ ما هو إال إنذار وليس تعليقًا لرئاسته أو إقصاء له عن  االجتماع كاملعتاد، ألن 

كرسيه. والتوبيخ حماولة لتقومي العضو أكثر منه عقابًا له. يسجل صوت اللوم وقرار التوبيخ 
يف احملضر.

حماكمة الرئيس
آخر يف التنظيم حياسب الرئيس ويعاقب على كل ما حياسب ويعاقب عليه أي عضو أو ضابط١٦٤

). فإذا ارتكب الرئيس ١٣٦، واستقالة وعزل عضو املكتب التنفيذي صفحة ٤٦٦صفحة (أنظر احملاكمة
فس السلوك أو متادى فيه، ميكن خطأ المه االجتماع ووخبه عليه وطلب منه أال يكرره، وواصل الرئيس ن

لالجتماع أن يتهمه وحياكمه أو يعدل النظام األساسي بالطرق املنصوص عنها فيبعده مبقتضاه عن 
منصبه.
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الفصل التاسع: أمني املكتب التنفيذي
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ب التنفيذي؟من هو أمني املكت
أمني املكتب التنفيذي (أمني سر أو سكرتري املكتب التنفيذي) هو الضابط اإلداري املسئول عن ١٦٥

حفظ وثائق التنظيم وحماضره وخامته، وليس له أي سلطات لصيقة مبنصبه إال تلك اليت أعطاه إياها 
ألساسي أو اليت أعطيت له بقرار من االجتماع العام أو رئيس التنظيم القانون أو عقد التأسيس أو النظام ا

أو مكتبه التنفيذي. يكون لكل تنظيم، مهما كان صغرياً، أميناً ملكتبه التنفيذي منتخباً من بني أعضائه.
ف ينتخب ومدة شغله ملنصبه. إذا ومسئولياته وكيحيدد النظام األساسي مهام أمني املكتب التنفيذي

تغيب أمني املكتب التنفيذي لسبب أو آلخر عن أداء مهامه، يعني التنظيم أميناً مؤقتاً ليحل حمله. ينسق 
أمني املكتب التنفيذي نشاط أمانات املكتب األخرى، دون أن تكون له أي سلطة عليهم. وقد يستعني 

به يكونون مسئولني لديه مثل أمني املخزن والكاتب وأمني األمني مبوظفني آخرين لتأدية بعض مهام مكت
املكتبة وغريهم.

تسمي بعض األحزاب السياسية أو املنظمات الدولية الضابط التنفيذي األول فيها باألمني العام، ويكون 

يكون هلا رئيس، إال مهام تشريفية (أنظر املدير التنفيذي أدناه). حني

مهام أمني املكتب التنفيذي
يتوىل أمني املكتب التنفيذي املهام التالية:١٦٦

 يساعد الرئيس يف إدارة اجللسات ويكون ذاكرته ومرجعه يف كل اجتماع، وحيضر له
نوره عن االجتماعات اهلامة.املذكرات اليت ت

 يرتأس اجتماعات التنظيم مؤقتاً يف حالة غياب الرئيس ونائبه، ويدعو االجتماع لالنعقاد مث
جللساته.يدعو األعضاء النتخاب رئيس مؤقت

 يدعو، بعد التشاور مع الرئيس ومع من يرى من باقي أعضاء املكتب التنفيذي، لكل
تماعات التنظيم، قبل وقت كاف من موعد انعقاده حىت يتمكن األعضاء اجتماع من اج

من حتضري أنفسهم، وخيطرهم عن أي اقرتاح حيتاج إلخطار.
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 يسجل وقائع اجتماعات التنظيم ومنها يعد احملضر ويقرؤه يف بداية كل اجتماع، ويدون كل
يع هذه املهام من تصحيح جيريه االجتماع عليه، ويوثق صحة كل حمضر بالتوقيع عليه. مج

بإعداد حمضر من حماضر االجتماعات، فليس من حق ذلك العضو أن يوقع عليه بدًال عنه.
 يكون مسئوًال عن احلفاظ على ممتلكات التنظيم وعن تصنيف وحفظ وثائقه وسجالته

وراقه الرمسية وتقاريره. وينظم تداول امللفات واملكاتبات، وييسر طرق احلصول وملفاته وأ
عليها ملن يطلبها، ويتخذ تدابري أمن جيدة عند تداول الوثائق املصنفة.

 حيتفظ خبامت التنظيم ويستعمله يف األغراض اليت حددها له االجتماع العام أو املكتب
ي منهما.التنفيذي أو صدرت إليه مبوجب قرار من أ

إن  حيتفظ بنسخة من وثيقة عقد تأسيس التنظيم إن كان له عقد تأسيس، قانون الشركات)

ه التنظيم، ويتيحها لألعضاء اجتماعاته ونسخة من آخر طبعات (املرجع العام) الذي تبنا
يف كل اجتماع إذا طلبوها.

بأنواعها وتفاصيل تسديد اشرتاكات األعضاء، حيفظ قوائم جديدة لآليت: عضوية التنظيم
أمساء اللجان وعضويتها ومهامها وتفاصيل سري أعماهلا ومىت تقدم تقاريرها، وأعضاء 

نظيمات أخرى.التنظيم املندوبون للعمل يف ت
 خبالف املكاتبات اليت تصدر عن باقي أعضاء املكتب التنفيذي أو عن اللجان، يقوم

بتحرير كل املكاتبات الرمسية األخرى الصادرة عن التنظيم وخيتمها خبامته، ويكون مسئوالً 
عن استالم كل املكاتبات الواردة وخيتمها خبامت التنظيم أيضًا ويثبت تاريخ استالمها ويرد
عليها دون إبطاء حسب تسلسل أمهيتها. ويبلغ رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي عن فحوى 
الرسائل اليت نظر فيها، ويوزع املكاتبات للمكاتب املعنية، ويدون رأي التنظيم وتوجيهاته 

على أي مكاتبات معنونة للتنظيم فور صدور هذه التوجيهات.
يكون مسئوًال عن تبليغ األعضاء التنفيذيني
 يكون مسئوًال بصفة خاصة عن تبليغ اجلهات املعنية بقرارات التنظيم، ويوقع وحده أو

باالشرتاك مع الرئيس على أي قرار من هذا النوع.
 يستلم استقاالت وشكاوى واقرتاحات واعتذارات األعضاء وتقارير اللجان وطلبات
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االنضمام لعضوية التنظيم.
ذكر كل جلنة من جلان التنظيم باآليت: التعليمات املوجهة إليها ألداء مهامها اليت كلفت ي

واألوامر والقرارات اليت حتكم عملها، أي معلومات ختص املسألة اليت تنظر فيها، نوع التقرير 
منها ومىت ترفعه، أمساء أعضائها وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وأي معلومات أخرى املطلوب

حتتاج إليها. 
.يعد (مع باقي أعضاء املكتب التنفيذي ورؤساء اللجان) التقرير السنوي للتنظيم
 يكون مسئوًال عن إصدار الوثائق الثبوتية ألعضاء التنظيم، وقائمة املسامهني وقائمة الوكالء

التصويتية (يف حالة الشركات) وذلك من واقع أحدث سجالت العضوية، متهيداً 
ملشاركتهم يف االجتماعات العامة أو حلضور أي نشاط آخر.

 جيري االتصال الالزم بالبنك الذي يتعامل معه التنظيم ويعطيه صور التوقيعات املعتمدة
لصرف الشيكات املالية الصادرة باسم التنظيم.

ويستعني يف ذلك مبن يرى من جتماع العام (إذا مل تكن لالجتماع جلنة تسيريحيضِّر لال ،(
األعضاء، وجيهز مكان االجتماع، وجيرب معدات العرض والوصالت الكهربائية، ويطبع 
التقارير اليت ستقدم فيه ويعد ملفات األوراق، ويتأكد من هوية األعضاء مبراجعة أوراقهم 

ية خصوصًا يف االجتماعات الكبرية اليت ال تكون لديها جلنة لفحص العضوية. يؤمن الثبوت
أيضًا السكن والرتحيل املناسب ألعضاء الوفود ويعد دليًال إعالميًا للزوار القادمني من 

اخل)، ويعد الربنامج االجتماعي الرتفيهي …خارج مكان االجتماع (تلفونات، خرائط، 
جتماعات.الذي يصاحب مثل هذه اال

 عند التحضري الجتماع حيضره ضيف مرموق دعي ليحاضر أو خياطب التنظيم، عليه أن
يدعو الضيف كتابة وحيدد له يف تلك الدعوة املوضوع الذي سيتحدث فيه، مث حيضِّر 
الستقباله ويهيئ حمل إقامته وسبل ترحيله، مث جيهز كل الوثائق والنشرات والوسائل اليت 

، وحيضر للتغطية اإلعالمية هلا.اضرةحتتاج إليها احمل
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متابعة تنفيذ القرارات
إن الغرض من قيام أي تنظيم هو حتقيق األهداف اليت أنشئ من أجلها، وال يستطيع التنظيم أن ١٦٧

ليه جلانه من توصيات. فإذا ناقشت حيقق تلك األهداف إال بتنفيذ ما اختذه من قرارات، وبتبين ما رفعته إ
اقرتاحًا واختذت بشأنه قرارًا رفعته بتوصية للمكتب التنفيذي، ال توضع هذه التوصية موضع جلنة مؤقتة

التنفيذ إال إذا قبلها املكتب. وال يبدأ تنفيذ العديد من القرارات إال إذا أصدرت اجلهات املسئولة 
التوجيهات الالزم

على أمني املكتب التنفيذي بالتايل أن خيطر شفوياً أو كتابة أي فرد أو جهة أوكل إليها االجتماع العام أو 

لسات لألشخاص املعنيني بعد أن يضع أمام كل قرار اسم الشخص املسئول عن تنفيذه بإرسال حماضر اجل
والذي عليه أن يوقع عليه بعد اإلطالع عليه، أو يرسل نسخة من احملضر للشخص املعين ويؤشر على 

اجلزء الذي يهمه بلون ملفت للنظر أو يضع خطوطاً حتت السطور اليت تعنيه.
أن يتابع نشاط كل جلنة أوكل هلا أو عضو طلب منه القيام مبهمة من املهام على أمني املكتب التنفيذي

ويطلب منهم رفع تقارير عن سري تنفيذها، وأن يتابع أداء أعضاء التنظيم املنتدبني للعمل مع جهات 
أخرى ويطالبهم برفع تقارير منتظمة عن أدائهم حىت يتمكن من أن يرفع خالصة هذه التقارير للمكتب 

يذي.التنف
حيتفظ أمني املكتب التنفيذي بكشف األعمال والقرارات املراد تنفيذها ويضعها يف جدول زمين يوضح 
مواعيد تنبيه األعضاء املسئولني عن تنفيذها ويرصد ما أجنز منها، وحييط األعضاء علمًا مبدى تنفيذ 

فرغ من تالوة احملضر وبعد أن القرارات بالطرق املناسبة. فقد يعد مذكرة يتلوها على االجتماع بعد أن ي

السابقة، أو يعلن يف لوحة اإلعالنات عن القرارات اليت نفذت أو يقوم بذلك بأي طريقة أخرى متبعة يف 
التنظيم.

تصنيف الوثائق
زيادة على املكاتبات العادية اليت متثل اجلزء األكرب من أعمال كل تنظيم، على أمني املكتب التنفيذي ١٦٨
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أن يصنف بعض املكاتبات بدرجات خمتلفة وذلك لطبيعة املعلومات اليت حتتويها. فقد يصنف بعض 
بالغ اخلطورة بالتنظيم، 
و(سرية) وهي اليت يسبب إفشاء املعلومات الواردة فيها خسارة شديدة ملصاحل التنظيم، و(خاصة) وهي 
اليت يؤذي إفشاء املعلومات الواردة فيها مصاحل التنظيم، و(حمظورة) وهي غري مرغوب إفشاء املعلومات 

الواردة فيها ملصلحة التنظيم.

تمحاية نظم املعلوما
جتمع البيانات واملعلومات وحتفظ ويتم تداوهلا يف عدة أشكال منها ما هو معروف مثل الوثائق ١٦٩

املكتوبة والصور والشرائط السينمائية والسمعية وأشرطة الفيديو، أو ما هو حديث مثل أجهزة الكومبيوتر 
ربيد اإللكرتوين وما ترسله من ملفات مباشرة من جهاز 

آلخر، وأجهزة الفاكس العادية أو امللحقة بالكومبيوتر. 
ولكل جهاز من األجهزة املكتبية خصائصه ومشاكله اليت جيب أن تراعى. وقد تتعرض نظم املعلومات 

حالة الكومبيوتر مثالً. جيب أن يويل كل أعضاء التنظيم، خصوصًا املسئولني منهم، أمهية قصوى لتأمني 
هذه األجهزة وتأمني البيانات واملعلومات املخزونة فيها. وعلى كل عامل يف هذه األجهزة أن خيطر أمني 

لة تالفيه قبل أن يستفحل.املكتب التنفيذي بأي خلل الحظه حملاو 
نصف أدناه طرق محاية وضبط التعامل مع وتأمني استعمال نظم املعلومات املختلفة. فكفاءة تشغيل 
التنظيم وفاعلية مؤسساته لوازم أساسية ال ميكن حتقيقها دون مراعاة سالمة التعامل مع البيانات 

واملعلومات.

الدخول لنظم املعلومات
أمني املكتب التنفيذي مسئول مسئولية كاملة عن تأمني سالمة كل أجهزة إدارة املعلومات وترشيد ١٧٠

استعماهلا بتنفيذ الضوابط الواردة يف هذا الفصل. وأهم هذه الضوابط هي أنه ليس مسموحاً ألي شخص 
هذه األجهزة وتشغيلها غري مأذون من االقرتاب من أجهزة ومعدات التنظيم املكتبية. أما العمل يف
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والدخول لنظم املعلومات فمقصور على املدربني عليها واملخول هلم استعماهلا.
جيب أن يستعمل كل عامل يف الكومبيوتر وحيفظ عن ظهر قلب كلمة سر خاصة للدخول للنظام وأن 

ويًا وال خيزن كل ملف خاص به مستعمًال تلك الكلمة. جيب أال يتداول العاملون هذه الكلمات شف
يكتبوها حبيث تصلها األعني. حيفظ أمني املكتب التنفيذي سجًال جبميع كلمات السر يف مكان أمني.

تشغيل وصيانة املعدات واألجهزة
على أمني املكتب التنفيذي أن يقوم باإلجراءات التالية لضمان تشغيل املعدات واألجهزة املكتبية١٧١

بكفاءة عالية:


التهوية، بعيدة عن وحممية من الغبار وحركة الناس وأعني الفضوليني.
.يضع كل من يقوم بصيانة هذه األجهزة من غري األعضاء حتت املراقبة الواعية
ية املوصولة بأجهزة الكومبيوتر مثبتة بطريقة متنع يتأكد من أن مجيع األسالك الكهربائ

انفصاهلا بسهولة. فأي انقطاع مؤقت يف التيار الكهربائي يضيع كل املعلومات اليت كانت 
يف الذاكرة العشوائية ما مل تكن قد خزنت فعالً.

 يتأكد من أن كل جهاز من أجهزة الكومبيوتر قد متت محايته من تذبذب التيار واجلهد
ربائي املتغري وذلك بإضافة األجهزة املناسبة اليت تكفل احلماية الالزمة.الكه

 يتأكد من أن العاملني على هذه األجهزة يقومون بنظافتها دورياً، ويوجه كل العاملني أال
حياولوا صيانة هذه األجهزة من الداخل، بل يقوم بذلك األشخاص املؤهلني واملخولني 

لذلك حتت رقابته.
 أن هناك أسطوانة إطفاء حريق بالقرب من غرفة امللفات وغرفة األجهزة.يتأكد من
 حيتفظ بالنسخة األصلية من األقراص املدجمة أو املرنة اخلاصة بالربجميات املستعملة ومبرشد

تشغيل الكومبيوتر وملحقاته.
 ذه

املعلومات ملهندسي الصيانة.
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إجراءات محاية نظم املعلومات
على أمني املكتب التنفيذي أو من يقوم مقامه يف أي مستوى من مستويات التنظيم أن يراعي ١٧٢

:اإلجراءات التالية يف محاية نظم املعلومات
حتياطات الالزمة حلماية أجهزة الكومبيوتر اليت ميلكها التنظيم من خطر اإلصابة أن يضع اال

بالفريوسات. وفريوسات الكومبيوتر هي برامج كومبيوتر كتبت بغرض إتالف الربامج املثبتة يف 
هذه األجهزة والفتك باملعلومات املخزونة يف األقراص الثابتة واملرنة. تصل الفريوسات 

للكومبيوتر بعدة
من اجلهاز إذا أصابته. ينقل العاملون هذه الفريوسات من جهاز آلخر بواسطة األقراص املرنة 

أساساً أو األقراص املدجمة أحياناً أو بواسطة امللفات الواردة عرب اإلنرتنت.
لكومبيوتر بأن خيزن ملفاته مستعمًال كلمة السر اليت ختصه، أن يوجه أي شخص يستعمل ا

ويبيد أي ملفات غريها وعلى وجه اخلصوص كل النسخ االحتياطية اليت يضعها الكومبيوتر 
تلقائيًا كطريقة من طرق محاية املعلومات، وأن يكون واعيًا إىل أن احلذف العادي ال يبيد 

النسخة من داخل القرص الثابت ما مل تفر 
 تتعرض الرسائل الواردة بالفاكس الذي يستعمل الورق احلراري للبهتان عرب الزمن لدرجة ال

الف بتمزيقها أو حرقها يضع طريقة مناسبة للتخلص من أي وثائق أو ملفات حتتاج لإلت

 حيفظ كل األوراق واملسودات وامللفات يف أماكنها املناسبة وال يرتكها مبعثرة حول طاولة
الكومبيوتر.



مصادر احلرارة العالية.
 مينع التدخني داخل أو حول أجهزة الكومبيوتر، ويوجه اجلميع بأن ال يضعوا أي مأكوالت أو

أكواب شاي بالقرب من هذه األجهزة خصوصاً جبانب لوحة املفاتيح.
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 يوجه كل عامل يف الكومبيو
الثابت.

األمني العام واملدير العام
تستخدم بعض التنظيمات الكبرية بالتعاقد موظفاً تسميه املدير العام أو املدير التنفيذي، وقد تسميه ١٧٣

ني العام: األمني العام جلامعة الدول العربية أو األمني العام هليئة األمم املؤسسات الدولية الكبرية األم
املتحدة. وقد يكون املدير العام هو صاحب شركة أو مؤسسة أو صاحب أكرب حصة من أسهمها. يقوم 
املدير العام يف كثري من التنظيمات بكل األعباء اإلدارية والتنفيذية يف التنظيم، ويكتفي الرئيس برئاسة

اجتماعات التنظيم والتحدث بامسه.
جيب أن حيدد التنظيم بوضوح يف نظامه األساسي املؤهالت الالزم توافرها يف املدير العام، شروط خدمته 

وسلطاته ومهامه وعالقة هذه السلطات واملهام بسلطات ومهام الرئيس وأمني املكتب التنفيذي املنتخب.
ني املدير العام أو املدير التنفيذي وفق ما نص عليه النظام يقوم املكتب التنفيذي يف الغالب بتعي

األساسي. وقد ينتخبه االجتماع العام ليكون مديراً عاماً للتنظيم، ويكون مسئوًال مباشرة لديه يأمتر بأوامره 
وأوامر رئيسه، وحيضر اجتماعاته لكن ال يكون له احلق يف التصويت إال إذا جاء منتخبًا لعضوية املكتب 

لتنفيذي.ا
يكون املدير العام متفرغًا متامًا ألعمال التنظيم وله سلطات إدارية وتنفيذية واسعة متكنه من إدارة مكتب 
التنظيم الرئيسي ومن ختدمي وتسريح العمال واملوظفني وحتديد رواتبهم بعد موافقة املكتب التنفيذي أو وفق 

سياسات التخدمي اليت يضعها هذا املكتب.
العام أن يكون مستعدًا دائمًا ألن يساعد أمني املكتب التنفيذي املنتخب، بل وأن يعمل يف على املدير

صمت ويرتك كل األضواء له. يكون املدير العام أكثر جناحاً عندما يبعد نفسه عن الصراعات واخلصومات 
اجح كسب كبري اليت قد تدور بني األعضاء مركزًا كل اهتمامه على مصلحة التنظيم. املدير العام الن

للتنظيم الذي يعمل فيه ألنه يعطي خربة متواصلة ووالء لتنظيم يتغري أعضاء مكتبه التنفيذي املنتخبون 

ي) على املدير العام أن يرفع تقارير منتظمة للمكتب التنفيذي (أو ألي جهة أخرى حيددها النظام األساس
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الرئيس.
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١٧١

الفصل العاشر: أمني املال



١٧٢

يف هذا الفصل
١٧٣...........................................................من هو أمني املال؟

١٧٣..............................................................مهام أمني املال
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من هو أمني املال؟
أمني املال هو الضابط املسئول عن مالية التنظيم وتتحدد سلطاته يف عقد التأسيس أو النظام ١٧٤

األساسي أو تصدر بقرار. ختتلف سلطات أمني املال باختالف نوع التنظيم وحجمه وحجم ماليته.
مني املال أي سلطات إدارية أو تنفيذية مالزمة ملنصبه. فال يستطيع التصرف يف أموال التنظيم ال ميلك أ

إال وفق توجيهات املكتب التنفيذي، وال ميلك أي سلطات ختوله االقرتاض أو سحب أموال أو صرف 
التنظيم أكثر من ، كما ال ميلك أي سلطة على ممتلكاتشيكات مالية أو التصرف فيها دون تفويض

غريه من أعضاء املكتب التنفيذي أو باقي أعضاء التنظيم.
يتم اختيار أمني املال عادة من بني األشخاص الذين يعتمد عليهم واخلبريين باألمور املالية. يرتأس أمني 

ه اللجنة. حيدد النظام األساسي أو خيتار أو يكون عضواً فيها، إن كان للتنظيم مثل هذاملال اللجنة املالية
املكتب التنفيذي من ينوب عن أمني املال يف حالة غيابه.

مهام أمني املال
، إن كانت للتنظيم مثل هذه اللجنة، أو مبساعدة يعد أمني املال وحده أو مبساعدة اللجنة املالية١٧٥

السنوية يف بداية السنة أو الدورة على ضوء كتب التنفيذي اآلخرين مشروع ميزانية التنظيمأعضاء امل

ميالديًا متتاليًا حيدد النظام األساسي بدايتها). يوزع أمني شهراً ١٢وخيضعها للمراجعة (السنة املالية هي 
املال هذه الوثائق على األعضاء مصحوبة بتوصياته ومشفوعة بشهادة املراجعة اليت تثبت صحة املوازنة أو 

عدم صحتها. يقوم أمني املال على وجه التحديد باملهام التالية:
من اجتماعات املكتب التنفيذي للعلم. يشمل التقرير يرفع تقريرًا ماليًا لكل اجتماع دوري

املوازنة املالية يف بداية الفرتة اليت يغطيها التقرير، الدخل (املال املستلم) ومصادره، النفقات 

الحقاً ي تفاصيل أكثر إذ أن التقرير املايل الكامل سيعرض على املراجع القانوينالتقرير أ
املستندات الالزمة (أنظر أدناه). بالطبع، ختتلف صيغة تقرير أمني املال من مدعمًا بكل
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تنظيم آلخر حسب نوعه وحجم ماليته.
ادر وحيفظه بالطرق احملاسبية الصحيحة، يستلم املال الذي يرد للتنظيم من خمتلف املص

ويعطي إيصاالت باالستالم أو القبض وحيتفظ بصورة عن كل إيصال. ويتحصل على توقيع  
كل شخص استلم ماًال، ويورد كل األموال اليت استلمها يف حساب التنظيم يف البنك 

أو يف امليعاد املعتمد أو لدى أي جهة اعتمدها التنظيم يف نفس اليوم أو يف اليوم التايل
الذي حدده النظام األساسي أو حددته الالئحة الداخلية أو الالئحة املالية أو الذي أقره 
املكتب التنفيذي، وحيفظ يف خزينة التنظيم أي نثريات متبقية أو أموال مل تورد بعد لسبب 

أو آلخر.
ي صدقت به اللوائح يبلغ املكتب التنفيذي قبل أن يسدد أي فواتري تتجاوز قيمتها احلد الذ

املالية، وينبهه الحتماالت جتاوز الصرف يف أي بند من بنود امليزانية، ويسدد الفواتري 
املعتمدة يف حدود املبالغ املعتمدة لكل بند يف امليزانية املصدقة ويف حدود املبالغ املسموح 
قرارات االجتماع 

العام.
 .ما عدا الصرفيات الصغرية، تسدد كل صرفيات التنظيم عن طريق شيكات ما أمكن ذلك

يوقع أمني املال مع أمني املكتب التنفيذي أو الرئيس أو معهما معًا على الشيكات املالية 
ات اليومية حسبما حيدده النظام األساسي، وحيتفظ مببلغ مناسب من النثرية ملواجهة املنصرف

البسيطة. تسحب النثرية بشيك من حساب التنظيم وحيدد النظام األساسي أو املكتب 
التنفيذي قيمتها. يستحسن أن يكون هناك نظام للسلفة املستدمية واملؤقتة لتغطية هذه 

 يسلم أعباءه بتقرير يعطي نسخة منه لكل من الرئيس ،
وأمني املكتب التنفيذي وأمني املال اجلديد، وحيول أموال التنظيم وحساباته وكل املستندات 

غري جمازة. عندما يتبىن االجتماع العام تقرير املراجع املال اجلديد من سلفه أي دفاتر 
(أو تقرير جلنة املراجعة)، يشهد بذلك على خلو طرف أمني املال من أي جتاوزات القانوين

تزوير أو غش وقع أثناء توليه مهام منصبه إذا كشف عنها أي حتقيق يف أي وقت الحق.
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١٧٨

ضمانات سالمة املعامالت املالية
على أي تنظيم مهما كان حجمه أن يلتزم بنظام مايل سليم حيفظ ويصرف به أمواله وميسك به ١٧٦

ة وخيضعها للمراجعة القانونية. سجالته وحساباته ويعد بطريقة مهنية متخصصة بيانًا حبساباته السنوي
ينتخب التنظيم من بني أعضائه أمينًا للمال ليتوىل هذه املسئوليات املالية وقد تعني املؤسسات املالية 
الكبرية مهنياً متخصصًا ليكون أمينًا ملاليتها. وقد يكون من األفضل أن يوزع التنظيم العمل داخل اإلدارة 

ًا ليكون مسئوًال عن أعمال اخلزينة فقط، ويفصل عمله عن عمل باقي املالية فيخصص حماسبًا أو صراف
موظفي املراجعة وغريهم.

على االجتماع العام أو املكتب التنفيذي أن ينتخب مراجعًا قانونيًا مرخصًا له مبزاولة مهنة املراجعة املالية 
وال يف ار املراجع القانوينلرياجع حسابات التنظيم ويستوثق من صحتها. ال يتدخل أمني املال يف اختي

نشاطه الحقاً. وقد خيتار االجتماع العام لتنظيم من التنظيمات جلنة لرتاجع حساباته اخلتامية وترفع 
تقاريرها إليه.

يودع التنظيم أمواله يف أحد البنوك املعتمدة أو يف بنك توفري أو يف مكتب بريد حتت امسه وليس حتت اسم 
أي فرد من أعضائه أو غري أعضائه. ال جيوز الصرف من أموال التنظيم إال لتأدية مهامه وبالكيفية املقررة 
يف الالئحة املالية للتنظيم. وعلى التنظيم أن حيصر التعامل املايل على أجهزته املالية وعلى جلانه املأذونة 

ملايل هلذه اجلهات وأي جهة أخرى جتمع املال بالتصرف فيه باجلمع أو احليازة أو الصرف، ويراقب األداء ا
أو تصرفه أو هلا أي عالقة أخرى به.

على التنظيم أن يفي بكل التزاماته املالية وبالتزامات أي نشاط رمسي قام به أحد أعضائه التنفيذيني 
حكومية املأذونني. وعلى أمني املال أن يتابع هذه املعامالت ويغطي هذه االلتزامات مع أي جهة كانت،

أو غري حكومية.
على التنظيم أن حيدد طرق صرف املبالغ املالية الكبرية. فقد اعتادت بعض التنظيمات على أن يعتمد 
العضو الذي استلم شيئًا أو أمر بعمل معني الفواتري اليت تغطي قيمة ذلك الشيء أو العمل قبل أن 

املكتب التنفيذي أو مع أي شخص آخر تسدد. وقد يقوم العضو بذلك باالشرتاك مع الرئيس أو أمني
حدده النظام األساسي. أما املبالغ الكبرية فتدفع مبوافقة املكتب التنفيذي أو االجتماع العام أو وفق ما 

حدده النظام األساسي أو الالئحة املالية إن كان للتنظيم مثل هذه الالئحة.



١٧٩

ك واملبالغ اليت وردت مع ما حرر وصرف من شيكات.  جيب أن تربر املوازنة املالية ودائع التنظيم يف البنو 
كما جيب أن تغطي كل صرفية بتصديق تثبته حماضر اجتماعات التنظيم. إذا مل يتوافر التصديق الالزم 
ألي صرفية من الصرفيات، على أمني املال تقع مسئولية تربير تلك العملية. زيادة على أمهية مراعاة 

صصة اليت أوجزناها أعاله، عليه على وجه التحديد، مراعاة واتباع األسس التنظيم للنظم املهنية املتخ
احملاسبية التالية:

.حفظ سجالت معتمدة مبمتلكات التنظيم من األصول املختلفة والتربعات العينية
.جرد العهد واألصول سنوياً بواسطة جلنة معتمدة
.إظهار اإلعانات مفصلة بأنواعها وقيمتها واجلهة املاحنة


 االحتفاظ بدفاتر بأرقام مسلسلة من أصل وصورة لتسليم الشيكات املنصرفة أو أية مبالغ
نقدية أخرى.

.إمساك دفاتر لتحليل مصروفات التنظيم بصفة دورية
ة غري دفاتر التربعات النقدية، من أصل إمساك دفاتر للتربعات العينية بأرقام مسلسل

وصورتني، وإضافة قيمتها ضمن إيرادات التنظيم.
.إمساك سجالت للمخازن تشمل مستندات إضافة وصرف وارجتاع
.ًحترير كشوفات مرتبات شهرية معتمدة توضح االستقطاعات أيضا

ميزانية التنظيم
مقاره وحيقق به أهدافه. يضع التنظيم ميزانيته السنوية حبيث تراعي حيتاج كل تنظيم ملال جيهز به١٧٧

دخله املتوقع وأوجه صرفه احملتملة وال تتعداها. بالنظر يف ميزانية السنة السابقة، يعد رئيس التنظيم أو أمني 
رفات اليت يقرها االجتماع العام. وامليزانية هي التقديرات السنوية لإليرادات واملنصاملال أو تعد اللجنة املالية

الدخل بأنواعه وأبواب الصرف واملبالغ املخصصة من الدخل احملتمل لكل باب. يتبىن االجتماع العام 
باألغلبية.ميزانية التنظيم

املكتب التنفيذي أو االجتماع العام. جيب منإجازة امليزانية ال ختول أمني املال حق الصرف دون تفويض
أن يكون كل تفويض بالصرف وفق ما نص عليه النظام األساسي، وأن يثبت كل تفويض يف حمضر 



١٨٠

االجتماع الذي مت فيه.
بعد التصديق على امليزانية، على املكتب التنفيذي أو أمني املال أال يتجاوز االعتمادات أو يستخدم 

له يف امليزانية، وإذا اضطر ألن ينقل من بند آلخر عليه أال ميس بأغراض امليزانية بعضها يف غري املخصص 
العامة.

املوارد املالية للتنظيم
ودخل من اشرتاكات أعضائه، ومن اهلبات، واملنح، والتربعات، والقروضتتكون املوارد املالية للتنظيم١٧٨

األسواق اخلريية واملؤمترات، وفوائد االستثمار، والرسوم اليت يتحصل عليها مقابل خدماته اليت يقرها النظام 

اللجنة املالية
تنظيمات اليت تتعامل يف مبالغ كبرية من املال أو حتتاج مليزانية كبرية للجنة للمالية حتتاج أغلب ال١٧٩

لتساعدها يف دراسة مصادر متويل ودعم مشاريع التنظيم املختلفة. حيدد النظام األساسي عدد أعضاء 
ارك أمني 

املال عضواً فيها.
ليس هلذه اللجنة أي صالحيات تنفيذية متكنها من القيام بأي معامالت مالية أو عقد صفقات جتارية ما 

اليت يتبناها يف اجتماعه العام ل بإعداد ميزانية التنظيمأو للمكتب التنفيذي. تقوم هذه اللجنة وأمني املا
بعد أن ينظر فيها ويعدهلا إذا أراد.

مراجعة حسابات التنظيم
جيب أن تراجع حسابات كل تنظيم بطريقة صحيحة ومنتظمة لتحميه من احتماالت التزوير أو سوء ١٨٠

ليؤكد صحة (أو جلنة حمايدة) مبهمة مراجعة حسابات التنظيماله. يقوم املراجع القانويناستخدام أمو 
البيانات الواردة يف تقرير أمني املال أو يكشف عن أي أخطاء وردت فيه. بالتايل، تعطي املراجعة 



١٨١

بوصفها جهة مهنية -تنظيم تقييمًا مهنيًا ألدائه املايل، وتقدم له 
النصح إلجراء الالزم لتاليف نواحي القصور.-ومستقلة وحمايدة 

جيوز ألي مكتب تنفيذي يف أي مستوى أعلى يف التنظيم أن يرسل مفتشًا يف األوقات اليت يراها مناسبة 
ليت أرسلت إليه من املكتب التنفيذي يف املستوى األدىن، ودون إخطار مسبق للتحقق من صحة البيانات ا

وللتأكد من سالمة اإلجراءات املالية اليت اتبعها. وقد يقوم أمني املال باجلرد الدوري وبطريقة مفاجئة 
ملوظف اخلزينة، ويقارن نتيجة اجلرد بالرصيد الدفرتي.

يذي يف أي مستوى أدىن انتهت دورته أو حيق للمكتب التنفيذي األعلى مىت ثبت لديه أن املكتب التنف
صدر قرار حبله أو وجدت بينة قوية تؤشر الحتمال تالعب يف أمواله أو ممتلكاته، أن يصدر أي قرارات 

ويتخذ أي إجراءات ذات طبيعة تصحيحية أو حتوطية حتمي أموال التنظيم يف ذلك املستوى.

املراجع القانوني
احلساب اخلتامي السنوي للتنظيم ويتأكد من مدى مطابقة احلسابات حلالة راجع القانوينيراجع امل١٨١

، ويرفق مع هذا التقرير تقريراً آخر عن حالة مسك مشلها. يرفع املراجع القانوين تقريره لالجتماع العام فقط
حسابات التنظيم وأي توصيات يراها لتاليف أوجه القصور اليت ملسها. ليس من مهام املراجع القانوين أن 

لية.املالية أو أوجه صرفه ألمواله إال إذا تعلقت بسالمة املعامالت املايعلق أو ينتقد سياسات التنظيم

احتياجات املراجعة
على أمني املال أن يوفر للمراجع القانوين أو للجنة املراجعة اآليت:١٨٢

.دفاتر احلسابات وأي بيانات أو مستندات وإيصاالت وأي شيكات ملغاة


.كشف البنك للحساب الشهري
.املال املوجود
الجتماعات.حماضر ا



١٨٢

.النظام األساسي والالئحة الداخلية والالئحة املالية
.تقارير أمني املال الدورية
.التقرير السنوي
للسنة املنصرمة.تقرير املراجع القانوين
.امليزانية املعتمدة للعام املنصرم
  كشف حساب التنظيم يف البنك.تفويضاً كتابياً للمراجع القانوين مبراجعة
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من هو العضو؟
عضو التنظيم هو شخص استوىف شروط العضوية، والعضوية هي اليت تعطيه حقوق وواجبات ١٨٣
ملشاركة يف أنشطة التنظيم الذي ينتمي إليه. وأعضاء التنظيم هم العناصر اليت تبنيه وتضع نظمه ا

وسياساته وخططه وبراجمه وتعمل على تنفيذها، وهم بالتايل قواه العاملة يف كل أجهزته. ومن طاقات 
نافعه ومنافع األعضاء 

التنظيم، وهم الذين يقيمون أداءه ويراقبون نشاطه، وهم الذين ميولونه يف أغلب األحوال، ومن بينهم تربز 
قياداته.

ثلة يف اجتماعه العام، وهلؤالء األعضاء احلق يف أن يقوموا بأي نشاط أعضاء التنظيم هم سلطته العليا املم

أحد سواهم، ويعملوا على أال تفلت هذه السلطة من أيديهم لتستقر يف يد فئة صغرية منهم أو فرد. وألن 
التنفيذية وأجهزته كلها عضاء التنظيم هم قوته احلقيقية، كان من املهم أن تعكس تصرفات قيادة التنظيمأ

هذا الفهم وجتسد هذه العالقة فتؤمن بينها وبني أعضائها قنوات اتصال سالكة تشركهم من خالهلا يف 

وحتجيم فرض وصاية عليهم أو اللجوء إليهم عند احلاجة فقط، فيه سوء فهم لطبيعة اهليئات التداولية
لدورها.

لية لكل نوع منها، وعلى كل شخص يرغب يف حيدد كل تنظيم أنواع عضويته وشروط االنتساب إليه واأله
االنتساب إليه أن يستويف هذه الشروط. وإذا استوفاها فال حيق ألي تنظيم من التنظيمات أن يرفض 
عضوية شخص على أساس أصله أو عنصره أو دينه. أيضاً، على كل تنظيم أن يضع حمو أمية أعضائه 

تساب العضوية العاملة.ضمن أول مهامه، وقد جيعل ذلك شرطاً من شروط اك
وعضوية التنظيمات ليست دائماً أفراداً، فقد يكون أعضاء بعضها دوًال بدًال عن األفراد كما هو احلال يف 
هيئة األمم املتحدة أو يف منظمة إقليمية مثل منظمة الوحدة اإلفريقية أو جامعة الدول العربية، أو عرب 

بعضها اآلخر تنظيمات شبيهة مثل االحتاد الفدرايل جلمعيات اإلقليمية مثل (األوبك)، وقد يكون أعضاء 
اجلراحني.



١٨٧

االنتساب للتنظيم
ينضم الفرد لتنظيم من التنظيمات باختياره، وبالتايل ال شك يف أنه جاد يف أن يكون عضوًا عامالً ١٨٤

باقي األعضاء. لكن ال يستطيع مفيدًا ومشاركًا جادًا يف نشاطه ويف حتمل عبء حتقيق أهدافه مع
األعضاء حتقيق أهداف التنظيم ما مل يتعرفوا عليها وعلى املبادئ واألسس اليت قام عليها التنظيم وعلى 

ح اليت حتكم التنظيم الذي يرغب يف االنتساب إليه، فإذا قبل عضواً أن يطلع على النظام األساسي واللوائ
فإنه ملزم ومقيد بكل ما جاء يف تلك الوثائق.

يف أغلب األحوال يتقدم الشخص كتابة طالبًا االنتساب لتنظيم من التنظيمات بالطريقة اليت حددها 
استمارة طلب العضوية، تزكية من التنظيم يف لوائحه. فقد يطلب التنظيم شروط معينة لذلك مثل: ملء

عدد معني من أعضاء التنظيم، معلومات دقيقة عن مقدم الطلب يقدمها هو ويؤكدها اجلهاز الذي قدم 
إليه الطلب.

وبعد أن يستويف الطالب شروط االنتساب، قد ال يقبل الطلب تلقائياً بل قد حيول جلهة أعلى لتبت فيه. 
معني من العضوية التجريبية. وقد ال يرفع للعضوية الكاملة إال إذا وقد يقبل طالب االنتساب يف نوع 

يرصد لبعض اختبارات الكفاءة والسلوك، أو يكلف ببعض املهام املتعلقة بتنفيذ خطط وبرامج التنظيم
أثناءها مدى جناحه.

العضوية يف النظام األساسي
وشروطها، وشروط االنتساب إليه، حيدد النظام األساسي (أو عقد التأسيس) أنواع عضوية التنظيم١٨٥

نصوص تتعلق باالستقالة، وحقوق وطرق القبول، ورسوم التسجيل واالشرتاك، ومىت تسقط العضوية وأي 
العضو وواجباته وامتيازاته اليت قد ختتلف باختالف نوع العضوية.
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أنواع العضوية
قد حيتاج تنظيم من التنظيمات ألن يصنف أعضاءه لعدة أنواع: عضوية كاملة، عضوية مشاركة، ١٨٦

لفة، وذلك حىت يستطيع أن يوازن بني مؤهالت اخل، ويعطي كل نوع حقوقًا خمت…عضوية فخرية، 
األعضاء وعطائهم، ويضمن متثيل كل نوع يف مهامه أو يف اجتماعاته بطريقة صحيحة، أو يعطي نوعاً من 

األنواع، ألسباب معقولة، احلق يف أن ينتخب شرحية من املناصب التنفيذية مثالً.
عاً هي العضوية الكاملة والعضوية املشاركة، ضمن أنواع أخرى. فقد يكون العضو شيو أكثر أنواع العضوية

). وقد يعرف بعض أعضاء التنظيم بـ ١٩٠) أو عضوًا فخريًا (صفحة ١٨٩عضواً حبكم منصبه (صفحة 
(األعضاء املؤسسني

الذي أمضى فرتة معينة يف عضويتها وعمل يف ). وقد تصف بعض التنظيمات العضو الكامل٧٢
مثًال، وتكل إليه بالتايل أعباء ومهام قد ختتلف عما تكله مناصبها القيادية فرتة حمددة بـ (العضو األصيل)

)، أو وكيًال عن عضو مل متكنه ظروفه من ٢٠٤لباقي األعضاء. وقد يكون العضو مندوبًا (صفحة 
يكون العضو مدعواً (أنظر أدناه).). وقد ٣٦٢املشاركة بشخصه يف اجتماع من االجتماعات (صفحة 

العضو الكامل
يف التنظيم، ويعرف أيضًا بالعضو العامل، هو عضو حقت له املشاركة الكاملة يف العضو الكامل١٨٧

ف مداوالته، وحق له الرتشيح والتصويت واالنتخاب واختاذ القرار يف خمتلف شئونه. وينطبق هذا التعري
على كلمة عضو أينما ذكرت يف هذا الكتاب ومل ختصص بوصف آخر.

العضو املشارك
هو شخص يؤمن بأهداف التنظيم ويود أن يدعمها أو يعمل على حتقيقها، لكنه ال العضو املشارك١٨٨

ية وحقوقها وال يفيرغب يف كل امتيازات العضو 
، ألي شخص من هذه الفئة أو ألي شخص آخر مل يستوف املشارك، وهي أقل من مرتبة العضو الكامل

بعد كل شروط العضوية الكاملة.
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ادة يكون للعضو املشارك 
احلق يف أن حيضر اجتماعات التنظيم وأن يشارك يف تداول االقرتاحات اليت تطرح فيها، لكن ليس له احلق 

أن يف أن يصوت أو أن يشغل أي منصب من مناصب التنظيم. قد يطلب التنظيم من العضو املشارك
وذلك حسب نوع املشاركة املعنية.العضو الكامليدفع رسوم اشرتاك أقل أو أكثر من رسوم

العضو حبكم منصبه
١٨٩

عادة العضو حبكم منصبهدون أن ينتخبوا لذلك الغرض، وبالتايل يعرفون باألعضاء حبكم مناصبهم. 
عضو من أعضاء التنظيم وحتت سلطته مثل رئيس التنظيم أو أحد أعضاء مكتبه التنفيذي أو أحد رؤساء 

جلانه، وقد ال يكون كذلك مثل حاكم املدينة.
عليه العرف. إذا مل ينص النظام األساسي على وضع العضو حبكم منصبه، فعلى التنظيم أن يتبع ما جرى

يعمل رئيس التنظيم رئيسًا للمكتب التنفيذي وله احلق يف أن حيضر أي اجتماع من اجتماعات التنظيم 
حبكم منصبه كرئيس له. ولرئيس املكتب التنفيذي إذا مل يكن هو نفسه رئيس التنظيم احلق يف أن يشارك 

كتب التنفيذي احلق يف أن حيضر أي اجتماع ألي جمموعة من أو فرعية. وألمني امليف أي جلنة مستدمية
أمناء أجهزة التنظيم. ويعمل أمني املال عضواً حبكم منصبه يف أي جلنة يتعلق عملها مبالية التنظيم. ويصري 

تابعة هلا، عضواً حبكم منصبه يف هذه اللجنة الفرعية.رئيس أي جلنة كونت جلنة فرعية
إذا كان حتت سلطة التنظيم، أي كان عضواً كامًال أو عضواً من أعضاء مكتبه مل العضو حبكم منصبهيعا

التنفيذي أو موظفًا من موظفيه، معاملة باقي أعضاء اللجنة اليت يعمل فيها وتكون له كل حقوق العضو
إذا مل يكن كذلك، فتكون له كل حقوق العضو مبا فيها حق الكامل يف املداوالت والتصويت. أما

االقرتاح والتصويت، لكن ال تكون له كل التزامات العضو. والعضو الذي ال يتحمل كل التزامات العضوية 
ال يعد يف حساب النصاب.

األعضاء املدعوون
عضوية التنظيمقد حتتاج بعض اللجان ألن تدعو خرباء أو مستشارين من غري١٩٠
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عقار، وقد تستشري مهندساً يف أمور املباين واملنشئات واآلليات، وهكذا. تقتصر أعباء األعضاء املدعوين 
على إ

املدعوين ملوافقة اجلهة اليت  إال إذا أعطتهم اجلهة اليت كونت اللجنة هذا احلق. ال حيتاج تعيني األعضاء
كونت اللجنة.

املناصب الفخرية
نظامه األساسي املناصب والعضوية الفخرية اليت مينحها ملن يشاء من األشخاص قد حيدد التنظيم يف ١٩١

من غري أعضائه تكرميًا وتشريفًا هلم أو لبعض أعضائه الذين تقاعدوا بعد سنوات طويلة يف شغل منصب 
نظيم معني بكفاءة. العضوية أو الوظيفة الفخرية (الرئيس الفخري مثًال) دائمة ال تنتهي إال بقرار من الت

الذي منحها.
املنصب الفخري منصب رمزي وال ميكن لشاغله أن يصبح عضوًا تنفيذياً، وللعضو الفخري أو لشاغل 

ية ما عدا حقوق االقرتاح أو التثنية أو التصويت أو الرتشيح للمناصب املنصب الفخري كل حقوق العضو 
تكون للعضو الفخري أي من التزامات العضوية إال إذا مجع التنفيذية أو رئاسة االجتماعات. بوجه عام ال 

بني العضوية العاملة والعضوية الفخرية، ويفضل أال جيمع بينهما.

شروط العضوية
عضوية أي تنظيم من التنظيمات مفتوحة لكل من وافق على أهدافه وسياساته ومنهاجه، وعلى ١٩٢

هلية لالنضمام له. فإذا انضم شخص لعضوية نظامه األساسي ولوائحه الداخلية، واستوىف شروط األ

وخضع ألحكام وقواعد وإجراءات وأوامر مستدمية متفق عليها تضمن حقوقه وحتمله مسئوليات عليه أن 
بعض التنظيمات من أعضائها أداء مراسم معينة عند 
االنضمام هلا كأداء قسم مهين معني أو قسم والء للتنظيم أو التوقيع على بعض وثائقه أو تسديد مبلغ 

مايل معني كرسم تسجيل.
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واجبات العضو
بطرق إجرائية منصوص عنها أعضاء التنظيم متساوون يف احلقوق واالمتيازات، وحياسبون ويعاقبون ١٩٣

عليهم أداؤها.
أن تتحد إرادته وهو يطرح براجمه وحيشد -مهما تعددت اآلراء واالجتاهات داخله -على التنظيم 

اث التغيريات اليت يطلبها. بالتايل فإن على كل عضو فيه أن يلتزم برباجمه اآلخرين من أجل تبين آرائه وإحد
ومبقررات قيادته التزاماً صارماً حىت لو مل يكن موافقاً عليها، وأن يكون متفانياً يف أداء واجبه، واعياً حلقوقه 

صيل أعمال أي اجتماع يشارك فيه مهما كان ذلك االجتماع صغرياً، وأن على كل عضو أن يهتم بتفا
يعمل جبد على أن يتحصل على املعلومات اليت تساعده على املشاركة الفعالة ومتكنه من بلورة أفكاره عن  
كل مسألة تطرح فيه، وجيري ما ميكن إجراؤه من مشاورات حوهلا، وأن يساهم باملداخالت املناسبة اليت 

باالجتماع لرأي سديد فيها. فالغرض من أغلب االجتماعات هو اختاذ قرارات، وال ميكن لألعضاء تصل 

ا مل يفعل كل عضو ذلك على الوجه األكمل، وإذا مل يدرسوا الوثائق اخلاصة بكل مسألة دراسة وافية. إذ
يكون قد استهان بالوقت وأضاعه إذا اضطر االجتماع لقراءة مذكرات طويلة مثًال يف وقت كان من 
األحرى أن يصرفه يف املداوالت، أو خاض يف نقاش اقرتاح مبعلومات ناقصة. على وجه التحديد، على  

كل عضو أن يراعي الواجبات التالية:
ائق التنظيم احلاكمة من أحكام وقواعد وإجراءات، وينفذ كل أن يلتزم بكل ما جاء يف وث

قرارات وأوامر أجهزة التنظيم املختصة.


ولوائحه الداخلية.
أن يواظب على حضور كل اجتماع من اجتماعات التنظيم له احلق يف حضوره، وأن

يشارك فيه جبد، وأن يشعر مبسئوليته يف إجناحه، وال يغادره إال عندما يرفع. وأال يقبل 
املشاركة يف أي اجتماع جماملة ألحد إذا مل يتوافر لديه الوقت الكايف والرغبة واملقدرة على 
املشاركة الفعالة، وأن يفرتض دائمًا أن إجناح أعمال التنظيم رهن بأدائه املتميز مع وبني 
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آلخرين. لكن أحيانًا جند عضوًا يتباهى بعدد االجتماعات اليت عليه أن حيضرها وال ا
يستطيع التوفيق بينها، وآخر حيضر بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك إرضاء للجميع، 
وآخر ال حيضر اجتماعاً إال لالنتقاد واملكابرة، هؤالء األعضاء ومن على شاكلتهم هم أهم 

.أسباب فشل االجتماعات
.أن يدفع االشرتاك املايل املقرر عليه يف ميعاده احملدد
 أن يتحمل مسئوليات أي منصب يتم اختياره له، وأن يشارك يف اختيار أعضاء املكتب

التنفيذي من بني أكفأ األعضاء يف التنظيم.


ا وامليزانية املتاحة هلا والوقت الذي ترفع فيه تقريرها للجهة اليت كونتها.
 أن يكون متحمسًا لتنظيمه، منتصرًا ملبادئه، جمتهدًا يف العمل من أجل إعالء كلمته

وتطويره.


 أن يلم بأحدث املتغريات يف أحوال التنظيم الذي ينتمي إليه، ويستمع حملاضر اجتماعاته
السابقة ويشارك يف إقرارها، ويطلع على حماضر االجتماعات اليت تغيب عنها، مث يصغي 

لبية حىت لو كان له رأيًا خمالفاً. أما إذا رأى أنه ال يتفق مع األغلبية أن يتقيد حبكم األغ
مبدئيًا وال يستطيع أن يتعايش مع قرار ال يرضى به، فعليه أن يستقيل من منصبه أو من 

بالطرق اإلجرائية املنصوص عنها. وما مل يفعل ذلك، ليس يف صاحل التنظيم عضوية التنظيم
أو ا

النوع من االلتزام يضمن األعضاء للتنظيم الذي ينتمون إليه وحدته وانسجامه. كذلك، ال 
حيق ألي عضو أن يتحدث باسم التنظيم الذي ينتمي إليه ما مل يعطه التنظيم أو القانون 

ذلك احلق.
وامر املشروعة اليت يصدرها رئيسه يف سياق صالحياته وواجباته وحقوق أن يطيع األ

األعضاء املنصوص عليها يف النظام األساسي واللوائح الداخلية وغريها من الوثائق احلاكمة، 
على أن حيتفظ حبقه يف االستئناف بالطرق املتبعة ضد أي قرار يرى أنه جمحف.
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 يف أي مسألة تطرح يف أي اجتماع أو يف أي حالة أن يعلن حاًال عن أي مصلحة مالية له
ميكن أن تتضارب فيها مصلحته مع مصلحة التنظيم، وأال يشارك يف نقاشها أو التصويت 
عليها، إال يف احلاالت اليت استثناها التنظيم. أيضاً، إذا طرح االجتماع اقرتاحاً بغرض فرض 

حلق يف أن يشارك يف التصويت غرامة مالية على عضو من األعضاء، ليس لذلك العضو ا
عليه إال إذا مشلت الغرامة باقي األعضاء. وجيوز للرئيس أن يطلب من أي عضو مغادرة 

االجتماع إذا كان لذلك العضو مصلحة يف مسألة طرحها االجتماع للنقاش.
 أن يلتزم بأسس السلوك القومي داخل االجتماعات، فيلزم اهلدوء أثناء احلوار، ويراعي حقوق

ملتحاورين يف القاعة وأال يشتغل بأي شيء عن متابعة احلوار، وال يتجول بني الصفوف ا
أثناء احلديث أو أثناء التصويت، أو يغادر االجتماع دون سبب معقول، أو خيرج من القاعة 
عن طريق املنطقة الواقعة بني املنصة والصف األمامي من القاعة، وحني خيرج عليه أن خيرج 

ن يستأذن الرئيس.يف هدوء بعد أ

حقوق العضو
العضو الواعي حبقوقه وواجباته والتزاماته حنو تنظيمه (وجمتمعه ووطنه) أكثر مسامهة ومبادرة ومقدرة ١٩٤

على اختاذ قرارات ناضجة من غريه. ينص النظام األساسي أو الوثائق احلاكمة األخرى على أي حقوق 
يت يكفلها القانون للفرد) يرى التنظيم أن مينحها لكل عضو فيه حبكم أخرى (فوق احلقوق األساسية ال

اآليت:عضويته. تشمل حقوق العضو
 أن حيضر اجتماعات التنظيم، وأن يشارك يف عضوية جلانه وأن يستلم الدعوة لكل اجتماع

له وأن تنص النظم على وجوب دعوته له، وأن يعقد كل اجتماع يف الوقت الذي حدد
ينعقد بالطريقة السليمة.

 أن يشارك مبختلف أنواع املداخالت يف املداوالت يف أي اقرتاح يطرحه األعضاء يف أي
اجتماع، وأن يطلب أي معلومات إضافية عنه من الرئيس أو من أي عضو آخر بواسطة 

.الرئيس، وأن يصل لرأيه اخلاص فيه، وأن يفعل كل ذلك بالطرق اإلجرائية السليمة
 ،أن يتحدث حني يؤذن له باحلديث يف أي اقرتاح يف أي اجتماع من اجتماعات التنظيم

وأن يوظف الوقت املتاح له بكفاءة.
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 ية وأن يعطى الفرصة يف أن يشارك يف أي مهمة من مهام أن يستمتع بكل امتيازات العضو
ؤهل له، وأن يستقيل من ذلك املنصب التنظيم إذا كان مؤهًال هلا، وأن يشغل أي منصب م

أو من التنظيم كله إذا أراد.
 ما مل ينص عقد التأسيس أو النظام األساسي على غري ذلك، له احلق يف أن يرشح نفسه

أو غريه ألي منصب، وأن يصوت لنفسه أو لغريه أو ميتنع عن التصويت، وأن يثين ويصوت 
خاصة من ذلك.إذا أراد على أي اقرتاح ما مل متنعه مصلحة

 ما مل حيدد النظام األساسي غري ذلك، له احلق يف أن يطلع على ملفات التنظيم ووثائقه
إذا طلب ذلك يف حضور عضو آخر، الرمسية وأن يصور أو يسجل مقتطفات منها

خصوصًا إذا تعلق ذلك مبسالة مطروحة للتداول يف أي اجتماع من اجتماعات التنظيم أو 
اجتماعات جلانه.

ن يطلب من التنظيم االلتزام بتنفيذ أحكام نظامه األساسي ولوائحه، وأن يثري نقطة نظامأ
).٤٥٦مىت ما رأى أن االجتماع أو أحد أعضائه قد خرج على النظام (صفحة 

أي عقوبة إال إذا ثبتت إدانته بعد إجراء حتقيق أو توقع عليهال يفصل من عضوية التنظيم
معه وتقدميه حملاسبة عادلة أمام جملس حماسبة وفقًا ألحكام القانون والنظام األساسي 

).٤٦٦واللوائح الداخلية (صفحة 
ك ممكناً إال أن يرفع أمره للقضاء إذا هضمت أي من حقوقه أو امتيازاته، لكن ال يكون ذل

إذا أستنفد كل املراجعات الداخلية وكل اإلجراءات الكفيلة بإنصافه يف النظام األساسي 
واللوائح.

 التنفيذي يف أن يقوم هإذا فشل مكتبنيابة عن التنظيم الذي ينتمي إليه أن يقاضي الغري
).٨٣صفحة بذلك (أنظر التقاضي نيابة عن التنظيم

املهام اليت حتتاج ملوافقة األعضاء
تعديل عقد التأسيس، تشمل(دوري أو طارئ) املهام اليت حتتاج ألن يقرها األعضاء يف اجتماع عام١٩٥

، انصهاره يف آخر، حله، حتويله ملؤسسة، وبيع أو رهن أو ، انضمام التنظيم آلخرتعديل النظام األساسي
تأجري ممتلكاته. حتتاج مجيع هذه اإلجراءات ألغلبية ثلثي األعضاء إلقرارها ما مل حتدد وثائق التنظيم 
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احلاكمة غري ذلك.

امتيازات العضو
يتمتع العضو باالمتيازات التالية وأي امتيازات أخرى يرى التنظيم أن مينحه إياها:١٩٦

بالطريقة اول أعماهلا (
املناسبة وقبل وقت كاف من انعقادها.

املنصوص عليها يف نظم أن يتحدث دون أن يقاطعه أحد، يف حدود قواعد احلديث
التنظيم املتبعة ويف حدود اآلداب العامة.

أن يغري رأيه ويصوت لغري اجلهة اليت صوت هلا يف أي وقت قبل إعالن نتيجة التصويت
السري).ع(إال يف حالة االقرتا 

أسيس، والالئحة أن يستلم أو يطلع على أو ميتلك نسخة من النظام األساسي، عقد الت
الداخلية وأي وثائق حاكمة أخرى وآخر تعديالت أدخلت عليها. وأن يتاح له اإلطالع أو 

احلصول على نسخة من أي حمضر اجتماع يطلبه وفق اإلجراءات اليت تنص عليها اللوائح.
  أن يستأنف لالجتماع على أي حكم من أحكام الرئيس إذا رأى أنه جمحف يف حقه أو

).٤٤٥(أنظر االستئناف صفحة كان خاطئاً 
.أن يطلب تسجيل رأي األقلية يف حمضر االجتماع الذي شارك فيه

فصل العضو أو تعليق العضوية
لتايل، حتوي وثائق التنظيم احلاكمة عادة على إجراءات فصل أعضاء التنظيم أو جتميد عضويتهم. وبا١٩٧

ال جيوز فصل أي عضو من أي تنظيم إال بعد حماسبته على الوجه املقرر يف الوثائق املعتمدة. فمن يعني أو 
ينتخب شخصًا لعضوية تنظيم من التنظيمات أو لشغل أي منصب فيه، هو صاحب احلق يف فصله أو 

تزم باملهام املطلوبة منه. تعليق عضويته. فقد يعلق التنظيم عضوية عضو من أعضائه أو يفصله إذا مل يل

يستمع لدفاع ذلك العضو.
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إذا فصل أي تنظيم عضوًا من أعضائه، عليه أال يشهر به باإلعالن عن فصله وأال ينشر أسبابه. وإذا 
ال ينشر إال ما هو ضروري بالطرق املناسبة حلماية حقوقه كتنظيم، كأن حيذر أضطر ألن ينشر شيئًا ف

اجلمهور مثًال أو التنظيمات األخرى اليت يتعامل معها بأن العضو املفصول مل يعد ينتمي إليه وبالتايل ال 
ميثله.

انتهاء العضوية
العضوية بوفاة العضو أو فصله أو استقالته من التنظيم أو إذا انتهت مدة العضوية ومل تنتهي رابطة١٩٨

جتدد.
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الفصل الثالث عشر: االجتماع العام
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ما هو االجتماع العام؟
. واجلمعية العمومية هي اجتماع حيضره أعضاء التنظيم (العاديني) أو ممثلوهم هو اجتماع عامأي ١٩٩

اجتماع عام حيضره كل أعضاء التنظيم بأشخاصهم. لكن قد يكون التنظيم كبريًا وقد تكون عضويته 
مليًا أن جيتمع كل األعضاء مشتتة يف أحناء القطر وخارجه. يف هذه احلالة قد يستحيل أو ال يكون ع

بأشخاصهم يف مكان واحد ليعقدوا اجتماعهم العام ويضطروا يف هذه احلالة ألن ينيبوا مندوبني عنهم 

، خيتارون اختياراً املؤمتر العام هو اجتماع مندويب هيئات فرعية أو أجهزة تابعة أو وحدات يف تنظيم قائم
جديداً لكل دورة من دورات اجتماعه، وجيتمعون كهيئة تداولية واحدة متثل التنظيم كله. واملؤمترات املعنية 
هنا هي مؤمترات اجلمعيات واالحتادات والروابط الوطنية أو اإلقليمية اليت تعقد للعمل أو ألغراض تعليمية، 

الية، اخل.أو علمية، أو سياسية، أو اقتصادية أو م

. تتزامن أو تتعاقب يف برنامج االجتماع العام عدة أيام
جتماعية اليت تشمل احملاضرات جلسات العمل مع اجتماعات جلان التنظيم واألنشطة العلمية واال

والندوات واملعارض والرحالت الرتفيهية اليت تساهم يف إضفاء جو ثقايف وتعليمي على االجتماع وتكسر 
رتابة جلساته وجتدد نشاط أعضائه.

يف جلسات العمل جيتمع األعضاء يف قاعة واحدة وال يتفرقون إال السرتاحة أو اسرتاحات قصرية. وعندما 
من اجللسات أثناء دورة انعقاد االجتماع، يفهم األعضاء من ذلك أن االجتماع سيواصل ترفع جلسة

نشاطه مرة أخرى يف وقت الحق أثناء اليوم أو يف اليوم التايل حسب برناجمه املعتمد حىت حيل حينما يرفع 
ل جديد، وال 
يستطيع أي اجتماع سابق أن حيمل معه أي أعمال مل يكملها يف دورة انعقاده إال تلك األعمال اليت 

أحاهلا للمكتب التنفيذي أو للجان ووجهها بأن ترفع تقاريرها لالجتماع التايل.
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االجتماع العام يف النظام األساسي
التنظيمات القائمة املكونة من عدة هيئات فرعية أو أجهزة، حيدد النظام األساسي مىت يعقد يف حالة ٢٠٠

)، وكيف يتم ترشيح وانتخاب ٢٨١االجتماع العام دوراته وحيدد سلطاته ومهامه وحجم نصابه (صفحة 
أعضاء املكتب التنفيذي، ومىت يزاولون مهامهم.

عض التنظيمات أن تضع التفاصيل الالزمة لعقد االجتماع العام وتسيريه ضمن الئحتها وقد تفضل ب

وإدارته. كل هيئة فرعية من هيئات التنظيم وكيف تنتخب اهليئة مندوبيها وأي احتياطات الزمة لتنظيمه 
أيضاً، قد يعطي النظام األساسي رئيس كل هيئة فرعية احلق يف أن يعني أي مندوبني مناوبني إضافة 
ألولئك الذين انتخبتهم اهليئة، وذلك حىت ال تفقد اهليئة حقها يف التمثيل الكامل يف املؤمتر العام إذا 

نتخبني قبل أو أثناء املؤمتر العام.تغيب عن حضوره أو اعتذر لسبب طارئ بعض مندوبيها املناوبني امل

ميعاد انعقاد االجتماع العام
حيدد التنظيم الذي يعقد اجتماعًا واحدًا يف السنة يف نظامه األساسي تاريخ انعقاد هذا االجتماع ٢٠١

ية السنوية يف سبتمرب من كل تعقد اجلمعية العموم"ليكون بذلك اجلمعية العمومية السنوية، بصيغة مثل: 
أو بأي صيغة أخرى مناسبة. وميكنه أن يضيف "سنة، وحيدد املكتب التنفيذي مكان وزمان انعقادها،

نصًا آخر يعطي به املكتب التنفيذي السلطة الكاملة يف التصرف نيابة عن التنظيم يف الفرتة بني دورات 
انعقاد اجلمعية العمومية.
تعقد عدة اجتماعات عمل لكل أعضائها يف مواعيد حمددة أثناء السنة، واحداً من تسمي التنظيمات اليت 

هذه االجتماعات باجلمعية العمومية السنوية، وتثبت هذا اإلجراء بنص يف نظامها األساسي بصيغة مثل: 
. تعقد االجتماعات الدورية يف يوم اجلمعة الثالثة من كل شهر ميالدي عدا سبتمرب، أكتوبر ونوفمرب"

"املنعقد يف أغسطس هو اجلمعية العمومية السنوية.يكون االجتماع الدوري
جيب أن تعقد مثل هذه التنظيمات مجعية عمومية واحدة على األقل يف السنة (السنة املعنية هنا هي السنة 

من تاريخ تأسيس التنظيم)، وأال ديسمرب، وليست السنة اليت تبدأ ٣١امليالدية اليت متتد من أول يناير إىل 
شهراً من اجلمعية السنوية السابقة وأال يتعدى أول اجتماع ١٥يتأخر تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية عن 
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شهرًا من تاريخ تأسيس اجلمعية ما مل حيدد القانون غري ذلك. إذا حتدد ١٨للجمعية العمومية السنوية 
يف النظام األساسي، ال ميكن أن يعدل هذا امليعاد إال بتعديل النظام ميعاد انعقاد االجتماع العام

األساسي نفسه.
يبدأ االجتماع العام أعماله يف الوقت الذي حدده النظام األساسي أو حددته الدعوة له، وليس قبل ذلك 

إال إذا حضر كل األعضاء ووافقوا على أن يبدءوا االجتماع.
ذا فشل االجتماع العام يف أن ينعقد يف ميعاده احملدد، فذلك ال يؤثر على نشاط املكتب التنفيذي أو إ

على شرعية قراراته وال يعطي أي جهة سبباً كافياً حلل التنظيم.

سلطات االجتماع العام
اساته وخططه العامة، وهو الذي ميلك كل االجتماع العام هو السلطة العليا يف التنظيم اليت تقرر سي٢٠٢

سلطة مل متنح للمكتب التنفيذي. فال يستطيع أي تنظيم أن يصدر أي تشريع أو قانون إال يف اجتماع 
ي أو نظامه األساسي أو لوائحه أو جتاز أ، وال جترى أي تعديالت على سياسة من سياسات التنظيمعام

اتفاقيات أو معاهدات مع أي تنظيمات أخرى إال مبوافقته (أنظر أيضًا املهام اليت حتتاج ملوافقة األعضاء
أثر على  ). بالتايل، ال يستطيع التنظيم أن يتخذ أي إجراء أو خطوة أو يقرر يف أي مسألة ذات ١٩٤

كيانه ومصريه كتنظيم مثل حله أو اندماجه مع آخر أو انصهاره يف آخر أو يف حالة الشركات، بيعها، أو 
زيادة رأمساهلا أو ختفيضه، إال إذا نظر االجتماع العام فيها ووافق عليها. وال يعدِّل أو يلغي أو يفسِّر أي 

قرار أصدره اجتماع عام إال اجتماع عام آخر.
العام السلطات التأسيسية والتشريعية والرقابية التالية:لالجتماع 

 وضع السياسة العامة للتنظيم ومراجعتها على ضوء املستجدات واختاذ اخلطوات الالزمة
لوضعها موضع التنفيذ.

انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي.
لوائح الداخلية.وضع وإجازة وتعديل النظام األساسي وال
.إجازة امليزانية واعتماد احلساب اخلتامي السنوي
.اإلشراف والرقابة على أداء أجهزته التنفيذية
.النظر يف وإجازة خطاب الدورة والتقارير السنوية
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العامالدعوة لالجتماع
اجتماع آخر ألن يدعى له، واملكتب التنفيذي هو املسئول عن إصدار حيتاج االجتماع العام مثل كل ٢٠٣

٣٠لكل عضو قبل وقت كاف من ميعاد انعقاده (عادة قبل العامهذه الدعوة. ترسل الدعوة لالجتماع
اسي. جيب أن حتوي الدعوة نصًا يوضح نوع يوماً). وعادة ما حتدد هذه الفرتة يف النظام األس٤٠إىل 

االجتماع والغرض منه: اجلمعية العمومية السنوية السادسة عشرة أو املؤمتر العام الثالث مثًال، ومكانه 
وميعاده، وحيدد املسائل اليت ستطرح فيه وطبيعتها: مشروع برنامج االجتماع العام، مشروع الالئحة 

النظام األساسي، ومشاريع القرارات اليت ستطرح فيه، وتقرير جلنة الداخلية، مشروع أي تعديالت على
(أنظر أدناه) إذا وجدت وأي مسائل أخرى.االنتخابات

رئاسة جلسات االجتماع العام
لسات، وقد يكون رئيس التنظيم نفسه. قد يكون رئيس االجتماع العام منتخبًا أو معينًا لرئاسة اجل٢٠٤

درجت بعض التنظيمات على أن تكلف رئيسًا خمتلفًا لكل جلسة من جلسات االجتماع العام جماملة 
لبعض األشخاص أو حتييداً وإرضاء للبعض اآلخر. هذه ممارسة ليست دون عيوب. فعلى الرئيس واجب 

، وبالتايل عليه أن يلم إملامًا كامًال بأحوال متابعة تنفيذ بنود جدول أعمال االجتماع الذي يرتأسه
االجتماع وأحوال عضويته، ويتابع كل اقرتاح نوقش أو أجل أو أحيل للجنة، وكل قرار اختذ، وهذه 

ل أحكام النظام األساسي واألوامر املستدمية يف الالئحة الداخلية، وهذه بقواعد املداوالت وعلى علم بك
اخلربة ال تتوافر لكل األعضاء.

يف كل األحوال، يفضل أن تكون منصة الرئاسة مقفلة للرئيس وحده، وال يسمح ألي عضو أن يستغلها 
نصة جانبية ختصص ليخاطب منها االجتماع. أما رؤساء اللجان واألعضاء فيخاطبون االجتماع من م

لذلك الغرض.
على الرئيس أن يقف حني يعلن انتظام جلسات االجتماع العام وحني يرفعها، وحني يشرح أي حكم 

أصدره حول نقاط النظام واالستئنافات.
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أمانة االجتماع العام
وخيتار من بني أعضاء املكتب اميقوم أمني املكتب التنفيذي للتنظيم بأعباء أمانة االجتماع الع٢٠٥

من يساعده يف مهمته. فقد يطلب من أحد األعضاء أن يتوىل أمر التنفيذي أو أعضاء االجتماع العام
ن يف كل التسجيل الصويت للجلسات، وآخر ليتوىل أمر متابعة توزيع الوثائق عند اللزوم، وهكذا. لك

األحوال يظل أمني املكتب التنفيذي هو املسئول األول واألخري عن تسجيل كل وقائع االجتماع العام 
وعن إعداد حمضر كل يوم واحملضر النهائي.

أعضاء االجتماع العام
هم كل أعضاء حيق لكل عضو يف التنظيم أن حيضر االجتماع العام. فأعضاء اجلمعية العمومية٢٠٦

التنظيم املسجلني أو كل املسامهني يف شركة، وحيق لكل واحد من هؤالء التداول والتصويت يف اجلمعية 
العمومية. أما يف حالة املؤمتر العام، وإن جاز لكل أعضاء التنظيم حضوره، فأعضاؤه الذين حيق هلم 

ية ليشرتكوا فيه نيابة عنها وأي فئات أخرى التداول والتصويت هم املندوبون الذين انتخبتهم اهليئات الفرع
نص النظام األساسي أو الالئحة الداخلية على إشراكها مثل أعضاء املكتب التنفيذي يف املستوى املركزي 

ويف املستوى الذي يعقد فيه املؤمتر العام كأعضاء حبكم مناصبهم.

املندوب
املندوب٢٠٧

أعلى. تنتخب اهليئة الفرعية مندوبيها لينوبوا عنها ويشاركوا يف املؤمتر العام أو يتصرفوا نيابة عنها يف أي 
ومن أكثرهم خربة بأحواهلا مهمة أخرى. على كل جهة أن ختتار مندوبيها بعناية من أفضل أعضائها 

ال ميثل غياب املندوب فرتات قصرية أثناء املؤمتر أو عدم انتظامه يف حضور اجللسات غيابًا يستدعي أن 
تاج ملناوب ليحل حمله، تقع ينوب عنه آخر، لكن إذا رأي أنه لن يستطيع مواصلة اجللسات وبالتايل حي

عليه حينئذ مسئولية إزاحة امسه من كشف املندوبني.
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على املندوب أن يعد تقريراً كامالً عن نشاط املؤمتر الذي شارك فيه ويرفعه للهيئة اليت انتدبته.

املناوباملندوب
هو عضو كامل العضوية يف التنظيم، ينتخب أو يعني بواسطة التنظيم الفرعي الذي املناوباملندوب٢٠٨

مندوباً ما زال مسجًال يف  أو آلخر. ال يستطيع أن يبدل أي مندوب مناوبجلسات ذلك املؤمتر لسبب
كشف املندوبني يف املؤمتر العام.

بس الشارة اليت متيزه امسه يف سجل عضوية املؤمتر العام حال وصوله، ويستلم ويلاملناوبيسجل املندوب
عن املندوب وجيلس يف اجلزء املخصص للمندوبني املناوبني. ترتب قائمة املندوبني املناوبني حسب األولوية 

ة، ويباشر مهامه ويستمتع بامتيازاته وكأنه أنتخب هلذا املنصب منذ أول املندوبني املناوبني يف القائم
إن وجد أو يتم تعيني قائم بأعمال الرئيس البداية. أما إذا شغر منصب الرئيس فينوب عنه نائب الرئيس

إذا نص النظام األساسي على مثل هذا اإلجراء. تتأكد جلنة العضوية
امسه من قائمة النواب وتعطي املندوب املناوب وثائق وشارات املشاركة الرمسية كمندوب، وجيلس يف اجلزء 

املخصص للمندوبني يف القاعة.

التحضري لالجتماع العام
حيتاج االجتماع العام جلهد كبري لتنظيمه. فهو ليس اجتماعًا عاديًا من اجتماعات التنظيم، بل هو ٢٠٩

السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية العليا. على املكتب التنفيذي بالتايل أن يقوم بكامل هيئته بالتحضري 
مبهمة من مهام اإلعداد له وال يرتك أي أمر له وأن يكون مسئوًال مسئولية مباشرة عن أداء كل جلنة كلفت

من أموره ألي جمموعة دون أن يتابع نشاطها بدقة.

كثري من املال وقد يقودان ملساءلة املكتب التنفيذي وحماسبته على قصوره. فاالجتماع العام يكلف ال
واجلهد. ويشارك األعضاء فيه بوقتهم وجهدهم وماهلم ومبشقة السفر وبعناء الرتتيب لعطالت استثنائية 



٢٠٦

غري مدفوعة األجر من خمدميهم. ويعقد التنظيم نفسه آماًال كبرية على مداوالت هذا االجتماع، وينتظر 
منه أن خيرج بقرارات وتوصيات تطور أداءه. 

لالجتماعات العامة وتنظيمها أصبحت صناعة متكاملة يف الدول احلديثة، فهناك إن مهام التحضري
وكاالت تعىن بأغلب وظائف ومتطلبات االجتماعات العامة: احلجز وجتهيز القاعات واملقار، وترحيل 

والتغطية املؤمترين وضيافتهم وإعداد الربامج الرتفيهية هلم، وتنظيم املعارض، والنشر والرتمجة، وتوفري األمن
اإلعالمية املتخصصة، والعالقات العامة. وعلى كل تنظيم أن يبحث عن اجلهات اليت تقدم مثل هذه 

اخلدمات ويستخدمها إذا وجدت وكان قادراً على حتمل تكلفتها.
خيطط املكتب التنفيذي لعقد االجتماع العام ويبدأ االستعداد والتحضري له قبل عدة أسابيع أو شهور بل 

ن موعد انعقاده. وميكنه أن يقوم بكل أعباء التحضري هذه وحده أو مبساعدة جلان يعينها رئيس سنني م
اليت تكون مسئولة عن رصد وحصر عضوية االجتماع العام، التنظيم. أهم هذه اللجان هي: جلنة العضوية

القانونية اليت تعد مشروع الالئحة الداخلية اليت تضبط مداوالته، وجلنة الربنامج اليت تعد وجلنة الشئون 
الربنامج الذي يفصل ترتيب وتوقيت كل أعماله وأنشطته، وجلنة التسيري اليت تعد وجتهز مكان جلساته 

ريع القرارات وتقدم اخلدمات املساعدة للمشاركني فيه أثناء انعقاده، وجلنة الصياغة اليت تضع مشا
واالقرتاحات اليت ترد إليه يف قالب مناسب، وغريها مما سيأيت ذكره أدناه.

العام وحده أو أشرك جلانًا أخرى لتساعده يف ذلك، إذا قام املكتب التنفيذي مبهام اإلعداد لالجتماع
املكتب ورؤساء اللجان أن يعد تفاصيل على أمني املكتب التنفيذي بالتشاور مع الرئيس وباقي أعضاء

جدول أعماله، وأن يساعد األعضاء بشرح بعض إجراءاته بواسطة مذكرة يرسلها هلم مرفقة مع الالئحة 
الداخلية.

قد وزعت مشاريع القرارات اليت وردت على أمني املكتب التنفيذي أيضًا أن يتأكد من أن جلنة الصياغة
قد إليها على كل املشاركني يف االجتماع العام قبل وقت كاف من انعقاد جلساته، وأن جلنة التسيري

قد أعدت قائمة أولية باملندوبني للمؤمتر أو قائمة العضوية يف أكملت جتهيز القاعة، وأن جلنة العضوية
حالة اجلمعية العمومية موضحة حصة كل منهم من األسهم وإذا كان العضو ممثًال بوكيل ينوب عنه يف 

يني، وبطاقات االقرتاع، ونسخاً حالة الشركات مثًال أو إذا كان ممثًال ملؤسسة، وقائمة األعضاء التنفيذ
معتمدة من التقرير السنوي، ونسخًا من النظام األساسي وعقد التأسيس والالئحة الداخلية لتكون يف 

متناول اليد أثناء االجتماع.
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دور املكتب التنفيذي
لرياجع تفاصيل برناجمه، ويناقش كل تماع العامجيتمع املكتب التنفيذي قبل ميعاد انعقاد االج٢١٠

االحتماالت اليت يتوقع أن تؤثر على سري مداوالته وأنشطته األخرى ويضع خططه لتالفيها. يشارك 
وال يعقدون أي اجتماع للمكتب يف مداوالته أعضاء املكتب التنفيذي مع باقي أعضاء االجتماع العام

أثناء دورة انعقاده.

جلنة التسيري
االجتماع العام عادة من أعضاء املكتب التنفيذي للهيئة اليت ينعقد االجتماع على تتكون جلنة تسيري٢١١

اء من تلك اهليئة ومن أي أفراد آخرين هلم خربة سابقة يف تنظيم مثل هذه مستواها ومن أي أعض
االجتماعات. تقوم هذه اللجنة بتحديد وحجز وجتهيز املكان املناسب لعقد االجتماع العام، وتوفر 

الرتحيل أثناء انعقاد دورته، وتنظم هلم وملرافقيهم الربامج االجتماعية املناسبة.
والضيوف واإلعالم، وتكون تعىن هذه اللجنة أيضًا بتنظيم طرق اجللوس يف القاعة ملختلف أنواع العضوية

قاعة ملساعدة املشاركني. تقوم اللجنة من بني أعضائها وحدة استقبال واستعالمات وتعني سعاة داخل ال
أيضًا بتهيئة وحدة لألجهزة املساعدة (آالت عرض شرائح، فيديو، ميكروفونات، معدات مسعية بصرية، 

…ومعدات طباعة ونسخ، 

جلنة العضوية
يكون الرئيس جلنة عضوية االجتماع العام من أعضاء على دراية تامة بقواعد التنظيم ومبتطلبات ٢١٢

العضوية فيه لرتاقب مراحل تسجيل عضوية االجتماع العام. وقد تكون هذه اللجنة من اللجان املستدمية 
يف التنظيم. خيتلف حجم هذه اللجنة باختالف حجم العضوية الالزم فحصها.

، ويعد القائمة النهائية لعضويته من مجيع بىن االجتماع العام التقرير املبدئي الذي ترفعه إليه جلنة العضويةيت
للتداول يف االجتماع التقارير التكميلية اليت ترفعها اللجنة إليه تباعاً أثناء دورة انعقاده. ال ُتطرح أي مسألة 
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العام قبل أن يتبىن االجتماع العام التقرير املبدئي هلذه اللجنة.
نشاطها قبل وقت كاف من انعقاد االجتماع العام فرتسل لكل اهليئات الفرعية تبدأ جلنة العضوية

شروط عضوية االجتماع العام وعضويته املناوبة والعدد الالزم لتمثيل كل هيئة، وكيف املعلومات اليت تبني 
ومىت يتم انتخاب املندوبني. ترفع كل هيئة فرعية قائمة موثقة حتوي مندوبيها ومندوبيها املناوبني ألمانة 

. تستلم جلنة العضوية هذه االجتماع العام قبل ثالثني يومًا على األقل من ميعاد انعقاد االجتماع العام
القوائم وتفحصها لتستوثق من صحة املعلومات اخلاصة بكل مندوب، وتستمع للطعون وتبت فيها مث تعد 
قائمة أولية باملندوبني ذوى الوثائق الصحيحة (الذين حيق هلم التصويت) وقائمة باملندوبني املناوبني، 

وك يف وثائقهم، وترفع لالجتماع تقريرًا مبدئيًا مشفوعًا بأي توصيات تراها. إذا وحتصي أي أعضاء مشك
وجدت اللجنة أن هناك أعضاء ال تنطبق عليهم الشروط الالزمة للمشاركة يف االجتماع العام، أخطرت 

ذا اختلفت اهليئة الفرعية اليت ينتمون إليها بذلك لتجري التبديل الالزم، أو رفعت األمر لالجتماع العام إ
اآلراء. تعد اللجنة ملفًا حيوي قوائم األعضاء املؤهلني للمشاركة يف االجتماع العام، وتضع أمساءهم يف 

اخل) وتزودهم بطلبات …أقسام (أعضاء دائمني، أعضاء مكتب تنفيذي، مندوبون، مندوبون مناوبون، 
م، وتعطيهم وتعطي الضيوف التسجيل إما بإرساهلا أو بإتاحتها هلم عند حضورهم االجتماع العا

كل حسب صفته واإلعالميني بطاقات اهلوية والشارات املميزة. تسجل اللجنة أعضاء االجتماع العام
واجلهة اليت ميثلها، وحتصر مجلة احلاضرين، وتعد ملفاً بالعضوية وبباقي املشاركني.

نشاطها يف مكان معروف يف مقر االجتماع طيلة فرتة جلساته، وتزوده يوميًا بتقارير تباشر جلنة العضوية
تكميلية كلما وصل أعضاء أو مندوبون جدد للمشاركة فيه، أو تسجل أمساء أي مناوبني حلوا حمل 

مندوبني.

(لالجتماع العام)جلنة الشئون القانونية
يعني الرئيس جلنة إلعداد الالئحة الداخلية لالجتماع العام لتغطي احتياجات االجتماع العام املعين. ٢١٣

املهمة للجنة الشئون القانونية وهي جلنة من جلان التنظيم املستدمية (أنظر 
). ١٠٥)، خصوصًا إذا كانت هذه األوامر مضمنة يف الالئحة الداخلية للتنظيم (صفحة ٩٨صفحة 

املرجع العام الذي تبناه التنظيم، لكن ليس هلا احلق 
الالئحة الداخلية يف أن ختالف أي حكم من أحكام النظام األساسي. تقر جلنة الشئون القانونية
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، لكن ميكن ألي عضو فيها أن يطلب التصويت على أمر من لالجتماع العام كلها بتصويت واحد
األوامر اليت تشملها الالئحة تصويتًا منفصالً. توزع اللجنة نسخًا من تقريرها (مشروع الالئحة الداخلية 
لالجتماع العام) لكل شخص سجل امسه يف قيد العضوية، ويكون ذلك قبل بداية االجتماع أو مع 

الدعوة له.

ججلنة الربنام
بالتعاون معه ومع باقي أعضاء املكتب التنفيذي وجلان االجتماع -لتعد يعني الرئيس جلنة الربنامج٢١٤

االجتماع العام قبل وقت كاف من ميعاد انعقاده. ختتلف الربامج مشروع برنامج -العام األخرى 
، وتوقيت باختالف التنظيمات، لكنها حتتوي يف أغلب األحوال على ترتيب أعمال االجتماع العام

سجيل 
املندوبني، وميعاد تقدمي تقارير املكاتب واللجان، وميعاد ترشيح وانتخاب أعضاء املكتب التنفيذي 

اجلديد، وميعاد قراءة حمضر االجتماع السابق، ومواعيد األنشطة العلمية واالجتماعية اليت تتخلله.
جيلهم أو ترسله هلم بالربيد توزع اللجنة تقريرها (مشروع برنامج االجتماع العام) على األعضاء عند تس

قبل حضورهم لالجتماع. يصبح مشروع برنامج االجتماع العام برناجمًا لتلك الدورة إذا اقره االجتماع 
العام، وال ميكن أن يعدل بعد ذلك إال بواسطة االجتماع العام وحده. يطرح أي تعديل على الربنامج 

ة لتبنيه. تواصل جلنة الربنامجباقرتاح ميكن أن يناقش وأن يعدل وحيتاج لألغلبي
االجتماع العام.

جلنة الصياغة
امة الوقت الكايف لكل عضو فيها ليشارك يف ال يتاح يف االجتماعات الكبرية مثل االجتماعات الع٢١٥

نقاش كل اقرتاح يطرح، وإذا توافر الوقت قد ال يستطيع العضو أن يناقش كل اقرتاح بالعمق املرجو. لذلك 
نشأت احلاجة لتكوين جلنة حييل إليها االجتماع كل االقرتاحات ومشروعات القرارات اليت ستطرح فيه قبل 

) يف هذه االقرتاحات وتقيمها وترفع هذه اللجنة اليت تعرف بـ (جلنة الصياغةوقت كاف من انعقاده. تنظر 
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ختتلف جلنة الصياغة
ثابتة. فهي اليت تراجع االقرتاحات األصلية اليت ترد من هيئات التنظيم الفرعية وأجهزته قبل أن ترفعها 

لالجتماع العام مشفوعة بتو 

والقرارات اليت راجعتها بالفعل جلان أخرى. أيضاً، تكون اللجنة مسئولة من إعداد كلمات الشكر للذين
شاركوا يف االجتماع العام والذين ساعدوا يف إجناح دورته وللمحاضرين والضيوف وأعضاء املكتب 

التنفيذي الذين انتهت مدة خدمتهم إذا طلب منها الرئيس ذلك.
قد حتتاج بعض التنظيمات لعدة جلان للصياغة ختتص كل واحدة منها بالنظر يف نوع معني من املسائل. 

