جمعية التربية و التنوع اللغوي و الثقافي
القانون الساسي المصادق عليه خلل الجمعيةالعامةالستثنائية
لوزان  05تموز 2010

المادة :01
يؤسس المنخرطون في ه#ذا الق#انون الساس#ي ،جمعي#ة دولي#ة
تسمى )جمعية التربية و التعدد اللغوي و الثقافي( ينظمه#ا
القانون الصادر في  01تموز  1901و المرسوم الصادر ف#ي 16
أغسطس .1901

المادة :02
تهدف هذه الجمعية إلى المساهمة في بث مقاربات بيداغوجي#ة
في النظمة التربوية تس#تعين بالتع#دد اللغ#وي و الثق#افي
مهما كانت طبيعة هذا التنوع بما في ذلك الذي ل تهت#م ب#ه
المؤسسات التربوية.ل#ذا تتلخ#ص أه#دافنا لتس#هيل التعل#م
اللغوي فيما يلي:
-

####وي و
####وع اللغ#
####ح والتن#
####جيع التفت#
تش#

الثقافيٌٌMٌOٌPٌQٌQٌRٌRٌRٌS؛
TT
-

#ى
#ول إل#
#ات والوص#
#م اللغ#
#ي تعل#
تنمية الرغبة ف#

الغيرية الثقافية؛
-

المساهمة في تنمية قدرات الملحظ##ة لوظيف##ة م##ا

وراء اللغة؛
-

الستماع و التحليل.

المادة  :03السياسة اللغوية للجمعية
#ت )(06
#ات الس#
#انون الساس##ي باللغ#
#ذا الق#
يجب أن يتوفر ه#
المعتم##دة م##ن قب##ل اليونس##كو كلغ##ات عم##ل أو لغ##ات
رسمية)النجليزية ،العربية،الصينية ،الس#بانية ،الفرنس#ية
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والروسية(عندما يتواجد أحد ناطقي هذه اللغات ف#ي اللجن#ة
الدولية لجمعية إديليك" ."EDiLiCيسهر مكتب الجمعي##ة عل##ى
احترام هذا القانون و يضمن له الوسائل .يجب أن يدون ه#ذا
القانون بلغة مش#تركة ل#دول أو من#اطق أسس#ت فيه#ا لجن#ة
محلية و تعمل هذه الخيرة على تطبيق هذا الحكم.
كل نسخة مترجمة من الوثائق الداخلية للجمعية أو الوث#ائق
العلمية التي تبثها هذه الخيرة يجب أن يص#ادق عليه#ا م#ن
طرف المين)ة( العام)ة( للجمعي#ة ال#ذي يعم#ل عل#ى ت#وفير
خبرات يستعين بها في هذا المجال.
اللغ#ات ال#تي ت#دار به#ا الملتقي#ات و الن#دوات تح#ددها
الجمعية العامة حال#ة بحال#ة أو المكت#ب إن اس#تحال ذل#ك
عليها.

المادة  :04وسائل العمل
 المساهمة بالنسبة للمقاربات الم#ذكورة ف#ي الم#ادة ،02ف##ي البح##ث ،البتك##ار البي##داغوجي ،إنش##اء المناه##ج
المدرسية،إنتاج و بث المواد التعليمية ،تكوين المدرسين.
 التنس##يق ال##وطني و ال##دولي بي##ن الف##رق و الش##خاصالمشاركين في المهام المذكورة آنفا و على وجه التحديد :
 .1بث المعلومات المتعلقة بأعمالهم؛
 .2إنشاء مشاريع مشتركة؛
 .3تنظيم ملتقيات و ندوات.
 التصال والتشاور مع السلطات العمومية القائمة على قطاعالتربية؛
 ألعلم عل##ى مس##توى أولي##اء التلمي##ذ ،ال##رأي الع##ام وممثليه؛
 -كل وسيلة أخرى تتبناها الجمعية العامة.

المادة  :05المقر الجتماعي
يقع المقر الجتماعي في:
2

جامعة مان
وحدة التكوين والبحث :الداب اللغات و العلوم النسانية
شعبة :الفرنسية لغة أجنبية
طريق أوليفيه ميسيان
 72085لومان سيداكس 9
فرنسا
يمكن تحويله بأغلبية أصوات الجمعية العامة إل#ى العن#وان
المهني أو الشخصي للرئيس)ة( أو أحد أعضاء المكتب.

المادة  :06العضاء – ألشخاص الطبيعيين
يمكن لي شخص طبيعي ،دون تمييز م#ن أي ن#وع ،يعل#ن ص#راحة
انتماءه لهداف الجمعية و يدفع اشتراك لمدة سنتين المق#در
مبدئيا بما يعادل  40فرنك سويسري أن ينخرط ف#ي الجمعي#ة.
يمكن تعديل هذا المبلغ بق#رار م#ن الجمعي#ة العام#ة بع#د
التصويت عليه بنسبة تفوق .% 50
بصفة اس#تثنائية و اعتراف#ا بم#ا ق#دموه له#داف الجمعي#ة
يعت#بر المش#اركون ف#ي كتاب#ة و تكيي#ف و إع#داد الم#واد
» « Socrates-Lingua Evlang
التعليمي##ة ف##ي إط##ار برنام##ج
–  (2001أعض#اء
المدعم من طرف المفوض#ية الوربي#ة)1997
بحكم منصبهم.
تثبت صفة الكاتب أو المكيف بظهور أسم الشخص المعني على
مغلف مادة علمية واحدة على القل ابتداء من تاريخ 13
آذار  2001بعد موافقة المكتب.
يمكن لي عضو قدم خدمات معت#برة للجمعي#ة أن يص#بح رئيس#ا
شرفيا لها و يعفى من دفع الش#تراكات .تمن#ح ص#فة الرئي#س
الشرفي م#ن ط#رف الجمعي#ة العام#ة بغالبي#ة الص#وات بع#د
اقتراح من المكتب و يمكن لي عض#و م#ن الجمعي#ة أن يق#ترح
على المكتب الشخص الذي يراه مناسبا.
يلع##ب الرؤس##اء الش##رفيون دور الممث##ل و المستش##ار ل##دى
المكتب الذي ق#د يس#ند إليه#م مهام#ا م#ا .يمك#ن للعض#اء
الط#بيعيين أن يتقل#دوا مناص#ب ف#ي الجمعي#ة بع#د عملي#ة
انتخابية.
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المادة  :07العضاء – ألشخاص العتباريين
أي جمعية تلتقي أهدافها مع جمعي##ة  EDiLiCيمك##ن أن تك##ون
عضوا فيه#ا كشخص#ية اعتباري#ة.ل#ذا يج#ب أن تتق#دم بطل#ب
النخراط إلى المين العام لجمعية  EDiLiCثلث##ة أش##هر عل##ى
القل قبل انعقاد الجمعية العامة .ي#درج الطل#ب ف#ي ج#دول
أعمال الجمعية العامة التي تقرر بأغلبية الصوات في قب#ول
أو رفض طلب العضوية.
ي#دفع الش#خاص العتب#اريون ض#عف قيم#ة الش#تراك الس#نوية
للشخاص الطبيعيين و يمثله#م أح#د مس#ؤوليهم ف#ي الجمعي#ة
العامة .يتمتع ه#ذا الش#خص المعن#وي بص#وت خلل انتخاب#ات
الجمعية العامة.
يعين كل شخص معنوي ممثل له ف#ي اللجن#ة الدولي#ة لجمعي#ة
) .EDiLiCراجع المادة (12

المادة  :08الشطب
تفقد صفة العضوية للسباب التالية:
-1

الستقالة

#ع
#دم دف#
#و لع#
#طب العض#
#ة بش#
#ة العام#
 -2تنطق الجمعي#
#ي
#خص المعن#
#م إعلم الش#
#ر .يت#
الشتراك أو لسبب خطي#
بالشطب من طرف المكتب بعد أن يطلب منه توض##يحات و
محاولة التسوية.