وقد تعهد التنظيمات ا
يعني الرئيس أعضاء جلنة الصياغة

الجتماع العام.والعليمني جبوانب املسائل املطروحة على ا
حيدد التنظيم يف نظامه األساسي أو يف الئحته الداخلية مىت ترفع هذه اللجان تقاريرها، واجلهة اليت يودع 
فيها األعضاء ما لديهم من اقرتاحات ومشاريع قرارات مصحوبة باإلخطار الالزم إذا احتاجت تلك 

امل مع حمتويات ما يرفع إليها من االقرتاحات واملشاريع إلخطار عنها، وسلطات اللجان يف التع
مشروعات، وينص يف نفس الوقت على االستثناء الالزم الذي ميكن االجتماع العام من النظر يف أي 

اقرتاحات أخرى تطرح فيه مباشرة لتعاجل مسائل قد تطرأ أثناء انعقاده.
جلنة استشارية، وما ترفعه لالجتماع توصيات له أن يقبلها أو يرفضها. لكن تؤثر هذه اللجنة جلنة الصياغة

تأثرياً كبرياً يف حتديد إجنازات االجتماع العام ألنه يصعب أن يتجاهل أو يتجاوز اجلهد الذي بذلته. تقصر 
رات اليت تقدم للجنة الصياغة، وال أغلب التنظيمات نشاط االجتماع العام على االقرتاحات ومشاريع القرا

تسمح له بأن ينظر يف أي اقرتاح يأيت من األعضاء عفو اخلاطر أثناء جلساته.
االقرتاحات اليت ترفعها هذه اللجنة اقرتاحات أصلية، وتعامل كما تعامل االقرتاحات األصلية، فيمكن أن 

للجان، ولألغلبية لتبنيها. تواصل جلنة تعدل، وأن تناقش، وأن تؤجل، وأن يعاد فيها النظر، وأن حتال
الصياغة



٢١١

طريقة عمل جلنة الصياغة
تطرحها اهليئات الفرعية أو املكتب التنفيذي، وكل تودع كل االقرتاحات اليت يطرحها األعضاء أو ٢١٦

توصيات اللجان املستدمية واملؤقتة وأي مشروعات تعديالت لبعض أحكام النظام األساسي أو لسياسات 
التنظيم أو ألي أمر من األوامر املستدمية الواردة يف الالئحة الداخلية وتقارير املكاتب التنفيذية، لدى أمانة 

، لتحيلها بدورها ) قبل وقت كاف من ميعاد انعقاد االجتماع العامي (أمانة االجتماع العاماملكتب التنفيذ
ومات واحلقائق املتيسرة عن كل اقرتاح يقدم إليها وتناقشه املعلللجنة أو جلان الصياغة. جتمع جلنة الصياغة

مع خمتلف اجلهات وتستمع آلراء األعضاء املهتمني به وآراء املختصني الذين ميكن أن يسامهوا يف تقوميه، 

كل عضو من أعضائه قائمة بكل بعد افتتاح دورة االجتماع العام مباشرة، تعطي أمانة االجتماع العام
االقرتاحات اليت أودعت لديها وأمساء جلنة أو جلان الصياغة اليت ستناقشها، ومكان وزمان جلسات 
السماع اليت ستعقدها هذه اللجان. تعقد كل جلنة من جلان الصياغة إن كانت هناك أكثر من جلنة من 

ى حدة، وقد تدعو بعض أعضاء املكتب التنفيذي أو اخلرباء يف هذا النوع، جلسة مساع لكل اقرتاح عل
املسألة املعنية لتستنري بآرائهم. كذلك، قد تعقد هذه اللجان اجتماعات مشرتكة مع بعضها تطرح فيها  
يف 
جلسات السماع أي عضو يرغب يف املشاركة يف نقاش أي اقرتاح من االقرتاحات اليت رفعت إليها فرصاً 

أكثر ومدداً أطول ليناقشه ويستفسر عن كل ما خفي عليه.
كل اقرتاح حيال إليها يف قالب مناسب، وقد تعدله جذريًا أو تضمه آلخر إذا رأت تضع جلنة الصياغة

ذلك ضروريًا بعد موافقة صاحبه، وقد توصي برفض اقرتاح من االقرتاحات لتعارضه مع النظام األساسي 
قية حسب مواضيعها، وقد أو مع أهداف التنظيم. ترتب اللجنة ما يرد إليها من اقرتاحات بطريقة منط

تقدم اقرتاحات جديدة من نفسها. يقيم أعضاء اللجنة اآلراء واملعلومات اليت استمعوا إليها يف اجتماعات 
السماع بروية، ودون أن جيعلوا جلسات اللجنة جماًال للجدل مع األعضاء. لكل عضو من أعضاء جلنة 

تساعده على فهم املسألة، وأن جييب على أي أسئلة الصياغة احلق يف أن يطرح ما يشاء من األسئلة اليت 

النقاش.
ها من اقرتاحات بعدة أشكال. فقد ترفع االقرتاح أو مشروع ترفع جلنة الصياغة
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حوباً بتوصية برفضه، أو الذي نظرت فيه دون توصية، أو ترفعه مصحوباً بتوصية بتبنيه، أو ترفعه مصالقرار
ترفعه مصحوبًا بتوصية بتعديله مث تقرتح تبنيه بعد التعديل، أو ال ترفعه لالجتماع العام مرة واحدة إذا 
مسحت هلا الالئحة الداخلية بذلك. ترفع جلنة الصياغة تقريرها بالصيغة اآلتية (أو بأي صيغة أخرى 

مناسبة):
 :السيد أبو املعايل النور، يتقدم.رئيس جلنة الصياغة"الرئيس ،"
 :السيد الرئيس، سأقدم يف هذا التقرير مشاريع القرارات واالقرتاحات اليت "السيد أبو املعايل

ووافقت عليها، وما مل يكن هناك اعرتاض، سنطرحها للتصويت كلها راجعتها جلنة الصياغة

"بنفسه إذا شاء الجتماعكم.
صل دون موافقة االجتماع. برهة ليستمع ألي اعرتاض، فال ميكنه أن يواينتظر رئيس اللجنة

إذا مل يعرتض عضو أو يقرتح آخر النظر يف هذه املشروعات بطريقة معينة، وحيتاج حينئذ 
٧٥السيد الرئيس، نظرت اللجنة "أي اقرتاح من هذا النوع لألغلبية لتبنيه، يواصل قائًال: 

. : …سيد منها، وهي: املشروع األول تقدم به ال١٨اقرتاحًا رفع إليها، وافقت على 
. املشروع الثالث تقدم به …: اقرتح، …. املشروع الثاين تقدمت به اآلنسة …اقرتح، أن 

: . املشروع الثامن عشر تقدمت به اللجنة املالية…كما عدلته اللجنة: اقرتح،…السيد 
بتكليف من جلنة السيد الرئيس،". وبعد أن يكمل تالوة التوصيات يقول: …اقرتح، 
"الصياغة

 يفتح الرئيس باب النقاش والتعديالت يف كل اقرتاح فور قراءته. وبعد أن جيري االجتماع ما
مشروعات "تعديل، يطرحها الرئيس للتصويت قائًال: يراه من تعديالت عليها إذا احتاجت ل

القرارات اليت تليت اآلن مطروحة للتصويت، املوافقون يقولون نعم؛ املعرتضون يقولون ال؛ 
"يفوز الذين قالوا نعم، يتبىن االجتماع العام هذه القرارات.

، تتبقى هناك االقرتاحات اليت قدمت للجنة ومل بعد أن جتاز املشروعات اليت جاءت يف تقرير جلنة الصياغة
حتظ بتأييدها، وبالتايل مل ترفعها لالجتماع. ميكن لألعضاء الذين ما زالوا مصرين على أن يستمع 

 :قراءة االقرتاح اخلاص باالشرتاك يف معرض د الرئيس، أطلب من جلنة الصياغةالسي"عضو
ال حيتاج هذا الطلب لتثنية."الكتاب السنوي.
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 :بقراءة االقرتاح املعين.يتفضل رئيس جلنة الصياغة"الرئيس"
اقرتاح العضو، وبعده مباشرة يتقدم العضو لالجتماع باقرتاح لتبين يقرأ رئيس جلنة الصياغة

النظر فيه.هذا االقرتاح. حيتاج هذا االقرتاح لتثنية قبل أن يواصل االجتماع
 :اقرتح وثين االقرتاح التايل (ويقرأ نص االقرتاح)، هل هناك "إذا ثين االقرتاح يقول الرئيس

وعندما يفتح باب النقاش، يعطي الرئيس الفرصة أوًال لصاحب االقرتاح يليه "أي نقاش؟
(إذا رغب يف ذلك) ليدافع عن رأي جلنته الذي رفضت مبوجبه أن ترفع رئيس جلنة الصياغة

هذا االقرتاح لالجتماع العام. بعد ذلك يعطي أي عضو يود املشاركة يف النقاش الفرصة، 
قبل أن يطرح االقرتاح للتصويت.

 م
بالطريقة أعاله واحداً بعد آخر حىت تنتهي الطلبات.

جلنة العالقات العامة
يكون الرئيس جلنة للعالقات العامة ويعهد إليها بتويل مهمة اإلعالم الرمسي لالجتماع العام. جلنة ٢١٧

جلنة هامة فهي اليت تصدر النشرات اإلعالمية نيابة عن االجتماع العام وتنظم املقابالت عامةالعالقات ال
برنامج اإلعالمية مع املشاركني فيه مع أي جهات أخرى. تعلن هذه اللجنة عن األنشطة اهلامة املدرجة يف

االجتماع العام قبل وقت كاف لفائدة املهتمني مبتابعة أحواله. تنشر اللجنة أيضًا أهم قرارات االجتماع 
العام فور صدورها.

أعمال االجتماع العام
ة يف اجللسة االفتتاحية واخلتامية لالجتماع العام، جيلس كل أعضاء املكتب التنفيذي يف املنص٢١٨

ينتظم اآلن املؤمتر العام "الرئيسية. يدعو الرئيس االجتماع العام لالنتظام يف املوعد احملدد لالنعقاد بقوله: 
ويفتتح اجللسات باخلطوات "،…تنتظم اآلن اجلمعية العمومية السنوية لرابطة "أو "،…السادس للجمعية 

اخل.…اص املعتادة مثل البدء بتالوة آي من الذكر احلكيم أو إنشاد خ
كقائمة أولية صحيحة لعضويته جيلس يقبل االجتماع العام قائمة العضوية اليت ترفعها جلنة العضوية
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ماع العام: مبقتضاها املندوبون واملندوبون املناوبون يف أماكنهم املخصصة ويصوتون لتبين تقارير جلان االجت
وجلنة الربنامج. ال ينتظم االجتماع العام كهيئة تداولية ويبدأ اجتماع جلنة العضوية، جلنة الشئون القانونية

الرتتيب. يطرح كل تقرير من هذه التقارير باقرتاح 
قابل للنقاش والتعديل وحيتاج لألغلبية لتبنيه. لكن قد حتتاج بعض األوامر املستدمية يف تقرير جلنة الشئون 

ت التالية:). يتبىن االجتماع هذه التقارير باخلطوا١٠٨القانونية ألغلبية الثلثني (أنظر صفحة 
أن يرفع تقريره. يتقدم رئيس جلنة العضوية قائالً: يطلب الرئيس أوًال من رئيس جلنة العضوية

السيد الرئيس، مرفق قائمة بأمساء أعضاء هذا االجتماع العام (املندوبني) الذين حيق هلم "
أمساء مناوبيهم. نيابة عن جلنة العضوية أقرتح، أن تكون هذه القائمة هي القائمة التصويت و 

يناقش االجتماع العام ويعدل التقرير املبدئي الذي قدمته "املعتمدة هلذا االجتماع العام.
جلنة العضوية ويقره بأغلبية األصوات، وتصبح قائمة العضوية اليت جاءت فيه القائمة 

يف تلك اجللسة، وحيسب منها النصاب وحيدد عدد األعضاء الذين حيق املعتمدة لعضويته 
هلم التصويت.

أن يطلب الرئيس من رئيس جلنة الشئون القانونيةبعد أن يتبىن االجتماع تقرير جلنة العضوية
السيد الرئيس، مرفق الجتماعكم "يقدم تقريره. يتقدم رئيس جلنة الشئون القانونية قائالً: 

الالئحة الداخلية املقرتحة هلذا االجتماع العام. نيابة عن جلنة الشئون القانونية، أقرتح، أن 
"ردة يف هذه الالئحة هذا االجتماع.حتكم األوامر املستدمية الوا

تقريرها الذي ، ترفع جلنة الربنامجبعد أن يتبىن االجتماع العام تقرير جلنة الشئون القانونية
تطلب فيه إقرار مسودة برنامج االجتماع العام. يقدم رئيس جلنة الربنامج تقرير جلنته بواحدة 

السيد "أو "بتوجيه من جلنة الربنامج، اقرتح تبين الربنامج كما طبع،"من الصيغ اآلتية: 
ب. نيابة عن الرئيس، وزعت نسخ مطبوعة من برنامج االجتماع العام املقرتح لكل مندو 

"جلنة الربنامج، أقرتح، تبين هذه النسخة لتكون برنامج هذا االجتماع العام.
بعد أن يوافق االجتماع على هذه التقارير الثالثة يكون قد أجنز املهام التالية: أوًال، فحص عضويته وحدد 

بىن الئحته الداخلية وحدد من بينها أولئك الذين حيق هلم االشرتاك يف مداوالته بطريقة صحيحة. ثانياً، ت
األوامر املستدمية اليت حتكم مداوالته. ثالثاً، أقر جدول أعماله وحدد ورتب بالتايل األعمال اليت سيعاجلها 
يف الفرتة املتاحة أمامه. بعد أن جييز االجتماع العام تقارير اللجان الثالثة يواصل أعماله حسب ترتيبها 

دون انقطاع من جلسة ألخرى وفق ب
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). فينظر أوالً ٢٦٨(صفحة يرتب االجتماع العام أعماله حسب التسلسل الذي اعتمدته قواعد املداوالت
ينيف تقارير أعضاء املكتب التنفيذي مث تقرير املراجع القانو 

الرتتيب أو بالرتتيب الذي نص عليه النظام األساسي أو حددته الالئحة الداخلية. إذا قدم أي تقرير 
عضاء. مطبوعاً، ميكن ملقدمه أن يضيف أي تعديالت طرأت عليه منذ طباعته وجييب على أسئلة األ

اعتادت بعض التنظيمات أن ترتك للرئيس صياغة تقرير سنوي واحد يلخص فيه كل التقارير األخرى 
ويقدمه بنفسه. يناقش االجتماع ويقر هذا التقرير قبل أن يصبح السجل الرمسي لنشاط التنظيم يف تلك 

) مث تطرح أي ١٣٤للدورة اجلديدة (صفحة الدورة. بعد ذلك يتم انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي
) ٢٤٥أعمال جديدة. أيضًا قد تتخلل جلسات االجتماع العام بعض اجللسات اجلانبية (صفحة 

التثقيفية والرتفيهية.)، وبعض األنشطة٢٤٥وجلسات السماع (صفحة 

حمضر االجتماع العام
االجتماع العام اجتماع هام جيب أن تسجل وقائعه ويعد حمضره بعناية شديدة. يتلو االجتماع ويقر ٢١٩

احملضر حمضر كل يوم سابق يف بداية اجتماع العمل يف اليوم التايل له مباشرة. ال يقر أي اجتماع عام
النهائي الجتماع عام آخر، لكن ميكن ألي اجتماع عام، بواسطة اقرتاح يتقدم به أحد األعضاء، أن حييل 

سابق حمضره للمكتب التنفيذي أو للجنة مؤقتة لتنظر فيه وجتيزه نيابة عنه. جياز حمضر أي اجتماع دوري
از حمضر اجلمعية العمومية السنوية يف االجتماع الدوري التايل، أو يف يف اجلمعية العمومية السنوية، وجي

) إذا حدد أي اجتماع من هذا النوع، لكن ال يؤجل ليجاز يف اجتماع ٢٤٢(صفحة اجتماع مواصلة
اجلمعية العمومية التايل.

العام جلنة مؤقتةضمن حمضرًا أكثر دقة إذا عني رئيسه قبل بداية االجتماعميكن للتنظيم أن يوفر وقته وي
لتسجل حمضره. تسجل هذه اللجنة ما دار أثناء الدورة وتراجع ما سجلته مع ما دونه أمني املكتب 

يقة املتبعة.التنفيذي. بعد أن يراجع االجتماع هذا احملضر ويصححه ويقره، يتم التوقيع عليه بالطر 

البيان اخلتامي
درجت بعض التنظيمات على إصدار بيان ختامي تلخص فيه ما أجنزه االجتماع العام من مهام وما ٢٢٠
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أصدره من توصيات وقرارات ما عدا القرارات والتوصيات السرية. يضع االجتماع العام هذا البيان يف أي 
ليس حمضرًا لدورة انعقاد يتيحه لوسائل اإلعالم بالطريقة اليت يراها. البيان اخلتاميشكل وينشره و 

االجتماع العام وليس بديالً له.

أمن االجتماع العام
حيرسون أبواب القاعة حتتاج أغلب االجتماعات العامة كبرية احلجم حلراس حيفظون النظام، و ٢٢١

شارات. على احلراس أيضاً مسئولية إبعاد املشاغبني من القاعة إذا طلب منهم الرئيس ذلك، وأن يستعملوا 
اءلة القانونية بتهمة التهجم على اآلخرين.لذلك القوة املناسبة ال أكثر وإال عرضوا أنفسهم للمس

العامرفع االجتماع
حيل االجتماع العام نفسه بنهاية برناجمه، وعندما يُعقد مرة أخرى يعقد كاجتماع عام جديد آخر.٢٢٢
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ما هي اللجنة؟
اللجنة هي جمموعة من األفراد يعينون أو ينتخبون بواسطة أو بتوجيه من االجتماع العام لتنظيم من ٢٢٣

التنظيمات أو بواسطة أي جهاز من أجهزته، لتبحث مسألة معينة أو تنفذ عمًال أو تتخذ إجراءاً  
ملة يف كل تنظيم، كمجموعة، وتساعد بذلك اجلهة اليت كونتها يف حتقيق أهدافها. اللجان هي القوى العا

فهي اليت تضع مشاريع نظامه األساسي ولوائحه وسياساته، وهي اليت تعد مشاريع ميزانيته وبراجمه وتنظم 
أنشطته املختلفة مبا فيها اجتماعاته العامة. تتكون كل جلنة من رئيس وأمني أو مقرر وعدد حمدد من 
ناسب أعضاءها، وتعقدها بانتظام وبإعالن كاف 
عنها، وعلى كل عضو فيها أن يواظب على حضورها. تنقسم اللجان إىل خاصة أو تنفيذية: املكتب 

تة.) وعادية: مستدمية ومؤق١٢٩) واللجنة التنفيذية (صفحة ١١٩التنفيذي (صفحة 

اللجنة العادية
هي جمموعة ذات سلطات إدارية حمددة وال تستطيع أن تتصرف باستقالل عن اجلهة اللجنة العادية٢٢٤

اليت كونتها كما تفعل اللجان اخلاصة اليت أشرنا إليها أعاله. ال يوجد نص حيدد مواعيد اجتماعات اللجنة 
ل جلنة عادية أن ترفع تقارير مفصلة عن أعماهلا للجهة اليت كونتها اليت تكون مسئولة عن العادية. وعلى ك

تقييم أدائها ومساءلتها إذا دعا احلال. اللجان العادية نوعان: مستدمية ومؤقتة.

اللجنة املستدمية
راسات املتخصصة وحييل إليها بعض اللجان املستدمية هي أجهزة التنظيم اليت يعهد إليها إجراء الد٢٢٥

مهامه الروتينية املستمرة. ترفع اللجان املستدمية تقارير متابعة منتظمة للمكتب التنفيذي وتقريرًا ختامياً 

ومسئوليات حمددة. وعمر اللجان املس
فقد يتبدل بعضهم أو كلهم يف أوقات متفاوتة أو مع كل إدارة جديدة.

حيدد النظام األساسي أمساء جلان التنظيم املستدمية وحيدد مهامها، وتبعيتها اليت عادة ما تكون لالجتماع 
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) ١٨٠)، واللجنة املالية (صفحة ٩٨) وجلنة الشئون القانونية (صفحة ٢٠٧(صفحة العام. جلنة العضوية
غلب التنظيمات. ال جيوز أن يعني عضواً باللجنة املستدمية إال من أمثلة للجان املستدمية اليت حتتاج إليها أ

كان عضواً بالتنظيم. يف أول اجتماع للجنة املستدمية يوزع أعضاؤها مناصب الرئيس واألمني وأي مناصب 
أخرى بينهم ويتم ذلك باالقرتاع السري.

السياسية، ممثلة أو غري ممثلة يف اهليئة التشريعية، والنقابات واجلمعيات قضايا الدولة وتشارك بآرائها حوهلا 
عرب القنوات املعتمدة وبالتايل تزيد من كفاءة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية.

اللجنة املؤقتة
تعينها أي جهة يف التنظيم من بني العضوية أو من خارجها لتساعدها هي جلنة فرعيةاللجنة املؤقتة٢٢٦

كما يندر أن توكل إليها أي مهام تنفيذية وإذا مت ذلك يكون عادة يف حدود للتنظيم مثل هذه اللجان،
) مثال للجنة املؤقتة.٢٠٩ضيقة. وجلنة الصياغة (صفحة 

حيدد النظام األساسي طريقة تشكيل اللجان املؤقتة، ويكون رئيسها يف الغالب عضواً من أعضاء التنظيم. 
صغرية يف حجمها (أال تتعدى اخلمسة أعضاء مثًال) حىت يسهل عليها تكون اللجنة املؤقتةيستحسن أن 

أن جتتمع وأن تؤدي مهامها بسهولة.
هي تلك اليت تعطيها إياها اجلهة اليت كونتها واليت ترفع تقريرها إليها يف الوقت احملدد مهام اللجنة املؤقتة

وتكون مسئولة لديها. كثريًا ما تكون مهام اللجان املؤقتة بسيطة، فقد يطلب منها كتابة تقرير أو إجراء 
مقابلة مع شخص، وقد يطلب منها أن تقدم استشارة أو نصيحة أو تتقصى احلقائق عن مسألة أو تقوم 

بدراستها، أو تنجز عمًال.
ضة أطفال يف احلي، فيكون جلنة لتدرس فقد يرغب اجتماع تنظيم من التنظيمات يف إنشاء رو 

االحتياجات الالزمة إلنشاء هذه الروضة ألنه ال يعرف تلك االحتياجات. جتري اللجنة الدراسات الالزمة 
وجتمع احلقائق عن إمكانية إنشاء روضة أطفال يف احلي وترفعها يف تقرير لالجتماع. يدرس االجتماع هذه 

ها.املعلومات ويقرر ما يشاء على ضوئ
لكن قد يطلب االجتماع منها أن تدرس االحتياجات الالزمة إلنشاء روضة أطفال وأن توصي أيضًا مبا 
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ميكن عمله. فرتفع اللجنة دراستها وما توصي به يف تقرير لالجتماع. يناقش االجتماع التقرير ويتداول 
التوصية ويتبناها أو يرفضها.

كانية إنشاء روضة أطفال يف احلي ويعطيها أيضاً السلطات وقد يطلب االجتماع من تلك اللجنة دراسة إم
الكاملة اليت ختوهلا تنفيذ املشروع. يف هذه احلالة تقوم اللجنة بنفسها بدراسة وتنفيذ املهمة، لكن يكون 

التنظيم مسئوالً عن أي عمل قامت به.

اللجنة املشرتكة
اللجنة املشرتكة٢٢٧

بينهما أو للتنسيق بني أعمال جلنتني (أو أكثر) أو لتمثيل جهتني: املخدم واملستْخَدمني مثًال. حتدد 
ا دورية بينها. قد تكون اللجنة املشرتكة بالتساوي بني التنظيمات اليت متثلها ورئاستهعضوية اللجنة

املشرتكة مستدمية أو مؤقتة.

سلطات وواجبات اللجنة
٢٢٨

ستعاجلها. يعطي نص التكليف أو االقرتاح 

عملها. قد تعطى اللجنة سلطات كاملة ختوهلا حق التصرف نيابة عن التنظيم، واملكتب التنفيذي خري 
حمدودة أو ال تعطى أي سلطات.مثال ملثل هذه اللجان. وقد تعطى سلطات 

مهما يكن من أمر، ليس ألي جلنة مهما كان نوعها، مبا يف ذلك املكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية، 
حقوق مالزمة هلا تعطيها سلطات ومهام غري اليت نص عليها النظام األساسي أو أعطتها إياه اجلهة اليت  

على غري ذلك، هي اليت متلك سلطة تعيني رئيسها وملء كونتها. واجلهة اليت كونت اللجنة، ما مل ينص
أي خانة تشغر يف عضويتها.

ا. جتزئ ما كلفت به بني أعضائها، أو تزيد من عدد أعضائها أو تعني عضواً جديداً إذا نقصت عضويته
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وال حيق ألي جلنة أن تعاقب أو حتاسب عضواً من أعضائها على أي خمالفة أو نتيجة تصرف غري الئق، 
بل عليها أن ترفع ذلك للجهة اليت كونتها إلجراء الالزم. لكن حيق لكل جلنة أن تكون جلاناً فرعية من بني 

لديها وليس لغريها. إذا تعدت أعضائها ليقوموا مبهام معينة تساعدها يف أداء مهامها وتكون مسئولة 

على أمني املكتب التنفيذي أن يعرِّف كل جلنة جديدة باملسألة اليت طلب منها أن تنظر فيها والتعليمات 
املوجهة هلا، وميدها بأمر تكوينها وبأمساء وعناوين أعضائها، وبأي وثائق أو معلومات حتتاج إليها.

جان يف النظام األساسيالل
على كل تنظيم أن ينص يف نظامه األساسي على أمساء ومهام جلانه املستدمية حىت يستطيع أن ٢٢٩

). عندما يعطي النظام األساسي رئيس التنظيم احلق يف ٤٤٠صفحة األساسي، باقرتاح باإلحالة للجنة (
أن يشكل اللجان املستدمية املنصوص عليها يف النظام األساسي، يعطيه بذلك حق تعيني أعضاء هذه 

اللجان وليس خلق جلان مستدمية جديدة، فهذه ليست من سلطاته.
كونتها هي عالقة املوكل بالوكيل، للجهة املوكِّلة أن تسحب التوكيل من كل عالقة اللجنة باجلهة اليت

اللجنة أو من بعض أعضائها مىت رأت ذلك. بالتايل، حيق للجهة اليت عينت جلنة من اللجان أن تبدل 
مل املهمة اليت كلفتها بالنظر فيها بغريها أو أن تسرتدها منها وتعطيها للجنة أخرى يف أي وقت شاءت ما 

تفوض اللجنة إلجناز تلك املهمة تفويضاً كامالً بنص يف النظام األساسي.

حجم اللجنة
احلجم املناسب ألي جلنة هو العدد املناسب من األعضاء الذين ميكن أن يقوموا باملهمة أو املهام ٢٣٠

كليف فردي. تأخذ املطلوبة منهم بكفاءة، وال داعي أن يسمى تكليف شخص واحد (جلنة) فذلك ت

توصيات اللجنة صغرية احلجم. لذلك يستحسن أن تكون اللجنة اليت يوكل إليها أداء عمل ما أصغر 
أن يكون عدد أعضاء اللجنة حجمًا من تلك اليت يوكل إليها حبث مسألة. يف كل األحوال، يستحسن
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عندما تطرح مسألة فيها للتصويت. هذه هي النصيحة اجلارية، لكن على التنظيم أن ينتبه إىلاألصوات
إليها، قد 

جيعل عدد األعضاء يف االجتماع زوجياً.

عضوية اللجنة
يًا أن حيرص مبا أن الغرض من تكوين أي جلنة هو القيام مبهمة ما بأعلى كفاءة ممكنة، كان ضرور ٢٣١

االجتماع عند اختيار أعضائها أن يكونوا من املهتمني باملهام املوكلة إليهم أو من املتخصصني إن أمكن 
وأن تكون لديهم الرغبة والوقت الكايف للعمل فيها، وأن يكونوا قدر اإلمكان قادرين على العمل مع 

بعضهم كفريق.
جلانه ما مل تكن له مصلحة خاصة يف املسألة اليت تنظر لكل عضو يف التنظيم احلق يف أن يكون عضواً يف 

اللجنة فيها. إذا نص النظام األساسي أو األمر الذي تشكلت اللجنة مبوجبه على أن يشرتك عضو من 
أعضاء املكتب التنفيذي عضواً حبكم منصبه يف جلنة من اللجان، يكون هلذا العضو كل حقوق وامتيازات 

أعضاء اللجنة اآلخرين لكن
). زيادة على عضويتها ١٨٩صفحة 

استشاريني يف جمال اهتمامها من غري عضوية التنظيمالعاملة، قد حتتاج بعض اللجان ألن تدعو خرباء أو 
١٨٩.(

ال يستحب أن يشرتك أي شخص يف عضوية أكثر من جلنة يف وقت واحد مهما كان نشطًا وراغبًا يف 
أن يعمل يف أكثر من جلنة مستدمية يف وقت واحد.ضو يف أي جلنة مستدميةالعمل، وال حيق ألي ع

تشكيل اللجنة
يعطي النظام األساسي يف األحوال املعتادة حق تشكيل (اختيار أعضاء) اللجان للمكتب التنفيذي ٢٣٢

االجتماعات أو ألكثر من طرف من هذه أو لرئيس التنظيم أو لرئيس اللجنة أو ألي اجتماع من
األطراف. وما مل ينص النظام األساسي على كيفية تشكيل اللجان، فإن ذلك يتم باملوافقة العامة (صفحة 



٢٢٥

).٣٩١) أو بأغلبية األصوات (صفحة ٤٠٠
تعيني أعضاء جلنة من اللجان ويكون قد أعد قائمة عضويتها، عليه عندما يكون لرئيس التنظيم احلق يف

أن يتلو اسم رئيسها وأمساء أعضائها على االجتماع ليتبناها بالتصويت. ال حيق ألي جلنة أن تباشر 
أعماهلا إال بعد أن يتلو الرئيس هذه األمساء يف اجتماع قانوين وتسجل يف احملضر. وعندما يكون لرئيس 

احلق يف تشكيل اللجان، فإن هذا احلق ال يشمل رئيس االجتماع العام أو رئيس أي اجتماع آخر التنظيم 
إذا مل يكن هو نفسه رئيس التنظيم.

يستحسن أال يطلب االجتماع من األعضاء أن يتطوعوا لعضوية جلانه، فقد يتطوع عدد أكثر من 
قيقية، ويقود ذلك لوضع حمرج يف االجتماع. 

يتم تشكيل اللجان بواحدة من الطرق التالية:
 باالقرتاع السري، خصوصاً عند اختيار أعضاء ورؤساء اللجان املستدمية اهلامة وأعضاء جلنة

.االنتخابات
 :فيقدم "شيح أعضاء جلنة الدار،املطلوب اآلن تر "بالرتشيح من القاعة، يقول الرئيس

رشحت األمساء "
[وينتظر برهة مث "التالية لعضوية جلنة الدار [ويقرأ األمساء]، هل هناك أي ترشيحات أخرى،

ألعضاء الذين تليت مبا أنه ليست هناك ترشيحات أخرى تتكون جلنة الدار من ا"يواصل]، 
."أمساؤهم

 :أقرتح تكوين جلنة "باقرتاح من القاعة حيدد أمساء أعضائها ورئيسها. فقد يقول عضو
.…و…و…رئيساً وعضوية كل من …املشرتيات من 

 :ًرئيسة …يرشح الرئيس السيدة "وقد يرشحهم الرئيس ويتلو أمساءهم على االجتماع قائال
يراجع أعضاء االجتماع هذه األمساء "…و…و…كل من للجنة البحث العلمي وعضوية

وحيذفوا ما يرون منها، لكن ليس هلم احلق يف أن يضيفوا إليها، فهذا حق كفلته هذه 
الطريقة للرئيس وحده. وبعد أن يكتفي االجتماع بالتغيريات اليت أحدثها على ترشيحات 

رئيسة للجنة البحث العلمي و …يرشح الرئيس السيدة "الرئيس، يواصل الرئيس قائًال: 
، املوافقون على تكوين اللجنة كما جاء يقولون نعم، …و…و …عضوية كل من 

. يستفيد التنظيم يف هذه الطريقة من خربة رئيسه ومعرفته بأحوال "املعارضون يقولون ال
العضوية، لكن حيتفظ لنفسه يف نفس الوقت حبق رفض من يرى من املرشحني.
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رئيس إذا أعطي هذا احلق يف النظام األساسي. فقد جرى العرف على أن وقد يعينهم ال
يقوم رئيس التنظيم ضمن أول مهامه بعد انتخابه بتعيني أعضاء ورؤساء كل اللجان 

، مث يرفع أمساءهم للمكتب التنفيذي للموافقة املستدمية ما عدا أعضاء جلنة االنتخابات
يصوت االجتماع على األعضاء الذين يعينهم الرئيس. لذلك حيتاج التعيني عليهم. ال

حلرص وتدقيق شديدين، فأي تعيني متسرع قد يفتح باب النقد واسعاً. التعيني بالتايل 
طريقة ناجحة إذا قام به الرئيس حبرص، وضمن فيه متثيًال مناسبًا للجنس واألعمار 

وخربات وختصصات األعضاء بطريقة صحيحة يف ولوجهات النظر املختلفة، ووظف قدرات 
أعمال اللجنة. يتم التعيني الصحيح عادة بعد أن تكون مهام اللجنة قد نوقشت واتضحت 

ل جلنة. أيضاً إلكمال مهمتها. بالتايل، يكون الرئيس يف موقف أحسن وهو خيتار أعضاء ك
عندما تتضح مهام اللجنة ميكن ألي عضو رشح هلا أن يعتذر عن العمل فيها أو يوافق 

وهو على بينة من املهمة اليت عرضت عليه.

رئيس اللجنة
إذا قام الرئيس بتعيني أعضاء جلنة ما فإن أول عضو يف القائمة يصري رئيسها تلقائياً. أما إذا قام ٢٣٣

تماع العام أو املكتب التنفيذي أو أي جهة أخرى غري الرئيس بتعيني أعضاء اللجنة، فإن هلذه اجلهة االج
أيضًا احلق يف أن تعني رئيسها وأن متأل أي خانات قد تشغر يف عضويتها الحقاً. إذا مل حتدد اجلهة اليت 

عينت اللجنة رئيسها بأي من الطرق أعاله، واكتفت بتوجيه أحد أعضائها امل
األول، أو دعا الجتماعها وترأسه مؤقتاً العضو الذي نال أعلى األصوات عند اختياره، حينئذ، يكون أول 
عمل تقوم به اللجنة هو انتخاب رئيسها. وألن الواقع يؤكد أن من يأيت أول قائمة أعضاء اللجنة أو الذي 

له رئيساً هلا، فإن على اجلهة اليت ختتار أعضاء أي جلنة أن تتأكد يعني رئيساً مؤقتاً هلا غالباً ما يواصل عم
من مؤهالت العضو الذي تسميه أوالً. قد ال حتتاج اللجان الصغرية، خصوصًا اللجان املؤقتة، لرئيس 

ليدير أعماهلا.
، لكن قد تكلف بعض اللجان هو مقررها املسئول عن إعداد تقريرها ورفعه للجهة اليت طلبتهرئيس اللجنة

أمني اللجنة أو أي عضو آخر من أعضائها ليكون مقررها. على عكس رئيس االجتماع العام، فإن رئيس 
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ئها، مبن األماكن واألوقات املناسبة النعقاد جلسات جلنته، ويتأكد من أن كل أعضاحيدد رئيس اللجنة
فيهم األعضاء حبكم مناصبهم، يعرفون قبل وقت كاف مهامها ومكان وزمان وتاريخ انعقادها. يفتتح 
الرئيس كل اجتماع من اجتماعات جلنته يف املوعد احملدد بعد أن يكتمل نصابه، ويديره بطريقة جادة 

صول على أي معلومات ومنظمة مراعيًا فيه أن يكون وديًا بقدر اإلمكان، ويساعد األعضاء يف احل
حيتاجون إليها أثناء املداوالت وذلك بأن حيتفظ حتت يده بكل الوثائق الالزمة.

يدير الرئيس االجتماع كمنسق ومشارك وموجه لألدوار أكثر منه رئيساً، ويعطي وقتًا كافيًا لكل عضو 
عضاء. هذه وظيفة هامة ليشارك يف النقاش وبالتايل يشجع انسياب أكرب قدر ممكن من املعلومات بني األ

من وظائف الرئيس خصوصاً حني يكون غرض اللجنة هو استخالص أكرب قدر من املعلومات واخلربة من 
االختصاصيني أو اخلرباء الذين يشاركون يف عضويتها. ينهي الرئيس مداوالت كل جلسة بكلمات تشجيع 

يذكر كل واحد مبا عليه أن يقوم به وشكر لألعضاء، ويلخص ما دار فيها وما توصل إليه من نتائج مث
حىت موعد اجللسة التالية.

تبعية اللجان
تتبع اللجنة دائماً للجهة اليت كونتها وتكون مسئولة لديها. تتبع اللجان املستدمية لالجتماع العام أو ٢٣٤

كون مسئولة لديه وحتت للمكتب التنفيذي حينما يقوم مقام االجتماع العام بني دورات انعقاده وت
فإن تلك اللجنة سيطرته. إذا عني االجتماع العام أو رئيس التنظيم أو املكتب التنفيذي أي جلنة مؤقتة

تكون مسئولة لدى اجلهة اليت عينتها.

رئيس التنظيم يف اللجان
رئيس التنظيم عضوًا حبكم منصبه يف كل اللجان ما عدا قد ينص النظام األساسي على أن يكون ٢٣٥

جلنة االنتخابات
زم 
توافره هلذه االجتماعات ألنه من غري املتوقع أن يستطيع املواظبة على حضورها وال يطلب منه ذلك. ال 
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عن الرئيس يف عضوية أي جلنة من اللجان إذا كان الرئيس عضوًا حبكم منصبه يف ينوب نائب الرئيس
األساسي.تلك اللجنة ما مل يعط ذلك احلق بنص صريح يف النظام 

قواعد أداء اللجنة
النصاب القانوين يف اجتماعات أي جلنة هو أغلبية عضويتها وجتاز القرارات فيها بأغلبية األصوات ما ٢٣٦

مل ينص النظام األساسي على غري ذلك. ترفع اللجنة نتائج نشاطها للجهة اليت كونتها يف شكل وقائع أو 
أي صبغة رمسية إال بعد أن يرفع للجهة اليت يف تقرير حيوي نتائ

طلبته وإال بعد أن تقرر فيه. ال حيق ألي جلنة أن تصدر قراراً جتمد مبوجبه نشاطها أو حتل به نفسها، وإذا 
لجهة اليت كونت اللجنة. متأل اخلانات اليت أراد أحد أعضائها أن يستقيل، فعليه أن يتقدم باستقالته ل

تشغر باالستقالة من عضوية اللجنة
على غري ذلك.

تناقش اجتماعات اللجان واملكاتب التنفيذية مسائل فيها كثري من اخلصوصية والسرية، وبالتايل على 

يدع هلا أو تطلبه اللجنة لتستأنس برأيه وخربته، أو طلب هو من اللجنة أن تستمع لرأيه وأذنت له. مهما 
فيها، أن يغادر يكن من أمر، على أي شخص شارك يف اجتماع أي جلنة من اللجان ومل يكن عضواً 

وحماضر اجتماعات كل اللجان ال تتاح لغري أعضائها.

إجراءات مداوالت اللجنة
نتائج نشاطها يف تقرير للجهة اليت كلفتها. إذا على اللجنة أن جتتمع لتنجز ما كلفت به وأن ترفع ٢٣٧

ذلك، فيجب الدعوة لكل اجتماع قبل أسبوع على األقل من ميعاد انعقاده.
تكون مرحية هلم ويندر أن تعقدها بطريقة دورية. 

مسئولية دعوة جلنته لالجتماع، وإذا فشل يف ذلك، فيجوز لعدد ال يقل عن ثلث على رئيس اللجنة
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تدار مجيع اجتماعات اللجان مهما كان حجمها أو نوعها بنفس الطريقة وتنطبق عليها كل أحكام 
وحق الرئيس يف أن يم وقوانينه وقواعده وأوامره املستدمية خصوصًا تلك اليت حتدد طرق التصويتالتنظ

إذا شاء.يستعمل صوت الرتجيح
ميكن للجان الصغرية أن تتغاضى عن بعض الضوابط الصارمة اليت تطبق بدقة على االجتماعات كبرية 

يمكن لرئيس اللجنة أن يشارك يف النقاش ويف التصويت وأن يطرح أي اقرتاحات دون أن يقف احلجم. ف
أو يتنحى عن كرسيه. وإذا قدمت مسألة لالجتماع وكانت واضحة لكل األعضاء وكان االقرتاح الذي 

ون أن قدمها مفهوماً ضمناً، ميكن مناقشتها والتصويت عليها برفع األيدي أو بأي طريقة مناسبة أخرى د
تطرح لذلك باقرتاح. ال حيتاج كل قرار ألن تقره اللجنة بالتصويت إال إذا تعلق مبسألة هامة، وجتاز أغلب 

).٤٠٠االقرتاحات باملوافقة العامة (صفحة 
لمدة ميكن للعضو أن يتحدث جالسًا وأن يتحدث أكثر من مرة وألوقات متفاوتة الطول دون حتديد ل

حسب حجم االجتماع وطبيعة املسألة املطروحة للنقاش. ال حتتاج االقرتاحات اليت تطرح أثناء اجتماعات 
)، كما ميكن إعادة ٤٤١اللجان لتثنية، وال يسمح يف اجتماعات اللجان بقفل باب النقاش (صفحة 

) على أن ٤٤٣يت عليها باقرتاح بإعادة النظر يف قرار (صفحة النظر يف مسألة انتهى تداوهلا بل ومت التصو 
يكون ذلك قبل أن ترفع اللجنة تقريرها. عندما حييل اجتماع من االجتماعات اقرتاحًا للجنة، ال يستطيع 

بعد ذلك أن ينظر يف نفس االقرتاح أو يف أي اقرتاح متعلق به حىت ترفع اللجنة تق
يستحسن أن حتال أي خالفات إجرائية مل تستطع اللجنة حسمها لرئيس التنظيم للبت فيها قبل أن 

تستفحل.

وقائع اجتماعات اللجنة
لطبع ٢٣٨

أن تتناول تلك املسألة بالدراسة. فتطرح كل البدائل املمكنة للتحليل الدقيق واضعة يف االعتبار فوائد 
ومضار أو إجيابيات وسلبيات كل بديل وتوازن بينها لتختار أحسنها، مث تكتب تقريرها الذي تعطي فيه 
دار يف جلسات اللجنة تسجيالً 
دقيقاً ألن هذه الوقائع هي املادة اليت يعد منها تقريرها. على املقرر أيضًا أن يسجل اخلطوات اليت اتبعتها 
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ئد اللجنةفوا
يرفع التنظيم من فاعليته حني تنجز جلانه بعض املهام اليت كان عليه أن ينجزها يف اجتماعاته الدورية ٢٣٩

ل أخرى.يعطي نفسه بذلك وقتاً أطول لتداول مسائ
جيين التنظيم فوائد أخرى عندما يلجأ خلدمات اللجان. ففيها يشرك أغلب أعضائه يف تنفيذ مهامه 

التنظيم يف جلانه كفاءات 

ني أعضائه بطريقة عادلة، وينسق ويراقب ويراجع ويتابع ومن خالل اللجان يوزع التنظيم مهامه الروتينية ب

تعطي بعض اللجان رأياً حمايداً يف املسائل اليت تتطلب مثل هذا الرأي وحتسم كثرياً من املسائل املزعجة أو 
عن اإلعالن خصوصًا املسائل املالية وتلك اليت تتعلق بشئون األفراد (جلان الرتقيات احملرجة بعيدًا 

اخل)، كما خيلق …واملكافآت والعالوات، أو اختيار األعضاء الفخريني، وجلان التحقيق واحملاكمات، 
ملختلفة (جلان بعضها اآلخر التوازن يف التنظيم حني متثل فيها املصاحل ووجهات النظر والفئات واإلدارات ا

اخل).…امليزانية واخلطة، والسياسات، 

مساوئ اللجان
وللجان بعض املساوئ، فقد تضعف من سلطة التنظيم وقد تفقده سيطرته على زمام األمور وتشتت ٢٤٠

من وحدة سياساته، خصوصًا إذا أعطى عددًا كبريًا منها سلطات كاملة. لتفادي هذا االحتمال، على 
م جلانه بوضوح وأن يعمل رئيس التنظيم عضوًا حبكم منصبه يف كل جلنة خصوصاً التنظيم أن حيدد مها
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اللجان املستدمية.

ًا طويًال إلجنازها أي رأي يف أي وقت شاء، وبالتايل فإن بعض املهام املطروحة عليها قد تستغرق وقت

كانت كبرية يف حجمها وطلب منها أن تسافر ألداء مهامها. قد حتول بعض اإلدارات الضعيفة بعض 
منها، وقد تتعمد بعضها اختيار أعضاء مهامها الصعبة للجان خوفًا من مواجهتها أو رغبة يف التخلص 

. وقد يوزع التنظيم أعضاءه املشاغبني على "إذا أردت أن تقتل مسألة فكوِّن هلا جلنة"ولذلك تواتر القول: 
اللجان ليسكتهم.

وألن اللجنة 
شخصية أو شخصيات قوية فتصبح القرارات الصادرة عنها قرارات فردية أكثر منها قرارات جلنة. ولصغر 
ا إذا 

بأنه مسئول مسئولية كاملة عن املهمة املوكلة للجنة اليت يعمل فيها، وبالتايل ال يشارك حبماسة يف أعماهلا 
بل يتكل على غريه.

حل اللجنة
اللجان يف أن ترفع تقريرها يف الوقت احملدد، أو إذا رفعت تقريرًا جزئيًا رأى إذا فشلت جلنة من٢٤١

االجتماع بعده أال ضرورة ملواصلة أعماهلا، فيمكنه أن حيلها وحييل املسألة للجنة أخرى أو يصرف النظر 
وامر تكليفها، عنها. ميكن لالجتماع أن حيل اللجنة أو حيدد هلا ميعادًا آخر لرتفع فيه تقريرها أو يعدل أ

منحلة عن طريق اقرتاح ميكن أن يناقش وأن يعدل وحيتاج لألغلبية لتبنيه وإلخطار. تعترب أي جلنة مؤقتة
تلقائياً إذا انتهت من أعماهلا ورفعت تقريرها للجهة اليت كونتها. كذلك حتل كل جلنة مؤقتة مل ترفع تقريرها 

للجهة اليت كونتها إذا كان
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ما هو االجتماع؟
هو أي فرتة جيتمع فيها رمسيًا أعضاء تنظيم ما بأشخاصهم (أو ميثلهم مندوبوهم) وجهاً االجتماع٢٤٢

لوجه يف مكان وزمان حمددين ولفرتة قد متتد من عدة دقائق لعدة ساعات أو أيام دون أن يتفرقوا أو 
جتماع يتوقف االجتماع إال السرتاحات قصرية إذا كان ذلك ضرورياً. يتداول األعضاء املسائل يف اال

االجتماع ال ينعقد إال بوجود شخصني على األقل بالشروط أعاله وال يتداول إال اقرتاحات مشروعة.
ولألحكام واألوامر اليت حيددها التنظيم. خيضع كل اجتماع مهما كان نوعه لقواعد وإجراءات املداوالت 

خصوصًا كبرية احلجم تطبق اليت تطبق بدقة يف اجتماعات العمللكن قواعد وإجراءات املداوالت
ية بتصرف يف اجتماعات اللجان واالجتماعات الودية صغرية احلجم، ويف االجتماعات العلمية والتثقيف

إن أي نشاط جاد يقوم به الفرد أو تقوم به اجلماعة يف أي زمان وأي مكان يتطلب درجة من درجات 
اجلهد املنهجي املنظم وقدراً كبرياً من التفكري. واالجتماع مع الغري واحد من أهم هذه األنشطة اجلادة يف 
تفكرينا ولقدر كبري من احلكمة والصرب على قواعد صارمة تأيت يومًا لنا 
ويوماً علينا. فاملطلوب إذن أن يكون كل اجتماع من االجتماعات مهما كان نوعه منضبطاً وجاداً ومثمراً. 

لكن قد ينزلق االجتماع بسهولة يف شراك الفوضى.
أنواع االجتماعات املنضبطة وتنظيمها وترتيب وقبل أن نتحدث يف هذا الفصل والفصول التالية عن 

الواقع أحياناً.

االجتماع الفوضوي
ماع، فيحضرون ال يتقيد األعضاء يف هذا النوع من االجتماعات بالزمن الذي حددته الدعوة لالجت٢٤٣
بالتايل، يصعب حساب النصاب أو طرح املسائل اليت ار جاهزة. الجتماع على هواهم ويف جعبتهم أعذل

وعندما حيضر مثل هؤالء األعضاء لالجتماع متأخرين . من أجلها وتداوهلا بطريقة معقولةاالجتماع انعقد 
.النكاتادل 
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يعكرون بذلك جو يتحدث أكثر من عضو يف التلفون اجلوال الذي ال يهدأ رنينه أثناء االجتماع، 
يف هذا االجتماع يتصرف األعضاء على هواهم، ويتحدثون كيفما شاءوا االجتماع، كما يعكره املدخنون.

. وقد يتحدث أكثر من عضو يف وقت واحد، وقد ويف أي موضوع أو يف أكثر من موضوع يف وقت واحد

يثور أحدهم يف وجه اآلخر مهددًا ومتوعدًا أو يشتبك البعض باأليدي، وقد يتجولون يف القاعة أو 
كونون يف واد ورئيس االجتماع يف واد آخر، بل قد جيلسون دون ضابط أو خيرجون دون نظام، وقد ي

يكون الرئيس نفسه مشغوًال بأحاديث جانبية مع آخرين. وقد يستغرق االجتماع عدة ساعات يف نقاش 
يبدو جاداً لكنه مشتت على عدة مسائل.

ء ويتخذوا وقد يفطن عضو ملا آل إليه احلال يف االجتماع، فيحاول أن يبلور اقرتاحًا ليصوت عليه األعضا
بشأنه قراراً، لكن يكون االجتماع حينئذ قد تفرقت دروبه لدرجة يصعب معها مل خيوط أي مسألة 

الفوضى "سيناريو"ذا بال. وخالل تلك الساعات الطويلة، لكن حمضره، إن كان له حمضر، ال يثبت شيئاً 
هناك آخر منضبط ومثمر.ال ينتهي. لكن يف مقابل هذا االجتماع الفوضوي

االجتماع الناجح
يضيف بههإبداعي قائم بذاتعملثمراملناجحالجتماعاال٢٤٤

ؤدون به وظيفة معينة أو عمًال جديداً. على أعضاء كل تنظيم بالتايل أن يقبلوا على وخربات اآلخرين وي

فيها، وأن حياولوا ما وسعتهم الوسيلة أن ينجزوا املهام املعروضة أمامهم بأقصى كفاءة مم
حتديات أو مشاكل، ويتحكموا يف االجتماع بطريقة جتعله خاليًا من (الوقت الضائع) و(الكالم خارج 

املوضوع)، حتقيقاً لكفاية إنتاجية عالية (للزمن) و(للناس) و(للكلمة).
أن تتم واالجتماع الناجح هو اجتماع أعد له بواقعية وعناية وفقًا حلجمه ونوعه والغرض منه. فينبغي

بطريقة متكن  –باستثناء اللقاءات واالجتماعات الودية اليت تتم دون ترتيب رمسي –الدعوة ألي اجتماع 
يف كل األعضاء من احلضور واملشاركة املثمرة. وحضور االجتماع يعين الوجود الفعلي للعضو بشخصه

ؤه لبضع دقائق دون أن يشارك ، أما دخوله وخروجه قاعة االجتماع دون أن يستقر أو بقاالوقت احملدد
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مشاركة فعلية يف املداوالت فال يعد حضوراً.
جيب أن يكون لكل اجتماع من اجتماعات التنظيم هدف معني. فتحديد اهلدف يوجه كافة اجلهود 
بوضوح إىل النهاية املرجوة وهي الوصول لقرار أو رأي أو عمل معني يف املسألة أو املسائل املطروحة 

) حييط ٢٦٨ذلك االجتماع. بالتايل، جيب أن يكون لكل اجتماع جدول أعمال (صفحة للنقاش يف 
ل اليت ستناقش فيه ويرتبها بطريقة تسهل عليهم نقاشها.سائاألعضاء علماً بامل

ب التنفيذي وجدول األعمال على أمهيته ال يكفي وحده لتهيئة األعضاء لكل اجتماع. فعلى أمني املكت
أن يوضح لألعضاء نوع وطبيعة األعمال اليت ستطرح للنقاش يف االجتماع ويعطيهم فرتة معقولة قبل ميعاد 

إو ا
عقدها يلم أعضاء كل تنظيم بأحوال تنظيمهم ويشاركون يف تنفيذ مهامه من خالل االجتماعات اليت ي

وبطرح األسئلة واالستماع للتقارير اليت ترفع فيها وباملشاركة يف نقاش وإجازة االقرتاحات واملشاريع 
اجلديدة.

يدعو التنظيم أعضاءه لكل اجتماع من اجتماعاته بطريقة تضمن وصول هذه الدعوة لكل واحد منهم يف 
من جدول األعمال اليت ستناقش وقت ميكنه من إعداد نفسه لالجتماع وحضوره. تشمل الدعوة نسخة

ونصوص االقرتاحات اليت ستطرح يف االجتماع. يطرح جدول األعمال على األعضاء يف بداية االجتماع 
ليعدلوه إذا شاءوا ويقروه ليصبح بعد ذلك جدول األعمال امللزم هلم يف االجتماع.

مراعاة املواعيد
الذي حدد لوقت أو مستمعني أن حيضروا يف اعلى املدعويني ألي اجتماع أعضاء كانوا أو مراقبني٢٤٥

قبل وقت  املناسبة أماكنها تل أن حتأن يأخذ مكانه يف املنصة وهيئة أمانته ه رئيس، وعلى هيف الدعوة ل
للحصول كفاءة لوقت بتستثمر ااالجتماع الناجح هو يف احملصلة النهائية، إدارة بدء االجتماع.كاف من 

عادة شخصية يف الفرتة املتاحة هلم. وبدء االجتماع يف الوقت احملدد ليس على نتائج بقدر جهد األعضاء
اجتماع إال إذا اكتمل تداول يف أي ال يبدأ الفحسب، بل قاعدة هامة تنبين عليها إجراءات أخرى. طيبة

إذا مل يكتمل . بالتايل، ال يبدأ االجتماع رمسيًا إال إذا حضر العدد الذي يستويف النصابنصابه، و 
ايإن حتديد مواعيد بدأو يؤجل ألجل حتدده اللوائح.ما يرفع الجتماع لنصاب ا
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، بل يساعدهم على إداره مواعيدهم فقط
.ومثمرةاألخرى بطريقة فعالة

االجتماعات يف النظام األساسي
على كل تنظيم أن حيدد يف نظامه األساسي أنواع االجتماعات اليت يعقدها، تاريخ انعقاد ٢٤٦

االجتماعات العامة والدورية، وهل حتتاج هذه االجتماعات لدعوة وكيف تصدر هذه الدعوة، وما هي 
درها، وحجم املعلومات اليت جيب أن تضمن فيها، ومن هو الشخص املسئول عن إصدارها وكيف يص

النصاب القانوين الالزم النعقادها، وكيف جتاز االقرتاحات فيها، ونصاً يؤكد أنه ال ميكن ألي اجتماع من 
املستمدة من أحكام القانون أو عقد التأسيس، االجتماعات أن يعلق أي قاعدة من قواعد املداوالت

، وحتدد النصاب القانوين، واألغلبية املطلوبة إلجازة االقرتاحات اعخصوصاً تلك اليت حتكم الدعوة لالجتم
وطريقة التصويت. أما التفاصيل الالزمة للتعريف باالجتماعات فتحدد يف الدعوة لالجتماع نفسه.

أنواع االجتماعات
ل: االجتماعات العامة، والدورية، والطارئة اليت يعقدها التنظيم القائم تشماجتماعات العمل٢٤٧

) واملظاهرات ٦٨واملواصلة. واجتماعات التنظيمات املؤقتة، تشمل االجتماعات اجلماهريية (صفحة 
ملناظرة وافهي اجتماعات احملاضرةاصطالحًا واملسريات. أما االجتماعات اليت ليست اجتماعات عمل 

والندوات وحلقات النقاش وورش العمل واملؤمترات العلمية.

اجتماعات العمل
٢٤٨

ذ القرارات اجلماعية. 
إىل اجتماعات دورية، وطارئة، ومواصلة، وعامة (مؤمتر عام أو مجعية عمومية).تصنف اجتماعات العمل
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االجتماع الدوري
و أي جهاز من أجهزته (املكتب يعقده أي تنظيم أهو أي اجتماع عملاالجتماع الدوري٢٤٩

اخل) أسبوعيًا أو شهريًا أو بأي صفة دورية أخرى. ينص النظام األساسي يف …التنفيذي، هيئة فرعية، 
األحوال املعتادة على التاريخ الذي يعقد فيه االجتماع الدوري وتنص الالئحة الداخلية على زمانه 

ش أي مسألة تقع حتت أهداف التنظيم املنصوص عنها ومكانه. لألعضاء أثناء االجتماع الدوري حق نقا
يف النظام األساسي، ويف حالة املكتب التنفيذي، أي مسألة ضمن سلطاته.

ال حيتاج االجتماع الدوري ألن يدعى له إال إذا طلب النظام األساسي ذلك، وال ميكن للجهة املسئولة 
كل األعضاء بذلك. إذا احتوى النظام األساسي عن الدعوة له أن تعدل زمان ومكان انعقاده إال بإعالن  

على نص يقول (ما مل حيدد املكتب التنفيذي تارخياً آخر)، ميكن للمكتب التنفيذي يف ظرف غري عادي 
أن يغري يف تاريخ انعقاد اجتماع دوري واحد فقط. أما إذا حتدد تاريخ انعقاد االجتماعات الدورية يف 

أن يعدل يف هذا التاريخ ليؤثر بذلك يف كل اجتماعاته الدورية، عليه أن النظام األساسي، وأراد التنظيم
يسعى لتعديل النظام األساسي حىت يصبح ذلك اإلجراء ممكناً.

االجتماع الطارئ
التنفيذي) هو أي اجتماع (مبا يف ذلك االجتماعات العامة واجتماعات املكتب االجتماع الطارئ٢٥٠

له وليس يف غريها. إذا دعت الضرورة ألن يعاجل اجتماع طارئ مسألة مل حتدد يف الدعوة له، جيب أن يُقر 
تال أو يف اجتماع طارئ آخر يدعى خصيصًا هلذا هذا التصرف (قوًال أو عمًال) يف أول اجتماع دوري

الغرض لكي يصبح ذلك التصرف نظامياً. حتدد املسائل اليت ستعاجل يف االجتماع الطارئ بدقة وتصاغ 
بعناية، خصوصًا إذا كان هناك إجراء معني سيتمخض عن ذلك االجتماع. ترسل الدعوة لكل اجتماع 

وقت كاف من ميعاد انعقاده، وحتدد فيها كل التفاصيل الالزمة النعقاده: تارخيه، طارئ لألعضاء قبل
زمانه، مكانه، الغرض منه، واملسائل اليت ستطرح فيه.

إال إذا أعطى النظام األساسي أو القانون جهة ما احلق يف طلبه. بالتايل، ال ميكن عقد أي اجتماع طارئ
الطارئ، واجلهة املسئولة عن إصدارها والفرتة الالزمة ساسي إجراءات الدعوة لالجتماعحيدد النظام األ
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إلخطار األعضاء به قبل ميعاد انعقاده. ترفق نسخة من هذه الدعوة مع حمضر االجتماع املعين حني يعده 
أمني املكتب التنفيذي الحقاً.
ة بدعوة من الرئيس، أو املكتب التنفيذي (جملس اإلدارة مثًال) أو بأمر من تُعقد اجلمعية العمومية الطارئ

أو عدد معني من األعضاء، أو بطلب من أي جهة أخرى يعطيها احملكمة، أو بطلب من املراجع القانوين
ة الجتماع طارئ يف أي القانون هذا احلق. فللمكتب التنفيذي مثًال احلق يف أن يدعو اجلمعية العمومي

وقت أثناء السنة للنظر مثًال يف السياسة العامة للتنظيم مبا يتالءم مع ظروف العمل، أو للبحث يف أي 
موضوع طارئ.

إذا اتضح أنه من غري املمكن دعوة اجلمعية العمومية لتنظيم ما (شركة مثًال) لالجتماع بأي من الطرق اليت 
ا لدعوته، فيمكن للقضاء من نفسه أو بطلب من أحد أعضاء املكتب يتبعها التنظيم أو املنصوص عنه

التنفيذي أو من عضو حيق له التصويت، أن يأمر بدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد بالطريقة اليت يراها 
طارئة لسماع تقريره احلق يف أن يطلب عقد مجعية عموميةمناسبة. قد يعطي القانون أيضاً املراجع القانوين

إذا تقدم باستقالة مسببة وطلب فيها أن يلم األعضاء مبالبسات استقالته وبأي معلومات أخرى يرى أن 

جلمعية العمومية الطارئة فعًال واخلطوات غالبًا ما ينص القانون على املدة الالزمة لالستجابة لطلب عقد ا
القانونية اليت ميكن لألعضاء اختاذها يف حالة جتاهل املسئولني لطلبهم. حيق لألعضاء (أو املسامهني يف 
شركة بنسبة حيددها القانون)، أن يطلبوا من جملس اإلدارة أن يعقد اجلمعية العمومية إذا فشل يف أن 

حيددوا يف طلبهم األغراض اليت على هذه اجلمعية العمومية الطارئة أن يعقدها يف ميعادها احملدد، و 
تعاجلها، ويوقعوا على الطلب ويسلموه ألمني املكتب التنفيذي. املكتب التنفيذي هو املسئول عن الدعوة 
للجمعية العمومية استجابة هلذا الطلب فهو الذي ميلك هذه السلطة وليس أمني املكتب التنفيذي. 

احلق يف أن يناقشوا كل ما أدرجوه يف طلبهم من أغراض، لكن الذين طلبوا االجتماع الطارئلألعضاء 
ليس هلم احلق يف أن يناقشوا غريها.
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اجتماع املواصلة
ل إذا مل يستطع أعضاء أي اجتماع من االجتماعات من أن يكملوا كل األعمال املدرجة يف جدو ٢٥١

أعماله يف الوقت املتاح هلم، فيمكنهم أن يرفعوه لوقت آخر يواصلوا فيه ما انقطع من أعمال، وأن يتم 
). يسمى االجتماع التايل هذا باجتماع املواصلة.٤٤٧ذلك باقرتاح برفع االجتماع (صفحة 

أو طارئ أجل لزمان حمدد آخر. حني ُيستأنف اجتماع املواصلة يكون وريهو اجتماع داجتماع املواصلة
امتدادًا ومواصلة لالجتماع الذي مت التأجيل فيه وبالتايل يكون اجتماعًا واحدًا متصًال مع ما قبله وال 

نقاشه يف االجتماع حيتاج ألن يعلن عنه وله نفس جدول األعمال ويستمر النقاش يف كل ما كان ممكناً 
الذي أنقطع. جيب أن يستويف اجتماع املواصلة النصاب قبل أن يتمكن من االنعقاد. يتلى حمضر 
االجتماع الذي أنقطع يف بداية اجتماع املواصلة. ميكن أن يؤجل اجتماع املواصلة نفسه آلخر، لكن ال 

يؤجل مليعاد حتدد سلفاً الجتماع دوري أو مليعاد بعده.

عقاد االجتماعشروط ان
زيادة على ما يطلبه القانون من ظروف جيب أن تتهيأ قبل انعقاد أي اجتماع خصوصًا إذا كان ٢٥٢

، وهي: أن يعلن عن االجتماع اجتماعًا مجاهريياً، هناك شروط جيب أن تستوفيها مجيع اجتماعات العمل
، وأن يرسل جدول أعماله لألعضاء يف الوقت املناسب إن أمكن ذلك، وأن يستويف بطريقة إجرائية سليمة

عدد األعضاء الذين حيضرونه النصاب القانوين، وأن يكون له رئيس يدير جلساته وأمني يدون ما دار 
فيها.

ما هي اجللسة؟
اء يف االجتماعات، وقد حيمل مصطلح (اجللسة) عدة مدلوالت. فقد يعرب عن جلوس األعض٢٥٣

حسمت "يستعمل مرادفًا لكلمة (اجتماع). كذلك تعين اجللسة الفرتة اليت يتم فيها اجتماع ما كقوهلم: 
. كذلك، قد تسبق بعض االجتماعات العامة (جلسة إجرائية) يتشاور فيها "املسألة يف جلسة مغلقة

، وحيسبون النصاب، ير جلنة العضوية
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ويستعرضون مواد جدول األعمال، ويتبنون الالئحة الداخلية اليت حتكمه. وقد تتخلل جلسات العمل 
) بعد أن تفرقوا أثناءه يف يف (جلسة عامة(جلسات مساع)، وقد جيتمع كل املشاركني يف مؤمتر علمي

وقد يعقد األعضاء جلسة جمموعات عمل صغرية، وقد تعقب تلك االجتماعات (جلسة مفتوحة). 
االجتماع العام مثًال اجتماع واحد من عدة للتفاكر احلر يف مسألة هامة قبل أن يطرحوها للتداول. 

تتخلله عدة اسرتاحات. أخرياً، ينهي الرئيس االجتماع حني يعلن رفع اجللسة.جلسات أو اجتماع واحد 

اجللسة العامة
حينما تتطلب طبيعة اجتماع من االجتماعات أن يتفرق املشاركون فيه على عدة جلسات متخصصة ٢٥٤

واحدة باجللسة العامة. حيدث هذا  يف غرف خمتلفة، تسمى اجللسة اليت جيتمع فيها كل املشاركني يف قاعة
كثرياً يف املؤمترات العلمية اليت يتفرق فيها احلضور يف جمموعات كل جمموعة تناقش ما يهمها من أوراق أو 

ورقة علمية أو خطاب هام أو اضرة ضيف أو للالستماع حملموضوعات، مث جيتمعوا كلهم يف جلسة عامة
لنقاش قضايا

حتتاج لتصويت عليها واختاذ قرار فيها نيابة عن التنظيم. 

اجللسة املفتوحة
يف ختام برناجمه يتيح فيها منرباً ألعضائه جلسة مفتوحة قد يكون من املفيد أن يعقد كل اجتماع عام٢٥٥

ليسامهوا بأي آراء مل جتد وقتًا أو مكانًا أثناء االجتماع العام، أو يقدموا فيها ما يرون من شكاوى أو 

ن يعقد مثل هذه اجللسة، فعلى الرئيس أن خيطر األعضاء بذلك ويطلب منهم وقرر االجتماع العام أ

ا على األسئلة اليت ستطرح أكرب عدد ممكن من املتخصصني واملسئولني واخلرباء ليجيبو اجللسة املفتوحة
فيها. إذا متخضت اجللسة عن أي توصيات أو آراء جيدة، ميكن للرئيس أن يرفعها للمكتب التنفيذي 

لينظر فيها.
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اجللسة املغلقة
أو جزء منها حيرص التنظيم على أال تتسرب وقائعها. هي اجتماع أي هيئة تداوليةاجللسة املغلقة٢٥٦

تقتصر عضوية اجللسة املغلقة يف الغالب على أعضاء املكتب التنفيذي الذين وردت أمساؤهم يف النظام 
األساسي. وقد تطلب اجللسة املغلقة من عضو من األعضاء أن يشارك فيها، ويرفع تقريرًا عن مسألة 

ية.هلذه اجللسة ليس حقاً من حقوق العضو معينة. حضور مثل هذا العضو 
على أي عضو حضر أو شارك يف أي جلسة مغلقة أن يلتزم باحلفاظ على سرية ما دار فيها من 

ها مداوالت، وحيق للتنظيم معاقبته إذا مل يلتزم بذلك. لنفس السبب، جياز حمضر اجللسة املغلقة
وال يؤجل الجتماع آخر. ميكن أن تعقد اجللسة املغلقة أثناء أي اجتماع عادي باقرتاح يطرحه أي عضو 
من األعضاء طالباً به أن يتحول االجتماع العادي إىل جلسة مغلقة. حيتاج هذا االقرتاح لألغلبية إلجازته. 

لطلب عقد جلسة مغلقة، وقد حيدد حيدد التنظيم يف نظامه األساسي احلاالت اليت ميكن أن تكون سببًا 
أيضًا عدد ونوعية عضوية اجللسة املغلقة والفئات األخرى اليت ميكنها أن تشارك فيها من مدعوين 

وموظفني.
املسائل التالية على سبيل املثال:تناقش يف اجللسة املغلقة

.ترشيحات الرئاسة واملناصب العليا يف التنظيم
برام املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة مع التنظيمات األخرى.إ
 حماسبة أو حماكمة أو تعيني أو استخدام أو ترقية أو توقيف أو فصل أو عزل أي عضو أو

مؤسسة.
على شراء أو بيع أو إجيار عقارات إذا كان من احملتمل أن يؤثر نقاشها يف اجتماع مفتوح

سلباً.قيمة العقار 
.التاريخ املايل أو الطيب ألي عضو أو املايل ألي مؤسسة
.أي مسألة حتت نظر القضاء
.أي معلومات متعلقة بقضية جنائية قد يؤثر نقاشها يف جلسة عادية على سري العدالة
 .أي مسألة يهدد نشر أي معلومات عنها األمن العام
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جلسة السماع
جلنة أن تعقد جلسات مساع لتتيح فيها ألعضائها ولباقي أعضاء التنظيم وغريهم وقتاً ميكن ألي ٢٥٧

مشروعات ) ٢٠٩(صفحة أطول ليشاركوا بإبداء آرائهم فيما تعاجله من مسائل. فقد تعرض جلنة الصياغة

لالجتماع العام. على ضوء ما يدور يف هذه اجللسات تستطيع اللجنة أن تبلور آراءها بعد أن تكون قد 
ت مماثلة لسماع إفادات الشهود تشاورت مع أكرب عدد مهتم من األعضاء. وقد تعقد جلنة أخرى جلسا

لصاحل أو ضد متهم أو التحقيق يف مسألة معينة. هلذه اللجنة احلق يف أن تدعو من ترى من أعضاء وغري 

مثًال) جللسات مساع، عليها أن حتدد مواعيد هذه اجللسات عندما تدعو جلنة من اللجان (جلنة الصياغة
حبيث تتيح الفرصة لكل من يرغب يف املشاركة يف أن يستطيع احلضور، فقد يكون البعض مهتمًا بأكثر 

السماع بطرح أي اقرتاحات أو التصويت على من مسألة يود أن يديل بدلوه فيها. ال يسمح يف جلسات 
أي اقرتاح أو إصدار أي قرار يتعلق باملسألة املطروحة للسماع.

بعد أن جتمع اللجنة ما ميكن مجعه من بيانات ومعلومات عن املسألة، وبعد أن تستمع إلفادات كل من 
لديها من معلومات، شارك يف جلسات السماع، جتتمع وحدها يف جلسة مغلقة، وعلى ضوء ما توافر 

، ميكن للجنة أن ترفق مع (جلنة الصياغة
تقريرها (تقرير األقلية) اليت ترى رأياً آخر.

اجللسة اجلانبية
قد حتتاج جمموعة من األعضاء أو املندوبني من هيئة فرعية واحدة أو من هيئات فرعية خمتلفة أو من ٢٥٨

كة، ألن جتتمع على انفراد يف (جلسة جانبية) منطقة جغرافية معينة أو أي فئة حتمل آراء أو توجهات مشرت 
قبل أو أثناء انعقاد دورة االجتماع العام أو أثناء أي اجتماعات هامة أخرى. يف هذه اجللسة، تتداول 
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هم جتاهها خصوصًا إذا تعلقت مبساندة بعض املرشحني، أو بتبين سياسات أعضائها وتوحد مواقف
جديدة، أو للتصويت ككتلة مع أو ضد املسألة، أو للتخطيط معاً لكيفية التأثري على جمرى املداوالت.

ن شاركوا فيها وتنورهم مفيدة جدًا إذا عقدت بطريقة صحيحة، فهي تعرف األعضاء الذياجللسة اجلانبية
باملسائل املطروحة عليهم بطريقة أحسن، وتتيح هلم وقتًا حرًا لألسئلة والقرتاح بدائل وتعديالت على 
املسألة، وتوفر بالتايل وقت االجتماع. كذلك تتيح اجللسات اجلانبية لألعضاء جماًال للرتاضي على حد 

دون إلزام) عندما يرجعون لالجتماع، أو على أسلوب أدىن من القناعات اليت يتوقع منهم أن يساندوها (
يشجعونه أثناء االجتماع ويشجبون ما عداه.

ما مل تكن اجللسة اجلانبية
ها كل ما تسري على اجتماعات اللجنة من قواعد 

). ينتخب أعضاء اجللسة اجلانبية رئيسًا من بينهم أو يرتأسهم رئيس الوفد أو ٢٢٨(صفحة املداوالت
ماعًا جانبيًا أثناء إحدى اهليئة اليت دعت لتلك اجللسة. إذا أرادت جمموعة من األعضاء أن تعقد اجت

جلسات االجتماع العام، عليها أن تطلب من االجتماع العام أن يسرتيح لتتمكن من ذلك. بالتايل، على 
االجتماع العام أن يتيح يف برناجمه أوقات معينة وأماكن خمصصة لعقد مثل هذه اجللسات حىت يتفادى 

بذلك تعطيل أعماله بطلبات االسرتاحة املتكررة.
أي اقرتاحات وال يصوت فيها على أي مسألة. واللقاءات الودية اليت يعقدها تطرح يف اجللسة اجلانبيةال 

األعضاء أثناء االسرتاحات أو حول مائدة الطعام، على أمهيتها، ليست جلسات جانبية، ألنه ليس ألي 
فليس هلا رئيس وال يتوقع منها أن تلتزم بقواعد أو منها الصفات اليت تضفي عليها الرمسية الالزمة، 

إجراءات معينة.

جلسة التفاكر
فيهــاتســعى جلســة هــي ) أو التفكــري اإلبــداعيأو (جلســة العصــف الــذهينلتفــاكر ة اجلســ٢٥٩
نظر إليها مـن كـل اجلوانـب والزوايـا املمكنـة وتقـدم  وتأكرب قدر ممكن من األفكار حول مسألة معينة توليدل

ضر .يف اجتماع رمسيقبل أن تطرح للتداولجلتها اكل ما ميكن أن يساعد يف فهمها ومع
قبل جلسات دون قيودبآرائهم جللسات عمله حني يوفر ألعضائه منرباً يسامهون فيه ةفعالالتنظيم بطريقة 

لضـــمان بقواعـــد وإجـــراءات أيضـــاً حمكومـــة اهـــي رغـــم أن هـــذه اجللســـة .العمـــل تلـــك
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أن يهيئ لالجتماع على اً من يكون ملماً إملاماً كافياً باملسألة قيد النظر وقادر جلسة التفاكر يرأس جناحها. 
فــز األعضــاء علــى أن طريقــة حتاالجتمــاع ب، ويــدير وتــداعيهاجــواً يســاعد علــى االســرتخاء وتوليــد األفكــار

بعض األفكـار قـد تكـون قدميـة، وبعضـها قـد فـ. ت وتباينـتيسامهوا بكل ما عندهم من أفكار مهما اشـتط
أن يســامهوا علــى األعضــاء مهمــا يكــن مــن أمــر، علــى الــرئيس أن يســاعد .يكــون قصــري النظــر أو ســاذجاً 

نــع نقــد أي ن ميأى الــرئيس علــف،هــذه اجللســات ليســت للنقــاش أو التــداولهم دون قيــد أو شــرط.أفكــار ب
ليهـا أو دون احلكم عتدفق األفكار بل يشجع الحظة سلبية عنهافكرة أو يسمح ألي عضو بإبداء أي م

هو تقـدمي اكـرب قـدر ممكـن مـن األفكـار دون النظـر إىل من جلسات التفاكر وألن املطلوب .على صاحبها
خبـرباء ومستشـارين مـن غـري أعضـاءوأن تسـتعني ، مـن خلفيـات متباينـةأعضـاء ضـم أن تكان ال بد نوعها،  
ويعيــد مهــا يقيفها و يصــناألفكــار املطروحــة و هــذه رصــد أن يتأكــد مــن أن هنــاك مــن يعلــى الــرئيس. التنظــيم

.ميكن االستفادة منها الحقاً حىت رتيبهات

أغراض وفوائد االجتماعات
٢٦٠

اء، وحبث املسائل اليت تواجههم، وفحصها، واستكشاف اجلديد فيها، ووضع احللول واخلطط املناسبة واآلر 
ملعاجلتها، وإصدار القرارات

يف احلياة.
يرمسها هذا ن بالطريقة النمطية اليت ليست كل االجتماعات روتينية تتابع فيها تقارير املكاتب واللجا

، فقد يعقد االجتماع لتحقيق مهمة معينة مثل (وضع خطة إلعادة تشغيل مصنع). يف هذه الكتاب
احلالة، يقتصر نشاط االجتماع على تفاصيل اخلطة املطلوبة لتحقيق هذه املهمة، وهكذا.

يس مؤسسة أعضاء مؤسسته الجتماع وليست مجيع أنواع االجتماعات للنقاش واملداولة. فقد يدعو رئ
تنويري يطرح فيه قراراته وتوجيهاته ويشرح فيه جوانب سياساته، ويناقشها معهم لتوضيح ما خفي عليهم، 
يقل احلوار يف مثل هذا االجتماع ألن الغرض منه هو أن ينقل الرئيس قراراته ملرءوسيه لينفذوها ويتحمل 

لتقييم مشروع أو مراجعة ميزانية أو دراسة مسألة ومن مث ترفع ما تراه من فقد جتتمع جلنة من اللجان
اقرتاحات أو توصيات أو بدائل أو دراسة. وقد يعقد اجتماع من االجتماعات ملراجعة سياسات وبرامج 
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عض االجتماعات لتنوير القواعد أو لرفع روحهم املعنوية أو تعبئتهم من أجل أداء أفضل أو للقيام تعقد ب
مبهمة ما. وقد جيتمع األفراد للمساومة أو للتفاوض مع طرف من األطراف يف اجتماعات طويلة ومرهقة 

ة ومرضية لكل وقد حتتاج لتدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر املتصارعة قبل أن تصل حللول مناسب
األطراف. وقد جيتمع األفراد (يف موقع العمل أحياناً) ملتابعة أداء مؤسستهم أو رفع تقارير عن ما يواجهون 

يف مهام التنظيم اليت ) والتقرير ٥٠زيادة على أن االجتماعات تتيح منابر مناسبة لتداول املسائل (صفحة 
والزمالة والصداقة عليه إجنازها، تعزز حني تكون مستوفية ألغراضها وملتزمة بتقاليد التداول، قيم التسامح

ملا يطرحون. بل نقدهم احلادب
عها، بطريقة أو بأخرى، ألن خترج ا. فقد تسعى بعض أنو أيضاً 

ورش عمل، تتدفق املعلومات بني مناظرات أو ندوات أو مؤمترات علمية أو ثقافية أو يف حلقات نقاش أو 
أطرافها يف اجتاهات ختتلف باختالف نوعها (أنظر أدناه)، وقد يقل النقاش يف بعضها أو يكثر.

بدائل االجتماع
حيتاج التحضري لالجتماعات إىل كثري من اجلهد واالنضباط ولغري قليل من الوقت واملال أحياناً. لكن ٢٦١

جتماعات كأنشطة ال غىن عنها يف حياتنا املعاصرة إال أنه ميكن االستعاضة عن حضور رغم أمهية اال
األعضاء بأشخاصهم لبعضها أو االستعاضة عنها بعض األحيان. فقد يستطيع الرئيس حني يكون إدارياً 
ماهراً، أن ينجز الكثري من أعمال التنظيم دون أن يعرضها لذلك يف اجتماع وأن يكون كل ذلك يف 
حدود سلطاته. ميكنه أن يتصل باألعضاء هاتفيًا أو بأي وسيلة مناسبة أخرى ملعرفة إن كانت لديهم 
مسائل معينة يودون مناقشتها، فقد ال يكون هناك منها القدر الذي يستدعي عقد اجتماع ملناقشته. وقد 

ه املعلومات عن االجتماع يرسل لألعضاء بصفة دورية التقارير واملذكرات والنشرات الداخلية، فقد تغين هذ
يف بعض األحيان، وقد يزور األعضاء يف مواقعهم ويستمع إليهم على الطبيعة وحيسم معهم أغلب 

املشكالت اليت تواجههم.
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أيضاً، يستطيع التنظيم أحيانًا أن يتصرف دون أن جيتمع إذا أعطاه القانون أو النظام األساسي التفويض 
قائمة باألعمال اليت ميكن أن تنجز خارج االجتماعات، العدد الالزم الالزم. يشمل مثل هذا التفويض

من أعضاء املكتب التنفيذي للموافقة على مثل هذا التصرف، ونوع هذه املوافقة، وأي نص يلزم االجتماع 
حبفظ هذه املوافقة يف حماضر التنظيم. وقد يعقد التنظيم اجتماعات مكتبه التنفيذي عرب واحدة من 

تصال احلديثة يف الظروف املناسبة اليت نذكر بعض أنواعها أدناه.وسائط اال

االجتماعات اهلاتفية
ميكن لألعضاء أن يعقدوا اجتماعًا هاتفيًا يسمع خالله كل واحد منهم اآلخر، لكن ألن الشخص ٢٦٢

روط االجتماع وهي املقابلة. ال يرى اآلخر أثناء احملادثة اهلاتفية، انتفت بذلك عن هذا النوع إحدى ش
رغم ذلك خيدم االجتماع اهلاتفي أغراضاً كثرية لكل أنواع التنظيمات حني يساعد أعضاءها يف قضاء كثري 

من أمورهم وكل واحد منهم يف مكتبه.
تسمح بعض التنظيمات ألعضاء املكتب التنفيذي باالجتماع عرب اهلاتف، خصوصاً إذا كان التنظيم كبرياً 

عضويته يف أماكن بعيدة عن بعضها، وإذا توافرت اخلدمة اهلاتفية الالزمة. جيب أن خيطر كل وتفرقت
األعضاء مبيعاد االجتماع اهلاتفي وأن يستجيب صوتيًا عرب اهلاتف ويف الوقت احملدد العدد الذي ميثل 

وأن يظل كل النصاب القانوين الذي حدده التنظيم لنفس االجتماع إذا مت حبضور األعضاء شخصياً، 
األعضاء على اخلط يسمعون بعضهم بعضًا خالل االجتماع. يقر االجتماع اهلاتفي قراراته شفويًا عن 

الالزم الذي يسمح بعقد مثل هذا االجتماع، بنص كاآليت:
"مكتب التنفيذي، يف األحوال الطارئة، أن يعقد اجتماعاً هاتفياً على أن تتوافر فيه ميكن لل

األغلبية، وأن تضمن أي أعمال متت فيه يف مذكرة خاصة يوقع عليها الشخص الذي تأكد 
"من توافر األغلبية، وتضمن هذه املذكرة يف حمضر االجتماع التايل.
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االجتماع بواسطة الربيد
على كل تنظيم أن ينص يف نظامه األساسي على إمكانية إجناز بعض أعماله بواسطة الربيد، فهي ٢٦٣

واسطة سهلة ورخيصة ومتوافرة بأشكال خمتلفة. ميكن للتنظيم أن يرسل بطاقات االقرتاع وجداول أعماله 
التنفيذي أن يصوتوا بالربيد إذا وحماضر اجتماعاته ألعضائه عن طريق الربيد، كما ميكن ألعضاء املكتب 

).٣٦١صفحة أرادوا ذلك (أنظر التصويت بالربيد

االجتماع بواسطة الكومبيوتر
ن ومعاجلة العصرية. ففيه ميكن خز أصبحت خدمات الكومبيوتر دعامة أساسية من دعامات املؤسسة٢٦٤

واسرتجاع كميات هائلة من املعلومات بسرعة فائقة، وبالتايل أصبح يف إمكان أي تنظيم أن خيزن معلوماته 
وجيددها ويتيحها بسرعة وسهولة عرب وحداته الطرفية هليئاته أو مكاتبه الفرعية، أو لرؤساء وحداته يف 

ممكنًا عقد االجتماعات املسموعة واملرئية مواقع عملهم أو يف مكاتبهم. وبفضل الكومبيوتر أيضًا أصبح 
بني األعضاء حني يكونوا بعيدين عن بعضهم بعضاً ومتفرقني كل واحد منهم يف مدينة أخرى أو يف موقع 

أو قطر آخر.
تتيح هذه االجتماعات مشاركة حية من األعضاء دون أن حيضروا االجتماع بأشخاصهم فعلياً، حني 

معوا ويروا بعضهم البعض يف شاشته ويتداولوا االقرتاحات ويصلوا فيها ميكنهم الكومبيوتر من أن يس

ما زالت هذه اخلدمة مكلفة، لكن ميكن يف املقابل تصور الكسب الذي جينيه القادرون عليها من مديري 
ليه كثرياً، وحني تغنيهم عن مشقة السفر املؤسسات املالية أو العلمية حني توفر هلم الوقت الذي حيتاجون إ

والتنقل، أو حني تقدم خدمة ال تقدر بثمن ملريض على طاولة اجلراحة حني يستطيع اجلراح أن يستشري 
آخرين من ذوي اخلربة عرب القارات وجيدها يف دقائق.
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االجتماع عرب الربيد اإللكرتوني
ب التنفيذي يف ظرف طارئ أن جيتمع عرب الربيد اإللكرتوين إذا احتاج لتبادل وثائق ميكن للمكت٢٦٥

انوا مجيعاً االجتماع إذا توافرت هذه اخلدمة لكل األعضاء (كومبيوتر جمهز هلذه اخلدمة وجهاز هاتف)، وك
معتادين على استعماهلا. جيب أن يشمل النظام األساسي االحتياط الالزم لعقد مثل هذا االجتماع بنص  

كاآليت:
" ميكن للمكتب التنفيذي، يف األحوال الطارئة، أن يعقد اجتماعًا بواسطة الربيد اإللكرتوين

كرة خاصة يوقع عليها على أن تتوافر فيه األغلبية، وأن تضمن أي أعمال متت فيه يف مذ 
"الشخص الذي تأكد من توافر األغلبية، وتضمن هذه املذكرة يف حمضر االجتماع التايل.

االجتماع عرب الفاكس
ميكن للمكتب التنفيذي أن جيتمع بتبادل الوثائق عرب الفاكس بطريقة رخيصة وسريعة. وخدمات ٢٦٦

وف الطارئة بل ويف الظروف العادية إذ أن تكلفة إرسال الوثائق عرب الفاكس مفيدة للمكتب يف الظر 
الفاكس أرخص منها بالربيد السريع وأضمن. ليتمكن التنظيم من استعمال هذه اخلدمة عليه أن حيتاط 

لذلك فينص عليها يف نظامه األساسي بنص مثل النص الذي أوردناه يف فقرة الربيد اإللكرتوين أعاله.

وتبادل املعلوماتاالجتماعات 
االجتماعات بطريقة تدفق املعلومات فيها. فإذا كانت املعلومات يف ميكن أن تعرف بعض أنواع٢٦٧

الرمسية تتدفق من األعضاء للرئيس، ويسعى املشاركون يف املداوالت للوصول لنتائج اجتماعات العمل
، واملناظرة، والندوة، واملؤمتر العلمي، وورشة العمل، وحلقة ة، فهناك أنواع مثل احملاضرةوقرارات حمدد
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احملاضرة
شخص واحد يقدم به للمستمعني موضوعًا جديدًا ويعرفه ويلخص األفكار نشاط يقوم به احملاضرة٢٦٨

اخل. يف بداية اجتماع احملاضرة، يقدم الرئيس يف …اجلديدة عنه ويوضح العالقات بينها نظريًا وتطبيقياً، 
إجياز احملاضر ويعرفه ويقدم موضوع احملاضرة وأمهيته. وقد يقوم شخص غري الرئيس بذلك إذا كان ذو 

فة لصيقة باحملاضر أو على دراية خاصة مبوضوع احملاضرة.معر 
جرى العرف أن يكون زمن احملاضرة

عد الباب للحضور ليعلقوا أو يعقبوا على احملاضرة أو يسألوا احملاضر ويناقشوه يف موضوعها ملدة حمددة. وب
أن ينتهي الزمن املتاح ملداخالت احلاضرين، يشكر الرئيس، أو رئيس التنظيم إذا حضر االجتماع وكان 
ذلك مناسباً، احملاضر نيابة عن التنظيم مردفًا ذلك بتعليق موجز عن احملاضرة واحملاضر، مث يشكر احلضور 

ويرفع االجتماع.

املناظرة
بني فريقني يكون اهلدف عقد اجلامعة أو املدرسة أو أي جهة أخرى مناظرةعندما يعقد التنظيم أو ت٢٦٩

ديه من آراء ذلك باملساجلة بني شخصني أو فريقني خيتارون هلذا الغرض، يورد كل فريق منهما ما ل

يشاركون يف النقاش إال بقدر يسري، ويكتفون باالستماع والتعلم، وإذا شاركوا بأي أسئلة أو بغريها من 
املداخالت فيكون ذلك عرب مدير املناظرة.

صراع بني أفكار وحماولة لعرضها على احلاضرين بطريقة مقنعة، على املتناظر أن جييد قواعد وألن املناظرة
اخلطابة واالستشهاد ولفت األنظار وجذب انتباه املستمعني للمسألة، فال يطيل إطالة مملة، وال خيتصر 

يشري لألشخاص أال-كما هو مطلوب يف كل اجتماع - اختصارًا خمًال وال خيرج عن املطلوب. وعليه 
وأال خياطبهم بأمسائهم وأال يصفهم أو ينعتهم بأي صفات تستفزهم، بل يوجه كل جهده لنقض 

عة اليت تبنته مث يقدم الشخص أو الفريق يقدم مدير املناظرة
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الذي يعرتض عليه. بالتايل تكتمل أطراف املناظرة (املوضوع، واملؤيد واملعرتض). حتدد النظم املتبعة الزمن 
دقيقة لكل منهما، والثالث والرابع عشر ١٥املتاح لكل فريق، فقد يعطى مثًال املتحدث األول والثاين 

دقائق لكل منهما مث مخس د
مرافعته النهائية اليت يلخص فيها آراءه ويستدرك ما فات عليه من نقاط وما تنبه له أثناء املناظرة.

مث مؤيد ثان مث بكلمة صاحب االقرتاح الذي يؤيد املسألة ويدافع عنها، يعقبه املعارض، تبدأ املناظرة
معارض ثان، وهكذا يتحدث اجلميع بالتتايل إذا كان يف الفريق أكثر من شخص. بعد أن ينتهي الفريقان 
من إبداء وجهات نظرمها، يفتح مدير املناظرة الباب للحاضرين للمشاركة إذا أرادوا (يف حدود معقولة) 

ليساندوا هذا الفريق أو ذاك، مث يعطي كلمتني أخريتني لكل 
عندما ينتهي زمن املناظرة يأخذ مديرها رأي االجتماع حبجم التصفيق الذي يعطيه اجلمهور لكل فريق، 

ويعلن النتيجة، مث يعلق على املناظرة إمجاالً إذا أراد، ويرفع االجتماع.

الندوة
هتمني أو املتخصصني يف جمال ما يتناولون جوانبه املختلفة بالتحليل أمام هي جمموعة من املالندوة٢٧٠

جمموعة كبرية من احلضور، وهي وسيلة للتعليم الذايت والدراسة وتثقيف احلضور وتزويدهم باملعلومات 
من املنصة وجماًال إلفراز األفكار اجلديدة حني يتبادل املنتدون واجلمهور الرأي. يف الندوة، تتدفق املعلومات 

إىل املستمعني. فقد تعقد اجلمعية اهلندسية ندوة بعنوان (الطاقة الشمسية بديل املستقبل)، يديل كل 
مشارك فيها حبججه وآرائه، كل يف جمال ختصصه ليساعد احلضور على بلورة آرائهم وجتميع أفكارهم 

حوار.املشتتة أو خلق مواقف مجاعية وأنشطة عملية حيال املسألة املطروحة لل
(رئيسها) موضوعها يف كلمة موجزة مث يدعو املتحدث األول ليقدم كلمته لفرتة حمددة، يقدم مدير الندوة

٣ى. عادة يعطي الرئيس كل متحدث مدة ال تزيد على ليشاركوا بالتعقيب واألسئلة لفرتة حمددة أخر 
دقائق وال يسمح ألي شخص بأن يتحدث أكثر من مرة.

أو احملاضرةينشدها املشارك يف الندوة (أو املناظرة
من طبيعة املسألة اليت يعقب عليها ويوضح ما خفي، ليحقق بذلك غاية الندوة. بالتايل ال يغري التعقيب
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وال يعارضها فهذا خارج أغراض التعقيب.
م موضوعها فرتة مخس دقائق أخرية لريد يعطي مدير الندوة الشخص الذي ابتدر النقاش يف الندوة وقد

وصل إليه احلوار قبل أن يرفع االجتماع.

املؤمتر العلمي
يعقد لتبادل املعرفة واخلربة واملعلومات يف املعنيون به، و يشارك فيههو اجتماع كبري املؤمتر العلمي٢٧١

بالتايل، املؤمتر العلمي جمال للنقاش وعرض احلقائق اجلديدة اليت موضوع حمدد يف جمال ختصصي بعينه. 
واملؤمتر العلمي ليس جماالً تساعد على حل بعض املعضالت العلمية، وفيه أيضًا تقدم االستشارات. 

لتداول األعمال 
. وقد يتزامن املؤمتر العلمي مع االجتماع العام لتلك اجلمعية أو يكون أحد مثالً للجمعية العلمية املعنية

رتة للنقاش واألسئلة من 
القاعة قبل أن يرفع االجتماع.

ورشة العمل
ورشة العمل٢٧٢

ع باملالحظة والتوجيه والنقاش. 
تعطي الورشة أيضاً املشاركني فيها أمثلة عملية أو جمربة وطرقاً بديلة لكيفية تطويع ما اكتسبوه من مهارات 

لتطبيقها يف جماالت عملهم. تتدفق املعلومات يف الورشة يف كل االجتاهات بني كافة املشاركني.
املنسق موضوع الورشة يقدم ة، يسمى رئيس الورشة بـ (املنسق). لتشجيع التواصل بني املشاركني يف الورش

بوضوح للمشاركني ويشرحه هلم بإسهاب مبساعدة الوسائل اإليضاحية املناسبة، مث يستخلص النقاط اليت 
تركز على العائد املتوقع من الورشة، والغرض من دراسة املسألة وما تعنيه لكل واحد يف جمال عمله بل ويف 

ماماته األخرى يف احلياة. على املنسق أن يعطي األمثلة العملية واألسئلة والتكليفات املناسبة جمال اهت
ويدير احلوار ليساعد املشاركني يف الورشة على فهم النقاط اليت وردت بشكل أعمق، ويساعدهم يف 
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.استخالص النقاط اهلامة وتأكيدها بأنفسهم. ال وجود جلمهور مستمع يف ورشة العمل

حلقة النقاش
جيلس كل املدعوين أو كل احلاضرين يف فيها تعقد احللقة للنقاش أو للدراسة (احللقة الدراسية). ٢٧٣

حلقة (أو ينتظموا حول مائدة مستديرة) ويشاركوا يف نقاش ودي تتدفق املعلومات فيه بني كافة املشاركني 
أو يف جمال ما. دور الشخص الذي يدير احلوار يف احللقة هو تنشيطه أو حالةيهمهم حول موضوع 

وتنظيمه إذا دعت الضرورة. وقد تكون احللقة حلقة علمية مكونة من جمموعة صغرية من طالب 
الدراسات العليا أو الباحثني يف جمال معني جيتمعون بانتظام لريفعوا تقارير تطور أحباثهم ألستاذهم أو 

يناقشوها معه أو ليجيب على أسئلتهم. ال وجود جلمهور مستمع يف هذا النشاط.للمشرف عليها و 
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السادس عشر: التحضري لالجتماعاتالفصل
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االجتماع جهد مشرتك
لكل أعضائه ما أمكن يف التحضري لكل دلت التجربة الطويلة واخلربة املرتاكمة على أن إشراك التنظيم ٢٧٤

اجتماع بل ويف كل عملية أو إجراء ويف كل خطوة من خطوات صنع القرار أنفع وأجدى له من أن تقوم 
بذلك جمموعة صغرية أو فئة منفردة. فقد اتضح أن مثل هذه املشاركة حتفز أعضاء التنظيم ليسامهوا بقدر 

هم يفرزون أفكارًا جديدة وينتجون برامج أحسن، ويصبحون وجهد أكرب يف صياغة وتنفيذ مهامه، وجتعل
أقل خوفًا وعنادًا وأكثر تعاونًا مع بعضهم وأكثر مبادرة وجتريبًا والتزامًا وأكثر انتماءًا للمجموعة بكل ما 
خيلق هذا االنتماء من شعور بالقوة واملنعة. واملشاركة املعنية هنا هي اندماج كل عضو اندماجًا شخصياً 

قاً ووثيقاً يف أمور التنظيم يف التخطيط والتشغيل والتنفيذ ويف صنع القرار ويف املتابعة واملراقبة واحملاسبة. عمي
ونتيجة هلذه املشاركة، يتحمل كل فرد مسئولياته برضى. واالجتماعات هي أهم وسائل املشاركة يف كل 

تنظيم.
مهامه من خالل االجتماعات اليت يعقدها يلم أعضاء كل تنظيم بأحوال تنظيمهم ويشاركون يف تنفيذ 

وبطرح األسئلة واالستماع للتقارير اليت ترفع فيها، وباملشاركة يف نقاش وإجازة االقرتاحات واملشاريع 
اجلديدة. يدعو التنظيم أعضاءه لكل اجتماع من اجتماعاته بطريقة تضمن وصول هذه الدعوة لكل واحد 

الجتماع وحضوره. تشمل الدعوة نسخة من جدول األعمال اليت منهم يف وقت ميكنه من إعداد نفسه ل
ستناقش ونصوص االقرتاحات اليت ستطرح يف االجتماع.

يطرح جدول األعمال على األعضاء يف بداية االجتماع ليعدلوه إذا شاءوا ويقروه ليصبح بعد ذلك جدول 
اع مهما كان صغرياً خطة عمل حتضر األعمال امللزم هلم يف االجتماع. بالتايل، يفضل أن يكون لكل اجتم

الفريق. يشارك كل عضو من أعضاء التنظيم يف املشاورات لوضع بنود جدول أعمال االجتماع الذي 
ماً.
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إعداد جدول أعمال االجتماع
يعد أمني املكتب التنفيذي (بالتشاور مع الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين ورؤساء اللجان) جدول ٢٧٥

أعمال كل اجتماع، ويرتب البنود فيه بعناية، فيضع األعمال اهلامة أوًال معطياً اعتباراً كافياً حلجم األعمال 
يت ميكن تغطيتها يف الزمن املتاح لالجتماع، مث يراجع النظام األساسي والالئحة الداخلية إلدراج األعمال ال

اليت نصت هذه الوثائق على إدراجها يف أوقات حمددة يف جدول األعمال، ويراجع حماضر االجتماعات 
أمني املكتب التنفيذي اليت متت يف االجتماعات السابقة باحثًا عن أي أعمال ميكن أن تدرج. يعطي

الرئيس وكل عضو من األعضاء الذين حيق هلم حضور االجتماع نسخة من مشروع جدول األعمال املزمع 
نقاشها.

الدعوة لالجتماع
ما عدا االجتماعات الدورية اليت حتدد ميعاد انعقادها يف النظام األساسي أو الالئحة الداخلية، ٢٧٦

االجتماعات األخرى لدعوة. اللقاء العابر ألي عدد من أعضاء التنظيم حىت لو كانوا كل حتتاج كل 
أعضائه ال يعترب اجتماعًا ملزمًا إذا احتج أي عضو منهم على أن ذلك االجتماع مل يدع له بطريقة 

تايل جيب أن تتم الدعوة لكل ات. بالصحيحة. حيدد النظام األساسي مىت وكيف ترسل الدعوة لالجتماع
اجتماع وفق نصوص النظام األساسي ووفق أوامر الالئحة الداخلية، وأن تتم تلك الدعوة بعلم وموافقة 
وتوقيع اجلهة املخولة واملأذونة بإصدارها. جيب أن حيدد النظام األساسي كل األشخاص املسئولني عن 

حبيث يضع املسئول األول يف أول القائمة وهو عادة إصدار الدعوة الجتماعات التنظيم ويرتب أمساءهم 
ما يكون أمني املكتب التنفيذي.

إذا فشل أمني املكتب التنفيذي أو من كلفه النظام األساسي بدعوة اجتماع من االجتماعات، ميكن ملا ال 
ط يقل عن ثلث األعضاء أن يطلبوا منه أن يفعل ذلك. إذا فشل أمني املكتب التنفيذي أو أي ضاب

مسئول آخر أو املديرون يف دعوة االجتماع أيضاً، فيحق لعضو أو أكثر من أعضاء التنظيم دعوة 
االجتماع، وجيوز أن ينعقد االجتماع إذا اكتمل نصابه.

عن حجب الدعوة عن عمد أو إمهال عمن يستحقها إال إذا حضر كل أعضاء التنظيم ال ميكن التسامح
وتغاضوا عما حدث. لكن، حىت هذا اإلجراء ال يكون مقبوًال إذا كان االجتماع نفسه غري لالجتماع
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قانوين لسبب أو آلخر. إذا حجبت الدعوة الجتماع عن عمد أو إمهال عن عضو أو جهة فإن أي إجراء 
يتخذ يف ذلك االجتماع يف حق ذلك العضو أو اجلهة باطل.

وقت كاف من ميعاد االجتماع لكل عضو حيق له حضوره. إذا جيب أن تصدر الدعوة كتابة، وترسل قبل
أرسلت الدعوة بالربيد، فرتسل آلخر عنوان أعطاه العضو أو ألي عنوان آخر حدده. إذا كانت عضوية 

كبرية، فتنشر الدعوة يف الصحف اليت اعتمدها التنظيم. حتتوي الدعوة الصحيحة لالجتماع على التنظيم
كانه وزمانه إال إذا جرى العرف على أن ينعقد يف مكان وزمان حمددين ومعروفني لكل األعضاء. يراعى م

يف حتديد مكان وزمان انعقاد أي اجتماع من االجتماعات أن يكونا مناسبني لألعضاء وبالضرورة أال 
اجتماع واحد يف يكونا عقبة يف حضور بعض األعضاء، وأن حيددا االجتماع بدقة حىت ال يتم أكثر من

أماكن خمتلفة يف نفس املوعد نتيجة غموض الدعوة عن قصد أو دون قصد.
حتدد الدعوة بوضوح أغراض االجتماع واألعمال اليت ستناقش فيه وأي إخطار عن أي اقرتاحات حتتاج 

أو التعامل يف ء املكتب التنفيذيأو انتخاب أعضاإلخطار عنها مثل اقرتاحات تعديل النظام األساسي
املبالغ املالية الكبرية. إذا أراد االجتماع أن يعدل أو يلغي أي قرار اختذه يف وقت سابق وكان من ضمن 

ذا مت شروط اختاذ ذلك القرار هو أن خيطر االجتماع بنية ذلك، ال يتم تعديل أو إلغاء ذلك القرار إال إ
اإلخطار بنية إجراء ذلك التعديل أو اإللغاء.

تنازل العضو عن حقه إذا حجبت عنه الدعوة
ميكن لعضو من أعضاء االجتماع أو عضو من أعضاء املكتب التنفيذي أن يتنازل عن حقه يف أي ٢٧٧

مل حيضره، برسالة موقعة منه قبل أو أثناء أو بعد االجتماع، أو إذا دعوة حجبت عنه أو يف عمل هام 
مكتوباً كان -حضر االجتماع أو العمل وشارك فيه دون احتجاج. جيب أن يثبت االجتماع هذا التنازل 

يف حمضره. أما إذا حضر العضو االجتماع ليحتج بأن االجتماع مل يدع له بطريقة صحيحة، -أم ضمنياً 
ضوره هذا مشاركة يف االجتماع وال يعد تنازًال عن حقه يف أن تصله الدعوة بالطريقة فال يعد ح
الصحيحة.
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حقوق املتغيبني
أعضاء التنظيم، حىت املتغيبني منهم عن االجتماعات. فقواعد حتمي قواعد وإجراءات املداوالت٢٧٨

الدعوة لكل اجتماع من اجتماعاته أساساً من أسس شرعيته، زيادة على طلبها أن يناقش  املداوالت جتعل
كل اجتماع أعماله بتسلسل معني وفق جدول أعمال متفق عليه، وأن يكتمل نصابه قبل أن ينعقد، وأن 
ا يكون مكان انعقاده حمددًا دون لبس. لكن ال حتمي هذه القواعد أو األحكام األعضاء الذين أخطرو 

باالجتماع بالطريقة السليمة وتغيبوا عنه، أو الذين حضروا لالجتماع متأخرين أو الذين غادروه باكراً. 
العضو الذي أعلن باالجتماع أو أخطر سلفًا بأي اقرتاح سيطرح فيه وتغيب رغمًا عن ذلك، تنازل 

لألعضاء الذين حضروا عن حقه يف اختاذ أي قرار مت فيه.
يف أن يشارك يف الرتشيح أو االنتخاب، لكن ال يتم ذلك إال إذا أخذت موافقته للعضو املتغيب احلق 

املسبقة. إذا حضر املتغيبون االجتماع التايل، حيق هلم أن يشاركوا يف التصويت على حمضر االجتماع الذي 
غابوا عنه. وإذا تغيب عضو أثناء نقاش مسألة من املسائل وحضر قبل التصويت مباشرة، حيق له أن

يصوت عليها مثله مثل غريه. 

طرق الدعوة
ترسل الدعوة لكل عضو له احلق يف أن يدعى لالجتماع (وال يستثىن من ذلك حىت الذين ال ٢٧٩

يستطيعون احلضور) بالطريقة اليت نصت عليها النظم املتبعة وعادة ما يكون ذلك عن طريق الربيد مبا يف 
لكرتوين أو بالنشر يف الصحف السيارة أو عرب اإلذاعة أو يف لوحة اإلعالنات إذا تواجدت ذلك الربيد اإل

العضوية يف حيز جغرايف واحد مثل املصنع أو املدرسة أو بأي طريقة مناسبة أخرى. على أمني املكتب 
النظام األساسي التنفيذي أن يراعي الفرتة اليت جيب أن يرسل الدعوة قبلها وهي الفرتة املنصوص عنها يف 

أو الالئحة الداخلية واليت جيب أن تكون كافية لتمكني كل األعضاء من احلضور.
إذا أخطأ أمني املكتب التنفيذي يف استيفاء كل متطلبات الدعوة، عليه أن يسرع بتصحيح اخلطأ مراعياً 

يه أن يلغي الدعوة أال يقلل ذلك من املدة املنصوص عنها لصدور الدعوة. إذا مل يكن ذلك ممكناً، عل
األوىل ويدعو لالجتماع مرة أخرى. ألي عضو احلق يف أن يطعن يف صحة إجراءات الدعوة ألي اجتماع 

على أن يتم ذلك بالسرعة الالزمة.
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والندوات) أن يرسل على أمني املكتب التنفيذي (أو أي جهة مسئولة عن الدعوة الجتماعات احملاضرة
ضرين وملديري الندوات كتابة على أوراق ويف مظاريف رمسية ما أمكن، وأن يتأكد من صحة الدعوة للمحا

اسم وعنوان املدعو. حتمل الدعوة تفاصيل احملاضرة أو الندوة
ظري مشاركته. على القائمني بأمر واملوضوع الذي ستغطيه وحييط احملاضر علمًا بأي نثريات ستدفع له ن

هذه االجتماعات أن يتابعوا كل دعوة من هذه الدعوات وأال يفرتضوا أن املدعو قد قبل الدعوة إذا مل يرد  
كتابة أو شفوياً. لذلك كان مهمًا أن تطلب بطاقة الدعوة من املدعو بأن يرد مؤكدًا موافقته خالل فرتة 

حمددة.

حمتويات الدعوة
إذا كان -اجلماهريي على تاريخ وزمان ومكان انعقاده، وأغراضه، وحتددحتتوي الدعوة لالجتماع٢٨٠

املدعوين حلضوره وتعرفهم باجلهة الداعية له. حتتوي الدعوة للمؤمتر العام على تاريخ وزمان -ذلك مناسباً 
اد املندوبني، وتعليمات بكيفية إرسال مشاريع القرارات واالقرتاحات وتقارير ومكان انعقاده، طرق اعتم

املكاتب واللجان وأي مشاريع تعديالت للنظام األساسي أو الالئحة الداخلية.
قد ترسل صيغة مبدئية للدعوة لكل اهليئات الفرعية أو الوحدات أو غريها من أجهزة التنظيم قبل وقت  

الصيغة اليت تقرتحها لتقرتح ما ترى من تعديالت عليها. تطبع جلنة الربنامجكاف من ميعاد انعقاده 
جترى وتوزعها للجهات املعنية قبل انعقاد االجتماع بفرتة وجيزة. وبعد أن جلدول أعمال االجتماع العام

تلك األطراف التعديالت الالزمة، تطبعه اللجنة مرة أخرى وتسلم كل عضو نسخة عند تسجيل امسه يف 
سجل احلضور.

تشمل الدعوة للجمعية العمومية تاريخ وزمان ومكان انعقادها وأي أعمال ستطرح فيها، ولالجتماع 
ستطرح فيه، ولالجتماع الطارئ: الدوري: التاريخ واملكان الذي حيدده النظام األساسي واألعمال اليت

تاريخ وزمان ومكان انعقاده واألعمال اليت من أجلها دعي. أما اجتماعات اللجان واملكاتب التنفيذية، 
للدعوة له. تعقد اجتماعات 

فيذي يف املكان املناسب ألعضائه ما مل حيدد النظام األساسي مكاناً معيناً. وإذا حدد النظام املكتب التن
األساسي ذلك، فال حيتاج ألن يعلن عنه مرة أخرى يف كل دعوة. 
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تأجيل االجتماع
أو إذا اتضحت ميكن ألي تنظيم أن يؤجل عقد أي اجتماع إذا ورد خطأ يف تاريخ أو مكان انعقاده ٢٨١

أمني املكتب التنفيذي إعالناً يصحح فيه اخلطأ أو يوضح األسباب اليت دعت لذلك التأجيل، ويف نفس 
ن االجتماع سيتم لكن لن تطرح الوقت أو بعده يرسل الدعوة بالصيغة الصحيحة، أو خيطر األعضاء بأ

فيه أي أعمال للتداول وسريفع مليعاد آخر.
إذا انعقد أي اجتماع دعي له بطريقة صحيحة، ال يؤجل أو يلغى بعد ذلك إال عن طريق اقرتاح برفع 
االجتماع. وحيتاج هذا االقرتاح لألغلبية إلجازته. هناك فرق بني تأجيل اجتماع مل ينعقد بعد وبني رفع 

أدناه). فقد ينص النظام ماع يؤجل اجتماعًا منعقدًا بالفعل أو ينهيه (أنظر طرق رفع االجتماعاجت
األساسي أو الالئحة الداخلية للتنظيم بأن يؤجل االجتماع تلقائيًا إذا مل يكتمل نصابه القانوين (أنظر 

).٢٧٨حة النصاب القانوين صف

هتيئة مكان االجتماع
على القائمني بأمر أي اجتماع أن يعنوا عناية خاصة باختيار مكان جلساته وطريقة جلوس األعضاء ٢٨٢

خذ ألن املداوالت قد تستمر لعدة ساعات. يف األحوال اليت يطول فيها االجتماع، يستحسن أن يأ
األعضاء اسرتاحة أو أكثر أثناءه. وقد جيتمع األعضاء وقوفاً يف االجتماعات القصرية جداً، وقد جيتمعون 

أثناء وجبة غداء أو عشاء وهو ما يعرف مبآدب العمل، أو جيتمعون أثناء رحلة خلوية.
تأكدوا من أن القاعة حني يعقد االجتماع يف قاعة كما هو احلال غالباً، على القائمني بأمر االجتماع أن ي

الصوت.
نه، لكن هذه املسائل بالذات هي من أهم قد تكون هذه األمور مما يراه البعض بديهيًا ومفروغًا م

منغصات االجتماعات ومن أبرز أوجه القصور املالزمة ألغلبها. فقد يكتشف املتحدث أن عارضة 
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مل ذلك من تشتيت النتباه املشاركني وإضاعة لوقت 
االجتماع.

الوقت املناسب النعقاد االجتماع
٢٨٣

مل يكن هناك داع ملح، يستحسن أال ويتفقوا على عقده يف الوقت الذي يناسب كل املشاركني فيه. ما
تعقد أي اجتماعات أثناء ساعات ذروة العمل أو يف األوقات اليت يتفرغ فيها األعضاء ألمورهم اخلاصة 

حتدد الالئحة الداخلية أوقاتًا معينة، يستحسن أن تعقد العمل الرمسي أو قبل العطالت. ما مل 

األعضاء مبعاجلة جدول أعمال اجتماعهم يف الوقت احملدد.

طريقة اجللوس
الجتماع وحجم القاعة اليت يتم فيها ونوع املقاعد املوجودة وعدد احلضور مبن فيهم حيدد نوع ا٢٨٤

فريون ويسمعون بعضهم بعضاً دون عناء، توزيع املقاعد حبيث تضمن التواصل بني كل املشاركني بسهولة 
وتضمن للرئيس مكانًا على املنصة يستطيع منه أن يصل بنظره لكل من يف القاعة أينما كان مكانه 

وبالتايل يستطيع إدارة اجتماعه بسهولة.
جيلس الرئيس وسط املنصة الرئيسية إذا كان عدد اجلالسني فيها فردياً، وعلى ميني الوسط إذا كان العدد 
زوجياً. ال جيلس مع الرئيس على املنصة غري أمني املكتب التنفيذي ومن يسمح هلم من احملاضرين أو 
ًا إذا مل يكن عضوًا يف 
التنظيم. أما أمني املكتب التنفيذي فيجلس دائمًا يسار الرئيس وبالقرب منه حىت يتبادال اآلراء والوثائق 
بسهولة. جيلس كبار الضيوف والشخصيات اهلامة بالتناوب على جانيب الرئيس، فيجلس أعالهم مرتبة 

الضيوف بالتناوب. جيلس أعضاء املكتب التنفيذي على ميينه مث الذي يليه على يساره، يلي ذلك باقي
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مراتب معينة يف التنظيم فيوزعون أنفسهم بالتساوي يف القاعة.

طرق االستقبال
نظيم أن ينمي أعرافه اليت تعىن بتنظيم قواعد التعامل بني أعضائه أثناء االجتماعات وبينهم على كل ت٢٨٥

ىت يقدمون أعضاء املكتب التنفيذي وغريهم من كبار الضيوف، وطرق جلوسهم وجلوس باقي األعضاء، م
وكيف يقدمون للحديث (أنظر أدناه)، وما جيب أن يراعيه األعضاء عندما خياطبون الرئيس، وما جيب أن 

أعلى املضيفني مرتبة يف بداية الصف غري قاعة االجتماع، بالتايل حيتاج هذا املكان لتنظيم دقيق، فيقف
ليكون أول من يستقبل الضيوف، مث يقدم كل واحد من الواقفني يف الصف الشخص الذي بعده.

طرق التقديم وااملة
صحة تقع على الرئيس مسئولية تقدمي األشخاص الذين جيلسون يف املنصة، وعليه أن يتأكد من٢٨٦

إذا أراد هؤالء أن يدلوا بكلمات شكر، فيبدأ احلديث أدناهم مرتبة. على املنظمني حملاضرة ما أن خيطروا 
احملاضر باملدة املتاحة له وأن حيددوا الشخص الذي سي

عامة لتقدمي األفراد: يُعرَّف الشخص غري املعروف ويقدم للشخص املعروف، يقدم الرجل للمرأة، والرجل 
األصغر سناً أو رتبة إىل األكرب منه، ويقدم الضيف لرئيس التنظيم.

متويل االجتماع
مليزانية تذكر، لكن حتتاج أغلب -يف األحوال العادية -ت الدورية الصغرية ال حتتاج االجتماعا٢٨٧

االجتماعات كبرية احلجم واملؤمترات العلمية واالجتماعات العامة لذلك. على رئيس التنظيم أن يكون 
تشاور جلنة لتمويل كل اجتماع يرى أنه قد حيتاج لدعم مايل لتسيريه. تضع هذه اللجنة ميزانية االجتماع بال
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مع الرئيس وأمني املال ومع جلنة املالية إن كان للتنظيم مثل هذه اللجنة. خيطر رئيس التنظيم هذه اللجنة 
بأي دعم مايل سيقدمه التنظيم لالجتماع أو خيطرها بأن تعمل على توفري املال الالزم من مصادر أخرى 

من األفضل تغطية تكاليف مبا ال يتناقض مع مبادئ التنظيم. ولوضع حد ملثل هذا التخوف، 
.االجتماعات العامة والطارئة واهلامة من ميزانية التنظيم

تغطي ميزانية االجتماعات اجلوانب التالية على سبيل املثال ال احلصر: إجيار القاعة، ترحيل املشاركني 
ات السمعية والبصرية وشراء وإقامتهم وإعاشتهم، تكاليف املرطبات أثناء جلساته، إجيار املعد

املالية لالجتماع املعين مع أمني املال على طريقة مسك وتكاليف األدوات الكتابية. يتفق رئيس اللجنة
وتسديد الفواتري وغريها من املسائل املالية.حسابات االجتماع وكيفية الصرف
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ترتيب أعمال االجتماع
على كل تنظيم أن يرتب أعماله املدرجة للنقاش يف كل اجتماع من اجتماعاته بالطريقة اليت تناسبه، ٢٨٨

ا بالتسلسل الذي يراه ويسري عليه دائمًا مهما اختلفت هذه االجتماعات يف نوعها أو وينظم أقسامه
حجمها أو طوهلا أو طبيعة املسائل اليت تعاجلها. أما إذا مل تتوفر للتنظيم هذه اخلربة، فقد استقرت اخلربة 

التداولية على ترتيب أعمال أغلب االجتماعات يف األقسام التالية:
جتماعاالنتظام يف اال.
.قراءة وإجازة حمضر االجتماع السابق
رفع التقارير.
أعمال متبقية.
أعمال أخرى.
.اإلعالنات
رفع االجتماع.

ما هو جدول األعمال؟
جدول األعمال هو قائمة األعمال احملددة اليت سيناقشها االجتماع املعني منظمة يف تسلسل وفق ٢٨٩

اش االقرتاحات الرتتيب الذي أقره التنظيم. يعطي جدول األعمال االجتماع خطة واضحة يسري عليها لنق
املدرجة فيه ولتلك اليت تطرأ أثناءه، كما ينور األعضاء باملسائل اليت سيتعرضون هلا أثناء االجتماع حىت ال 

حمددة ستناقش يف االجتماع املزمع عقده.أول وهلة ويثبت أمراً بديهياً وهو أن هناك مسائل
العديد من االجتماعات تعقد لغري سبب معقول أو لغري سبب على اإلطالق يف بعض األحيان. على 
القائمني بأمر أي اجتماع أن يقرروا أوًال إن كانوا حيتاجون لعقده أصًال، وإذا احتاجوا، عليهم أال يضمنوا 

ل املعلومات الالزمة عنها، وأن حييلوا املناسب منها للجان مؤقتة يف جدول أعماله أي مسألة مل تكتم
لدراستها قبل عرضها على االجتماع إذا كان ذلك ممكناً ومناسباً.
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على أنشطة -زيادة على األعمال الرمسية املعتادة -يسمى جدول األعمال بالربنامج عندما حيتوي 
، أو أكادميية مثل احملاضرات والندوات. وتنفذ هذه اجتماعية أو ثقافية مثل املعارض وحفالت العشاء

األنشطة عادة قبل رفع آخر جلسة من جلسات دورة املؤمتر العام مثالً أو تتخلله إذا كان ذلك مناسباً.

إقرار وتعديل جدول األعمال
قبل كل اجتماع هو للعلم فقط، وليس جدول األعمال الذي يرسله أمني املكتب التنفيذي لألعضاء ٢٩٠

ملزمًا لالجتماع إال إذا تبناه. جرت العادة على أن يتبىن كل تنظيم جدول أعمال ثابت الجتماعاته 
الدورية ويضمن نصه يف الئحته الداخلية. يطرح أمني املكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال االجتماع  

قشه االجتماع ويعدل فيه إذا دعا احلال ويصوت عليه مثله كأي عمل جديد يف بداية االجتماع باقرتاح ينا
مثل أي اقرتاح آخر، ويقره باألغلبية.

ال مينع تبين جدول األعمال األعضاء من أن يطرحوا أو يناقشوا أعماًال مل تدرج فيه. ميكن أن تدرج هذه 
ماًال مناسبة. أيضًا ال يعطي إدراج أي اقرتاح يف جدول ) ما دامت أعاألعمال حتت بند (أعمال أخرى

األعمال أي أمهية خاصة لذلك االقرتاح، وال ميكن النظر فيه إذا احتاج إلخطار ومل يتم ذلك اإلخطار 
بالطرق املتبعة.

إقرار األعمال العادية
أعماله باألعمال الروتينية، أن يوفر وقته وذلك بأن جيمع بعض ميكن لالجتماع الذي يزدحم جدول ٢٩١

)، ويقر بنودها باملوافقة العامة بالتتابع واحدًا بعد تلك األعمال يف قائمة واحدة يسميها (أعمال عادية
يًا حىت يتمكنوا من اآلخر أو كلها معًا يف أي وقت خيتاره أثناء انعقاده. يعطي الرئيس األعضاء وقتًا كاف

اإلطالع على هذه القائمة ويقرروا ما إذا كان من بينها بنداً يودون نقاشه والتصويت عليه منفصالً. فألي 

بند املعين إىل مكانه املناسب من جدول األعمال ليناقشه الطريقة. يف هذه احلالة، على الرئيس أن حيول ال
االجتماع ويقره منفرداً مثله مثل غريه.

يقر االجتماع بنود قائمة (أعمال عادية) دون نقاش ودون تعديل. جيب أن تشمل الالئحة الداخلية النص 
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ومىت يتم ذلك. وما مل حتدد الالزم الذي حيدد البنود اليت ميكن أن تدرج يف هذه القائمة وطريقة إقرارها 
الالئحة الداخلية ذلك، ينظر االجتماع يف قائمة (أعمال عادية) قبل أن يستمع لتقارير اللجان املؤقتة.

تغيري ترتيب األعمال
ظيم، على أال يشل هذا الرتتيب حرية الذي أقره التنجيب أن يراعي كل اجتماع ترتيب األعمال٢٩٢

اللجنة "األعضاء يف االجتماع أو مينعهم من أن يعدلوا فيها كيف شاءوا. ميكن مثًال للرئيس أن يقول: 
االجتماعية غري مستعدة اآلن لتقدمي تقريرها، هل هناك اعرتاض على أن يستمع االجتماع للجنة املؤقتة 

عن حوادث يعرتض أحد، يستمع االجتماع لتقرير اللجنة املؤقتةإذا مل"عن حوادث العمل بدًال عنها؟
العمل. أما إذا اعرتض أي عضو على طلب الرئيس، تطرح املسألة للتصويت. وإذا أحرز االقرتاح األغلبية 

يتم تغيري تسلسل األعمال.
ود جدول األعمال قبل أن حيني ميكن ألي عضو أيضاً، أن يطلب من االجتماع أن ينظر يف بند من بن

أطلب، سيدي الرئيس، من االجتماع املوافقة على طرح االقرتاح اخلاص بتعديل "دوره بطلب كاآليت: 
إذا حاز هذا الطلب على موافقة االجتماع، يعطي الرئيس صاحبه الفرصة "شعار اجلمعية للتداول اآلن.

على االجتماع. أما إذا وجد هذا الطلب معارضة من يف أن يطرح االقرتاح (اخلاص بتعديل شعار اجلمعية)
أقرتح، سيدي الرئيس أن يناقش "أي عضو أو أكثر، فيجوز لصاحب الطلب أن يطرحه باقرتاح قائًال: 

إذا حاز هذا االقرتاح على األغلبية، يعطي الرئيس "االجتماع اآلن االقرتاح اخلاص بتعديل شعار اجلمعية.
ه على االجتماع.صاحبه الفرصة يف أن يطرح

توقيت األعمال
حيدد املسئولون عادة مىت يبدأ ومىت ينتهي كل اجتماع ومىت تبدأ كل اسرتاحة وطوهلا ويرتكون باقي ٢٩٣

البنود متسلسلة دون حتديد، ليضمنوا بذلك حرية ومرونة أكرب يف إعطاء الوقت املناسب لكل منها يف 
ن املتاح لالجتماع ككل. بالطبع ميكن لالجتماع أن حيدد موعدًا معينًا لكل بند إذا أراد أو نطاق الزم

حيدد ساعة معينة لتداول اقرتاح يعقد عليه أمهية خاصة. إذا حدد االجتماع ميعاداً لتناول أي اقرتاح، عليه 
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ك تعطيل النقاش يف اقرتاح أن يلتزم بذلك امليعاد ويطرح االقرتاح يف املوعد احملدد حىت لو استدعى ذل
آخر.

االنتظام يف االجتماع
إذا حان امليعاد احملدد لبدء اجتماع من االجتماعات واكتمل نصابه، فمن واجب الرئيس أن يدعوه ٢٩٤

الجتماعات يف لالنتظام ويعلن اكتمال النصاب وال يؤخر ذلك مهما كانت الظروف. االنضباط يف عقد ا
مواعيدها واجب هام وتقدير للذين جاءوا يف امليعاد احملدد. يدعو الرئيس االجتماع لالنتظام بقوله: 

مث يبدأ "ينتظم اآلن االجتماع العام السنوي السابع للجمعية اهلندسية،"أو "ينتظم االجتماع اآلن،"
مثل البدء بتالوة آي من الذكر احلكيم أو اخلطوات اليت اعتاد التنظيم على إتباعها يف افتتاح جلساته 

بإنشاد خاص.

بدء أعمال االجتماع
أول عمل يقوم به االجتماع بعد أن ينتظم هو أن يتبىن جدول أعماله إذا جرى العرف على ذلك أو  ٢٩٥

). قبل أن ٣٠٨دعا احلال (صفحة كان ذلك ضرورياً، مث يقر حمضر االجتماع السابق بعد تصحيحه إذا
يبدأ االجتماع أعماله، يستمع مللخص للمراسالت اليت وردت للمكتب يف الفرتة السابقة. يتجه الرئيس 

يلخص أمني املكتب التنفيذي كل "هل هناك أي مراسالت؟"حنو أمني املكتب التنفيذي قائًال: 
املراسالت اليت وردت 

).حتتاج إىل إجراء معني من املكتب التنفيذي فيضمنها الرئيس يف تقريره أو تدرج يف بند (أعمال أخرى
) مث ينتقل إليه. بعد ذلك ينظر يف أي (أعمال متبقيةيبدأ االجتماع أعماله باالستماع (للتقارير) اليت ترفع 

).). وإذا كانت هناك أي (إعالنات) أو تعليقات فتقدم قبل (رفع االجتماعلقسم (أعمال أخرى
فعاليات الربنامج يف الغالب بعد انتهاء األعمال الرمسية، لكنها قد تتخلل االجتماعات أو تسبقها تبدأ

أن تسمح له بتقدمي حماضرته حسب الظروف. فقد يطلب احملاضر األساسي يف الدورة من جلنة الربنامج
معني وذلك تقديراً لظروفه اخلاصة، وقد يطلب الرئيس بدأ فعاليات الربنامج يف مرحلة معينة.يف وقت 
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رفع التقارير
يستمع االجتماع يف هذا القسم للتقارير املرفوعة إليه بدءًا بتقرير الرئيس، مث تقارير أعضاء املكتب ٢٩٦

نفسه، تليه تقارير اللجان املستدمية مث املؤقتة (أنظر التقارير صفحة تنفيذيالتنفيذي، مث تقرير املكتب ال
٢٨٦.(

أعمال متبقية
جتماع السابق عندما رفع، يواصل االجتماع يف هذا القسم نقاش أي اقرتاح أو تقرير انقطع يف اال٢٩٧

وينظر يف املهام والواجبات الناجتة عن االجتماع السابق. األعمال اليت أحيلت للجان للنظر فيها ليست 
) بالطريقة التالية:أعماًال متبقية وبالتايل ال تناقش حتت هذا القسم. يبدأ الرئيس النقاش يف (أعمال متبقية

 :انقطع النقاش يف االقرتاح اخلاص باسترياد سيارات نقل عندما رفع االجتماع"الرئيس
يتلو أمني املكتب "السابق، يتفضل السيد أمني املكتب التنفيذي بتالوة نص االقرتاح.

التنفيذي نص االقرتاح.
 :بعد أن ينتهي النقاش، "القرتاح الذي تلي عليكم مطروح للنقاش.ا"يواصل الرئيس قائًال

ويعلن النتيجة، مث يتجه حنو أمني املكتب التنفيذي سائالً يقدم الرئيس االقرتاح للتصويت
جتماع السابق، ويواصل هكذا حىت ينتهي معلقة من االإن كانت هناك أي أعمال أخرى

منها مجيعاً.

أعمال أخرى
). )، يبدأ الرئيس نقاش أي (أعمال أخرىبعد أن ينتهي نقاش املواد املدرجة يف قسم (أعمال متبقية٢٩٨

م (أعمال أخرى) البنود التالية:يشمل قس
أو من أي سلطة أعلى خارجه. يتلو أي اقرتاحات أو توصيات صدرت من قيادة التنظيم

أمني املكتب التنفيذي نص هذا النوع من االقرتاحات أو التوصيات، لكن إذا محلت هذه 
فسه. االقرتاحات أو التوصيات أمهية خاصة فيتلوها الرئيس بن
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 أي اقرتاحات أو توصيات جاءت يف تقارير أعضاء املكتب التنفيذي أو املكتب أو اللجان

 أي اقرتاحات جديدة. بعد أن يفرغ االجتماع من البنود أعاله يطلب الرئيس من األعضاء
أمساءهم مبدين رغبتهم يف أن يطرحوا اقرتاحات جديدة أن يطرحوا هذه الذين سجلوا

االقرتاحات. ليصبح هذا اإلجراء ممكناً، خيطر أمني املكتب التنفيذي األعضاء بأن يودعوا 
هذه االقرتاحات لديه قبل موعد إعداد جدول أعماله بوقت حمدد وذلك حىت يتمكن من 

تضمينها يف هذا القسم. إذا مل يستطع
يقرتح إضافة اقرتاحه كتعديل على جدول األعمال حني يطرح إلجازته يف بداية االجتماع. 
حني يطرح جدول األعمال إلجازته، يسأل الرئيس األعضاء إن كانت لدى أيًا منهم أي 

)، ويسجل أمساء الراغبني حسب ورودها.اقرتاح يود أن يطرحه يف قسم (أعمال أخرى
يطلب الرئيس من األعضاء الذين سجلوا وعندما حيني موعد نقاش قسم (أعمال أخرى ،(

أمساءهم أن يتقدموا واحدًا بعد اآلخر ليخاطبوا االجتماع. إذا رفع أي عضو يده طالباً 
اقرتاح مل يدرجه من قبل يف هذا القسم، للرئيس احلق يف أن يرفض الطلب السماح له بطرح

ويوجهه بأن يؤجله الجتماع قادم إذا أراد. يف هذا اإلجراء محاية لكل األعضاء حىت 
يستطيع أي واحد منهم أن يتغيب عن االجتماع لبعض الوقت وهو على علم تام مبا 

سيناقش يف فرتة غيابه.
ا القسم أي اقرتاح عاجل ال حيتمل التأجيل، وقد يكون االقرتاح من أخرياً، يطرح يف هذ

األمهية مبكان حبيث يضطر الرئيس ألن يضعه يف البداية ويعطيه من الزمن ما يستحقه.

اإلعالنات والتعليقات
ألعضاء. يستحسن أن يعد الرئيس تقدم يف هذا القسم إعالنات أعضاء املكتب التنفيذي وباقي ا٢٩٩

قائمة باإلعالنات اليت وردت إليه، وحني حيني ميعاد طرح بنود هذا القسم ينادي األعضاء واحدًا بعد 
اآلخر ليقدم كل منهم إعالنه أو يقوم هو بذلك نيابة عنهم. تقبل أيضًا يف هذا القسم بعض التعليقات 

وضوع حيتاج لنقاش أو تصويت. يستحسن أن خيطر الرئيس املقتضبة أو األسئلة، لكن ال يطرح فيه أي م
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اع التايل.ملعاجلة يف االجتم

رفع االجتماع
يرفع الرئيس االجتماع وينهيه، إذا انتهت أعماله أو إذا طرأت حالة عاجلة تستدعي رفعه أو إذا ٣٠٠

نقص نصابه. وقد يطلب األعضاء اسرتاحة إذا طال االجتماع. ال ينتهي االجتماع بعد االسرتاحة، بل 
ي

وال حيق للرئيس ذلك إال إذا نقص النصاب. عندما ينتهي االجتماع هو اجلهة اليت تقرر رفع االجتماع
اجلو العام ليحدد إن كان الوقت االجتماع من آخر أعماله، يبدأ الرئيس إجراءات رفعه. فبعد أن يستشعر 

وبعد فرتة صمت تنم عن موافقة االجتماع "؟هل هناك أي أعمال أخرى"مناسباً لرفع االجتماع، يسأل: 
إذا مل تكن هناك أي أعمال أخرى وليس هناك اعرتاض، فإن موعد "بأنه ال توجد أعمال أخرى، يقول: 

"حان، ترفع اجللسة.رفع اجللسة قد 
إذا أكمل االجتماع النظر يف كل أعماله، أو إذا حتدد يف جدول األعمال أو يف الربنامج أو باقرتاح سابق 

، فعلى الرئيس، حني حيني ذلك الوقت، أن يقاطع أي متحدث ويوقف أي تداول ميعاد رفع االجتماع
يعلن أن ميعاد رفع االجتماع قد حان. كذلك، ميكن ألي عضو يف هذه احلالة أن يقرتح رفع االجتماع. و 

أيضاً، ميكن ألي عضو أن يطلب من االجتماع أن يواصل أعماله إذا كان امليعاد قد حتدد سلفاً أو يقرتح 
ميعاداً آخر لرفع االجتماع.

وما زال هناك عمل هام مل يطرح بعد، فإن على الرئيس أن يطلب من إذا اقرتح عضو رفع االجتماع
صاحب االقرتاح أن يسحب اقرتاحه حىت ينظر يف ذلك العمل ويقرر فيه. إذا أصر العضو على أن يرفع 

أحرز االقرتاح األغلبية، يعلن االجتماع ومل يلتفت االجتماع لتحذير رئيسه، يطرح االقرتاح للتصويت. وإذا 
ال ينفض االجتماع إال عندما يعلن الرئيس ذلك."ترفع اجللسة."الرئيس رفع االجتماع مباشرة قائًال: 
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ماذا حيدث للبنود املتبقية يف جدول األعمال؟
كل األعمال املدرجة يف جدول أعماله يف الوقت إذا مل يستطع اجتماع من االجتماعات أن يناقش٣٠١

حيدد ميعاده يف االقرتاح برفع االجتماع. الذي حدده، فيمكنه أن يتابع مناقشتها يف اجتماع مواصلة
يواصل األعضاء يف اجتماع املواصلة تداول نفس األعمال من حيث انقطعت. أما إذا تسبب رفع اجللسة 

يف انفضا
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الفصل الثامن عشر: النصاب القانوني
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القانوني؟ما هو النصاب
النصاب القانوين أو (النصاب) اختصارًا هو احلد األدىن الذي يتعني حضوره من جممل عدد أعضاء ٣٠٢

التنظيم الذين حيق هلم التصويت (مبن فيهم املندوبون والوكالء إذا مل ينص القانون أو النظام األساسي 
له ويتداول االقرتاحات ويصوت عليها بطريقة قانونية.على غري ذلك)، ليبدأ أي اجتماع أعما

النصاب هو أهم أركان شرعية كل اجتماع وأحد الضمانات الالزمة لكيال تصدر عنه أي قرارات غري ممثلة 
لقرار. إذا باختاذ اللهيئة اليت يتداول نيابة عنها، وذلك بأن مينع أن تنفرد جمموعة أقل من حجم النصاب

مل يكتمل نصاب اجتماع من االجتماعات، ال ينعقد االجتماع وال يبدأ أعماله بل يؤجل حىت يكتمل 
نصابه.

إذا اكتمل نصاب أي اجتماع من االجتماعات وبدأ يف تداول أعماله، يكون ألغلبية األعضاء الذين 
قرار نيابة عن باقي األعضاء. وحىت يشرتكون يف التصويت على أي اقرتاح يطرح فيه احلق يف أن يتخذوا ال

، جاءت أمهية أن خيطر األعضاء بكل اجتماع ال تكون هذه األغلبية نسبة قليلة من جممل عضوية التنظيم
مل حيدد ميعاده يف النظام األساسي، وذلك بأن ترسل الدعوة لكل عضو من األعضاء الذين حيق هلم 

يتمكن من االشرتاك يف مداوالته ويف التصويت.حضور ذلك االجتماع حىت 
إذا أجاز القانون أو النظام األساسي أن يُعد الوكالء يف حساب النصاب، ميكن لوكيل واحد إذا محل 
العدد الكايف من الوكاالت أن يكمل النصاب القانوين وحده. لكن العرف السائد هو أن يعد كل عضو 

ب النصاب الالزم النعقاد االجتماع الذي حيضره مهما كان من هؤالء األعضاء كشخص واحد يف حسا
عدد الوكاالت اليت حيملها.

. إذا كان عدد املثال التايل يعطي صورة عملية تساعد على فهم النصاب مقارنة حبجم عضوية التنظيم
ر أحد االجتماعات وحض١٠عضواً، وكان النصاب الالزم الجتماعاته ١٥٠أعضاء أحد التنظيمات 

عضوًا على اقرتاح من االقرتاحات، أغلبية األصوات املطلوبة لتجيز هذا ٢٥عضوًا صوت منهم ٣٠
فقط. وهذا يعين أن عددًا قليًال جدًا من أصل عضوية التنظيم قد يتمكن من اختاذ ١٣االقرتاح هي 

دميقراطياً –لحة التنظيم قرارات هامة، خاصة وأن اإلجراءات طبقت بشكل صحيح. لذلك ليس يف مص
أن يستهني أعضاؤه باجتماعاته فال حيرصون على حضورها بانتظام أو ال يشاركون فعليًا يف اختاذ –

ات.القرار 
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حجم النصاب
) ما مل ينص النظام ٣٩١هو األغلبية (صفحة النصاب القانوين الذي حددته قواعد املداوالت٣٠٣

يف حتديد حجم األساسي أو نصت الالئحة الداخلية على عدد معني أو نسبة معينة. يراعى اآليت 
:النصاب
 نصاب التنظيم الذي جيتمع دائمًا بكامل هيئته لصغر حجمه أو ألي سبب آخر، هو

اإلطالق قد يوقعه يف مشاكل ال يستطيع الفكاك منها إذا أغلبية أعضائه، لكن مثل هذا
التنظيم نصابه كنسبة حيدد مثل هذاتناقصت عضويته مع مرور الزمن. بالتايل، يفضل أن

مئوية من عدد أعضائه (أنظر أدناه).
 إذا اجتمعت هيئتان أو أكثر يف اجتماع مشرتك، النصاب هو أن تتوافر األغلبية لكل هيئة

منفردة.
.أما إذا انتظمت هيئتان أو أكثر كهيئة واحدة فالنصاب هو أغلبية أعضاء اهليئة اجلديدة
ضاءه يف سجل معروف هو األغلبية.نصاب أي تنظيم اعتاد أن يسجل أع
 يكوِّن احلضور، أيًا كان عددهم، النصاب القانوين يف اجتماعات التنظيمات غري حمددة

العضوية مثل الليايل السياسية واالجتماعات اجلماهريية أو يف اجتماعات التنظيمات أو 
ل هذه اجلمعيات اليت ال تسجل أعضاءها أو تسجلهم لكن بطريقة غري دقيقة. يف ك

احلاالت ميثل العدد احلاضر يف أي حلظة كامل العضوية.
أو املكتب يف اللجان واملكاتب التنفيذية هو أغلبية عضوية اللجنةحجم النصاب

التنفيذي.
.نصاب اجلمعية العمومية هو أغلبية أعضاء التنظيم ذاته
 هو أغلبية املندوبني الذين سجلوا أمساءهم يف كشف احلضور حىت لو مل نصاب املؤمتر العام

املطلوب توافره كلما يكونوا موجودين بالقاعة. ونتيجة هلذا احلكم يزيد حجم النصاب
سجل أعضاء جدد أمساءهم أثناء دورة انعقاده وال ينقص إذا غادر أو تغيب بعض 

، النصاب عضواً كان هلم مجيعاً حق التصويت٩٩ا سجل يف بداية املؤمتر أعضائه. مثًال، إذ
عضوًا آخر، ٢٧عضواً. إذا سجل أثناء جلساته يف األيام التالية ٥٠الالزم توافره هو 

اً. إذا مل يسجل عضو ٦٤ويزيد النصاب الالزم توافره ليصبح ١٢٦يصبح عدد املسجلني 
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أي أعضاء جدد أمساءهم يف اجللسات التالية، يستمر هذا النصاب ساريًا وجيب أن يتوافر 

التنظيم أن هذا احلكم مناسب حلالته، عليه أن يعدله مبا يشاء.

كيف حيسب النصاب؟
حيسب نصاب االجتماع من عدد األعضاء الذين حيق هلم التصويت (أعضاء جلنة، أعضاء مكتب ٣٠٤

اخل) بعد أن حيذف من عدد احلاضرين أو املسجلني عدد املعتذرين …تنفيذي، أعضاء مجعية عمومية، 
. ال يعد يف حساب واملرضى واملسافرين. يعد الرئيس يف حساب النصاب إذا كان عضوًا يف التنظيم

إذا مل يكن ملزماً حبضور اجتماعات التنظيم، لكنه يعد إذا كان عضواً يف النصاب أي عضو حبكم منصبه
التنظيم. ال يعد يف حساب النصاب أي شخص غري عضو يف التنظيم.

، أو جاء متشككًا يف إذا حضر عضو من األعضاء اجتماعًا ليحتج بأن الدعوة قد حجبت عنه عمداً 
صحة االجتماع أو يف سلطته، ال حيسب هذا العضو ضمن العدد الالزم إلكمال النصاب.

قد ينص النظام األساسي يف بعض األحيان على أن النصاب هو أغلبية املناصب أو أغلبية مقاعد 
ن النص هو أغلبية العضوية. يف هذه احلالة، حتسب هذه املناصب حىت وإن كانت مقاعد شاغرة. وإذا كا

مقاعد العضوية، حتسب املقاعد حىت لو بطلت عضوية عضو لسبب أو آلخر.

إعالن النصاب
حساب وإعالن النصاب مسئولية الرئيس، وهو الذي حيكم بأن النصاب قد اكتمل إذا مت عد ٣٠٥

تنفيذي (أو أمني أي اجتماع آخر) أن حيصر األعضاء فعليًا أم مل يتم. يطلب الرئيس من أمني املكتب ال
األعضاء احلاضرين بتالوة أمسائهم إذا كان العدد قليالً، أو يتلو قائمة أعضاء املكتب التنفيذي إذا ضم 
االجتماع هؤالء األعضاء فقط، أو يطلب من االجتماع العام (املؤمتر العام أو اجلمعية العمومية) أن يتبىن 

. يستمع الرئيس أيضًا لبالغ من أمني املكتب التنفيذي عن األعضاء الذين اعتذروا تقرير جلنة العضوية
ويسجل أمساءهم ويسجل الغياب مث حيسب النصاب ويعلنه على االجتماع.

لنصاب يف حمضر االجتماع. فقد تكون على أمني املكتب التنفيذي أن يثبت إعالن الرئيس باكتمال ا
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هذه املعلومة ذات قيمة كبرية وبينة هامة أمام القضاء تؤكد أن االجتماع قد بدأ جلساته بالفعل بطريقة 
شرعية. ألي عضو يف االجتماع أن يستأنف ضد حكم الرئيس إذا رأى أن ذلك احلكم قد كان خاطئاً 

.ألن النصاب يف رأيه مل يكتمل لذلك االجتماع

النصاب القانوني يف النظام األساسي
القانوين الالزم توافره لكل حيدد النظام األساسي أو الالئحة الداخلية للتنظيم حجم النصاب٣٠٦

، على أن يراعي أال يكون ذلك اجتماعاته الدورية والطارئة واجتماعات املكتب التنفيذي واالجتماع العام
احلجم بالقلة اليت توقع قراراته حتت سيطرة األقلية أو يكون كبرياً لدرجة يستحيل معها توافره.

يستحسن أن حيتاط التنظيم الذي يتغري حجم عضويته كثريًا أو الذي يتوقع أن تتساقط عضويته مبرور 
ال يستطيع إكماله ويعجز بالتايل حىت عن عقد الزمن لسبب أو آلخر، أال حيدد نصابًا كبريًا لدرجة

يعدل فيه نظامه األساسي إذا أراد. وقد يرى تنظيم آخر من هذا النوع أنه من املفيد أن اجتماع عام
مثًال) وذلك حىت يتغري …، %٢٥أو %١٠أو %٥يكون نصابه نسبة مئوية من جممل عدد أعضائه (

ة.مع تغري حجم العضوي

حيدد نصاب اجتماعات أجهزة الدولة بتشريع أو بأمر حكومي أو حيدده اجلهاز نفسه إذا أعطته السلطة 
اليت حتكمه هذا احلق.

ختتار اهليئات التشريعية
وغريها من املهام التشريعية. النصاب أعمال اللجان املستدمية والبعض اآلخر يناقش مشروعات القوانني

عضواً ٤٠
املطلوب يف جملس العموم الربيطاين، ما عضواً. أيضاً، رغم ضآلة حجم النصاب٣٠وجملس اللوردات 

١٩٧١يف ٤٠٤٠صانه ألقل من عاد نق

لقانوين عضواً. والنصاب ا٤٠جلساته إذا اتضح بطريقة أو بأخرى أن النصاب قد تدىن ألقل من 
هو مخسا األعضاء، ويف الئحتها لعام ١٩٦٦للجمعية التأسيسية السودانية الوارد يف الئحتها لعام 

األغلبية.١٩٨٨
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اإلجراءات يف حالة نقصان النصاب
ره، تفرتض قواعد إذا استوىف اجتماع من االجتماعات نصابه وبدأ مداوالته وأثبت ذلك يف حمض٣٠٧

أن االجتماع استمر مستوفيًا لنصابه حىت رفع أو أجل، ما مل يشك أحد األعضاء يف أن املداوالت
النصاب قد نقص، وينبه االجتماع لذلك خصوصًا عند التصويت على اقرتاح هام. ما مل ينبه أحد 

ص أثناء االجتماع، ليس ألي عضو أن يثري هذا األمر يف األعضاء أو ينتبه الرئيس إىل أن النصاب قد نق
وقت الحق أو يشكك يف صحة أي قرار اختذه االجتماع ما مل يستطع أن يربهن ذلك حبقائق مؤكدة. 
وإذا الحظ الرئيس نقصان النصاب يف أي مرحلة أثناء االجتماع، فعليه أن يبلغ االجتماع بذلك وال يقوم 

زمة إلكماله إن أمكن أو يرفع االجتماع.بعد ذلك إال باخلطوات الال
القاعدة العامة هي أنه ال جيوز عقد أي اجتماع مل يكتمل نصابه. لكن إذا كانت هناك فرصة هامة 

، اختاذ ما يرونه مناسباً على مسئوليتهم، على أمل أن جيد قرارهم ودون أن يكتمل النصاب يف اجتماعهم
السند والتأييد يف أول اجتماع قانوين تال. قد يصادق االجتماع القانوين التايل إذا شاء على ما قامت به 

ما اختذته من قرارات دون أن يكون ذلك يف اجتماع قانوين.
حيدث كثريًا ألسباب عارضة أن النصاب ال يكتمل الجتماع من االجتماعات. فمن املنطقي يف هذه 
احلالة أن ينعقد االجتماع ليثبت أنه قد لىب طلب الدعوة النعقاده، لكن ال ميكنه أن يقوم بأي خطوة غري 

لسته لوقت آخر. بالتايل، االقرتاح الوحيد الذي ميكن استعماله يف أي اجتماع مل أن يسرتيح أو يرفع ج
يكتمل نصابه هو االقرتاح برفع االجتماع، وذلك ليتمكن األعضاء بواسطته من أن يسرتحيوا أو يرفعوا 

اجللسة.
ال يكتمل حىت االجتماعاتقد تتفق جمموعة من األعضاء، بغرض املماطلة، على التغيب من اجتماع من 

نصابه. لوضع حد ملثل هذا التصرف اخلاطئ، تنص الالئحة الداخلية عادة على الضوابط اليت حتدد ما 
جيب أن يتم حيال االجتماع الراهن ومىت وكيف يتم االجتماع التايل. يف مثل هذه احلالة ويف أي حالة مل 

الجتماع آخر حيدد يف تلك الدعوة يكتمل فيها النصاب، يدعو أمني املكتب التنفيذي بالطريقة املتبعة
ميعاده وحيدد أيضاً أن جدول أعماله سيكون نفس جدول أعمال االجتماع الذي مل يكتمل نصابه، وأنه 

سيكون قانونياً بأي عدد حيضره من األعضاء.
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ما هو التقرير؟
التقرير هو إفادة رمسية من هيئة تابعة (مكتب تنفيذي أو جلنة) هليئة أعلى (االجتماع العام مثًال) تبلغ ٣٠٨

به عن عمل قامت به أو إجراء اختذته يف م

التقرير اسم اهليئة اليت أعدته وحيوي ما تبنته أغلبية أعضائها يف اجتماع رمسي دعي له كل من جتب دعوته 
اب.وتوافر فيه النص

تنقل بواسطة التقارير املعلومات وترفع اآلراء والتوصيات واالقرتاحات من جهة ألخرى، ويبلغ عن املهام 
واألنشطة واإلجنازات بطريقة مدروسة، وهلذا فهي أدوات هامة من أدوات التواصل يف كل تنظيم. كذلك 

أو يف أي نشاط أو كلف مبهمة، أن يرفع على كل عضو انتدب من جهة ما ليشارك يف مؤمتر أو يف ندوة
تقريراً لتلك اجلهة يوضح فيه ما قام به ومدى مسامهته يف النشاط الذي شارك فيه.

اختالف الغرض منها، فقد تكون قصرية جداً أو شفوية يف حالة 
التكليفات البسيطة، وقد جتيء مكتوبة ومعدة إعداداً وافياً وهذا هو الشكل السائد. يف الصفحات التالية 
نناقش اجلوانب املختلفة املتعلقة بإعداد ورفع التقارير واستالمها وطرق نقاشها وطرق تبنيها وتبين 

ليت وردت فيها، ونعطي مناذج لتقرير األقلية يف اللجنة، ولتقرير تقصي احلقائق، وتقرير العمل، التوصيات ا
والتقارير السنوية، وتقرير املكتب التنفيذي، وتقرير الرئيس، وتقرير أمني املكتب التنفيذي، وتقارير أمني 

، وتقرير الوفد. كما جيد القارئ نبذ عن أنواع أخرى من املال الدورية والسنوية، وتقرير املراجع القانوين
(صفحة )، جلنة الصياغة٣٣٢(صفحةالتقارير يف أماكنها من الكتاب ضمن نقاش: جلنة االنتخابات

(صفحات )، وجلنة الشئون القانونية٢٠٧(صفحة )، جلنة العضوية٢٠٩(صفحة )، جلنة الربنامج٢٠٩
صفحة ).٢٠٨)، وجلنة الشئون القانونية لالجتماع العام (٩٨
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تقرير اللجنة
تسجيًال ملا طلب منها، ما قامت به بالفعل، كيف قامت به، والنتائج اليت حيوي تقرير اللجنة٣٠٩

توصلت إليها وما تراه من توصيات. على اللجنة أن تناقش بدقة يف اجتماعات رمسية كل مواد تقريرها 
دق آلراء أعضائها، وعليها يف كل حالة أال تضمن فيه إال املسائل اليت اتفقت عليها حىت خيرج ممثًال بص

األغلبية. فتقدم اللجنة اليت كلفت بدراسة مسألة معينة نتيجة دراستها، واليت كلفت بالقيام بعمل معني 
ب به تبين تلك 

التوصيات.
بعد أن تعقد اللجنة ما حتتاج إليه من اجتماعات وتكتفي من املشاورات والدراسات، يضع مقررها مسودة 
التقرير. تقرأ اللجنة هذه املسودة قراءة أوىل تتناوله فيها فقرة بعد فقرة وختضعه يف كل مرة للتداول 

رض. بعد أن تفرغ اللجنة من القراءة الثانية تقرأ وتعدل والتعديل، مث تقرؤه كله قراءة ثانية لنفس الغ
مقدمته. تنتهي بعض التقارير بتوصيات واقرتاح يطلب من اجلهة اليت طلبت التقرير تبين تلك التوصيات.

بعد أن تراجع اللجنة تقريرها يف شكله النهائي وتوافق عليه بأغلبية األصوات، يقوم أعضاؤها بالتوقيع 
التقرير ألن حيمل اسم املرسل إليه ألن ذلك مفهوم ضمنًا بأنه اجلهة اليت طلبته. كما ال عليه. ال حيتاج

حيتاج ألن حيمل تارخياً، فتارخيه هو تاريخ استالمه. على وجه اخلصوص، جيب أال يعنون التقرير باسم 
ب نشاط اللجنة أو قام بكتابة ، فيسمى (تقرير فالن) حىت لو قام الشخص املذكور بأغلرئيس اللجنة

اجلزء األكرب من التقرير. ينتهي التقرير بلفظ (توقيع) تدرج حتته قائمة أمساء أعضاء اللجنة واسم رئيسها 
يف أعلى القائمة لكن دون ذكر لفظ (رئيس اللجنة) ويوقع كل واحد جبانب امسه إذا تعلق التقرير مبسألة 

سها للتوقيع نيابة عنها ينتهي التقرير بلفظ (رئيس اللجنة) يليه هامة أو حساسة. إذا فوضت اللجنة رئي
امسه وتوقيعه.

ميكن ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يسحب موافقته على تقريرها يف أي وقت شاء قبل أن تستلمه 
اجلهة اليت طلبته. إذا وافق عضو من أعضاء اللجنة على كل التقرير لكن حتفظ على أجزاء معينة، له أن 

دد هذه التحفظات وأن يوقع مؤكدًا موافقته على األجزاء األخرى، وذلك بعد أن يوقع باقي األعضاء حي
). على التقرير. إذا وافقت أغلبية أعضاء اللجنة على تقريرها ووقعت عليه مسي هذا التقرير (تقرير اللجنة

مبا كلفوا به، يضمن يف التقرير ما اتفق عليه كل إذا تعذر لسبب أو آلخر اجتماع أعضاء اللجنة للقيام 
عضو فيها.
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قد ترفع اللجنة تقريرها سنويًا (يف االجتماع السنوي مثًال) أو ترفعه يف أي اجتماع أثناء السنة إذا تعلق 
مبسألة تستحق ذلك. ترفع اللجان املستدمية تقاريرها لالجتماع العام وال ينتظر منها أن ترفعها للمكتب 

فرتفع تقريرها للجهة اليت كلفتها يف أول اجتماع يلي فيذي إال إذا أمر التنظيم بذلك. أما اللجنة املؤقتةالتن
االجتماع الذي كونت فيه ما مل حيدد أمر تكليفها وقتاً حمدداً.

طريقة رفع التقرير
الرتتيب الذي ترفع به التقارير يف االجتماع العام. فرتفع تقارير أعضاء حددت قواعد املداوالت٣١٠

املكتب التنفيذي بدءًا بتقرير الرئيس، تلي ذلك تقارير اللجان بدءًا باملكتب التنفيذي، مث تقارير اللجان 
يخ تكوينها. لكن، املستدمية حسب ترتيبها يف النظام األساسي، وأخريًا تقارير اللجان املؤقتة حسب تار 

هذا الرتتيب ليس قيدًا صارمًا على االجتماع، فلالجتماع احلق يف أن يعدله إذا أراد بأغلبية األصوات أو 
باملوافقة العامة. ويف االجتماع العام ويف غريه من االجتماعات، ترفع كل اللجان املستدمية واملؤقتة تقاريرها  

اً، خصوصاً يف حالة اللجان املؤقتة، أو إذا كان تقريراً أولياً وبسيطاً أو كتابة أما إذا كان تقريراً موجزاً وقصري 
تقرير متابعة، فيمكن أن يرفع شفوياً.

استالم التقرير
يستلم االجتماع تقارير اللجان بعدة طرق. فقد يستلمه حني توزع اللجنة نسخاً منه للرئيس وأعضاء ٣١١

األعضاء قبل االجتماع، أو حني يتلوه مقررها على االجتماع أو يتلو ملخصًا ملا املكتب التنفيذي وباقي
جاء فيه إذا وزع مطبوعًا من قبل. ال حيتاج االجتماع ألن يستلم تقرير جلنة من اللجان باقرتاح إال إذا 

هل االجتماع مستعد "اختلفت اآلراء حول دواعي استالمه يف ذلك الوقت. فحني يقول الرئيس: 
ميكن لعضو من األعضاء أن يعرتض حمتجًا بأن الوقت غري مناسب لذلك، "؟…الستماع لتقرير جلنة ل

. يف هذه احلالة، على االجتماع أن يناقش هذا االقرتاح لكن يف وقد يتدخل آخر مقرتحًا استالم التقرير
لوقت وأال ينجرف لنقاش التقرير نفسه بأي حدود ما يستدعي استالم أو عدم استالم التقرير يف ذلك ا

حال. إذا أجاز االجتماع باألغلبية هذا االقرتاح، يتلو مقرر اللجنة تقريره على االجتماع، وإذا مل جيزه 
يؤجل االجتماع االستماع إليه لوقت آخر. إذا قرر االجتماع أن يستلم تقرير جلنة من اللجان ومشل التقرير 
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السيد الرئيس، نيابة عن هذه اللجنة (أو "رر اللجنة أو رئيسها تقريره قائالً: توصيات حمددة، ينهي مق
."بتوجيه من هذه اللجنة) أقرتح، تبين التوصية اليت قرئت

ماذا يعين استالم التقرير؟
مات وبيانات وحقائق إذا استلم االجتماع تقريرًا يكون بذلك قد أحيط علمًا مبا جاء فيه من معلو ٣١٢

وآراء فنية ووجهات نظر متخصصة، فيقر بذلك أن اللجنة قد أجنزت مهمتها وأنه يوافق على تقريرها من 

ومسئوليته عنها. لكنه ال يكون بذلك قد تبىن أي توصية جاء
مؤكداً أن البيانات جمال لوضع أي توصية منها موضع التنفيذ ما مل يتبناها. فإذا جاء تقرير املراجع القانوين

خ الذي متت فيه املراجعة، املالية جلمعية من اجلمعيات مثًال تعطي موقفاً حقيقياً عن وضعها املايل يف التاري
يستلم االجتماع هذا التقرير وحيفظه، فليس هناك ما يتبناه. وعندما يفرغ مقرر أي جلنة من تالوة تقريره، 

وبعد أن يكتفي األعضاء من أسئلتهم حيفظ التقرير "هل هناك أي أسئلة أو استفسارات؟"يقول الرئيس: 
ا.أو تعرض التوصيات فيه على االجتماع ليتبناه

نقاش وتعديل التقرير
حني حيني موعد مناقشة تقرير إحدى اللجان، يطلب الرئيس من مقررها (رئيسها أو أمينها أو أي ٣١٣

إذا كان التقرير طويًال أو وزع ".…نستمع اآلن لتقرير "
مطبوعًا على األعضاء قبل 

إذا ليس هناك اعرتاض، حيفظ "اقرتح املقرر تبنيها. إذا مل حيو التقرير أي توصيات، يقول رئيس االجتماع: 
يتقدموا ميكن لألعضاء أن "أما إذا احتوى على توصيات ومل يقرتح املقرر تبنيها، فيقول الرئيس: "التقرير،

ال حتتاج االجتماعات الدورية ألن تستمع لتقرير من كل عضو من "بأي اقرتاح لتبين هذه التوصيات.
أعضاء املكتب التنفيذي أو من كل جلنة، فقد ال يكون لدى كل عضو أو جلنة ما يستحق أن يبلغ عنه.

ملعلومات اليت رفعتها يف لالجتماع الذي كلف جلنة ما مبهمة من املهام، مطلق احلرية يف أن يناقش ا
تقريرها، ويفندها ويصحح ما ورد فيها من أخطاء بينة أو معلومات مغلوطة. وقد يطلب من اللجنة أن 
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أو يرفض التقرير كله أو حيفظه ويسدل الستار عليه ولو لبعض الدراسة. بالطبع، ميكن لالجتماع أن يتبىن 
الوقت. لكن حيدث كثريًا أن خيتلف القرار الذي أجازه االجتماع عن التوصية اليت رفعتها اللجنة يف 
تقريرها. لذلك كان من الضروري معرفة معىن وأمهية التعديالت اليت جيريها االجتماع وعالقتها الصحيحة 

لتقرير.حبرفية نصوص ا
إذا ناقش االجتماع توصية وردت يف تقرير جلنة من اللجان وعدهلا لتوافق رغبات أعضائه، تصبح تلك 
التوصية املعدلة قرارًا من قرارات االجتماع، والتعديالت اليت أجراها هي تعديالته وال ينسبها للجنة وال 
ط تعديالت االجتماع مع نصوص تقرير 

) ويضع خطًا حتت كل كلمة أو …، يضع االجتماع أحيانًا التعديالت اليت أجراها بني قوسني (اللجنة
مجلة عدهلا، ويشري هلذه الرموز يف بداية التقرير. لكن عادة يتخذ االجتماع قراراته وتوصياته على ضوء ما 

وما جرى من نقاش، ويثبت ذلك يف حمضر االجتماع وليس ضمن التقرير. ليس من حق ورد يف التقرير 
أي اجتماع أو تنظيم أن يغري يف أي تقرير استلمه، أو جيعل أي جلنة تقول ما مل تقل. وال حيق ألي جهة 

غري اللجنة نفسها أن تعدل يف تقريرها مهما كان حجم تلك التعديالت أو نوعها.

تبين التوصيات
إذا احتوى تقرير من التقارير على توصيات حمددة، زيادة على البيانات واملعلومات عن املسألة اليت ٣١٤

عاجلها، ينظر االجتماع يف تلك التوصيات مبعزل عن التقرير نفسه ويعامل كل توصية معاملة أي اقرتاح 
اإلجرائية املناسبة إذا دعا احلال ويتبناها باألغلبية. أصلي فيناقشها ويعدهلا ويطبق عليها كل االقرتاحات

لذلك فإن على أي جلنة تعتزم أن تضمن تقريرها أي توصيات أن تصوغ تلك التوصيات بطريقة متكن 
اقرتح، إعفاء الطالب من رسوم "االجتماع من أن يصوت على كل واحدة منها مباشرة. فتقول مثًال: 

رتح، أن يتبىن االجتماع اقرتاح اللجنة الذي يطلب إعفاء الطالب من رسوم اق"وليس: "االشرتاك السنوية،
. الصيغة األوىل تسمح بنقاشها وتعديلها والتصويت عليها، عكس الثانية. إذا احتوى "االشرتاك السنوي

التقرير على سياسات ومبادئ عامة، يتبىن االجتماع هذه السياسات واملبادئ العامة أوًال مث يتبىن بعد 
ذلك ما جاءت فيه من توصيات. عندما يتبىن االجتماع أي توصية جاءت يف التقرير يكون قد جعلها 
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بذلك قراراً رمسياً من قراراته ووضعها بذلك موضع التنفيذ. فإذا تعلقت التوصية بأي منصرفات مالية مثالً، 
يكون قد فوض اجلهة املخولة يف أن تصرف املبالغ الالزمة.

كملهتبين التقرير بأ
هناك حاالت معينة حيتاج فيها االجتماع ألن يتبىن تقريرًا من التقارير بأكمله. فقد يكون موضوع ٣١٥

متت صياغتها بعناية أو ميثاقاً هاماً يهتدي به أو إصداراً سيحمل التقرير هو سياسة من سياسات التنظيم
الجتماع التقرير كله، تبىن بذلك كل اآلراء واألنشطة والتوصيات اليت جاءت فيه وكان امسه. إذا تبىن ا

مسئوالً مسئولية كاملة عنه كله، وعن وضع كل توصية من التوصيات اليت جاءت فيه موضع التنفيذ.

حفظ التقرير
ملعلومات وحقائق ال حتتاج ألي حيفظ االجتماع كل التقارير اليت استلمها خصوصًا إذا حوت سرداً ٣١٦

املعلومات اليت جاءت فيه وجعلها متاحة ملن يود اإلطالع عليها من األعضاء، وحفظ التقرير نفسه 
فيذي تلقائيًا كل تقرير استلمه االجتماع ويصنفه حىت لرياجعه مرة أخرى إذا أراد. حيفظ أمني املكتب التن

يكون متاحاً ملن يطلبه.
لتقوم نيابة عنه بتأسيس مكتبة يف مقره الرئيسي وشراء الكتب اليت حتتاج فإذا كلف االجتماع جلنة مؤقتة

ا أن االجتماع قد أعطاها إليها، تقدم هذه اللجنة بعد أن تنتهي من مهمتها سردًا ملا قامت به. ومب
التفويض الالزم للقيام بتلك املهمة، فإنه لن حيتاج ألن يقوم بأي خطوة ختص هذا التقرير غري أن يستلمه 
وحيفظه. وإذا أحال االجتماع للجنة الصياغة مثًال اقرتاحًا طلب منها أن تعيد صياغته، وقامت هذه 

االجتماع التقرير، أي يستلم الصيغة املعدلة لالقرتاح وأي آراء اللجنة باملهمة ورفعت رأيها يف تقرير، يستلم 
حوهلا، مث حيفظه. أما إذا احتوى التقرير على توصيات حمددة، فيناقش االجتماع هذه التوصيات ويتبناها 

أو يرفضها مث حيفظ التقرير بعد ذلك. 
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تقرير األقلية يف اللجنة
ن ألي عضو من أعضاء أي جلنة أن يبدي رأيه يف املسألة املطروحة أمامها وأن خيتلف مع ميك٣١٧

األغلبية يف رأيها. كما ميكن ألي عدد من األعضاء اختلفوا مع األغلبية يف رأيها أن يثبتوا رأيهم كتابة يف 
سماح هلم بقراءته. تقرير يسمى (رأي األقلية)، يوقعون عليه ويطلبون من االجتماع الذي سريفع فيه ال

وعادة يسمح االجتماع هلم بذلك، ألن رأي األقلية يف اللجنة ال خيتلف يف شيء عن أي رأي آخر يبديه 
عند نقاشه، كما أن هلذه األقلية احلق يف أن تقدم أي عضو يف االجتماع خمالفاً به ما جاء يف تقرير اللجنة

الفة عندما يبدأ التداول يف التقرير الذي شاركت يف إعداده.رأيها من القاعة كوجهة نظر خم
يف الغالب ال يعرتض تقرير األقلية على احلقائق واملعلومات اليت متثل خلفية التقرير أو على اآلراء الفنية 

التنظيم جلنة لتدرس مسألة من املسائل وترفع تقريراً عنها، يطلب بذلك معرفة وجهة نظر األغلبية فيها وما 
تصل إليه من حقائق وليس وجهة نظر األقلية. وبالتايل، عندما يتيح االجتماع لألقلية أن تبدي رأيها، 

يعطيها بذلك امتيازاً وليس حقاً.
من تالوة تقريره وبعد أن يطرح ما لديه من توصيات، يبلِّغ االجتماع برغبة بعد أن يفرغ رئيس اللجنة

األقلية يف أن تطرح وجهة نظرها يف تقرير منفصل إذا كان هناك مثل هذا التقرير. يقدم رئيس االجتماع 
رتض أي عضو على االقرتاح الذي طرحه رئيس اللجنة، مث يطلب من األقلية تالوة رأيها أو تقريرها. إذا اع

ال "هل يسمع االجتماع رأي األقلية؟"مساع تقرير األقلية، يطرح الرئيس طلب األقلية للتصويت قائًال: 
حيتاج هذا االقرتاح الذي طرحه الرئيس لتثنية، وال يناقش، بل يصوت عليه مباشرة وحيتاج لألغلبية 

إلجازته.
املوقعون أدناه، األقلية يف جلنة "أعضاء األقلية ويقول: إذا مسح االجتماع لألقلية بإبداء رأيها، يقف أحد

مث يتلو رأي األقلية وما تراه من "، خيتلفون مع األغلبية يف [املسألة] ويودون طرح وجهة نظرهم،…
توصيات بديلة. يتلى رأي األقلية لعلم االجتماع فقط وال يناقش إال إذا اقرتح عضو أن حيل تقرير األقلية 

. حيفظ أمني املكتب التنفيذي تقرير األقلية لريجع إليه من يشاء.للجنةحمل تقرير ا



٢٩٥

تقرير تقصي احلقائق
إذا كلفت جلنة من اللجان بأن تبحث يف مسألة من املسائل وتتقصى احلقائق عنها، ترفع اللجنة ٣١٨

ع يف التقرير توصيات من أي نوع. فقد ترفع هذه اللجنة تقريراً كاآليت:تقريراً مبا توصلت إليه دون أن تض
 تقرتح اللجنة، أن السيارة املناسبة ألغراض هذه اجلمعية هي سيارة [التفاصيل الالزمة] فهي

متوافرة بالسوق احمللي كما أن قطع الغيار الالزمة لصيانتها متوافرة أيضاً.

توقيع
عفاف محيدة إبراهيم

العملتقرير
مبهمة اختيار جهاز كومبيوتر يناسب مهام وأغراض قد تكلف مجعية من اجلمعيات جلنة مؤقتة٣١٩

اجلمعية واختيار الربامج اليت تشغله. قد ترفع هذه اللجنة التقرير التايل:
 كومبيوتر مناسب ملهام الختيار جهاز  ٢٠٠٦مارس ٢٣ترفع اللجنة اليت عينت يف

اجلمعية واختيار الربامج الالزمة لتشغيله، التقرير التايل:
 استطلعت اللجنة آراء األعضاء ملعرفة نوع جهاز الكومبيوتر الذي يفضلونه والربامج اليت

). وبعد حزمة مايكروسوفت املكتبيةفضلون برامج (النوافذ العربية) و(
أن مسحت اللجنة السوق احمللي، حتصلت على ثالثة عروض من الشركات التالية: شركة 

احلاسبات احلديثة، شركة بايت، وشركة كرري.
ر ترى اللجنة أن العرض الذي تقدمت به شركة احلاسبات احلديثة واخلاص جبهاز كومبيوت

شخصي باملواصفات التالية [املواصفات] وآخر إصدار من برنامج مايكروسوفت للنوافذ 
هي األفضل واألنسب سعراً.٢٠٠٣مايكروسوفت للتطبيقات املكتبية وحزمة

توقيع
وأمحد ساملجون دينق
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التقارير السنوية
اليت يقدمها الرئيس واملكتب التنفيذي وأعضاؤه ورؤساء اللجان املستدمية تشكل التقارير السنوية٣٢٠

. فالتقارير السنوية وسائل ال غىن عنها للتواصل وانسياب املعلومات جزءاً هاماً من أعمال كل اجتماع عام
وحتفظ وتوثق نشاط املكتب من إدارة ألخرى ووثائق تنقل لألعضاء اجلدد ما مت يف ماضي التنظيم، 

التنفيذي وجلان التنظيم وأجهزته األخرى يف فرتة اإلدارة السابقة.
يشمل تقرير كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي امسه ومنصبه ومىت بدأ شغله لذلك املنصب ومدة 
أعباء 

بالتوصيات الالزمة واالقرتاح الذي ستطرح به يف االجتماع. يثبت صاحب التقرير امسه ومنصبه وتوقيعه يف 

عليه.وتوضح التعديالت اليت أدخلها أعضاء االجتماع العام

تقرير الرئيس
ويرفعه -مكتب تنفيذي وأعضاء وجلان وأي أجهزة أخرى–يعد الرئيس تقريره باسم كل التنظيم ٣٢١

هو التقييم الرمسي حلال التنظيم ويشمل ملخصاً ية السنوية أو املؤمتر العام. تقرير الرئيسللجمعية العموم
لكل املهام اليت أجنزت يف فرتة رئاسته. ال حيوي هذا التقرير آراء األقلية يف التنظيم كما ال يركز كثريًا على 

أي مسائل خمتلف عليها.

نفيذيتقرير املكتب الت
. يرفع هذا التقرير يف اجلمعية يعد الرئيس أو أمني املكتب التنفيذي أو كالمها تقرير املكتب التنفيذي٣٢٢

يلخص هذا العمومية السنوية أو يف املؤمتر العام أو يف أي أوقات أخرى ينص عليها النظام األساسي.
التقرير نشاط املكتب التنفيذي املتعلق مبهامه املنصوص عنها يف النظام األساسي، وغالبًا ما يعرض على 
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إذا كان للتنظيم مثل هذه اللجنة قبل أن يتبناه املكتب التنفيذي. حيمل تقرير املكتب اللجنة التنفيذية
ني املكتب التنفيذي فقط.التنفيذي توقيع الرئيس وأم

عندما حيني موعد االستماع هلذا التقرير، يطلب الرئيس من أمني املكتب التنفيذي أن يرفع تقريره قائًال: 
تعطي أمينة املكتب "نستمع اآلن لتقرير املكتب التنفيذي، فلتتفضل اآلنسة أمينة املكتب التنفيذي."

الفرتة السابقة.التنفيذي ملخصاً لنشاط املكتب التنفيذي يف 
ال يتخذ االجتماع أي إجراء يف هذا التقرير إال إذا احتوى على توصيات حمددة، فيصوت عليها مباشرة. 

السيد الرئيس، صوت املكتب التنفيذي يف اجتماعه "فقد تقدم أمينة املكتب التنفيذي اقرتاحًا بقوهلا: 
ي تديره اجلمعية [وتطرح هذا القرار باقرتاح األخري لصاحل إدخال خدمات النداء اآليل يف املستشفى الذ

لالجتماع لتبنيه]. يعاجل هذا االقرتاح كأي اقرتاح أصلي فيناقشه االجتماع ويعدله إذا أراد ويتبناه أو 
هذه التوصية، يفتح الرئيس الباب ملزيد من اآلراء يرفضه. بعد أن ينتهي االجتماع من البت يف

فيتقدم األعضاء "توصيات املكتب التنفيذي، هل من اقرتاحات أو آراء؟استمعتم ل"واالقرتاحات قائًال: 
مبا يرون من آراء أو اقرتاحات.

بعد أن يناقش االجتماع التقرير ويتبىن ما جاءت فيه من توصيات كما جاءت أو بعد أن يعدهلا أو 
ملكتب التنفيذي [جملس رفع ا"يرفضها، يثبت االجتماع ذلك يف حمضره (وينشره الحقاً) بالصيغة التالية: 

] تقريره السنوي وبعد أن ناقشه االجتماع [وعدل فيه] تبناه كاآليت: حذف كل الكلمات …اإلدارة، 
."والتعبريات اليت حتتها خط وأضاف كل الكلمات اليت بني األقواس

تقرير أمني املكتب التنفيذي
بصيغة كالتالية:ملكتب التنفيذيجييء تقرير أمني ا٣٢٣

اسم التنظيم
٢٠٠٦مايو ٣٠للسنة املنتهية يف تقرير أمني املكتب التنفيذي

، ٢٠٠٥ة السنوية لعام بدأ أمني املكتب التنفيذي مهام منصبه مباشرة بعد انتخابه يف اجلمعية العمومي
وقد واصل مهامه طوال تلك الفرتة. قام أمني املكتب التنفيذي باملهام املبينة يف النظام األساسي، فحضر  
كل اجتماعات املكتب التنفيذي وكل االجتماعات الشهرية للجمعية العمومية. كما شارك يف عضوية 

، ويف املؤمتر الوطين للسكان يف ٢٠٠٥، ومثل التنظيم يف اجتماع احملافظة يف يوليو جلنة الشئون القانونية



٢٩٨

.٢٠٠٥أغسطس ١٣
(توقيع) أمني املكتب التنفيذي

تقرير أمني املال (الدوري)
للمكتب التنفيذي خيطره فيه عن آخر موازنة ملال تقريراً شفوياً موجزاً يف كل اجتماع دورييرفع أمني ا٣٢٤

مالية، جمموع الدخل واملنصرف يف الفرتة السابقة واملوازنة حىت موعد إعداد التقرير. يسلم أمني املال 
ليدرج املبالغ اليت أوردها يف تقريره يف حمضر نسخة من التقرير الذي تاله شفويًا ألمني املكتب التنفيذي 

االجتماع.
يفتح الرئيس الباب ألي أسئلة أو استفسارات ألمني املال على أن تكون أسئلة حمدودة وخمتصرة. ال يتخذ 

االجتماع أي إجراء يف هذا التقرير حىت ال يعطيه أي دعم رمسي ألنه مل خيضع للمراجعة بعد.
، بالطريقة التالية:ة التقرير املايل التايل يف اجتماع دوريرفع أمني مال مجعية صغري 

 :أمني املال:"أمني املال يرفع تقريره."الرئيس
دينار٢٠٠٦٤٧٥٠٠٠٠يوليو ١املوازنة يف 

١٠٠٠٠٠٠الدخل
٧٥٠٠٠٠املنصرفات
٢٠٠٦٥٠٠٠٠٠٠أغسطس ١املوازنة يف 

 :أي أسئلة؟"الرئيس"
:هل تشمل هذه املوازنة دخل احلفل اخلريي؟"عضو"
 :مل نستلم هذه املبالغ بعد."أمني املال"
 :هل هناك أي أسئلة أخرى؟ (صمت) حيفظ التقرير."الرئيس"

تقرير أمني املال (السنوي أو اخلتامي)
جتماع العام هو تقريره اخلتامي وهو تقرير كامل راجعه املراجع التقرير الذي يرفعه أمني املال لال٣٢٥

. على الرئيس أن الذي عينه التنظيم. يتلو أمني املال هذا التقرير ويتلو بعده تقرير املراجع القانوينالقانوين
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مباشرة، وإذا تبناه االجتماع يكون قد تبىن تقرير أمني املال ضمناً. قد يقرتح تبين تقرير املراجع القانوين
تطلب بعض التنظيمات ذات املعامالت املالية الضخمة من املراجع القانوين أن يقرأ تقريره على االجتماع 

تقارير اللجان املستدمية واملؤقتة
قائالً:يقدم الرئيس تقارير اللجان املستدمية واملؤقتة٣٢٦

" أمام االجتماع اآلن تقارير اللجان املستدمية، نستمع أوًال لتقرير جلنة اإلسكان، فليتفضل
يقدم رئيس جلنة اإلسكان تقريره.".رئيس اللجنة…السيد 

 :شكراً، القسم التايل من أعمال هذا االجتماع هو االستماع لتقارير اللجان املؤقتة "الرئيس
تقرير جلنة …

"اخلدمات االجتماعية.
 اعية ثالثة اجتماعات ناقشت فيها موضوع عقدت جلنة اخلدمات االجتم": …السيدة

صحة األسرة الذي أحاله االجتماع العام هلا لدراسته، وبعد نقاش مستفيض أجازت 
"باإلمجاع إنشاء عيادة لألمومة والطفولة.

 :استمعتم لتقرير جلنة اخلدمات االجتماعية، إنشاء عيادة لألمومة والطفولة اآلن "الرئيس
بعد أن ينتهي نقاش "يه، هل هناك أي نقاش يف هذه املسألة؟أمام االجتماع للتقرير ف

لتقرير اللجنة التالية، وهكذا.املسألة، يطرحها الرئيس للتصويت ويعلن النتيجة مث ينتقل

تقرير املراجع القانوني
لية التنظيم لالجتماع العام فقط. قد يتلو املراجع القانوين تقريره تقريره عن مايرفع املراجع القانوين٣٢٧

بنفسه، أو يتلوه أمني املال نيابة عنه كما ذكرنا أعاله. عندما يفتح الرئيس باب النقاش يف هذا التقرير، 
أي بند ميكن لألعضاء أن ينتقدوا ما جاء يف املوازنة املالية وأن يعرتضوا على أي بند من بنودها أو حييلوا

مرة أخرى للمراجع القانوين. إذا مت مثل هذا التعديل، تصبح صيغة االقرتاح الالزم لتبين تقرير املراجع 



٣٠٠

. ميكن لألعضاء أن يتقدموا بأي اقرتاحات "أقرتح تبين تقرير املراجع القانوين بعد التعديل"كاآليت: القانوين
خيص السياسة املالية. يأيت تقرير املراجع القانوين يف صيغة مثل:

لقد قمنا مبراجعة البيانات املالية جلمعية (اسم اجلمعية) واملضمنة بامليزانية العامة والدخل واملنصرف من "
ا ، ومتت إجراءات املراجعة وفقاً ألصول املراجعة املتعارف عليه٢٠٠٥ديسمرب ٣١إىل ٢٠٠٥أول يناير 

املالية جلمعية (اسم اجلمعية) اليت أعدت بناء على تقديرات التكلفة السابقة تعطي موقفًا حقيقيًا عن 
".٢٠٠٥ديسمرب ٣١الوضع املايل للجمعية يف 

فع اهللا وشركاهعبد العزيز أمحد د
حماسبون ومراجعون قانونيون

تقرير الوفد
توفد اهليئات الفرعية مندوبيها حلضور االجتماعات العامة للتنظيم أو يوفد أي جهاز من أجهزة ٣٢٨

ها التنظيم عضوًا أو أكثر للمشاركة يف أي مهام أخرى. تتوقع هذه اجلهات من مندوبيها أن يرفعوا إلي
تقارير عن نتائج ما قاموا به. يقوم أحد أعضاء الوفد مبهمة كتابة هذا التقرير بالتشاور مع اآلخرين وهو 
الذي يقرؤه على االجتماع. إذا اعرتض أي عضو من أعضاء الوفد على بعض ما جاء يف التقرير الذي 

ي يتلى فيه التقرير.اتفق عليه باقي املندوبني، فيحق له أن يبدي ذلك الرأي يف االجتماع الذ
بعد أن يقرأ الوفد تقريره، ميكن لالجتماع أن يسأل أعضاء الوفد ما يشاء من األسئلة ويناقش معهم أي 

أن الوفد قد قام مبهمته كاملة.معلومات للعلم فقط، وإذا استلمه يكون بذلك قد أمن على 
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طريقة تدوين املداوالت 
أو تلخيص حرفياً حيدد كل تنظيم الطريقة اليت يراها يف تدوين مداوالت اجتماعاته: بتدوين الوقائع ٣٢٩

أهم ما عمل وقرر فيها كمحضر، وهي الطريقة اليت تتبعها أغلب التنظيمات.