المادة  :09الجمعية العامة العادية
أعلى هيئة للجمعية هي الجمعية العامة التي تجتمع مرة ك#ل
سنتين و تضم كل أعضاء الجمعية مهما كانت ص#فتهم .يس#تدعي
المين العام لنعقاد الجمعية العامة كل العضاء ش#هرا عل#ى
القل قبل الموع#د المح#دد م#ع توض#يح ج#دول العم#ال عل#ى
الستدعاءات.
يتمتع كل عضو بصوت خلل انتخابات الجمعي#ة العام#ة .يمك#ن
لكل عضو أن ينتخب بالوكالة مكان  10أعضاء غ#ائبين كأقص#ى
حد و يمكن للعضاء القتراع بالمراس#لة فيم#ا يخ#ص انتخ#اب
4

أعض##اء المكت##ب )راج##ع الم##ادة  (11و مجم##ع المراس##لين
المحليين )راجع المادة .(14
يجب أن تصل الترشحات لوظ#ائف المكت#ب و مجم#ع المراس#لين
المحليين أسبوعين على الكثر قبل انعقاد الجمعي#ة العام#ة
إلى المين العام ال#ذي يع#رف أعض#اء الجمعي#ة بالمرش#حين
أسبوعا قبل انعقاد الجمعية العامة.
ل يمكن لحد أن يكون عضوا في المكتب و في مجمع المراس#لين
المحليين في آن واحد .انتخاب أعضاء المكتب يس#بق انتخ#اب
مجمع المراسلين المحليين.
تبدي الجمعية العامة رأيها في التقرير الدبي والقتراح#ات
العملية التي يعرض#ها عليه#ا رئي#س الجمعي#ة .كم#ا تب#دي
رأيها في التقرير المالي الذي يقدم من ط#رف أمي#ن الم#ال
الذي تبرأ ذمته بعد التدقيق في الحسابات من طرف مح#افظين
اثنين معينين من طرف الجمعية.
تبدي الجمعية العامة كذلك رأيه#ا ف#ي القتراح#ات الخاص#ة
بتسيير ميزانية الجمعية المقدمة من طرف أمين المال.
ل تصوت الجمعية العامة في أي ح#ال بغ#رض اتخ#اذ ق#رار إل
على المسائل المدرجة في جدول العمال.
ويستثنى من ذلك التصويت عل#ى القتراح#ات ال#تي تع#بر ع#ن
آراء و آمال الجمعية.

المادة  :10الجمعية العامة الستثنائية
بإمكان الرئيس الدعوة لعقد جمعية عام#ة اس#تثنائية بطل#ب
من ثلث أعضاء الجمعية على القل أو إذا تطلب الم#ر وفق#ا
للجراءات المقررة في المادة .09
ل يتم أي تعديل في القانون الساسي أو حل الجمعي#ة إل ف#ي
نطاق جمعية عامة استثنائية.

المادة  :11المكتب
يتكلف المكتب بتنسيق عمل الجمعية و يتك#ون م#ن  06أعض#اء
مقيمين في ثلث دول مختلف#ة و منتخ#بين م#ن ط#رف الجمعي#ة
5