ما هي الوقائع؟
ع هي تسجيل النقاش الذي دار فيه حرفياً، وبالتايل هي تدوين (ما قيل) أو التسجيل وقائع االجتما ٣٣٠

الصويت للذي دار (كلمة كلمة) والذي حيفظ أو يفرغ يف وقت الحق. تستعمل هذه الطريقة بعض 
ة التنظيمات اليت تنشر وقائعها تنويراً لعضويتها، خصوصًا إذا كانت عضوية كبرية ومنتشرة يف رقعة جغرافي

واسعة داخل البالد أو خارجها.

التسجيل الصوتي للوقائع
ال حيق ألي عضو أن يسجل بأي طريقة صوتية أو مرئية مداوالت أي اجتماع يشارك فيه ما مل ٣٣١

اً يأخذ اإلذن لذلك من رئيس االجتماع. ال ميثل التسجيل الصويت أو املرئي أو التسجيل املختزل حمضر 
رمسياً ألي اجتماع إذ ميكن التالعب يف مثل هذه التسجيالت الصوتية املرئية بنسخ أشرطتها أو بتقطيعها 
ووصلها حسب الطلب. كما أن التسجيالت الصوتية واملرئية واالختزال ال تفرق بني املادة القيمة وتلك 

فمنها يعدون احملضر وإليها يرجع اليت ال قيمة هلا. لكن تظل هذه الوسائل ذات فائدة كبرية للمسئولني،
االجتماع أو أي عضو من األعضاء إذا احتاج لبعض التفاصيل.

ما هو احملضر؟
حماضر االجتماعات هي التوثيق الرمسي لنشاط التنظيم (أو ألي جهاز من أجهزة الدولة) يف ٣٣٢

ضر خالصة املسائل اليت أقرت وتلك اليت اجتماعاته وسجله لكل ما (ُعمل وما قُرر) فيها. يعطي احمل
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حتتاج ملتابعة أو لتنفيذ، فيضعها بذلك دائمًا حتت النظر، ويعطي األعضاء جدوًال زمنيًا يهتدون به يف 
تنفيذ ما اختذت االجتماعات من قرارات.

قبًال. وهي حتفظ احملاضر نشاط التنظيم من الضياع ومتنع املغالطات وااللتباس الذي ينشأ عن النسيان مست
دليل كاف عن األعمال اليت مت النظر فيها يف كل اجتماع وحجة أقوى من شهادة األعضاء الذين شاركوا 
فيها. وحمضر كل اجتماع هو سجل أمني ملا مت فيه، لكنه ال يعطي أي شرعية ألي عمل غري قانوين مت 

املنازعات القضائية وغريها، فالقضاء فيه. إذا مل حيتفظ التنظيم مبحاضر معتمدة، يصبح ضعيفًا جدًا أمام 
يبحث عن البينات يف احملاضر الصحيحة. عملياً، احملضر هو التدوين الكامل لآليت من وقائع االجتماع:

ومكان وزمان اسم التنظيم ونوع االجتماع (سنوي، دوري، طارئ أو اجتماع مواصلة (
انتهى واسم رئيسه وأمينه وأمساء أعضاء املكتب التنفيذي وتاريخ انعقاده ومىت انتظم ومىت 

الذين حضروه واألعضاء الذين شاركوا فيه حبكم مناصبهم واملدعوين.
.إثبات أن النصاب القانوين قد أكتمل لعقده
.ما مت خبصوص إقرار احملضر السابق
ك، وكيف إثبات النص الكامل ألي اقرتاح قدمه الرئيس لالجتماع حىت لو سحب بعد ذل

مت التصويت عليه أقره االجتماع أم رفضه. لكن ال يسجل يف احملضر أي اقرتاح سحبه 
صاحبه قبل أن يقدمه الرئيس لالجتماع.

.كل إخطار قدم عن اقرتاح
.املوازنة املالية اليت رفعت لالجتماع
ذي واللجان أمساء كل التقارير اليت رفعت يف االجتماع (تقارير الرئيس وأعضاء املكتب التنفي

املستدمية واملؤقتة) وأمساء األشخاص الذين تلوها.
 ملخص أي تقرير من التقارير اليت رفعت إليه، إذا اقرتح عضو إثبات ذلك امللخص وأجاز

االجتماع االقرتاح.
.أمساء ومهام اللجان املؤقتة اليت كونت يف االجتماع وأمساء أعضائها
.كل اإلعالنات اهلامة
ردة يف تقارير اللجان اليت تبناها االجتماع مدعومة حبيثيات إذا دعا احلال.التوصيات الوا
.كل نقاط النظام اهلامة اليت أثريت وحكم الرئيس فيها
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مىت رفع االجتماع.
 على احملضر.اسم وتوقيع األمني

إعداد وحفظ احملضر
يسجل أمني املكتب التنفيذي املنتخب (يف كل مستوى) وقائع كل االجتماعات اليت حيضرها، وعليه ٣٣٣

تقع مسئولية إعداد حمضر كل اجتماع وحفظه يف مكان أمني يبعده عن احتمال التالعب فيه أو سرقته أو 
إتالفه بأي طريقة.

مني املكتب التنفيذي أن يسجل احملضر بطريقة واضحة مقروءة، وأن يتأكد من أنه غري قابل للتزوير على أ
وذلك بأن يكتبه باحلرب يف دفرت كبري ذي غالف من الورق املقوى ويرقم صفحات الدفرت واحملاضر نفسها 

اجلانب األيسر من بالتتابع ويوقع على كل صفحة. يستحسن أيضًا أن تشمل وثيقة احملضر هامشًا على 
مجيع الصفحات يكتب أعاله (اجلهة املنفذة).

الحقاً.
د بواسطتها حماضر تع"معاجلة كلمات"تستعمل كثري من التنظيمات أجهزة كومبيوتر وتستعمل فيها برامج 

االجتماعات وغريها من الوثائق اليت ختزن يف هذه األجهزة حتتاج الحتياطات تأمينية أكرب وذلك لسهولة 
ني نسخة مطبوعة من الوثائق احملفوظة يف هذه ضياع أو تلف املادة احملفوظة فيها. جيب أن يستخرج األم

خصائص احملضر اجليد
احملضر اجليد هو الذي يعطي القارئ صورة كاملة وصادقة لالجتماع دون أن يضطره للرجوع لوثائق ٣٣٤

أن جتيء صياغته يف إجنازاته تسجيًال أميناً. من خصائص احملضر اجليدأخرى، ويسجل أنشطة التنظيم و 
الفعل املاضي ومبنية للمجهول وأن يكون واضحًا يف أسلوبه ودقيقًا يف تسجيل ما عمل وما قرر يف 

جتماع االجتماع، فيثبت التواريخ واألرقام والكميات كما جاءت، ويصف بوضوح أي وثيقة وردت يف اال
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وحيدد أمساء األشخاص املعنيني بإصدار أو تنفيذ أي قرار أو مشروع. يبحث املراجعون القانونيون يف 
حماضر االجتماعات عن القرارات اليت تدعم الصرفيات املالية الكبرية، وقد يطلب القضاء حمضرًا من 

احملاضر كبينة.
اصة وانطباعاته عن االجتماع، فال يصف النقاش على أمني املكتب التنفيذي أال يضع يف احملضر آراءه اخل

مثًال بأنه كان عاصفاً أو تقريراً من التقارير بأنه عظيم أو هزيل، أو يسجل أي انتقادات أو صوت تقدير 
أو شكر ألي عضو أو جهة إال إذا أقرها االجتماع.

متى جياز احملضر؟
مسئول عن إجازة حمضره، بالطريقة اليت يراها وفق الضوابط كل اجتماع من اجتماعات التنظيم٣٣٥

التالية:
إذا تأجل اجتماع من االجتماعات ألي سبب، جياز حمضره يف أول اجتماع مواصلة

.تال أيهما جاء أوالً )، أو ألول اجتماع دوري٢٤٢(صفحة 
 تقر التنظيمات اليت جتتمع مرة يف العام مثل اجلمعية العمومية السنوية أو مرة كل عامني أو

وتوزعه على األعضاء ريثما يناقش ويقر قبل انتهاء الدورة.
٢٤٤(صفحة أما حمضر االجتماع املغلق

املكتب التنفيذي لتالوته يف جلسة علنية الحقة.
السابق له، أما حمضره فيجاز يف أول حمضر االجتماع الدوريال يقر االجتماع الطارئ

تال.اجتماع دوري 
 يدون ويتلى وجياز احملضر النهائي الجتماعات أي جلنة أو مكتب تنفيذي انتهى أجلهما يف
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طريقة إجازة حمضر االجتماع السابق
ملعتادة، هو إعالن أول عمل يقوم به الرئيس بعد أن ينتظم االجتماع وتكتمل مراسم االفتتاح ا٣٣٦

اكتمال النصاب مث يطلب من أمني املكتب التنفيذي تالوة حمضر االجتماع السابق. إذا اعتاد التنظيم 

وا احملضر ويصححوا أي أخطاء وردت 
فيه ويصادقوا عليه بالطريقة التالية:

 :يقف األمني ويتلو احملضر. وبعد أن ".…يتلو أمني املكتب التنفيذي حمضر "الرئيس
إذا تقدم "هل هناك أي تصحيح يف احملضر؟"ينتهي من تالوته، يواصل الرئيس قائًال: 

ألعضاء، يصوت عليه الختاذ قرار فيه.عضو بأي تصحيح مل يوافق عليه باقي ا
 بعد أن يصحح األعضاء حمضر االجتماع السابق، ميكن ألي عضو أن يتقدم باقرتاح لتبين

إذا مل يكن هناك اعرتاض، يقر االجتماع احملضر كما "احملضر، أو يواصل الرئيس قائالً: 
طريقة املعتادة. أما إذا "صحح،

اعرتض أي عضو على ذلك، فيطرح الرئيس احملضر للتصويت وحيتاج لألغلبية إلجازته.
 :مبا أنه ال يوجد تصحيح آخر، يقر "إذا مل يتقدم األعضاء بأي تصحيح، يقول الرئيس

"االجتماع احملضر كما تلي.
ارة (مسودة حمضر) حىت ال يعاملها يستحسن أن تكتب على كل نسخ احملاضر اليت ترسل لألعضاء عب

بعض التنظيمات، توفرياً للوقت، أن تعهد مبهمة تصحيح احملاضر للجنة مستدمية أو للمكتب التنفيذي أو 
ة من هذه اللجان كلفت بتصحيح احملضر أن ترفع تقريرها للجنة التنفيذية أو للجنة مؤقتة. على أي جلن

للجهة اليت كونتها وعلى هذه اجلهة تقع مسئولية إجازة احملضر.
ميكن تصحيح أي خطأ ورد يف أي حمضر من حماضر االجتماعات السابقة باقرتاح بالتعديل (صفحة 

لعهد ما دام قد الحظه أحد األعضاء. ميكن لالجتماع أن يطلب ) يف أي وقت مهما تقادم عليه ا٤٣٣
بأغلبية األصوات أو باملوافقة العامة تأجيل النظر يف احملضر لوقت أو الجتماع آخر، وميكنه بأغلبية 
األصوات أو باملوافقة العامة أيضاً أن يطلبه مرة أخرى ليتبناه. إذا كان هناك أكثر من حمضر سابق مل يقره 

م بعد، يتلى وجياز أقدمها أوًال مث الذي يليه، وهكذا.التنظي



٣٠٩

جاء مطبوعًا أو مصوراً، مث يوقع عليه أمني املكتب التنفيذي بنفس الطريقة إذا جرى العرف بذلك. بعد 
ر من حماضر االجتماعات السابقة ويتم التوقيع عليه، ال حيق بعد ذلك ألي أن جييز االجتماع أي حمض

جهة غري االجتماع نفسه أن تعدل فيه بأي طريقة.
إذا أراد أي اجتماع من االجتماعات أن جيري أي تعديل يف حمضر من حماضره السابقة، ميكنه ذلك عن 

). على أمني املكتب التنفيذي أن يرسم دائرة حول اجلزء املعدل ٤٤٣(صفحة طريق إعادة النظر يف قرار
أو يشطبه جبرة قلم واحدة ويعلق عليه مبا هو مناسب يف اهلامش، مث يوقع الرئيس وأمني املكتب التنفيذي 

اجلزء مستقبالً وال يقرؤه مرة أخرى.على هذا التعديل ليثبتا صحة ذلك ومىت مت. ال يرجع االجتماع هلذا 
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صورة عامة لكيفية التداول
صعبة، وقد يكون هذا صحيحاً قد تبدو إدارة االجتماعات رتيبة وجافة، وقد تبدو خطوات التداول٣٣٧

ن، عندما نتقن هذا بعض الشيء، فهذا هو اجلانب اإلجرائي من كل عمل ننشد إجنازه بكفاءة. لك
اجلانب وحني تصبح قواعده جزءًا منا كالتنفس، نلتفت حينئذ ونكرس جهدنا األكرب للجانب املمتع يف  
كل اجتماع وهو جانب اخللق واإلبداع اجلماعي. فعندما نكون قد أتقنا لغة احلوار وأجدنا تسلسل 
جتماع، وخنطو بسالسة من إجراء آلخر 
ومن اقرتاح للذي يليه، وخنتزل كثريًا من اخلطوات اإلجرائية الروتينية، ونوفر غري قليل من الوقت، وننجز 

بة اجتماعية أخرى يلتقي فيها األصدقاء، وليس ملجأ يهرب إليه من ضاق فيقفز منه آلخر، وليس مناس
بأكوام الورق والرتابة يف مكتبه، وهو بالتأكيد ليس مكاناً لالسرتخاء.

نرسم أوًال صورة عامة لكيفية التداول قبل أن نناقش خطواته بتفصيل. يطرح األعضاء املسائل وتطرح 
ين بواسطة اقرتاحات، وعلى االجتماع أن يناقش كل اقرتاح واحداً بعد 
اآلخر بتفنيد ما له وما عليه ويصوت عليه ويقرر فيه قبوًال أو رفضًا بـ (نعم) أو بـ (ال). حتتاج بعض 

ويثنيه آخر، ال يبدأ تداوله ). وعندما يطرح عضو على االجتماع اقرتاحاً ٤١٦االقرتاحات لتثنية (صفحة 
إال بعد أن يقدمه الرئيس، مؤذنًا بذلك أنه يقع يف نطاق سلطات االجتماع وبالتايل ميكنه أن ينظر فيه. 
يعطي الرئيس صاحب االقرتاح الكلمة األوىل ليبتدر النقاش، مث يعطي الكلمات بعده لألعضاء بالتناوب 

بني مناصر ومعارض لالقرتاح إذا كان ذلك 
وتسمى كل )،٤٢٦يسمى االقرتاح الذي يطرح مسألة جديدة يف االجتماع بـ (االقرتاح األصلي) (صفحة 

تلك اليت تطلب ). االقرتاحات اإلجرائية هي٤٣١االقرتاحات األخرى باالقرتاحات اإلجرائية (صفحة 
من االجتماع أن يتخذ إجراءاً معيناً أثناء االجتماع خبصوص االقرتاح املطروح أمامه: أن يقفل النقاش فيه، 
أن يعدل صيغته، أن حييله للجنة، أن يؤجل النظر فيه، أن يعيد النظر فيه بعد أن أقره، أو أن يرفع 

االجتماع.
وحتتاج أغلب االقرتاحات لتعديل حىت توافق
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ر ملثن وألن يقدمه الرئيس ). واالقرتاح بالتعديل اقرتاح حيتاج كما حيتاج كل اقرتاح أصلي آخ٤٣٣(صفحة 
ليتداوله االجتماع ويصوت عليه. إذا أجيز التعديل حيل االقرتاح املعدل حمل االقرتاح األصلي ويعرف بعد 
ذلك بـ (االقرتاح املوضوعي). يناقش االجتماع االقرتاح املوضوعي ويصوت عليه، وإذا أجيز يصبح قراراً 

من قرارات االجتماع. 
اقرتاحًا وأخذ ذلك االقرتاح حقه من النقاش، يقفل الرئيس باب النقاش مببادرة منه كلما ناقش األعضاء 

أو باقرتاح من أي عضو من األعضاء. حيتاج االقرتاح بقفل باب النقاش لتثنية، وال جيوز نقاشه بل يطرحه 
الرئيس للتصويت مباشرة، وإذا فاز يقفل باب النقاش، ويقدم االقرتاح املوضوعي للتصويت.

قد حيتاج عضو من األعضاء أثناء االجتماع أن يسأل سؤاًال يستفسر به عن جانب من جوانب االقرتاح و 
أو يطلب أي معلومة عنه، أو يستوضح الرئيس عن ناحية إجرائية خفيت عليه. وقد يشكو من شدة احلر 
باشرة ودون 

أن جانبًا إجرائيًا يف االجتماع قد اختل، أو قاعدة شكليات. أيضًا قد يزعم عضو عن طريق نقطة نظام
قد انتهكت. على الرئيس أن ينظر يف هذه النقطة وحيسمها مبا هو مناسب فور من قواعد املداوالت

ات التداولأحكام إجراء
ختضع إدارة االجتماعات ألحكام النظام األساسي ما مل ختالف أحكام عقد التأسيس أو القانون. ٣٣٨

)، وما مل تكن ١١٣وإذا نص النظام األساسي على تبين األحكام الواردة يف (مرجع عام) بعينه (صفحة 
العام) خمالفة ألحكام النظام األساسي، حيكم ذلك (املرجع العام) كل اجتماعات أحكام هذا (املرجع 

التنظيم. إذا مل يتنب التنظيم مرجعًا عاماً، ميكنه أن يعتمد واحدًا يف أي اجتماع من االجتماعات 
باألغلبية.

ن مبا أن كل تنظيم  ويف أغلب األحوال، يلتزم التنظيم بأحكام نظامه األساسي، وقد يتبىن مرجعاً عاماً. لك
) يضع يف نظامه األساسي القواعد اهلامة فقط، ومبا أنه قد ال يتفق مع كل ما ٩٦كما أسلفنا (صفحة 

أوامر ) ما يفضله من ١٠٥ورد يف املرجع العام الذي تبناه، عليه أن يضمن يف الئحته الداخلية (صفحة 

أما إذا مل تكن للتنظيم أيًا من الوثائق اليت أشرنا إليها أعاله، وهي حالة نادرة، فيمكن ألي اجتماع أن 
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بالطريقة اليت يراها مناسبة يتبع ما جرى عليه العرف أو التقليد الثابت أو يضع الضوابط اليت حيتاج إليها 
يف كل اجتماع. فقد يطلب رئيس االجتماع العام مثًال يف بداية جلساته من األعضاء أن يعتمدوا ضوابط 

خطوات التداول
) باخلطوات السبعة التالية:٤٢٦ت خصوصاً األصلية منها (صفحة تعاجل كل االقرتاحا٣٣٩

 عضو وخياطب الرئيس طالباً الكلمة.اليقف
يأذن الرئيس للعضو بالكلمة.
يطرح العضو اقرتاحه.
 آخر االقرتاحيثين عضو.
.يقدم الرئيس االقرتاح لالجتماع
يتداول األعضاء االقرتاح.
ويعلن النتيجة.يقدم الرئيس االقرتاح للتصويت

الباً الكلمةعضو وخياطب الرئيس طاليقف 
على أي عضو من األعضاء يود أن يطرح اقرتاحًا جديدًا أو أن يشارك يف النقاش أن ينتظر حىت ٣٤٠

جيلس أي متحدث آخر مث يقف أو يرفع يده حىت يتعرف الرئيس عليه ويأذن له. وقد يسري العضو 
انة االجتماع حسب للمنصة ليستأذن، أو قد يعرب عن رغبته يف الكلمة كتابة على ورقة يودعها لدى أم

العرف الذي جرى عليه التنظيم أو اتبعه ذلك االجتماع. والكلمة هي أي فرصة للحديث يطلبها أي 
عضو من األعضاء أثناء االجتماع.

ت الكبرية اليت ال ، يقدم العضو نفسه واجلهة اليت ميثلها يف االجتماعاوعندما يأذن الرئيس للعضو بالكلمة
ينتظر من الرئيس أن يعرف كل األعضاء أو ال يتوقع من األعضاء أن يعرفوا بعضهم بعضاً. على العضو 
أن يتحدث واقفًا (إذا كان ذلك ممكناً) يف االجتماعات كبرية احلجم وذلك حىت يتمكن مجيع األعضاء 

نظام حني يستطيع رؤية املتكلمني من رؤيته واالستماع إليه دون جهد، ويتمكن الرئيس من حفظ ال
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بسهولة. ال حيتاج العضو إلذن من الرئيس يف أن يتحدث يف اجتماعات اللجان ويف اجتماعات املكاتب 
التنفيذية وغريها من االجتماعات صغرية احلجم.

يأذن الرئيس للعضو بالكلمة
اإلذن بالكلمة يف االجتماعات  ء موحد يسري عليه يف حتديد أسبقيةجيب أن يكون لكل رئيس إجرا٣٤١

كبرية احلجم والعامة منها على وجه اخلصوص. وعلى كل تنظيم وهو يضع قواعد اإلذن بالكلمة وغريها 
الحتمال وجود بعض املعاقني بني عضويته.من قواعد وإجراءات، أن يكون حساساً 

الرئيس يف طلبات األعضاء الذين يرغبون يف طرح اقرتاحات جديدة أو املشاركة يف احلديث، عندما ينظر 
قد يعطي صاحب كل اقرتاح الفرصة األوىل ليشرح اقرتاحه ويوضح األسباب اليت دعته لطرحه، وقد يعطي 

تقريره إذا طلب العضو الذي رفع تقريراً لالجتماع الفرصة األوىل وأكثر من فرصة تالية ليتحدث دفاعاً عن 
ذلك. وإذا اتضح له بأن هناك جمموعتني متثالن وجهيت نظر خمتلفتني، فله أن يعطي فرصًا متكافئة لكل 
منهما على أال ينسى أن هناك فئات أخرى يف االجتماع قد يكون فيها اخلبري الذي قد يديل برأي مهم 

يف االقرتاح أو فيها من يقدم حالً معقوالً.
ن األعضاء تكوين جلنة ومل حيدد يف اقرتاحه كل التفاصيل الالزمة لتكوينها، فال حيق له إذا اقرتح عضو م

أن يضيف أي معلومات أخرى يف هذا الشأن. على االجتماع تقع مسئولية معاجلة النقص يف تكوين 
اللجنة قبل طرح أي مسألة أخرى.

جيب مراعاة القواعد التالية عند اإلذن بالكلمة:
ضو يف االجتماع ما مل يأذن الرئيس له بذلك، وال يقف أي عضو أو ال يتحدث أي ع

وبالطريقة السليمة.يظل واقفاً أثناء حديث عضو آخر ما مل يكن ذلك لغرض مشروع
.يسمح الرئيس بالكلمة ألي عضو طلبها وكان مستحقاً هلا
أذن أول عضو طلب الكلمة بعد انتهاء املتحدث األخري من حديثه، له احلق يف أن ي

الرئيس له بالكلمة.
 إذا طلب صاحب االقرتاح الكلمة ومل يكن قد حتدث من قبل، يعطى األولوية يف الكلمة

على باقي األعضاء.
 ال حيق ألي عضو أن يتحدث مرة ثانية يف نفس االقرتاح يف نفس اليوم إذا طلب الكلمة



٣١٦

عضو آخر مل يتحدث من قبل.
عضو من األعضاء للكلمة، ميكنه أن يطلب من إذا ساور الرئيس أدىن شك يف أحقية أي

االجتماع أن يقرر ذلك بالتصويت.
 إذا أذن الرئيس لعضو بالكلمة وبدأ العضو حديثه، جيب أال يقاطعه أو يسمح ألي عضو

آخر مبقاطعته إال لسبب مشروع وعند الضرورة.

يطرح العضو اقرتاحه
يطرح األعضاء ٣٤٢

جلنة من اللجان أو يف اجتماع صغري احلجم دون أن يطرحوها لذلك باقرتاح. وقد يستمر النقاش حوهلا 
املناسب لبضع دقائق حىت تتبلور اآلراء فيها، مث بعد ذلك يضعها األعضاء يف صيغة اقرتاح حمدد يف الوقت 

ويصوتوا عليها بالطرق املعتادة.
أيضاً، قد تكون بعض املسائل واضحة لدرجة جتعل األعضاء ال يرون داعيًا لطرحها باقرتاح أو تداوهلا 

ا آراءهم فيها أو يصلوا لقرارات معينة حوهلا، مث و بالطريقة الرمسية املعتادة، فيواصلون نقاشها حىت يبلور 
االقرتاح والقرار الذي توصلوا إليه. وقد يطرح الرئيس مثل هذه املسائل على يرتكوا لألمني مهمة صياغة

، على أن يطرح االقرتاح الالزم يف الوقت …إذا ال ميانع االجتماع، نناقش املسألة التالية "االجتماع بقوله: 
."املناسب

يثين عضو آخر االقرتاح
قرتاحات (وأي تعديل عليها) لتثنية. والتثنية هي إبداء عضو غري صاحب االقرتاح حتتاج أغلب اال٣٤٣

موافقته على أن ينظر االجتماع يف االقرتاح. لكن ال تعين هذه املوافقة بالضرورة أن املثين يوافق على 
موضوع االقرتاح أو يناصره. فقد يكون العكس هو الصحيح أحياناً، حني يكون غرضه هو أن يسجل 

قوط االقرتاح يف االجتماع.س
وقد "حضرة الرئيس، أثين االقرتاح."أو "أثين،"وصيغة التثنية هي أن يرفع أحد األعضاء صوته قائًال: 

وما بعدها). وأثناء تثنية أي اقرتاح، ٤١٦تكون التثنية مكتوبة (ملزيد من النقاش حول التثنية أنظر صفحة 
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ألعضاء أن يقدموا ما يرونه من تعديالت يف صيغته على أن تكون تلك التعديالت من النوع الذي جيوز ل
(أنظر أدناه).ميكن قبوله بسهولة. أما التعديالت الكبرية فتطرح عن طريق اقرتاح بالتعديل

يقدم الرئيس االقرتاح للتداول
ويثىن االقرتاح (إذا كان االقرتاح من النوع الذي حيتاج -عندما يطرح عضو اقرتاحًا -على الرئيس ٣٤٤

لتثنية)، أال يفتح باب النقاش وأال يعطي الكلمة ألي عضو آخر قبل أن يقرر ما إذا كان ذلك االقرتاح 
اقرتاحاً لالجتماع بأن االقرتاح يقع ضمن نظامياً ومن مث يقدمه لالجتماع. يعلن الرئيس ضمناً عندما يقدم

سلطات االجتماع وال يتعارض النظر فيه مع الوثائق اليت حتكم التنظيم أو مع القانون. إذا حكم الرئيس 
بأن االقرتاح غري نظامي عليه أن يشرح يف إجياز أسباب ذلك احلكم وينصح صاحب االقرتاح بأي إجراء 

بديل.
بل أن يقدم أي اقرتاح من االقرتاحات لالجتماع بأن يضعه يف الصيغة اليت جتعله قد يغتنم الرئيس الفرصة ق

واضحًا ومفهومًا لألعضاء وذلك بأن يطلب من صاحبه أن جيري بعض التعديالت اللغوية عليه أو أن 
يصحح بعض األرقام أو التواريخ اليت عادة ما جتد موافقة صاحب االقرتاح واالجتماع معًا دون شكليات 

ذكر.ت
ال يبدأ تداول أي اقرتاح بطريقة رمسية إال إذا قدمه الرئيس لالجتماع بصيغة من الصيغ التالية:

" طرح االقرتاح اآليت وثين [ويعيد صيغة االقرتاح]، هذا االقرتاح أمامكم اآلن للتداول (أو
").…الفرصة اآلن للسيد 

 :االقرتاح التايل نصه وثين [ويقرأ نص طرح"أما إذا طرح االقرتاح كتابة فيقدمه الرئيس قائًال
"طرح االقرتاح التايل والذي سيتلوه عليكم السيد أمني املكتب التنفيذي."أو "االقرتاح].

 :االقرتاح كما قرأ "بعد أن يتلو أمني املكتب التنفيذي نص االقرتاح، يواصل الرئيس قائًال
"أمامكم اآلن للتداول.
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يتداول األعضاء االقرتاح
يفتح الرئيس باب النقاش يف االقرتاح وذلك بأن يتجه لصاحبه ليعطيه الكلمة األوىل إذا أبدى رغبة ٣٤٥

يف ذلك. جيب أن متر كل مداوالت األعضاء عرب الرئيس، وأن يلتزم األعضاء باحلديث يف االقرتاح الذي 
أمامهم، وأن يراعوا عدد الكلمات املسموح 

بسيط، وقد يكون معقداً وشاقاً حني يعاجل اقرتاحات هامة وكبرية.

نظر مسألة ودياً
عض املسائل اليت حتتاج ألن يناقشها األعضاء حبرية أكرب وبطريقة ودية قبل أن تطرح عليهم هناك ب٣٤٦

باقرتاح، خصوصًا إذا مل يكن هناك وقت كاف إلحالتها للجنة لدراستها. أثناء التداول الودي جيري 
الشكل الذي 
يريدونه، أو يتوصلوا ألحسن صياغة ممكنة هلا، قبل أن يرجع االجتماع تلقائيًا للعمل بقواعده وإجراءاته 

).١٠٩املعتادة. يستطيع االجتماع نظر أي مسألة ودياً عن طريق تعليق األوامر املستدمية (صفحة 

خماطبة الرئيس
تأكيدًا للموضوعية، يوجه كل األعضاء حديثهم للرئيس، وعلى كل عضو عدم ذكر أمساء األعضاء ٣٤٧

أو أعضاء املكتب التنفيذي أو توجيه احلديث إليهم حىت لو كان املوضوع ردًا مباشرًا على ما طرحه 
فنيد اآلراء واحلجج إىل جمال الرتاشق باأللفاظ. يستحسن أحدهم، وذلك لئال خيرج االجتماع عن جمال ت

أن يوضح املتحدث يف مستهل كلمته إن كان مع أو ضد املسألة املطروحة للنقاش حىت يستطيع احلاضرون 
. "…أقف ضد هذا االقرتاح "أو "،…أقف مع هذا االقرتاح "متابعة حججه بسهولة. فقد يقول مثالً: 

أو "،…جاء يف حديث العضو احملرتم، "أو "ذكر املتحدث األخري،سيدي الرئيس،"وقد يقول: 
."…ناقشت السيدة مندوبة "أو "،…عن االقرتاح املتحدث الذي دافع"

إذا كان رجًال وبامسها مسبوقًا بالسيدة أو اآلنسة إذا  "السيد الرئيس،"خياطب املتحدثون الرئيس بلقب 
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. وال "…موالنا "ال الدين، فيخاطب باللقب السائد مثل كانت امرأة. أما إذا كان املتحدث من رج
خياَطب الرئيس بامسه أو بكنيته مهما كانت عالقة الرحم أو الود بينه وبني األعضاء ومهما كانت مكانته 
االجتماعية بينهم خارج نطاق رئاسة االجتماع. كما جيب تفادي استعمال ألفاظ التفخيم أثناء 

الجتماع ضيف شرف أو حماضر، فيقدم ذكر الضيف على اآلخرين، مثًال: االجتماعات. إذا كان يف ا
إذا مل يوجد يف االجتماع ضيوف، خياطب "…، السيد الرئيس، السيدات والسادة، …السيد الدكتور "

. ُخياِطب الرئيس وباقي األعضاء أعضاء املكتب التنفيذي "السيد الرئيس، السادة األعضاء"الرئيس أوًال: 
وشاغلي امل

االلتزام باحلديث يف االقرتاح املطروح
حني يعطي الرئيس عضوًا الكلمة، عليه أن يصر على أن يكون احلديث مقصورًا على املسألة قيد ٣٤٨

العضو أن يلتزم بذلك. االستطراد يف احلديث مضيعة لزمن االجتماع وإرباك وتشتيت البحث فقط، وعلى
لفكر األعضاء عن متابعة النقاش يف املوضوع الذي أمامهم. يشارك صاحب االقرتاح مشاركة كاملة يف 

ن نقاش اقرتاحه مثله مثل غريه، لكن يتوقع منه أن يناقش يف جانب اقرتاحه وليس ضده. أما إذا رأى أ
ذلك غري ممكن لسبب أو آلخر، عليه أن يعمل على سحب اقرتاحه.

ما ال يعد تداوالً
إذا قرأ عضو من األعضاء تقريراً من تقارير اللجان أو سأل أو استفسر أو علق تعليقاً قصرياً، ال تعد ٣٤٩

أيضاً. كذلك، إذا قاطع األعضاء املتحدث هذه املداخالت فرص حديث حتسب عليه كما ال تعد تداوًال 
بأسئلة أو استفسارات، ال حيسب الزمن الذي استغرقته هذه املداخالت والرد عليها يف املدة املتاحة 

للمتحدث.
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عدد الكلمات املسموح هبا للعضو
حدة يف أي اقرتاح قابل للتداول. إذا قفل االجتماع لكل عضو إذا أراد احلق يف أن يتحدث مرة وا٣٥٠

باب النقاش يف اقرتاح ال ميكن بعد ذلك ألي عضو أن يواصل النقاش فيه، وال ميكن أن يفتح باب 
).٤٠٢النقاش مرة أخرى إال إذا صوت االجتماع على ذلك باإلمجاع (صفحة 

االجتماع استئنافًا تقدم به عضو على حكم أصدره الرئيس، للرئيس احلق يف يف احلالة اليت يناقش فيها

االقرتاح يكون بذلك قد استنفذ كل حقه يف النقاش يف ذلك االقرتاح، وليس له احلق يف أن يتحدث مرة 
السيد الرئيس، أعرتض على أن يتحدث أي "ثة أو ملدة أطول إذا اعرتض أي عضو يف االجتماع قائًال: ثال

ما مل يعرتض أحد، ألي عضو احلق يف أن يتحدث أي عدد من "عضو أكثر من مرتني يف نفس االقرتاح.
املرات يف نفس االقرتاح إذا رأى الرئيس أن يعطيه الفرصة.

التعقيب
) بالتعقيب بعد انتهاء نقاش التعديل ٤٢٦ميكن للرئيس أن يسمح لصاحب اقرتاح أصلي (صفحة ٣٥١

هذه اليت مينحها الرئيس للعضو، ليست حقًا بل امتيازاً تكفله األول املقدم على اقرتاحه. وفرصة التعقيب
األعراف التداولية لصا

).٤٩٠املعارضون القرتاحه (أنظر أمنوذج الالئحة الداخلية صفحة 
إذا مل تشمل الالئحة الداخلية أمراً يعطي صاحب االقرتاح األصلي هذا احلق، فللرئيس أن يقرر أن يعطيه
أو ال يعطيه مثل هذه الفرصة. فقد يرى الرئيس مثالً أن أغلب النقاش الذي دار يدعم االقرتاح وأن إعطاء 

صاحبه فرصة للتعقيب سيكون إضاعة لوقت االجتماع.
على صاحب االقرتاح أن يرد يف تعقيبه على ما أثري ضد اقرتاحه وأال يطيل يف احلديث، وعليه إذا احتاج 

ألن يورد حقائق وأ
لذلك.

إذ يف التعقيباقرتاحه إن كان هناك مثة تعديل. إذا مل يعقب صاحب االقرتاح يف هذه اآلونة، يفقد حقه
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أن الصيغة املعدلة من اقرتاحه قد جتعل منه اقرتاحاً آخر.

مدة الكلمة
اجتماعات التنظيم للعضو يف كل اقرتاح يف كل على حتديد مدة الكلمةاستقرت قواعد املداوالت٣٥٢

بعشر دقائق. لكن ألن هذه املدة قد تكون أطول مما يسمح به جدول أعمال بعض االجتماعات، تركت 
قواعد املداوالت لكل تنظيم احلرية يف أن يعدهلا يف الئحته الداخلية مبا يناسبه. فقد حيدد أحد التنظيمات 

حدث نيابة عن وفده أو هيئته الفرعية. إذا مل هذه املدة بدقيقتني للعضو وثالث دقائق للمندوب الذي يت
حتدد الوثائق طول الكلمة، ميكن لألعضاء أن يقوموا بذلك يف بداية كل اجتماع.

إذا انتهت املدة املتاحة ملتحدث، وأراد أن يواصل حديثه، ميكنه ذلك ما مل يعرتض عضو آخر. إذا 
فق االجتماع على ذلك باألغلبية. قبل أن اعرتض أي عضو، ليس للمتحدث أن يواصل حديثه إال إذا وا

يتجاوز العضو املدة املخصصة له، على الرئيس أن ينبهه بطريقة مناسبة، وعليه أيضًا أن يتأكد من عدم 

موافقة االجتماع.بطريقة معقولة، على الرئيس أن يأخذ
ال يستطيع أي عضو من األعضاء أن يعطي بعض الزمن الذي مل يستعمله من املدة املتاحة له آلخر، كما 

خماطبة االجتماع قراءة
على الرئيس أال يسمح ألي عضو بأن خياطب االجتماع قراءة من أوراق إال إذا حوت نصوص ٣٥٣

اقرتاحات أو تقرير جلنة أو نصًا بسيطًا يتلى لالستشهاد. إذا أراد العضو أن يقرأ نصًا أطول، فعليه أن 
يستأذن االجتماع، والذي قد يأذن له باملوافقة العامة أو باألغلبية.
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لطلبات التعويقيةاالقرتاحات وا
االقرتاحات التعويقية هي تلك اليت ال متت ألعمال االجتماع بصلة بل قد تتعارض معها أو تعوق ٣٥٤

إجراءات املداوالت، أو اهلازلة اليت تضيع وقت االجتماع أو اليت ال ميكن حتقيقها إذا نظر فيها. على 
الرئيس أن يرفض مثل هذه 

تشمل االقرتاحات التعويقية تلك اليت تطلب إعادة عد األصوات مرارًا وتكراراً، أو تطلب رفع االجتماع
ل اقرتاح من االقرتاحات يف حني أن دون سبب معقول ويف وقت باكر من االجتماع، أو تطلب تأجي

املطلوب هو البت فيه حاًال، كما تشمل إثارة نقاط النظام بشكل مزعج أو تكرار األسئلة اإلجرائية 
وغريها دون داع معقول.

عندما حيكم الرئيس بعدم قبول أي اقرتاح من هذه االقرتاحات، قد يعطي أو ال يعطي أسبابه لذلك، وقد 
ذا أراد أن يتأكد من أن اقرتاحًا ما غري نظامي. مهما يكن من أمر، لصاحب أي يستشري االجتماع إ

).٤٤٥اقرتاح رفضه الرئيس احلق يف أن يستأنف لالجتماع (صفحة 

مقاطعة املتحدث
حها له لكل عضو احلق يف أن جيد من االجتماع احلماية يف أن يتحدث دون مقاطعة للفرتة اليت تتي٣٥٥

مىت ما أعطي اإلذن بالكلمة. فمقاطعة املتحدث تفسد تسلسل أفكاره وتنشر الفوضى قواعد املداوالت
يف االجتماع.

لكن ميكن ألي عضو من األعضاء أن يقاطع آخر بطريقة نظامية، خصوصاً إذا طلبت املقاطعة النظر يف 
ليت تعلو بالطبع على راحة األعضاء)، أو طلبت حتقيق امتياز من مسألة تؤثر على مصلحة االجتماع (ا

امتيازات األعضاء، أو إذا كانت تنبيهًا للمتحدث بأنه قد خرج على النظام، أو استئنافًا على حكم 
) أو طلباً إلعادة التصويت بطريقة أخرى. ٤٤٥الرئيس (صفحة 
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البعد عن التعسف
حبياد وموضوعية وباقتناع باملبادئ اليت جاءت لتحققها جيب أن تطبق قواعد وإجراءات املداوالت٣٥٦

ماع ٤٦(صفحة 
وإبعاده عن أهدافه. فقد يصعب أن حيوي النظام األساسي وغريه من الوثائق احلاكمة كل ما حيتاج إليه 
التنظيم من قواعد وإجراءات وأوامر. وقد ال تكون هذه الوثائق خالية من كل ثغرة. وبالتايل قد يكون 

استعماهلا نفسه سالحاً ذا حدين يستغله األعضاء مبن فيهم الرئيس لتحقي
فقد تكون للرئيس مصلحة يف الوصول لقرار يهمه لكنه يرى أن مسار االجتماع يشري إىل هزميته، فيتحايل 

أو يتعسفون يف استعماهلا أو تفسريها لتحقيق وقد يتحايل بعض األعضاء على بعض القواعد واألحكام 
أغراض ما كان هلم أن حيققوها بالطريق القومي.

أحياناً. جتايف مثل هذه املمارسات امللتوية روح التداول وإن اتبعت حرفية قواعد وإجراءات املداوالت
أعضاءه عنها إذا جلأوا إليها وهم حياولون كسب وبالتايل على كل اجتماع أن يتفاداها حبكمة، وأن يبعد 

أو رفض أي اقرتاح معروض على االجتماع. التصرفات واملمارسات امللتوية والتعسفية عديدة نورد أمهها 
أدناه:

.املماطلة يف أداء التكليفات والواجبات


.اللجوء للمعارضة املنظمة
قاطعة املتحدثني دون سبب معقول.م
مسبقًا لكل عضو) إلثارة امللل يف اإلطالة يف احلديث (إذا مل حيدد االجتماع مدة الكلمة

نفوس األعضاء قليلي االهتمام ودفعهم ملغادرة االجتماع.
مرارًا دون سبب جتماععرقلة سري االجتماع بتكرار طرح نقاط النظام أو اقرتاح رفع اال

معقول.
.التشكيك يف اكتمال النصاب ما مل يكن هناك أساس قوى لذلك
.طرح اقرتاحات هازلة أو غري جادة
.مباغتة االجتماع باحليل والتدابري املاكرة واإلسراع بتمرير مسألة ضد رغبة االجتماع
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يف استعمال أو تفسري بعض أحكام النظام األساسي، بالتشكيك يف سداد بعض التعسف

مثالً.

خطة للفوز
) هي فن اإلقناع عن طريق النقاش املنظم. وبالتايل، إذا أراد ٢٨املداولة كما ناقشناها أعاله (صفحة ٣٥٧

عضو أن يفوز اقرتاحه، خصوصًا إذا علق عليه أمهية كبرية أو كان موضوعه حمل اختالف بني األعضاء، 
وسائل منعليه أن خيطط ويهيئ الظروف املالئمة ويستعمل كل ما أتاحته قواعد وإجراءات املداوالت

مشروعة ووفرته من أدوات ومن اقرتاحات وطلبات إلقناع اآلخرين ليقفوا يف صفه ويوافقوا على اقرتاحه.
مهما يكن من أمر، على كل جانب من جوانب الصراع يف كل اجتماع أن يلتزم التزامًا كامًال بقواعد 

حبجج أقوى ومعلومات جديدة وإجراءات املداوالت، وأن يتقبل اهلزمية بسماحة وأن يستعد جلولة أخرى
وحقائق أمنت وبطرق أكثر إقناعاً.

أيضاً، على كل جانب أن يتذكر أن النصاب جيب أن يستمر مكتمًال أثناء االجتماع. فإذا غادر 
االجتماع عدد كبري من األعضاء الذين كانوا يف اجلانب الفائز وتدىن النصاب نتيجة لذلك دون أن ينتبه 

من القرارات مستغلة هيمنتها على االجتماع. قلية فرصتها وتطلب إعادة النظر يف قرارله أحد، قد جتد األ
جيب أن يعي مجيع األعضاء أن مغادرة البعض لالجتماع يف أغلب األحوال تقلل من عدد احلاضرين لكن 

باقية أن تأخذ زمام األمور يف يدها.ليس للدرجة اليت يفقد فيها نصابه. وبالتايل، ميكن للمجموعة ال

النصاب:
 جيرى ما حيتاج إليه من حبث وتقصي عن اقرتاحه وجيمع عنه ما ميكنه مجعه من معلومات

وحقائق.
عاطف مع اقرتاحه، ويقرؤه عليه، ويناقشه معه يتصل قبل االجتماع بكل من يرى أنه يت

ليستنري برأيه، ويكسبه يف نفس الوقت جلانبه أثناء التداول.
.ًيعد اقرتاحه (أو مشروع قراره) إعداداً وافياً، ويقدمه مكتوبا
 يطلب اإلذن بالكلمة ويطرح اقرتاحه بوضوح، ويعطي نسخة من نصه للرئيس وأخرى
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لألمني.
يطلب صاحب االقرتاح الكلمة باكرًا ويعطي االقرتاح للتداولعندما يقدم الرئيس ،

األسباب اليت جتعل اآلخرين يصوتون لصاحله، ويكون متحمسًا القرتاحه أمينًا يف عرض 
حيثياته، وينتقي لذلك حججه بدقة وعناية.



أخلوا بالنظام يف أي وقت.
.حياول منع تأجيل النظر يف االقرتاح إذا كان جو االجتماع يدل على قبوله
 عليه أن يقبل التعديالت على اقرتاحه بروح مسحة خصوصاً إذا جاءت هذه التعديالت من

املعارضني له.
بقبول واضح، ميكنه أن يقرتح إحالته للجنة ويسعى ألن إذا رأي أن اقرتاحه ال حيظى

تشكل من املتعاطفني معه، أو يطلب تأجيل النظر فيه لوقت آخر.
 عندما حيني موعد التصويت على االقرتاح، عليه أن يصوت حبماس واضح لصاحله، وإذا

شعر بأن هناك عوامل شخصية قد تؤثر على بعض األعضاء وقد متنعهم من التصويت 
عه، ميكنه أن يقرتح التصويت باالقرتاع السري.م

بالطبع، يستطيع أي عضو آخر يف االجتماع أن يتبع نفس هذه اخلطوات ليصبح حماوراً ذكياً خصوصاً إذا 
علم بأن هناك مسألة هامة ستعرض على االجتماع. كما ميكن ألي عضو خيالف االقرتاح أن يستعمل 

لدحره:نفس هذا األسلوب باخلطوات التالية 
 يطلب اإلذن بالكلمة ليتحدث ضد االقرتاح حبماس مستعمًال ما لديه من معلومات

.يستوضح صاحب االقرتاح ليضعه يف موقع املدافع
 يقرتح تأجيل النظر يف االقرتاح أو يقرتح إحالته للجنة من املتعاطفني معه إذا رأى أن

يقه للموافقة عليه.االجتماع يف طر 
.يقرتح تعديل االقرتاح ليغري من طبيعته أو يعرقل املوافقة عليه
يثري نقطة نظام
.يطلب اجتماعاً جانبياً ليتشاور فيه مع غريه من األعضاء حىت يكسبهم جلانبه
ليمنع أي إجراء بشأن قبول أو تبين ذلك االقرتاح يف ذلك االجتماع.يقرتح رفع االجتماع
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.يقرتح التصويت على االقرتاح باالقرتاع السري إذا رأى أن ذلك خيدم غرضه
.يصوت حبماس ضد االقرتاح

يقدم الرئيس االقرتاح للتصويت
٣٥٨

الرئيس باب النقاش يف االقرتاح املطروح للتداول بالطرق املعتادة قبل أن يقدمه لألعضاء ليصوتوا عليه 
).٤٤١(صفحة 

ت األعضاء على االقرتاح بـ (ال) أو (نعم) وال يوجد موقف آخر بينهما. إذا كان لألعضاء أي رأي يصو 
) ليوافق ٤٣٣معني حيول بينهم وبني اإلجابة الواضحة بال أو نعم، فعليهم تعديل االقرتاح (صفحة 

. وبعد أن حتصى األصوات (صفحة ) أو االمتناع عن التصويت٣٤٨
).٣٤٩)، يعلن الرئيس النتيجة (صفحة ٣٦٥
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الفصل الثاني والعشرون: الرتشيح
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ما هو الرتشيح؟
متساو مع غريه من األعضاء يف أن يشارك يف أي اجتماع له احلق يف لكل عضو يف التنظيم حق٣٥٩

حضوره، وأن يسأل أي سؤال يستوضح به ما خفي عليه، وأن يرشح غريه ألي منصب من مناصب 
التنظيم، وأن يصوت على أي مسألة، ويقرتع النتخاب أي شخص لينوب عنه أو ميثله يف أداء مهمة ما 

تب التنفيذي أو لشغل وظيفة. يتم اختيار األشخاص مللء أي منصب أو مللء منصب من مناصب املك
). والرتشيح هو أن ٣٤٦من مناصب تنظيم من التنظيمات يف خطوتني: الرتشيح مث االنتخاب (صفحة 

يقدم عضو بدون تعليق اسم شخص آخر هلذا الغرض.

االحتياطات القانونية يف الرتشيح
حيدد النظام األساسي طريقة الرتشيح ملناصب التنظيم وشروط أهلية املرشح. إذا مل حيدد النظام ٣٦٠

معنية، ومل يكن للتنظيم عرف متبع، ومل يتبىن مرجعاً الذي تبناه. إذا مل ينص النظام األساسي على طريقة
عامًا ليهتدي به، ميكن أن يعتمد على ما جاء يف أي مرجع عام متداول ويطوع ما ورد فيه من إجراءات 
لتناسب حالته. أما إذا رأى التنظيم أن يسلك طريقًا سريعاً، فيمكن ألي عضو من أعضائه، يف اجتماع 

يقة املناسبة اليت يراها.قانوين، أن يقرتح الطر 
يف حقيقة األمر، ليس هناك أي إلزام ألي تنظيم ألن جيري أي ترشيحات ألي منصب إذا كان االقرتاع 
سيتم مبناداة أمساء األعضاء أو باالقرتاع السري، ألن لكل عضو احلق، يف هاتني احلالتني، يف أن يصوت 

ظل املمارسة املعتادة هي السائدة، وهي الرتشيح ألي عضو من أعضاء التنظيم رشح أم مل يرشح. لكن ت
أوًال قبل االقرتاع مللء أي منصب. فالرتشيح يوجِّه عملية االقرتاع حني حيصرها على أحسن املرشحني يف 
القائمة. ويف عملية الرتشيح أيضاً تأكيد على أن التنظيم قد بذل جهداً واضحاً يف انتقاء شاغلي مناصبه.
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شروط أهلية املرشح
لكل عضو من أعضاء التنظيم احلق يف أن يرشح أي عضو آخر إذا استوىف شروط األهلية للمنصب ٣٦١

املعين. حيمل االختيار بني األشخاص عنصر املنافسة، لكن ال تكون املنافسة يف حقيقة األمر على 
فعون عنه من مبادئ وما ميثلونه من األشخاص أنفسهم بقدر ما تكون على ما يقدمونه من برامج وما يدا

بدائل تقنع الناخب وتتفق مع تطلعاته وطموحاته.
ميكن أن يرشح نفس الشخص أو ينتخب ملنصبني خمتلفني متامًا يف نفس الدورة االنتخابية ما مل متنع 

حدمها، النظم املتبعة ذلك. إذا منع التنظيم اجلمع بني منصبني، على أي عضو ترشح ملنصبني أن خيتار أ
ويفتح الرئيس املنصب اآلخر لرتشيحات أخرى. ميكن ترشيح أي عضو حىت لو كان غائباً على أن تؤخذ 

موافقته على أن خيدم يف املنصب الذي رشح له.
إذا رشح عضو من أعضاء املكتب التنفيذي ملنصب آخر أثناء فرتة توليه ملنصبه، فليس مطلوبًا منه أن 

له قبل أن تعلن نتيجة التصويت. وإذا فاز عضو املكتب التنفيذي مبنصب يستقيل من املنصب الذي يشغ
غري املنصب الذي يشغله، فهو ملزم بقبول املنصب اجلديد ما دام قد وافق على الرتشيح.

إجراءات الرتشيح
يقفل باب الرتشيح عندما تبدأ عملية الرتشيح، يقبل الرئيس كل األمساء اليت يرشحها األعضاء وال ٣٦٢

حىت لو طلب عضو ذلك باقرتاح حىت يتأكد من أن كل األعضاء قد اكتفوا بالفعل من الرتشيح. إذا قفل 
باب الرتشيح، ميكن أن يفتح مرة أخرى بأغلبية األصوات يف أي وقت حىت يبدأ االقرتاع.

ال حيتاج الرتشيح لتثنية (تزكية)، لكن قد تسمح بعض التنظيمات خبطبة تزك
ويعطي فيها األسباب اليت من أجلها رشحه. تقتصر مثل هذه اخلطبة على مؤهالت العضو ومدى 
استيفائه لشروط األهلية لذلك املنصب. على كل تنظيم قائم أن يتبىن طريقة حمددة لرتشيح رئيسه وأعضاء 

التنظيم أو نص عليها يف نظمه املتبعة، وذلك بعد مكتبه التنفيذي. يبدأ االقرتاع بالطريقة اليت اعتاد عليها
قفل باب الرتشيحات مباشرة. يتم الرتشيح بواحدة من الطرق اآلتية:

الرتشيح بواسطة الرئيس.
.الرتشيح بواسطة جلنة
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.الرتشيح من القاعة
الرتشيح باالقرتاع السري.
لرتشيح بالربيدا.
الرتشيح بالعريضة.

الرتشيح بواسطة الرئيس
يف هذه الطريقة خيتار الرئيس املرشحني للمناصب اليت سيقرتع عليها، وهي الطريقة املعتادة يف ٣٦٣

حني يرشح الرئيس أعضاء املكتب التنفيذي املؤقتني وأعضاء اللجان، ويندر أن االجتماعات اجلماهريية
لرئيس ذلك احلق. يف تستعمل يف اجتماعات التنظيمات القائمة إال إذا أعطى النظام األساسي ا

. جيب أن أعضاء املكتب التنفيذي لكن ميكنه أن يرشح أعضاء اللجان ما عدا أعضاء جلنة االنتخابات
يشمل النظام األساسي الن

على ذلك، ألي عضو من األعضاء أن يطرح اقرتاحاً يطلب به إعطاء الرئيس التخويل الالزم.

الرتشيح بواسطة جلنة االنتخابات
ضاء مكتبها التنفيذي يف اجتماعها العام، ال يكون الرتشيح من يف التنظيمات الكبرية اليت تنتخب أع٣٦٤

) لتقوم مبهمة القاعة وحده عملياً. لذلك قد ختتار بعض هذه التنظيمات جلنة تسميها (جلنة االنتخابات
م األساسي يف إعداد قوائم املرشحني للمناصب اليت سيقرتع عليها ضمن مهام أخرى. وقد ينص النظا

أحسن بعض التنظيمات على أنه لن تقبل أي ترشيحات من القاعة. الرتشيح بواسطة جلنة االنتخابات
الطرق وأسهلها إذا اختري أعضاء هذه اللجنة بعناية.

جلنة االنتخابات
واالنتخاب ومنعاً ألي شبهة مبحاباة جهة، وتوخياً للدقة يف فرز ت الرتشيحتأكيداً للحيدة يف إجراءا٣٦٥

، خيتار التنظيم جلنة لالنتخابات لتكون مسئولة عن إجراءات الرتشيح والتصويت واالقرتاع أثناء األصوات
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ويعطيها السلطات اليت متكنها من حتقيق مهامها. ينص اجتماعات التنظيم خصوصاً االجتماعات العامة،
النظام األساسي على حجم هذه اللجنة ومهامها وكيفية تشكيلها واختيار أعضائها، والشروط املطلوب 
توافرها فيهم، ويعطيها التعليمات الالزمة ألداء مهامها، وكيف ومىت ترفع تقريرها. قد تكون هذه اللجنة 

م اختيارها يف وقت معني قبل انتخابات املكتب التنفيذي مباشرة، وُحتل تلقائيًا بعد مستدمية أو مؤقتة يت
أن تفرغ من مهامها. إذا اعتذر أي عضو رشحته اللجنة عن عدم قبول الرتشيح بعد أن رفعت تقريرها، 

تعود اللجنة للعمل تلقائياً لرتشح عضواً آخر مكانه.
ظيم أو عدد املرشحني أو عدد املناصب أو اخليارات املراد خيتلف حجم هذه اللجنة باختالف حجم التن

جلنة مستقلة وحمايدة تشكل من بني األعضاء العاملني واملعاصرين ألحوال االقرتاع عليها. جلنة االنتخابات
اطق واالجتاهات وامليول فيه التنظيم والعليمني بأحوال عضويته، واملهتمني مبستقبله، واملمثلني ملختلف املن

ما أمكن ذلك، ومن الذين ال متثل وجهات نظرهم أو مواقفهم عائقًا هلم يف القيام بواجبهم. فمن أهم 

م متثيالً صادقاً.التنظيم حىت تأيت القيادة ممثلة لعضوية التنظي
من بني عضويته وال يتدخل الرئيس يف ينتخب االجتماع العام أو مكتبه التنفيذي أعضاء جلنة االنتخابات

يها أي تعليمات أيًا كان نوعها، وبذلك ينأى بنفسه وباللجنة نفسها عن 
الشبهات. ميكن للرئيس مثله مثل أي عضو آخر أن يتقدم للجنة برتشيحاته، وللجنة أن تنظر وتقرر فيها 

ضمن غريها من الرتشيحات.
سهم ألي منصب من مناصب التنظيم، لكن على أي احلق يف أن يرشحوا أنفألعضاء جلنة االنتخابات

واحد منهم يقبل الرتشيح ألي منصب أن يستقيل من اللجنة أو يعفى من حضور االجتماع الذي يُناَقش 
فيه ترشيحه. وألعضاء هذه اللجنة احلق يف أن يُنتخبوا وأن يقرتعوا مثلهم مثل غريهم من األعضاء.

للجنة االنتخابات املهام التالية:
 تراجع الشروط اليت يطلبها التنظيم يف قيادته، وقد جتري مسحًا عامًا بالطريقة اليت تراها

قوا، وترفع قائمة باملرشحني لالجتماع العام.وتأخذ اإلذن منهم إذا واف
 حتدد األعضاء الذين حيق هلم التصويت وتعد قائمة مبدئية بأمساء الناخبني مستعينة
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بسجالت العضوية الصحيحة، وتنشر هذه القائمة على العضوية لتتيح للجميع جماًال ألن 
سبب معقول يراجعوها ويطعنوا يف صحة عضوية أي شخص جاء فيها إذا كان هناك

لذلك أو يطلبوا إضافة اسم سقط سهواً.
.تفصل يف أي طعون رفعت إليها تشكك يف صحة قيد أي شخص يف تلك القوائم
 تنشر قوائم الناخبني النهائية يف األماكن اليت تراها مناسبة أو تلك اليت حتددها الئحة

النشر أو يضاف أي االنتخابات إن كان للتنظيم مثل هذه الالئحة. وال حيذف بعد هذا 
ناخب آخر.

.حتدد اكتمال النصاب القانوين
.حتدد صحة التوكيالت اليت رفعت هلا ملراجعتها
.حتدد مىت تقفل فتحات صناديق االقرتاع
.تستمع وتعطي رأيها يف أي مشكلة تتعلق حبق أي عضو يف التصويت
 على األعضاء يف تراقب عملية إعداد وطباعة بطاقات االقرتاع، وتشرف على توزيعها

االجتماع العام أو يف أي اجتماع آخر أو ترسلها هلم بالربيد، وجتمع هذه األوراق 
وتفحصها وتفرزها وحتصر األصوات.

 ترفع تقريرًا انتخابيًا للرئيس يشمل عدد األصوات الصحيحة اليت اقرتعت لصاحل كل
كل مرشح، عدد منصب، عدد األصوات الالزمة لالنتخاب، عدد األصوات اليت ناهلا

األصوات الباطلة، واألصوات اليت اقرتعت ألي أشخاص مل يرشحوا. ليس لرئيس جلنة 
أو ألي عضو آخر فيها احلق يف أن يعلن نتيجة االقرتاع أو التصويت، هذه االنتخابات

النتخابات بأكمله يف مسئولية رئيس االجتماع. يثبت أمني املكتب التنفيذي تقرير جلنة ا
حمضر االجتماع.

طريقة عمل جلنة االنتخابات
جتتمع جلنة االنتخابات٣٦٦

ض ترشيح اللجنة له أن حيتفظ مبا دار بينه وبني اللجنة سراً. تطلب بعض التنظيمات من العضو الذي يرف
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توقيع رئيسها وتوقيع كل عضو فيها. إذا اعرتض بعض أعضاء اللجنة على بعض حيمل تقرير اللجنة
املرشحني الذين ضمتهم القائمة، ميكنهم أن يرشحوا غريهم من القاعة.

أكثر من مرشح واحد للمنصب الواحد أن تضع يف قائمة املرشحنيباترغم أنه يف إمكان جلنة االنتخا
إال أنه يفضل أال تفعل ذلك. فبعض األشخاص، وقد يكونون من األكفاء الذين حيتاج إليهم التنظيم، قد 
افسة ال يرغبون فيها مع غريهم. أيضاً، إذا قدمت 

االنتخابات أن تتصل بالعضو الذي ترشحه لتأخذ موافقته قبل أن تدرج امسه يف قائمة املرشحني.

قائمة املرشحني
قائمة املرشحنيتنشر جلنة االنتخابات٣٦٧

التنفيذي يف اجتماع رمسي ليعتمدها.
. ففي الوقت املناسب، يطلب الرئيس من ول خطوة يف بداية إجراءات الرتشيحترفع اللجنة تقريرها عادة كأ

قائًال: أن ترفع تقريرها والذي يتكون من قائمة مرشحني واحدة. يتقدم رئيس اللجنةجلنة االنتخابات
النتخابات الرتشيحات اآلتية لكل منصب حسب ترتيبه يف النظام األساسي: السيد الرئيس، ترفع جلنة ا"

…، ملنصب أمني املكتب التنفيذي السيد …السيد ، ملنصب نائب الرئيس…ملنصب الرئاسة السيدة 

لى التقرير وبعد أن يكمل تالوته يسلمه للرئيس. ال يقرتح رئيس اللجنة على االجتماع أن يوافق ع"اخل،
الذي رفعه كما حيصل يف األنواع األخرى من تقارير اللجان. وبالتايل ال يتخذ االجتماع أي قرار بشأن 

هذا التقرير ألن إقراره أو رفضه يعين مؤازرة أو معارضة املرشحني قبل إجراء االنتخابات.
، يعيد قراءة أمساء املرشحني معلنا بذلك قبوهلا ترشيحات بعد أن يستلم الرئيس تقرير جلنة االنتخابات

للمناصب املعلنة، مث يطلب من باقي األعضاء يف االجتماع أن يتقدموا بأي ترشيحات إضافية لنفس 
املناصب إذا أرادوا حىت حيمي اللجنة من أي شبهة حمتملة، بالصيغة التالية:

"للرئاسة، هل هناك أي ترشيحات أخرى هلذا …السيدة رشحت جلنة االنتخابات
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إذا رشح عضو عضوًا آخر، يعيد الرئيس اسم املرشح مث يسأل االجتماع مرة "املنصب؟
أخرى إن كانت هناك ترشيحات أخرى وهكذا حىت تقف الرتشيحات.

 :الرئيس،إذًا يُقفل باب الرتشيحات ملنصب "عندما تقف الرتشيحات، يقول الرئيس"
ويواصل طلبه للرتشيح لباقي املناصب بنفس الطريقة حىت ينتهي منها.

 بعد أن تكتمل كل الرتشيحات، يطرح الرئيس القائمة لالقرتاع عليها وفق الطريقة اليت نص

ترشيح القاعة
باشر من القاعة طريقة مألوفة. فعندما حيني موعد انتخاب أعضاء املكتب التنفيذيطريقة الرتشيح امل٣٦٨

ينص النظام قائمة املرشحنييف االجتماع العام، وبعد أن ترفع جلنة االنتخابات
األساسي على عدم جواز ذلك، يطلب الرئيس من األعضاء أن يتقدموا بأي ترشيحات إضافية (أنظر 

هو الطريقة الوحيدة املتاحة لالجتماع، ، يكون ترشيح القاعةالفقرة أعاله). إذا مل توجد جلنة انتخابات
ة املثلى وال تعطي دائمًا أفضل املرشحني وذلك لضيق الوقت املتاح لألعضاء يف لكنها ليست الطريق

عندما يفتح الرئيس باب الرتشيح من القاعة يقف العضو ويتقدم برتشيحه أو يقدمه وهو جالس يف 
ضو أكثر من شخص واحد للمنصب الواحد يف املرة الواحدة. االجتماعات صغرية احلجم. ال يرشح الع

فإذا كان املطلوب مثًال هو تقدمي ترشيحات ملنصيب الرئيس وأمني املكتب التنفيذي، ال ميكن لعضو أن 
بل "ملنصب أمني املكتب التنفيذي…ملنصب الرئاسة والسيد …سيدي الرئيس، أرشح السيدة "يقول: 

ص واحد عندما يعطى الفرصة. أيضاً، ال يعطى أي عضو فرصة ليتقدم عليه أن يكتفي برتشيح شخ
برتشيح آخر إال إذا مل يطلب أي عضو آخر الفرصة.

):بالصيغ التالية (عندما ال تكون هناك قائمة ترشيحات مقدمة من جلنة االنتخاباتيتم ترشيح القاعة
باب الرتشيح اآلن مفتوح ملنصب أمني املكتب التنفيذي."يس: الرئ"
 :إذا مل يرغب السيد على بازرعة يف أن "السيد الرئيس: أرشح السيد على بازرعة"عضو

يرشح، عليه أن يرفض ذلك فور مساع امسه.
 :ُرشِّح السيد على بازرعة ملنصب أمني املكتب التنفيذي،"يعيد الرئيس اسم املرشح قائًال



٣٣٧

"هل من ترشيحات أخرى؟
الذي أعلنه، مث يقفل باب الرتشيح لذلك املنصب ويفتحه ملنصب آخر. يتم ترشيح أعضاء 

املكتب التنفيذي حسب الرتتيب الذي مسيت به مناصبهم يف النظام األساسي.

الرتشيح باالقرتاع السري
، والذي يتيح لكل عضو من هو حتديد املرشحني عن طريق االقرتاع السريالرتشيح باالقرتاع السري٣٦٩

أعضاء التنظيم الفرصة يف أن يبدي رأيه يف من يرى أنه يستحق أن يرشح. يف هذه الطريقة، يعطي أمني 
فيذي بطاقة فارغة لكل عضو من أعضاء التنظيم لريشح فيها من يرى لكل منصب من املكتب التن

. ال جترى بعد املناصب اليت سيقرتع عليها. حتصر البطاقات ويدرج كل اسم ورد فيها يف قائمة املرشحني
ح من يرى لكل منصب ذلك أي ترشيحات أخرى لنفس الغرض ألن كل عضو قد أعطي الفرصة لريش

إال إذا رأت األغلبية غري ذلك. من عيوب هذه الطريقة أن عدد املرشحني قد يكون كبريًا جدًا ألن كل 
عضو ميكن نظرياً أن يرشح نفسه فتشمل القائمة بالتايل كل عضو يف التنظيم.

الرتشيح بالربيد
د يف التنظيمات ذات العضوية املتفرقة يف أحناء البالد مثالً. ٣٧٠

يف هذه الطريقة ترسل أمانة املكتب التنفيذي ورقة الرتشيح، وهي ورقة شبيهة بورقة االقرتاع لكل عضو 
حيق له التصويت، وتطلب منه أن يرشح فيها من يرى ويرجعها هلا يف وقت حمدد. تسجل األمانة كل 

.ترد إليها وتدرجها يف قائمة املرشحنياالستجابات اليت 

الرتشيح بالعريضة
ميكن ألي جمموعة من أعضاء التنظيم أن ترشح أي عدد من األشخاص وترفع أمساءهم يف عريضة ٣٧١

يضة لقائمة املرشحني وكأن توجهها ألمانة املكتب التنفيذي. يضاف اسم كل مرشح ورد امسه يف هذه العر 



٣٣٨

املرشحني الذين ميكن أن تضمهم كل عريضة وعدد التوقيعات الالزمة لتبين العريضة وميعاد تقدميها وغري 
ذلك من التفاصيل.



٣٣٩



٣٤٠
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٣٤٢
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٣٤٣



٣٤٤

ما هو التصويت؟
٣٧٢

عضاء ليست 
تصويتًا وال تنجز وحدها أمرًا يف أي اجتماع. جيب أن يصوت كل عضو بطريقة أو بأخرى على أي 
مسألة تعرض يف أي اجتماع. إن أقوى رأي يقدمه أي عضو يف أي اجتماع هو صوته الذي يديل به 

اإلرادة ال ميكن التعبري عنها إال إذا استطاع كل فرد أن يبدي رأيه حبرية دون أن يكون خائفاً أو مهدداً.
جيرى التصويت بعدة طرق بعضها علين وبعضها اآلخر سري. وأكثر الطرق استعماًال هي طريقة التصويت

أو برفع اليد أو باملوافقة العامة (صفحة ًا بـ (ال) أو (نعم)، يأيت بعدها التصويت بالقيام والقعودشفوي
٤٠٠.(

يلجأ االجتماع للتصويت باالقرتاع السري أو مبناداة االسم إذا طلبها القانون أو النظام األساسي أو طلبها
األعضاء. أما التصويت بالبطاقة فهو الطريقة املعتمدة يف حالة املندوبني الذين يصوت كل واحد منهم 

نيابة عن قاعدته بثقل معني.
جيب أن يكون العضو حاضراً بشخصه أثناء التصويت، وال يسمح بالتصويت باملراسلة أو بالوكالة (أنظر 

ددت طريقته بدقة ووضوح.أدناه) إال إذا نصت النظم املتبعة على ذلك وح
)، وتسقط إذا مل حترز ٣٩١، جتاز االقرتاحات باألغلبية (صفحة ما مل يطلب التنظيم أغلبية خاصة

األغلبية أو تعادلت األصوات. للرئيس مثله مثل غريه من األعضاء صوت واحد يف أي اقرتاح يصوت 
عليه. ال يصوت الرئيس عادة يف االجتماعات اليت يرأسها إال إذا كان صوته سريجح كفة على االجتماع

). ٣٩٨أخرى أو سيحدث تعادالً يف األصوات، ويعرف هذا بصوت الرتجيح (صفحة 



٣٤٥

حق التصويت
يف اجتماعات التنظيم واجتماعات جلانه مكفول لكل عضو دون متييز على أساس حق التصويت٣٧٣

جنس أو لون أو عقيدة أو عرق أو مكان سكن أو مؤهل أو كفاية مالية معينة ما مل تكن عضويته معلقة 
ألساسي من هذا احلق نتيجة انتمائه لنوع عضوية لسبب معقول، وما مل حيرمه عقد التأسيس أو النظام ا

ليس هلا حق التصويت. وحق التصويت مكفول لكل عضو حىت لو كانت عليه متأخرات اشرتاكات مالية 
مل يسددها للتنظيم بعد ما مل ينص النظام األساسي على عكس ذلك.

مكفول لكل عضو دون متييز كما أسلفنا، وأن لكل عضو صوت واحد مهما  ورغم أن حق التصويت

لتوفري كفاءات أعلى بني عضويتها، فتستحدث دوائر أخرى غري الدوائر اجلغرافية تسميها دوائر اخلرجيني 
مثالً 

من جمموعة من املسامهني، احلق يف أن تعطي وقد يعطي القانون لبعض التنظيمات، خصوصًا اليت تتكون 
أعضاءها قوة تصويت تتفاوت بتفاوت حجم ما ميلكون من أسهم مثًال. وبالتايل، قد يكون الشخص 

شركة من الشركات مثًال وحيمل من أسهم هذه الشركة حصة تعطيه أصواتاً وكيًال لغريه يف جملس إدارة
أكثر.

ظيم أن يفرض على أعضائه التصويت على كل اقرتاح واالقرتاع يف كل االنتخابات. فللعضو ال يستطيع التن
للذين يشاركون -عن قصد أو دون قصد -احلق يف أن ميتنع عن التصويت، لكنه بذلك يتنازل عن حقه 

يف التصويت. يف االنتخابات العامة
صناديق اال

موحد يقاطع االنتخابات مثًال إال أنه يف النهاية كم مؤثر يرجح الكفة يف صاحل القوى امللتزمة اليت حتشد 
مناصريها للتصويت.



٣٤٦

ما هو االنتخاب؟
االنتخاب هو اختيار عضو مللء منصب من مناصب التنظيم أو شخص ألداء وظيفة معينة عن ٣٧٤

ألداء سلطة أعلى) بصفته الشخصية أو الرمسية عضوًا أو شخصًا آخر مللء منصب أو لشغل وظيفة أو 

متيزت نيابية والتنفيذية أو أي مناصب أخرى وفق أهليتهم. وبالتايل، يفرز االنتخاب، كما تدل لغته، خنبة 
تويل تلك املناصب.بأهليتها 

نتخاباتمراقبة اال
جيب أن تكون إجراءات االنتخابات مستقلة، وحرة، ونزيهة، وحمايدة، وال غش فيها وال تزوير وال ٣٧٥

إكراه لشخص ليصوت لغري من يريد، وأن تدار وفق أسس وضوابط سليمة. فقد يرى تنظيم من 
) من بني أعضائه أو من غريهم لتكون ٣٣٢صفحة نة حمايدة (جلنة االنتخاباتالتنظيمات أن يكون جل

تطلب جهة أو سلطة رقابية أعلى أن يكون هلا ضلع يف مسئولة عن كل مهام الرتشيح والتصويت. وقد
لتايل يكون التنظيم ملزماً بأن يكون مثل هذه اللجنة.مراقبة انتخابات كل تنظيم مسجل لديها، وبا

ضوابط التصويت واالنتخاب
ليضمن التنظيم انتخابات سليمة، عليه أن يفصل يف نظامه األساسي أو يف وثائقه احلاكمة األخرى ٣٧٦

قواعد وإجراءات كل أنواع انتخاباته، وأن يعطي نسخة من هذه القواعد لكل عضو، وأن يعني جلنة 
يف أي انتخابات أجراها لفرتة مناسبة لالنتخابات لرتاقب سري العملية االنتخابية، وحيتفظ بأوراق االقرتاع 

قبل إتالفها. فيقوم كل تنظيم من التنظيمات خالل الثالثة أشهر (أو أكثر) السابقة لنهاية دورته باختاذ  
كل التدابري الالزمة النتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي يف امليعاد الذي حدده نظامه األساسي. فيعد قوائم 

نع عن فصل أي عضو، أو جيري أي تعديالت يف نظامه األساسي، أو جديدة بأمساء كل أعضائه، وميت
جيمد أي هيئة فرعية تابعة له. وحيظر يف أي مرحلة من مراحل االنتخابات أن حياول أي عضو أن يؤثر 



٣٤٧

بطريق مباشر أو غري مباشر على تصرفات أي ناخب أو على سرية التصويت أو يأيت بأي فعل خمل 
.من مراكز االقرتاع أو أن يتدخل بأي طريقة يف مهام جلنة االنتخاباتبالنظام داخل أو بالقرب 

االحتياطات القانونية يف التصويت
بالرغم من أن لكل عضو يف التنظيم احلق يف التصويت على أي اقرتاح مطروح للتداول واالشرتاك يف ٣٧٧

يف التصويت ويزيد عليها تخابات، حيدد القانون أو عقد التأسيس أو النظام األساسي حقوق العضوأي ان
أو مينعها عن بعض األعضاء يف بعض احلاالت أو وفق نوع العضوية.

ات حيدد القانون أو النظام األساسي أو كالمها مكان وتاريخ انتخابات أعضاء املكتب التنفيذي، وإجراء
االقرتاع، وطريقة الدعوة لالنتخابات، واألعضاء الذين حيق هلم التصويت، واألغلبية املطلوبة لالنتخاب، 
ومىت يباشر املنتخبون مهام مناصبهم، وطريقة االنتخابات التكميلية مللء املناصب اليت قد تشغر أثناء 

راءات معينة ومل تكن له إجراءات الدورة االنتخابية. إذا مل ينص التنظيم يف نظامه األساسي على إج

عاماً، فيمكنه أن يعتمد على ما جاء يف أي مرجع عام متداول آخر ويطوع ما ورد فيه من إجراءات 
ي على طريقة معينة ومل يتنب التنظيم مرجعًا عاماً، ومل جيد أي لتناسب حالته. إذا مل ينص النظام األساس

مرجع عام يف متناول اليد ليستهدي به، ميكن ألي عضو أن يقرتح الطريقة املناسبة اليت يرى أن على 
االجتماع إتباعها قبل بدء التصويت على اقرتاح أو انتخاب مرشح ملنصب معني.

جيري فيها االقرتاع سرياً، ال ميكن ألي اجتماع أن يعطل هذا إذا حدد النظام األساسي احلاالت اليت
األمر ولو باإلمجاع. وقد ينقض القضاء أي قرار اختذه أي اجتماع ويأمر بإعادة االقرتاع إذا أتضح أن 

ختذت طريقة نفسه قد مت جتاهله وااالحتياطات الالزمة لالقرتاع السري مل تتخذ، أو أن االقرتاع السري
باالقرتاع أخرى للتصويت. إذا نص النظام األساسي على أن يتم انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي

م األساسي نفسه.استثناء هذه احلالة يف النظا



٣٤٨

متى ال يكون التصويت ضرورياً؟
قد تكون بعض االقرتاحات من الوضوح مبكان حبيث ال حيتاج االجتماع لتبنيها بالتصويت الفعلي، ٣٧٨

هل يوافق االجتماع على تبين هذا "). فقد يقول الرئيس: ٤٠٠بل يأخذ الرأي باملوافقة العامة (صفحة 
"قرتاح؟اال

فيطرح االقرتاح للتصويت. إن مل يفعل الرئيس ذلك لن يكون هناك قرار.

متى يبدأ التصويت؟
ماع وإذا مل يكن االقرتاح قابالً يبدأ التصويت على أي اقرتاح إذا اكتمل النصاب القانوين يف االجت٣٧٩

)، أو إذا أخذ النقاش حقه ومل يطلب أحد الكلمة، ٤٤١النقاش فيه باقرتاح بقفل باب النقاش (صفحة 
ن ميعاد االنتخابات الذي حتدد يف جدول أعمال االجتماع.أو إذا حا

إجراءات التصويت
حني يتأكد الرئيس من أن االجتماع قد وصل لنهاية النقاش يف االقرتاح وتوافر النصاب، يسأل ٣٨٠

رح االقرتاح إذا مل يكن هناك متكلم، نط"أو "هل االجتماع مستعد للتصويت؟"األعضاء قائًال مثًال: 
فيتلو صيغة االقرتاح يف شكله النهائي مث إذا مل يعرتض أحد، يبدأ الرئيس إجراءات التصويت"للتصويت.

يسأل املوافقني رأيهم أوًال مث املعارضني (وليس العكس). جيب أال يغفل الرئيس سؤال املعارضني حىت لو  
إال يف احلالة اليت يقدم فيها االجتماع صوت شكر لضيف من ضيوف كانت األغلبية واضحة أو إمجاعاً،

التنظيم. ففي هذه احلالة، ال يسأل الرئيس املعارضني عن رأيهم. يقوم الرئيس بعد األصوات أو يكلف 
إن أمكن ) من جانيب املسألة (املساندين واملعارضني)أمانة االجتماع أو يعني مساعدين (ضباط اقرتاع

هذه املهمة يف التنظيمات الكبرية.ملساعدته، وغالباً ما تتوىل جلنة االنتخابات
(مبا يف ذلك التصويت باالقرتاع السري)، للرئيس احلق يف أن يأمر بإعادة عد مهما كانت طريقة التصويت

) إذا ساوره أدىن شك يف صحة النتيجة. أيضاً، إذا شك ٣٦٨وات بطريقة أخرى مناسبة (صفحة األص
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أي عضو يف نتيجة التصويت أو رأي أن الرئيس قد أخطأ يف إعالن النتيجة، فيحق له فور مساعه ذلك 
فيعيد "ة التصويت بطريقة أخرى.أطلب إعاد"اإلعالن أن يطلب إعادة التصويت قائًال بصوت مسموع: 

االجتماع عد األصوات بالقيام والقعود يف االجتماعات صغرية احلجم أو برفع اليد. إذا أعيد التصويت 
مرة أخرى للتأكد من صحته، ال يعاد التداول يف االقرتاح أيضًا إال باملوافقة العامة. ألي عضو من 

األصوات حىت لو مل حيضر التصويت يف مرحلته األوىل.األعضاء احلق يف أن يصوت يف مرحلة إعادة عد
ال يسمح ألي عضو بإبداء األسباب اليت جعلته يتخذ هذا املوقف أو ذاك عند التصويت أو بعده ألن 
ذلك يعد كأنه مواصلة للنقاش. لكن ميكن للعضو أن يغري رأيه (أي يغري اجلانب الذي صوت له) يف أي 

أو بالقيام والقعود أو مبناداة االسم، على أن يكون ذلك قبل أن يعلن الرئيس وقت إذا مت التصويت شفوياً 
نتيجة التصويت. لكن، ال ميكن للعضو أن يغري رأيه إذا أودع بطاقته يف صندوق االقرتاع.

ألي عضو احلق يف أن يصوت لنفسه وأن يعد بالتايل صوته يف حساب األغلبية يف أي مسألة هلا عالقة 
ا مصلحة خاصة ما دام تصرفه نزيهًا وبعيدًا عن الضغط على اآلخرين إذا مسحت له النظم به أو له فيه

املتبعة واألعراف السائدة حبضور االجتماع. هلذا العضو أيضاً احلق يف أن يصوت لنفسه وهو ينافس لشغل 
كل عضو مكتب أو منصب أو ألداء عمل ما يف التنظيم. ولصاحب أي اقرتاح من االقرتاحات، مثله مثل

آخر أن يصوت مع أو ضد اقرتاحه ألن موقفه قد يتغري أثناء املداوالت أو قد يكون اقرتاحه قد تعدل. 
حيكم االجتماع العام يف كل اخلالفات اإلجرائية اليت تطرأ أثناء التصويت أو عد األصوات. ويعطي الرئيس 

الكلمة ألي عضو يطلبها قبل إعالن النتيجة.

تإعالن نتيجة التصوي
يعلن الرئيس نتيجة التصويت بعد أن ترفع جلنة االنتخابات٣٨١

بكل الطرق املتاحة. يعلن الرئيس حجم األغلبية اليت ناهلا االقرتاح، أغلبية ثلثي األصواتصحة قراره
مثًال، وإذا ُعدت األصوات يعلن تفاصيل العد واسم الشخص الفائز أو نص االقرتاح الذي أجيز. يعلن 

الرئيس االقرتاح الذي تبناه االجتماع أو رفضه بقوله:
"،أو "الذين قالوا ال يفوزون، يسقط االقرتاح،"أو "الذين قالوا نعم يفوزون، جياز االقرتاح

"سقط االقرتاح."أو "صوتاً،…صوتاً ضد …وافق االجتماع على االقرتاح بأغلبية "
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 الذين ضد "أو "الذين مع االقرتاح يفوزون. جياز االقرتاح،"أو عند التصويت برفع األيدي
"يفوزون، يسقط االقرتاح.االقرتاح 

 أو إذا عدت األصوات أثناء الوقوف للتأكد من أن االقرتاح قد أحرز أغلبية ثلثي
مل حيصل االقرتاح على ثلثي "أو "ثلثا األصوات مع االقرتاح، جياز االقرتاح،": األصوات

"األصوات. يسقط االقرتاح.
ن الرئيس أي إجراءات ترتتب على تبين أو رفض االقرتاح، ويضيف أي معلومات بعد إعالن النتيجة، يعل

الزمة لوضع االقرتاح الفائز موضع التنفيذ، مث يواصل االجتماع معلنًا البند التايل يف جدول أعماله. ال 
به هو لذلك اخلطأ أو نبهه عضو . فإذا تنتبطل االنتخابات إذا أخطأ الرئيس يف إعالن نتيجة التصويت

من األعضاء لذلك، عليه أن يأمر بإعادة عد األصوات مرة أخرى.

على االقرتاحاتاالمتناع عن التصويت
كما أن للعضو احلق يف التصويت على االقرتاحات اليت تطرح يف أي اجتماع، فإن له أيضًا حق ٣٨٢

و الذي امتنع عن التصويت احلق يف إعالن موقفه. يسلم املمتنع عن االمتناع عنه، لكن ليس للعض
عند مناداة امسه أثناء التصويت "موجود"أو "ممتنع"أو يقول التصويت ورقته فارغة عند االقرتاع السري

غلبية ألنه ختلى عن حقه طوعًا لبقية األعضاء . ال يعد املمتنع عن التصويت يف حساب األمبناداة االسم
ليقرروا نيابة عنه. واملمتنع عن التصويت مثله مثل الغائب ال يشارك يف صنع القرار، وكال املوقفني سليب. 
لكن قد يسجل اجتماع من االجتماعات عدد املمتنعني عن التصويت للتأكد من مجلة املصوتني وقد 

ن االقرتاح املطلوب التقرير فيه هاماً.يسجل أمساءهم أيضاً عندما يكو 
يتغيب أحيانًا بعض األعضاء عن اجتماع من االجتماعات لكي مينعوا توافر النصاب الالزم له، وقد 
يتحقق هلؤالء غرضهم. على التنظيم أن يتالىف خماطر تكرار مثل هذه احلالة بوضع الضوابط الالزمة يف 

يسود أحيانًا اعتقاد بأن (االمتناع) عن التصويت هو (عدم نظامه األساسي أو يف الئحته الداخلية.
مشاركة) يف التصويت. وهذا اعتقاد ليس صحيحًا متاماً. فالعضو الذي امتنع عن التصويت شارك فيه 

لجانب الغالب ألن نتيجة التصويت حتسب األغلبية يف أغلب األحوال من عدد أعطى بذلك وزناً أكرب ل
األصوات الصحيحة لألعضاء املوجودين الذين شاركوا يف التصويت. وبالتايل، يقل عدد األعضاء املطلوب 
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إلكمال األغلبية املطلوبة بقدر عدد املمتنعني عن التصويت.
يف إكمال نصابه مث ميتنع عن التصويت بعد ذلك وقد حيضر عضو من األعضاء اجتماعًا ويساهم

مستنكفًا أو رافضًا لوجهات النظر املطروحة، أو خمفيًا رأيه، أو مقلًال من شأن ما يدور يف االجتماع. 
القاعدة العامة يف املشاركة الفعالة هي أال يرتك العضو الساحة خالية لغريه أبداً، بل عليه أن يشارك يف كل 

خطوة من خطوات صنع قراراته مبواقف متماسكة ومقنعة رافضة كانت أو مساندة اجتماع ويف كل 
للمسائل اليت تناقش.

طرق التصويت
من األفضل أن ينص التنظيم يف عقد التأسيس أو النظام األساسي على الطرق املمكنة للتصويت أو ٣٨٣

الفعلي)، ويستعمل منها الطريقة اليت تعطيه أضبط النتائج. فإذا حضر زوار االقرتاع (وهو طريقة التصويت
أو أي أشخاص ال حيق هلم التصويت اجتماعًا من اجتماعات التنظيم، فإن طرق التصويت

الطرق استعماًال ويلجأ التنظيم إليها هي: القيام والقعود، رفع اليد أو مناداة االسم. عدا ذلك، أكثر 
حسب ترتيبها، هي:

.ًالتصويت شفويا
التصويت برفع اليد.
التصويت بالقيام والقعود.
التصويت مبناداة االسم.
التصويت باملوافقة العامة.
التصويت حسب الثقل النيايب
.التصويت باالقرتاع السري
التصويت بالربيد.
.التصويت بواسطة أجهزة التصويت اإللكرتونية
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التصويت الشفوي
ينة، يتم التصويت شفويًا إلجازة االقرتاحات اليت ال حتتاج ألكثر ما مل حتدد النظم املتبعة طريقة مع٣٨٤

استعماًال يف كل أنواع االجتماعات من أغلبية األصوات لتبنيها. والتصويت الشفوي أكثر طرق التصويت
ذلك مللء خصوصًا اجلماهريية. وال تستعمل هذه الطريقة إال نادرًا يف االنتخاب، وإذا استعملت يكون

. إذا توقع االجتماع أن مناصب ال منافسة عليها، أو حينما ال ينص النظام األساسي على االقرتاع السري
تكون نتيجة التصويت متقاربة، فعليه أال يستعمل هذه الطريقة ألنه يصعب معها حتديد حجم األغلبية 

بدقة. طريقة التصويت
األغلبية.

يقدم الرئيس االقرتاح للتصويت
أن يقولوا (نعم)، مث يطلب بعد ذلك من الذين يقفون ضده أن يقولوا (ال)، ويطلب من الذين يقفون معه 

ويستمع هو واألعضاء حلجم الصوت الناتج يف كال اإلجابتني. ال توجد إجابة ثالثة، لكن ألي عضو يف 
االجتماع احلق يف أن ميتنع عن التصويت إذا أراد. ال يطلب الرئيس من املمتنعني أن يعرفوا أنفسهم ألن 

لك ال معىن له، فاملمتنعون عن التصويت ال يعدون يف حساب النتيجة.ذ
الذين مع االقرتاح "ال تعد األصوات يف هذه الطريقة. فبعد أن يستمع الرئيس لالستجابتني، يقول: 

مث ينتظر برهة ريثما يرى إن كان بني األعضاء من يرى العكس. وإذا ساوره أي شك يف صحة "يفوزون،
أو إذا طلب أي عضو إعادة التصويت بطريقة أخرى، يطلب من الذين مع الشفوينتيجة التصويت

االقرتاح القيام والقعود مث يطلب بعد ذلك من الذين ضد االقرتاح القيام والقعود، ويقرر أيضًا النتيجة 
س أو ألي عضو من بتقدير حجم الكتلة يف كل جانب. إذا مازال هناك شك يف النتيجة، ميكن للرئي

األعضاء أن يطلب عد األصوات عند قيام األعضاء أو إجراء اقرتاع سري تعد فيه األوراق، أو مناداة 
أمساء األعضاء واحداً واحداً ويقف العضو مث جييب بال أو نعم وتسجل النتيجة.

التصويت برفع اليد
تستعمل طريقة التصويت٣٨٥

فيها كل عضو أن يرى اآلخر بسهولة. ويفضل أن يلجأ الرئيس هلذه الطريقة إذا توقع أن تكون األصوات 



٣٥٣

إذا كانت األغلبية املطلوبة هي اليت مع أو ضد االقرتاح متقاربة ويصعب تقديرها بسماع (نعم) أو (ال) أو
نفس الطريقة اليت وصفناها آنفاً للتصويت الشفوي. أغلبية الثلثني. يتبع االجتماع عند التصويت برفع اليد

يقرأ الرئيس االقرتاح على االجتماع بصوت مسموع إذا مل تكن مع كل عضو نسخة مطبوعة من نصه، مث 
. ال حيتاج الرئيس ألن يعد األصوات يف "ع االقرتاح يرفع يده. الذي ضد االقرتاح يرفع يدهالذي م"يقول: 

هذه الطريقة، فالنتيجة غالبًا ما تكون واضحة. لكن إذا تقاربت النتيجة، ميكنه أو بطلب من عضو، أن 
القيام بعملية العد يف يعد األيدي أو يطلب من أمني املكتب التنفيذي أو من جلنة االنتخابات

االجتماعات الكبرية.

التصويت بالقيام والقعود
هو الطريقة الشائعة اليت تستعمل عندما تكون أغلبية األصوات املطلوبة التصويت بالقيام والقعود٣٨٦

ة مثل ثلثي األصوات. عند استعمال هذه الطريقة يكتفي الرئيس واألعضاء عددًا معينًا أو نسبة معين

صوت واحد حىت لو كان له احلق يف أكثر من صوت حبكم نيابته عن شخص آخر مثالً.
اعات الكبرية إذا أراد الرئيس أن يساعد األعضاء يف معرفة الذين مع والذين 

االجتماع كبريًا لدرجة يصعب معها عد األصوات بطريقة أخرى. تستعمل هذه الطريقة أيضًا إذا اقرتحها 
غري مقنعة، أو إذا تقاربت الكتلتان اليت مع أو ضد حد األعضاء أو كانت نتيجة التصويت الشفويأ

االقرتاح يف حجمهما لدرجة يصعب معها تقرير أين تقف األغلبية.
"الذين مع [ يقرأ نص االقرتاح] يقفون. قعود.": بالقيام والقعود هي أن يقول الرئيسطريقة التصويت

إذا مل تكن نتيجة أخذ األصوات بالقيام والقعود بالطريقة "الذين ضد [يقرأ نص االقرتاح] يقفون. قعود."
أعاله مقنعة أو جاءت النتيجة متقاربة، يأمر الرئيس أو يطلب عضو عن طريق اقرتاح عد الواقفني. إذا 

التصويت اآلن على [يعيد نص االقرتاح]، "ألغلبية، تتغري صيغة نداء الرئيس فيقول: أجيز هذا االقرتاح با
التصويت اآلن على [يعيد ""املوافقون (أو الذين مع االقرتاح) يقفون ويظلون وقوفاً حىت يتم عدهم. قعود.

يعد "قعود.نص االقرتاح]، املعرتضون (أو الذين ضد االقرتاح) يقفون ويظلون وقوفًا حىت يتم عدهم. 
يف االجتماعات الكبرية ليعد كل واحد منهم جزءاً األمني األعضاء الواقفني أو يعني الرئيس ضباط اقرتاع
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من االجتماع. يرفع ضباط االقرتاع تقاريرهم لألمني ليحسب عدد الذين مع والذين ضد االقرتاح أو 
"ضده. جياز االقرتاح.٧٠مع االقرتاح و١٥٢"املرشح. يعلن الرئيس النتيجة قائًال: 

التصويت مبناداة االسم
بأن ينادي أمني املكتب التنفيذي أمساء احلضور واحدًا واحدًا ليقف يتم التصويت مبناداة االسم٣٨٧

ه (ال) أو (نعم) أو (ممتنع) أو (موجود) لكل العضو مث جييب مبديًا رغبته أو رغبة أعضاء وفده بقول
ويف حمضر االجتماع، وهي أكثر طرق التصويتمنصب، ويسجل هذه االستجابات يف سجالت التنظيم

دقة. يطلب العضو بصيغة (موجود) من أمني املكتب التنفيذي أال يأخذ صوته يف تلك اللحظة بل يرجع 
إل

قد ينص النظام األساسي على أن جيرى التصويت مبناداة االسم أو قد يقرتح عضو ذلك. االقرتاح الذي 
غلبية إلجازته.يطلب به عضو التصويت مبناداة االسم اقرتاح ميكن تعديله ونقاشه وحيتاج لأل

أدناه، فيها إعالن كامل ملوقف العضو من مبناداة االسم عكس طريقة االقرتاع السريطريقة التصويت
اليت تنشر أو املسألة اليت أخذ فيها االجتماع الرأي. يكثر استعمال هذه الطريقة أيضًا يف اهليئات النيابية

هلم تلك الدوائر اجلهة اليت عليهم أن يصوتوا هلا. وهي أيضًا طريقة مفيدة عندما يصوت األعضاء نيابة 
هي طريقة طويلة ومملة ولة. ويف كل األحوالعن غريهم كوكالء أو مندوبني أو أعضاء جهاز من أجهزة الد

ونادرة االستعمال. وقد يطلب األعضاء هذه الطريقة ألغراض تعويقية ألنه يف تقديرهم أن بعض األعضاء 

وال يف اهليئات اليت ال يكون أعضاؤها مسئولني جلهة ما.هرييةهذه الطريقة يف االجتماعات اجلما
يقدم الرئيس املسألة قائًال:

"يه: [ويقرأ نص االقرتاح]، املوافق يقول (نعم) عند مساع االقرتاح اآليت أمامكم للتصويت عل
"امسه واملعرتض يقول (ال). يتلو أمني املكتب التنفيذي األمساء.

 يتلو أمني املكتب التنفيذي قائمة األمساء حسب ترتيبها األجبدي تاركًا اسم الرئيس آلخر
ت الرئيس على النتيجة. القائمة، وال يتلوه إال يف احلاالت اليت ميكن أن يؤثر فيها صو 
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أمني املكتب التنفيذي أن يعد قائمة كاملة وجديدة بعضوية التنظيم.

التصويت باملوافقة العامة
وإذا صمت "؟…هل هناك اعرتاض على أن "بصيغة مثل: يف هذه الطريقة يسأل الرئيس االجتماع٣٨٨

).٤٠٠صفحة االجتماع يعين ذلك موافقته على الطلب (أنظر املوافقة العامة

التصويت حسب الثقل النيابي
نظام ميلك فيه بعض األعضاء يف االجتماع وعند التصويت على التصويت حسب الثقل النيايب٣٨٩

وطريقة األحجام مثًال). فعند التصويت، قد حيمل كل مندوب بطاقة توضح حجم اهليئة اليت ميثلها
عضو قد ٢٥٠٠االقرتاع اليت عليه أن يتبعها. فالعضو الذي ميثل إحدى اهليئات الفرعية اليت تتكون من 

مثًال. حني حيني موعد االقرتاع، يقدم العضو بطاقته بدًال عن صوته مث تعد ٢٥حيمل بطاقة مدون عليها 
يم على ترتيب آخر يف وثائقه احلاكمة، األصوات بالطرق املتبعة مراعية حجم كل بطاقة. ما مل ينص التنظ

يعد كل عضو من هؤالء األعضاء كشخص واحد يف حساب النصاب الالزم النعقاد االجتماع الذي 
حيضره مهما كان حجم النيابة اليت حيملها. ال يستعمل هذا النظام إال إذا أجازته الوثائق احلاكمة.

االقرتاع السري
هو الطريقة الوحيدة اليت تسمح لألعضاء بالتصويت مع االحتفاظ بسرية آرائهم سرياالقرتاع ال٣٩٠

عموماً، يلجأ التنظيم وانتخاب أعضاء اللجان والختاذ القرارات اهلامة، وحتسم به املسائل الشخصية.

حالة ميكن أن يستغل إعالن العضو فيها لرأيه يف غري صاحله، أو يف أي اجتماع يود أن حييط قراراته 
و من األعضاء أن يتم التصويت باالقرتاع السري، بالسرية مثل قرارات حماكمة عضو مثًال. إذا اقرتح عض
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حيتاج هذا االقرتاح لألغلبية إلجازته. إذا نص القانون أو عقد التأسيس أو النظام األساسي على أن يكون 
التصويت يف حالة معينة باالقرتاع السري، ال ميكن جتاوز هذا احلكم حىت باملوافقة العامة أو باإلمجاع.

السريإجراءات االقرتاع 
تبدأ إجراءات االقرتاع السري٣٩١

يف االجتماعات الصغرية، أما يف االجتماعات كبرية احلجم ويف االجتماعات العامة، فيسمع االجتماع 
. ة العضويةتقريراً أخرياً من جلن

حرصًا من االجتماع على دقة اإلجراءات، ُجتهز بطاقات االقرتاع بعدد األعضاء متامًا ويعطى كل عضو 
بطاقات واحدة ويسأل الرئيس األعضاء ليتأكد من أن كل واحد منهم قد استلم بطاقته بالفعل. قد توزع ال

قبل بدء التصويت مباشرة، لكن األفضل أن تسلم هلم حال حضورهم على أعضاء االجتماع العام
لالجتماع. يشرح الرئيس لكل األعضاء طريقة ملء وطي بطاقة االقرتاع حىت لو كانت هذه التعليمات 

أراد مع اآلخرين، لكن إذا مل يفعل وقفلت مكتوبة على البطاقة نفسها. ميكن للرئيس أن يصوت إذا 
صناديق االقرتاع فليس له احلق يف أن يصوت بعد ذلك إال بأذن االجتماع. ميكن لألعضاء أن يصوتوا 

ألي عضو من أعضاء التنظيم حىت وإن مل يكن مرشحاً.
عضاء. ال يناقش هذا عندما ينتهي االقرتاع يعلن الرئيس قفل صناديق االقرتاع أو تقفل باقرتاح من أحد األ

االقرتاح وميكن أن يعدل لكن فقط فيما خيص الوقت املقرتح لقفل صناديق االقرتاع، وحيتاج لألغلبية 
إلجازته. ميكن إعادة فتح الصناديق باقرتاح حيتاج لألغلبية أيضًا حىت يتمكن أي أعضاء جاءوا متأخرين 

ا فيها بطاقات الرئيس وأمني املكتب التنفيذي لالجتماع من املشاركة يف االقرتاع. جتمع البطاقات مب
وضباط االقرتاع أنفسهم وتعد مرة أخرى لتطابق جمموع عدد األعضاء. قد جيرى االقرتاع مبناداة األعضاء 
ليحضر كل واحد منهم لصندوق االقرتاع وذلك للتأكد من أن العضو ال يصوت أكثر من مرة. يظهر 

املقرتع يف هذه احلالة بطاقته لضاب
قبل أن يودعها بنفسه يف الصندوق حتت مراقبة الضابط. يؤشر ضابط االنتخابات على القائمة العضوية

ليؤكد أن العضو قد أدىل بصوته.
وحصر كتمل عملية االقرتاع، يبدأ ضباط االقرتاع يف فحص وعد األصوات الصحيحة والباطلةبعد أن ت

أي عدد من املرات البطاقات الفارغة وتلك اليت اقرتعت لغري املرشحني. ميكن أن يعاد االقرتاع السري
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بية األصوات املطلوبة أو ينال املرشح أغلبية األصوات الالزمة النتخابه. حىت حيصل االقرتاح على أغل
عندما يعاد االقرتاع، ُتضمَّن يف بطاقة االقرتاع كل أمساء املرشحني الذين مل حيرزوا األغلبية وال يستبعد أي 

على مرشح حىت الذي حاز على أقل األصوات، إال إذا أنسحب أحد املرشحني أو نص النظام األساسي 
). قد يكون املرشح الذي حاز على أقل األصوات يف أول ٣٦٤أن يكون التصويت استبعاديًا (صفحة 

جولة هو املفضل يف اجلوالت األخرية، إذ قد يكون هو املرشح الذي ترضاه أغلب األطراف، ويفوز 
باملنصب.

وميكنه أن ميألها مجيعًا ما مل ينص القانون اع السريقد يفوز شخص بأكثر من منصب عن طريق االقرت 
أو أمر التأسيس أو النظام األساسي على عدم جواز ذلك. يف هذه احلالة، على الفائز بأكثر من منصب 
أن يتنازل عن أحدها لغريه، وإذا كان غائبًا حني مت انتخابه، حيدد االجتماع عن طريق التصويت أيًا من

هذه املناصب خيصص له.

بطاقة االقرتاع السري
يف عدة أشكال فقد تكون ورقة فارغة أو بطاقة مطبوع عليها أمساء تأيت بطاقة االقرتاع السري٣٩٢

م ولون املرشحني وقد حتمل صورهم أيضاً. وأكثر أشكال بطاقة االقرتاع شيوعًا هو ورقة فارغة ذات حج
ونوع واحد خمتومة خبامت التنظيم. حتوي كل بطاقة كل أمساء املرشحني مرتبة هجائيًا ومطبوعة ليؤشر 

(أو أي عالمة أخرى) يف املكان املخصص لذلك. قد تكتب أمساء الناخب على خياره بوضع عالمة 
البطاقة الفارغة اليت املرشحني مرقمة على سبورة ويعطى األعضاء تعليمات بأن يكتب كل واحد منهم يف

لديه رقم مرشحه أو أرقام مرشحيه أو أمساءهم. إذا توقع التنظيم أن يشارك عدد كبري من األعضاء األميني 
يف االجتماع العام، فعليه أن ينظر يف أحسن الطرق اليت متكنهم من االقرتاع بطريقة حتفظ حقهم وتصون 

سرهم مثل استخدام صور أو رموز للمرشحني.
الة التصويت على االقرتاحات، يعطى العضو ورقة مكتوب عليها (نعم) و(ال) ليحذف ما يراه ويرتك يف ح

ما يدل على موافقته.
إذا أتلف أي ناخب بطريقة أو بأخرى بطاقة االقرتاع اليت أعطيت له، ميكنه أن يعيد هذه البطاقة التالفة 

ل وضع البطاقة يف صندوق االقرتاع.للجنة االنتخابات لتبدهلا له بأخرى على أن يتم ذلك قب
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أمنوذج لبطاقة االقرتاع
أدناه منوذج لنوع شائع من بطاقات االقرتاع:٣٩٣

اجلمعية العمومية السنوية
اجلمعية البيطرية

بطاقة اقرتاع
أمين المالأمين المكتب التنفيذيالرئيس

(صوت واحد)(صوت واحد)(صوت واحد)
الدكتورة آمال نصر الدينالدكتور توفيق لبيب

األستاذة ماري شحاتة
الدكتور دانيال لوال
السيد أوهاج علي

األعضاء
أمحد حممدينستونة جرب اهللاناصر عبد الرحيم
أبو سنينة احلاجيوهانس احلاجحرم مرسال
إنتصار العقليليلى عيدعبد القادرمجعة

يف املربع جبانب الرجاء وضع عالمة 
ترغبني يف التصويت /االسم الذي ترغب

له. ال تكتب أي شيء على البطاقة أو 
توقع عليها. ال حتسب أي ورقة ملئت 

خطأ.

وأدناه نوع آخر لبطاقة االقرتاع:
٢منوذج 

اسم التنظيم
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بطاقة اقرتاع
.……………اسم املرشح 

نعم
ال
ع عن التصويتممتن

التصويت التفضيلي
٣٩٤

اخل، وتتيح بالتايل فرصة النتخاب عدة أشخاص يف بطاقة اقرتاع واحدة. حماسن هذه الطريقة …وثالث، 
يم وتكوينه. فزيادة على أن أي عملية اقرتاع يفرتض فيها أن تكون ممثلة ومساوئها تعتمد على واقع التنظ

لرغبات الناخبني، عليها أيضًا أن تكون ممثلة للمجموعات الصغرية ولألقليات خصوصًا عندما تكون 

، فضيلي طريقة مفيدة إذا أجاز التنظيم أن يفوز املرشح باألكثرية. فإذا مت التصويت بالربيدوالتصويت الت
تغين هذه الطريقة عن تكرار عملية االقرتاع. ما عدا ذلك، ال تستعمل إذا كان من املمكن إجراء 

ألساسي وحدد طريقتها وطريقة عد األصوات.التصويت بطريقة عادية، وال جترى إال إذا أجازها النظام ا
وله عدة طرق. وعلى أي تنظيم أن يدرس أنواعها عادة عن طريق االقرتاع السرييتم التصويت التفضيلي

) ومخسة 
مرشحني يتنافسون لشغلها، تطبع أمساء املرشحني اخلمسة يف قائمة يف بطاقة االقرتاع (أنظر أمنوذج بطاقة 

) جبانب أسم املرشح الذي خيتارونه حسب ١) أو (٢) أو (٣االقرتاع أدناه)، وعلى األعضاء كتابة (
اقرتعت كأفضلية أوىل مشار إليها أفضليته. يعلن فائزًا أي مرشح أحرز أغلبية األصوات الصحيحة اليت 

). إذا مل حيرز أي مرشح األغلبية عند مجع عدد األصوات يف األفضلية األوىل، ميكن االستفادة ١بالرقم (
)، بواحدة من ٣) أو الثالثة املشار إليها بالرقم (٢مما أحرزه املرشح يف األفضلية الثانية املشار إليها بالرقم (

الطرق التالية:
األوىل: يستبعد من التنافس املرشح الذي نال أقل األصوات يف قائمة األفضلية الطريقة

األوىل وحتول كل بطاقات االقرتاع يف جمموعته إىل املرشح الذي يأيت يف املرتبة الثانية.
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 الطريقة الثانية: يستبعد من التنافس املرشح الذي نال أقل األصوات يف قائمة األفضلية
ل أي شيء خبصوص أوراق االقرتاع اليت ختصه. تضاف األصوات اليت األوىل، لكن ال يعم

ناهلا املرشح يف قائمة األفضلية الثانية إىل عدد األصوات اليت ناهلا يف قائمة األفضلية األوىل، 
ويفوز إذا نال األغلبية. إذا مل حيرز أحد األغلبية، تستمر عملية استبعاد املرشح الذي نال 

العملية أعاله.أقل األصوات، وتكرر 
 الطريقة الثالثة: إذا كان املطلوب هو انتخاب مرشح واحد، حيصى عدد األصوات يف

األفضلية األوىل، وإذا مل حيرز أي مرشح األغلبية، يستبعد من التنافس كل املرشحني ما عدا 
ت األول والثاين، وتوزع بطاقات املرشحني الذين استبعدوا على األول والثاين وفق األفضليا

الواردة فيها لكل منهما.
) ٢) أو (١الطريقة الرابعة: يف هذه الطريقة جتمع األفضليات نفسها، أي جتمع األفضلية (

اخل، ويفوز املرشح الذي نال أقل جمموع.…) ٣أو (
بطاقة اقرتاع تفضيلي

منصب الرئيس
األفضليةأمساء املرشحني

أمحد املعتصم النذير
٢فاطمة سليمان عبد اهللا

١كننة عبد الفضيل
٣السر إبراهيم جاد اهللا

مخسني تية صباح اخلري
تعليمات:

مرشحني. أعط ٣ال تصوت ألكثر من 
) والذي يليه ٣أكثر مرشح تفضله الرقم (

) وأعط أقل مرشح تفضله الرقم ٢الرقم (
). ال تعط أي مرشحني أثنني أو أكثر ١(

نفس األفضلية.



٣٦١

تصويت الغائب
يتوقع أن حيضر أعضاء التنظيم بأشخاصهم اجتماعاته ليناقشوا االقرتاحات اليت تطرح فيها وجيروا ٣٩٥

إال إذا كان حاضرًا بشخصه أثناء التصويت. لكن قد تنفيذيأن يشارك يف انتخاب أعضاء املكتب ال
تسمح بعض التنظيمات اليت هلا فروع وعضوية مفرقة داخل وخارج البالد ألعضائها الذين ال يستطيعون 
يستطيع أي اجتماع أن 

يستعمل أي واحدة من هاتني الطريقتني إال إذا نص عليها عقد التأسيس أو النظام األساسي.

التصويت بالربيد
قد تسمح بعض التنظيمات بالتصويت بالربيد إذا كانت عضويتها مشتتة يف أقطار عديدة مثل ٣٩٦

اؤها يعملون نوبات عمل خمتلفة أو ألي أسباب معقولة أخرى. وتقصر اجلمعيات العلمية، أو كان أعض
هذه التنظيمات حينئذ استعمال هذه الطريقة على بعض املهام اهلامة مثل انتخاب أعضاء املكتب 

يف التصويت.اليت تشارك فيها كل عضوية التنظيموهي احلاالت أو تعديل النظام األساسيالتنفيذي
أن يشارك يف - حبكم أنه غائب -وللتصويت بالربيد عيوبه. فال يستطيع العضو الذي صوت بالربيد 

مداوالت االجتماع الذي جتري فيه االنتخابات أو التصويت على االقرتاح املعني وال يف تعديل االقرتاحات 
طرح فيه. وقد يصبح االقرتاح الذي كان هو على علم به وأراد أن يقرتع عليه بالربيد، اقرتاحًا خمتلفاً اليت ت

متامًا نتيجة التعديالت اليت قد جيريها األعضاء عليه أثناء االجتماع. وقد يقرتع العضو الغائب نتيجة 
ء املكتب التنفيذي مثًال، وحني لذلك على اقرتاح غري الذي أراده. أما يف حالة الرتشيح النتخاب أعضا

يفتح الرئيس باب الرتشيح من القاعة، ال يستطيع العضو الغائب أن يضيف أي مرشحني آخرين حبكم 
تغيبه أيضاً.

على أمني املكتب التنفيذي للتنظيم أن يعد قائمة جديدة بعضوية التنظيم ويوقع على صحتها قبل أن 
ليه أن يرسل بطاقة االقرتاع (قائمة االقرتاحات أو املرشحني) يستعملها كقائمة لالقرتاع بالربيد. وع

والتعليمات الالزمة لكيفية ملئها، وطريقة طيها ووضعها يف الظرف ووقت إرساهلا لكل عضو حيق له 
أن تتأكد من أن العضو الذي سيصوت بالربيد على علم تامالتصويت. على جلنة االنتخابات
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باالقرتاحات اليت سيصوت عليها.

للناخب ظرفني: واحد ال حيمل أي عالمة أو كتابة ليضع فيه الناخب بطاقته بعد أن ميلئها، وآخر حيمل 
م مع قائمة العضوية مث تفتح الظرف وتعطي الظرف اآلخر اسم الناخب وتوقيعه. تراجع األمانة االس

(وبداخله بطاقة االقرتاع) دون أن تفتحه للجنة االنتخابات.
ميكن للمكتب التنفيذي أن يصوت على بعض االقرتاحات بالربيد إذا استدعت الظروف ذلك على أن 

ربيد. أي عمل صوت املكتب تصل أصوات أغلبية أعضائه يف الفرتة اليت حددها اإلعالن للتصويت بال
التنفيذي عليه وأقره عن طريق الربيد، حيتاج إلقرار يف أول اجتماع تال للمكتب، ويضمن هذا اإلقرار يف 
حمضر ذلك االجتماع. ال يستطيع التنظيم أن يتبع هذه الطريقة إال إذا احتوى نظامه األساسي على نص  

ميكن للمكتب التنفيذي أن يرسل االقرت "كالتايل: 
"جتاز االقرتاحات بأغلبية األصوات.

التصويت بالوكالة
هو أن يفوض عضو عضواً أو شخصاً آخر كتابة أو بأي طريقة أخرى واضحة يف التصويت بالوكالة٣٩٧

، ليصوت نيابة عنه يف مجعية عمومية أو مؤمتر عام أو يف أي اجتماع آخر، على معناها ومقبولة يف التنظيم
اقرتاح معني أو ملرشح حددته أم مل حتدده الوكالة. والتصويت بالوكالة طريقة متبعة يف التصويت على 

حقوق االقرتاحات ويف انتخابات التنظيمات الرحبية اليت تقوم عضويتها على ملكية أسهم وبالتايل تتفاوت 
التصويت فيها من مالك آلخر. أما يف التنظيمات اليت ال تسعى للربح (مؤسسة أم غري مؤسسة)، فال حيق 
فيها التصويت بالوكالة إال إذا أجازه القانون ونص عليه عقد التأسيس أو النظام األساسي. وباستعمال 

ات ويف إكمال نصاب اجتماعات تنظيمهم التوكيل يستطيع األعضاء الغائبون من املشاركة يف اختاذ القرار 
خصوصاً عندما يكون تنظيماً كبرياً.

صويت نيابة عنهم يف اجتماعات املكتب ألن ال يستطيع أعضاء املكتب التنفيذي أن يوكلوا غريهم للت

جيوز التصويت بالوكالة
إال إذا مسح القانون أو عقد التأسيس أو النظام األساسي بذلك.
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قد حيدد القانون طريقة إصدار التوكيل واستعمال الوكالة. جيب أن يكون التوكيل مكتوباً وموقعاً من موكله 
أو من قبل من ميلك حق التوقيع نيابة عنه ليمثله يف االجتماع املعين، وأن يتم إيداع هذا التوكيل لدى 

مني املكتب التنفيذي قبل وقت كاف من موعد انعقاد االجتماع. حتمل الوكالة الوقت الذي تغطيه. وقد أ
يطلب النظام األساسي أن يتم التحقق من التوكيل قبل قبوله وحيدد القواعد واإلجراءات اليت تتبع يف مثل 

توكيالت مقدمة لالجتماع هذه احلاالت. على الرئيس أن يتخذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من صحة أي 

يفقد التوكيل صالحيته إذا حضر املوكل بنفسه االجتماع املعين أو إذا ألغى التوكيل كتابة أو إذا أصدر غريه 
و انتفى السبب الذي من أجله بتاريخ الحق. يفقد التوكيل صالحيته أيضًا إذا انتهت فرتة صالحيته أ

أصدر أو سقط ألي سبب قانوين آخر.
على أي وكيل وهو ميارس مهام الوكالة أن يلتزم التزامًا كامًال بنصوص القانون وعقد التأسيس والنظام 
األساسي للتنظيم. على الوكيل أن يتصرف وفق ما وكل فيه فيصوت على كل ما طلب منه التصويت عليه 

ددة يف التوكيل، وأن يبلغ موكله بالنتيجة دون تأخري. ميكن للوكيل أن يصوت عدة مرات بالطريقة احمل
مبوجب حصة األسهم اليت وكل ليصوت نيابة عنها.

ل ذلك أثناء االجتماع، يكون قد تنازل عن حقه يف الطعن 
وال يستطيع ذلك الحقاً. إذا رُفض أي توكيل من التوكيالت ألي سبب، على أمني املكتب التنفيذي أن 

خيطر املوكل بذلك حاالً.
ل يكون لكل شركة يف الغالب استمارة توكيل مطبوعة وقد ترفقها مع الدعوة الجتماعها العام، وعلى ك

مساهم يرغب يف تعيني وكيل أن ميأل هذه االستمارة، ويوقع عليها بالطريقة املتبعة، ويرجعها لألمانة يف 
املوعد الذي حددته. أدناه مثال للتوكيل:

 (عدد الشهادات) إىل كل من يهمه األمر فإين (اسم املوكل) وبصفيت مالكًا (أو حامالً) لـ
يف (اسم التنظيم) وحيق يل مبوجبها (عدد شهادات أسهم متثل (عدد األسهم) سهماً 

األصوات) صوتاً، قد عينت مبوجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عين كوكيل يف 
.، أو أي تاريخ الحق يف …حضور اجلمعية العمومية السنوية لـ (اسم التنظيم) املنعقدة يف 

.…وكيل بتاريخ حالة تأجيله. وبناء على ما تقدم، فقد وقعت بإمضائي على هذا الت
توقيع املوكل
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ماكينات التصويت
ويف التصويت يف التنظيمات كبرية اإللكرتونية يف االنتخابات العامةتستعمل ماكينات التصويت٣٩٨

. هذه األجهزة غالية الثمن وحتتاج لنظم اتصال ممتازة ولبنية خدمات حتتية احلجم أو يف اهليئات التشريعية
متكاملة، وخلربة ومهارة عالية لتشغيلها، ومن الناخبني ملستوى تعليمي مناسب.

عاديالتصويت االستب
يكون التصويت استبعادياً عندما يكون حمصوراً بني مرشحني اثنني حازا على أكثر األصوات، أو بني  ٣٩٩

كل املرشحني عدا الذي حصل على أقل األصوات، ويستبعد واحد من املرشحني يف كل جولة تصويت. 
نعطي بعض األمثلة هلذه الطريقة:

يف جولة االقرتاع األوىل على أغلبية األصوات قائمة املرشحنيإذا مل حيصل أي مرشح من
الالزمة، يستبعد من القائمة اسم الذي حصل على أقل عدد من األصوات مث جترى جولة 

اقرتاع أخرى وهكذا حىت حيصل أحد املرشحني على األغلبية.
راد االجتماع أن يستبعد أحدمها أو أحدهم من إذا تعادل اثنان أو أكثر من املرشحني وأ

املنافسة، ويقصر االقرتاع على املرشحني املتعادلني، مث يستبعد املرشح الذي حصل على أقل 
األصوات.

 إذا مت االقرتاع الختيار عدد حمدد لعضوية جلنة أو مكتب تنفيذي ونال األغلبية عدد أكرب
دءاً بالذي نال أعالها.من املطلوب، يفوز من نال أعلى األصوات ب

 إذا مت االقرتاع الختيار عدد حمدد لعضوية جلنة أو مكتب تنفيذي مثًال وأحرز األغلبية
املطلوبة عدد أقل من املطلوب، يفوز الذين نالوا األغلبية مث يعاد االقرتاع على باقي 

املرشحني حىت يكتمل العدد املطلوب.
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التصويت الرتاكمي
هو إعطاء كل عضو يف االجتماع عدد أصوات بعدد املرشحني وللعضو احلق يف التصويت الرتاكمي٤٠٠

أن يوزع هذه األصوات كما يشاء بينهم. جاء هذا النوع من التصويت ليمكن األقلية من أن تنتخب ممثالً 
ذين ينتمون هلذه األقلية مثًال كل واحدًا على األقل جلانبها عندما يعطي كل عضو من األعضاء ال

األصوات اليت ميلكها ملرشح واحد. فإذا كان املطلوب هو انتخاب مخسة أعضاء جلنة، ميكن للعضو أن 
يعطي أصواته اخلمسة ملرشح واحد من بني املرشحني لعضوية اللجنة أو يوزعها على من يرى بأي طريقة 

وال يستعمل باقي األصوات اليت لديه. وبالتايل، تستعمل يشاء، وقد يعطي صوتاً واحداً ملرشح واحد فقط

القانون أو النظام األساسي.إال إذا نص عليه

فرز األصوات
) أن حيصي أمام املرشحني أو وكالئهم مجيع أوراق ٣٣٢(صفحة على رئيس جلنة االنتخابات٤٠١

االقرتاع اليت مل تستعمل وتلك اليت ألغيت واحلاالت ال
صندوق االقرتاع وأن يعد قائمة بذلك بعد قفل باب االقرتاع. إذا أجل االقرتاع، أو مل يكتمل ألي سبب، 
على جلنة االنتخابات أن تقفل فتحات الصناديق وختتمها بالشمع األمحر وتودعها لدى أقرب مركز شرطة 

).٤٩٦لية صفحة (أنظر أمنوذج الالئحة الداخ
تقوم اللجنة بفرز األصوات يف حضور املرشحني أو وكالئهم وذلك بعد أن تتأكد من عدم وقوع أي عبث 

اع حمتويات كل بطاقة ويقف جبانبه ضابط آخر ليتأكد من صحة القراءة، أن يقرأ أحد ضباط االقرت 
وضابط آخر يسجل هذه املعلومات يف قائمة وجبانبه ضابط رابع يتأكد من صحة التسجيل. ميكن أن 
توزع عملية عد األصوات على عدة وحدات شبيهة من ضباط االقرتاع إذا كان حجم العضوية كبرياً، أما 

يف االجتماعات 
إذا طعن أي عضو مشككًا يف حق عضو آخر يف التصويت أو يف صحة وكيل من الوكالء، فعليه أن 
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. على جلنة يتقدم باعرتاضه للجنة العضوية أو للجنة االنتخابات، على أن يتم ذلك قبل بدء االقرتاع
أن تتحرى يف األمر وتقرر فيه. وألي عضو طعن عضو آخر يف صحة أو جلنة االنتخاباتالعضوية

عضويته احلق يف أن يستأنف لالجتماع العام.
أخرات اشرتاكه املايل املقرر، ومل يبعده التنظيم إذا حان موعد االنتخابات ومل يسدد عضو من األعضاء مت

أو جيمد عضويته هلذا السبب، حيق هلذا العضو أن يشارك مشاركة كاملة يف التصويت ما مل حتدد النظم 
املتبعة غري ذلك.

األصوات الصحيحة والباطلة
) أن تنظر يف كل بطاقات (أو أي جهة كلفت مبهمة مراقبة االنتخاباتعلى جلنة االنتخابات٤٠٢

االقرتاع وحتدد ما إذا كان الصوت الذي حتمله كل بطاقة صحيحًا أم باطًال، وأن تسجل األصوات 
بعض الناخبني، عن قصد أو دون قصد، قد ال يلتزمون حبرفية الباطلة. برهنت املمارسة الطويلة أن 

تعليمات ملء بطاقات االقرتاع وطيها. على جلنة االنتخابات وهي تقيم هذه األوراق أن تتحلى بالصرب 
وبالفهم الصحيح ملا حتويه هذه البطاقات، وأن تقرر إن كانت األصوات اليت جاءت فيها صحيحة أو 

وجهات التالية:باطلة وفق املعايري وامل
حسم مسألة عليها أن حتيلها للرئيس ليحكم فيها خصوصاً إذا مل تستطع جلنة االنتخابات

إذا مل يكتب اسم املرشح كامًال وكان االسم مشرتكاً بني أكثر من مرشح.
 متسخة.إذا كانت رغبة املقرتع واضحة فالبطاقة صحيحة حىت لو كانت ممزقة أو
.ًإذا كتب اسم املرشح مرتني يف بطاقة واحدة سهواً يعترب ما جاء يف البطاقة صوتاً واحدا
 إذا طويت بطاقة فارغة مع أخرى مؤشر عليها بطريقة صحيحة، يتجاهل ضباط االقرتاع

البطاقة الفارغة ويعدون ما جاء يف األخرى.
سم املقصود واضحاً.ال تؤثر الغلطات اإلمالئية يف صحة الصوت إذا كان اال
 إذ أشر عضو يف بطاقة حتمل عدة خيارات (عددًا من املكاتب مثًال) على بعضها وأمهل

من اخليارات ال يبطل هذا اخلطأ باقي أصواته لباقي اخليارات.
 مرشحني ملناصب متساوية (أعضاء جلنة مثًال) يف ورقة واحدة إذا مت التصويت على عدة
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وصوت عضو ألقل من املناصب اليت جيب ملؤها تعد هذه األصوات أصواتاً صحيحة.
.ال يوقع الناخب على ورقة االقرتاع، لكن إذا وقع فال يبطل ذلك ورقته
أولئك الذين ال يرغبون الورقة الفارغة ورقة باطلة ال تعد، ألن هذه هي الطريقة اليت يفضلها

يف التصويت.


انتخابه ورقة باطلة.
 إذا كان الشخص املنتخب واحداً وكتب العضو امسني ملرشحني خمتلفني بدًال عن اسم واحد

تعترب الورقة باطلة.
 ألكثر من عدد املناصب اليت جيب ملؤها تبطل كل البطاقة.إذا صوت العضو
 إذا وجدت ورقتان مؤشر عليهما ومطويتان سوياً، تسجالن كصوت باطل واحد وال يضاف

ألي مرشح.


لبية. أما إذا مل يكن يف اإلمكان التعرف تسحب هذه البطاقات وال تسجل يف حساب األغ
على هذه البطاقات، وكان من احملتمل أن تؤثر هذه األصوات على النتيجة، فإن كل نتيجة 
االقرتاع تعترب باطلة ويعاد االقرتاع مرة أخرى. لكن إذا مل يكن من احملتمل أن تؤثر هذه 

األصوات على النتيجة فرتفع املسألة للرئيس ليحكم فيها.

عينة لتقرير جلنة االنتخابات
:أدناه عينة لتقرير جلنة االنتخابات٤٠٣

الرئيس
٣٧٠عدد األصوات اليت اقرتعت

١٨٦عدد األصوات الالزمة لالنتخاب
١٩٤نالت السيدة أ
١٢١نال السيد ب

٣٦مل تكن مرشحة)نالت السيدة ج (
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األصوات الباطلة
٢السيد د غري معروف

٢السيد هـ ليس له حق االنتخاب
٤أوراق فارغة

١ورقة اقرتاع معها ورقة ثانية باسم أ

مراجعة التصويت اخلاطئ
فأدىل بصوته للجهة اليت مل يكن ينوي التصويت هلا، ال جمال له السريإذا أخطأ عضو أثناء االقرتاع ٤٠٤

البتة يف تغيري موقفه. لكن إذا كان هناك خطأ عام وقع فيه عدد كبري من األعضاء نتيجة سوء فهم 
م ذلك بطريقة لالقرتاح املطلوب التصويت عليه، فيمكن أن يعيد الرئيس كل عملية االقرتاع مرة أخرى. ليت

نظامية، ولكي تبعد الرئاسة نفسها عن الشبهات، يستحسن أن يطلب الرئيس أو عضو من أعضاء 
االجتماع إعادة التصويت بطريقة أخرى.

الطعن يف صحة التصويت
كلها، إذا شك يف أن جتاوزاً أو االنتخاباتميكن ألي عضو أن يطعن يف صحة إجراءات التصويت٤٠٥

أو خطأ ما قد ارتكب قبل أن يبدأ التصويت أو أثناءه أو بعد إعالن نتيجته. لكن يستحسن أن يتقدم 
العضو بطعنه أو يطلب إعادة التصويت بطريقة أخرى يف أسرع فرصة ممكنة حىت لو بدأ عضو آخر يف 

د تبطل االنتخابات إذا حدثت فيها احلديث، لكن ليس بعد أن ينتقل االجتماع لعمل جديد. فق

إذا شارك فيه من ال حيق له ذلك، أو إذا شك ذات أثر فال تبطلها. ميكن الطعن يف صحة التصويت
الة أحد احلاضرين، أو إذا مل تتصف إجراءات االنتخابات باألمانة الالزمة، أو إذا عضو يف صحة وك

أتبعت إجراءات خاطئة أو غري منصوص عنها أو إذا فسرت النصوص خطأ، أو إذا مت التصويت بإمهال 
شديد.

إذا تقدم أي عضو من األعضاء بأي طعن يف صحة التصويت، على الرئيس واملكتب التنفيذي وجلنة 
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ا
يكن االجتماع العام منعقداً، للمكتب التنفيذي احلق يف أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة ويبلغ العضوية 

اح. فإذا شك يف صحة النتيجة على الرئيس تقع مسئولية التأكد من صحة نتيجة التصويت على كل اقرت 
خصوصًا إذا مت التصويت شفويًا أو برفع األيدي أو إذا كان الفارق يف األصوات بني اجلانبني ضئيالً 

وقد يطلب عد الواقفني أيضاً. وقد يطلب عضو من األعضاء إعادة يأمر بإعادة التصويت بالقيام والقعود
التصويت بطريقة أخرى، وبالتايل يكون قد طلب إعادة التصويت بالقيام والقعود. للرئيس احلق يف أن مينع 

جتماع. هذا الطلب إذا رأي أن جانب األغلبية واضح وأن الطلب ال يهدف إال لتعويق إجراءات اال
تطلب (إعادة التصويت بطريقة أخرى) بالطريقة التالية:

يقف أي عضو من األعضاء ودون بعد أن ينتهي الرئيس من إعالن نتيجة التصويت ،
أطلب، إعادة التصويت بالقيام "أو "أطلب إعادة التصويت بطريقة أخرى."استئذان يقول: 

"أشك يف صحة التصويت."أو ".والقعود
 ميكن للرئيس أن يأمر بإعادة عد األصوات مباشرة، أو يطلب من االجتماع أن يقرر ذلك

. األعضاء املوافقون يقفون. طلبت إعادة التصويت بالقيام والقعود"باألغلبية بقوله: 
"صويت بالقيام والقعود.املعارضون يقفون. يعاد الت

كل بطاقات االقرتاع يف صندوق وختتمه قبل أن تسلمه ألمني املكتب التنفيذي. جتمع جلنة االنتخابات

يم يف الئحته الداخلية أو اليت جرى عليها العرف وهي عادة ثالثني يوماً. إذا قدم عضو طعناً حددها التنظ
وعدها. ميكن أيضًا فرز األصوات وعدها إذا طلب أي عضو من األعضاء وجيهاً، يعاد فرز األصوات

حددها النظام األساسي أو عقد التأسيس).ةذلك باقرتاح وتبناه االجتماع باألغلبية (أو بأي أغلبية خاص
من املفرتض دائمًا أن االنتخابات متت بطريقة صحيحة. فإذا اعرتض أي عضو من األعضاء أو شكك 
يف صحتها، عليه وحده تقع مسئولية إعطاء األسباب املقنعة. وبالتايل، ال تبطل االنتخابات إذا اعرتاض 
ا أي عضو من األعضاء حىت يثبت ذلك بالبينة، وعلى كل الفائزين فيها أن يشغلوا 
مناصبهم حىت يفصل القضاء أو اجلهات املعنية يف األمر. ال حيق ألي عضو أن يرفع طعنه يف صحة 

أو أي جلنة االنتخابات للقضاء إال إذا استنفذ اإلجراءات اليت كفلها التنظيم: إذا تقصت جلنة االنتخابات
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يف املشاركة يف أعماهلا، وإذا رفعت تقريرها للجهة املعنية (االجتماع أو للمكتب من غري عضوية التنظيم
ونظرت تلك اجلهة فيه وأقرته بالتصويت.التنفيذي)

متى يباشر العضو املنتخب مهام منصبه؟
يصبح االنتخاب ساريًا إذا كان العضو املنتخب حاضرًا أو كان غائبًا لكنه وافق على أن يرشح ٤٠٦

لك االنتخاب حىت يُعَلن العضو بفوزه وتؤخذ وينتخب. إذا رشح عضو غائب وانتخب، ال يتأكد ذ
موافقته ما مل تكن قد أخذت سلفاً. إذا اعتذر العضو املنتخب عن عدم قبول املنصب الذي اختري له، 

على التنظيم أن جيري انتخابات تكميلية
يقة أخرى. اعتادت بعض التنظيمات على إجراء مراسم معينة عند تنصيب أعضاء مكاتبها التنفيذية طر 

مثًال. ال حتمل هذه املراسم إذا وجدت أي صفة قانونية وليس هلا أي أثر على مباشرة أي عضو منتخب 
ملهام منصبه.

االستفتاء الشعيب
املباشرة وهو عملية أخذ رأي الشعب يف األمور اهلامة الدميقراطيةمظهر من مظاهر االستفتاء الشعيب٤٠٧

االستفتاء باالقرتاع السري وتفرز 
عادة ما يكون للمسائل اليت يوافق 

عليها الشعب عن طريق االستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، وال جيوز إلغاؤها إال باستفتاء آخر.
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الفصل الرابع والعشرون: االنتخابات العامة
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ما هي االنتخابات العامة؟
التشريعية والتنفيذية يف الدولة. االنتخابات العامة٤٠٨

يف النظام الربملاين، يتم انتخاب أعضاء السلطتني معاً. أما يف النظام الرئاسي، فتعترب الدولة كلها مبثابة 
دائرة انتخابية واحدة يرشح فيها شخص واحد أو أكثر خيتار الشعب من بينهم رئيساً للدولة يف انتخابات 

عامة مباشرة وموحدة.
الختيار احلكام لتبادل السلطة سلميًا و املنظم الدميقراطيةخابات العامة بكل أشكاهلا هي أسلوب واالنت

من قبل احملكومني دورياً، وهي بالتايل صورة من صور املشاركة الشعبية يف صناعة القرار. ومع مراعاة 
النتخابات فيها، ينطبق على اونظم االنتخابات العامةالدميقراطيةاالختالفات النوعية بني أنواع النظم 

اليت يتعرض هلا اليت يتناوهلا هذا الفصل بالتفصيل كل ما ينطبق على غريها من أنواع االنتخاباتالعامة
.)٣٤٠هذا الكتاب خصوصاً يف الفصل الثالث والعشرون (االنتخاب والتصويت صفحة 

تضع الدولة التشريعات والقوانني والضوابط اليت ت
مجيع مراحلها من أي انتهاك أو تدخل غري مشروع من أي جهة، ومن أي عنف أو فساد. ومبا أن لكل 

سئولية تشاركها عليها. أيضًا تقع على الدولة مسئولية ال تقل أمهية عن وضع الضوابط واألحكام، وهي م

وشرحها هلم عرب كل الوسائط املتاحة. 
عادة على أال يسمح ألي ناخب أو مرشح بأن يتلقى أي أموال مشبوهة تنص ضوابط االنتخابات العامة

ة املصدر أو من مصادر غري مشروعة، أو أن يستغل يف احلمالت أو يتصرف فيها أو يف أي إعانات جمهول
االنتخابية امتيازات أو سلطات أو نفوذ منصبه أو إغراء املال يف محالتـه. كمـا عليـه أال يسـتغل وسـائط أو 
وسائل أو إمكانات عامة مبا يف ذلك خدمات موظفي ومستخدمي الدولـة، أو يلجـأ ملسـاندة أي جمموعـة 

. وإذا أتاحـــت أجهـــزة اإلعـــالم العـــام منابرهـــا أو الدينيـــةالنعـــرات العنصـــرية أو العرقيـــة
لألحــزاب أو املرشــحني خــالل احلمــالت االنتخابيــة، عليهــا أن تتيحهــا للجميــع بالتســاوي طبقــاً ملقتضــيات 
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ة وضـوابط قانون االنتخابات أو وفقـاً ألي إجـراءات خاصـة متفـق عليهـا، وأن تقيـد نفسـها بقواعـد أخالقيـ
قانونية تلزمها باحليدة يف التعامل مع كل األحزاب ومع كل املرشحني.

أيضــاً، علــى الدولــة أن تعمــل علــى تنظــيم العمليــة االنتخابيــة برمتهــا فتســخر اجلهــاز اإلعالمــي كلــه لتنــوير 
مركز.يف كللناخبني املواطنني وحثهم على االقرتاع وشرح إجراءاته، وتوفر األمن والنظام والسالمة ل

نيابةال
تتميز الدولة احلديثة بوجود هيئة نيابية منتخبة انتخابًا حرًا على رأس بنيتها تعرف باهليئة التشريعية ٤٠٩
على رأس بنيتها ) ٢٠٠عام (صفحة ٣١(

أن يقوم فرد مقام أو يتصرف نيابة عن ينيابة
) وهو النمط الذي ة(رمزينيابةكون التجمموعة أكرب، وهو املفهوم الذي يتبناه هذا الكتاب. لكن قد 

كون تتع
على فئة بعينها أياً كان نوع هذه الفئة. ورغم أن هذين النمطني األخريين من ةكون مقصور ت) حني ة(فئوي

ا تعتمد يف نشاطها أغلب قواعد التمثيل ال يعنياننا يف هذا الكتاب، إال أن النظم اليت تعتمد عليهم
هذا الكتاب. فقواعد املداوالت كما ذكرنا آنفًا يف مقدمة هذا الكتاب تبناهااليت يوإجراءات املداوالت

حرية اختيار دول للأتاحت قواعد املداوالتعديدة.نيابةونظم ال.الدميقراطيةليست حكرًا على النظم 
يف اهليئة التشريعية أو يف أي هيئة منتخبة أخرى واطنني الطريقة أو الطرق اليت 

.بالكيفية اليت تراها

نائبواجبات ال
رغم يف االجتماع العاماملندوبينطبق على لنائب يف اهليئة التشريعية يف هذا الكتاب ما ينطبق على ا٤١٠

كالمها ميثل قاعدة عضوية معينة.االختالفات النوعية يف طبيعة كل هيئة واليت نفصلها يف أماكنها املناسبة.
واجبات حمددة وللناخبني حقوق وسلطات. عليه أن يكون كفئوًا وأمينًا يف اً)بمندو املمثل (نائبًا أو على 

اإلنابة، وحيرتم التمثيل و التعبري عن القاعدة اليت انتخبته، وأن يقوم بواجبه مبسئولية ووعي بأغراض وشروط 
مًال بأي ختويل ليس مقيداً قيداً كانائبويرعى العهد الذي قطعه هلم. والالتفويض الذي أعطاه له ناخبوه
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مسبق، وليس املطلوب منه أن ينفذ ما طلب ناخبوه تنفيذًا أعمى إال إذا طلبوا منه ذلك بنص صريح يف 
بعض أنواع اإلنابة.

مثل وامل
عليه أن يعرب عن آرائه يف املسائل اليت تطرح حبرية، وأن كمندوب يف مداوالت االجتماع العام مثًال،

يصوت بالطريقة اليت يراها مناسبة، واضعًا يف اعتباره أنه عضو يف اهليئة التشريعية للتنظيم األم أوًال، 
جاء وبالتايل والؤه األول له، يأيت بعد ذلك والؤه للتنظيم الفرعي أو اهليئة الفرعية أو الدائرة االنتخابية اليت

ممثل أن يصوت حيث يرى أن صوته أنفع للتنظيم (أو البلد) كله.نائب ك
نائبلكن بقدر ما لل

إن كان حضورًا بالوكالة، الدوري، فبهذه الطريقة كفل الناخبون ألنفسهم حضورًا دائمًا وسط ممثليهم و 
وأمنوا طريقة لالختبار الدوري لصدق التمثيل واإلنابة. وألن تقييم األفراد لألمور يتغري بتغري الظروف 
عندما تتوافر معلومات مقنعة تستدعي تقييمًا جديداً، كان من الضروري أن يعقد كل تنظيم انتخابات 

هلا بدماء جديدة فقط بل اختبارًا دوريًا لصدق متثيلها دورية ملكاتبه ومناصبه التنفيذية، ليس جتديداً 
لقواعدها على ضوء املتغريات واملستجدات، واحتياطًا عمليًا يتالىف به أي قصور يف أداء تلك القيادات. 
فاملمثل، نائبًا كان أو مندوباً، وعضو املكتب التنفيذي ال ينتخب لشغل منصبه مدى احلياة، وال جتدد 

ب األحيان تلقائياً.واليته يف أغل

قواعد عامة
نتخابية يف كل دائرة االدوائر مناطق جغرافية تسمى باليف االنتخابات الربملانية العامة ُتوزع الدولة إىل ٤١١

يرشح عدد من األشخاص أنفسهم، مستقلني أو ممثلني ألحزاب سياسية، ويتنافسون للفوز مبقاعد السلطة 
اسب عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة مع عدد السكان املسجل . يتنةدائر يف كل التشريعية املخصصة 
يف االنتخابات العامة يقرتع به يف صوت واحديف االنتخابات العامةحيق له التصويت فيها. لكل مواطن 

ال جيوز ألي شخص أن يرشح نفسه يف و ألي ناخب أن يقرتع يف دائرة غري دائرته.ق ال حيأي .دائرته
الدوائر االنتخابية اهليئة التشريعية اجلديدة (أنظر اهليئات التشريعيةميثل جمموع أعضاء .أكثر من دائرة

ات الدميقراطياألكثر شيوعًا واستعماًال يف العامة نصف يف هذا الفصل نظم االنتخابات ).٣١صفحة
كما نناقش أهم ضوابط وإجراءات هذه االنتخابات.الراسخة ونفند ما هلا وما عليها،  
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مثيل منها االنتخاب باألكثرية، التمثيل النسيب والت
احلر املباشر.السري ها االقرتاع هذه النظم وغري تستعمل كلالنسيب املعدل. 

انتخاب مرشح واحد يف دائرة واحدة باألكثرية
يف بطاقة اقرتاع االنتخابية طريقة األقرتاع يف هذا النظام هي أن توضع كل أمساء املرشحني للدائرة ٤١٢

املرشح الذي يفضله من بني كل املرشحني) جبانب اسمواحدة وعلى كل ناخب أن يضع عالمة (
صويت ملرشح واحد يف (منطقة جغرافية) دائرة انتخابية الت. هذه الطريقة، وهي (انظر أمنوذج البطاقة أدناه)

اليت تتبادر للذهن كلما ذكرت كلمة (انتخابات). حتصى األصوات اليت ناهلا كل مرشح، يهواحدة 
حىت لو كان حجم األصوات أقل من األغلبية. يف نال أعلى األصواتمبقعد الدائرة املرشح الذي ويفوز 

، لذلك قيل عن هذا النظام (أن الفائز عملياً باقي املتنافسني من اهليئة املنتخبةالفائز ، يقصي هذه الطريقة
.يفوز بكل شيئ واخلاسر خيسر كل شيئ)

بطاقة اقرتاع
االنتخابات العامة

غرباجلريف ٢٤املرشحني للدائرة 
لالقرتاع على أحد املرشحني املوضحني يف هذه القائمة 

يف املربع ميني املرشح الذي تفضله.ضع عالمة 
لالقرتاع على شخص من غري املوضحني يف هذه 
القائمة، أكتب امسه يف اخلانة الفارغة حتت األمساء 

جبانب االسم.وضع عالمة 

على عيسى الكوباين (إحتادي)
مر الدين (أمة)هاشم نورين ق

ستنا علوب سيد أمحد (مؤمتر)
ليلى الكنزي بشرى (حركة)

يضاف

على األغلبية التشريعية. تعزز هذه الطريقة نظام احلزبني يف الساحة السياسية، وتضمن للحزب احلائز 
السيادة واالستقرار يف إدارة شئون احلكم. يتم ذلك عندما تقلل هذه الطريقة من احتماالت انتخاب 
حزب ثالث ملرشحيه. وبنفس الطريقة، تقلل من إمكانية تسلل األحزاب الصغرية واملتطرفة إىل اهليئة 

الطريقة فهي:التشريعية. وبالطبع، قد يرى البعض أن هذه السمات هي عيوب يف هذه 
إذا جاز التعبريتبعد األحزاب الصغرية (واملتطرفة.(
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.ًال تسمح بتمثيل األحزاب متثيالً صادقا
تفتعل األغلبيات
.ًتشجع على التالعب حبدود الدوائر اجلغرافية وبنتائج اإلحصاء القومي أحيانا
.تقلل من إقبال الناخبني على صناديق االقرتاع
 يف اهليئة التشريعيةهم أحدثلميأنن الناخبني وحترمهم حقهم يف

.وينقل وجهة نظرهم ومواقفهم من القضايا املطروحة على أقل تقدير
.تغمط األحزاب الصغرية واألقليات العرقية واملرأة حقها يف التمثيل
لألحزاب الفائزة.وقوة غري حقيقيةتعطي متثيالً غري صادق
للنفوذ القبلي والسياسي واملايل والطائفي يف اختيار النواب مما جيعلهم تفتح جماًال أكرب

أسرى بطريق مباشر أو غري مباشر ملصاحل ناخبيهم.


ومرات يف نفس الدائرة.

ةانتخاب عدة مرشحني يف دائرة واحدة باألكثري
يف بطاقة -أعضاء جملس املدينة مثًال -يف هذا النظام تدرج أمساء املرشحني املتنافسني للمنصب٤١٣

. يعطى كل ناخب عدد أصوات بقدر عدد املقاعد املقرتع عليها، (أنظر أمنوذج البطاقة أدناه)واحدة
د من املرشحني ) مثًال أمام كل واحوعلى كل ناخب أن يوزع األصوات اليت لديه بأن يضع عالمة (

الذين يفضلهم. حتصى األصوات اليت ناهلا كل مرشح ويفوز املرشحني الذين نالوا أعلى األصوات.
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بطاقة اقرتاع
حمافظة أم درمان

اجلريف غرب٢٤املرشحني للدائرة 
 لالقرتاع على أحد املرشحني املوضحني يف

يساريف املربع هذه القائمة ضع عالمة 
ه.املرشح الذي تفضل

 مرشحني.٥ال تصوت ألكثر من
 لالقرتاع على شخص من غري املوضحني يف

هذه القائمة، أكتب امسه يف اخلانة الفارغة 
جبانب االسم.حتت األمساء وضع عالمة 

على عيسى الكوباين 
(إحتادي)

هاشم نورين قمر الدين 
(أمة)

ستنا علوب سيد أمحد 
(مؤمتر)

كة)ليلى الكنزي بشرى (حر 
أمحد علي زكي (جبة)

يضاف

خاصة مبدينة ما أن الفائزين ميثلون املدينة كلها وليس جزءًا منها. ومثل (نظام انتخاب مرشح واحد يف 
ني يشرنا إليه يف الفقرة السابقة، يعزز هذا النظام أيضًا نظام احلزبني الرئيسدائرة واحدة باألكثرية) الذي أ

وأغلبية حزب واحد وسيطرته على اهليئة التشريعية. ومبا أن هذه الطريقة ال عالقة هلا بالدوائر االنتخابية، 
وز بكل شيئ، 
واخلاسر خيسر كل شيئ) أيضاً، فلها أيضًا نفس مثالب النظام السابق، بل هي أسوأ إذا كان متثيل 

األقليات السياسية والعرقية والدينية هم من مهوم الدولة.

انتخاب اجلولتني
ل يشبه هذا النظام نظام انتخاب مرشح واحد يف دائرة واحدة باألكثرية املذكور أعاله. وتستعم٤١٤

الختيار شخص واحد ليشغل مقعد واحد ملنطقة واحدة أو جهة ما. يف هذا النظام، على املرشح أن حيرز 
األغلبية (وليس األكثرية) للفوز. وقد استحدث ليبعد إمكانية فوز مرشح ما بأقلية األصوات عندما تتوزع 
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. جيري االقرتاع يف هذه األصوات على عدة مرشحني ملنصب واحد. وهذا نظام ناجح لتحقيق هذه الغاية
(صفحة يف اجلولة األوىل يتم االقرتاع يف هذا النظام بنفس الطريقة اليت وصفت أعالهالطريقة يف جولتني:

. يطلب من الناخبني التصويت لشخص واحد فقط من بني قائمة املرشحني. جتمع كل األصوات )٣٧٦
رشح الذي نال األغلبية. إذا مل حيز أي مرشح على األغلبية، جترى جولة ثانية بني اليت اقرتعت ويفوز امل

اإلثنني الذين ناال أعلى األصوات وذلك بعد فرتة قصرية من اجلولة األوىل ويفوز من أحرز أعلى 
األصوات، وهي األغلبية يف هذه احلالة إذ أن املتنافسني أثنني فقط.

األكثرية، لكن فيه أيضًا (الفائز يفوز بكل شيئ، واخلاسر خيسر كل يتفادى هذا النظام فوز مرشح ب
شيئ) وبالتايل حيمل كل مثالب النظامني السابقني. ليس ذلك فحسب، بل يزيد عليها عيبني آخرين: 

تكاليف أكثر، وإقباالً أقل على صناديق االقرتاع.

إنتخاب اجلولة الواحدة
نتخاب ممثل واحد ملنطقة معينة أو شغل منصب ما. الهذا نظام انتخاب باألغلبية، ويستعمل ٤١٥

يتفادى هذا النظام اقرتاع اجلولة الثانية املشار إليه أعاله وما يرتتب عليه من خسائر مالية وقلة إقبال على 
مرشح واحد لدائرة واحدة ففيه كل مساوئ هذا النظام اليت نظام صناديق االقرتاع. لكن مبا أنه يقع ضمن 

... أعاله. يف هذه الطريقة تدرج أمساء كل املرشحني يف قائمة يف بطاقة اقرتاع واحدة ذكرت يف البند
) جبانب اخليار ٣) جبانب اخليار الثاين، (٢) جبانب اخليار األول، (١

ألصوات الصحيحة اليت . يعلن فائزًا أي مرشح أحرز أغلبية ا(أنظر أمنوذج البطاقة أدناه)الثالث، وهكذا
). إذا مل حيرز أي مرشح األغلبية، يستبعد أضعف املرشحني ١اقرتعت كأفضلية أوىل مشار إليها بالرقم (

كأفضلية ثانية على باقي املرشحني. تكرر هذه له(احلائز على أقل األصوات) وتوزع أصواته اليت اقرتعت
العملية حىت يفوز أحد املرشحني باألغلبية.

اقرتاعبطاقة 
منطقة ......

تعليمات
) ألفضليتك الثالثة، اخل.٣) ألفضليتك الثانية، (٢) ألفضليتك األوىل، (١باحلرب رقم (أمأل

:أنميكنك أن تضع عدة اختيارات، على شرط
ال متأل أكثر من مربع واحد يف أي عمود. و ال متأل أكثر من مربع واحد ألي مرشح

ه القائمة، اكتب اسم مرشحك يف املكان املخصص للتصويت لشخص غري مرشح يف هذ

املرشحني
على عبد الوهاب حممد

عصام عطا اهللا البشري

عبد الرمحن مرسي أبو بكر
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فؤاد عبد املسيح تادرسلذلك وأمأل الرقم التفضيلي الذي ترغبه.

اسم غري مرشح:

اسم غري مرشح:

نظام احلصص
بأنواعه املختلفة واحد من النظم اليت ميكن تبنيها إذا رأي التنظيم أن نظام التمثيل احلر نظام احلصص٤١٦

ال يناسبه. ووفق امسه، توزع مقاعد اهليئة املنتخبة بواسطة هذا النظام عن طريق احلصص. فإذا تكون تنظيم 
ن املمثلني ما يتناسب مع حجمها، فتأخذ اهليئة النقابية من عدة هيئات فرعية مثًال، تعطى كل هيئة مما 

الكبرية مثًال حصة من املمثلني أكرب. وقد يرى تنظيم آخر أمهية متثيل قطاعاته اجلغرافية أو النوعية 
يعطى حزب سياسي 

يف املؤمتر العام زيادة على ممثلي جممل العضوية.مثًال ممثلني قطاعات املرأة والشباب 

ما هو التمثيل النسيب؟
ية. وحني يستعمل كنظام لالنتخابات العامة فإنه نيابالالدميقراطيةالتمثيل النسيب مبدأ من مبادئ ٤١٧

ا يف لعدد األصوات اليت نالتهيعطي أي جمموعة متنافسة عدد مقاعد يف اهليئة التشريعية مناسب
وبالتايل يعطي كل جمموعة (وقد تكون حزبًا سياسيًا مثًال) صوتاً ،االنتخابات اليت أجريت لذلك الغرض

أو متثيًال يف اهليئة التشريعية، يتناسب مع حجمها. ونظام التمثيل النسيب هو النظام األمثل هلذا الغرض إذا 
على نظرية تقول: "إذا كان هناك ظام التمثيل النسيبويقوم نما قورن بغريه من النظم اليت أشرنا إليها آنفاً. 

(س) من الناخبني لكل من اخلانات الشاغرة، إذن لكل جمموعة من (س)، كبرية أو صغرية، يتفقون على 
(ش) كممثلني هلم، أن يستطيعوا انتخاب (ش)". ومبعىن آخر، يف التمثيل النسيب يكون لكل جمموعة 

(وقد خيتلف
يتناسب مع حجمها.

هناك عدة طرق للتمثيل النسيب بعضها قام على نظام التصويت للقوائم (قوائم أحزاب سياسية مثالً) 
والبعض اآلخر جيب أن يستويف 
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فيه حد أدىن دونه لن يتمكن أي مرشح أو جمموعة من الفوز. مهما اختلفت هذه الطرق، فهي مجيعاً 
أللوان الطيف السياسي يف املنطقة االنتخابية ومرناً عادًال، و متوازناً، و أميناً، و تضمن متثيًال صحيحاً، 

دولة ذات ٤١ستعمل نظام التمثيل النسيب، ومن بني منها ت٢١دولة أوربية ٢٨املعينة. من بني 
مبا فيها جنوب إفريقيا تستعمل شكالً من أشكال التمثيل النسيب.دولة٣٨دميقراطية راسخة أكثر من 

لتحديد أصغر (نسبة) ميكن أن تنتخب مرشحاً. وحتدد هذه (النسبة) بعدة طرق أيضاً حتتاج هذه الطريقة 
قات االقرتاع الصحيحة على عدد املناصب املقرتع عليها. فإذا كان عدد أسهلها هو أن تقسم كل بطا

= ٧÷٧٠٠(٧مقسومة على ٧٠٠، النسبة الصغرى املطلوبة هي ٧، وعدد املناصب ٧٠٠األصوات 
). وأي مرشح ينال هذه (النسبة) يعد فائزاً.١٠٠

نظام القائمة
% من نظم التمثيل النسيب ٨٠. فأكثر من يبأشهر النظم املتبعة يف التمثيل النسهو نظام القائمة٤١٨

يف هذا النظام، املستعملة على نطاق العامل هي شكل أو آخر من نظام القائمة.
اليت يصوت هلا لتمثل يف اهليئة التشريعية بنسبة األصوات اليت نالتها. هناك نوعان من القوائم:

قة)، وفيها يقرتع الناخبون الختيار قائمة من املرشحني متثل جهة معينة، وإذا (القوائم املطل
نالت القائمة أغلبية أصوات الناخبني فاز حزب القائمة مثًال بكل املقاعد املخصصة يف 

تلك االنتخابات.
 (القوائم النسبية)، وفيها يقرتع الناخبون لكل قائمة وبعد أن حتصى األصوات اليت نالتها كل

ائمة، توزع املقاعد املخصصة يف تلك االنتخابات على أصحاب القوائم كل بنسبة ما نالته ق
قائمته من أصوات.

ترتيبهم يف قائمته، وبالتايل حيرم املواطن من حقه يف حيدد التنظيم املرشحني و نظام القوائم، خيتار يف 
املواطن احلق يف املفاضلة بني خمتلفة املفاضلة بني املرشحني. استحدثت بعض النظم طرق 

حق تكوين قائمته بنفسه. حتتاج مثل هذه ت املواطنعطأحلد أن بعضها املرشحني عند االقرتاع وصلت 
الطرق لوعي عال من جانب املواطنني وتقنية عالية إلدارة االقرتاع والفرز.
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حماسن نظام التمثيل النسيب
هيئة تشريعية التنظيم الذي يتبناه يف النظم التعددية حبجة أنه يعطي التمثيل النسيبنظام أستخدم ٤١٩

لتنظيم بكل فئات عضويته، ويعطي متثيًال أكثر صدقاً للدولة بكل فئات مواطنيها أو اتكون صورة مصغرة 
يضمن متثيل األقليات مبا يتناسب مع حجم القاعدة اليت صوتت فهو من صيغة التمثيل العام املعهودة، 

هلا، ويزن القوى بصورة أدق إذ أنه يعطي متثيًال لبعض القوى أو األقليات اليت ما كان هلا أن جتد متثيًال يف 
يضمن هذا األغلبية. األقلية)، وبالتايل يتيح هلا فرصة التعبري عن نفسها من نفس منرب-نظام (األغلبية 

هدراً بل يعد كل صوت لصاحل التنظيم وحيدد ما إذا  النظام لكل صوت قيمته، ففيه ال يضيع أي صوت 
ال ميكن ألي تنظيم أن يستعمل طريقة التمثيل كان التنظيم يستحق التمثيل أم ال وبأي عدد من املقاعد. 

النسيب إال إذا مسح بذلك نظامه األساسي. 
التنظيم يصعب عليها أن الدولة أو اهات يف فئات أو اجتأحزاب أو بالتايل مشاركة يتيح التمثيل النسيب

حترز األغلبية، ويضمن معارضة قد ال تكون قوية لكنها تساعد يف احلد من احتمال استبداد األغلبية 
(احلزب الواحد أو الفكر الواحد).

مساوئ نظام التمثيل النسيب
بعض م السياسي يف الدولة و النظايشري البعض إىل أن التمثيل النسيب قد يكون سبباً يف عدم استقرار ٤٢٠

يف طرحها تطرفة يت قد تكون مة ال
أيضاً، ال متثل القوائم املطروحة لالقرتاع إال أولئك الذين ميثلون تنظيمًا سياسيًا مسجًال أو معرتف به. 

نني الذين ال ينتظمون يف جهة. ونظام التمثيل النسيب معقد فيضيع بذلك حق جمموعة كبرية من املواط
خصوصاً فيما يتعلق بطرق االقرتاع وطرق الفرز وعد األصوات.نسبياً إذا ما قورن بغريه من النظم

ما هو النظام االنتخابي األمثل؟
ت هناك عدة خياراليس هناك نظام انتخايب مثايل أو واحد يصلح لكل بلد يف كل زمان. لكن ٤٢١

أن دولة العلى . لكل دولة (ولكل تنظيم) متاحة 
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قبل ختتار النظام الذي يناسبها، عياً قبل أن موضو تقييماً اتاالنتخايب مأخذ اجلد و اأخذ نظامهت
اوئ وحماسن النظم االنتخابية املختلفة يف معرض حديثنا عن مسمن النظام االنتخايب األمثل. قرتب تأن 

:اآليتنلخصها يف نرى أمهية أشرنا لبعض املعايري اليت ،أعاله
.أن يكون نظاماً سهالً يف تطبيقه
 صناديق االقرتاع.على اإلقبال على أن يشجع الناخبني
الفائزةلألحزابوقوة حقيقية ثيالً صادقاً ومتأن يعطي متثيًال حقيقياً للقاعدة.
.أن يكون أقل عرضة لعمليات الفساد وشراء األصوات من غريه
الدوائر اجلغرافية.وتعريف شجع على التالعب حبدود أن ال ي
رمهم حقهم يف أن ميثلهم أحد يف اهليئة التشريعية وينقل حيهدر أصوات الناخبني و أن ال ي

ن القضايا املطروحة على أقل تقدير.وجهة نظرهم ومواقفهم م
غمط األحزاب الصغرية واألقليات العرقية واملرأة حقها يف التمثيل.أن ال ي
 املايل والطائفي.احلكومي و القبلي و أن يقلل ما أمكن من كل أنواع النفوذ

الكلية االنتخابية
زيادة على االنتخابات املباشرة اليت أشرنا إليها أعاله، هناك انتخابات غري مباشرة، ينتخب فيها ٤٢٢

املواطنون ناخبني آخرين ليصوتوا نيابة عنهم. تستعمل هذه الطريقة النتخاب الرئيس ونائبه يف النظم 
الواليات املتحدة األمريكية. يف هذا النظام والذي يعرف بنظام (الكلية الرئاسية يف بعض البالد مثل 

ب) و(الشيوخ) )، ينتخب مواطنو كل والية عددًا من الناخبني مبا يعادل جمموع عدد (النوااالنتخابية
الذين ميثلون الوالية يف (الكونقرس). ووفق الدستور األمريكي ال تقل حصة كل والية من الناخبني عن 

ثالثة. وليفوز املرشح بالرئاسة أو بنيابة الرئاسة، عليه أن حيرز أغلبية أصوات هؤالء الناخبني.

العامةجلنة االنتخابات
لعدالة االنتخابات العامة تأكيداً ٤٢٣

ومنعاً ألي شبهة مبحاباة جهة، وتوخياً للدقة يف فرز اونزاهتها، و واالستفتاءات القومية 
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تخابية برمتها حتت مسئولية جلنة مستقلة حمايدة تكون بقانون العملية االنإدارة وتنظيم توضع ،األصوات
هذه اللجنة تكون ها. ت

ومعايري ثابتة يف كل وفق أسس وقواعد موضوعية واضحةرسم حدود الدوائر االنتخابيةمسئولة عن 
، ومن مث إعالن وفرز األصوات وعدهااالقرتاع إدارة و حني،رشاملالناخبني و ل تسجيإجراءات وعن ، البالد

.النتيجة
ومهامها وكيفية اختيار أعضائها والشروط الدد حي

وسلطة امهااليت متكنها من حتقيق مهوالصالحيات واملوارد يعطيها السلطات و املطلوب توافرها فيهم، 
األحزاب والتيارات من خمتلف حتت إشراف القضاء تشكل هذه اللجنة.إصدار القواعد الالزمة لعملها

الذين ال متثل وجهات نظرهم أو ومن األشخاص املناطق واالجتاهات وامليول ما أمكن ذلك السياسية و 
مواقفهم عائقاً هلم يف القيام بواجبهم.

أعماهلاوتناقشجتتمع جلنة االنتخابات
توقيع رئيسها وتوقيع كل عضو فيها. إذا اعرتض بعض أعضاء اللجنة على بعض 

.كتقرير أقلية

مسئوليات جلنة االنتخابات العامة
:العامة مسئولة عن املهام التالية وذلك على سبيل املثال ال احلصرنة االنتخابات جل٤٢٤



 قانونددها حييف األماكن اليت تراها مناسبة أو تلك اليت قوائم الناخبني ونشر إعداد
سهوًا أو تسقطاءتقدم بطلبات إضافة امسالو ها تعراجاالنتخابات لتتيح للجميع جماًال مل

هذه الطلبات الوقت الذي تقدم فيه حتدد و ،أي شخص جاء فيهاقيد طعن يف صحة ال
.و 

بالصحف املدة اليت تقدم فيها الرتشيحات، وتاريخ فحصها، وآخر تاريخ مسموح عالن اإل
بات اليت جيب أن يستوفيها املرشح حىت يتم تسجيله.به لسحبها، واملتطل

 ضع مناذج القوائم واإلعالنات وغريها اليت تستخدم يف عملية االنتخابات.و
 ضع الضوابط الالزمة حلفظ النظام وضمان سرية االقرتاع يف مراكزه.و



٣٨٥

 نشر قوائم الرتشيحات الصحيحة يف مكان وزمان معلومني للمواطنني وتأكيد حق
ملن سقط امسه.للمحكمناف االستئ

قرتاع عد بطاقات االو عيني وكالء املرشحني ووكالء االقرتاع ت.
مراكز االقرتاع ف على توزيعها على اشر اإلعملية إعداد وطباعة بطاقات االقرتاع و ةراقبم

األوراق وفرزها وحصر األصوات.صناديق االقرتاع وفحص ع يوجتم
مىت تقفل وتواريخ ومراكز االقرتاع يف الدوائر املختلفة و ااالقرت طريقة د يحتد

مكانه أو يف فتح صناديق اقرتاع كل مركز على حدة يفومىت ت، فتحات صناديق االقرتاع
والقيام إحصاء بطاقات االقرتاعحتديد طريقة مكان حتدده اللجنة. كما تكون مسئولة عن

وتعد األصوات اليت ناهلا كل مرشح وتعلن النتيجة كل صندوق وتقيد العدديف  هاعدب
بأسرع وقت ممكن. عند الفراغ من االنتخابات، تعلن اللجنة رمسيًا يف الصحف السيارة 
وأمساء الدوائر اليت فازوا فيها، 

يشمل عدد األصوات الصحيحة اليت اقرتعت لصاحل  جهات الرمسيةترفع تقريرًا انتخابيًا للو 
، عدد األصوات اليت ناهلا كل مرشح، عدد األصوات الباطلة، واألصوات اليت رشحكل م

. يضمنوا قوائم املرشحنياقرتعت ألي أشخاص مل 

نزاهة االنتخابات العامة
والغش بأنواعه املختلفة على الدولة أن تنظم العملية االنتخابية يف كل مراحلها وحتميها من العبث٤٢٥

وذلك بإصدار التشريعات الالزمة ومنع األساليب الفاسدة بالقانون. تتفاوت درجات الغش باختالف 
ير اإلرادة الشعبية كلها، وقد يقتصر على خمالفات فردية و الدول ونظمها السياسية. فقد يصل الغش لتز 

علق بالقيد والدعاية االنتخابية والتصويت ومتويل للقواعد واإلجراءات. يشمل الغش والتزوير والعبث ما يت
جترمي بيع أو عرض للبيع أو تتطلب نزاهة االنتخابات أيضاً، االنتخابات والتأثري على سلوك الناخبني.
شراء أوراق االقرتاع أو إتالفها أو طمسها. 



٣٨٦

الناخبنيقيد
بالتصويت. السياسيةمملباشرة حقوقهخطوة ضرورية ةول االنتخابيايف اجلداملواطنني قيد ٤٢٦

أن ى املواطن قيد توافر شروط معينة علذا اليلزم هلحتدد قواعد االنتخابات شروط القيد وضوابط االقرتاع. 
ملدة معينة، محل جنسية البلد وأال الدائرة االنتخابية بلوغه سن الرشد، اإلقامة يف منطقة ، وهي يستوفيها

من موانع مباشرة حقوقه السياسية. يكون قد حلقت به أي موانع 
قد يصوت أكثر من مرة ليس هلكناملركز الذي تسجل فيه مرة واحدة،ن أن يقرتع يفكل مواطعلى  

كثر من جدول انتخايب بل نتيجة إقرارات كاذبة أو استعمال أمساء أو شهادات أالقيد يف تكرار نتيجة 
عاقب يكما ،  دون وجه حقاجلدول االنتخايبيفه امسمزورة. يعاقب القانون كل من تعمد أو طلب قيد 

.نفسهااللجنة اإلدارية املكلفة بإعداد اجلدول االنتخايب

ة االنتخابيةملاحل
على املواطنني يف الدائرة ةيستعني املرشحون بكل وسائل الدعاية املتاحة لنشر وإذاعة براجمهم السياسي٤٢٧

الدعاية االنتخابية مبا يضمن انتظام وسالمة العملية ابات قواعد االنتخنظم اليت ينوون الرتشح فيها. ت
واإلجراءات الالزمة لعقد قيود هذه احلملة االنتخابات . حتدد قواعد عامسالم الحفظ األمن والاالنتخابية و 

اليت متنع السلطات احمللية تلك ضع الالفتات اخلاصة بكل مرشح و املخصصة لو ماكناألالعامة و ندوات ال
قق أكرب قدر ممكن من املساواة بني ها مبا حيد األقصى للمبالغ اليت جيوز إنفاقاحل. كما حتدديهااإلعالن ف

بأي دعائية ألي مرشح مادة أي على موظفي الدولة االشرتاك يف توزيع القواعد أيضًا ظر حتحني.املرش
حني وال يتعدى على قيم وآداب التنافس بني املرشجيب أن يراعي كل مرشح يف محلته الدعائية وسيلة.

على املرشحني أو وكالئهم حيظر أيضًا حقوق الناخبني يف أن خيتاروا املرشح الذي يفضلونه حبرية تامة.
املهاترة والتجين الشخصي على وأنشر أو إثارة العصبية القبلية أو الطائفية أو الطبقية أو الدينية، 

املنافسني.



٣٨٧

ضوابط االقرتاع
يعرب عن إرادته احلرة ه ميارس املواطن حقه السياسي وفيهملية االنتخابية، باالقرتاع أهم مراحل الع٤٢٨

وألمهيته، أحيط االقرتاع بضوابط عدة ضمانًا لسالمته باختيار مرشح معني أو إبداء رأي يف مسألة ما.
فمنعت التأثري على املواطنني بطريقة جتعلهم يصوتون بطريقة معينة.اليت متنع الضوابط فوضعت وانتظامه. 

ا و جبحيأو بعينه ملرشح ن يقرتعوا و العينية أو وأتقدمي اهلدايا النقدية 
عن آخر.

متنع قواعد يصوت آلخر.شخصه أو أسرته للضرر وذلك بغرض التأثري عليه ألن يصوت ملرشح أو ال
املواطنني من التصويت بانتحال صفة الغري أو االقرتاع أكثر من مرة.االنتخابات 

ملكـان آمـن عند انتهـاء االقـرتاع، علـى ضـباط االنتخابـات أن ينقلـوا صـناديق االقـرتاع حتـت حراسـة مشـددة
أو إتـالف الصـناديق بغريهـابـديل لشـعبية بتمتنبهني دائماً بأن هذه املرحلة هي الـيت يـتم فيهـا تزويـر اإلرادة ا

.



٣٨٨



٣٨٩

غلبية: األوالعشرونالفصل اخلامس



٣٩٠

يف هذا الفصل
٣٩١...........................................حجم األصوات املطلوب ألخذ الرأي

٣٩٢.............................................................ما هي األغلبية؟
٣٩٣..............................................................اخلاصةاألغلبية 

٣٩٤......................................................حساب حجم األصوات
٣٩٥......................................................حدود استعمال األغلبية

٣٩٦.........................................................أغلبية ثلثي األصوات
٣٩٧.....................................................استعماالت أغلبية الثلثني

٣٩٧.............................................................تعادل األصوات
٣٩٨...............................................................صوت الرتجيح

٣٩٩.....................................................................األكثرية
٤٠٠................................................................املوافقة العامة

٤٠٢...........................................................التصويت باإلمجاع
٤٠٣.................................................................حق النقض
٤٠٤..................................................................الرأي العام

٤٠٤.....................................................................الرتاضي
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حجم األصوات املطلوب ألخذ الرأي
ليات. كحكم عام، ال حيق ألي يف اجتماع أي جمموعة من الناس هناك أغلبية واحدة وأقلية أو أق٤٢٩

جيتمع أعضاء تنظيم ألخذ الرأي يف اقرتاح من االقرتاحات املطروحة عليه، أو النتخاب مرشح ملنصب 
ملرشح إذا حاز على أغلبية األصوات الصحيحة (أنظر معني، فإن القاعدة هي أن يفوز االقرتاح أو ا

أكثر من األغلبية. إذا طلب النظام ). ال تطلب قواعد وإجراءات املداوالت٣٩١األغلبية صفحة 
اهليئات العامة أو الشركات األساسي ألي تنظيم من التنظيمات أو القانون العام أو قانون املؤسسات أو 

حجم أصوات غري األغلبية إلجازة أي اقرتاح أو النتخاب أي مرشح، فعليه أن حيدد ذلك احلجم بدقة، 
وحيدد إن كان االقرتاح حيتاج أيضًا إلخطار عنه أم ال. يعترب صوت شخص واحد أغلبية إذا كان هذا 

لألغلبية ومل حيرزها أحد، يعيد االجتماع الصوت هو الوحيد الذي أقرتع. إذا احتاج انتخاب مرشح 
االقرتاع أي عدد من املرات حىت حيرز مرشح األغلبية وقد يلجأ االجتماع للتصويت االستبعادي أيضاً 

).٣٦٤(صفحة 
وإقرار بأغلبية األصوات طريقة سهلة وعملية الختاذ القرار، وقاعدة هامة من قواعد املداوالتاختاذ القرار

التصويت، فيتنازلون ضمين من األعضاء مبسئوليتهم عن القرار. أما أولئك الذين رضوا أال يشاركوا يف 

٣٧٤صفحة نيابةال
وء استعمال للسلطة أو النفوذ، هي أكثر الصيغ واقعية يف متثيل اإلرادة العامة لكل مل تأت نتيجة س

أي بديل آخر.
وعادة ما تكون أكثر مقد يطلب التنظيم أغلبية خاصة

تستدعي حجمًا أكرب، وقد يضيف للحجم املطلوب ضوابط أخرى (أنظر االقرتاحات اليت حتتاج ألغلبية 
ثلثي األصوات أدناه). وبالتايل ال يستقيم فهم معىن األغلبية فهمًا كامًال إال بفهم األغلبية اخلاصة، 

اع، والرتاضي مقارنة باألغلبية احلسابية (أنظر أدناه).واملوافقة العامة، واإلمج



٣٩٢

ما هي األغلبية؟
أغلبية األصوات هي اتفاق ما زاد على نصف األصوات الصحيحة اليت اشرتكت يف التصويت على ٤٣٠

اق االقرتاع الفارغة، يف اجتماع دعي اقرتاح من االقرتاحات، مع استبعاد عدد املمتنعني عن التصويت وأور 
له بطريقة صحيحة وتوافر فيه النصاب القانوين. توصف هذه األغلبية بـ (البسيطة) أحياناً، وهي األغلبية 
املعنية يف أي حالة سكت النظام األساسي ومل حيدد كيف حتسب ومم حتسب، ويشري هلا هذا الكتاب 

ة.بلفظ (األغلبية) كلما ذكرت الكلمة جمرد
ويقال أحياناً أن مسألة من املسائل أجيزت بأغلبية كبرية أو ساحقة أو أي صفة أخرى من صفات املبالغة 
اليت تطلق إذا امتنع عن التصويت على املسألة أو صوت ضدها عدد قليل. ومبا أن املطلوب هو إجياد 

غة هذه عبارات غامضة وال صيغة دقيقة لتحديد الرأي الراجح والتعبري بصدق عن الواقع، فصفات املبال
تصف األغلبية بدقة وال تعطيها أي وزن أو أمهية أكرب أو أقل. ويستحسن يف كل حالة إعطاء نتيجة 
التصويت باألرقام (أنظر أدناه) وتفادي أيضاً أي توصيف لألغلبية: البسيطة، املطلقة، النسبية، الدستورية. 

أن حيدد التنظيم بدقة يف نظامه األساسي حجم وألن األغلبية نسبة متغرية حتسب كل مرة، جيب 
األصوات الالزم إلجازة االقرتاحات ولالنتخاب. مثالً:

 ١هي ١أغلبية
 ٢هي ٢أغلبية
 ٢هي ٣أغلبية
 ٣هي ٤أغلبية
 ١١) هي ١٠(أكثر من ٢٠أغلبية
 ١١ونصف) هي ١٠(أكثر من ٢١أغلبية
 ١٢) هي ١١(أكثر من ٢٢أغلبية

) ألن ذلك قد يقود حلساب خاطئ عندما ١يستحسن أيضاً حت
٦١

). أما إذا حسبت األغلبية وفق ٣١(أي ثالثون ونصف جمبورة ألقرب عدد صحيح = ٣١فاألغلبية هي 
). ١ونصف + ٣٠(٣٢) فستكون األغلبية يف هذه احلالة هي ١نص أعاله (النصف + ال



٣٩٣

األغلبية اخلاصة
قد يطلب القانون أو النظام األساسي بنص صريح أو بإشارة ملرجع عام تبناه التنظيم، أغلبية أكثر ٤٣١

بية هو الثلثني من البسيطة إلجازة بعض االقرتاحات أو إجناز بعض األعمال. وقد يكون حجم هذه األغل
أو الثالثة أرباع أو األربعة أمخاس أو قد تكون كل العضوية (اإلمجاع). تعرف مثل هذه األغلبية بـ (األغلبية 

اخلاصة).
على كل تنظيم أن يكون حذرًا حينما يستعمل أغلبية خاصة

ية. فقد شاع فهم خاطئ مؤداه أن األغلبية الكبرية تضفي محاية أكرب على األعضاء توقعه يف قبضة األقل

من يد األغلبية إىل يد األقلية طرداً كلما زاد مقدار األغلبية. كيف؟ النصف تنتقل السيطرة يف اختاذ القرار

كلما زادت النسبة املطلوبة إلجازة اقرتاح من االقرتاحات، صغر حجم األقلية اليت يؤول إليها حق 
نتخب عضو من أعضائه ملنصب من االعرتاض عليه. فإذا نص التنظيم على أن تصدر بعض قراراته أو ي

مناصبه باإلمجاع، يكون بذلك قد أعطى عمليًا أقلية ال تزيد عن عضو واحد حق السيطرة الكاملة على 
يطرح فيه (أنظر حق النقض ألي اقرتاحصنع القرار. ويكون حينئذ قد أعطى عضوًا واحدًا حق النقض

).٤٠٣صفحة 
رغم هذه احملاذير، هناك بعض احلاالت اليت تستدعي استعمال حجم أو نسبة أكرب من األغلبية البسيطة. 
فإذا كانت املسألة املطروحة للتصويت متعلقة بتعديل أو منع أو انتقاص حق من حقوق األعضاء مثًال، 

ملنطقي أن تؤخذ موافقة أكرب عدد ممكن من الذين يتأثرون مباشرة بذلك القرار. وعندما يطلب فمن ا
التنظيم أن جتاز اقرتاحاته (وبالتايل تتخذ قراراته) وينتخب مرشحوه بأقل من أغلبية األصوات أي 

لية. وبالتايل باألكثرية، يكون بذلك قد سلب باختياره األغلبية حقها يف أن تقرر وأعطى ذلك احلق لألق
ال جيد العضو املنتخب أو القرار الذي اختذ باألكثرية املؤازرة إال من أقلية.



٣٩٤

حساب حجم األصوات
جيب أن تتوافر الشروط التالية حىت تصبح األغلبية املطلوبة صحيحة:٤٣٢

صحة الدعوة لالجتماع.
الجتماع.اكتمال النصاب القانوين ل
.حذف عدد املمتنعني عن التصويت
.استبعاد األوراق الفارغة

١٠عضواً وكان النصاب املطلوب الجتماعاته ١٥٠فإذا كان عدد األعضاء يف تنظيم من التنظيمات هو 
عضوًا على اقرتاح طرح عليهم، حتسب ٢٥عضوًا اجتماعًا من اجتماعاته، صوت منهم ٣٠وحضر 

:نتيجة التصويت كاآليت
بالنظر للمثال أدناه نرى أن األغلبية ميكن أن حتسب بعدة طرق. فبالتايل على كل تنظيم أن حيدد بوضوح  

١٣األغلبية (البسيطة)
١٦األغلبية من مجلة األعضاء احلاضرين

٧٦بية جممل عضوية التنظيمأغل
١٧أغلبية ثلثي األصوات
٢٠من مجلة األعضاء احلاضرينأغلبية ثلثي األصوات
١٠٠من جممل عضوية التنظيمأغلبية ثلثي األصوات

 قد حتسب األغلبية من مجلة األعضاء احلاضرين (تعرف باألغلبية النسبية أحياناً)، ويف هذه
احلالة إذا امتنع عضو عن التصويت يكون بذلك كأنه قد صوت ضد االقرتاح املطروح. 