العامة لمدة سنتين .ل يمكن أن ينتخ#ب أعض#اء المكت#ب ف#ي
نفس الوظيفة أكثر من ثلث فترات متتالية.
يضم مكتب الجمعية الرئيس ،نائبين له ،أمينا عام#ا ،أمي#ن
المال و مكلفا بالتصال منتخبا م#ن ط#رف الجمعي#ة العام#ة
بالقتراع السري من بين أعضاء الجمعية.
يجتمع أعضاء المكتب مرتين على القل كل سنة باس#تدعاء م#ن
الرئيس أو بطلب من ثلثة من أعضائه على القل.
يمكن للمكتب عقد اجتم#اع ع#ن بع#د بواس#طة التكنولوجي#ات
الجديدة.
يمثل الرئيس الجمعي#ة و ي#رأس أعم#ال الجمعي#ة العام#ة و
مكتب الجمعية .يقدم في كل اجتماع للجمعية العامة تقري#را
أدبيا يلخص فيه العمال التي ق#ام به#ا المكت#ب من#ذ آخ#ر
اجتماع للجمعية العامة .كما يقدم اقتراحات العمل للف#ترة
الموالية و يمكنه إسناد بعض وظائفه لنوابه.
ينشط المين الع#ام الحي#اة الداخلي#ة للجمعي#ة بالتنس#يق
التام مع الرئيس كما ينظم جميع النتخاب#ات بم#ا ف#ي ذل#ك
القتراع بالمراسلة.
يسير أمين الم#ال ميزاني#ة الجمعي#ة و يس#هر عل#ى س#يرها
المالي الجيد .يعرض هذا الخير في كل جمعية عام#ة تقري#را
ماليا و يطلب ت#برئة ذمت#ه كم#ا يق#دم مش#روع الميزاني#ة
للفترة الموالية.
يكل#ف مس#ؤول التص#ال بص#فة خاص#ة بمتابع#ة س#ير الموق#ع
اللكتروني للجمعية و يحافظ عل#ى علق#ة دائم#ة م#ع أعض#اء
اللجنة الدولية لضمان تبادل المعلومات.
العمال الخرى توزع بين أعضاء المكتب بالتفاق.

المادة  :12اللجنة الدولية لجمعية EDiLiC
تشكل اللجنة الدولية كما يلي:
-

-

أعضاء بصفة تلقائية:
#ع
#ة )راج#
#وعية أو محلي#
#ة موض#
#ل لجن#
ممثل لك#
.1
المادة  (13معين من طرف أعضاء اللجنة المعنية.
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ممثل عن كل شخصية اعتبارية عضو في الجمعي##ة
.2
)راجع المادة  (07معين من طرف الشخصية المعنية.
أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة:

-

.1

مجمع المراسلين المحليين )راجع المادة (14

يلعب أعضاء اللجن#ة الدولي#ة دورا فردي#ا استش#اريا ل#دى
مكتب الجمعية .لذا يجب عل#ى ه#ذا الخي#ر إعلمه#م بج#دول
أعمال اجتماعاته أسبوعين على القل قبل الموعد المحدد.
#ل
#ة ك#
#ة للجمعي#
#ة الدولي#
#اء اللجن#
#م أعض#
#ن جهته#
#ل م#
ينق#
المعلومات الخاصة بأنشطتهم و الحداث المتعلق#ة بالتربي#ة
على التنوع اللغوي و الثقافي التي يكونون على دراية بها.
تسهر اللجنة الدولية على تجسيد البعد الدولي للجمعية ع#ن
طريق مجمع المراسلين المحليين و اللجان المحلية.

المادة  :13اللجان
يمكن للعضاء أن يجتمعوا في شكل لج#ان عل#ى أس#اس اهتم#ام
موضوعي مشترك تسمى ب" باللجان الموض#وعية" أو عل#ى أس#اس
انتماء جغرافي مشترك و تسمى في هذه الحالة ب " الجمعي#ات
المحلي#ة" .يخض#ع تش#كيل ه#ذه اللج#ان لمص#ادقة الجمعي#ة
العامة.
يحدد القانون الداخلي للجمعية إجراءات تش#كيل اللج#ان و
سيرها الداخلي وسبل تمويلها .تعين كل لجنة ممثل له#ا ف#ي
اللجنة الدولية و يعلن هذا التعيين خلل كل جمعية عامة.