إذا أراد عن التصويت من حقه يف أن يقف موقفًا حمايدًا وبالتايل حترم هذه الطريقة املمتنع

عضواً، أغلبية األصوات املطلوبة إلجازة االقرتاح هي ١٢٥االقرتاح. فإذا كان عدد احلضور 
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عدد الذين اشرتكوا فعلياً يف التصويت.مهما كان ٦٣
أو من جمموع وقد ينص النظام األساسي على أن حتسب األغلبية من عضوية التنظيم

مناصب جتاز االقرتاحات ١٠ن من (وتعرف باألغلبية املطلقة أحياناً). فاملكتب الذي يتكو 
أصوات). فإذا شغر منصبان من مناصب املكتب ٦يف اجتماعاته بأغلبية عضويته (

أعضاء، لكن تظل األغلبية املطلوبة هي ٨
٦.

 وقد ينص النظام األساسي على حساب األغلبية من كل أعضاء التنظيم (احلاضرين
والغائبني)، وتطلب عادة يف اهليئات النيابية.

.وقد تكون أغلبية أعضاء التنظيم ذوي العضوية الصحيحة
 ٢٨٠وقد ينص النظام األساسي على أن حتسب األغلبية من النصاب القانوين (صفحة (

شركة من لس إدارةوالذي تطلبه جمالس املؤسسات والشركات أحياناً. فإذا تكون جم
أعضاء وكان نصابه القانوين مخسة، حضر مخسة أعضاء اجتماعًا من ٩الشركات من 

التصويت، وصوت واحد ضده، يسقط هذا االقرتاح رغم أنه حاز على صوتني (ثلثي 
(صوتني مع االقرتاح + صوت ضد االقرتاح) إذ تسقط أصوات ٣ألصوات) أي ثلثي ا

املمتنعني عن التصويت عند حساب األغلبية. وبالتايل، سقط االقرتاح ألن املطلوب هو أن 
وهو مخسة). يالحظ أصوات لصاحله (أي األغلبية حمسوبة من حجم النصاب٣حيوز على 

ساب األغلبية من حجم النصاب ال يعين توافر النصاب لالجتماع، فتوافر النصاب أن ح
شرط أساسي من شروط صحة االجتماع وبالتايل أمر مفروغ منه. املطلوب هنا هو أن 

يؤخذ حجم النصاب كقاعدة حلساب حجم األغلبية كما جاء يف هذا املثال.

حدود استعمال األغلبية
جيب أن يراعي التنظيم عدة قواعد عند استعماله لألغلبية. ال يستطيع أي اجتماع أن يناقش أي ٤٣٣

مسألة تقع خارج حدود سلطاته، وبالتايل ال يستطيع أن يتبناها حىت لو وافقت عليها األغلبية.
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جتماع على أكثر تستعمل األغلبية عادة عند التصويت على اقرتاح واحد (رفضاً أو قبوًال)، وإذا صوت اال
من اقرتاح أو على أكثر من مرشح يف ورقة واحدة، تعد األصوات لكل اقرتاح على حدة أو لكل مرشح 
وحده، وعلى كل اقرتاح أو مرشح إحراز أغلبية األصوات الالزمة. غين عن القول بأن أي حالة حتتاج 

اع أو باملوافقة العامة.
االقرتاحات اليت جتاز باألغلبية (أو باملوافقة العامة أو باإلمجاع) متثل إرادة التنظيم (إرادة الكل) وتكون 
ملزمة للجميع (لألقلية وللتنظيم نفسه) وال ميكن إلغاؤها أو تعديلها إال يف اجتماع قانوين آخر، وبالطرق 

٤٤٣صفحة النظر يف قراراإلجرائية السليمة (أنظر إعادة
نشاطه، ويعطي استمرارية لقراراته، ويقفل الباب أمام أي احتماالت لنقضها دون ضابط.

أغلبية ثلثي األصوات
هي أن يصوت مع االقرتاح قبوًال أو -استعماًال أكثر األغلبيات اخلاصة-ثلثي األصواتأغلبية ٤٣٤

رفضاً ما ال يقل عن ثلثي احلاضرين الذين حيق هلم التصويت بعد استبعاد أصوات املمتنعني عن التصويت 
له بطريقة صحيحة واكتمل نصابه. هذه هي (أغلبية الثلثني) اليت واألوراق الفارغة، يف اجتماع دعي

يعنيها هذا الكتاب ما مل تعرف بوصف آخر. أي اقرتاح حيتاج ألغلبية ثلثي األصوات إلجازته ميكن 
). حتسب أغلبية ثلثي األصوات كاآليت:٤٠٢) أو باإلمجاع (صفحة ٤٠٠إجازته باملوافقة العامة (صفحة 

 ١من عضو واحد هي
٢
٢
٣
 ٢٠١٤من
 ٢١١٤من
 ١٥ي ٢٢من

عندما تؤخذ األصوات لتحديد أغلبية الثلثني، يتبع االجتماع الطريقة اليت متكنه من أن حيصي عدد 
األصوات بطريقة مقنعة مثل التصويت برفع األيدي أو بالوقوف والقعود أو مبناداة االسم. إذا كانت كفة 

تقاربت الكفتان فتحصى جهة واضحة يف أغلبيتها، فال حيتاج االجتماع ألن يعد األصوات. أما إذا
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األصوات ويعلن الرئيس تفاصيل النتيجة. مبا أن أغلبية الثلثني هي أن ينال االقرتاح أو املرشح صوتني معه 
على األقل لكل صوت ضده، ميكن حساب أغلبية الثلثني بطريقة سريعة: يضاعف عدد األصوات اليت 

ات اليت مع االقرتاح، مل حيرز االقرتاح أغلبية جاءت ضد االقرتاح، إذا كان احلاصل أكثر من عدد األصو 
الثلثني.

استعماالت أغلبية الثلثني
ن أو النظام األساسي على أي حالة (إجراء أو اقرتاح أو انتخاب مرشح) حتتاج جيب أن ينص القانو ٤٣٥

ألغلبية الثلثني. أما إذا سكتت هذه املصادر، ال يطلب هذا الكتاب توافر أغلبية الثلثني إال لآليت:
١٠٠أو إلغاء بعض مواده (صفحة تعديل النظام األساسي.(
 ١٣٦العزل من منصب من مناصب التنظيم (صفحة.(
 ١٩٥الفصل من العضوية (صفحة.(
٨٨أو انضمامه آلخر أو انصهاره يف آخر (صفحة حل التنظيم.(

دل األصواتتعا
هو أن تأيت األصوات اليت مع اقرتاح من االقرتاحات أو األصوات اليت اقرتعت تعادل األصوات٤٣٦

انتخاب املرشحني مللء أي منصب من لصاحل مرشح أو أكثر مثل اليت ضدها. ومبا أن إجازة االقرتاحات و 
مناصب أي تنظيم من التنظيمات حتتاج لألغلبية (ما زاد على نصف األصوات)، يسقط االقرتاح أو 
املرشح إذا تعادلت األصوات. إذا أستأنف عضو على قرار أو حكم اختذه الرئيس وطرح هذا االستئناف 

) إذا تعادلت األصوات عند التصويت. أما إذا تعادلت ٤٤٥على االجتماع، يسقط االستئناف (صفحة 
األصوات على خيارين أو أكثر أو مرشحني أو أكثر، يعاد التصويت حىت ينتهي التعادل أو حىت يتبىن 
االجتماع طريقة أخرى لالختيار (استعمال القرعة مثًال). إذا كان الرئيس عضوًا يف التنظيم وكان له احلق

، ومل يكن قد صوت مع اآلخرين، ميكنه أن يصوت عند تعادل األصوات ويرجح بصوته  يف صوت ترجيح
كفة التعادل هلذه اجلهة أو تلك (انظر أدناه).
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صوت الرتجيح
ح به كفة على أخرى إذا تساوت الكفتان عند هو صوت الرئيس حني يستعمله لريجصوت الرتجيح٤٣٧

التصويت على اقرتاح أو تعادلت األصوات اليت اقرتعت لصاحل أكثر من مرشح. قد يعطي النظام 
األساسي أحياناً الرئيس احلق يف أن يصوت مرتني: مرة كعضو وأخرى بصفته رئيساً، لكنه يكون بذلك قد 

الرئيس عضو من أعضاء التنظيم وليس هناك سبب معقول السليمة. فالدميقراطيةتعدى على املبادئ 
يعطي أي عضو احلق يف أن يصوت مرتني. فقد كان املنطق وراء إعطاء الرئيس صوتني هو أن يستعمل 
الصوت الثاين كصوت ترجيح وحيل بالتايل عقدة نشأت بتعادل األصوات. لكن حقيقة أن تعادل 

بسقوطها، وال يرتك مسألة حتتاج إىل حسم.-نفسه حيسم املسألة األصوات
إذا كان الرئيس عضواً يف التنظيم، فله احلق يف أن يشارك يف التصويت مثله مثل أي عضو آخر، لكنه يف 

بصوته كفة الغالب، وتأكيدًا حليدته، ال يشارك إال عندما يكون االقرتاع سريًا أو إذا أراد أن يرجح 
. إذا شارك الرئيس أو مل يشارك يف االقرتاع السري التصويت عندما جيرى بأي طريقة غري االقرتاع السري

وتعادلت األصوات، ال حيق له أن يديل بصوته لريجح به كفة على أخرى.
اللجان واملكاتب التنفيذية عندما يكون له حق يف اجتماعاتيستعمل الرئيس عادة صوت الرتجيح

املناقشة وإبداء الرأي يف االقرتاحات املطروحة. أما يف االجتماعات الكبرية فدوره يف النقاش حمدد وينتظر 
منه أن يتحلى باحليدة وأن حيافظ على املواقف كما كانت عليها قبل التصويت، فيبقي موضوع النقاش 

وبالتايل يفضل أن يكون الرئيس حمايدًا أيضًا حىت عند التصويت، وإذا صوت، حيًا واملداوالت متصلة.
فينتظر منه أال يستعمل صوته لريجح به كفة على أخرى حىت لو مسحت له النظم املتبعة بذلك. وحىت ال 

أن يفوز خيار من اخليارات نتيجة صوته، وخيلق بذلك موقفاً حمرجاً بني األعضاء. مبعىن آخر، على الرئيس
يستعمل حقه يف ترجيح كفة على أخرى مراعيًا مصلحة التنظيم أوًال. إذا مل يكن للرئيس احلق يف 

.التصويت فال يكون له صوت ترجيح
. نعطي أدناه بعض األمثلة الستعماالت صوت الرتجيح

تأكد هذه األمثلة أن استعماالت صوت الرتجيح عديدة، لذلك يفضل أن ترتك للرئيس حرية التعبري عن 
رأيه باستعمال صوت الرتجيح املعرب عن قناعته بغض النظر عن احلاالت املذكورة أدناه:

 إذا احتاج اقرتاح من االقرتاحات لألغلبية إلجازته وتعادلت األصوات اليت معه واليت ضده
سقط االقرتاح، ألن التعادل ليس أغلبية. ميكن للرئيس إذا كان عضوًا يف التنظيم ومل ي
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ويصوت مع االقرتاح فيجاز يشارك يف التصويت أن يستعمل حقه يف صوت ترجيح
االقرتاح.

 عن إذا احتاج اقرتاح لألغلبية إلجازته وعند التصويت عليه أحرز أصواتًا ضده تقل بواحد
األصوات اليت معه، ميكن للرئيس إذا كان عضوًا يف التنظيم ومل يشارك يف التصويت بعد، 

ويصوت ضد االقرتاح فتتعادل األصوات وبالتايل يسقط أن يستعمل حقه يف صوت ترجيح
االقرتاح.

عه تقل عن ثلثي إذا احتاج اقرتاح ألغلبية ثلثي األصوات إلجازته، وكانت األصوات اليت م
األصوات بصوت واحد، ميكن للرئيس إذا كان عضوًا يف التنظيم ومل يشارك يف التصويت 

ويصوت مع االقرتاح ليحرز أغلبية ثلثي األصواتبعد، أن يستعمل حقه يف صوت ترجيح
املطلوبة، فيفوز االقرتاح.

 ٦٠املطلوبة (اح ألغلبية ثلثي األصوات إلجازته، وأحرز أغلبية ثلثي األصواتإذا احتاج اقرت
ضد) ميكن للرئيس إذا كان عضوًا يف التنظيم ومل يشارك يف التصويت بعد أن ٣٠مع و

ويصوت ضد االقرتاح فيسقط.يستعمل حقه يف صوت ترجيح

األكثرية
هي أن ينال مرشح من املرشحني أو خيار من اخليارات أصواتاً أكثر من أي مرشح أو خيار األكثرية٤٣٨

آخر إذا كان عدد املرشحني أو اخليارات ثالثة أو أكثر. توصف األكثرية باألغلبية النسبية أحياناً، وهو 
ثرية (ما مل تكن أغلبية) فال جتيز اقرتاحًا وال تنتخب وصف يستحسن حتاشيه ألنه يدعو للخلط. واألك

مرشحاً إال إذا مسح القانون أو النظام األساسي بذلك.
فإذا تفرقت األصوات عند التصويت على عدة خيارات: ثالثة اقرتاحات أو أكثر، أو على ثالثة مرشحني 

٣٩هو الفائز (الذي نال ، فيكون صاحب أكثر األصوات٢٠، ٣٢، ٣٩أو أكثر نالوا على التوايل: 
صوتاً) إذا نص النظام األساسي على إمكانية فوز مرشح باألكثرية. ويضيع بالتايل حق األغلبية يف أن 
تقرر. أما إذا نص النظام األساسي على أال ينتخب أي مرشح ألي منصب من مناصب التنظيم إال 

أحد املرشحني األغلبية. يف هذا املثال قد بأغلبية األصوات، على االجتماع أن يعيد االقرتاع حىت حيرز
٣٩ميثل املرشح الذي نال 
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اآلخرين اللذين ميثالن وجهات نظر مقبولة. إذا أعيد االقرتاع قد حيرز أحد هذين اخليارين أغلبية األصوات 
كما حيدث يف أغلب األحوال وتتحقق األغلبية لآلخر. كذلك، يقل أو قد ينسحب املرشح الضعيف  

عدد املناصرين القرتاح أو ملرشح ما كلما زادت البدائل أو زاد عدد املرشحني، وهذا عيب آخر إذا مت 
االختيار باألكثرية.

س من 
الختيار أعضاء املكتب التنفيذي احلكمة استعماهلا. لكن قد تكون طريقة مناسبة عند التصويت بالربيد

لتنظيم تفرق أعضاؤه يف عدة دول (مجعية علمية مثًال)، وبالتايل توفر بعض الوقت واملال حني ال حيتاج 
. أيضًا أجاز القانون فوز املرشحني إذا نالوا أكثرية األصوات التنظيم إلعادة االقرتاع أكثر من مرة

، وهي احلالة الوحيدة اليت ال تطلب فيها األغلبية.الصحيحة يف االنتخابات العامة

املوافقة العامة
تصويت فعًال على هي إجازة أي اقرتاح دون تصويت فعلي أو اعرتاض عليه. إذا مت الاملوافقة العامة٤٣٩

(أنظر أدناه). إذا أبدى أي االقرتاح، وجاءت كل األصوات يف جانب واحد فذلك هو التصويت باإلمجاع
عضو اعرتاضه على أي اقرتاح فإن املوافقة العامة مل تتم يف هذه احلالة، وعلى الرئيس أن يطرح االقرتاح 

قرار الذي يصل إليه االجتماع عن طريق املوافقة العامة قرار قانوين، وعلى للتصويت بالطريقة املعتادة. ال
أمني املكتب التنفيذي أن يسجله يف حمضر االجتماع على أنه قرار رمسي من قرارات االجتماع.

جدول األعمال أو حتسم االجتماعات العديد من األعمال الروتينية مثل إقرار باستعمال املوافقة العامة
تصحيح وإقرار حماضر االجتماعات، أو انتقال الرئيس من بند آلخر يف جدول األعمال مفرتضًا موافقة 
االجتماع على النتيجة اليت يستخلصها من جمرى النقاش، أو انتقاله بسرعة من اقرتاح آلخر حني ال 

تستدعي تلك االقرتاحات نقاشاً أو ال حتمل معارضة تذكر.
االقرتاحات باملوافقة العامة طريقة شائعة يف أعمال اللجان واملكاتب التنفيذية الصغرية وتوفر هلذه إجازة 

أيضًا لقبول أي تعديالت بسيطة على األجهزة كثريًا من الوقت واجلهد. تستعمل املوافقة العامة
خطار، وإلجازة أي اقرتاح طرحه عضو لكن مل االقرتاحات اجلديدة، والختاذ قرار يف اقرتاح طرح دون إ

يقدمه الرئيس لالجتماع بعد. وقد تستعمل يف األمور اهلامة مثل انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي
وأعضاء جلانه إذا كان ذلك مناسباً.



٤٠١

يف مسألة من املسائل دون أن تطرح أيضًا حيدث كثريًا أن جيد االجتماع نفسه قد شرع يف نقاش ودي
عليه باقرتاح. يف هذه احلالة وحىت ال يضيع جهد االجتماع هدراً، ميكن للرئيس أن يطرح املسألة باقرتاح يف 

الوقت املناسب مستغالً موافقة االجتماع أو يطلب من أحد األعضاء أن يقوم بذلك.
وكانت الالئحة الداخلية قد حددت مدة الكلمةوإذا طلب متحدث وقتًا إضافيًا إلكمال حديثه مثًال،

…اليت على أي متحدث أال يتعداها، يبادر الرئيس قائًال: "هل هناك اعرتاض على أن مينح السيد 

دقيقتني إضافيتني لتكملة حديثه؟" ويكون بذلك قد استأذن االجتماع يف التصرف.
رفع االجتماع السرتاحة قصرية، يقول: "هل ميانع االجتماع يف أن يسرتيح ملدة مخسة وإذا أراد الرئيس أن ي

دقائق؟"
إذا اعرتض أي عضو على أي واحد من هذه الطلبات، على الرئيس أن يأخذ األصوات بالطرق املنصوص 

عليها أو بتلك اليت خيتارها األعضاء. 
ضًا إلجازة بعض األمور اهلامة، فهي أقوى يف حجمها من أي أغلبية خاصةأيتستعمل املوافقة العامة

وبالتايل جتيز أي اقرتاح طلب التنظيم إجازته باألغلبية البسيطة أو بأغلبية الثلثني أو بأي أغلبية أخرى. ال 
قرتاحات من خطوات (تداول تطلب املوافقة العامة باقرتاح، وبالتايل ال حتتاج لكل ما يتبع أغلب اال

وتصويت وعد أصوات وإعالن نتيجة). إذا رأي الرئيس أن إرادة االجتماع واضحة وأن األعضاء كلهم 
يوافقون على نتيجة مسألة من املسائل، ميكنه أن يعلن تلك النتيجة ما مل يعرتض أحد األعضاء. ليس 

،) يأخذ … ملة (هل هناك اعرتاض يف أن للرئيس احلق يف اختاذ أي قرار وحده، لكن باستعماله للج
موافقة االجتماع ويؤدي أغلب املهام يف سهولة ويسر.

العامة ال تعين دائمًا أن مجيع األعضاء متفقون حول من مثالب. فاملوافقةال خيلو استعمال املوافقة العامة
العام رغم اختالفه مع اآلخرين خوفاً من املعارضة أو املسألة املعنية، فقد يصمت البعض ويندمج يف التيار

خوفًا من أن يعطي انطباعًا خاطئًا بأنه يشق الصف أو يعارض القيادة أو لكيال يدمغ بأنه مشاغب، أو 
تقية أو إيثاراً للسالمة أو حجبًا لرأي ال يود أن جياهر به. وقد يرى البعض اآلخر بأنه ال فائدة جتىن من 

وزنه ال يعتد به. وقد تكون املوافقة العامة حًال وسطًا بكل ما حيمل الوسط من تنازالت، املعارضة ألن
وبالتايل تكون جماًال للذين خيفون وجههم احلقيقي وللذين ال يودون إبداء رأي حمدد يف أي مسألة (مع، 

اق االجتماع عليها ناقصة ال جتد من يدافع ). وتكون بالتايل بعض القرارات رغم اتفأو ضد، أو يف احلياد
عنها أو من يتحمل مسئوليتها.

أو التعود عليها كطريقة مرحية إلجازة االقرتاحات للظن بأن وقد يقود اإلكثار من استعمال املوافقة العامة



٤٠٢

اليت حتتاج لتصويت وألغلبية حمددة 

مبوافقة سريعة، إذ أنه يساعد على بلورة األفكار وحتديد املواقف.
يف كل األحوال، ألن طبيعة الوفاق قد حتتاج حلوار طريقة عملية أو سريعة وقد ال تكون املوافقة العامة

أكثر استفاضة مما تتطلبه االقرتاحات العادية. وحني يعرتض أحد األعضاء على إجازة اقرتاح ما باملوافقة 
العامة قد ال يعين ذلك بالضرورة أنه ضد االقرتاح، بل قد يعين أنه يفضل أن يعاجل االقرتاح بالتصويت 

املباشر.

باإلمجاعالتصويت 
، ونشري إليه بـ (اإلمجاع) يف هذا الكتاب، هو أن جتيء كل األصوات الصحيحة التصويت باإلمجاع٤٤٠

قرتاحات (أنظر أعاله) اليت جتيز االيف جانب واحد مع أو ضد االقرتاح أو املرشح، وهو غري املوافقة العامة
، حينئذ، جيب أن تكون كل دون تصويت فعلي عليها. قد يعرَّف اإلمجاع ليكون مثًال من عضوية التنظيم

عضوية التنظيم موجودة يف مكان االقرتاع وأن تصوت كلها مع أو ضد االقرتاح. إذا صوت عضو واحد 
، يفوز االقرتاح باإلمجاع، فاإلمجاع ليس هو أن مع اقرتاح من االقرتاحات، ومل يصوت أي عضو آخر ضده

املسألة أجيزت دون اعرتاض. وإذا كان عدد املرشحني للجنة مثًال مطابقًا لعدد املقاعد املقررة، يفوز كل 
يفوز بالتزكية أي مرشح ال منافس له.املرشحني بالتزكية. كما

جتاوزاً (أنظر أعاله). إذا يفضل أن تستعمل كلمة (إمجاع) بدقة وأال تستعمل مطلقاً لتصف املوافقة العامة

ائل، وعرضت للخطر مبدأ املساواة يف العضوية الذي يكفل لكل عضو احلق يف أن ميتنع مسألة من املس
عن التصويت وأال يديل بصوته إال بإرادته احلرة ال جمرباً.

األحوال ألن ختفف من حدة اخلالف بني وجهات النظر وتعمل األغلبية. تسعى االجتماعات يف هذه
على أن يقدم كل طرف تنازًال عن مواقفه واعرتاضاته القوية وخلق فهم مشرتك للمسألة املطروحة. حيقق 



٤٠٣

أفكارهم ويصلوا لإلمج
عن القرارات اليت جتاز باألغلبية احلسابية مهما كان حجمها. 

حق النقض
غريه، قد يكون لبعض األطراف املشاركة يف تنظيم ألسباب تتعلق بالوزن السياسي أو العسكري أو ٤٤١

(الفيتو) ألي إجراء أو اقرتاح هام يطرح على هذه األطراف للتداول الختاذ من التنظيمات حق النقض
حد من هذه األطراف منع إصدار القرار الالزم أو قرار بشأنه. ميكن، باستعمال هذا احلق، ألي طرف وا

تعطيل العمل املعني.
عضواً من بينهم مخسة أعضاء دائمني ميلكون ١٥يتكون جملس األمن التابع هليئة األمم املتحدة مثًال من 

(يف مقابل القضايا . جتاز يف هذا حق النقض
أصوات ومل يعرتض عليها علنًا أي عضو من األعضاء ٩اإلجرائية اليت ال ختضع حلق النقض) إذا نالت 

الذين ميلكون حق النقض.
مطلقًا ال مراجعة فيه كحق أغلب امللوك وأعضاء هيئة األمم املتحدة الدائمني يف قد يكون حق النقض

جملس األمن املشار إليه أعاله. أما أغلب رؤساء الدول الغربية فيملكون حق النقض الذي مينحه إياهم 
الواليات املتحدة مثًال ميكن ألغلبية ثلثي األصوات الدستور والذي يضع الضوابط اليت تبطله أيضاً. ففي

ومارسته إال أنه من الناحية اإلجرائية يظل مبدأ جمافياً للقيمومع أن السياسة العاملية قد عرفت حق النقض
األساسية. وقد بذلت بعض احملاوالت لتصحيح هذا الوضع يف هيئة األمم املتحدة على سبيل الدميقراطية

املثال، وذلك بتعديل ميثاقها وإلغاء هذا التمييز الواضح. جنحت هذه احملاوالت فقط يف إلغاء اعتبار 
أنه عندما يطرح اقرتاح يف اجتماع من اجتماعات جملس استخدامًا هلذا احلق. أي االمتناع عن التصويت

األمن ال يود عضو من األعضاء املالكني هلذا احلق أن يسانده، لكن ال يود أن يفعل ذلك صراحة، فيحق 
هلذا العضو أن ميتنع عن التصويت. ال يعترب االمتناع عن التصويت استعماالً حلق النقض.
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الرأي العام
هو رأي تتخذه أو تعتنقه نسبة كبرية من أعضاء اجلماعة يف قضية عامة أو مسألة معينة الرأي العام٤٤٢

ة يف حتقيق 
املساواة، أو رأي احلكومات أو القيادات أو الصفوة. يتأثر الرأي العام مبكونات شخصية الفرد ومبصاحله، 
وخيضع للعوامل واملؤثرات اخلارجية وباملعلومات املتاحة وبطريقة فهم املسائل. إذا زاد انتشار الرأي العام 

يتحول إىل (تراضي).

الرتاضي
لناس عامة ورضاهم حبد أدىن من الثوابت، وعلى قاعدة عريضة قيمة معنوية تقوم على قبول االرتاضي٤٤٣

) املشار إليهما أعاله، فهو ليس طريقة الختاذ القرار بقدر ما والرتاضي غري (اإلمجاع) وغري (املوافقة العامة
له ملا ختضعهو قاعدة ونقطة مرجعية لالنطالق للعمل مع قبول االختالف. وبالتايل ال خيضع الرتاضي

من أعراق ومعتقدات وثقافات متعددة، وعندما يتفاوت فيه توزيع الثروة والسلطة واخلدمات، وفرص 
بالتايل ليس ألي طرف من األطراف العمل والتعليم وغريها، ميثل الرتاضي احلد األدىن من اتفاق األمة. و 

اليت تراضت على العيش سويًا أن يطالب بأن يفتت كيان الدولة أو يشكك يف مواطنة الناس فيها أو 
يعمل على تقويض عقائدهم اليت ارتضوها أو يسعى لتمكني ثقافة على حساب أخرى ويطلب أن يتم 

عها أو حجمها.ذلك بالتصويت عليه واالحتكام فيه لألغلبية مهما كان نو 
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والعشرون: االقرتاحاتسسادالالفصل
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ما هو االقرتاح؟
٤٤٤

يف مسألة من املسائل، وعلى االجتماع أن يقرر يف أن يعمل عمًال معينًا أو يرى رأيًا أو يتخذ إجراءًا 
االجتماع أن يستجيب هلذا االقرتاح وفق قواعد وإجراءات متفق عليها.

أقرتح، "أو "…اقرتح، إعادة النظر يف"لبعض االقرتاحات أمساء حمددة وقوالب جاهزة وأشكال مألوفة مثل 
م حمدد ويف قالب جاهز أو لكن ال يأيت كل اقرتاح باس"أقرتح، إحالة االقرتاح للجنة."أو "رفع اجللسة

كانت بالغاً انتهى باقرتاح ضمين، هي اقرتاح إذا فهم االجتماع منها ذلك.
شكل أو قالب 
حمدد، فالصيغة ليست قاعدة جيب أن تتبع دائماً. فقد حيدد الرئيس عمًال ويطلب من االجتماع إجازته 

فيوافق االجتماع على العمل دون شكليات تذكر."،…إذا ال ميانع االجتماع، أرجو "بقوله: 
يسمى "راء سيارة جديدةاقرتح ش"االقرتاح الذي يقدم مسألة جديدة للتداول وأخذ الرأي فيها مثل 

اقرتح، تعديل هذا "(اقرتاح أصلي). أما االقرتاحات اليت تؤثر على طريقة معاجلة االقرتاح األصلي مثل 
جرائية).فتسمى (اقرتاحات إ"،اقرتح، رفع االجتماع"أو تؤثر على سري االجتماع مثل: "،…االقرتاح بـ 

حيتاج االجتماع غالبًا لتعديل صيغة االقرتاح الذي طرح عليه، وحني يعدله ويستقر على صيغة ترضيه 
وخيضعها للنقاش تعرف هذه الصيغة بـ (االقرتاح املوضوعي). إذا وافق االجتماع على أي اقرتاح من 

االقرتاحات أصبحت هذه املوافقة قراراً واجب التنفيذ.
وقد يطلب األعضا

اخلاصة أو بأمن وسالمة االجتماع أو التنظيم أو بإجراءات التداول. ينظر الرئيس يف هذه الطلبات حاالً 
).٤٥١وحيكم فيها مبا هو مناسب (أنظر الطلبات صفحة 

بىن االجتماع اقرتاحًا يصبح ذلك االقرتاح قرارًا فور إعالن الرئيس للنتيجة، ويكون له االحرتام حني يت
.)٤٢٠(أنظر ما هو القرار؟ صفحة الكايف وقوة النفاذ مبا يتكافأ مع هيبة التنظيم ومكانته
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ما جيب معرفته عن كل اقرتاح
على رئيس وأعضاء كل اجتماع أن يلموا باآليت عن كل اقرتاح: مىت يطرح، من يطرحه، ما هي ٤٤٥

اخلطوات الالزمة لطرحه، مىت ينظر فيه، ما هو الغرض منه، ما هي صيغته وهل ميكن تعديلها، هل ميكن 
ئيس أن يرفضه، هل جتزئته، هل ميكن سحبه بعد أن طرحه صاحبه أو بعد أن قدمه الرئيس، هل ميكن للر 

حيتاج لتثنية، هل حيتاج إلخطار عنه، هل هو قابل للنقاش، وهل ميكن مراجعته (بالتعديل أو اإللغاء) بعد 
أن أجازه االجتماع وأصبح قراراً ؟ وما هو القرار وكيف يتخذ وكيف يراجع؟

أسبقية االقرتاحات
من أهم قواعد التداول اليت على كل ٤٤٦

وأي منها ينظر فيه قبل غريه وأي منها ينظر فيه حاملا طرح. ال ينظر االجتماع يف االقرتاحات اليت تطرح 

هذه الضوابط اآليت:واضحة. أهم 
 أوًال، إذا طرح عضو مسألة جديدة على االجتماع باقرتاح أصلي، ال يطرح اقرتاح أصلي

آخر حىت ينتهي التداول يف االقرتاح األول.
 ثانياً، إذا طرح عضو أي اقرتاح إجرائي على االجتماع، ال يطرح اقرتاح إجرائي آخر إال إذا

تعلق بذلك االقرتاح مباشرة.
 ًتقدم املسائل التمهيدية ليفصل فيها االجتماع أوًال قبل أن ينظر يف املسألة موضوع ثالثا ،

االقرتاح األصلي.
على كل رابعاً، تتقدم طلبات التأجيل على طلبات التعديل، ويتقدم رفع االجتماع

االقرتاحات األخرى. فرفع االجتماع
أو لبعض الوقت إذا كان الغرض من تأجيله هو رفعه السرتاحة قصرية.

 خامساً، الطلبات واالمتيازات اليت حتمي حقوق األعضاء من أي خطر يهددها، وتلك
مة إجراءاته 

على كل ما عداها من اقرتاحات، وإدارته)، وبالتنظيم (متاسكه وبقائه)، فتعطى أسبقية
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فتطرح ويقرر فيها حاملا طرحت.
 ،سادساً، االقرتاح الذي يطلب استئناف تداول مسألة تأجل النظر فيها يف وقت سابق

ه على أي اقرتاح أصلي آخر. فقد يقول عضو: اقرتاح أصلي له األسبقية يف أن ينظر في
السيد الرئيس، أقرتح استئناف النقاش يف االقرتاح [نص االقرتاح] الذي تأجل يف بداية هذا "

أقرتح العضو استئناف النقاش يف االقرتاح الذي تأجل يف بداية هذا "الرئيس: "االجتماع.
املوافقون على استئناف النقاش يف االجتماع، سيقرأ أمني املكتب التنفيذي نص االقرتاح.

يقولون ال. األغلبية توافق على استئناف …يقولون نعم. املعارضون على استئناف …
"اآلن مطروح للنقاش.…النقاش. االقرتاح 

من يطرح االقرتاح؟
وألي عضو من أعضاء اللجان أن يطرح أي مسألة ميكن ألي عضو يف التنظيم ميلك حق التصويت٤٤٧

للتداول باقرتاح يف أي اجتماع بالطريقة التالية:
 :وذلك "…أقرتح، "بعد أن يستأذن العضو من الرئيس ويأذن له، يطرح اقرتاحه بادئاً بقوله

) قف طالباً (نقطة نظام
أو (امتياز) أو (استفهام) أو غريها من املداخالت.

ما هو الغرض من االقرتاح؟
حيتاج كل عضو يريد أن يطرح اقرتاحًا جديدًا أن حيدد بينه وبني نفسه ماذا يريد أن حيقق باقرتاحه، ٤٤٨

نواع االقرتاحات املتاحة، وأي هذه االقرتاحات ميكن أن يستعمله ليحقق به وأن يلم إملامًا معقوًال بأ
غرضه. القائمة التالية توضح أغراض أكثر االقرتاحات استعماًال.

االقرتاح (أو الطلب) الالزمالغرض
اقرتاح أصليطرح مسألة جديدة

طلب سحب تأجيل مسألة، إحالة للجنة،رفض أو تأجيل النظر يف مسألة
اقرتاح
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االقرتاح (أو الطلب) الالزمالغرض
طلب جتزئة إحالة للجنة،اقرتاح بالتعديل،تعديل اقرتاح

مسألة
طلب حتديد النقاشقفل باب النقاش،

مسألة وتعديلها أو إعادة النظر يف
إلغاؤها

إعادة النظر يف قرار

استئنافمراجعة قرار الرئيس
(السرتاحة)رفع االجتماع(غري حمددة سلفاً)طلب اسرتاحة

رفع االجتماعحله
نقطة نظامتصحيح خطأ

(تطلب ذلك)نقطة نظامطلب التزام جبدول األعمال
سؤال عاجل، طلب شخصي،

سحب اقرتاح، سؤال يف اإلجراءات، 
لب معلومةط

طلبات

هل ميكن تعديل صيغة االقرتاح؟
ميكن تعديل أي اقرتاح من االقرتاحات إذا كان من املمكن طرحه بأكثر من صيغة واحدة، أما إذا  ٤٤٩

ال يعدل. وميكن تعديل بعض االقرتاحات حبرية كاملة، وبعضها يعدل يف كانت صيغته واحدة ثابتة ف
حدود، وأخرى ال ميكن تعديلها وفق املوجهات اآلتية:

اةاألصلياتاالقرتاحات اليت ميكن أن تعدل حبرية هي االقرتاح.
واالستئناف، وإعادة النظر يف قرار.االقرتاحات التالية ال تعدل: رفع االجتماع ،
السرتاحة، وميكن تعديل االقرتاحات التالية ال تعدل إال يف جوانب حمددة: رفع االجتماع

التعديل على نوع مدة وميعاد االسرتاحة؛ االقرتاح الذي يطلب حتديد فرتة النقاش، ويقتصر
التحديد أو التمديد املطلوب أو على إزالة أي منهما؛ تأجيل اقرتاح، ويعدل لتحديد املوعد 
الذي يؤجل إليه االقرتاح؛ اإلحالة للجنة، ويتم التعديل لتحديد طريقة اختيار أعضاء 
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فيمكن اللجنة، حجمها وأعبائها والتعليمات اليت تعطى هلا، ويف حالة اللجان املستدمية، 
تغيري اللجنة اليت حيال إليها االقرتاح ويف حالة اللجان املؤقتة، فيمكن تعديل طريقة تكوينها 

اخل.…وأوامر تكليفها، 

خطوات طرح ومعاجلة االقرتاح
صفحة يطرح االقرتاح ويعاجل يف سبع خطوات ناقشناها بالتفصيل يف الفصل احلادي والعشرون (٤٥٠

٣١٠.(

هل ميكن جتزئة االقرتاح؟
(مكون من عدة أجزاء) فور تقدمي الرئيس له، أو أي اقرتاح مركبميكن ألي عضو أن يطلب جتزئة ٤٥١

يف أي وقت أثناء نقاشه وقبل التصويت عليه. وعلى الرئيس أن يوافق على هذا الطلب حاًال إذا رأي 
ء ويصوت ذلك مناسباً. يتيح طلب جتزئة االقرتاح لالجتماع الفرصة يف أن جيزئ االقرتاح أو يناقش كل جز 

عليه على حدة خصوصاً إذا تعلق االقرتاح مبوضوع واحد أو كان طويًال أو مكوناً من عدة أجزاء كل جزء 
مستقل مبىن ومعىن ويقبل أن يقف وحده إذا سقط أي جزء آخر. إذا طلب عضو جتزئة اقرتاح ومل يوافق 

لتجزئته، على صاحب الطلب أن الرئيس على ذلك الطلب، أو إذا كان االقرتاح طويًال وحيتاج جلهد كبري
حيول طلبه القرتاح حيتاج لألغلبية إلجازته.

(صفحة طريقة معينة، على االجتماع أن يستعملها. لكن غالبًا ما حيال مثل هذا االقرتاح للجنة الصياغة 
إذا مل يكن للتنظيم جلنة للصياغة، لتناقش صياغته وجتزئه، فقد يطرح عضو ) أو إىل جلنة مؤقتة٢٠٩

اقرتاحاً كاآليت:
" أقرتح، أن يفوض هذا االجتماع أمني املكتب التنفيذي لشراء ماكينة تصوير، وماكينة

. "كسطباعة، وجهاز فا 
 :السيد الرئيس، رغم أنه من الواضح أمهية حسم ثالث مسائل يف اقرتاح واحد "عضو آخر

إال أنين أرى أن بعض األعضاء قد ال يوافقون على األجزاء الثالثة اليت مشلها االقرتاح وقد 
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حيدث ذلك ارتباكًا يف نقاشه ومشاكل عند التصويت عليه، لذلك اقرتح أن جيزأ االقرتاح 
االجتماع على شراء ماكينة تصوير أوًال مث ماكينة طباعة ثانيًا مث جهاز فاكس ليصوت 

"ثالثاً.
 :اقرتحت جتزئة االقرتاح لينظر االجتماع يف كل مسألة على حدة، املوافقون يقولون "الرئيس

يقدم الرئيس بعد ذلك "نعم. املعرتضون يقولون ال. الذين قالوا نعم أغلبية. جيزأ االقرتاح.
زاء واحداً بعد اآلخر للنقاش والتعديل والتصويت.األج

هل ميكن سحب االقرتاح؟
يأخذ موافقة من ثىن عليه إذا مل ميكن لصاحب أي اقرتاح أن يسحبه دون أن يستأذن االجتماع أو٤٥٢

يقدم الرئيس ذلك االقرتاح لالجتماع بعد. لكن حيتاج سحبه إلذن من االجتماع إذا قدمه الرئيس ألنه 
حينئذ يكون ملكًا لالجتماع يقرر فيه مبا يشاء. أيضاً، ميكن ألي عضو يف االجتماع أن يطلب من 

هناك عقبات حقيقية تعرتض طريق نقاشه.صاحب االقرتاح سحب اقرتاحه خصوصاً إذا اتضح أن
اللحظة اليت يقدم فيها الرئيس أي اقرتاح للنقاش حلظة حامسة، فلصاحب االقرتاح قبلها احلق يف أن يفعل 
باقرتاحه ما يشاء فيسحبه أو يعدل صيغته أو يشرك باقي األعضاء يف تصحيح أي أخطاء لغوية أو هنات 

صاحبه يف هذه املرحلة كأنه مل يطرح أبداً، وال يذكر يف حمضر ذلك بسيطة. يعامل االقرتاح الذي سحبه 
االجتماع وميكن لصاحبه أن يطرحه مرة أخرى يف أي وقت أثناء نفس االجتماع.

ميكن أيضاً لصاحب االقرتاح أن يطلب سحب اقرتاحه إذا قدمه الرئيس لالجتماع وبدأ نقاشه ولو شارف 
وفق إجراءات معينة. إذا أعرتض أي عضو على هذا الطلب، النقاش مرحلة التصويت، لكن يتم ذلك

ميكن لصاحبه أن حيوِّل طلبه القرتاح أو يقرتح عضو آخر ذلك نيابة عنه. إذا مت سحب االقرتاح بعد أن 
قدمه الرئيس لالجتماع، يسجل االقرتاحان (االقرتاح األصلي واالقرتاح الذي سحب االقرتاح األصلي) يف 

حمضر االجتماع.
ألسباب اليت تدعو العضو ألن يسحب اقرتاحه عديدة. فقد يكون االقرتاح حمرجًا لالجتماع إذا نوقش، ا

االجتماع أن يعلن بينهم تؤدي الستقطاب غري حممود مل يضعها صاحب االقرتاح يف احلسبان. وقد ال يود
رأيه يف املسألة املتعلقة بذلك االقرتاح.
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ال يناقش االقرتاح بسحب اقرتاح وال يعدل وال يؤثر عليه أي اقرتاح آخر وحيتاج لألغلبية إلجازته. إذا 
سحب أي اقرتاح تسحب معه مجيع ما تعلقت به من اقرتاحات وتعديالت.

وافقة االجتماع على ذلك بالطريقة التالية:يستجيب الرئيس لطلب سحب اقرتاح ما ويأخذ م
 :طلب العضو سحب اقرتاحه (ويعيد نص االقرتاح) إذا ال ميانع االجتماع يسحب "الرئيس

."االقرتاح
 إذا مل يقدم الرئيس االقرتاح املعين لالجتماع بعد، ميكن للعضو الذي طرحه أن يسحبه

"السيد الرئيس، اسحب اقرتاحي."قائًال: 
 :سحب االقرتاح."الرئيس"
 :السيد الرئيس، أرجو أن تسمح يل بسحب "أما إذا قدمه الرئيس لالجتماع، فيقول العضو

"اقرتاحي.
 :يطلب السماح له بسحب اقرتاحه. هل هناك أي اعرتاض؟ ال اعرتاض. ...السيد"الرئيس

"يسحب االقرتاح.
املوافقون "قائالً: إذا اعرتض أي عضو يف االجتماع على سحب االقرتاح يواصل الرئيس

بأن …بأن يسحب اقرتاحه يقولون نعم. املعرتضون على طلب السيد …على طلب السيد
"يسحب اقرتاحه يقولون ال. أجيز االقرتاح. يسحب االقرتاح.

هل ميكن للرئيس أن يرفض االقرتاح؟
نعم. ميكن للرئيس أن يرفض أي اقرتاح يتعارض مع القانون أو النظام األساسي للتنظيم إال بالطبع ٤٥٣

يف االجتماع العام الذي من صالحياته مناقشة أي اقرتاح ولو تعلق بالنظام األساسي نفسه. ميكن للرئيس 
طاق صالحيات التنظيم، أو إذا كان تكراراً القرتاح طرح على أن يرفض أي اقرتاح إذا تعلق مبسألة خارج ن

نفس االجتماع من قبل يف نفس اليوم أو القرتاح أرجأ االجتماع النظر فيه لوقت آخر، أو إذا كان مناقضاً 
القرتاح أجازه االجتماع، أو إذا تعارض مع اقرتاح ينتظر دوره يف أن ينظر فيه، أو حتت نظر إحدى جلانه، 

صيغ بلغة غري مهذبة، أو إذا كان ناقصاً أو غري صحيح، أو إذا رأي الرئيس أن الغرض منه إضاعة أو إذا
لوقت االجتماع، أو كان هازالً.
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هل حيتاج االقرتاح لتثنية؟
و من األعضاء اقرتاحاً على االجتماع، ال يلتفت له الرئيس إال إذا ثناه عضو آخر. عندما يطرح عض٤٥٤

فالتثنية هي إبداء أي عضو غري صاحب االقرتاح موافقته على أن ينظر االجتماع فيه، ويطمئن الرئيس 
م واألعضاء إىل أن االقرتاح جيد السند على األقل من عضوين ويستحق بالتايل وقت االجتماع واهتما

األعضاء. والتثنية شرط من الشروط الالزمة لقبول أغلب االقرتاحات (أنظر االقرتاحات اليت ال حتتاج لتثنية
أدناه).

االجتماع. لكن قد ال يكون هذا االعتقاد صحيحاً يف كل األحوال. فقد ال آخر غريه من أن يضيع وقت
توقف التثنية أي اقرتاح عابث أو غري مناسب، وال تعرتض طريق أي اقرتاح قصد صاحبه املماطلة وإضاعة 
وقت االجتماع، ألن أكثر من عضو قد يتفقون على طرحه وتثنيته. ليس ذلك فحسب، بل قد يثين 

اح ليس ألنه موافق عليه أو مناصر له، بل ألسباب خمتلفة متاماً. فقد يكون غرض املثين هو عضو على اقرت 
أن يسجل سقوط االقرتاح علناً يف االجتماع. أيضاً ال تتضح مزايا العديد من االقرتاحات وال تظهر أمهيتها 

جبالء إال بعد أن يقطع النقاش فيها شوطاً معقوًال.
احلاجة للتثنية كشرط لقبول االقرتاحات اليت يطرحها أعضاؤه، فعليه أن ينص إذا أراد التنظيم أن يسقط

على ذلك يف نظامه األساسي أو يف الئحته الداخلية. إسقاط التثنية ال يسقط أي حق أساسي من 
حقوق األعضاء.

طريقة وضوابط التثنية
حضرة الرئيس، أثين "أو "أثين،"فع أحد األعضاء صوته قائًال: لتثنية اقرتاح من االقرتاحات، ير ٤٥٥

وقد تأيت التثنية مكتوبة. ال جيوز ألي عضو أن يسأل إن ثين االقرتاح الذي طرح على االجتماع "االقرتاح،
أم مل يثن بعد أن ناقشه األعضاء ووصلوا فيه لقرار دون أن تكون قد متت تثنيته. نتيجة التصويت على 

مثل هذا
أي اقرتاح إذا متت تثنيته أم مل تتم، وعلى الرئيس أن يستجيب لتساؤله. إذا اشرتط أي تنظيم على وجوب 

التثنية لقبول بعض االقرتاحات، عليه أن يراعي القواعد اآلتية:
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رتاح على اقرتاحه.ال يثين صاحب االق
 يثين العضو واقفًا أو رافعًا صوته ويده يف االجتماعات اليت حيضرها أشخاص آخرون زيادة

على األعضاء.
.ال يضري أن يثين االقرتاح أكثر من عضو، لكن ال لزوم لذلك
 للمثين احلق يف أن يدافع عن االقرتاح الذي ثناه حني يبدأ نقاشه وله احلق أيضًا يف أن

يتحدث
االجتماع.

االقرتاحات اليت ال حتتاج لتثنية
االقرتاحات التالية ال حتتاج لتثنية:٤٥٦

تب التنفيذي أو من أي من املك
جلنة من اللجان إذ أن هناك أكثر من عضو يف املكتب التنفيذي أو اللجنة ويفهم أن التثنية 

قد متت ضمناً.
 االقرتاحات اليت تطرح أثناء اجتماعات اللجان واملكاتب التنفيذية ويف اجتماعات أجهزة

الدولة.
ن عضو.كتابة من أكثر ماالقرتاحات املقدمة


حينئذ لتثنية.
نقاش.االقرتاحات اليت نص النظام األساسي على أن يتخذ القرار فيها دون تعديل أو
.االستئناف
 الرتشيحات ما مل يطلب القانون أو تطلب النظم املتبعة أن تتم تزكية كل مرشح من

املرشحني.
 إذا رأي الرئيس وهو يقيِّم سري االجتماع أن اقرتاحًا ما سيحظى مبوافقة األعضاء، ميكنه يف

حكم من ثىن هذه احلالة إعالنه دون أن ينتظر تثنية من أحد، ويكون يف هذه احلالة يف
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بنفسه على االقرتاح. إذا اعرتض عضو على ذلك، على الرئيس أن يسأل األعضاء إن كان 
من بينهم من يثين االقرتاح.

هل ميكن سحب التثنية؟
املعين لالجتماع، أما ميكن للمثين أن يسحب تثنيته يف أي وقت شاء قبل أن يقدم الرئيس االقرتاح٤٥٧

إذا قدمه فيصبح ذلك االقرتاح والتثنية اليت ارتبطت به ملكًا لالجتماع. تسحب التثنية تلقائيًا إذا سحب 
االقرتاح الذي ارتبطت به. ميكن لعضو ثىن على اقرتاح معني أن يسحب تثنيته تلك إذا عدل صاحب 

املثال التايل:العضو، كما يفاالقرتاح اقرتاحه لدرجة جعلته خمتلفاً عن الذي ثناه
 :أقرتح أن تتربع اجلمعية مببلغ ألف جنيه لصندوق الطالب."قد يقدم عضو اقرتاحاً كاآليت"
 :أثين."عضو آخر"
 :(ًمستدركا) عفواً سيدي الرئيس، قصدت عشرة آالف جنيه."صاحب االقرتاح"
 :سيدي الرئيس، يف هذه احلالة اسحب تثنييت."املثين"
ن تسحب التثنية بعد أن يقدم الرئيس االقرتاح الذي ارتبطت به لالجتماع وقبل التصويت عليه، ميكن أ

على أن يتم ذلك مبوافقة االجتماع (بصمته) أو إذا قدم الرئيس طلب سحب التثنية للتصويت ونال 
لذي ثناه أكثر الطلب (الذي يصبح اقرتاحًا حينئذ) أغلبية األصوات. ال ميلك املثين أي حق يف االقرتاح ا

من حق أي عضو آخر، وبالتايل ال حيتاج الرئيس ألن يستأذنه يف حالة تعديل أو سحب ذلك االقرتاح. 

هل حيتاج االقرتاح إلخطار عنه؟
إذا قام عضو بإخطار األعضاء اآلخرين أثناء أو قبل اجتماع من االجتماعات شفويًا أو كتابة بنيته ٤٥٨

يف أن يطرح يف وقت الحق يف نفس االجتماع أو يف اجتماع تال اقرتاحًا يطلب فيه من االجتماع أن 
مسألة، يسمى ذلك (إخطار مسبق) أو (إخطار) يعمل عمًال معينًا أو يرى رأيًا أو يتخذ إجراءًا يف 

اختصاراً. وبالتايل، على كل تنظيم أن خيطر أعضاءه كتابة باالقرتاحات األصلية اليت ستطرح مسائل هامة 
تتطلب التقرير فيها وأي تعديالت القرتاحات أصلية إذا كانت هذه التعديالت معقدة نوعاً ما، قبل وقت  

اع الذي ستناقش فيه. حتتاج االقرتاحات اليت تعدِّل النظام األساسي أو كاف من ميعاد انعقاد االجتم
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الالئحة الداخلية إلخطار عنها. حيدد النظام األساسي أو الالئحة الداخلية عادة أنواع االقرتاحات اليت 

األعضاء املتغيبني واحلاضرين اإلخطار عن االقرتاحات هو أحد ضمانات إجراءات املداوالت اليت حتمي 
على حد سواء. وبالتايل، على الرئيس أن يكون واعياً لكل أسلوب خيرق هذه الضمانة. فقد يلجأ بعض 

إخطار باقي األعضاء عنها بطريقة صحيحة.
خطار لألعضاء فرصة كافية لكي يهيئوا أنفسهم ليسامهوا مسامهة جادة يف نقاش أي اقرتاح يطرح يتيح اإل

عليهم. فليس من الالئق أن حيرج االجتماع أعضاءه بأن يضعهم أمام اقرتاحات هامة ويطلب منهم أن 
ار كتابة عن 
بعض االقرتاحات، ويشمل كل إخطار النص الكامل لالقرتاح الذي خيطر عنه إذا تعلق االقرتاح بعمل 
جديد، أو صورة صحيحة حملتواه. وقد حيدد املدة الالزمة لإلخطار، وقد تنص الالئحة الداخلية بأن خيطر 

يذي أن يرسل كل إخطار وصله لكل عن نية طرح كل االقرتاحات اهلامة كتابة. على أمني املكتب التنف
بالطرق املتبعة. جيب أال ينظر أي اجتماع يف أي اقرتاح اشرتط القانون أو عقد عضو مع الدعوة لالجتماع

التأسيس أو النظام األساسي على أن يتم إخطار األعضاء بنية طرحه ومل يتم ذلك اإلخطار بطريقة 
سليمة.

بالطريقة التالية:يأيت اإلخطار
 عندما ال يكون هناك اقرتاح قيد النقاش، يقف العضو الذي يود اإلخطار عن اقرتاح

ويطلب الكلمة من الرئيس على أال يقاطع أي متحدث آخر. وبعد أن يأذن الرئيس له 
السيد الرئيس، أرجو أن أخطر االجتماع بأين سأطرح يف االجتماع القادم "بالكلمة، يقول: 

"…الذي أختذ يف …اً بإلغاء القرار اقرتاح
 :مث يوجه "[ويعيد نص اإلخطار] ،…أُخطر االجتماع بأنه يف االجتماع القادم "الرئيس

أمني املكتب التنفيذي لتسجيل ذلك يف حمضر االجتماع.
ميكن لصاحب اإلخطار أن يسحب إخطاره يف نفس االجتماع الذي طرحه فيه وال حيتاج ذلك لتصويت 

لكن ال ميكنه ذلك إذا انفض االجتماع وتعذر إبالغ كل األعضاء بذلك.عليه، 
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هل ميكن طرح نفس االقرتاح مرتني يف نفس االجتماع؟
ال ميكن أن ينظر يف أي اقرتاح مرتني يف نفس االجتماع إال إذا تغريت صيغته يف املرة الثانية تغرياً ٤٥٩

تاماً، أو تغريت الظروف اليت طرح فيها، أو مر من الوقت ما جعله خيتلف متاماً عن صيغته األوىل، أو إذا 
طرح كاقرتاح جديد يف اجتماع تال.

هل االقرتاح قابل للنقاش؟
لة للنقاش ما مل يتعارض نقاشها مع الغرض منها. فتناقش بعض االقرتاحات أغلب االقرتاحات قاب٤٦٠

عديل قرار سابق، واالستئناف، نقاشاً  إذا كان الغرض منه إلغاء أو تاإلجرائية اآلتية: إعادة النظر يف قرار
كامالً مستفيضاً قبل التقرير فيهما.

السرتاحة، تأجيل اقرتاح، اإلحالة تناقش باقتضاب جوانب حمددة يف االقرتاحات التالية: رفع االجتماع
علق بالغرض من كل منها. مثًال، يقتصر النقاش يف طلب للجنة، وينحصر النقاش يف اجلوانب اليت تت

على لزوم االسرتاحة وطوهلا، ويف االقرتاح بتأجيل اقرتاح على لزوم التأجيل واملوعد الذي يؤجل اسرتاحة
الزمة لعملها وكيفية إليه االقرتاح، ويف اإلحالة للجنة على لزوم اإلحالة ونوع اللجنة ومهامها والتعليمات ال

اختيار أعضائها.
)، ال تناقش باقي االقرتاحات اإلجرائية البحتة ألن صيغها واحدة ومفهومة مثل (اقرتح، رفع االجتماع

ويطرحها الرئيس للتصويت فور طرحها.

ما هو القرار؟
القرار هو أي رأي أو عمل أو إجراء نتج عن عملية تداولية، صغرية كانت أو كبرية. وقد يكون القرار ٤٦١

حًال ملشكلة تواجه التنظيم أو رأيًا يف مسألة أو سياسة عليه أن يتبناها أو تعديًال لبعض مواد أحكامه 
نًا أو تشريعًا دستورياً. وقد يكون هذا الرأي أو العمل أو اإلجراء جزءًا من قرار  وأوامره، وقد يكون قانو 
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كبري وهام يشمل مسامهات عدد كبري من األفراد ومن دراسات وحتليالت اخلرباء واالستشاريني ومن تقارير 
حاالً.اللجان املتخصصة اليت تعاجل خمتلف جوانب املسألة. وقد يكون قراراً بسيطاً ميكن تنفيذه 

يصبح ذلك االقرتاح قراراً فور إعالن الرئيس للنتيجة، ويكون ) ٤٠٩(صفحة ني يتبىن االجتماع اقرتاحاً ح

أيًا آخر. فكل قرار أصدره التنظيم يف اجتماع من اجتماعاته، قبوًال أو رفضاً، هو عمًال جديدًا وآلرائه ر 

أي اجتماع رمسي آخر وبإجراءات حمددة قد يعدله أو يلغيه مبوجبها. وال حيق ألي عضو أن يشكك يف
قرار أصدره التنظيم أو يتعرض له بالنقد تصرحيًا أو تلميحًا إال عرب هذه اإلجراءات ومن خالل القنوات 
املعتمدة. وأي قرار أصدرته هيئة أدىن ورفعته هليئة أعلى للنظر فيه، أصبح هذا القرار اقرتاحًا مطروحاً 

يئة األعلى (أنظر أيضًا كيف يشارك العضو يف للتداول أمام اهليئة األعلى لتقرر فيه قبل أن يصبح قرار اهل
).٤٢١صنع القرار صفحة 

كيف يشارك العضو يف صنع القرار؟
مهما كانت إمكانات وقدرات أعضاء التنظيم ومهما كان محاسهم لتنظيمهم، لن جتد آراؤهم ٤٦٢

الزم يف التنظيم إال إذا رفعوها عرب القنوات الصحيحة للجهات املناسبة. وعلى كل تنظيم أن االعتبار ال
يتيح ألعضائه القنوات الالزمة ليشاركوا من خالهلا يف أنشطته بطريقة فعالة. ليس ذلك فحسب، بل عليه 
عها فتتأصل يف 

مطلباً لكل منهم.نفوسهم وتكون
) أن جيتمعوا يف ٢٠٠عندما يكون التنظيم صغرياً يف حجمه ميكن لكل أعضائه (اجلمعية العمومية صفحة 

عليهم. 

بواسطة ممثليهم يف جمالس اإلدارة مثالً. فإذا كان األفراد يتفاعلون مع مؤسسات الدولة بواسطة مطالب 
سبة، فإن أعضاء التنظيم يتفاعلون مع أجهزة 

بالتايل، من األمهية مبكان أن يستوعب كل عضو يف كل تنظيم الطرق املختلفة اليت متكنه من أن يضع 
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تلك الرغبات إىل مطالب (قرارات أو توصيات) وإىل عمليات رغباته يف صيغ قابلة للنقاش، وكيف تتحول 
تنفيذية، وأن يعلم أن اجلهات اليت ترفع إليها تلك املطالب قد تستجيب هلا وقد ال تستجيب، وذلك 

حسب تدخل جمموعة من العوامل اليت تؤثر عليها يف الزمان واملكان املعينني.
فرع من فروع تنظيم كبري ذو وحدات مشتتة يف بقعة جغرافية دعنا نعطي مثاًال عملياً لكيفية مشاركة عضو 

مرتامية األطراف، يف نشاط ذلك التنظيم باقرتاح سياسة معينة أو تعديل قرار أو إجراء اختذته هيئة أعلى، 
وكيف يتدرج ذلك االقرتاح عرب القنوات الرمسية الصحيحة من القاعدة للقمة (أي من اجتماع الفرع إىل 

تصعد فكرة من عضو، أي عضو، يف أصغر وحدة إىل أعلى عام). يف كلمات أخرى، كيفاالجتماع ال
هرم السلطة حبيث تكون مؤثرة يف سياسة التنظيم كله. يعطي هذا املثال أيضًا طريقة من طرق الدعم 
املعنوي للقاعدة حني حتس بأن مشاركتها ال تضيع هباًء بل حتظى باالهتمام الالزم فيجتهد كل فرد يف 

طرح األفكار اجلديدة.
ذو عضوية عريضة، وأن هيكل هذا احلزب يتكون يف أصغر لنفرتض أن هذا التنظيم هو حزب سياسي

أشكاله التنظيمية من فروع على مستوى األحياء ومواقع العمل واملؤسسات التعليمية، وأن هذه الفروع 
، وأن ممثلي املناطق يكونون االجتماع العام، السلطة العليا تكون مناطق تتطابق مع الدوائر االنتخابية

للحزب.
قد ختطر لعضو من أعضاء فرع من فروع هذا احلزب فكرة (أو تعديًال لسياسة أو قرار أو إجراء) يرجو أن 
تضمن يف سياسات حزبه، فيطرح هذه الفكرة باقرتاح يف اجتماع الفرع. يطلب رئيس الفرع من أعضاء 

ناقشوا هذه الفكرة، وبعد أن تأخذ حظها من النقاش، وبعد أن يعدهلا األعضاء أو تدرسها مكتبه أن ي
كونت هلذا الغرض بطريقة أعمق، يقدمها الرئيس ألعضاء املكتب ليصوتوا عليها. إذا صوت جلنة مؤقتة

قرارات الفرع واقرتاحًا يرفعه لصاحل الفكرة أكثر من نصف األعضاء يتبناها االجتماع وتصبح قرارًا من
للجهة األعلى.

حيمل مندوب الفرع هذا االقرتاح (وغريه من االقرتاحات) الجتماع مكتب املنطقة. يف ذلك االجتماع، 
ما محله من اقرتاحات من مكتب الفرع لتناقش وتعدل إذا دعا احلال ويصوت عليها. إذا يطرح املندوب

نال
كاقرتاح ألمانة املكتب التنفيذي املركزي.

تستلم أمانة املكتب التنفيذي املركزي أثناء العام عددًا كبريًا من مثل هذه االقرتاحات اليت ترد إليها من 
حلزب األخرى (تنظيماته الفئوية مثًال)، وتسلمها فور وصوهلا للجنة الصياغة مكاتب املناطق ومن أجهزة ا
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هذه االقرتاحات اليت وصلتها وتعممها على كل مكاتب املناطق ). تطبع جلنة الصياغة٢٠٩(صفحة 
كل أجهزة احلزب لتنظر فيها وتقرتح ما ترى من تعديالت عليها. تضمن هذه االقرتاحات وعلى

لتطرح وتناقش فيه ويصوت عليها. إذا أحرز أي اقرتاح من 
عام ويضاف إىل سياسات احلزب، وإذا أحرز هذه االقرتاحات األغلبية، يصبح قراراً من قرارات االجتماع ال

أغلبية معينة (ثلثي األصوات مثًال) ينظر يف أمر تضمينه يف برنامج احلزب ويف كتابه االنتخايب.
مبا أن مداوالت املؤمتر العام تنقلها وسائل اإلعالم، ويرفعها مندوبو املناطق والفروع يف تقاريرهم عندما 

لذي بادر باالقرتاح األصلي الذي أجيز على مستوى الفرع يستطيع أن يرجعون لقواعدهم، فإن العضو ا

بالتايل جيد عضو احلزب على مستوى الفرع، أي يف قاعدة التنظيم، أنه قد ساهم يف تكوين سياسة حزبه 
محلته االنتخابية وبالتايل يف سياسة احلكومة إذا وصل احلزب لسدة احلكم أو ساعد يف بلورة وشارك يف

مج التنظيمات فقط بل تتعداها لتؤكد مقدرة وال تقتصر مثل هذه املشاركة على صياغة سياسات أو برا

يف التخطيط والتنفيذ والرقابة ويف حماسبة التنظيم نفسه - تغطيها اجتماعات التنظيم الذي ينتمي إليه 
ومساءلة أعضاء مكتبه التنفيذي.

…أيضاً على أعضاء اجلهاز األدىن جمتمعني (وحدة أساسية حلزب، هيئة فرعية جلمعية،

ة فيه وأن يتم ذلك عرب القنوات األجهزة األعلى ويبدوا آراءهم يف أي سياسة أو قرار أصدرته أي جه
الصحيحة.

اختاذ القرار
ت يف كل األمور اهلامة. أما يسن االجتماع العام ألي تنظيم من التنظيمات القواعد ويتخذ القرارا٤٦٣

املكتب التنفيذي وأعضاؤه فينفذون قرارات وتوجيهات االجتماع العام ويطبقون القواعد، ويقومون باملهام 
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الرمسية الرتيبة. وعملياً، حيقق كل تنظيم أهدافه عندما ينفذ القرارات اليت تتخذها اجتماعات مكاتبه 
وإداراته يف كل مستوى.

قرارات ألن متر بعد اختاذها بعدة خطوات تالية أو عرب مستويات أخرى من مستويات وقد حتتاج بعض ال
أو خارجه قبل أن تكون قابلة للتنفيذ أو سياسة معتمدة أو قاعدة أو قرارًا أو قانوناً السلطة يف التنظيم

).٤٢٨صفحة ملزماً (أنظر مشروع القرار
دورًا حامسًا وأساسياً على مستوى األفراد يف احلياة العامة (أي خارج نطاق أي تنظيم) يلعب اختاذ القرار

يف حياة كل فرد. فالواحد يبدأ يومه ويعيشه وينهيه بسلسلة من القرارات وحىت عندما ال يقوم بعمل 
يشاركون حينئذ يف صنع القرارات عرب قنوات شيء، يفعل ذلك بقرار ما. لكن حينما ينتظم األفراد، 

–فردًا أو جمموعة –حمددة ووفق قواعد وإجراءات معلومة. ومهما كان شكل اجلهة اليت تصنع القرار

فتحتاج ألن جتتهد يف فهم املسألة وتستعني باخلربة املرتاكمة لتستخلص منها الدروس اليت تساعدها يف 
تخصصني، وتستعرض كل البدائل وتفاضل بينها قبل أن تقرر أو ختتار مواجهتها، وقد تستشري اخلرباء وامل

ما تراه مناسباً. 

هل ميكن مراجعة القرار؟
أكدت اخلربة التداولية الطويلة أمهية أن يثبت التنظيم على القرارات اليت يصدرها ويعطيها وقتًا كافياً ٤٦٤

مت تداوله واختذ قرار بشأنه إال باتباع اإلجراءات من تنفيذها. فال يعاد النظر يف أي اقرتاحيتمكن فيه
). إذا سقط هذا االقرتاح أيضاً، ال ينظر يف ٤٤٣املنصوص عنها أو باقرتاح بإعادة النظر يف قرار (صفحة 

الدورة. أما إذا فاز، فريجع االجتماع ليواصل نقاش ذلك االقرتاح القرار املعين إطالقاً يف نفس االجتماع أو 
من املرحلة اليت انتهى إليها النقاش قبل آخر تصويت عليه.

احتماالت خطأ القرار اجلماعي
عندما ترتبط مجاعة ارتباطاً قوياً لتحمي مصاحلها مثل العائلة أو الفريق الرياضي أو جملس إدارة عمل ٤٦٥

ميها الرغبة يف محاية مصاحلها عن التقييم املوضوعي للبدائل املختلفة عندما تتخذ قراراً قد تع،من األعمال
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غريزة –تأكيد انتمائهم للمجموعة أو إلشباع غريزة فطرية يف كل الناس لإلرضاء بعضهم البعض، أو 

فيتجاهلون بعض البدائل املمكنة. 

ن كـل أعماهلـا خـرية وأن اخلـري والفضـيلة الـيت تسـعى هلـا تعفيهـا مـن صـنع ال ختطيء. فقد تتوه
حـني تصـنع قرارهـا حتمـي 

ر. فتســـوغ ن كانـــت موضـــوعية وتســـتحق النظـــإ
أو ختلق كبش فداء أو عدواً متومهاً ليعضد وجوده حججها.املغايرة لقرارها بإبعاد كل وجهات النظر 

عـن باخلـارجني أو وا باملخـالفنيدمغيـالفريق من معارضة الرأي السائد خوفاً من أن هذا قد حيجم أعضاء و 
ا فقـد تصـعد مـن ضـغطها علـى الـذين ، فيتزعزع وضعهم إذا مـا كـذبت رؤ مجاعاإل

. زيـادة علـى 
غـايرة عـن نطـاق املنظـر الفرادهـا املعلومـات واحلقـائق واآلراء املعـززة لوجهـات أجب قد حتذلك،

حــىت تضــع كــل االحتمــاالتأننفســها مــن خطــر اختــاذ قــرار خــاطيء، عليهــا لتحمــي مثــل هــذه 
تنظـر انبها وتراجـع كـل البـدائل املتاحـة، مثها وتقيمها باتزان وتفحصها من كل جو ينصب عينالبعيدة منها

هها. احلقيقــة قــد تكــون مؤملــة، لكــن يمبوضــوعية لكــل احتمــال وال حتــاول بــأي حــال إنكــار احلقيقــة أو تشــو 
ا قد يقود لكارثة. وجو احلوار والتداول عنصر هام يف معاجلة هذه الظاهرة.إنكاره

ســلوب يشــجع علــى النقــاش احلــر الــذي يتقبــل اآلراء املخالفــة بــنفس روح أعلــى الــرئيس أن يقــود التــداول ب
قف يشجب بطريقـة حكيمـة اآلراء املشـحونة بـاملواعليه أن 

لــدفاع عــن تلــك يف اكــل الوقــت إضــاعة  املتشــددة أو يطــرح القضــايا الــيت تقــود األعضــاء للتمــرتس خلفهــا و 
أن يشــجع األعضــاء علــى طــرح أكثــر مـن حمــور للمســألة والنظــر إليهــا مــن عــدة جوانــب يــه أيضــاً علاملواقـع.
ني خبـــرباء مــن خـــارج . وقـــد حيتــاج االجتمـــاع يف مثــل هــذه املرحلـــة أن يســتعبينهــاعــن األفضـــلياتيللتحــر 

ف،لنظر للمسألة قيد النقاش بعني نافذة ناقد
تعزل نفسها وتقرر على ضـوء بيانـات حمـدودة وخيـارات قليلـة. هـذا الـدور ميكـن أن يقـوم بـه بعـض أعضـاء 
الـرئيس أن حيـاول وإن كـان علـى سـدة الرئاسـة 
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اجتماعـاً أو اجتمـاعني ليـرتك لغـريه إدارة ذلـك بـأن يغيـب إدارة االجتمـاع و قوم بدور أكرب مـن دوره يف أن ي
التداول دون ضغوط أو تأثري.

االقرتاح األصلي
بالضرورة أول أعمال يقدم االقرتاح األصلي لالجتماع عمًال جديداً ليناقشه ويتخذ قراراً بشأنه، وهو ٤٦٦

أي اجتماع وأكثر االقرتاحات استعماًال وأكثرها أمهية، واألساس الذي تقوم عليه وتدور حوله املداوالت 
.يف كل اجتماعات العمل

قواعد وإجراءات طرح االقرتاح األصلي
تطرح االقرتاحات األصلية غا٤٦٧

كتابة. وقد تسمح هلم أن يقدموا هلا أو يذيلوها بديباجة خصوصًا إذا تعلقت بسن تشريع، أو صياغة 
قانون، أو تقرير سياسة أو توضيح مبدأ أو التعبري عن شعور عام. يناقش األعضاء االقرتاح األصلي 

باستفاضة أل
إذا طرح عضو من األعضاء مسألة شفويًا وقام األمني بصياغتها يف قالب اقرتاح من جممل الطرح الذي 

ن تقدم به العضو، على الرئيس أن يطلب من األمني أن يقرأ االقرتاح الذي صاغه مث يطلب من صاحبه أ

الصيغة اليت قرأها أمني املكتب التنفيذي ال متثل ما قصده. وقد حيدث هذا واالقرتاح على مشارف 
التصويت عليه، وينتج عن ذلك موقف حمرج للرئيس ولالجتماع.

ي اقرتاح أصلي بواسطة اقرتاحات حمددة، وقد يقاطعوا النقاش بواسطة طلبات معينة يناقش األعضاء أ
)، مث يصوتوا عليه فيجيزوه أو يرفضوه. وقد يتخلصوا منه بواسطة اقرتاحات ٤٥١(أنظر الطلبات صفحة 

ستطيع االجتماع أن ينظر يف اقرتاح أخرى تؤجله أو ترفض النظر فيه أو تطرحه جانباً بعض الوقت حىت ي
آخر. على أمني كل اجتماع أن يسجل يف حمضره كل القرارات اليت توصل إليها االجتماع نتيجة 

االقرتاحات اليت تداوهلا.
جيب أن يكون صاحب االقرتاح حاضرًا يف االجتماع ليطرح اقرتاحه. وألن أهم أغراض املداوالت هو أن 
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خيضع املتحاورون املسائل
اجتماع من االجتماعات أكثر من اقرتاح أصلي واحد يف وقت واحد، وبالتايل ال يقدم الرئيس أكثر من 
اقرتاح أصلي واحد للتداول يف وقت واحد، وال يقدم لالجتماع أي اقرتاح يشبه أو يتناقض مع اقرتاح ما 

زال قيد البحث.
حيتاج االقرتاح األصلي لتثنية، لكن إذا كان مقدمًا من جلنة أو من املكتب التنفيذي (يف صيغة مكتوبة) 
فال حيتاج لتثنية (أنظر التثنية أعاله). ال ميكن استبدال اقرتاح أصلي بآخر، لكن ميكن تعديل صيغته 

.بواسطة اقرتاح بالتعديل
اج االقرتاح األصلي لألغلبية إلجازته ما مل ينص النظام األساسي على أغلبية معينة، وقد يشرتط أال حيت

يتم نقاش بعض االقرتاحات األصلية إال بعد إخطار عنها خصوصًا إذا كان الغرض منها هو تعديل قرار 
ٌأجيز من قبل أو تعليق حق من حقوق األعضاء.

صيغة االقرتاح األصلي
على العضو وهو يطرح اقرتاحاً أصلياً أن يوضح العمل أو النشاط الذي يطلبه به أو حيدد اجلهة اليت ٤٦٨

السيد الرئيس، أرجو أن أطرح "حة املعىن، وقد تكون قصرية وشفوية مثل: إثباتية واضاالقرتاح األصلي
حضرة الرئيس، اقرتح، أن تشرتي هذه املدرسة كراسات وأقالم رصاص "أو "،… االقرتاح اآليت: 
") ألف جنيه.…لتالميذها بـ (
االجتماعات.

م صاحب االقرتاح اقرتاحه للرئيس قبل االجتماع إذا شاء أو يفعل ذلك بعد تالوته مباشرة. إذا تعذر يسل
على صاحب االقرتاح قراءة اقرتاحه لسبب أو آلخر، ميكنه أن يوقع على الورقة اليت حتمل نصه ويسلمها 

أرجو تبين "، يطرح العضو اقرتاحه بقوله: للمنصة قبل االجتماع. عندما يأذن الرئيس للعضو بالكلمة
االقرتاح الذي "حينئذ، يبادر الرئيس قائًال: "والذي قدمته ألمني املكتب التنفيذي.…االقرتاح اخلاص بـ 
ويتلو نصه أو يطلب من أمني املكتب التنفيذي تالوته."،…كاآليت: …جاء من العضو 
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مشروع القرار
إذا كان االقرتاح عريضة أو مشروع قرار يطلب عمل شيء، أو حتديد أو مساندة موقف، أو التعبري ٤٦٩

نة، أو تعلق مبسألة هامة أو مثرية للخالف، عن رأي معني، أو يطالب بتشريع ما، أو وضع سياسة معي
فغالبًا ما يكون طويًال وقد يتكون من عدة أجزاء. يف هذه احلاالت جيب أن يأيت املشروع مكتوبًا ومعداً 

إعداداً وافياً ومدعماً مبذكرة تفسريية أو ديباجة تقدم له إذا دعا احلال (أنظر أدناه).
) حيث تأخذ أشكاًال عديدة، ٣١(صفحة اهليئات التشريعيةومشروعات القرارات أكثر استعماًال يف

ليت ترفعها احلكومة أو اقرتاحات القوانني اليت يطرحها أعضاء اهليئة التشريعية فمنها مشروعات القوانني ا
أنفسهم. وألمهية هذه املشاريع، تفصل الئحة اهليئة التشريعية طريقة تقدميها ومعاجلتها. ال ختتلف طريقة 

تاب بدراستها نقاش مشروعات القرارات يف اهليئات التشريعية عنها يف باقي التنظيمات اليت يهتم هذا الك
إال يف التفاصيل اليت تفضلها كل جهة لتناسب حالتها.

ه بسهولة إذا متت املوافقة عليه. اجليد هو مشروع دقيق الصياغة، واضح املعىن، وميكن تنفيذمشروع القرار

إقراره:
مبشروع القرارأو اهليئة التشريعيةالقراءة األوىل: إذا تقدم عضو من أعضاء االجتماع العام ،

حييل الرئيس املشروع للجنة املختصة بالنظر يف مشروعات القرارات اليت قد تكون جلنة 
ملشروع للنظر فيه، يقرأ ). إذا أكدت اللجنة مالءمة ا٩٨مثًال (صفحة الشئون القانونية

صاحب املشروع امسه ويعطي موجزًا بأهدافه ومعامله الرئيسية. يوزع االقرتاح بعد ذلك على 
األعضاء، مث يدرج للقراءة الثانية يف ميعاد الحق. أما إذا أوصت اللجنة بصرف النظر عنه 

يتخذ أي أجراء ووافق االجتماع العام أو وافقت اهليئة التشريعية على تلك التوصية، ال 
مقدما من املكتب التنفيذي (أو بشأنه يف تلك الدورة. أما إذا كان مشروع القرار

لك قراءة أوىل مث يدرج للقراءة الثانية يف ميعاد احلكومة)، فيقرأ مقدمه امسه فقط، وتعترب ت
الحق.

 القراءة الثانية: يقرأ صاحب املشروع مشروعه ويقرتح املوافقة عليه يف مرحلة القراءة الثانية
موضحاً مساته العامة. يقتصر التداول يف هذه املرحلة على السياسة العامة واخلطوط العريضة 

كن أن يرفض املشروع يف هذه املرحلة أو يؤجل النظر فيه للمشروع وال يتعرض للتفاصيل. مي
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أو يعدل. إذا وافق االجتماع العام أو وافقت اهليئة التشريعية على املشروع، يدرج للنقاش يف 
املرحلة الثالثة. قد حيال املشروع للجنة الشئون القانونية لدراسته وإعداد تقرير عنه وذلك 

لثالثة. تنظر اللجنة فيه ويف أي تعديالت قدمت يف مرحلة قبل أن يناقش يف مرحلة القراءة ا
القراءة الثانية، وقد تستشري من ترى من األشخاص أو تستمع ألي جهة تعارضه. تعد 
اللجنة تقريرها وترفعه للجهة اليت كلفتها به لتنظر فيه ويف التوصيات اليت رفعتها ويف أي 

مواد رأت أن تضيفها.
 النقاش يف هذه املرحلة يف حمتويات املشروع يف وضعه النهائي. بعد القراءة الثالثة: ينحصر

اكتمال القراءة الثالثة يكون االجتماع العام قد وافق على القرار أو تكون اهليئة التشريعية قد 
ر بعد ) قد حيتاج القرا٤٢١وافقت على مشروع القانون مثًال. وكما أسلفنا أعاله (صفحة 

اختاذه ألن مير بعدة خطوات تالية أو عرب مستويات أخرى من مستويات السلطة قبل أن 
يكون قابًال للتنفيذ. ففي حالة اهليئة التشريعية، قد يرفع القرار لرأس الدولة للموافقة عليه 

للنائب قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. ويعيد رأس الدولة القانون للهيئة التشريعية لتحيله بدورها 
العام إلعالنه يف اجلريدة الرمسية.

الديباجة
أو تذييل من عدة مجل ألي اقرتاح من االقرتاحات أو ملشروع من مشروعات هي متهيدالديباجة٤٧٠

ن حبيث حيتاج لشرح. تتصدر القرارات لتعطي اخللفية الالزمة لفهمه إذا كان طويًال أو من األمهية مبكا
الديباجة االقرتاحات ومشروعات القرارات اليت متثل رأي التنظيم أو سياسته أو تعرب رمسيًا عن موقف 
االجتماع، كما تساعد يف التعريف بالقرار عند نشره. وقد يقتصر استعمال الديباجة على االقرتاحات اليت 

اح وحده بتوضيحها، أو تلك اليت قد يساء فهمها أو تطرح معلومات أو مفاهيم جديدة ال يفي االقرت 
تفوت على فطنة األعضاء (أو القراء) إن مل يقدم هلا مبا يساعد على فهمها. يستحب أن تكون الديباجة 
قصرية ومركزة حىت ال تصرف االنتباه عن االقرتاح نفسه. عندما يطرح االقرتاح للتداول، تعدل الديباجة 

ا دعا احلال.بعد تعديل االقرتاح إذ
ال يستحب تضمني األسباب اليت تدعم االقرتاح مع نصه، فقد جيعل ذلك االقرتاح معقداً. فقد يرغب 
بعض األعضاء يف التصويت مع االقرتاح لكنهم قد ال يوافقون على بعض احليثيات اليت صحبته. وبالتايل 
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عندما يقدم اقرتاح ما للتصويت ال تذكر الديباجة
نه.

يف صيغة حيثيات أو يف صيغة مواقف مبدئية من عدة مجل، كل مجلة تكون فقرة قائمة جتيء الديباجة
أو …) كل مجلة بكلمة (حيث) أو (مبا أن) أو (علمًا بأن) أو (ملا كان) أو (إميانًا 

…) (تأكيداً 
من كلمات ال تفصل بينها أي عالمات ترقيم خصوصًا النقطة، وتنتهي تتكون اجلملة يف فقرة الديباجة

بفاصلة منقوطة.
مباشرة ومواصلة له كلمة أو صيغة وصل مثل: (و) أو (لذلك). مث يبدأ نص تأيت بعد نص الديباجة

االقرتاح يف فقرة جديدة بعبارة تقريرية تبدأ بكلمة (أقرتح) تكرر يف بداية كل فقرة إذا حوى االقرتاح عدة 
أيت صيغة (أقرتح) يف بداية االقرتاح فقط. تستبدل كلمة (أقرتح) أجزاء. أما إذا رقمت أجزاء االقرتاح، فت

بكلمة (تقرر) إذا أجيز االقرتاح.
١مثال 

] ،؛…حيث أن[
] ،؛ لذلك…مبا أن[
] ،؛ و…أقرتح[
] ،؛ و…أقرتح[
] ،؛ و…أقرتح[

أو يف صيغة مرقمة:
] ،؛…حيث أن[
] ،؛ لذلك،…مبا أن[
] ،أقرتح… .[
٢] .….[
٣] .….[
٢مثال 

 ؛ و… تتوجياً ل
 ً؛ و… استلهاما
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 ؛ و… إمياناً منا بتوطيد
 ؛ و… دعماً ملسرية
 ؛ و … تأكيداً إلرادتنا املنبثقة عن
 ؛… تكريساً ملبدأ
 يصدر االحتاد العام جلمعيات محاية حقوق الطفولة واألمومة هذا البيان الذي حيوي مبادئه

األساسية؛ و
 ؛ و… يؤكد
 ؛ و… يؤمن
 ؛ اخل.… يدين
٣مثال 

 ؛… وملا كان االعرتاف
 ؛… وملا كان تناسي
 ؛… وملا كان من الضروري
تؤكد مجعية أصدقاء محاية البيئة املبادئ اليت قامت عليها، و
 تؤكد …
 ال جيوز …
 ال يعرض…
٤مثال 

مبا أن، احلي يفتقر إىل مالعب لألطفال؛
فال احلي بأسرع فرصة ممكنة؛ وأقرتح، توفري مساحة كافية لتقام فيها مالعب ألط
.أقرتح، أن يعني الرئيس جلنة من مخسة أعضاء لتناقش املسألة مع املسئولني يف البلدية

االقرتاحات اإلجرائية
تساعد االقرتاحات اإلجرائية يف معاجلة االقرتاح األصلي بالتأثري عليه بطريقة أو بأخرى دون أن ٤٧١

ايل ال تستعمل إال عندما يكون هناك اقرتاح أصلي مطروح تتسبب يف رفضه أو تبنيه صراحة، وبالت
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وأحسن الطرق املمكنة. يتبىن هذا الكتاب سبعة اقرتاحات إجرائية يناقشها بالتفصيل أدناه. تستعمل هذه 
ق واحداً من األغراض التالية:االقرتاحات لتحق

٤٣٣تعدل صيغة اقرتاح أصلي حىت يوافق رغبات األعضاء (تعديل اقرتاح صفحة.(
 تؤجل النظر يف اقرتاح أصلي بعض الوقت إذا مل يكن االجتماع مستعدًا الختاذ قرار بشأنه

من األعضاء ليشاركوا يف نقاشه يف مرة قادمة حاًال، أو إذا أراد أن يتيح الفرصة لعدد أكرب 
خصوصاً إذا تعلق بأمر هام، أو تؤجل النظر فيه مؤقتاً حىت يستطيع االجتماع النظر يف أمر 

).٤٣٩أهم (تأجيل اقرتاح صفحة 
صفحة حتيل اقرتاحًا أصليًا للجنة لدراسته حىت يعرب عن غرضه بدقة (اإلحالة للجنة

٤٤٠.(
 حتدد أو تنهي النقاش يف اقرتاح أصلي وبالتايل تستعجل اختاذ قرار بشأنه حني يطول

).٤٤١صفحة االجتماع فوق طاقة األعضاء (قفل باب النقاش
اع يف وقت سابق يف نفس االجتماع أو يف اجتماع سابق تعيد النظر يف قرار اختذه االجتم

وذلك لتاليف ما قد ينجم عن ذلك القرار من خماطر إذا أختذ على عجل أو دون اكتمال 
املعلومات الالزمة، أو إذا استجدت معلومات قد تؤثر يف تقييمه إذا أعيد النظر فيه (إعادة 

).٤٤٣ة صفحالنظر يف قرار
 جتعل استئناف عضو من أعضاء التنظيم ضد أي حكم أصدره رئيس أي اجتماع من

االجتماعات ممكنًا إذا كان حكم الرئيس رأيًا خاصًا أو اجتهاداً، فيقرر االجتماع 
).٤٤٥بالتصويت أن يدعم أو يبطل حكم الرئيس (االستئناف صفحة 

 ترفع اجتماع من االجتماعات يف الوقت املناسب أو عند الضرورة أو إذا رأى االجتماع أنه
).٤٤٧صفحة حيتاج السرتاحة قصرية (رفع االجتماع
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ضوابط االقرتاحات اإلجرائية
ألمهية االقرتاحات (والطلبات) اإلجرائية على األعضاء أن يستعملوها حبكمة لتؤدي أغراضها. ينظر ٤٧٢

ي أو أثناء نقاشه، ألن هذه االجتماع يف أي اقرتاح من هذه االقرتاحات قبل أن يبدأ نقاش االقرتاح األصل
االقرتاحات قد جاءت لتساعده يف معاجلته.

. فاالقرتاح ٤١٠فيما بينها وذلك ألسباب منطقية أشرنا إليها يف صفحة هلذه االقرتاحات أيضًا أسبقية
ن له األسبقية على غريه. نورد يف اجلدول التايل الذي ينهي العمل بطريقة أسرع وبكفاءة أعلى، تكو 

االقرتاحات اإلجرائية السبعة اليت يتبناها هذا الكتاب وأهم ضوابطها:
صفحةجيازيناقشيعدلاالقرتاح

٤٢٦باألغلبيةنعمنعماألصلي
٤٣٣باألغلبيةنعمنعم) التعديل١(
٤٣٩باألغلبيةنعمنعم) تأجيل اقرتاح٢(
٤٤٠باألغلبيةنعمنعم) اإلحالة للجنة٣(
٤٤١باألغلبيةالال) قفل باب النقاش٤(
٤٤٣باألغلبيةنعمالالنظر يف قرار) إعادة ٥(
٤٤٥باألغلبيةنعمال) االستئناف٦(
٤٤٧باألغلبيةالال) رفع االجتماع٧(

) التعديل١(
يستخدم هذا االقرتاح لتعديل صيغة، وضمن حدود معينة، موضوع اقرتاح آخر، وذلك حىت يوافق ٤٧٣

رغبات األعضاء. قد يكون االقرتاح املراد تعديله اقرتاحًا أصليًا وقد يكون أي اقرتاح آخر قابل للتعديل. 
وضوعي) الذي يناقشه األعضاء مث يصوتوا عليه. واالقرتاح بالتعديل يصبح االقرتاح املعدل هو (االقرتاح امل

هو أكثر االقرتاحات استعماًال. وأي تعديل يرد بصيغة إثباتية ويقدم بديًال معقوًال لصيغة االقرتاح األصلي 
ميكن أن يكون تعديًال مشروعاً. يعامل االجتماع أي تعديل تقدم به عضو من أعضائه على أي اقرتاح 
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وح أمامه كأنه اقرتاح أصلي، فيحتاج بالتايل لتثنية من عضو آخر، ويقدمه الرئيس لالجتماع ليناقشه مطر 
ويصوت عليه بالطرق املعتادة.

لألعضاء احلق يف أن يقرتحوا أي عدد من التعديالت على أي اقرتاح. ليس ذلك فحسب، بل إذا 
اء، ميكن ألي عضو من األعضاء أن تعددت التعديالت وتعقدت واختلط األمر على الرئيس واألعض

يقرتح إلغاء كل التعديالت وحماولة تعديل االقرتاح من جديد. يندر أن يلجأ االجتماع ملثل هذا اإلجراء، 
ألن االحتمال الغالب هو أن التعديالت تكون قد تعددت وتعقدت لدرجة أن االجتماع يوافق على 

و ألن يطرح مثل هذا الطلب باقرتاح، فيحتاج إعادة النظر فيها دون تصويت. لكن إذا أضطر عض
لألغلبية إلقراره.

أيضاً، إذا اتضح أن تعديل صيغة اقرتاح من االقرتاحات أمر صعب، فقد يرفع الرئيس االجتماع ليعطي 
األعضاء فسحة من الوقت أطول ليعقدوا فيها اجتماعات جانبية ليصلوا فيها لصيغة تعديل معقولة. وقد 

حييل االجتماع  
وهي أن يلتزم بقاعدة هامة من قواعد املداوالت-كما هو احلال يف مناقشة أي اقرتاح - على االجتماع 

ة وبعد أن يقرر فيه، أال يناقش أكثر من اقرتاح واحد يف وقت واحد. فيناقش تعديًال واحداً يف املرة الواحد
ينتقل لتعديل آخر إن كان هناك تعديل آخر. إذا أجيز التعديل تصبح الصيغة املعدلة هي املطروحة 

سالسة ويستفيد يقود الرئيس احلصيف دفة نقاش التعديالت اليت يطرحها األعضاء على أي اقرتاح ب
ألقصى حد من النقاش الودي. فقد يصحح الرئيس (أو أي عضو آخر) األخطاء اللغوية أو املعلومات 
بينة اخلطأ مبوافقة صاحب االقرتاح دون شكليات، وإذا رأى أن تعديًال من التعديالت ميكن أن يقبله 

إذا ال يوجد ") عليه بقوله: ٤٠٠صاحب االقرتاح دون نقاش، ميكنه أن يطلب موافقة االجتماع (صفحة 
وإذا مل يعرتض عضو جياز التعديل."،…اعرتاض على التعديل، 

التصويت اآلن على تعديل "بعد أن يستويف التعديل حقه من النقاش، يطرحه الرئيس للتصويت بقوله: 
ويقرأ "،…ديل ستكون صيغة االقرتاح كاآليت ، إذا تبىن االجتماع هذا التع…بإضافة الفقرة …االقرتاح 

الصيغة املعدلة، فإذا صمت األعضاء، يكون االجتماع قد تبناها باملوافقة العامة. أما إذا اعرتض أي عضو 
من األعضاء، فعلى الرئيس أن يطرح التعديل على االجتماع ليناقشه ويصوت عليه.

رئيس الباب مرة أخرى إال إلجراء تعديل على الصيغة إذا أجاز االجتماع التعديل املقرتح، ال يفتح ال



٤٣٥

يصل االجتماع للصيغة اليت يرتضيها.
س التسلسل الذي ال يتحتم على الرئيس أن ينظر يف التعديالت اليت قدمها األعضاء على أي اقرتاح بنف

طرحت به، بل يطرح التعديل الذي يعاجل اجلزء األول من االقرتاح أوًال مث اجلزء األوسط مث اجلزء األخري 
وهكذا. ألنه إذا مت تعديل اجلزء األخري من االقرتاح أوًال فال ميكن تعديل أجزائه األوىل بعد ذلك بسهولة. 

عديالت املطروحة على كل اقرتاح بفهم صحيح لدواعيها وبالتايل، على الرئيس أن يقود النقاش يف الت
وبطريقة منطقية، فقد يطلب من األعضاء أن يقدموا كل ما لديهم من تعديالت دفعة واحدة ليطرحها 
للنقاش بالتسلسل الذي يراه. وعادة ما يبدأ بطرح التعديل األبعد عن األصل مث األقرب فاألقرب. أيضاً 

للرئيس أو ألي عضو آخر أن يطلب خلق خانة يف االقرتاح إذا احتوى على ودون شكليات كثرية، ميكن 
قيمة حتتمل عدة بدائل (أرقام، تواريخ، أماكن، أشخاص) (أنظر أدناه).

ضوابط االقرتاح بالتعديل تشمل اآليت:
 ال ميكن طرحه أثناء حديث عضو آخر، وميكن مناقشته إذا كان االقرتاح الذي يهدف

لنقاش لكن يقتصر النقاش على أمهية التعديل وال خيوض يف مناقشة املسألة لتعديله قابًال ل
موضوع االقرتاح األصلي نفسها.

 ينظر االجتماع يف االقرتاح بالتعديل قبل أن ينظر يف االقرتاح األصلي الذي يهدف إىل
تعديله.

 ة الداخلية

 ال ميكن فصل التعديل من االقرتاح الذي يعدله، فال حيال للجنة إال مع االقرتاح الذي
يعدله.

 إذا احتوى االقرتاح املطروح للتداول على ديباجة، يتم تعديل صيغة االقرتاح أوًال مث تعدل
ديباجته ثانيًا وبعد ذلك يتم التصويت على االقرتاح كله مرة واحدة. ال يشمل التصويت 

االقرتاح (أنظر الديباجة أعاله).الديباجة
أدناه الشروط اليت جيب أن تتوافر يف أي تعديل يقدم على أي اقرتاح:

 أن يكون من جنس االقرتاح ووثيق الصلة مبوضوعه وال يقحم موضوعًا جديدًا ال ميت له
اليت بصلة. إذا كان االقرتاح األصلي هو (أقرتح، شراء راديو) التعديالت املناسبة واملالئمة 

تكون من جنس االقرتاح هي التعديالت اخلاصة بنوع اجلهاز ومواصفاته وسعره. لكن ال 
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تقبل التعديالت إذا تعلقت مبوضوع آخر مثل أن يضيف عضو تعديًال مثل و(بيع املسجل 
القدمي)، فهذا اقرتاح أصلي قائم بذاته وضع يف صيغة تعديل، أو إذا أضاف (وأن جيدد 

) أو (شراء جهاز تكييف للغرفة)، وهكذا. إذا وجد الرئيس صعوبة يف أثاث غرفة االستقبال
حتديد ما إذا كان التعديل من جنس املسألة أم ال، عليه أن يطرحه على االجتماع ليقرر 

فيه.
 أن يكون واضح الصياغة واملعىن، وجيعل صيغة االقرتاح واضحة وملبية لرغبات األعضاء

مشقة، ال أن جيعلها مبهمة أو ال حتمل رسالة معقولة حىت يستطيعوا التصويت عليها دون 
أو مقبولة.

 ال يقبل التعديل إذا جعل االقرتاح الذي يعدله يف حكم املرفوض أو يف مقام اقرتاح رفضه
نفس االجتماع. لكن ميكن للتعديل أن يكون عدائياً وضد فكرة االقرتاح الذي يعدله. فإذا  

ط جلنة البيئة) ميكن أن يكون التعديل هو (نساند كان االقرتاح األصلي هو (ندين نشا
نشاط جلنة البيئة) وبالتايل حيدد يف كال احلالتني رأي االجتماع يف جلنة البيئة وموقفه منها.

 ال يقبل التعديل إذا اكتفى بإضافة أداة نفي فقط. فإذا كان االقرتاح (أن تقام حفلة) ال
فقط، ثل هذا التعديل يغري من طريقة التصويتجيوز أن يعدل ليكون (أال تقام حفلة). فم

فيبدأ الرئيس بأخذ األصوات اليت ضد إقامة احلفلة بدًال من أخذ أصوات الذين يريدون 
اقرتاح هو ). أقصر طريق يرفض به العضو أي ٣٤٨إقامتها (أنظر طريقة التصويت صفحة 

أن يصوت ضده.
 بعد انتهاء مناقشة أول تعديل ٣٢٠يسمح لصاحب االقرتاح األصلي بالتعقيب (صفحة (

على اقرتاحه وقبل أن جيعله هذا التعديل أو غريه اقرتاحاً آخر.
 بتعديل ال حيق لصاحب االقرتاح أن يتقدم بتعديل على اقرتاحه، كما ليس ألي عضو تقدم

أن يعدل فيه مرة أخرى، فهذه مهمة باقي االجتماع.


ذلك االقرتاح حني يطرح للتصويت (قُِبَل التعديل أم رفض). هلذا العضو احلق يف أن يصوت  
كيف يشاء.

ي تقدم به، فعلى الرئيس أن يطلب موافقة االجتماع. إذا أراد عضو أن يسحب التعديل الذ
إذا وافق االجتماع، يسحب العضو تعديله، أما إذا رفض أي عضو آخر ذلك فإن التعديل 
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يظل قائمًا وخيضع للتداول. ال ينظر الرئيس يف طلب سحب أي تعديل إذا قدمه 
للتصويت.

تحسن التصويت على مبدأ يف االقرتاحات اليت تطلب التصديق بصرف مبالغ مالية، يس
الصرف أوالً وإجازته مث التصويت على املبالغ املقرتحة، إذا كان ذلك ممكناً.

طرق التعديل
طرق التعديل هي اإلضافة، احلذف، احلذف واالستبدال، وتبديل كل صيغة االقرتاح:

 اإلضافة هي إضافة كلمة أو مجلة أو فقرة يف أي موضع من نص االقرتاح األصلي (أو
، أو "…بعد الكلمة …أقرتح، تعديل االقرتاح بإضافة الكلمة "الصيغة املعدلة). مثًال: 

."…بعد الفقرة …أقرتح، تعديل االقرتاح بإضافة الفقرة "
 .(أو الصيغة املعدلة) احلذف هو حذف كلمة أو مجلة أو فقرة من نص االقرتاح األصلي

."ثالثةأقرتح، تعديل االقرتاح حبذف الفقرة ال"مثالً: 
 احلذف واالستبدال هو حذف كلمة أو مجلة أو فقرة من نص االقرتاح األصلي (أو الصيغة

وإدخال … أقرتح، تعديل االقرتاح حبذف الكلمة "املعدلة) واستبداهلا بأخرى. مثًال: 
"بدًال عنها… الكلمة 

 :ح للتداول أقرتح، تبديل صيغة االقرتاح املطرو "تبديل كل صيغة االقرتاح بأخرى. مثًال
."… بالصيغة التالية 

التعديل مبلء خانات فارغة
التعديل مبلء خانات فارغة هو أن خيلق األعضاء خانة فارغة يف أي اقرتاح أصلي أو يف أي تعديل عليه مث 
ميألوا تلك اخلانة. وهذه طريقة سهلة ومرحية ومفيدة يف معاجلة االقرتاحات اليت حتتوي على أرقام، أو 

و كميات، أو كلمات، أو عبارات، أو أمساء (أشخاص ومواقع) قابلة لعدة بدائل.تواريخ، أ
فقد حيتار األعضاء أمام البدائل املمكنة للمبلغ الذي يودون صرفه لشراء أثاث جديد، أو أي املدن 
ستستضيف مهرجان الشباب الوطين القادم، أو ما هي الكلمة اليت تعرب عن رغبتهم من بني قائمة 

اخل. احلل هو خلق خانة فارغة.…التالية: ندين، نشجب، نندد، الكلمات
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ا قبل أن خيتاروا أحسنها.ويفاضلوا بينه
نعطي مثاًال نوضح به كيف ميكن لالجتماع أن خيلق خانة فارغة يف اقرتاح من االقرتاحات وكيف ميأل 

أقرتح، مساعدة جلنة "تلك اخلانة. لنفرتض أن االقرتاح األصلي الذي طرحه أحد األعضاء كان كاآليت: 
وخلق دينار٥٠٠٠٠ر أن يقرتح حذف مبلغ ميكن لعضو آخ".دينار٥٠٠٠٠البيئة مببلغ ال يتعدى 

خانة فارغة مكان هذا املبلغ حىت يفتح بذلك الباب لتقدمي البديل املناسب الذي يساعد به االجتماع 
جلنة البيئة.

يطلب الرئيس من األعضاء أن يتقدموا ببدائلهم مللء اخلانة الفارغة (متامًا كما يفتح باب الرتشيحات) 
، ما هو املبلغ الذي ترونه مللء دينارملساعدة جلنة البيئة مببلغ ال يتعدى (خانة فارغة) قدم اقرتاح "بقوله: 

، "دينار١٥٠٠٠"، آخر: "دينار٤٥٠٠٠""اخلانة الفارغة؟
عليها . وبعد أن يتقدموا بعدد مناسب من البدائل، يطلب الرئيس التصويت"دينار٣٥٠٠٠"آخر: 
إذا مل يتقدم أحد بأي اقرتاح ملبلغ "هل هناك أي بدائل أخرى قبل أن نصوت مللء اخلانة الفارغة؟"قائالً: 

يقولون دينار٥٠٠٠٠الذين يرون أن متأل اخلانة مببلغ "آخر، يسأل الرئيس األعضاء رأيهم بصيغة مثل: 
ون ال، الذين قالوا ال يفوزون. الذين يرون أن يقولدينار٥٠٠٠٠نعم، الذين ال يرون أن متأل اخلانة مببلغ 

يقولون ال، (وإذا ٣٥٠٠٠يقولون نعم، الذين ال يرون أن متأل اخلانة مببلغ دينار٣٥٠٠٠متأل اخلانة مببلغ 
، وينتهي التصويت "دينار٣٥٠٠٠أحرز الذين قالوا نعم األغلبية)، يفوز الذين قالوا نعم. متأل اخلانة مببلغ 

عند هذا احلد، فال يصوت على البدائل الباقية.على البدائل
يسأل الرئيس األعضاء رأيهم يف مثل هذه البدائل بأي تسلسل منطقي يراه لكن غالبًا ما يبدأ يف الشراء 
بأعلى مبلغ، يف البيع بأقل مبلغ، أو يبدأ بأعلى رقم، بأهم مدينة، ويف الكميات والتواريخ بأقلها حظاً يف 

الفوز، ويف الكلم
ميكن التصويت مللء اخلانة الفارغة بأي طريقة يراها األعضاء. فقد يرون أن يتم ذلك باالقرتاع السري إذا 

تعلق األمر مبسألة هامة مثل أي املدن ستستضيف املؤمتر العام التايل، لكن يف الغالب يتم شفوياً.
لذي يطلب خلق خانة فارغة ال يناقش، لكن يطرح كل مبلغ بديل كاقرتاح قائم بذاته وميكن أن االقرتاح ا

يناقش لكن ال يعدل وحيتاج لألغلبية إلجازته. يالحظ هنا أيضًا أن ملء اخلانة الفارغة ال جييز االقرتاح 
ح للنقاش والتصويت األصلي بل يعدل صيغته فقط، والصيغة املعدلة (االقرتاح املوضوعي) هي اليت ستطر 

االقرتاح مبساعدة جلنة البيئة مببلغ "). ففي املثال أعاله يقول الرئيس: ٣١٠(أنظر إجراءات التداول صفحة 
مث بعد أن يأخذ هذا االقرتاح حظه من النقاش "جنيه اآلن مطروح للتداول، هل هناك أي نقاش؟٣٥٠٠
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ت. إذا مل متأل اخلانة الفارغة ألنه مل حيرز أي بديل األغلبية، ال متأل اخلانة، ويعين يطرحه الرئيس للتصوي
ذلك ضمناً أن االجتماع ال يرغب يف إجازة االقرتاح مبساعدة جلنة البيئة.

إذا كانت اخلانات الفارغة هي انتخاب ثالثة أعضاء جلنة ورشح األعضاء ثالثة فقط، ميكن لالجتماع أن 
ألمساء باملوافقة العامة. أما إذا كان العدد أكثر من ثالثة فيفتح الرئيس باب التصويت عليهم يتبىن هذه ا

بدءاً بأول املرشحني، وميأل اخلانات الثالثة بأول ثالثة أحرز كل واحد منهم األغلبية. إذا مل حيدد االقرتاح 
جديدة بأمساء جديدة ويضيف  

كل اسم أحرز األغلبية حىت يكتفي األعضاء. ال متأل أي خانة فارغة باألكثرية.

) تأجيل اقرتاح٢(
يؤجل هذا االقرتاح مناقشة اقرتاح معني ليستأنف نقاشه مرة أخرى يف وقت أو يوم آخر أو يف ٤٧٤

تعمل االجتماع هذا االقرتاح لرفض اجتماع تال حتدد ميعاده بالفعل أو بعد حدث معني. جيب أال يس
ذلك االقرتاح بتأجيله دون أن حيدد وقتاً آخر للنظر فيه مرة أخرى. الطريقة املثلى لتبين أو رفض أي اقرتاح 

هي بالتصويت عليه.
يؤجل االجتماع النظر يف بعض االقرتاحات لعدة أسباب. فقد يطرأ ظرف يستدعي عدم إصدار قرار 

ظرف أحسن يف املرة القادمة، أو ألن أمرًا عاجًال قد طرأ يستدعي النظر فيه حاالً، فيها، أو ملعاجلتها يف
أو ليستعجل معاجلة اقرتاح هام وضع متأخراً يف جدول األعمال. وقد يؤجل االجتماع النظر يف اقرتاح من 

قبل التقرير فيه، االقرتاحات إذا احتاج األعضاء ملعلومات أكثر عنه أو إذا أرادوا أن يعطوا أنفسهم مهلة
أو إذا مل يبد األعضاء محاسة أو رغبة يف نقاشه يف ذلك احلني لسبب أو آلخر.

عندما يؤجل اجتماع النظر يف اقرتاح من االقرتاحات، يؤجل معه كل ما تعلق به من تعديالت، ويضعه 
) وعندما يستأنف النقاش فيه تلقائيًا يف جدول أعمال االجتماع الذي تأجل إليه يف بند (أعمال أخرى

يستأنفه من حيث انقطع فيه ويف تعديالته.
كل دورة من دورات انعقاد االجتماع العام مستقلة عن الدورات السابقات والالحقات، وليس ألي دورة 

لطتها يف أن احلق يف أن تقيد بعمل ما حق األغلبية يف دورة أخرى، أو أن تضع اقرتاحًا ما خارج س
تتداوله إال إذا كان هناك نص يف النظم املتبعة جييز هذا التصرف. وبالتايل، ال ميكن تأجيل النظر يف أي 



٤٤٠

ل يف املوعد الذي حدد لذلك، ليس ألي عضو التايل. عندما يباشر االجتماع النظر يف اقرتاح مؤج
استنفد فرصه يف احلديث أن يتحدث مرة أخرى.

يستعمل هذا االقرتاح لتأجيل االقرتاحات األصلية فقط، وال ميكن تقدميه أثناء حديث عضو آخر، وحيتاج 
ن نقاشه يتناىف لتثنية وإلذن بالكلمة. يناقش هذا االقرتاح باقتضاب يف حدود ما يكون مقنعاً بالتأجيل أل

مع طبيعته، ويقدم له العضو بكلمات تربر السبب أو الظرف الطارئ الذي استدعى طرحه. حيتاج تأجيل 
االقرتاح لألغلبية إلجازته.

ختتلف صيغة (تأجيل اقرتاح) باختالف أهدافه، مثالً:
".أقرتح، تأجيل هذا االقرتاح لالجتماع القادم"
"١٥/٤ساعة الثامنة مساء االثنني أقرتح، تأجيل هذا االقرتاح لل."
" أقرتح، تأجيل هذا االقرتاح لينظر فيه االجتماع بعد انتهاء خطاب السيد…"
 :ثين "بعد أن يسمع الرئيس التثنية على هذا االقرتاح، ُخيضعه للتصويت مباشرة بقوله

لون نعم؛ ] حىت االجتماع التايل، املوافقون يقو …االقرتاح بتأجيل النظر يف االقرتاح [
."املعارضون يقولون ال؛ أجل االقرتاح لالجتماع التايل

) اإلحالة للجنة٣(
حييل هذا االقرتاح املسألة املطروحة للتداول جلهة ما (للجنة مستدمية أو مؤقتة، أو لعضو، أو ٤٧٥

للمكتب التنفيذي أو للرئيس) إلعطائها ما تستحق من خصوصية إذا تعلقت بقضية حساسة، أو 
، أو تعديل صيغة االقرتاح الذي طرحت به، أو مجع معلومات أوىف عنها، ومن مث رفع تقرير لدراستها

إذا أحال هذا االقرتاح مسألة للجنة مؤقتة، فيكوِّن االقرتاح نفسه تلك اللجنة وحيدد عدد وأمساء وطريقة 
ا، ويعطيها التعليمات الالزمة لعملها والسلطات اليت متكنها من ذلك 
نيابة عنه، ويعطيها احلق يف أن تستشري من ترى من ذوي اخلربة واالختصاص وأن تعني جلانًا فرعية من 
غري عضويتها لتساعدها يف أداء مهمتها، كما حيدد هلا املوعد الذي ترفع فيه تقريرها. أما إذا أحيلت 

لة للجنة مستدمية، فيحدد االقرتاح امسها. يف كل حالة، على الرئيس أو أمني املكتب التنفيذي أن املسأ
يعطي كل جلنة التعليمات الالزمة لعملها شفوياً أو بواسطة مذكرة.
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ميكن أن تعاد املسألة لنفس اللجنة أو للجنة أخرى أكثر من مرة حىت تستويف الدراسة الالزمة. كما ميكن 
أن يعطي اللجنة أي توجيهات إضافية عندما يرى ضرورة لذلك على أن يكون ذلك قبل أن لالجتماع

ترفع تقريرها.
حيتاج االقرتاح باإلحالة للجنة لتثنية وميكن مناقشته على أن ينحصر النقاش يف فائدة اإلحالة وتفاصيلها 

رها. وميكن تعديل االقرتاح ألن املسألة اليت أحيلت للجنة ستناقش بإسهاب بعد أن ترفع اللجنة تقري
باإلحالة للجنة: ففي حالة اإلحالة للجنة مستدمية، ميكن تعديل اسم اللجنة اليت سيحال إليها االقرتاح، 

ويف حالة اإلحالة للجنة مؤقتة، ميكن تعديل تكوينها وأوامر تكليفها.
يأيت االقرتاح باإلحالة للجنة يف عدة هلذا االقرتاح األسبقية على االقرتاح بالتعديل وحيتاج لألغلبية لتبنيه.

صيغ منها:
 :أقرتح، إحالة هذا االقرتاح للجنة من ثالثة أعضاء يعينهم الرئيس، على أن ترفع "عضو

"التايل.هذه اللجنة تقريرها يف االجتماع الدوري
 :ء يعينهم الرئيس، على أن هناك اقرتاح بإحالة االقرتاح للجنة مؤقتة من ثالثة أعضا"الرئيس

"التايل، هل هناك نقاش يف هذا االقرتاح؟ترفع اللجنة تقريرها يف االجتماع الدوري
 :أعضاء ٥أقرتح، إحالة هذا االقرتاح للجنة مؤقتة من "عضو يقرتح صيغة أخرى أمشل

وأن ترفع تقريرها خالل …لتقوم باآليت:…خيتارون باالقرتاع السري، يكون رئيسها السيد 
"أربعة أسابيع.

 :أعضاء خيتارون باالقرتاع السري، ٥مت اقرتاح وتثنية إحالة االقرتاح للجنة مؤقتة من "الرئيس
وأن ترفع تقريرها خالل أربعة أسابيع. هل من …لتقوم باآليت: …يكون رئيسها السيد 
"نقاش يف هذا االقرتاح؟

) قفل باب النقاش٤(
ينهي هذا االقرتاح تداول أي اقرتاح آخر قيد النقاش، ويبدأ التصويت ألخذ قرار فيه. ال يبدأ الرئيس ٤٧٦

متهيدًا لطرح أي اقرتاح للتصويت إال إذا كان يف تقديره أن االقرتاح قد أخذ إجراءات قفل باب النقاش
عد أن أعطى الكلمة لكل من طلبها.حقه من النقاش حسب أمهيته، وب

وإذا مل يستجب أحد طالباً "هل هناك مزيد من النقاش؟"قائًال: يبدأ الرئيس خطوات قفل باب النقاش
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الكلمة أو مل يعرتض أحد، يطلب من األعضاء التصويت على االقرتاح بالطريقة املتبعة أو بالطريقة اليت 
ء.خيتارها األعضا

هي الصيغة "هل هناك مزيد من النقاش؟"من صميم سلطات االجتماع، وصيغة سلطة قفل باب النقاش
). إذا مل يوافق األعضاء على طلب الرئيس، ميكن ٤٠٠

يقرتح قفل باب النقاش. إذا سقط هذا االقرتاح يواصل االجتماع للرئيس أو ألي عضو من األعضاء أن 
نقاش االقرتاح األصلي حىت يقرتح عضو آخر مرة أخرى قفل باب النقاش يف وقت الحق، أو جيدد 
الرئيس طلبه عندما يتقدم التداول لفرتة معقولة أخرى أو لفرتة حتدد طوهلا الالئحة الداخلية. ميكن ألي 

يقرتح قفل باب النقاش أثناء حديث عضو آخر ويف أي مرحلة لكن بعد استئذان عضو من األعضاء أن

النقاش. يسقط االقرتاح بقفل باب النقاش إذا مل حيرز األغلبية ويواصل االجتماع النقاش من حيث 
انقطع.

حيق للرئيس أن يرفض هذا االقرتاح إذا رأى أن فيه تعطيل لالجتماع. ينتهي مفعول االقرتاح بقفل باب 
النقاش يف اقرتاح معني بنهاية االجتماع أو االجتماع العام الذي أقرتح فيه.

يف إذا قفل االجتماع باب النقاش، تعطي بعض التنظيمات صاحب االقرتاح األصلي الفرصة األخرية 
احلديث ويكون بذلك آخر املتحدثني ليدفع بعض احلجج اليت وجهت ضد اقرتاحه وذلك قبل التصويت 

عليه.
إذا كان التداول جيري حول اقرتاح بتعديل االقرتاح األصلي، يطرح التعديل وحده للتصويت، يواصل بعده 

ه يف الوقت املناسب. وإذا قفل االجتماع تداول االقرتاح األصلي حىت يقفل باب النقاش فيه بالطريقة أعال
يف كل االقرتاحات املطروحة للتداول، يقف النقاش فيها مجيعاً ويبدأ التصويت عليها بالرتتيب باب النقاش

املعتاد.
يأيت االقرتاح بقفل باب النقاش بصيغة من الصيغ التالية:

 :وهي الصيغة األعم، وتعين قفل باب النقاش يف االقرتاح "أقرتح، قفل باب النقاش"عضو
املطروح أمام االجتماع. 

 :أو يف أي اقرتاحات "يف كل االقرتاحات املطروحةأقرتح، قفل باب النقاش"عضو
يسميها.

 :أقرتح، التصويت على هذا االقرتاح اآلن."عضو"



٤٤٣

 وحيدد …طُرح اقرتاح بقفل باب النقاش وثين يف "اح قائالً: يعلن الرئيس هذا االقرت]
يقفون، قعود؛ املعارضون على قفل باب النقاش االقرتاح]، املوافقون على قفل باب النقاش

. األغلبية مع االقرتاح، قُفل باب النقاش يف ٢٧إىل ١١٢يقفون، قعود؛ نتيجة التصويت 
."االجتماع اآلن على االقرتاحاالقرتاح. يصوت

) إعادة النظر يف قرار٥(
يعيد هذا االقرتاح للتداول اقرتاحًا أصليًا مت اختاذ قرار فيه يف وقت سابق، ويعيده للحالة اليت كان ٤٧٧

ماعات كل عليها قبل آخر تصويت عليه وكأن ذلك التصويت مل يتم. فقد أكد واقع املمارسة يف اجت

اعتمدت على معلومات ناقصة، وذلك لتاليف ما قد ينجم عنها من خماطر، أو إذا استجدت معلومات أو 
ذا أعادوا النظر فيها. وبواسطة توافرت معرفة أكرب أو أدق وأفكار جديدة قد تؤثر يف تقييم األعضاء هلا إ

هذا االقرتاح ميكن أن حيل االجتماع جلنة من جلانه ويقر أو ال يقر عمًال قام به بعض األعضاء يف اجتماع 
مل يكن نصابه مكتمالً. يستعمل هذا االقرتاح إلعادة النظر يف أي قرار سابق ما مل يكن ضمن القرارات 

ط الالزمة إلعادة النظر فيها. فال ميكن إعادة النظر يف أي مادة من اليت استثناها التنظيم أو حدد الشرو 
وبالشروط اليت نص عليها النظام األساسي نفسه.مواد النظام األساسي مثالً إال يف اجتماع عام

لتعديل أي وعندما يعيد اجتماع من االجتماعات النظر يف قرار، قد يلغيه أو يعدله، ويشمل اإللغاء أو ا
جزء من ذلك القرار مل ينفذ بعد إذا كان ذلك ممكناً. لكن ال ميكنه تعديل أو إلغاء أي قرار بدأ أو مت 
تنفيذه، أو كان القرار يف صيغة عقد أخطرت أطرافه، أو إذا تبىن التنظيم نتيجة لذلك القرار مسائل ال 

ميكن الرجوع عنها.
التنظيم يف أي اجتماع من االجتماعات وبعد مضي أي فرتة يأيت هذا االقرتاح من أي عضو من أعضاء 

من القرارات، قد يطلب األعضاء أيضاً على تبين القرار املعين. إذا أجاز االجتماع إعادة النظر يف قرار
ة حول نص حذف ذلك القرار من حمضر االجتماع الذي اختذ فيه. إذا أجيز احلذف، يرسم األمني دائر 

القرار الذي ألغي ويكتب حوهلا ما يفيد ذلك ويوقع على نفس املكان. حيتاج حذف االقرتاح من حمضر 
االجتماع الذي اختذ فيه لألغلبية لتبنيه.

يعطي الرئيس صاحب االقرتاح بإعادة النظر يف قرار األسبقية يف أن يتحدث ألنه غالبًا ما تكون لديه 



٤٤٤

أسباب أو أفكار جديدة جيو 
بإعادة النظر يف قرار بأسرع ما ميكن وال يؤجل ذلك الجتماع تال، ألن هذا االقرتاح يوقف تنفيذ القرار 

املعين حىت ينظر ويبت فيه (أي ينظر ويبت يف االقرتاح بإعادة النظر يف قرار).
هذا االقرتاح يف أي وقت أثناء االجتماع ولو كان ذلك أثناء نقاش اقرتاح آخر، وبالتايل ميكن أن يطرح 

ميكن أن يقاطع صاحبه متحدثًا آخر إذا دعا احلال. حيتاج االقرتاح لتثنية، وميكن أن يناقش يف حدود 
لألغلبية إلجازته.األسباب اليت تستدعي إعادة النظر يف االقرتاح املعين. ال يعدل هذا االقرتاح، وحيتاج 

) بصيغة مثل:يأيت اقرتاح (إعادة النظر يف قرار
 :أقرتح، إعادة النظر يف القرار الذي أجاز صيانة عربات النقل يف وقت سابق من "عضو

"هذا االجتماع.
 :ربات طرح اقرتاح بإعادة النظر يف [ويعيد نص االقرتاح الذي أجاز صيانة ع"الرئيس

طرح اقرتاح بإعادة النظر يف القرار الذي أجاز صيانة عربات النقل يف "النقل]، أو يقول 
وقت سابق من هذا االجتماع، هل يتكرم السيد األمني بقراءة نص االقرتاح. هل هناك 

بعد أن يأخذ "نقاش يف االقرتاح بإعادة النظر يف نتيجة التصويت على االقرتاح الذي قرئ؟
، يطرح الرئيس االقرتاح للتصويت، وإذا أحرز الذين مع إعادة النظر يف ذلك النقاش حقه

القرار األغلبية، يطرح الرئيس االقرتاح املعين للتداول مرة أخرى.
 :علمًا بأين قد تقدمت بإخطار يف االجتماع السابق، "ويف صيغة أخرى، يقول عضو …

"واخلاص بتخفيض ساعات العمل.٢٠٠٣نوفمرب ١٨أقرتح، إلغاء القرار الذي أجيز يف 
 :(بعد أن يستمع لتثنية االقرتاح) نوفمرب ١٨أقرتح وثين إلغاء القرار الذي أجيز يف "الرئيس

واخلاص بتخفيض ساعات العمل. يقرأ أمني املكتب التنفيذي اآلن نص االقرتاح ٢٠٠٣
مني يقولون نعم. املعين. هل هناك أي نقاش؟ املوافقون على إلغاء االقرتاح الذي قرأه األ

املعرتضون على إلغاء االقرتاح الذي قرأه األمني يقولون ال. أجيز القرار باإللغاء. يسجل 
"األمني أن القرار اخلاص بتخفيض ساعات العمل قد ألغي.



٤٤٥

) االستئناف٦(
يم ٤٧٨

يف نفس الوقت ضوابط هلذه ألن التنظيم هو الذي أعطاه هذه السلطات. لكن وضعت قواعد املداوالت
السلطات متكن األعضاء من مراجعة أحكام الرئيس إذا كانت جائرة أو خاطئة يف حقهم أو يف حق 

ناف واحد من أهم هذه الضوابط اليت االجتماع أو التنظيم أو جاءت دون سبب أو عذر مقبول. االستئ
تتيح مراجعة أحكام الرئيس حىت ال تصبح تسلطية ال مراجعة فيها.

ميكن ألي عضو من األعضاء يف أي اجتماع باستعمال هذا االقرتاح (وليس بأي طريقة أخرى) أن 
ن األمور يستأنف ضد أي حكم أصدره رئيس االجتماع إذا كان ذلك احلكم وجهة نظر الرئيس يف أمر م

أو حكمه أو تقديره وتقييمه الشخصي للمسألة املعنية. إذا مل يتنب التنظيم مرجعاً عاماً، عليه أن حيدد يف 
نظامه األساسي أو يف الئحته الداخلية أو يف كليهما طريقة االستئناف. ميكن لألعضاء أن يستأنفوا حكم 

الرئيس يف احلاالت التالية على سبيل املثال:
ضواً من كلمة استحقها أو أعطاها ملن ال يستحقها.إذا حرم ع
 إذا حكم بأن االجتماع ال ميكن أن ينظر يف اقرتاح من االقرتاحات ألنه ال يقع يف نطاق

سلطات االجتماع.
 إذا طرح عضو من األعضاء تعديًال على اقرتاح من االقرتاحات، وحكم الرئيس بأنه تعديل

اح.غري مناسب ألنه ليس من جنس االقرت 
أو منع امتيازاً عن عضو أو عن االجتماع.إذا حكم خطأ يف نقطة نظام
 إذا رأى عضو أن الرئيس مل يكن موفقًا يف تفسري بعض الكلمات أو التعبريات أو بعض

نصوص األحكام.
سبقية اليت يستحقها مثًال، أو خرج فلم يعط اقرتاحاً األإذا أخطأ يف تطبيق قواعد املداوالت

على اإلجراءات السليمة اليت استقر عليها التنظيم.
.إذا أفىت بأن تصرفاً معيناً يقع يف باب سوء التصرف

ميكن ألي عضو أن يستأنف لالجتماع يف أي حالة من هذه احلاالت، وعلى االجتماع أن يقرر 
رئيس يف بعض األحيان من مسئولية اختاذ قرار هام أو بالتصويت فيدعم أو يبطل حكم الرئيس (ويعفي ال

أو أي إجراء أو آخر يشك يف صحته). لكن ال ميكن لالجتماع أن يعدل أي قاعدة من قواعد املداوالت



٤٤٦

ن أي حكم من أحكام وثائقه احلاكمة إال بتعديلها بالطرق اليت أقرها التنظيم نفسه. ال جيوز ألي عضو أ
يستأنف على اآليت:



، ال أن يستأنف.يعرتض عليها ويطلب إعادة التصويت بالقيام والقعود
داوالتردود الرئيس على أسئلة واستفسارات األعضاء خبصوص قواعد وإجراءات امل

وأحكام النظام األساسي.
 الوقائع املعروفة واحلقائق الواضحة اليت ال خالف عليها (أيام األسبوع سبعة) أو القوانني

السارية أو األحكام املستقرة. هذه كلها معلومات ميكن التحقق من صحتها بالطرق 
املناسبة.

ل.أي استئناف حكم االجتماع فيه من قب
جيب أن يطرح االستئناف على أي حكم فور وقوعه وال ينظر فيه إذا بدأ االجتماع عمًال جديدًا ما مل 

يتعلق احلكم خبرق للنظام األساسي أو لقواعد املداوالت فيطرح وينظر فيه يف أي وقت ينتبه إليه أحد.
لة، وبالتايل ينظر ميكن لصاحب االستئناف أن يقاطع أي متحدث وذلك ألن طبيعة االستئناف عاج

االجتماع ويبت فيه حال طرحه، ولنفس السبب ال ميكن لالجتماع أن حييله للجنة. ال حيتاج االستئناف 
ملثن، ألن طابعه شخصي فقد ال يثنيه أحد حىت ال يكون طرفاً يف النزاع. لكن، بالطبع، لكل عضو احلق 

يف أن يديل برأيه حني يطرح االستئناف للتصويت.
ف على حكم الرئيس هو االقرتاح الوحيد الذي يستطيع فيه الرئيس املشاركة يف النقاش مدافعاً عن االستئنا

حكمه أمام االجتماع وهو من على كرسيه دون أن يتنحى عنه.
يعطي الرئيس املستأنف وكل عضو يطلب احلديث فرصة واحدة، أما هو فله احلق يف أن يتحدث مرتني 

مرة يف بداية النقاش ومرة ث
الرئيس بدل حكمه وسقط بذلك االستئناف تلقائياً.

يدعم االجتماع حكم الرئيس إذا صوتت األغلبية معه أو تعادلت األصوات. أما إذا صوتت األغلبية ضد 
ه، ويواصل إدارة اجتماعه بروح متساحمة دون حكم الرئيس، فعلى الرئيس أن يصحح احلكم الذي أصدر 

حساسيات أو شعور باإلهانة أو اهلزمية. أدناه بعض الصيغ املمكنة لالستئناف:
 :ًبعد أن ينتهي الرئيس مباشرة من إعالن حكمه يقف العضو الذي مسه احلكم قائال

لى حكم طرح العضو استئنافًا ع"الرئيس: "أتقدم باستئناف على حكم السيد الرئيس."



٤٤٧

مث يتلو االقرتاح املقصود باالستئناف ويوضح حيثيات حكمه فيه، مث يعطي "الرئيس،
الذين يساندون حكم الرئيس يقولون "صاحب االستئناف الكلمة ليديل برأيه، مث يقول: 

أو"نعم. الذين يعارضون حكم الرئيس يقولون ال. أجيز حكم رئيس.
 :م الرئيس الذي قضى بأن التعديل الذي السيد الرئيس، أستأنف ضد حك"عضو آخر

السيد املتحدث، انتهى "الرئيس: ") مل يكن من جنسه.…تقدمت به على االقرتاح (
التداول يف االقرتاح املعين قبل فرتة، بالتايل استئنافكم غري نظامي. ليكون االستئناف نظامياً 

أو"جيب أن يطرح عقب إصدار الرئيس حكمه فيه مباشرة.
:أخطأ االجتماع ". العضو: "تفضل". الرئيس: "، سيدي الرئيسنقطة نظام"عضو آخر

"يف االقرتاح السابق باألغلبية وكان عليه أن يطلب أغلبية الثلثني.حني قفل باب النقاش
السيد الرئيس، ". العضو: "يف غري حملها، يقفل باب النقاش باألغلبيةنقطة النظام"الرئيس: 

هذا ليس حكمًا أصدره الرئيس وبالتايل ال جمال ". الرئيس: "أستأنف ضد حكمكم هذا
…املرجع العام الذي تبناه التنظيم [وحيدد اسم املرجع العام] صفحة لالستئناف هنا. 

).…يقول: (

) رفع االجتماع٧(
ينهي هذا االقرتاح كل اجتماع أو دورة انعقاد مؤمتر عام أو مجعية عمومية، كما يستعمل أيضًا لرفع ٤٧٩

اعات السرتاحة قصرية أو الجتماع مواصلة يزاول بعدها أعماله من حيث أي اجتماع من االجتم
).٢٧٧انقطعت (أنظر كيف يرفع االجتماع وماذا حيدث جلدول أعماله عندما يرفع صفحة 

الطريقة اليت االقرتاح برفع االجتماع هو االقرتاح الوحيد الذي ال حيتاج لتوافر النصاب للنظر فيه ألنه 
يستعملها االجتماع ليتمكن من إكمال نصابه وذلك بأن يعطي األعضاء فرصة قصرية ينتظروا قدوم 

أعضاء آخرين ليكملوا النصاب أو يؤجل االجتماع.
هلذا االقرتاح األسبقية على كل عمل آخر من أعمال االجتماع وعلى كل اقرتاح آخر. وينظر االجتماع 

ه ولو كان ذلك أثناء نقاش اقرتاح آخر ألن ألغلبية األعضاء احلق يف أن تنهي فيه حال طرحه ويقرر في
الراهن هو مواصلته يف اجتماع تال اجتماعها يف أي وقت شاءت. وما مل يكن الغرض من رفع االجتماع

ون كل اجتماع تال لالجتماع الراهن اجتماعًا جديدًا جبدول أعمال جديد. إذا )، يك(اجتماع مواصلة



٤٤٨

طرح اقرتاح برفع اجتماع من االجتماعات ومل يكن هناك احتياط الجتماع تال، حيل االجتماع بذلك 
نفسه، وعلى الرئيس أن ينبه األعضاء لذلك. أما إذا ُخصِّص االقرتاح أو ُعرِّف بأي صيغة حددت ميعاد 

جتماع التايل، أو إذا طرح حينما ال يكون أمام االجتماع اقرتاح آخر، يصبح بذلك اقرتاحًا أصلياً، اال
وحيتاج بالتايل لتثنية وميكن أن يناقش مثله مثل أي اقرتاح أصلي آخر، وأن يعدل لكن يقتصر التعديل 

على زمان وتاريخ االجتماع التايل، وحيتاج لألغلبية إلجازته.
هذا االقرتاح لرفع االجتماع السرتاحة قصرية، يستحسن حتديد ميعاد انتهاء االسرتاحة عندما يستعمل 

بدقة وأال يرفع قبل أن يعرف األعضاء مىت سيستأنف االجتماع جلساته فيتمكنوا من التحرك أينما شاءوا 
يف ميعادها حبرية أكرب. إذا حدد جدول األعمال ميعاد اسرتاحة من االسرتاحات، على الرئيس أن يعلنها 

احملدد، وإذا سها ومل يفعل ذلك ميكن ألي عضو أن ينبهه. ال ميكن طرح هذا االقرتاح أثناء حديث عضو 
إذ ميكن (إال يف حالة االقرتاع السريآخر أو أثناء التصويت أو عد األصوات أو إعالن نتيجة التصويت

بعد أن جتمع بطاقات االقرتاع). ال يناقش االقرتاح برفع االجتماع إال إذا كان رفع االجتماعيف هذه احلالة
لطلب اسرتاحة. وحينئذ يناقش باقتضاب لتعديل ميعاد أو طول االسرتاحة أو الغرض منها. يرفع 

حدة من الصيغ التالية:االجتماع أو تطلب االسرتاحة بوا
 :يصوت على هذا االقرتاح "أقرتح، أن يرفع االجتماع."أو ".أقرتح، رفع االجتماع"عضو

حاًال.
 :أقرتح، أن يرفع "أو "أكتوبر.٢١من مساء للساعة السادسة أقرتح، رفع االجتماع"عضو

"االجتماع يف الساعة الثامنة مساء إذا مل تقدم اللجنة االجتماعية تقريرها حىت ذلك امليعاد.
أقرتح، أن يرفع االجتماع الساعة "أو "أقرتح، أن يرفع االجتماع بعد ربع ساعة."أو 

"الواحدة بعد الظهر.
 :(بعد أن يستمع للتثنية) ؛ املوافقون يقولون نعم؛ اقرتح وثين رفع االجتماع"الرئيس

"املعرتضون يقولون ال؛ يرفع االجتماع.
فيمكن أن يأيت بالصيغة التالية: عضو: أما إذا كان هدف االقرتاح هو طلب اسرتاحة ،

"ف االجتماع السرتاحة ملدة عشرين دقيقة.أقرتح، أن يتوق"
 :(بعد أن يستمع للتثنية) بأن يسرتيح االجتماع اآلن لينعقد مرة …أقرتح العضو "الرئيس

أخرى الساعة السابعة مساء. هل هناك أي نقاش؟ هل هناك أي اعرتاض؟ يسرتيح 
ضو، يطرح أو إذا اعرتض ع"االجتماع اآلن لينعقد مرة أخرى الساعة السابعة مساء.



٤٤٩

املوافقون يقولون نعم. املعارضون يقولون ال. أجيز االقرتاح. يرفع "املسألة للتصويت قائالً: 
"االجتماع اآلن لينعقد مرة أخرى الساعة السابعة مساء.



٤٥٠



٤٥١

والعشرون: الطلباتبعساالفصل ال



٤٥٢

يف هذا الفصل
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٤٥٦.................................................................نقطة النظام



٤٥٣

ا هي الطلبات؟م
٤٨٠

النظر يف أي اقرتاح مطروح أمام االجتماع.
ون هذه الطلبات شخصية تتعلق بصحة العضو وسالمته ومسعته، وقد تتعلق بأمن االجتماع قد تك

وأسلوب إدارته، وقد تتعلق بإجراءات التداول أو بفهم املسألة موضوع النقاش أو تطرح مسألة عاجلة. ويف  
هم لكنها قد كثري من األحيان يطلب األعضاء معلومات إضافية ال تتعلق مباشرة باملسألة املطروحة أمام

تساعدهم يف أن يقيموها تقييماً صحيحاً قبل أن يصدروا فيها رأياً ناضجاً. 
قد يطلب عضو من األعضاء طلبًا من الرئيس أو من االجتماع ككل أو يسأل سؤاًال لتساعده اإلجابة 

وقد يكون عليه على فهم االقرتاح قيد النقاش. وقد يوجه العضو سؤاله للرئيس أو لعضو بواسطة الرئيس،
هذا السؤال يف اإلجراءات أو ال يكون. وقد يطلب السماح له بقراءة مذكرة أو فقرات من مقال ورد يف 
صحيفة من الصحف، أو يطلب سحب اقرتاحه أو تعديله أو جتزئته، أو يطلب أن يسمح له مبخاطبة 

تماع أن يتخذ طريقة االجتماع كخبري، أو يقاطع متحدثًا لتصحيح معلومة خاطئة. وقد يطلب من االج
معينة عند التصويت، أو قد يثري نقطة نظام

أسلوب إدارته، وما إىل ذلك من الطلبات واألسئلة.
بوها مباشرة. ال ال حيتاج األعضاء ألن يتقدموا باقرتاحات لتحقيق مثل هذه الرغبات بل عليهم أن يطل

، وبالتايل على الرئيس أن يستجيب هلا حال مساعها، خترق أي من هذه الطلبات وغريها قواعد املداوالت
أو يوافق عليها االجتماع دون شكليات قبل أن يواصل النظر يف االقرتاح الذي أمامه. فالعضو حيتاج 

طلبه حىت يستطيع أن يواصل النقاش بطريقة أفضل.لإلجابة على سؤاله أو االستجابة ل
يقف العضو وخياطب الرئيس طالبًا الكلمة، وعندما يعطيه الرئيس الفرصة يتقدم بطلبه. ال حيتاج الطلب 

وألنه كذلك فال يعدل وال يناقش وال يصوت عليه. لكن ميكن لتثنية من عضو آخر ألنه ليس اقرتاحاً،
ًا إذا كان األمر عاجًال، ويقرر الرئيس إن كان األمر كذلك أم ال وإن  لصاحب الطلب أن يقاطع متحدث

كان من األمهية حبيث يلتفت إليه يف احلال. وقد يصرف النظر عنه على أنه ال يقع يف دائرة االمتيازات، 
أو يرفضه إذا كان الغرض منه معاكسة املتحدث أو إعاقة سري االجتماع، وقد يرجئ البت فيه حىت ينتهي 



٤٥٤

تحدث من حديثه.م

أسئلة يف اإلجراءات
الالزم قد يستفسر عضو من األعضاء عن مسألة إجرائية ختفى عليه مثل (ما هو حجم النصاب٤٨١

؟). توجه كل األسئلة توافره الجتماعات اللجنة اليت يعمل فيها؟) أو (هل ميكن مناقشة نقطة النظام
اإلجرائية للرئيس وجييب عليها على افرتاض أنه أعلم احلاضرين بقواعد وإجراءات املداوالت أو الشخص 

نه أن جيد اإلجابة الصحيحة بطريقة إجرائية سليمة. جيب أال يقاطع هذا االستفسار متحدث الذي ميك
إال بإذنه. يطرح العضو سؤاله بالطريقة التالية:

 :سؤال إجرائي، سيدي الرئيس."يقف العضو ويقول"
.يطلب الرئيس منه طرح سؤاله
 :قرتاح برفع االجتماع؟السيد الرئيس، ما هي األغلبية املطلوبة إلجازة اال"العضو"
 :األغلبية البسيطة."الرئيس"

طلب معلومات
املعلومات املعنية هنا هي تلك اليت تتعلق باالقرتاح املطروح للنقاش ومن جنسه. إذا كان االقرتاح مثالً ٤٨٢

ي جديدة أم مستعملة، هو شراء سيارة، ميكن لألعضاء أن يستفسروا عن مثنها، من الذي سيدفعه وهل ه
وما إىل ذلك من معلومات أولية. يوجه األعضاء هذه األسئلة لبعضهم بعضًا بواسطة الرئيس، فيقف 

هل يرغب العضو يف "الرئيس (ملتفتًا حنو املتحدث): "سؤال للمتحدث، سيدي الرئيس."عضو قائالً: 
على "أرجو أال أقاطع."أو "،سأجيب على األسئلة يف وقت الحق"أو "نعم،"املتحدث: "اإلجابة؟

الرئيس أال يسمح بأي سؤال إذا كانت اإلجابة عليه متاحة يف النشرات الرمسية واملراجع املطبوعة وأال يرتك 



٤٥٥

طلب شخصي
نه جيب أن يتحقق أو يراعى يف حقه أو يف حق ميكن أيضاً أن يطلب عضو من األعضاء طلباً يرى أ٤٨٣

االجتماع أثناء نقاش اقرتاح من االقرتاحات أو لطرح اقرتاح عاجل. تشمل هذه الطلبات اآليت على سبيل 
املثال ال احلصر:

 ما يتعلق بسمعة العضو إذا ورد يف حقه أثناء االجتماع ما استلزم رده العاجل لرد األمور إىل
عضو ما قاله عضو آخر فهمًا خاطئاً، وقد يدل سري النقاش أثناء 

االجتماع أن كلمات عضو قد فهمت خطأ.
وسالمته كفرد أثناء االجتماع.ما يهدد حقوق العضو
.ما يتعلق بوسائل الراحة يف القاعة وما يتصل جبو احلوار من إزعاج وهرج
 املراقبني لالجتماع عندما تكون هناك مسألة خاصة أو ما يتعلق بطلب مغادرة الزوار و

حساسة قيد البحث وحيتاج األعضاء ألن حيولوه جللسة مغلقة.


لتهيئة 
الظروف املناسبة يف االجتماع حىت يواصل مداوالته بطريقة سليمة. إذا مل يستطع الرئيس أن حيسم أي 
طلب من هذه الطلبات بنفسه، عليه أن يرفعه لالجتماع ليحكم فيه. بعد أن يستجيب الرئيس للطلب 

دما يكون هناك وحيكم فيه مبا هو مناسب، يطلب من أي متحدث كان واقفًا أن يواصل حديثه. عن
اقرتاح قيد النقاش، قد يطرح العضو طلبه يف صيغة اقرتاح أو قد يطلب الرئيس منه أن يفعل ذلك. عندما 

يف أن ينظر ويقرر يبدل العضو طلبه ويطرحه باقرتاح يكون هذا االقرتاح اقرتاحًا أصلياً لكن يعطى أسبقية
حلاالت االستثنائية اليت متكن عضو من األعضاء من أن يطرح اقرتاحاً فيه فور طرحه. وهذه هي إحدى ا

أصلياً ثان عندما يكون هناك اقرتاح أصلي آخر قيد النظر.
ويستمع الرئيس له "، سيدي الرئيس،طلب شخصي"تقدم الطلبات بعدة طرق، فقد يقف عضو قائالً: 

اسب. فإذا شكا عضو من فشله يف متابعة املداوالت لشدة احلر، يأمر مباشرة وحيكم يف طلبه مبا هو من
الرئيس بأن تفتح بعض النوافذ أو تشغل املكيفات مثًال، وتنتهي املداخلة عند هذا احلد. وقد يطلب عضو 
آخر السماح له بالتغيب عن باقي جلسات املؤمتر ألسباب عائلية، فيسمح له الرئيس بذلك. وإذا شكا 

للرئيس أن يقرر "سيدي الرئيس، أسيء فهم ما قلت، هل ميكن أن أضيف كلمة توضيح؟": عضو قائالً 



٤٥٦

يف أن يعطيه الفرصة ليوضح فيها ما قاله أو ال يعطيه. وإذا أعطاه الفرصة، على العضو أن يوضح ما قاله 
باً، على يف كلمات قليلة وأال يستطرد متعرضاً يف كلمته ألي مسائل أخرى. عندما يقف عضو ليطلب طل

أي متحدث كان واقفًا أن يصمت وجيلس ريثما يتم احلكم يف الطلب. إذا مل يستجب الرئيس للطلب، 
فيحق لصاحبه أن يستأنف لالجتماع.

األسئلة العاجلة
ل، اقرتاح عاج"قد حيتاج عضو يف وقت من األوقات ألن يطرح اقرتاحًا عاجًال بالصيغة التالية: ٤٨٤

أقرتح، توجيه السيد أمني املكتب التنفيذي بتحضري "العضو: "ما هو اقرتاحك؟"الرئيس: "سيدي الرئيس.
"عدد كاف من نسخ التعديالت املقرتحة على النظام األساسي قبل جلسة العمل التالية هذا املساء.

"…اقرتح أن يوجه أمني املكتب التنفيذي بـ"الرئيس: 

نقطة النظام
أن حيفظ النظام يف االجتماع الذي يرتأسه وأن -كما أسلفنا يف الفصول السابقة -على الرئيس ٤٨٥

يف دائرة اختصاصه، وأن املتحدثني يلتزمون باحلديث يف املوضوع يراعي أن كل موضوع يناقش فيه يقع 
وليس يف غريه، وأن احلديث فيه جيري وفق آداب احلوار املرعية، وأن املتحدثني يسلكون مسلكًا الئقاً 
ويستخدمون لغة سليمة، وأن العضو يتحدث بصوت مسموع، وأن اآلخرين يصغون له وال يقاطعونه أو 

حقه عليهم. إذا خالف العضو آداب احلديث وخرج على النظام، من حق وواجب يشوشون عليه فهذا 
الرئيس أن ينبهه لذلك ليعيد النظام إىل نصابه. إذا مل ينتبه الرئيس للخرق الذي مت، فيحق ألي عضو 

آخر أن ينبهه لذلك بنقطة نظام ولصاحبها أن يشرحها يف إجياز.
عم أن جانبًا إجرائيًا يف االجتماع قد اختل، أو قاعدة من ونقطة النظام هي بالغ من أحد األعضاء تز 

قد انتهكت، وتطلب من الرئيس إعادة النظام لالجتماع. إذا مضى أي وقت بني اخللل قواعد املداوالت
، ال يلتفت االجتماع إليها إال إذا تعلقت خبرق للنظام األساسي أو القانون أو إذا وإثارة نقطة النظام

تعلقت خبطأ يف تدوين حمضر من حماضر االجتماعات.
خرج العضو على املوضوع، أرجو "قد يقول: إذا أراد الرئيس أن ينبه أي متحدث من املتحدثني خللل ما،



٤٥٧

ال يسمح هذا االجتماع "أو "انتهت مدة املتحدث، أرجو أن جيلس،"أو "أن حيصر نقاشه يف االقرتاح،
بصوت حازم "نظام"وقد ال حيتاج ألكثر من أن يقول: "بأي تعليقات متس األشخاص أو تنتقد نواياهم،

فيعود النظام إىل نصابه. 
حدث على النظام وقاطعه الرئيس أو عضو آخر بنقطة نظام، عليه أن جيلس حاًال وال يعود إذا خرج مت

للحديث مرة أخرى إال إذا مسح له الرئيس بذلك بعد أن يستتب النظام أو حتسم النقطة املعنية.
فور مساعها وقبل أن يطرح أي عمل آخر على االجتماع وذلك بأن يواجه يفصل الرئيس يف نقطة النظام

العضو مبا فعل أو قال، وقد يستشري الرئيس أويل اخلربة إذا عجز عن حسم النقطة اليت أثريت أو حييلها 
لالجتماع ليبت 

غري ذلك. إذا مل يقتنع صاحب النقطة بقرار الرئيس أو رأى أنه أخطأ يف حكمه، ميكنه أن يستأنف 
لالجتماع ليفصل يف األمر.

بعدة طرق أكثرها استعماالً الطريقة التالية:تأيت نقطة النظام
 :فيصمت وجيلس أي متحدث آخر. "،نقطة نظام"ينادى العضو دون استئذان
؟ما هي نقطة النظام"ة: يستوضح الرئيس العضو عن النقط"
.يوضح العضو نقطته يف إجياز وبطريق مباشر مث جيلس
أو يؤمن على ما أثاره العضو "النظام حمفوظ،": يفصل الرئيس يف النقطة ميا يرى كأن يقول

حكمه إذا أراد.ويتخذ اإلجراء الالزم ويعطي أسباب "يف حملها،نقطة النظام"قائًال: 



٤٥٨



٤٥٩

والعشرون: ضوابط السلوكثامنالفصل ال
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٤٦١

حقوق األعضاء وضوابط السلوك
لكل تنظيم احلق يف أن ينجز أعماله يف هدوء وبطريقة مشروعة. وغالبًا ما يتصرف أعضاؤه أثناء ٤٨٦

معاملة اجتماعاته بانضباط ومسئولية فيستعمل كل واحد منهم اللغة املهذبة يف حديثه، ويتوخى اللياقة يف 
اآلخرين. لكن، قد تلتهب عواطف عضو من األعضاء أحياناً فيشتط يف حديثه وخيطئ يف حق غريه، أو 
خيرج على النظام، أو يأيت من األفعال أو األقوال أثناء االجتماع ما جيعل الرئيس أو أي عضو آخر 

نية. لذلك كان من أهم مضطرًا ألن ينبهه لفعله، بل قد يعرضه ذلك الفعل أو القول للمساءلة القانو 
واجبات كل عضو يشارك يف أي اجتماع خصوصًا إذا كان من املسئولني فيه أن يكون حذرًا يف خطابه 
مؤدباً يف سلوكه، ملماً بالنواحي التأديبية اليت قد تتخذ ضده إن أساء التصرف، وباملسائل القانونية اخلاصة 

ضار واالفرتاء وغريها، اليت قد توقعه أو توقع التنظيم مبسائل القذف والتشهري وإشانة السمعة والكذب ال
كذلك، قد يأيت من العضو من األقوال أو األفعال خارج اجتماعات التنظيم نفسه حتت طائلة القانون.

وأثناء تأدية واجباته العادية ما قد يعرضه للمساءلة بواسطة أجهزة التنظيم.
الئحته الداخلية أو يف الئحة خاصة يسميها مثالً على أي تنظيم أن يضع يف نظامه األساسي أو يف

(الئحة اجلزاءات) النصوص الالزمة لكيفية حماسبة أعضائه وتوقيع اجلزاءات والعقوبات املختلفة عليهم. 
تشمل مثل هذه الالئحة األفعال واملخالفات وعدم مراعاة األوامر وعدم تنفيذ الواجبات أو التقيد 
العضو، واجلزاءات النقدية أو املسلكية املقابلة هلا. لكن عدم وجود نص صريح 

بذلك ال مينع التنظيم من ممارسة حقه يف حماسبة ومعاقبة أعضائه.
لكل عضو احلق يف التعبري عن نفسه، لكن يوجب هذا احلق عليه التصرف احلسن كما يوجب عدم 

و وهو يتمتع حبقوقه أن يراعي حقوق األعضاء اآلخرين استغالله أداة للفوضى أو الشغب. وعلى كل عض
وحقوق التنظيم وحقوق أي طرف آخر يتعامل معه. وحق العضو يف أن يعارض آراء غريه يف أي اجتماع 
مضمون، لكن عليه أن يلتزم يف معارضته بقواعد وإجراءات املداوالت وآداب احلوار. فللعضو احلق مثالً 

قرتاحات اليت تطرح يف كل اجتماع، لكن جيب عليه أن يطلب الكلمة يف أن يشرتك يف نقاش كل اال
بالطرق السليمة، وأن يتحدث يف حدود قواعد احلديث املتفق عليها، وهكذا.



٤٦٢

اإلخالل بالنظام
٤٨٧

هذه القواعد واإلجراءات واألوامر واضحة للجميع، وتصرف الرئيس واألعضاء وغري األعضاء، وكانت 
وفق هذه الضوابط حبكمة. واحلفاظ على النظام واحد من أهم واجبات الرئيس يف كل اجتماع. أما على 

أو سها عن مالحظة األعضاء فتقع مسئولية تنبيه الرئيس إذا أخطأ يف تطبيق قاعدة من قواعد املداوالت
أي خلل حدث أثناء االجتماع، أو فات عليه أن يصحح أي خطأ من شأنه أن يقود للفوضى 

واالضطراب فيه.
واألسباب اليت تقود للفوضى واالضطراب واإلخالل بالنظام أثناء االجتماعات عديدة أمهها: رئيس 

م األعضاء أو جهلهم بأحكام النظام ضعيف الشخصية وجاهل بقواعد وإجراءات املداوالت، وعدم التزا

).يف احلديث إذا مل تكن للتنظيم أوامر مستدمية
سيط ومتعمد للقواعد، وإعاقة سري وتتدرج أنواع االضطرابات والفوضى يف االجتماع من خرق ب

املداوالت، ومضايقة املتحدثني بكثرة األسئلة إىل العنف بأنواعه. فقد يتحدث عضو دون أن يطلب 
الكلمة بالطريقة الصحيحة، أو يفشل يف أن حيصر نفسه يف موضوع النقاش، أو يتحدث ضد اقرتاحه، أو 
يل يف حديثه إطالة متعمدة، أو يتجه يف حديثه 
خماطبًا عضوًا آخر أو يذكره بامسه بدًال من أن خياطبه عن طريق الرئيس، أو يطرح اقرتاحات أو أسئلة ال 
معىن هلا تعجيزاً لالجتماع من أن يصل لقرار يف املسألة املطروحة أمامه، أو يزعج االجتماع بأي طريقة، أو 

ض األعضاء، أو يتفوه بألفاظ نابية وخيرج يف حديثه عن اللياقة وآداب اخلطاب، أو يشكك يف نوايا بع
يعقب على حديث عضو آخر واصفاً إياه بأنه حديث باطل حني كان عليه أن يقول أن املتحدث أخطأ 

يف استنتاجه أو حتليله مثالً.

عالج اإلخالل بالنظام
جل حبكمة أي خلل يف أي اجتماع يديره. فعليه قبل أن يوقع عقوبة على أي على الرئيس أن يعا٤٨٨



٤٦٣

للرئيس احلق يف أن يوقع عليه العقوبة املناسبة أو حييل املسألة برمتها للجنة لتحقق فيها وترفع يفعل، ف

ال يلجأ الرئيس لإلجراءات التأديبية إال عند الضرورة القصوى. لكن إذا تأثرت مصاحل التنظيم وتعرض 
يه أن يتخذ ما يراه الزماً وحامساً دون تردد. وقد حيتاج بقاؤه للخطر نتيجة سوء تصرف بعض أعضائه، فعل

يف بعض األحوال املستعصية ألن يستنجد بالشرطة لتساعده يف أن يستعيد النظام الذي اختل. إذا تضرر 
أي عضو من حكم أبعده الرئيس مبقتضاه عن االجتماع مثًال، فلهذا العضو احلق أن يستأنف لالجتماع 

على ذلك احلكم.
بات اليت ميكن أن ينزهلا التنظيم على أعضائه حني خيلُّون بنظمه وأحكامه أو بشروط عضويته أو العقو 
، أو الطرد من ، أو لفت النظرحني

وتعليق العضوية أو الفصل وهي أقصى ، أو التوبيخ، أو اللوم، أو عقوبات أشد تشمل احملاكمةاالجتماع
عقوبة يوقعها التنظيم يف حق أعضائه.

ور اجتماعاته أو حيرمه من االشرتاك يف أيضاً، للتنظيم احلق يف أن حيرم أي عضو من أعضائه من حض
التصويت إذا كان رهن التحقيق يف قضية. كذلك، ال حيق ألي شخص غري عضو يف التنظيم أن حيضر 

أي اجتماع من اجتماعاته إال إذا دعي لإلدالء برأي أو مشورة أو إلقاء حتية أو كان مراقباً أو ضيفاً.
أفراد أسر األعضاء وجيلسون يف شرفة خاصة وال حيق هلم حيضر الصحفيون ورجال ونساء اإلعالم وبعض

التعليق أو التدخل يف جمرى املداوالت وال يعتربون جزءاً من االجتماع. للرئيس احلق يف أن يطلب من أي 
شخص غري عضو أن يغادر االجتماع، وليس لذلك الشخص احلق يف أن يستأنف على ذلك احلكم بأي 

طريقة ألي جهة.
لرئيس حدوث أي شغب أو تصرفات حيتمل أن تؤثر على سري االجتماع، عليه أن يزيد من عدد إذا توقع ا

احلراس يف القاعة ويوزعهم يف مداخلها ويف األروقة. على احلرس أن يلبس زيًا واحدًا ملفتًا للنظر وحيمل 
يف االجتماع صدر كل واحد منهم شارة بامسه. وإذا وجد الرئيس أنه ال يستطيع احلفاظ على النظام

االسرتاحة، ميكنه أن يتشاور مع باقي أعضاء املكتب التنفيذي يف كيفية ضبط املوقف وتاليف وقوع أي 
كنه أن يدعو جللسة مغلقة يتشاور فيها أعضاء املكتب التنفيذي وحدهم فيما مشاكل أخرى، كما مي

ميكن عمله.



٤٦٤

التنبيه
إذا أخل عضو من األعضاء إخالًال بسيطاً بالنظام وذلك بأن خاطب عضواً آخر بامسه أو خرج عن ٤٨٩

برفق لينبهه ملا سيقول مث يوضح له ما بدر منه. إذا انتبه موضوع النقاش مثًال، للرئيس أن ينقر على املنصة 
العضو للخطأ الذي ارتكبه ميكنه أن يواصل حديثه على أال خيل بالنظام مرة أخرى.

لفت النظر
إذا واصل إذا شكك عضو من األعضاء يف نوايا األعضاء اآلخرين متعمدًا وذكرهم بأمسائهم، أو ٤٩٠

اخلروج على موضوع النقاش وأخل بالتايل بالنظام إخالًال بيناً، على الرئيس أن ينبهه أوًال أو خياطبه قائًال: 
من عضو، يقف العضو ودون أن يستأذن إذا جاء التنبيه"خرج العضو على النظام فليتفضل بالقعود."

مث جيلس مباشرة. إذا رأي الرئيس أن النقطة مناسبة، "س، أطلب من العضو االنتظام،السيد الرئي"يقول: 
أعلن أن العضو قد خرج على النظام وأمره بالقعود. إذا قعد املتحدث نتيجة تدخل الرئيس أو نتيجة إثارة 

لعضو هل يواصل ا"عضو يف االجتماع لنقطة نظام، على الرئيس أن يقدم املسألة لالجتماع قائًال: 
وهو سؤال ال يناقش بل يصوت عليه مباشرة، وبالسرعة الالزمة حىت ال تتعطل أعمال "احلديث؟

االجتماع.
للرئيس احلق يف أن يسمي العضو يف املخالفات الكبرية، وذلك بعد أن ينبهه. وتسمية العضو هي مبثابة 
اها ما أمكن. فإذا رأى الرئيس أنه 
ال حمالة مقدم على خماطبة العضو بامسه، عليه أن يطلب من أمني املكتب التنفيذي أن يسجل نص 

السيد [ويذكر اسم العضو كامًال]، "حديث العضو خصوصاً العبارات موضع اإلخالل بالنظام، مث يقول: 
لفت الرئيس نظرك مراراً لئال تكرر األلفاظ الناب

"وطلب منك أن جتلس ثالث مرات، ومازلت متمادياً يف تصرفاتك.
نصاع العضو وأعتذر للجهة اليت أخطأ يف حقها، ميكن أن تسقط املسألة أو ال تسقط حسب ما اإذا 

وسحب كلماته. لكن قد ال يرى االجتماع. فقد يتغاضى االجتماع عما بدر من العضو إذا اعتذر 
يتغاضى االجتماع عن ذلك اخلطأ، وقد ال يقر العضو بذنبه ويتمادى يف ما حذره الرئيس منه.



٤٦٥

ر االجتماع باألغلبية أن العضو قد أخطأ، على الرئيس من االجتماع أن يقرر يف أمره بالتصويت. إذا أق
العضو أن يعتذر عما بدر منه. أما إذا رفض االنصياع هلذا احلكم ورفض االعتذار، لالجتماع أن يتخذ 
خطوات عملية أخرى تتناسب مع حجم املشكلة ونوعها. فإذا كانت املشكلة هي كلمات نابية وصف 
ئيس يأمر أو يقرر االجتماع باألغلبية أن يغادر الطرفان القاعة 

أثناء النظر يف القضية.
يعطي الرئيس العضو فرصة ليقدم فيها دفاعه عن نفسه يف إجياز وذلك قبل أن يغادر االجتماع. وبعد 

وبة اليت يوقعها ما هي العق"مغادرته، يطلب الرئيس من باقي األعضاء توقيع العقوبة الالزمة عليه قائًال: 
إذا كان العضو مندوباً عن هيئة فرعية، فإن الرئيس يبلغ اهليئة اليت ينتمي إليها مبا "االجتماع على العضو؟

بدر منه لتوقع عليه ما ترى من عقوبة. تشمل العقوبات املمكنة اآليت: طرد العضو من االجتماع، تسجيل 
) .١٩٥(صفحة صوت لوم له، تعليق عضويته أو فصله من التنظيم 

الطرد من االجتماع
ليس للرئيس احلق يف أن يطرد أي عضو من أي اجتماع، فهذا حق من حقوق االجتماع نفسه. ٤٩١

ود ودون حماكمة ألن فلالجتماع احلق يف أن يطرد أي عضو من أعضائه لسبب معقول دون أن حيتاج لشه
الشهود مجيعهم موجودون وهم أعضاء االجتماع الذي أصدر العقوبة.

للعضوصوت اللوم
١٥٦نعطي أدناه مثاًال لصوت لوم قدمه عضو لعضو آخر، وكيف عاجله االجتماع (راجع صفحة ٤٩٢

لصوت اللوم حني يقدم يف حق الرئيس):
التايل أرجو أن أنبه األعضاء إىل أن العضو [امسه  السيد الرئيس، قبل أن أقدم صوت اللوم

ني ويف اجتماع ثالث كامًال] قد اعتدى جسدياً على أكثر من عضو يف االجتماعني السابق
من الالئحة …قبل ثالثة أشهر مما أخل بسري تلك االجتماعات، وانتهك بذلك الفقرة 

الداخلية [مثًال]. السيد الرئيس، مصلحة هذا التنظيم وهيبته تقتضي أن يعلن هذا االجتماع 
مسه  شجبه هلذا النوع من التصرف. بناء عليه، أقرتح أن يقدم االجتماع صوت لوم للعضو [ا



٤٦٦

يعيد الرئيس تالوة نص االقرتاح ويفتح باب النقاش فيه مث يصوت عليه."كامًال].
 إذا تبىن االجتماع هذا االقرتاح، ميكن للرئيس أن يشرح للعضو ما حيمله هذا القرار من

العضو [امسه كامًال] أصدر هذا االجتماع صوت لوم لك. صوت "معىن بكلمات مثل: 
يعين استهجان االجتماع لسلوكك، وهو مبثابة إنذار لك قد يليه تعليق عضويتك أو اللوم

"

املخالفات اإلدارية
عضو من األعضاء التنفيذيني يف أي تنظيم من التنظيمات املخالفة اإلدارية هي فعل يصدر عن أي ٤٩٣

(أو من موظف عام) ترى سلطة التنظيم أن فيه مساسًا بالنزاهة والشرف أو أن فيه خمالفة لواجبات 

املخالفة اإلدارية أن حتمل األفعال املنسوبة إىل العضو أو املوظف يف ثناياها ما توافرها فيها. ويكفي يف
ميس السمعة احلسنة وجتعل من بقائه يف الوظيفة أو املنصب إضراراً مبصلحة التنظيم أو باملصلحة العامة يف 

حالة املوظف العام. وقد تستدعي املخالفة حماسبة وحماكمة الشخص املعين.

احملاكمة
اإلدارية عن اجلرمية اجلنائية، فتقدير اخلطأ أو اجلرم اإلداري يرجع كله إىل سلطة إدارة ختتلف احملاكمة٤٩٤

التنظيم. ومبا أن حماكمة العضو هي أشد صور احملاسبة اليت يواجهها عضو يف التنظيم الذي انتمى إليه، 
على ال

على التنظيم أن يعطي العضو املتهم الفرصة ليستقيل إذا أراد حىت يبعد نفسه والتنظيم عن إجراءات 
على عدم االستقالة وعلى موقفه، على أمني املكتب التنفيذي أن خيطر العضو احملاكمة. إذا أصر العضو

املتهم خبطاب يرسله إليه بالربيد املسجل حيوي نص التهمة املوجهة إليه يعطيه مبوجبه ثالثني يومًا على 
األقل ليستجيب لذلك اخلطاب وليتمكن من حتضري دفاعه. حيدد أمني املكتب التنفيذي يف خطابه 

و مكان وزمان انعقاد جلسة اللجنة اليت ستسمع أقواله، وينبهه حلقه يف أن حيضر معه من يدافع عنه للعض



٤٦٧

أو من غريها ومن شهود الدفاع من األعضاء أو من غريهم.من احملامني من بني عضوية التنظيم
غرض، لكن إذا تعلقت احملاكمةحياكم أي متهم من أعضاء التنظيم يف اجتماع يعقد خصيصًا هلذا ال

مبسألة تستدعي السرية يف التحقيق، فتحال للجنة مؤقتة تكون خصيصًا لذلك الغرض وختتار من بني 
أقرتح، أن تكون جلنة من [عدد "األعضاء ذوي السمعة الطيبة. تكون هذه اللجنة بقرار كاآليت: 

[حتدد التهمة] املوجهة ضد [اسم العضو املتهم] وأن ترفع تقريرًا مبا توصلت أعضائها] لتحقق يف التهمة 
"إليه من معلومات وتوصيات هلذا املكتب.
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آداب االجتماعوالعشرون:تاسعالفصل ال
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٤٧١

مة هذا الكتاب تعريف احلوار بأنواعه املختلفة وحتديد نطاقه، مث راجعنا يف باقي حاولنا يف مقد
الفصول جوانبه اليت قننت ومصطلحاته اليت استقرت وقواعده وإجراءاته اليت وصفت بدقة. وهذه هي 

يف كل اجتماع واملتعاقدة يف ) امللزمة نصًا وروحًا لكل األطراف املشاركة (قواعد وإجراءات املداوالت
نراجع جوانب أخرى من آداب وقيم وأخالقيات احلوار اليت إذا توافرت فصل الأي تنظيم. يف هذ

للتنظيم جعلته أقرب للكمال من غريه، وإذا كفلت الجتماعاته جعلتها أكثر جدوى وفائدة، وإذا 
أجادها الفرد جعلته أكثر وعياً وأبلغ مشاركة.

املوضوعية
ال تطبق إال بـ (موضوعية)، ولغة احلوار ذكرنا يف أماكن متفرقة من هذا الكتاب أن قواعد املداوالت٤٩٥

لغة (موضوعية)، والنقد جيب أن يكون (موضوعياً)، وقواعد املداوالت تساعد يف الوصول لقرارات 
)؟ اخل. فما هي (املوضوعية…ر على (موضوعية) أعضاء التنظيم،(موضوعية)، والوالء األعمى قد يؤث

للموضوعية عدة معاين يف سياق التداول وتتكون من عدة عناصر أمهها: التسامح، اللغة العقالنية، 
٢٦الطمأنينة، النقد والنقد الذايت، االحرتام املتبادل النزاهة، واحلياد.

التسامح
حىت يكون احلوار بني األفراد والتنظيمات جمدياً، جيب أن تتوافر فيه املقومات الالزمة. فيجب إن ٤٩٦

وتقبل كل طرف فيه لآلخرين وآلرائهم يسوده اجلو الذي يساعد على التواصل بني أطرافه: جو التسامح
وملواقفهم مهما اختلف معها. وقيمة التسام

التعصب بعينه. وقد أثبتنا يف عدة مواضع من هذا الكتاب مبدأ املسئولية الفردية وأمهيته يف التداول واختاذ 
القرار. والتعصب يلغي هذه الفردية ويلغي حرية التفكري خصوصًا إذا اعتقد الفرد أنه امتلك احلقيقة 

ط يف معارضته وخصومته، وحتمس محاسًا مرضيًا لرأيه وموقفه، أو باألحرى رأي وموقف وحده، فاشت
اجلماعة اليت انتمي إليها، وأنكر كل رأي وموقف آخر.
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اللغة العقالنية
قل اللغة املطلوبة يف احلوار لغة موضوعية تأيت من عقل واع نتيجة تفكري مستقيم، وختاطب الع٤٩٧

باحلجج والرباهني، وتسوق املعلومات املوثقة واحلقائق اليت ال تدحضها إال حقائق أمنت وأوثق. ولغة احلوار 
لغة دقيقة، تسند املعلومات ملصادرها بأمانة، وال تركن لفرضيات مسبقة أو تعميمات أو مسلمات ال 

، واضحة، سهلة، صحيحة، مهذبة وبعيدة عن الدارجة السوقية، لغة معربةيسندها واقع. واللغة املوضوعية

العنصرية والعنف بني الناس حمظورة أثناء احلوار. فقد دلت التجارب على أن مثل هذه اللغة تعكر هدوء 
ش فكر املتحاورين.املناقشة وتشو 

الطمأنينة
ال يكفي أن يكفل القائمون بأمر أي اجتماع للمتحاورين فرصًا متساوية يف احلديث، وال يكفي أن ٤٩٨

يتيحوا هلم املكان املناسب واحملايد الذي يستطيعون الوصول إليه دون عناء أو مشقة، عليهم أيضًا أن 
تكفل التعبري احلر عن الرأي باطمئنان ودون خوف. فاجلو اهلادئ يساعد على يتيحوا فيه الظروف اليت

انتباه العقل وعلى استيعاب احلجج وتفنيدها، أما جو الرهبة واخلوف والتوجس واحلذر فينحرف باحلوار 
من مستوى موضوعي وعقالين إىل مستوى عاطفي يبعده عن إصدار قرارات صائبة. فاملهدد يف ماله 

واخلائف على رزقه، ويف كثري من األحيان اجلاهل حبقه، سليب اإلرادة ال يتوقع منه أن يعرب عن وسالمته 
رأيه بالوضوح الالزم. 

النقد والنقد الذاتي
من املهم أن يشجع كل تنظيم كل عضو فيه أن ينتقد نفسه وينتقد غريه ويتقبل نقد اآلخرين له ٤٩٩

اليت متكنه من أن يعتذر، يف احلاالت البسيطة، علنًا عن هفواته وينمي فيه روح التسامحبصدر رحب. 
وزالت لسانه إذا أخطأ يف حق غريه. أما نقد املرء لنفسه فهو اعرتافه بإرادته احلرة اعرتافًا علنيًا وجريئاً 

شر مالبساته، وعقد النية على عدم تكراره، وشجاعًا باخلطأ ووضع ذلك اخلطأ يف إطاره الصحيح، ون
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مدة طويلة. وألن مثل هذا النقد فيه إنكار للذات، فإن من يقوم به يستحق إشادة وتقدير زمالئه.
متالزمان حىت يكونان من أدوات البناء نقد والنقد الذايتيضع التنظيم األسس والطرق اليت جتعل ال

وتصحيح األخطاء. فمن القواعد اهلامة أن نقد الغري ونقد الذات ال يكونان جمديان ونظاميان إال إذا متا 
لتشهري أو االنتقام وتصفية من داخل أجهزة التنظيم، وإال إذا راعيا األمانة وجتردا عن الغرض والرغبة يف ا

اءات حمددة متفق عليها، أو بدلوها أو أقالوها أو فيما كلفت به من مهام، حاسبوها وقوموها بإجر 
أجربوها على االستقالة إذا رأوا ضرورة لذلك.

تبادل االحرتام
٥٠٠

تعاونه معهم فيعطي كل ذي حق حقه ويعرتف مبنزلة ومقام لآلخرين وأن يكون واسع الصدر مرنًا يف
حماوره وإن كان خصمه. فيخاطبه بالعبارات الالئقة واأللقاب اليت يستحقها وباألساليب املهذبة. فتبادل 
االحرتام يقود إىل قبول الرأي اآلخر إذا كان صائباً، أما انتقاص اآلخرين وجتهيلهم فأمر معيب. وتقدير 

حرتامه لآلخرين ال مينعه من أن ينصحهم ويصحح أخطاءهم باألساليب الرفيعة والطرق الوقورة. احملاور وا
فالتقدير واالحرتام غري امللق الرخيص والنفاق املرذول واملدح الكاذب واإلقرار على الباطل.

النزاهة
اجلدية يف أعماله وأقواله وأن يتجرد يف مقاصده حني حياور اآلخرين، و على املتحاور أن يتوخى النزاهة٥٠١

وبراهني. فالغرض األساسي للتداول هو نقاش التدابري واألفكار ال مهامجة األشخاص.
ليس شرطًا من شروط احلوار الناجح أن ينتهي أحد الطرفني إىل االقتناع برأي الرأي نسيب، وبناء عليه ف

الطرف اآلخر. إن حتقق هذا فهو منتهى الغاية، وإن مل يتحقق فاحلوار ناجح إذا توصل كل طرف إىل 
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.قبول واحرتام الرأي اآلخر. لكن يكون احلوار فاشالً إذا انتهى إىل نزاع وقطيعة ومكايدة وجتهيل وختطئة
على الفرد إذن، أال يصنِّف اآلخرين وآراءهم جزافًا وأال حياكمهم أو حيكم على آرائهم بنواياهم وأال يذم 
أو يعيب غريه أفرادًا كانوا أو مجاعات حاضرين أو غائبني، علنًا أو تلميحاً. فال يعمد إىل االنتقام ممن 

قيدته، أو يشكك يف والئه لوطنه متهماً إياه يعارضه يف الرأي فيحاربه يف رزقه أو يشهر به، أو يطعن يف ع

وكسب القلوب مقدم على كسب املواقف. فقد تفحم اخلصم ولكنك ال تقنعه. وقد تسكته حبجة 
منهج التحدي واإلفحام، ولكنك ال تكسب تسليمه. على املتحاور أن يلتزم بالقول احلسن، وأن يتجنب 

وأن يبعد نفسه عن أسلوب الطعن والتجريح واهلزء والسخرية وألوان االحتقار واإلثارة واالستفزاز، وأن 
ينأى عن التعسف يف احلديث وعن تعمد إيقاع اخلصم يف اإلحراج.

احلياد
، بل عليه أن يعطي كل رأي آخر حقه على املتحاور أال ينحاز مسبقًا إىل طرف من أطراف النزاع٥٠٢

الكامل يف التعبري عن نفسه مث يزن كل احلجج مبيزان خيلو من الغرض، وعندما ينحاز يكون احنيازه نتيجة 

مهارات التواصل
ن يبدءوه مبواطن االتفاق. فذلك هو الطريق على املتحاورين الذين يطمحون حلوار هادئ هادف أ٥٠٣

إىل كسب ثقة بعضهم ببعض وسيادة روح التفاهم بينهم. فبدء احلديث بنقاط االتفاق وتقريرها يفتح 
آفاقاً من التالقي والقبول ويقلل اجلفوة ويردم اهلوة وجيعل فرص الوفاق والنجاح أفضل وأقرب. أما استفتاح 

فيجعل ميدانه ضيقًا وأمده قصرياً، ومن مث حيمل كل طرف على التحفز يف احلوار بنقاط اخلالف والنزاع
الرد على صاحبه متتبعًا لزالته، وإلبرازها وتضخيمها. فتتنافس أطراف احلوار يف أن تتغلب على بعضها 

بعضاً أكثر مما تسعى لوفاق.
رفني، بل هو حتفز كيان على املرء أن يبعد من يتحاور معه من لفظ (ال). فلفظ (ال) ليس هو جمرد ح

اإلنسان بأعصابه وعضالته وغدده واندفاع بقوة حنو الرفض. وعليه أن يبتعد من استخدام ضمري املتكلم، 
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"يف جتربتنا"و"يف رأيي"و"قلت"و"فعلت"فال يقل 
يبدو "عايل. فمن الالئق أن يبدهلا املتكلم فيقول: اإلعجاب بالنفس. والناس تشمئز من املتعامل املت

إىل غريها من األلفاظ "يف رأي أهل الشأن،"و"يقول املختصون،"و"تدل جتارب العاملني،"و"للدارس،
املتواضعة. على املستمع أن يشعر حمدثه مبشاركته له يف بعض قناعاته. فيصرح له باإلعجاب بأفكاره 

الصحيحة وأدلته اجليدة ومع
اآلراء.

على املتحاور أن يكون متواضعًا فيدفع عن نفسه حب الظهور والتميز على غريه وإظهار الرباعة وعمق 
أال غاية. عليهالثقافة. فالسعي وراء انتزاع اإلعجاب والثناء واستجالب املديح مفسد لألمور صارف عن ال

يهول األمور أو يبالغ يف الوصف، وأن يفرتض دائمًا الفطنة والذكاء يف حماوره، لكن ليس الذكاء املفرط، 
فيكلمه بعبارات خمتزلة وإشارات بعيدة ومن مث ال يفهم عنه، وال يفرتض فيه الغباء والسذاجة أو اجلهل 

٢٧ا ال حيتاج إىل تبسيط.املطبق فيبالغ يف شرح ما ال حيتاج إىل شرح وتبسيط م

تعتمد مقدرة املتحدث يف اإلقناع على علمه وثقافته ورجاحة عقله وحسن حكمه على األمور، وعلى قوة 
إرادته وثقته بنفسه، مث على إتقانه لقواعد وإجراءات املداوالت. فالعضو العامل بقواعد املداوالت املتمكن 

غريهم. وقد يتسببون يف جدل ال طائل من ورائه أثناء االجتماعات، ويبددون طاقات األعضاء ويثريون 
اخلالفات والفرقة بينهم.

ع. على العضو أن يعرف قدره وقدراته وإمكاناته وحدود طاقاته وطاقات غريه من املشاركني يف االجتما 
فمهما كان الشخص عاملًا وحجة يف جماله فإن أثره ال يبني إال باجتماعه مع اآلخرين ومبشاركته إياهم 
باحلوار وإيصال رأيه هلم. ومهما كان جاهًال باملسألة املطروحة، فإن الصوت الذي يديل به هلذه اجلهة أو 

تلك قد يكون هو الصوت املرجح.
بني أفراد جدد بعدة مراحل نفسية. ففي البداية حياول كل واحد أن مير احلوار يف أي لقاء أو اجتماع 

عضو ملعرفة معقولة باآلخرين، يبدأ يف اختبار هذه املعرفة أثناء النقاش. وبتطور سري االجتماع، ينمي 
العضو تلك ا

العام ملا هو مطلوب من االجتماع من نتائج. االجتماع اجليد هو الذي يكفل انسيابًا سلسًا وتدرجاً 
سهًال عرب هذه املراحل النفسية ليصل ملرحلة القرارات.



٤٧٦

حسن االستماع
على احملاور أن يكون مستمعًا ذكياً. فالسماع اجليد يتيح القاعدة األساسية اللتقاء اآلراء ولتحديد ٥٠٤

األعصاب من التوتر والتشنج. فعلى واالستماع احلسن يفتح قلوب اآلخرين، ويريح النفوس وتسلم فيه 

وجوههم وأجسادهم حىت يتعرف على ما يودون التعبري عنه ال ما يتوقع هو مساعه.
يظهره من ميول. فعندما يصغي العضو على املرء أن يفرق بني ما يورده املتحدث من حقائق وبني ما

بطريقة جيدة حلديث اآلخر فإنه يتمكن من التمييز بني احلقائق وغريها، ويفهم ما بناه املتحدث عليها 
من نتائج. وبالتايل، ميكنه أن يعيد بناءها إن كانت غامضة ملعان أكثر وضوحًا أو يقرر على ضوئها ما 

اء أوفر.يراه مناسباً وهو مالك ملعلومات وآر 
على املرء أال ينشغل عن اإلصغاء لآلخرين بالتفكري فيما سيقوله هو لئال يكرر ما قيل أو يغفل آراء 
أوردها غريه. عليه أال يسمح مليوله وعواطفه وحتيزه آلرائه من أن متنعه من أن يصغي لآلخرين ويستمع 

القومي فقط، بل استعدادًا لتلقي مجيع حلججهم، وأال يكون ذلك جماملة وتأدبًا وانصياعًا لقواعد السلوك
اآلراء وتقليبها على كافة وجوهها، فيقبل ما يراه صوابًا ويرفض ما يرفض. فالتحيز قصور يف اإلدراك، إذ 
أنه يقيم احلجة على جزء من املوقف أو على وجهة نظر واحدة دون االلتفات إىل جممل العوامل اليت تؤثر 

عليها عن عمد أو غري عمد.

ادة احلديثإج
هادئ لعرض اآلراء االجتماع يف أغلب أنواعه ليس حلبة بالغة يتبارى فيها اخلطباء بل منرب٥٠٥

واحلجج. ومتطلبات املنطق والتفكري اهلادئ غري متطلبات اخلطابة. وقد تتفاوت قدرات األفراد على 
راته فصار بليغًا ودقيقًا يف عرض آرائه، والبعض اآلخر متفاوت البيان، فالبعض قد جود وسائله وقد

القدرات متواضع املواهب.
املطلوب من كل فرد أن حياول التعبري عن نفسه بطريقة مالئمة وأن يوصل أفكاره لآلخرين. فمهما 

ديث، وإذا تواضعت قدراته، ميكنه أن يقطع شوطاً مناسباً يف التواصل مع غريه إذا تريث قبل أن يطلب احل
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حتدث على قدر حاجة موضوعه، وإذا حتدث عن علم ال عن ظن وختمني. ومن حق من ال يعلم أن 
يسأل ليفهم ال أن يعرتض وجيادل بغري علم. فلن يستفيد املرء ولن يفيد إذا كرر آراء غريه أو كرر نفسه، 

ا. فاإلطالة والتكرار يف احلديث لذلك عليه أن يكتفي بتأييد ما سبقه إليه اآلخرون مع ذكر أي إضافة يراه
مدعاة للملل وإضعاف للحجة ما مل تضف جديداً.

يف كثري من األحيان تكون القضايا املطروحة للتداول واضحة ال حتتاج جلهد كل األعضاء. فمن احلكمة، 
ختاذ إذن، أن يتأكد املرء قبل أن يطلب الكلمة بأن كالمه سيضيف جديداً وسيؤثر على سري النقاش ويف ا

. فال جدوى من احلديث من أجل احلديث وال مربر ألن حيس املرء بالقصور إذا مل يتحدث.القرار
أال يرفع صوته أكثر من احلاجة، فارتفاع الصوت دون مناسبة معقولة فيه على املتحدث أن حيرص على 

رعونة وإيذاء للنفس والغري. ورفع الصوت ال يقوي احلجة وال جيلب دليًال وال يقيم برهاناً. بل إن صاحب 
إال لضعف حجته فسرت عجزه بالصراخ. وهدوء الصوت -يف الغالب -الصوت العايل مل يعل صوته 

قل واالتزان والفكر املنظم والثقة الواثقة.عنوان الع
وحني تطغى املهاترات يف االجتماع، وتعلو األصوات، تظل األغلبية العاقلة صامتة حياء من الذي جيري 

ويأساً من املستوى الذي احندر إليه احلوار. ويفقد االجتماع من جراء ذلك آراء وأفكاراً جيدة.
يسهب يف احلديث ويسرتسل مبا خيرج به عن حدود اللياقة. فقد على املتحدث أال يستأثر بالكالم و 

يكون من أسباب اإلطالة يف الكالم إعجاب املرء بنفسه وحبه للشهرة والثناء، وظنه أن ما يأيت به جديد 
على الناس. ففي اإلطالة يف كثري من األحيان قلة مباالة بالناس واستهانة بعلمهم ووقتهم وظروفهم.

لغة اجلسم
تؤثر تأثريًا كبريًا يف كفاءة نقل أفكار املرء لغريه. ليس فضًال عن الكلمة املسموعة فإن لغة اجلسم٥٠٦

ذلك فحسب، بل حني يقول الواحد بكلماته شيئًا وينقل بتعبريات وجهه وحركات جسمه ومظهره شيئاً 
آخر، فإن املستمع غالبًا 

اجتماع أو يف أي حمفل أال يهمل ما ميكن أن ينقله حبركات جسمه وسكناته ووضعه ومظهره، وبصوته 
وبتعبريات وجهه وخلجاته.

ن قصد أو دون فحني خيتار املرء مكانه يف االجتماع حبيث يراه الرئيس بسهولة، يكون بذلك قد اختار ع
قصد مكانًا يبين به أول جسور التواصل بينه وبني الرئيس وباقي األعضاء. أما إذا اختار مكانًا منزويًا أو 
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على أطراف الصفوف أو قرب خمارج القاعة، فقد يدل بذلك بطريق غري مباشر على عدم تفرغه عقالً 
وجسداً لالجتماع.

ئيس ولغريه من األعضاء تستحق املالحظة. فالذي جيلس أيضًا يعطي وضع املرء وهو جالس رسالة للر 
منتصباً مائًال لألمام يف وضع الكتابة يعطي انطباعاً جبديته يف متابعة احلوار أكثر من املسرتخي أو مغمض 
العينني. فهذه أوضاع تنبئ عن الالمباالة. أما الذي يقف منتصبًا معتدل القامة، فيرتك انطباعًا أقوى من 

و املنكفئ على األرض. إذن، إذا وقف املتحدث، فعليه أن يقف معتدًال بارز الصدر مائًال قليالً املنحين أ
إىل األمام، فتلك هيئة تدل على محاسته ملا يقول وثقته يف نفسه، على عكس امليل باجلسم للخلف الذي 

م املقدرة على يدل على شيء من السأم. أما حركة اجلسم من جانب إىل آخر فتدل على االرتباك وعد
.اختاذ القرار

له بأنه 

فقد يسكت املتحدث حني يتوقف املستمع عن هز رأسه.
وحني يتبادل املرء مع اآلخرين النظرات، تتحدث عيناه معهم باستمرار. فالعيون تولد األلفة وتقرب بني 

طرق التفاهم بينهم. بل هي لغة إذا أجيد استعماهلا نقلت العديد من الرسائل أثناء الناس وتذلل 
االجتماع دون أن تعكر صفوه. على املرء حني يتحدث أن يركز نظره على شخص بعينه أثناء خطابه مث 

م أو يتحول آلخر، وال يرتك عينيه تائهتني يف مساء القاعة. عليه أن يكون جادًا دون مغاالة وأال يتبس
يضحك دون داع.

على املرء أن ينتبه لطريقته يف احلديث، ويا حبذا لو استمع لتسجيل لصوته أو شاهد نفسه وهو يتحدث 
على طبيعته، وقيم أداءه أو استمع لتقييم من يثق فيهم. فقد ينبهه ذلك لبعض الزالت واهلنات اليت ميكن 

اآلخرين. على املرء عموماً أن ينتبه لسرعته يف احلديث، تالفيها، فيصبح أكثر تعبرياً عن نفسه وتأثرياً على 
وملخارج حروفه وحلجم صوته وحدته، ولفرتات سكونه وتكراره لنفسه أو لبعض مقاطع حديثه ومههماته، 

وأن يغري منها حىت ال يكون صوته رتيباً ممًال. 
على املرء أن يقرتب ممن 
يتحدث إليه. فهناك ما يشري إىل أن القرب اجلسمي مقرون بالقرب النفسي. وقد يكون للمصافحة أو 
اللمس الرفيق على الكتف (يف املكان والزمان املناسبني وللشخص املناسب) مفعول السحر يف مترير اقرتاح 

أو قبول فكرة.
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: أمنوذج النظام األساسي١ملحق 
) من هذا الكتاب. يشمل النظام األساسي األبواب التالية ٩٤يقرأ هذا امللحق مع (الفصل الثالث صفحة 

وأي أبواب أخرى يرى التنظيم إضافتها. حيتوي كل باب على مواد شبه ثابتة حتتاج إليها أغلب 
يضع ما يشاء من أبواب ومواد حسب حجمه ونوعه وطبيعة التنظيمات، لكن ميكن ألي تنظيم أن 

عمله. فعندما ينمو يف حجمه وتتشعب أهدافه، ميكنه، حينئذ، إضافة أبواب أخرى مثل: املالية، الرتشيح 
اخل.…، واالنتخاب، العقوبات، حل التنظيم

الباب األول: اسم التنظيم
واختصاره إن وجد وترمجته للغة أخرى بتهجي وترقيم سليمني، وقد يشمل هذا الباب اسم التنظيم كامالً 

يصف نوعه (مجعية خريية مثالً) وقد يشري ألي تنظيم أعلى إذا وجد وللعالقة اليت تربطهما معاً.
" ،تسمى هذه اجلمعية مجعية كرتي اخلريية ويكون مقر مكتبها الرئيسي يف مدينة واو

"السودان.

التنظيمالباب الثاني: أهداف
يف هذا الباب يذكر التنظيم أهدافه اليت سيعمل على حتقيقها. ترد هذه األهداف يف فقرات مرقمة بالتتايل 
أو تنتهي كل فقرة بفاصلة منقوطة. وقد يفضل التنظيم أن يضع هذه األهداف يف ديباجة، يف هذه احلالة 

). قد يستغين ٤٢٩صفحة الديباجةقبل الباب األول ويستغين عن هذا الباب (أنظر توضع الديباجة
لباب أيضاً إذا كان له عقد تأسيس أثبتت فيه تلك األهداف.التنظيم عن هذا ا

" :؛ …؛ …أهداف هذه اجلمعية هي…"

الباب الثالث: عضوية التنظيم
) وأي فصول أخرى مناسبة من هذا ١٨٤يقرأ هذا الباب مع (الفصل الثامن عشر: األعضاء صفحة 

كن للتنظيم أن يعتمد قواعد العضوية اليت جاءت يف املرجع العام الذي تبناه وأن يضيف إليها الكتاب. مي
أو يستثين منها ما يشاء يف هذا النظام األساسي.
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جييب هذا الباب على األسئلة التالية على سبيل املثال ال احلصر: ما هو عدد أعضاء التنظيم؟ ما هي 
رية، اخل)، وتعريفها، والفروق بينها خصوصًا فيما يتعلق بالرسوم أصناف العضوية (كاملة، مشاركة، فخ

املالية واحلقوق وااللتزامات؟ ما هي شروط االلتحاق؟ قد تقصر العضوية على سكان منطقة جغرافية 
حمددة، أو حترم أعضاء تنظيم منافس آخر، أو تطلب توافر مؤهل علمي أو فين معني، أو حتتاج لكفيل أو 

ح من عضو كامل أو أكثر. ما هي إجراءات طلب االلتحاق وطرق القبول، ورسوم توصية أو ترشي
، وميعاد سدادها التسجيل واالشرتاك السنوي الذي جيوز حتصيله من األعضاء يف خمتلف أنواع العضوية

بتسديد ما عليهم من وملن تسدد وطريقة السداد واإلجراءات اليت يتبعها التنظيم يف إخطار أعضائه
متأخرات مالية، وما هي احلاالت اليت يعفى فيها العضو من رسوم التسجيل أو االشرتاك، وما هي النسبة 

د بعدم سداد العضو ما عليه من متأخرات أو العضوية؟ مىت تسقط العضوية أو بعض حقوقها؟ قد حتد
غيابه عن عدد معني من االجتماعات أو عدم مشاركته يف عدد معني من األنشطة. كيف يستقيل العضو 
من التنظيم وما هي االلتزامات اليت عليه أن يؤديها للتنظيم قبل أن تقبل استقالته؟ كيف تسحب العضوية 

ح التنظيم بعضوية تنظيمات أخرى؟ أمثلة ملواد هذا الباب:أو يطرد العضو من التنظيم؟ هل يسم
.ًال تزيد العضوية الكاملة هلذه اجلمعية على مائة ومخسني عضوا
 ميكن ألي شخص من العاملني يف [حيدد اجلهة] أن يقبل عضوًا يف اجلمعية إذا رشحه

مني عضوان من أعضاء اجلمعية. يوقع العضوان على طلب ترشيح العضو ويرفعانه أل
تال. يتم قبول العضو املكتب التنفيذي الذي يرفعه بدوره للجمعية يف أول اجتماع دوري

بأغلبية الثلثني لكن ال تسري عضويته إال بعد أن يدفع رسوم التسجيل املقرر واشرتاك السنة 
األوىل.

 جنيهاً.… تكون رسوم التسجيل للعضو الكامل
للعضو املشارك، تدفع …جنيهًا يف السنة و …نوي للعضو الكامل يكون االشرتاك الس

مقدماً يف أو قبل األسبوع األول من يناير من كل سنة.
 يفقد العضو عضويته إذا مل يسدد ما عليه من اشرتاك بعد مضي ستني يوماً من إنذار كتايب

."التنفيذيمن أمني املال. ميكن إعادة العضوية باإلجراءات اليت حيددها املكتب 
 وتنتهي يف …تبدأ سنة العضوية والسنة املالية هلذه اجلمعية يف .….
أن يتقدم بطلبه كتابة ألمني املكتب على أي عضو يرغب يف االستقالة من التنظيم
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التنفيذي، والذي يرفعه بدوره للمكتب إلجراء الالزم. 
لـ [اسم الشخص] ملا قدمه للجمعية من [خدمات جليلة متنح العضوية الفخرية مدى احلياة

طوال حياته مثًال] وذلك بتوصية مكتوبة من عضوين، وبأغلبية ثالثة أرباع األصوات يف 
ية الكاملة اقرتاع سري يف اجلمعية العمومية. يتمتع العضو الفخري بكل امتيازات العضو 

أو التصويت أو شغل منصب من مناصب اجلمعية، وال وحقوقها ما عدا حق االقرتاح 

الباب الرابع: أعضاء املكتب التنفيذي
أخرى مناسبة ) وأي فصول١٣١صفحة يقرأ هذا الباب مع (الفصل السابع: أعضاء املكتب التنفيذي

من هذا الكتاب. ميكن للتنظيم أن يعتمد سلطات أعضاء املكتب التنفيذي اليت جاءت يف املرجع العام 
الذي تبناه وأن يضيف إليها أو يستثين منها ما يشاء يف هذا النظام األساسي.

نفيذي، عليه أن يف احلاالت النادرة اليت حيتاج فيها التنظيم لتفصيل مهام كل عضو من أعضاء مكتبه الت
وأي أعباء أخرى مناسبة ترد يف "يتوخى احلذر حني يذكر كل املهام فيحتاط بأن يضيف فقرة أخرية مثل 

."املرجع العام الذي تبناه التنظيم
جييب هذا الباب على األسئلة التالية: ما هو مسمى أعضاء املكتب التنفيذي وأي أعضاء فخريني يرى 

وما هو الغرض شيح أعضاء املكتب التنفيذي؟ ما هي جلنة االنتخاباتإضافتهم؟ ما هي إجراءات تر 
منها؟ من حيق له الرتشيح؟ هل تؤخذ موافقة والتزام العضو بالعمل يف املنصب قبل أن يرشح؟ ما هو عدد 

نتخاب أعضاء املرشحني املسموح به لكل منصب؟ مىت وكيف تنشر كشوفات الرتشيحات؟ كيف يتم ا
أو مبناداة االسم وهل يسمح بتصويت الغائب؟ هل ميكن ؟ هل ميكن التصويت بالربيداملكتب التنفيذي

لالنتخاب؟ كيف متأل املناصب إذا كان املرشح واحداً؟ هل تكفي األكثريةالتغاضي عن االقرتاع السري
الشاغرة؟ كيف يعزل أعضاء املكتب التنفيذي؟ مىت يبدأ الضابط شغل منصبه بعد انتخابه؟ ما هي مدة 

ومىت تنتهي؟ ما هو اإلجراء الذي سيتبع إذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية؟ هل يسقط من املنصب
املنافسة من نال أقل األصوات أم ال؟ ما هو اإلجراء الذي يتبع إذا انتخب عضو ألكثر من منصب؟ هل 

ميكن أن خيدم ضابط فرتتني متتاليتني يف نفس املنصب؟ أمثلة ملواد هذا الباب:
لتنفيذي، ، أمني املكتب اأعضاء املكتب التنفيذي هلذه اجلمعية هم الرئيس، نائب الرئيس
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وأمني املال وثالثة أعضاء آخرين. يقوم أعضاء املكتب التنفيذي باألعباء اليت حددها هذا 
النظام وبأي أعباء أخرى مالئمة جاءت يف املرجع العام الذي تبنته اجلمعية.

ة الذي يعقد يف مارس تنتخب اجلمعية جلنة لالنتخابات من مخسيف االجتماع الدوري

أعضاء اجلمعية تقدمي أي ترشيحات إضافية قبل أسبوعني على األقل من موعد 
وليو.يف اجلمعية العمومية يف ياالنتخابات. يتم انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي

هلذه اجلمعية بالرتشيح املفتوح واالقرتاع السري ليشغل يتم انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي
كل منهم منصبه ملدة عام أو حىت ينتخب من خيلفه. يبدأ كل عضو من أعضاء املكتب 

انتخب فيها وتنتهي فرتة شغله التنفيذي شغل منصبه بانتهاء دورة اجلمعية العمومية اليت 
ملنصبه بانتخاب خلفه.

 ال يشغل أي ضابط أكثر من منصب واحد يف الدورة الواحدة، وال حيق ألي ضابط أن
يشغل نفس املنصب ألكثر من دورتني متتاليتني.

 يف احلالة اليت يشغر فيها منصب الرئيس أو نائبه، متأل اجلمعية املنصب الشاغر يف أول
تعقده هلذا الغرض. جيب إعالن كل األعضاء تال أو يف اجتماع طارئياجتماع دور 

باالجتماع يف احلالتني.
 يف احلالة اليت يشغر فيها منصب غري منصب الرئيس أو منصب نائبه، على املكتب

التنفيذي أن ميأل املنصب حاًال.

الباب اخلامس: االجتماعات
) وأي ٢٥٦، والفصل السادس عشر صفحة ٢٣٢رأ هذا الباب مع (الفصل اخلامس عشر صفحة يق

فصول أخرى مناسبة من هذا الكتاب. تسمي التنظيمات اليت تعقد مؤمترًا عامًا واحدًا يف فرتات منتظمة 
اخل) هذا الباب (املؤمترات العامة) وجتري التعديالت الالزمة على باقي …(كل سنتني، ثالثة سنوات، 

املواد وفقاً لذلك.
جييب هذا الباب على األسئلة التالية: ما هي أنواع االجتماعات اليت يعقدها التنظيم (االجتماعات 

رئة)؟ ومىت تعقد؟ هل الدورية مبا فيها اجلمعيات العمومية السنوية أو املؤمترات العامة واالجتماعات الطا
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حيتاج االجتماع لدعوة، وما هي املعلومات اليت جيب أن تشملها، ومن هو الشخص املسئول عن 
إصدارها، وكيف يصدرها، وهل ميكن إيصاهلا هاتفياً؟ هل لألعضاء احلق يف أن يتنازلوا عن حقهم يف 

دعوة ألي اجتماع دعوة حجبت عنهم؟ وكيف يتم هذا التنازل؟ وهل ميكن التغاضي عن إصدار
الطارئ: مكانه، وتارخيه، وزمانه، وجدول خصوصًا الطارئ منها؟ ما هي تفاصيل الدعوة لالجتماع

أعماله، والفرتة الالزمة للدعوة له؟ ما هو النصاب الالزم توافره لعقد هذه االجتماعات كعدد أو كنسبة؟ 
ما هي طريقة التصويت

هل يسمح بالتصويت لغري األعضاء كاملي العضوية؟ ما هي األصوات أو باألغلبية؟ ما هي األغلبية؟
اطلة؟ أمثلة ملواد هذا الباب:بطاقات االقرتاع الب

… يف …من كل شهر ميالدي ما عدا الشهور ،
املكان والزمان اللذين حتددمها الالئحة الداخلية (أو ما مل حتدد اجلمعية أو املكتب التنفيذي 

غري ذلك).
 العمومية السنوية اليت تقوم هو اجلمعية…من شهر …يكون االجتماع الذي يعقد يوم

باآليت:
باالقرتاع السري.انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي
 التصديق على امليزانية السنوية اليت أعدها الرئيس وأمني املال وأجازها

املكتب التنفيذي، واعتماد احلساب اخلتامي السنوي.
ألساسي والالئحة الداخلية.إجازة وتعديل النظام ا
 إجازة سياسات اجلمعية واختاذ اخلطوات الالزمة لوضعها موضع

التنفيذ.
 التقرير يف أي مسألة مل مينح املكتب التنفيذي أو أي جهاز من أجهزة

اجلمعية سلطة التصرف فيها.


يس، أو إذا طلب املكتب التنفيذي ذلك باألغلبية تعقد االجتماعات الطارئة بدعوة من الرئ
أو إذا طلب [عدد األعضاء] عضوًا من أعضاء اجلمعية ذلك كتابة على أن يقوم الرئيس 

بدعوة االجتماع لالنعقاد يف كل حالة. حيدد الغرض من االجتماع يف الدعوة له.
 عضواً.…النصاب القانوين الجتماعات اجلمعية هو
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ملكتب التنفيذيالباب السادس: ا
). يسمى هذا الباب باالسم الذي اختاره التنظيم أو ١١٩يقرأ هذا الباب مع (الفصل السادس صفحة 

اختارته السلطة اليت كونت املكتب التنفيذي. فقد حيمل املكتب التنفيذي اسم (املكتب التنفيذي) وهذا 
هو االسم السائد وقد يسمى (جمل

جييب هذا الباب على األسئلة التالية املتعلقة بطريقة تكوين املكتب التنفيذي: كم عدد أعضائه وكيف 
ينتخبون؟ ما هي شروط األهلية ملناصبه؟ هل يقبل يف عضويته أعضاء حبكم مناصبهم؟ ما هي سلطاته؟  

قد يعطي إذا شاء التنظيم أن تكون للمكتب التنفيذي جلنة من هذا النوع؟ن اللجنة التنفيذيةكيف تكو 
النظام األساسي املكتب التنفيذي سلطات كاملة للتصرف نيابة عن االجتماع العام (إال فيما استثناه)، أو 

لطة أخرى لالجتماع العام. هل له احلق يف أن يقبل حيدد سلطاته ويقصرها على مهام معينة ويرتك كل س
أو يرفض طلبات العضوية؟ هل يقرر رسوم االشرتاك أو العضوية أو أي رسوم أخرى؟ هل يوظف أو 
يشرف على أو ينهي خدمات املستخدمني؟ هل يضع السياسات العامة للتنظيم؟ هل يكون جلان مؤقتة؟ 

حيني موعد االنتخابات التالية مثًال؟ هل ميكنه التعاقد باسم هل ميأل املناصب اليت تشغر فيه وذلك حىت
التنظيم؟ هل ميكنه صرف أموال التنظيم وفاء هلذه العقود؟ هل ميكنه االستدانة؟ هل ميكنه أن يرهن 
ممتلكات التنظيم يف مقابل هذه االستدانة؟ هل ميكنه أن يشرتي أو يبيع أو يستأجر عقارات؟ هل ميكنه 

يم يف أي معامالت أمام اجلمهور أو مع أي جهة حكومية أو تنظيم شبيه آخر؟ هل ميكنه أن ميثل التنظ
أن يضع قواعده وإجراءاته اخلاصة على أال تتعارض مع قواعد وإجراءات التنظيم؟ هل ميكن لألعضاء 

فصل أعضاء املكتب التنفيذي: هل ؟ يف طريقة توقيف أو اإلطالع على ومراجعة حماضر املكتب التنفيذي
للمكتب التنفيذي احلق يف جتميد عضوية أو فصل أي عضو فيه؟ ما هي احلاالت اليت تؤدي إىل جتميد 

: مىت تصبح سارية العضوية؟ ما هي طريقة جتميد العضوية؟ فيما خيص استقالة عضو املكتب التنفيذي
املفعول؟ هل حي

سحبها قبل أن تسري، ويف أي مرحلة ميكن ذلك؟ هل يعترب الغياب املتكرر من اجتماعات املكتب 
التنفيذي استقالة تلقائية؟ يف األتعاب املالية والرواتب: هل يستحق عضو املكتب التنفيذي راتبًا نظري
شغله ملنصبه، وما هو املبلغ وعلى أي بند يصرف واعتمادًا على أي سلطة؟ هل ميكن لعضو املكتب 
التنفيذي أن يستلف ماًال من التنظيم أو يشارك يف أي عمل جتاري؟ كيف يدعو املكتب الجتماعاته 

التنفيذية؟ أمثلة ملواد هذا الباب:
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ستة ورؤساء اللجان املستدمية األربعة.يتكون املكتب التنفيذي من األعضاء املنتخبني ال
 يقوم املكتب بأعباء إدارة اجلمعية يف الفرتة بني دوريت انعقاد اجلمعية العمومية، ويشرف

على أعماهلا ويراقبها بصفة عامة، وحيدد زمان ومكان انعقاد اجلمعية العمومية ويرفع 
حددها هذا النظام. خيضع املكتب يف كل تصرفاته توصياته إليها، ويقوم بأي أعمال أخرى

لسلطة اجلمعية العمومية، وجيب أال تتعارض أي من هذه التصرفات مع سلطات اجلمعية 
الواردة يف هذا النظام ويف اللوائح الداخلية.

أول ما مل حيدد املكتب التنفيذي ميعاداً آخر، يعقد املكتب التنفيذي اجتماعاته الدورية يف
للمكتب . تتم الدعوة ألي اجتماع طارئ…أربعاء من كل شهر ميالدي ما عدا شهور 

التنفيذي بواسطة الرئيس أو بطلب كتايب من أي ثالثة أعضاء من أعضاء املكتب 
التنفيذي. النصاب القانوين الجتماعات املكتب التنفيذي هو أغلبية أعضائه.

لجانالباب السابع: ال
). يهيئ هذا الباب لتشكيل اللجان املستدمية ٢١٨يقرأ هذا الباب مع (الفصل الرابع عشر صفحة 

ويصف كل جلنة يف مادة منفصلة فيسميها وحيدد مهامها ونوع أعضائها وطريقة اختيارهم ومهامهم. 
تنفيذي أو لرئيسه وحيدد كيفية تكوينها. إذا حدد يعطي هذا الباب حق تشكيل اللجان املؤقتة للمكتب ال

هذا الباب اللجان املستدمية باالسم، ال حيق للتنظيم تكوين أي جلان مستدمية أخرى إال إذا ورد نص 
يفوض ذلك أيضاً. إذا مل يشمل هذا النظام بابًا عن اللجان، فاالجتماع العام هو اجلهة املسئولة عن 

باب أيضًا ما إذا كانت اللجان املستدمية مسئولة لدى االجتماع العام أو تشكيل اللجان. حيدد هذا ال
املكتب التنفيذي. يأيت هذا الباب كاآليت:

وجلنة ، جلنة العضويةتكون هناك أربعة جلان مستدمية هلذه اجلمعية هي: اللجنة املالية ،
االنتخابات، وجلنة الشئون القانونية.

من ثالثة أعضاء يعملون لفرتة عام.تتكون كل جلنة مستدمية
 يكوِّن رئيس التنظيم أي جلان مستدمية أخرى أو مؤقتة ترى اجلمعية أو مكتبها التنفيذي أن

العمل حيتاج إليها.
ء اللجان املستدمية وينتخب املكتب التنفيذي العضوين اآلخرين. يشارك يعني الرئيس رؤسا
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.عضواً حبكم منصبه يف كل جلنة ما عدا جلنة االنتخاباتالرئيس
.يعني الرئيس أو ينتخب أي اجتماع باألغلبية اللجان املؤقتة اليت حيتاج إليها

الباب الثامن: املرجع العام
). حيدد هذا الباب اسم آخر طبعات املرجع العام الذي ١١٣رأ هذا الباب مع (الفصل اخلامس صفحة يق

يرجع إليه التنظيم يف كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام األساسي ويف الالئحة الداخلية. يأيت هذا الباب 
بنص كاآليت:

ئحة الداخلية اليت تبناها االجتماع العام هذه اجلمعية.حيكم هذا النظام األساسي والال
 املرشد من كتاب دكتور أمحد الصايف٢٠٠٦لسنة الثانيةحتكم القواعد الواردة يف الطبعة

ه اجلمعية يف كل احلاالت املناسبة اليت ال يرد هذةاحلديثات تنظيمإىل قواعد وإجراءات ال
فيها نص يف هذا النظام األساسي أو الالئحة الداخلية.

الباب التاسع: تعديل النظام األساسي
مبرور الزمن قد تستدعي الضرورة أن جيري التنظيم بعض التعديالت على نظامه األساسي. ال يستطيع 

أن جيري هذه التعديالت إال إذا احتوت وثيقته نصاً حيدد الطريقة.التنظيم 

املعلومات اليت حيويها اإلخطار: مىت وكيف يتم اإلخطار، مىت توزع نسخ مشاريع التعديالت، هل يكون 
اإلخطار كتابة أو

التالية:
اسطة ، أو بو تقدم التعديالت املقرتحة على النظام األساسي بواسطة جلنة الشئون القانونية

املكتب التنفيذي، أو بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من [ضع العدد املناسب] عضو كامل 
العضوية.

 تسلم تعديالت النظام األساسي للجنة الشئون القانونية قبل ستني يومًا على األقل من
التصحيح الالزم على ميعاد االجتماع العام الذي ستنظر فيه. جتري جلنة الشئون القانونية
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تعديالت جوهرية. ترسل جلنة الشئون القانونية نسخًا مطبوعة من مشاريع هذه التعديالت  
قبل ثالثني يوماً على األقل من االجتماع. يرفع رئيس جلنة الشئون كما صححتها لألعضاء

القانونية التعديالت املقرتحة لالجتماع العام مع توصية اللجنة بتبنيها أو رفضها أو دون 
توصية.



.سبقاً مع الدعوة لالجتماعطرح هذه التعديالت م
.تسري أي تعديالت على النظام األساسي من تاريخ تبنيها

: أمنوذج الالئحة الداخلية٢ملحق 
ا باإلضافة يشمل هذا األمنوذج أغلب األوامر اليت حتتاج إليها معظم التنظيمات وعلى كل تنظيم أن يعدهل

أو احلذف لتناسب أحواله. أما إذا تبىن التنظيم هذا الكتاب أو أي كتاب آخر كمرجع عام، فقد يكفيه 
ذلك مشقة وضع الئحة مفصلة كهذه.

) تبين الالئحة الداخلية١(
يتبىن االجتماع العام هذه الالئحة الداخلية بأغلبية األصوات لتحكم كل اجتماعات التنظيم (العامة

ورية واملؤقتة واملواصلة والطارئة واملغلقة).والد

) تعديل األوامر املستدمية٢(
ال يعدل أي أمر من األوامر املستدمية الواردة يف هذه الالئحة الداخلية إال بأغلبية أصوات األعضاء 

لديه تعديل على أي ، وبعد إخطار مسبق بنية إجراء التعديل. على أي عضو احلاضرين يف اجتماع عام
أمر أن يرفعه كتابة ألمني املكتب التنفيذي الذي يضمنه يف جدول األعمال الذي سريسل لكل عضو مع 

. إذا مل خيطر األعضاء بنية التعديل، يتبىن االجتماع التعديل بأغلبية الثلثني. إذا أودع الدعوة لالجتماع
، فإن على هذه اللجنة أن ترسل اإلخطار الالزم لكل األعضاء مع لقانونيةالتعديل لدى جلنة الشئون ا

الدعوة لالجتماع.
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) تعليق األوامر املستدمية٣(
لواردة يف هذه الالئحة يف أي اجتماع، ميكن ألي عضو أن يقرتح تعليق أي أمر من األوامر املستدمية ا

املستدمية هي أن يقرتح العضو ما يريد من االجتماع مباشرة وبوضوح. حيتاج االقرتاح لألغلبية إلجازته.

) الدعوة لالجتماع٤(
يدعو أمني املكتب التنفيذي لكل اجتماع ويرسل جدول أعماله املقرتح لكل األعضاء ويرفق معه أي 

) أيام من ميعاد انعقاده.…إخطار وصله عن أي اقرتاح حيتاج إلخطار عنه، وذلك قبل (

) النصاب القانوني٥(
و أغلبية األعضاء. ال ينعقد أي اجتماع النصاب القانوين لكل اجتماع من اجتماعات (اسم التنظيم) ه

إذا مل يكتمل نصابه. جيب أن يستمر النصاب مكتمًال أثناء انعقاد االجتماع، وإذا تبني للرئيس أو نبهه 
أحد األعضاء إىل أن النصاب قد نقص، يتوقف االجتماع عن النظر يف أي أعمال جديدة، ويرفع 

نصاب، وإذا مل يكتمل النصاب يرفع االجتماع.جلساته السرتاحة يعمل خالهلا على إكمال ال

) جدول األعمال٦(
. إذا أراد أي عضو تعطى األعمال املدرجة يف جدول األعمال األسبقية يف النقاش على أي أعمال أخرى
االجتماع برغبته يف أن يطرح اقرتاحًا غري مدرج يف جدول األعمال، عليه أن يطلب ذلك كتابة أو خيطر 

طرحه بعد أن تنتهي بنود جدول األعمال. على كل عضو يريد أن يطرح اقرتاحاً جديداً يف أي اجتماع أن 
يطلب من الرئيس أو أمني املكتب التنفيذي أن يضمن ذلك االقرتاح يف جدول األعمال. االقرتاحات اليت 

يات اللجان ال حتتاج ألن تدرج يف جدول تعدل اقرتاحات مطروحة للنقاش أو تعدل اقرتاحات أو توص
األعمال. يقر االجتماع جدول أعماله باألغلبية.

) رئيس االجتماع٧(
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يرتأس رئيس املكتب التنفيذي كل االجتماعات، وله احلق يف أن يعني من ينوب عنه. ويف حالة غياب 
لة غياب نائب الرئيس أكرب أعضاء املكتب التنفيذي ، ويف حاالرئيس يقوم برئاسة االجتماع نائب الرئيس

التسلسل. عندما حيني موعد عقد االجتماع الذي حدد يف الدعوة له وحني يكتمل النصاب، يدعو 
الرئيس االجتماع لالنتظام.

االجتماع) احلكم يف٨(
يبت الرئيس يف كل االقرتاحات والطلبات اإلجرائية. إذا وقف الرئيس لغرض يتعلق باإلجراءات أو نادى 

، على أي متحدث أن جيلس حاًال، وال يواصل االجتماع مداوالته حىت عضوًا طالبًا منه مراعاة النظام
يسمح الرئيس بذلك. احلكم الذي أ

أو يف أي نقطة نظام

) االستئناف٩(
ألي عضو احلق يف أن يستأنف لالجتماع ضد حكم الرئيس. بعد أن يستمع الرئيس الستئناف العضو 

أن يرد عليه باقتضاب، يطرح االستئناف للتصويت. للرئيس احلق يف أن يصوت مع اآلخرين، وإذا وبعد
أحرز االستئناف أغلبية األصوات لصاحله يبطل حكم الرئيس، وإذا مل حيرز األغلبية أو تعادلت األصوات 

يكون االجتماع قد أيد حكم الرئيس.

) النظام يف االجتماع١٠(
نظام يف كل اجتماع. وإذا قاطع عضو عضوًا آخر أو تفوه بألفاظ نابية أو استعمل حيافظ الرئيس على ال

لغة غري مهذبة، أو تسبب يف تعكري صفو االجتماع بأي طريقة، على الرئيس أن ينبهه لذلك. إذا رفض 
متادى العضو االنصياع لتوجيه الرئيس، فللرئيس خماطبته بامسه كامًال، وحيق له أن يطرده من االجتماع إذا

يف اإلخالل بالنظام، وال يسمح له بالعودة لالجتماع إال إذا اعتذر.
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) قفل باب النقاش١١(
يقفل الرئيس باب النقاش إذا رأى أن االقرتاح قد أخذ حقه من النقاش وأن االجتماع قد استمع لكل 

غب يف احلديث. إذا اعرتض أي عضو جوانبه أو حتدث عدد كاف من األعضاء وما عاد هناك من ير 
. أيضاً، ميكن ألي عضو أن يقرتح قفل باب على هذا الطلب، على الرئيس أن يقرتح قفل باب النقاش

النقاش على أال يقاطع متحدثًا أو يعطى األسبقية على أي اقرتاح آخر. ال يناقش االقرتاح بقفل باب 
ة إلجازته.النقاش، وحيتاج لألغلبي

) االقرتاحات وتعديالهتا١٢(
يطرح كل عمل جديد يف أي اجتماع من االجتماعات باقرتاح يعرف بـ (االقرتاح األصلي) وميكن أن 
يعدل باقرتاح بالتعديل. جيب أن يطرح كل اقرتاح أصلي وأي تعديل عليه بواسطة األعضاء احلاضرين. إذا 

اح األصلي، ال يطرح اقرتاح بتعديل آخر حىت يناقش االجتماع طرح األعضاء أي اقرتاح يعدلون به االقرت 
وجييز التعديل األول. إذا أجيز هذا التعديل حيل االقرتاح املعدل حمل االقرتاح األصلي ويعرف بعد ذلك بـ 
(االقرتاح املوضوعي). يناقش االجتماع االقرتاح املوضوعي ويصوت عليه وإذا أجيز يصبح قراراً من قرارات 

جتماع.اال

) اإلحالة للجنة١٣(
إذا أحيلت مسألة من املسائل باقرتاح للجنة مؤقتة، يكوِّن االقرتاح نفسه تلك اللجنة وحيدد عدد وأمساء 

د الذي ترفع فيه تقريرها. أما إذا أحيلت املسألة باقرتاح للجنة من القيام بواجبها، كما حيدد هلا املوع
مستدمية، فيحدد االقرتاح نوع اللجنة وامسها.

) تعادل األصوات١٤(
بني يسقط أي اقرتاح إذا تعادلت األصوات عند التصويت عليه. أما إذا انقسمت األصوات بالتساوي

أو القرعة، أو يعيد التصويت حىت مرشحني، فيمكن للرئيس أن يفصل بينهما باستعمال صوت الرتجيح
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) صوت الرتجيح١٥(
لى اقرتاح أو تعادلت األصوات اليت اقرتعت لصاحل أكثر من مرشح، إذا تساوت كفتان عند التصويت ع

للرئيس، إذا مل يصوت مع اآلخرين، احلق يف أن يصوت ويرجح بصوته كفة التعادل هلذه اجلهة أو تلك.

) سحب االقرتاح١٦(
وإذا إذا طرح عضو اقرتاحًا وقدمه الرئيس لالجتماع، ال ميكن سحبه بعد ذلك إال مبوافقة االجتماع. 

اعرتض أي عضو على هذه املوافقة، ال يسحب االقرتاح إال مبوافقة األغلبية.

) حق التعقيب١٧(
لصاحب أي اقرتاح أصلي احلق يف التعقيب

ا التعديل. إذا مل يعقب صاحب االقرتاح يف هذه اآلونة، يفقد حقه يف عليه وقبل أن يصوت على هذ
التعقيب ألن االقرتاح املعدل أصبح اقرتاحاً آخر.

) فرص احلديث١٥(
لكل صاحب اقرتاح احلق يف الفرصة األوىل يف احلديث إذا طلب ذلك. ال يعطى أي عضو أكثر من كلمة 

نفس اليوم. لكل عضو احلق يف أن يعطى الكلمة ليناقش واحدة طوهلا عشر دقائق يف نفس املوضوع يف 
تعديل اقرتاح حىت لو أعطي الكلمة أثناء نقاش االقرتاح نفسه. ال يتحدث أي عضو مرتني يف أي اقرتاح 
إذا اعرتض على ذلك أي عضو آخر. ال حيق ألي عضو التحدث مرة ثالثة. توجه كل املداوالت وكل 

جهة لعضو يف القاعة. ال حتدد الكلمات يف اجتماعات اللجان، وال األسئلة للرئيس حىت لو كانت مو 
حتسب على املتحدث أي مداخالت تعلقت بنقطة نظام أو استفهام أو توضيح.

) تقارير اللجان١٦(
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من ةدقائق لريفع تقرير جلنته. بعد أن ينتهي رئيس اللجن١٠أو مؤقتة مدة يعطى رئيس أي جلنة مستدمية
رفع تقريره، يطرح التوصيات اليت جاءت فيه باقرتاح على االجتماع لتبنيها. ال حيتاج التقرير للتصويت عليه 
إذا مل حيتو على أي توصيات، وعلى رئيس اللجنة أن يطلب حفظه. ال يضمَّن تقرير األقلية (إن كان 

وال يقرأ، بل يطرح كتعديل مثل أي تعديل آخر من القاعة هناك تقرير من هذا النوع) مع تقرير األغلبية 
.على تقرير اللجنة

) طرق التصويت١٧(
يتم التصويت على أي اقرتاح يطرح يف أي اجتماع من االجتماعات برفع اليد أو بالقيام والقعود وجياز 

النتخابات باالقرتاع السري، وحيتاج املرشح لألغلبية للفوز.باألغلبية أو باملوافقة العامة. تتم كل ا

) حساب النتيجة١٨(
حتسب األغلبية من عدد األصوات الصحيحة اليت اشرتكت يف التصويت مع استبعاد عدد املمتنعني عن 

التصويت وأوراق االقرتاع الفارغة.

) تعديل أو إلغاء القرارات١٩(
االجتماع الذي اختذ فيه. جيب أن يتم اإلخطار عن نية تعديل أو ال يعدل أو يلغى أي قرار يف نفس 

) يومًا من ميعاد االجتماع الذي سيناقش فيه هذا التعديل ١٥إلغاء أي قرار قبل فرتة كافية ال تقل عن (
أو اإللغاء، وأن يتم التعديل أو اإللغاء مبوافقة أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين. ال يتم تعديل أو إلغاء أي
قرار يتعلق مبسائل مالية كبرية أو بسياسات (التنظيم) يف أي اجتماع من االجتماعات إال بعد إعالن 

مجيع األعضاء الذين حيق هلم حضور ذلك االجتماع.

) احملضر٢٠(
يرسل أمني املكتب التنفيذي مسودة حمضر االجتماع السابق لكل عضو. تطرح املسودة على االجتماع 
. ال يسمح بطرح أي اقرتاحات أو مناقشة أي مسألة وردت يف احملضر بل يقتصر 
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) رفع االجتماع٢١(
جازته يف أي وقت إال أثناء التصويت. عندما يرفع ميكن أن يرفع االجتماع باقرتاح حيتاج لألغلبية إل

االجتماع لفرتة قصرية تسمى تلك الفرتة (االسرتاحة).

أوامر االجتماع العام

) جلنة العضوية٢٢(
تقريرها يف أول جلسات االجتماع العام، وترفع تقارير تكميلية أثناء اجللسات التالية أو ترفع جلنة العضوية

حسب التوجيهات الصادرة إليها.

) جلنة االنتخابات٢٣(
النتخابات يف أي مستوى يشكل املكتب التنفيذي يف كل مستوى أعلى جلنة لالنتخابات لتشرف على ا

أدىن. تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء أو أكثر من ذوي اخلربة ميثل أحدهم التنظيم األعلى. ويف حالة 
االنتخابات يف املؤمتر العام (للتنظيم) فيجوز للمكتب التنفيذي أن يدعو مراقبني لالنتخابات من غري 

عضويته. يكون للجنة االنتخابات املهام التالية:
يد عدد مراكز االقرتاع الالزمة وتوزيعها إذا كان ذلك ممكنًا وعمليًا وضرورياً، وذلك بعد حتد

التشاور مع املكتب التنفيذي األعلى.
 فحص سجالت العضوية بغرض التأكد من صحة سجل االنتخابات وإعداد قوائم الناخبني

.أعاله…أو الفصل يف الطعون وفق موجهات العضوية الواردة يف البند 
.إعداد ونشر قوائم الناخبني املبدئية وفتحها للطعون
 مراجعة القوائم والفصل يف الطعون ونشر قوائم الناخبني النهائية بصورة كافية يف األماكن اليت

تراها مناسبة.
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خصوصًا على مستوى الوحدات جيوز للجنة االنتخابات أن تبسط من إجراءات الرتشيح
ظيمات صغرية احلجم إذا رأت ذلك مناسباً.والتن

 ال جيوز للجنة االنتخابات أن تضيف أو حتذف أي ناخب بعد أن تنشر قائمة الناخبني
النهائية.

 اإلعالن بصورة كافية عن مكان تقدمي طلبات الرتشيح واملدة اليت تقدم خالهلا الطلبات وآخر
تاريخ لسحب أي ترشيح.

) جلنة الصياغة٢٤(
حتال كل االقرتاحات ومشروعات القرارات املزمع طرحها يف االجتماع العام، وكل التوصيات الواردة يف 

قبل أن تطرح للنقاش. تقارير أعضاء املكتب التنفيذي واللجان إذا مل جتيء كاقرتاحات، إىل جلنة الصياغة
من اللجان للجنة الصياغة، بل تطرح على ال حتال اقرتاحات املكتب التنفيذي واالقرتاحات املقدمة

العام. حيوي التقرير كل ما استلمته اللجنة من اقرتاحات وتلك اليت وافقت على أن ترفعها لالجتماع 
العام. ميكن لالجتماع العام أن يطلب بأغلبية األصوات من اللجنة أن ترفع أي اقرتاح استلمته لكن قررت 

أال ترفعه لالجتماع العام.

) انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي٢٥(
ينتخب كل تنظيم يف كل مستوى من مستويات التنظيم يف اليوم األخري من دورة انعقاد االجتماع العام 

ختلو لسبب أو آلخر.

) إجراءات االنتخابات٢٦(

باختاذ مجيع التدابري الالزمة إلجراء االنتخابات يف مواعيدها املقررة، فتقوم باآليت:
تنظيم) يف ذلك املستوى.تعد قوائم بأمساء مجيع أعضاء (ال
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.متتنع عن فصل أو جتميد عضوية أي عضو أو جتميد عضوية أي فرع
.تعد خطاب الدورة وتفاصيل امليزانية
 تبلغ املكتب التنفيذي للهيئة األعلى كتابة بتاريخ انعقاد املؤمتر العام وباكتمال

التدابري الالزمة إلجراء االنتخابات يف مواعيدها املقررة.
ي تنظيم وألي ذي مصلحة أن يبلغ املكتب التنفيذي للهيئة األعلى كتابة جيوز أل

يف حالة خمالفة أي أحكام يف هذا البند، وعلى املكتب أن يتحرى موضوع البالغ 
ويصدر بشأنه القرار الذي يراه مناسباً قبل الشروع يف إجراءات االنتخابات.

) قرارات جلنة االنتخابات٢٧(
تصدر جلنة االنتخابات
ألحكام هذه الالئحة.

) الطعن يف قرارات جلنة االنتخابات٢٨(
لدى املكتب التنفيذي للهيئة األعلى ضد أي أمر أو قرار تصدره جلنة جيوز لكل ذي مصلحة أن يطعن 

شريطة أن يسلم الطعن إىل أمني املكتب التنفيذي للهيئة األعلى أو إىل جلنة االنتخابات كتابة االنتخابات
خالل أسبوع من تاريخ إصدار األمر أو القرار املطعون ضده.

ب التنفيذي للهيئة األعلى أن يصدر قرارًا بوقف إجراءات االنتخابات اليت جترى يف أي هيئة جيوز للمكت
أدىن حلني الفصل النهائي يف الطعن إذا رأي ذلك ضرورياً.

، أو يلغي عند انتهاء التحقيق جيوز للمكتب التنفيذي للهيئة األعلى أن يؤيد قرار أو أمر جلنة االنتخابات
األمر أو القرار، أو يأمر بإعادة مجيع إجراءات جلنة االنتخابات، أو يأمر بإعادة اإلجراء املطعون فيه فقط.

) ترشيح أعضاء املكتب التنفيذي٢٩(
انعقاد االجتماع قائمة ترشيحات أعضاء املكتب التنفيذي يف اليوم الثاين من دورة ترفع جلنة االنتخابات

مث يفتح الرئيس باب الرتشيح من القاعة، ويطلب من العام. بعد أن ترفع جلنة الرتشيحات تقريرها،
األعضاء أن يتقدموا بأي ترشيحات إضافية. ال يرشح العضو أكثر من شخص واحد للمنصب الواحد يف 
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يطلب أي عضو آخر الفرصة. يتم املرة الواحدة. وال يعطى أي عضو فرصة ليتقدم برتشيح آخر إال إذا مل
ترشيح أعضاء املكتب التنفيذي حسب الرتتيب الذي مسيت به مناصبهم يف النظام األساسي. ال تزيد 

) إجراءات تقديم وسحب طلبات الرتشيح٣٠(
كل طلب توقيع مقدمه وقبول املرشح بالرتشيح. تقدم الرتشيحات كتابة للجنة االنتخابات على أن حيمل

أن يسجل طلب الرتشيح ويسلم مقدم الطلب إيصاًال يوضح فيه تاريخ على رئيس جلنة االنتخابات
استالم الطلب والوقت والرقم املتسلسل الذي سجل به. جيوز ألي مرشح أن يسحب ترشيحه مبوجب  

كتاب موقع منه.

) الطعون يف الرتشيحات٣١(
. جيوز ألي عضو أن يعرتض على أي مرشح من املرشحني وفقًا لإلجراءات اليت تقررها جلنة االنتخابات

على جلنة االنتخابات أن تتحرى يف مجيع الطعون، وجيوز هلا أن ترفض ترشيح أي مرشح ال تتوافر فيه 
نظام األساسي أو اليت نصت عليها هذه الالئحة.الشروط اليت طلبها ال
يف حالة رفضها ألي مرشح أن ختطر مقدم طلب الرتشيح بقرارها كتابة وختطره بأن على جلنة االنتخابات

من له احلق يف أن يستأنف على ذلك القرار لدى املكتب التنفيذي للهيئة األعلى خالل مخسة عشر يوماً 
تاريخ قرارها.

) االقرتاع٣٢(
إعالنًا كافياً عن يكون االقرتاع يف كل االنتخابات يف كل مستويات التنظيم سرياً. تنشر جلنة االنتخابات

مراكز وتواريخ وأوقات االقرتاع. جيوز ألي مرشح أو لوكيله يف أي مركز أن يعرتض على صدق شخصية 
وعلى جلنة االنتخابات أن تتحرى يف االعرتاض وتفصل فيه إجيازاً. على رئيس جلنة االنتخابات أي ناخب 

أن يوقع على ظهر مجيع البطاقات أو خيتم عليها باخلامت الذي اعتمدته جلنة االنتخابات. وإذا أتلف أي 
البطاقة التالفة بأمر ناخب بطاقته سهوًا أو شطب فيها، فعليه أن يعيدها لرئيس جلنة االنتخابات. تلغى 

رئيس جلنة االنتخابات وتوقيعه عليها، ويعطى الناخب بطاقة أخرى. جيوز للجنة االنتخابات أن تستعني 
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دات والتنظيمات صغرية احلجم إذا رأت هلا أن تبسط من إجراءات االقرتاع خصوصًا على مستوى الوح
ذلك مناسباً. جيب على جلنة االنتخابات أن توقف االقرتاع إذا استحال أو تعذر إجراؤه لسبب معقول، 

وعليها يف هذه احلالة أن حتدد التاريخ الذي يعاد فيه االقرتاع.

) فرز األصوات٣٣(
أوراق االقرتاع اليت مل تستعمل وتلك اليت ألغيت ي رئيس جلنة االنتخاباتبعد قفل باب االقرتاع، حيص

واحلاالت اليت امتنع املقرتعون فيها عن االقرتاع ويعد كشفًا بذلك موقعًا منه، وأن يكون ذلك أمام 
املرشحني أو وكالئهم.

أن يقفل فتحة ألي سبب على رئيس جلنة االنتخاباتاتإذا انتهى االقرتاع أو تأجل أو تعذر فرز األصو 
غطاء صندوق االقرتاع وخيتمها ويودع صناديق االقرتاع يف مكان أمني.

أو وكالئهم وذلك بعد أن يثبت بفرز األصوات وإحصائها يف حضور املرشحنيتقوم جلنة االنتخابات

) طريقة انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي٣٤(
مني املال وأي أمناء آخرين حدد التنظيم مناصبهم باالسم  يتم انتخاب رئيس وأمني املكتب التنفيذي وأ

ورود أمسائهم يف كل واحد على حدة بدءًا مبنصب الرئيس. ويتم االقرتاع على املرشحني حسب أسبقية
. يفوز املرشح إذا نال األغلبية. قائمة املرشحني

اءات االقرتاع لكل منصب فور اكتمال الرتشيحات من القاعة، وال يفتح باب الرتشيح يبدأ الرئيس إجر 
للمنصب التايل حىت ينال أحد املرشحني للمنصب األغلبية ولو احتاج ذلك إلعادة االقرتاع عدة مرات. 
إذا كان املرشح ملنصب من املناصب واحداً، خيضعه االجتماع للتصويت بنفس الطريقة ويكون قد فاز

باملنصب دون معارضة، أو يعلن الرئيس فوزه باملوافقة العامة.
يتم انتخاب أي أعضاء آخرين يف املكتب التنفيذي مل حتدد أمساء مناصبهم يف بطاقة واحدة. يفوز 
املرشحون الذين أحرزوا األغلبية. إذا كان املرشحون ألعضاء املكتب التنفيذي ثالثة أعضاء مثًال ونال 
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األغلبية ينتهي التصويت. إذا تعادلت األصوات الالزمة النتخاب أي مرشحني، املرشحنيثالثة من قائمة
للمرشحني املعنيني ومبوافقتهما وموافقة االجتماع العام، أن جيريا القرعة بينهما لتحديد من حيتل املنصب 

فيذي أن يوزع أي مناصب يراها بني األعضاء الذين وذلك إذا مل يتنازل أحدمها طوعاً. حيق للمكتب التن
انتخبوا ومل حتدد أمساء مناصبهم.

) سريان االنتخاب٣٥(
يصبح االنتخاب سارياً إذا كان العضو املنتخب حاضراً أو كان غائباً لكنه وافق على أن يرشح وينتخب. 

ه وتؤخذ موافقته ما مل تكن قد إذا رشح عضو وانتخب وكان غائباً، ال يتأكد انتخابه حىت يُعَلن بفوز 
أخذت سلفاً. إذا اعتذر العضو املنتخب عن عدم قبول املنصب الذي اختري له، على التنظيم أن جيري 

انتخابات تكميلية

) إعالن النتيجة٣٦(
األصوات اليت ناهلا كل مرشح ويعلن النتيجة. إذا كانت الرتشيحات يسجل رئيس جلنة االنتخابات

النهائية ألي مكتب ال تتجاوز عدد املقاعد املقررة لذلك املكتب، فعلى رئيس جلنة االنتخابات أن يعلن 
فوز املرشحني بالتزكية.

) السلوك أثناء االنتخابات٣٧(
غري مباشر على تصرفات أي ناخب أو على سرية حيظر على أي شخص أن يؤثر بطريق مباشر أو

التصويت أو يأيت بأي فعل خمالف للنظام داخل أي مركز من مراكز االقرتاع أو بالقرب منه أو يرتكب أي 
. لرئيس جلنة االنتخابات سلطة األمر بإبعاد أي شخص بدرفعل يشكل تدخًال يف مهام جلنة االنتخابات

منه سلوك خمالف ألحكام هذا البند.

: أمنوذج احملضر٣ملحق 
اجلمعية الزراعية
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١٩٩٤سبتمرب ١٤انتظم اجتماع اجلمعية الزراعية الدوري يوم الثالثاء االنتظام يف االجتماع
يف قاعة االمتحانات بكلية الزراعة. ترأسيف متام الساعة السابعة مساء، 

االجتماع بروفيسور تاج األصفياء حممود، وكان أمني عام اجلمعية 
حاضراً وقد اكتمل النصاب لالجتماع.

قرأ أمني املكتب التنفيذي للجمعية حممد العطا حمضر االجتماع الدورياحملضر
ه السيد عابدين حممد عثمان . نب١٩٩٤أغسطس ٨الذي انعقد يف 

خلطأ ورد يف اسم رئيس جلنة األمسدة. صحح اخلطأ وأجيز احملضر كما 
صحح.

التقارير
باسم (القوارض وأثرها على زراعة اخلضر) ستقام أعلن الرئيس أن ندوةالرئيس

ودعا األعضاء للحضور.…يف 
يال امللخص اآليت للموارد والنفقات أعطى أمني املال السيد قايب غرب أمني املال

هي ١٩٩٤يونيو ٣٠وقد كانت املوازنة يف …إىل …للفرتة من 
جنيه.٢٤٠٠٠

االجتماعية تقريرًا عن نشاط رفع السيد صامويل أدوك رئيس اللجنةاللجنة االجتماعية
اللجنة أثناء معسكر جين القطن.

أن قائمة باجتماعات أعلن الدكتور فوزي سالمة رئيس جلنة الربنامججلنة الربنامج
وأنشطة اجلمعية للسنة القادمة قد أعدت وستوزع على كل األعضاء 

أول يناير.بالربيد يف 
لفت الرئيس االنتباه إىل أن النقاش حول االقرتاح اخلاص باملسامهة أعمال متبقية

بعشرة آالف جنيه لصندوق دعم الطالب قد انقطع يف االجتماع 
السابق حينما أجل. واصل االجتماع التداول.

أعمال أخرى
أجيز "املسامهة مببلغ عشرة آالف جنيه لصندوق الطالب."االقرتاح: اقرتاح

االقرتاح.
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اقرتحت السيدة نوال سليم [نص االقرتاح]. أحيل االقرتاح للجنة املالية اقرتاح
القادم.لدراسته ورفع تقرير عنه يف االجتماع الدوري

اقرت اقرتاح (إصدار جملة)
املؤمتر الزراعي.

وأن تكون "اقرتح الدكتور حجازي تعديل االقرتاح بإضافة الكلمات تعديل
أجيز التعديل. أجيز االقرتاح."جلنة من ثالثة أعضاء لتساعد احملرر.

نقاش ودي
ر اخلتم أن يناقش عطاء الكافترييا ودياً. أجيز اقرتح الدكتور عثمان سعطاء الكافترييا

االقرتاح.
اقرتاح (طرح عطاء)

استمر النقاش الودي ساعة ونصف الساعة، وانتهى باقرتاح من السيد طرح عطاء
أمحد املك بأن يوجه السيد أمني املكتب التنفيذي بطرح عطاء 

الكافترييا. أجيز االقرتاح.
أجيز االقرتاح..الدكتور سعد حممد احلسن رفع االجتماعاقرتحاقرتاح برفع االجتماع

اء.الساعة العاشرة مسرفع االجتماعرفع االجتماع

أمني عام اجلمعية حممد 
العطا.

اليت سقطت من بعد كلمة "التاسع والثالثون"أضيفت الكلمات تصحيح
"الزراعي"

أجيز كما صحح، أكتوبر 
١٩٩٤

أمني املكتب التنفيذي توقيع
حممد العطا
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املصادر العربية
٣٢٨، ١٩٤٦. اخلرطوم: دار املعارف للطباعة والنشر، الطريق إىل الربملان. األزهريإمساعيل.١

صفحة.

اجلمعيات داخل املدرسة وخارجها: إرشادات للمبتدئني يف قرفس، ف. ل. ومكي عباس. .٢
صفحة.١٦٨، ١٩٤٣. اخلرطوم: مصلحة املعارف السودانية، الدميقراطية العملية

اخلامسة، ، الطبعة ١٩٢٥-١٩٢٥١٩٠١لسنة قانون الشركات.٣
من الطبعة ٣٨٥-٣٦٤: قانون الشركات صفحات ١٩٧٥ديسمرب ٣١مراجعة حىت 

اإلجنليزية.

رئيس اجلمعية . سنها الدكتور املبارك الفاضل شدادالالئحة الداخلية: اجلمعية التأسيسية.٤
٨٣: ١٩٦٦)، ١٩٦٤السودان املؤقت (املعدل سنة من دستور٦٢التأسيسية مبوجب املادة 

صفحة.

٥٥). ١٩٨٨(معدلة حىت سبتمرب ١٩٨٦لسنة الئحة تنظيم إجراءات اجلمعية التأسيسية.٥
صفحة.
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املصادر اإلجنليزية
American Manuals

1. American Institute of Parliamentarians Staff. Fundamentals of
Parliamentary Law and Procedure. 2 ed. Dubuque, Iowa:
Knedall/Hunt; 1992: 464 pages.

2. American Institute of Parliamentarians Staff. Readings in Parliamentary
Law: Selected Articles from Parliamentary Journals. Dubuque, Iowa:
Kendall/Hunt; c1992, 272 pages.

3. Anderson, Karen. The Busy Manager’s Guide to Successful Meetings.
USA: Books Mart Press; 1948; c1993: 168 pages.

4. Bereskin, Louise. Pointers on Parliamentary Procedure. Kansas City,
Missouri, National Association of Parliamentarians; 1993: 51 pages.

5. Bereskin, Louise. Pointers on Parliamentary Procedure Teaching
Guide. Kansas City, Missouri, National Association of
Parliamentarians; 1993: 166 pages.

6. Cannon, Hugh. Cannon’s Concise Guide to Rules of Order: A New
Approach to holding Successful Meetings, Boston, New York,
London, Houghton Mifflin Company, 1992: 177 pages.

7. Demeter, George. Demeter’s Manual of Parliamentary Law and
Procedure for the Legal Conduct of Business in All Deliberative
Assemblies. Blue Books ed. Boston, Mass. Brown and Company; 1969:
377 pages.

8. Dunbar, Shane D. Parliamentary Procedure Made Easy: An Activity-
Oriented Program Designed to Ensure Effective … S.D. Dunbar;
c1993.

9. Farwell, H. W. The Majority Rules. Pueblo, Colorado. High Publishers,
1988: 112 pages.

10. Jefferson, Thomas. A Manual of Parliamentary Practice for the Use of
the Senate of the United States. Bedford, MA.: Applewood Books;
1993: 144 pages.
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11. Keesey, Ray E. Modern Parliamentary Procedure. Washington, DC,
American Psychological Association, 1994: 143 pages.

12. Logan, S.W. Logan’s Parliamentary Rules. 26 ed. Kansas City 11, Allan
Publications; 1961: 235 pages.

13. Mason, Paul. Mason’s Manual of Legislative Procedure. 2 ed. The
American Society of Legislative Clerks & Secretaries in Collaboration
with The National Conference of State Legislature. West Publishing
Co., St. Paul, Minn.; 1989: 677 pages.

14. Maass, Arthur. Congress and the Common Good. New York: Basic
Books, Inc., Publishers; c1983: 273 pages.

15. McMahon, Tom. Big Meetings, Big Results. Chicago, Illinois: NTC
Business Books; 1990; c1988: 167 pages.

16. Miller, Robert F. Running a Meeting That Works. 250, Wireless
Boulevard, Hauppauge, New York 11788: Barron’s Educational Series,
Inc.; 1941; c1991: 88 pages.

17. National Association of Parliamentarians. Installations, Invocations,
Memorials. National Association of Parliamentarians: Kansas City,
Missouri; 1993: 38 pages.

18. National Association of Parliamentarians. Spotlights on You the Board
of Directors: A Leadership Handbook based on Robert’s Rules of
Order Newly Revised, National Association of Parliamentarians
Education Committee,1993: 17 pages.

1. - Spotlights on You the Delegate: 1993: 17 pages.

2. - Spotlights on Committees: 1993: 17 pages.

3. - Spotlights on Protocol; 1993: 17 pages.

4. - Spotlights on Bylaws; 1993: 17 pages.

5. - Spotlights on Effective Communication; 1993: 17 pages.

6. - Spotlights on You the Member; 1993: 17 pages.

7. - Spotlights on You the Secretary; 1993: 17 pages.

8. - Spotlights on Meeting Management; 1993: 17 pages.

9. - Spotlights on Teaching Techniques; 1993: 17 pages.

10. - Spotlights on You the Parliamentarian; 1993: 17 pages.
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11. - Spotlights on Public Relations; 1993: 17 pages.

12. - Spotlights on Workshops that Work; 1993: 17 pages.

13. - Spotlights on Program Planning; 1993: 17 pages.

14. - Spotlights on You the Vice-President or President-Elect; 1993: 17
pages.

15. - Spotlights on You the Treasurer; 1993: 17 pages.

16. - Spotlights on You the President; 1993: 17 pages.

19. National Association of Parliamentarians. The A-B-C’s of
Parliamentary Procedure: A Scriptographic booklet based on Robert’s
Rules of Order Newly Revised, Channing L. Bete Co., Inc. 200 State
Road, South Deerfield, MA 01373; 1992; c1974: 15 pages.

20. Oleck, Howard L. & Green, Gami. Parliamentary Law and Practice for
Nonprofit Organizations. Philadelphia, Pennsylvania, ALI-ABA Staff;
1991: 180 pages.

21. Pohl, Alice N. Meetings Rules and Procedures. First ed. Linclonwood
(Chicago) NTC Business Books, a Division of NTC Publishing Group;
1989; c1989. 160 pages.

22. Pohl, Alice N. Formal Meetings: How to Preside and Participate.
Linclonwood (Chicago) NTC Business Books, a Division of NTC
Publishing Group; 1990; 115 pages.

23. Pohl, Alice N. Committees and Boards: How to Be an Effective
Participant. Linclonwood (Chicago) NTC Business Books, a Division
of NTC Publishing Group; 1990; 88 pages.

24. Riddick, Floyd Millard. Riddick’s Rules of Procedure: A Modern Guide
to Faster and More Efficient Meetings. Lanham, MD.: Madison Books:
Distributed by National Books Network; 1991: 224 pages.

25. Robert, Sarah Corbin, etal. Robert’s Rules of Order Newly Revised. A
New and Enlarged 10th edition. Perseus Publishing, Cambridge,
Massachusetts: October 2000: 704 pages.

26. Robert, M. Robert. Parliamentary Law. Bicentennial Edition. New
York, Irvington Publishers, Inc. 1975: 588 pages.

27. Rozakis, Laurie. Merriam-Webster’s Rules of Order. Springfield, Mass.:
Merrian-Webster; c1994: 313 pages.
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28. Schlotzhauer, Virginia. Parliamentary Opinions 11: solutions to
Problems of Organizations: A Compilation and Update of Opinions of
The Opinions Committees, American Institute of Parliamentarians,
July 1982-9. Dubuque, Iowa: Kendell/Hunt Publications Co.; 1992:
156 pages.

29. Sharman, David. The Perfect Meeting. New York: Wings Books; 1994;
c1993: 83 pages.

30. Sturgis, Alice. The Standard Code of Parliamentary Procedure. New
and revised, Third McGraw Hill, Inc.; Revised by the American
Institute of Parliamentarians. New York; 1993: 281 pages.

31. Tortorice, Donald A. The Modern Rules of Order: A Guide for
Conducting Business Meetings. Harrisburg, Pa. (104 South St., P.O.
Box 1027, Harrisburg, 17108-1027): Pennsylvania Bar Institute,
Continuing Legal Education; c1992: 67 pages.

British Manuals
32. Cannell, Michael, and Citrine, Norman. Citrine’s ABC of

Chairmanship. 4th ed. Edited by London: NCLC Publishing Society,
1994: 122 pages.

33. Labour Party. How to Organise for Victory. Labour Party, 150
Walworth Road, London SE17 IJT. November 1984: 72 pages.

34. Labour Party. Rule Book 1984/85 as amended by 1985 Conference.
Labour Party, 150 Walworth Road, London SE17 IJT: 102 pages.

35. Lawton, P., Rigby, E. Meetings: Their Law and Practice. Fifth ed.
London, Longman’s Group U.K.; 1992: 424 pages.

36. May, Erskine. Parliamentary Practice (The Law, Privileges, Proceedings
and Usage of Parliament). Butterworths; Twenty-first ed. Boulton, C.J.
etal, ed. London; 1989: 1079 pages.

37. Shearman, I. Shakleton on the Law and Practice of Meetings. Eighth
ed. London, Sweet and Maxwell; 1991: 330 pages.

38. Taylor, H.M., Mears, A.G. The Right Way to Conduct Meetings,
Conferences and Discussions. Reading, Berkshire Cox & Waman Ltd.;
MCMXCIV: 124 pages.

39. Wade, John, Castle, Dennis. Public Speaking. Hodder and Stoughton
Educational. Kent, UK, 1990: 150 pages.
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40. Wainwright, Gordon R. Meetings and Committee Procedure. Third ed.
London Hodder and Stoughton; 1989; c1987; Teach Yourself Books:
181 pages.
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ثبت املصطلحات

أ
Procedureإجراء

,Referإحالة للجنة Commit, Reference Back

Recommitمرة أخرىإحالة للجنة

Previous Noticeإخطار (باقرتاح)

Precedenceأسبقية

Reconsiderإعادة النظر يف قرار

Charter Membersاألعضاء املؤسسني

,Consent Agendaأعمال عادية Consent Calendar,
Unanimous Consent Agenda

Majorityأغلبية

Special Majorityأغلبية خاصة

Constitutional Majorityأغلبية دستورية

Minorityأقلية

Permanent Minorityأقلية دائمة

Weak Minorityأقلية ضعيفة

Strong Minorityلية قويةأق

Temporary Minorityأقلية مؤقتة

Multiple Slateأكثر من مرشح للمقعد الواحد

أمني ،أمني املكتب التنفيذي، سكرتري
سر

Secretary, Clerk

Secretary Generalأمني عام، سكرتري عام
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Discharge a Committee

Close the Polls

Membership, Classes ofأنواع العضوية

Rulesأوامر

Standing Rulesمر مستدميةأوا

Meetingاجتماع

Mass Meetingاجتماع مجاهريي

,Regular Meetingاجتماع دوري Stated Meeting

,Extraordinary Meetingاجتماع طارئ Special, Called

,Conventionاجتماع عام Congress, Annual General
Meeting

Business Meetingاجتماع عمل

In Camera Meetingاجتماع لألعضاء فقط

Public Assemblyاجتماع مفتوح

Adjourned Meetingاجتماع مواصلة

Teleconferenceاجتماع هاتفي

Appealاستئناف

Referendum, plebisciteاستفتاء شعيب

Parliamentary Inquiryاستيضاح برملاين

Motionاقرتاح

Main Motionاقرتاح أصلي

Amendاقرتاح بالتعديل

Subsidiary Motionاقرتاح فرعي

Omnibus Motionاقرتاح متشعب

Composite Motionاقرتاح مركب

Substantiveاقرتاح موضوعي Motion
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Ballotingاقرتاع

Pollsاقرتاع، صناديق اقرتاع

Abstentionامتناع عن التصويت

Electionانتخاب

By-election, Bye-electionيليةانتخابات تكم

Mergerانصهار، استيعاب

Consolidationانضمام

ب
Open the Pollsبدء االقرتاع

Programmeبرنامج

Secret Ballotsبطاقات اقرتاع سري

ت
Incorporationتأسيس، مؤسسة

Assemblyجتمع

Arbitrationحتكيم

Debateتداول (to speak in debate)

Deliberativeتداويل

Consensusتراضي

Order of Business; Orders of theترتيب األعمال Day

Nominationترشيح

Nominationترشيح بالعريضة by Petition

Legislationتشريع

Prefaceتصدير

Votingتصويت

Exhaustive Vote (or Ballot)تصويت استبعادي
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Proxyتصويت الغائب

Unanimous Voteتصويت باإلمجاع

Block Vote (Card Vote)تصويت بالبطاقة، تصويت ككتلة

Acclamation, Vote byتصويت بالتصفيق أو التهليل

Votingتصويت بالقيام والقعود by Rising

Votingتصويت برفع اليد by Show of Hands

Roll-Call Voteتصويت مبناداة االسم

Cumulative Vote Systemتصويت تراكمي

Preferential Voting Systemتصويت تفضيلي

Weighted Voteالتصويت حسب الثقل النيايب

Viva voce (Voice Vote)تصويت شفوي

Write-in Voteلغري املرشحنيتصويت 

Tie Voteتعادل األصوات

Addendum, Riderتعديل بإضافة كلمات

Indemnificationتعويض عن ضرر أو خسارة

Mandate, Delegationتفويض

Stating the Questionتقدمي اقرتاح للتداول

Reportتقرير

Representation، نيابةمتثيل

Proportional Representationمتثيل نسيب

,Civic Institutions, organizationsمؤسسات ،

Recommendationsتوصيات

ج
Agendaجدول أعمال، أجندة
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Caucus meetingسة جانبية، اجتماع جانيبجل

Plenary Sessionجلسة عامة

جلسة مغلقة، اجتماع مغلق، اجتماع 
تنفيذي

Executive Session

-Pressure Groups, Lobbies, Specialمجاعات ضغط، مجاعات مصاحل، لويب
interest Groups

Societyمجعية

Annual General Meetingمجعية عمومية سنوية

ح
Disenfranchise, disfranchiseاحلرمان من حق التصويت

Freedom of Assemblyية التجمعحر 

Political Partyحزب سياسي

Franchise, suffrageحق التصويت

Right of Replyحق التعقيب

Veto (Latin “I forbid”)، الفيتوحق النقض

Adjournment sine dieحل االجتماع

Round Table Discussion, Seminarحلقة (علمية، نقاش)

Footnotesحواشي

خ
Ultra Viresخارج حدود السلطات

Out of Orderخطأ إجرائي، غري نظامي

د
Constitutionدستور

Call of a Meetingدعوة الجتماع

Sessionدورة، دورة انعقاد
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Preambleديباجة، متهيد

ر
Chair-Person, Moderatorرئيس اجتماع

Presidentرئيس تنظيم

Presidentرئيس ثان Elect

Chair Pro Temرئيس مؤقت

رئيس جملس النواب (الربملان، 
الكونقرس)

Speaker

Chairman By Decreeرئيس معني

Associationرابطة

Adjournرفع االجتماع

س
Precedentسابقة

ص
Plurality Voteصوت أكثرية

Censure, Condemnationصوت لوم (توبيخ)

Vote of no Confidenceصوت حبجب ثقة

Casting Voteرجيحصوت ت

Vote of Confidenceصوت ثقة

ض
Tellersضباط اقرتاع

Officersضباط، أعضاء املكتب التنفيذي

ط
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Ejection from a Meetingطرد من اجتماع

Division of the Assembly, Divisionطلب إعادة التصويت بطريقة أخرى

Recessطلب اسرتاحة

Raise a Question of Privilegeطلب امتياز

Division of a Questionطلب جتزئة اقرتاح

Request for Permission (or Leave) toطلب سحب اقرتاح
Withdraw or Modify a Motion

Point of Informationطلب معلومات عن مسألة

ع
Ex-Officio Memberعضو حبكم منصبه

Co-Opted Memberعضو مدعو (من خارج التنظيم)

,Certificate of Incorporationعقد تأسيس، مرسوم تأسيس
Memorandum of Association, Corporate
Charter

Sanctionsعقوبات، جزاءات

ف
Canvassing Ballotsفحص األصوات

Intra Viresيف حدود السلطات

ق
Parliamentary Law (Common, General)القانون الربملاين

Resolutionقرار، اقرتاح أجيز

Previous Question, Close Debateقفل باب النقاش

,Rulesقواعد Orders

Rulesقواعد وإجراءات املداوالت of Order, Parliamentary Procedure

ل
Committeeجلنة
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Resolutionجلنة اقرتاحات or Reference or Platform
Committee

Statutory Committeeجلنة الشئون القانونية

’Tellersجلنة انتخابات Committee

Disciplinary Committeeجلنة تأديبية

Nominatingجلنة ترشيحات Committee

Steering Committeeجلنة تسيري

Executive Committee, Politburoجلنة تنفيذية

Commissionجلنة عامة

Sub-Committeeجلنة فرعية

,Ad hoc (Special, Select) Committeeجلنة مؤقتة
Working Party

Standing Committeeجلنة مستدمية

Joint Committeeجلنة مشرتكة

Regulationsلوائح، نظم

م
,Conference, Conventionمؤمتر

Scientific Conference, Symposiumمؤمتر علمي

Conventionمؤمتر نيايب

Corporation, Foundationمؤسسة

Councilجملس

Board of Directorsجملس إدارة

Addressing the Chairخماطبة الرئيس

Staggered termsمدد خدمة متفاوتة

Chief Executive Officer (CEO)مدير تنفيذي

Term of Referenceمرجع، إطار مرجعي، سلطات مرجعية

Nomineeمرشح (بعد املوافقة على ترشيحه)
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Candidateمرشح (قبل املوافقة على ترشيحه)

Single Slateمرشح واحد لكل مقعد

Questionمسألة

Pending Question (motion)مسألة قيد البحث

Parliamentarianمستشار برملاين

Filibusterمطاولة (تطويل يف احلديث)

Reporterمقرر

Board, Executive Boardمكتب تنفيذي، جملس تنفيذي

Debateمناظرة

Forumمنرب

Alternateمندوب مناوب

Delegateمندوب، ممثل مفوض

,Consent, generalفقة عامةموا unanimous

ن
Representativeنائب

Electorناخب

Panel Discussionندوة

Quorumنصاب عددي

,Articles of Association, Bylawsنظام أساسي
Constitution, Byelaws

Apportionmentنظام احلصص

Informal Considerationمسألة ودياً نظر

Trade Union, Labor Unionنقابة

Point of Orderنقطة نظام

هـ
Deliberativeتداوليةهيئة Assembly
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و
Credentialsوثائق ثبوتية، أوراق اعتماد

Workshopورشة عمل (دراسية، علمية)

Mediationوساطة

Minutesوقائع، حمضر

ي
Getting the Floorيأذن بالكلمة

Ratify, Approve, Confirmيقر إقراراً ملزماً، يصادق
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اهلوامش

. (مقدمة بقلم األمثال السودانية. األمثال الواردة يف هذا الفصل مستمدة من كتاب الشيخ بابكر بدري١
، كما استفدت فيه من تعليقات األستاذ الطيب حممد صفحة٤١٧: ١٩٦٣يوسف بدري) أغسطس 

الطيب على مسودة هذا الكتاب.
أشهر هذه املؤسسات يف الواليات املتحدة اآليت:٢

 The National Association of Parliamentarians, 213 South Main Street.
Independence, Missouri 64050-3850, Tel (816) 833-3892, Fax (816) 833-3893.

 The American Institute of Parliamentarians,10535 Metropolitan Ave.,
Kensington, Maryland 20895-2627 Tel (301) 946-9220 Fax (301) 949-5255.

 The National Conference of State Legislative, 1050 17th Street, Suite 2100,
Denver, Colorado 80265.

 The American Society of Legislative Clerks and Secretaries.
3
Robert, Sara Corbin, et al. Robert’s Rules of Order Newly Revised. New and Enlarged,

10th Edition, Perseus Publishing, Cambrige, Massachusetts; October 2000: 704
pages.

4
Sturgis, Alice. The Standard Code of Parliamentary Procedure. New and revised, Third

McGraw Hill, Inc.; Revised by the American Institute of Parliamentarians. New
York; 1993: 281 pages.

5
Cannell, Michael, and Citrine, Norman. Citrine’s ABC of Chairmanship. 4th ed. Edited

by London: NCLC Publishing Society, 1994: 122 pages.

6
May, Erskine. Parliamentary Practice (The Law, Privileges, Proceedings and Usage of

Parliament). Butterworths; Twenty-first ed. Boulton, C.J. et al, ed. London; 1989:
1079 pages.

7
As examples see: Lawton, P., Rigby, E. Meetings: Their Law and Practice. Fifth ed.

London, Longman’s Group U.K.; 1992: 424 pages. & Shearman, I. Shakleton on
the Law and Practice of Meetings. Eighth ed. London, Sweet and Maxwell; 1991:



٥٢٥

330 pages.

ت داخل املدرسة وخارجها: إرشادات للمبتدئني يف الدميقراطية اجلمعياقرفس، ف. ل. ومكي عباس. ٨
.٣، صفحة ١٩٤٣. اخلرطوم: مصلحة املعارف السودانية، العملية

صفحة.٣١٩، ١٩٦٥. (الطبعة الثانية) بريوت: دار الثقافة الطريق إىل الربملان.إمساعيل األزهري٩
.٣قرفس. نفس املصدر السابق صفحة ١٠
).. نفس املصدر السابق (أماكن متفرقة من املقدمةإمساعيل األزهري١١
.١٩٨٨سبتمرب ١٩جريدة األيام. . التقاليد الربملانية يف السودانعثمان حممد حسن١٢
رئيس اليت سنها الدكتور املبارك الفاضل شدادالالئحة الداخلية: اجلمعية التأسيسيةعلى سبيل املثال: ١٣

٨٣: ١٩٦٦)، ١٩٦٤السودان املؤقت (املعدل سنة من دستور٦٢اجلمعية التأسيسية مبوجب املادة 
٥٥). ١٩٨٨(معدلة حىت سبتمرب ١٩٨٦لسنة يم إجراءات اجلمعية التأسيسيةالئحة تنظصفحة، و 

صفحة.
، مث صـدر ١٩٤٧يوليـو ٢٣قامت هيئة شئون عمال السكة حديـد، أول تنظـيم نقـايب معـرتف بـه، يف ١٤

، فكـان أول قـانون يبلـور مفـاهيم العمـل النقـايب لكنـه حـرم املـوظفني ١٩٤٨قانون نقابات العمـال يف سـنة 
١٩٤٩نيني والفنيني يف اخلدمة املدنية من االنضمام للنقابات. صدرت الئحة تسجيل النقابات لسنة وامله

أصـبح ١٩٦٠فكان احلد األدىن فيها لتكوين النقابات عشرة أعضاء يف املنشـأة الواحـدة. وبصـدور قـانون 
اعة الواحــدة أو فقــد قضــى بتكــوين النقابــات علــى نظــام الصــن١٩٧١عضــواً. أمــا قــانون ٥٠احلــد األدىن 

٣٠عضـواً واحلـد األدىن لتكـوين اهليئـة الفرعيـة ٥٠املهنة الواحدة وجعل احلد األدىن لتكـوين اهليئـة النقابيـة 
وحلــت مجيــع ١٩٤٨ألغــت الســلطة اجلديــدة قــانون النقابــات لســنة ١٩٥٨عضــواً. بعــد انقــالب نــوفمرب 

ي اقتضـى أن يقتصـر تكـوين النقابـات علـى الـذ١٩٦٠
أعطـى ١٩٦٥، ويف مـايو ١٩٦٤مـرة أخـرى بعـد أكتـوبر ١٩٤٨العمال اليدويني فقط. أعيد قانون سـنة 

، اســتمر العمــل ١٩٦٩علمــني ونقابــة املــوظفني. بعــد انقــالب مــايو ضــم االحتــاد العــام للنقابــات ونقابــة امل
مث الئحـة البنيـان ١٩٧١مث صدر قانون نقابات العمـل لسـنة ١٩٧١الذي ألغي يف يوليو ١٩٤٨بقانون 

بـدأت جلسـات املـؤمتر التأسيسـي ١٩٧٣مث الئحة أسـس التكـوين النقـايب. ويف نـوفمرب ١٩٧٢النقايب يف 
ات عمــال الســودان الـذي احــتفظ بالســمات التنظيميـة لالحتــاد العــام السـابق مــن حيــث لالحتـاد العــام لنقابـ
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، عقــدت مـؤمترات عامــة الحتـادات املــوظفني ١٩٨٥اهلياكـل وعالقتـه بأقــاليم السـودان. بعــد انتفاضـة إبريـل 
، أحـــدثت ١٩٨٩وأجريـــت انتخابـــات جـــاءت بقيـــادات جديـــدة. بعـــد يونيـــو واملهنيـــني واملعلمـــني والعمـــال

الت جوهرية يف تعريف العامل وهيكلية النقابات وأدائها. فعرف (العامل) بأنه الشخص الذي يعمل تعدي

ل العــاملني يف تنظــيم الســلطة هيكلــة جديــدة، فــتم إقــرار أن تبــدأ النــواة النقابيــة مــن موقــع العمــل لتشــمل كــ
نقايب واحد (مسي بنقابة املنشأة) سواء كان هذا التنظيم جلنة فرعية أو هيئة نقابية وتتدرج بذلك يف السـلم 
النقايب حىت النقابة العامة. كـان الغـرض مـن تلـك اهليكلـة هـو إزالـة أشـكال التعدديـة النقابيـة، وتقليـل عـدد 

تعددية القمم النقابيـة لتصـبح قمـة واحـدة هـي احتـاد عـام عمـال ، وإزالة ٢٢إىل ١٠٤النقابات العامة من 
. جتــد هــذه اهليكلــة اجلديــدة نقــداً شــديداً مــن القواعــد ومــن كثــري مــن ٢٠٠١الســودان الــذي قــنن يف ســنة 

، الطبعة اخلامسة، مراجعة ١٩٢٥-١٩٢٥١٩٠١لسنة قانون الشركات١٥
من الطبعة اإلجنليزية (الضوابط املدرجة ٣٨٥-٣٦٤: قانون الشركات صفحات ١٩٧٥ديسمرب ٣١حىت 

يف القائمة (أ) من اجلدول األول). 
. دار جامعة أم درمان اإلسالمية للطباعة لقانون اإلداري السوداينمبادئ ا. حممد حممود أبو قصيصة١٦

صفحة. ٩٠: ١٩٩٠والنشر، أم درمان، 
١٩٨٧يوليو ١٢حلقات يف الفرتة من السودانية يف األيام١٧

. . راجع: أمحد الصايفأوجزنا فيها بعض القواعد اليت تنظم أعمال اهليئات التداولية١٩٨٧سبتمرب ١إىل 
سبتمرب ١أغسطس، ٣١، ٣٠يوليو، ١٦، ١٤، ١٣، ١٢جريدة األيام السودانيةاألداء العام. 

١٩٨٧.
ندوةوآخرون (حمررون). أنظر لنقاش بعض هذه اجلوانب يف املصادر العربية التالية: سعد الدين إبراهيم١٨

(حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب
صفحة؛ وحيدر إبراهيم علي (حترير) ٩٢٨: ١٩٨٣نوفمرب ٣٠-٢٦قربص، -العربية)، ليماسول 

. أحباث ندوة تقييم التجارب الدميقراطية يف السودان: البعد التارخيي والوضع الراهن وآفاق املستقبل
.١٩٩٣يوليو ٦-٤الدميقراطية يف السودان: القاهرة 

االتفاقـات ١٩
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وقـــانون ١٩٥٧واملعاهـــدات الدوليـــة وألحكـــام دســـتورية وقانونيـــة بـــدأت بقـــانون تســـجيل اجلمعيـــات لســـنة 
، ١٩٨٨، وقـانون تنظـيم عمـل املنظمـات األجنبيـة يف السـودان لسـنة ١٩٩١تنظيم العمل التبشـريي لسـنة 

لعــــون اإلنســــاين يف . مث ســــن قــــانون مفوضــــية ا١٩٩٩وقــــانون تنظــــيم نشــــاطات اجلماعــــات الثقافيــــة لســــنة 
وقـانون ١٩٨٨وقانون تنظـيم العمـل الطـوعي لسـنة ١٩٥٧ليلغى قانون تسجيل اجلمعيات لسنة ١٩٩٥

. وبالتايل، خضعت لـه كـل اجلمعيـات اخلرييـة الوطنيـة واألجنبيـة واجلمعيـات ١٩٩١اهليئات التبشريية لسنة 
ذات األغراض الدينية سواء كانت مسيحية أو إسالمية.

اش أوىف:أنظر لنق٢٠
Maass, Arthur. Congress and the Common Good. New York: Basic Books, Inc., Publishers;
c1983: 273 pages.

عات وإمهال التخطيط السليم هلا، فقد إن هناك فاقدًا بشريًا وماديًا كبريًا نتيجة سوء تنظيم االجتما٢١
دلت اإلحصاءات أن الواليات املتحدة األمريكية تعقد قرابة العشرين مليون اجتماع عمل

تفقد قرابة السبعة وثالثني بليون دوالر سنوياً يف اجتماعات سيئة اإلعداد وغري مثمرة (نقالً عن: 
Anderson, Karen. The Busy Manager’s Guide to Successful Meetings. USA: Books Mart
Press; 1948; c1993: 168 pages).

١٩٤٨ديسمرب ١٠من اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانصدر ٢٢
لكن مل يوضع يف صيغة ملزمة. لذلك أعدت هيئة األمم املتحدة اتفاقيتني و"بروتوكوًال" هلا قوة إلزام قانوين 

اليت تبنتها للدول األطراف فيها، وهي: االتفاقية الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واالتفاقية الدولية بشأن ١٩٧٦يناير ٣ودخلت حيز التنفيذ يف ١٩٦٦ديسمرب ١٦اجلمعية العامة يف 

١٩٦٦٢٣ديسمرب ١٦
، والربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية الذي ١٩٧٦مارس 

.١٩٧٦مارس ٢٣وبدأ العمل به يف ١٩٦٦ديسمرب ١٦اعتمدته اجلمعية العامة يف 
واردة يف الوثيقتني دعمت التشريعات السودانية إعالنات حقوق وحريات اإلنسان األساسية ال٢٣

فأصبحت الوثيقتان ٢٣/٣/١٩٨٦املذكورتني يف اهلامش أعاله وأدخلتها حيز التنفيذ يف السودان يف 
عليهما ووافقت ١٩٨٦املذكورتان جزءًا ال يتجزأ من التشريع السوداين الحقاً. فقد وقع السودان عام 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية قانوناً عليهما السلطة التشريعية آنذاك، وأصبح بذلك العهد الدويل 
، والعهد ١٦/٣/١٩٨٦بتاريخ ١٣٨٨ملحق التشريع للجريدة الرمسية رقم ١٥/١٩٨٦سودانياً حتت رقم 

ملحق التشريع ٢٣/٣/١٩٨٦الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قانونًا حتت رقم 
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مل تشر اتفاقية السالم الشامل وال دستور مجهورية .١٥/٤/١٩٨٦بتاريخ ١٣٩٠للجريدة الرمسية رقم 
٢٠٠٥السودان االنتقايل لسنة 

).٤١) و(٤٠)، (٣٩)، (٣٨اإلنسان األساسية يف املواد (
، العدد جملة حروفسية واحلريات العامة يف الدستور املقبل. . احلقوق األساعلي سليمان فضل اهللا٢٤

، وجلنة الفقهاء الدولية. حاالت الطوارئ وأثرها على حقوق ٧٨-٦٩، صفحات ١٩٩٠األول سبتمرب 
).١٩٨٣اإلنسان، 

يود الواردة يف الدستور. ضبط نشاط كل التنظيمات يف الدولة ضروري لكن بالقدر الذي ال يتعدى الق٢٥
تسجل األحزاب السياسية يف السودان مع مسجل عام التنظيمات واألحزاب السياسية، والنقابات مع 
مسجل عام تنظيمات العمل، واجلمعيات والروابط واملؤسسات الوطنية (واألجنبية) مع املفوض العام 

ات الثقافية مع مسجل عام اجلماعات للعون اإلنساين يف مفوضية العمل الطوعي واإلنساين، واجلماع
١٩٥٧الثقافية، واملؤسسات والشركات مع مسجل الشركات. فبصدور قانون تسجيل اجلمعيات لسنة 

توفر الوعاء القانوين للمنظمات األهلية السودانية لتمارس نشاطها، فقد كان الشرط الرئيسي يف ذلك 
صدر قانون ١٩٩٥يتعارض مع نصوصه. يف سنة القانون هو أن يضمن أن النظام األساسي للجمعية ال

وغريه من قوانني كانت تنظم أيضًا عمل التنظيمات العاملة ١٩٥٧مفوضية العون اإلنساين ليلغي قانون 
وقانون تنظيم العمل األجنيب ١٩٨٦يف جهود اإلغاثة وهي قانون مفوضية اإلغاثة وإعادة التعمري لسنة 

صدر قانون تنظيم نشاطات ١٩٩٦. ويف سنة ١٩٩١التبشريي لعام ، وقانون تنظيم العمل ١٩٨٨لسنة 

جماالت الفنون واآلداب والثقافة.
٣٢٠: ١٩٧٧. مكتبة مصر، دار مصر للطباعة. التفكري العلمي. لنقاش أوىف راجع فؤاد زكريا٢٦

صفحة.
. أدب احلوار يف استفدنا يف هذا الفصل فائدة كبرية من مقاالت الشيخ صاحل بن عبد اهللا بن محيد٢٧

.١٩٩٤أكتوبر ٦، ٥، ٤اإلسالم: الشرق األوسط