المادة  :14مجمع المراسلين المحليين
يتكون مجمع المراسلين المحليي#ن م#ن أعض#اء ف#ي الجمعي#ة
يقطنون في دول مختلفة و منتخبين من ظرف الجمعي#ة العام#ة
لكل قطاع جغرافي معين) جهة ،دول#ة ،مجموع#ة م#ن ال#دول(.
يحدد مبدئيا عدد أعضاء المجمع ب  30عض#وا و يمك#ن تع#ديل
هذا العدد بقرار من الجمعية العامة بنسبة  % 50على الق#ل
من الصوات المعبر عنها.
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يكلف المجم#ع بخل#ق ش#بكة دولي#ة تض#من التواج#د الفع#ال
للجمعية على المستوى العالمي و يوجه هذا الهدف اختي#ارات
الجمعية فيما يخص تشكيل المجمع .ل يتع#دى أعض#اء المجم#ع
القاطنون بنفس البلد عضوين اثنين إل للضرورة.
ي#دعم أعض#اء المجم#ع العم#ل المحل#ي للجمعي#ة ب#التعريف
بنش##اطاتها بص##فة خاص##ة و يبلغ##ون الجمعي##ة ب##التطورات
المحلية المتعلقة بالتربية على التنوع اللغوي و الثقافي.
يجدد المجمع مع انعق#اد ك#ل جمعي#ة عام#ة عادي#ة و يق#دم
المكتب بهذا الصدد قائمة العض#اء ال#ذين يق#ترحهم .يمك#ن
للجمعية العامة تعديل هذه القائمة قب#ل النتخاب#ات ال#تي
تحدد بصفة عامة قبول أو رفض القائمة بأغلبية الصوات.
كما يمكن بطلب م#ن رب#ع أعض#اء الجمعي#ة العام#ة أن يت#م
التصويت على المرشحين بصفة فردية.

المادة  :15انخراط جمعية

EDiLiC

في جمعيات أخرى

يمكن لجمعية  EDiLiCالنخراط في جمعيات أخرى تقاسمها نف##س
الهداف و يؤخذ ق#رار النخ#راط م#ن ط#رف الجمعي#ة العام#ة
بثلثي الصوات في اقتراع يدرج مسبقا في جدول

العمال.

المادة  :16الرادات و النفقات
تتشكل مدا خيل الجمعية من اش#تراكات العض#اء و الهب#ات و
التبرعات و العان#ات ال#تي يمك#ن أن تمن#ح له#ا م#ن قب#ل
الشخاص الطبيعيين أو العتباريين لدعم نشاطاتها.
يمكن
مواد
مهما
إطار

للجمعية التمتع بحقوق مادية في ح#ال استنس#اخ و ب#ث
ومنتجات أعضائها كما يمكن له#ا القي#ام ب#أي نفق#ات
كانت طبيعتها ،تراها ضرورية للقي#ام بنش#اطاتها ف#ي
الهداف المسطرة.

يفتح أمين المال حسابا أو حس#ابات بنكي#ة باس#م الجمعي#ة
تودع فيها مدا خيل الجمعية .وحدهما الرئيس و أمين الم#ال
يملكان حق التوقيع بالنسبة لهذه الحسابات.
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المكتب مسؤول أمام الجمعي#ة العام#ة عل#ى النفق#ات ال#تي
يقوم بها في المدة الزمنية التي تفصل بين انعق#اد جمعي#ة
عامة و أخرى.

المادة  :17تعديل القانون الساسي
كل تعديل لهذا القانون يت#م ع#ن طري#ق النتخ#اب بمش#اركة
ثلثي أعضاء الجمعية العامة الستثنائية.
يجب أن يعبر استدعاء الجمعية العام#ة الس#تثنائية ،وفق#ا
لحكام المادة  ،09بدقة عن وصف و عنوان التعديل كم#ا يج#ب
أن يصل إلى المنخرطين شهرا على القل قبل انعقاد الجمعي#ة
العامة .يمكن لعضاء الجمعية الذين يتع#ذر عليه#م الحض#ور
أن ي#دلوا بأص#واتهم بالمراس#لة أو بوكال#ة وفق#ا لحك#ام
المادة  09من هذا القانون.

المادة  :18القانون الداخلي
يحضر المكت#ب قانون#ا داخلي#ا للجمعي#ة تعتم#ده الجمعي#ة
العامة .يحدد هذا القانون النقاط المختلفة التي لم ت#درج
ف#ي الق#انون الساس#ي خاص#ة تل#ك ال#تي تتعل#ق بالتس#يير
الداخلي للجمعية.

المادة  :19حل الجمعية
يصدر حل الجمعية عن الجمعية العامة الس#تثنائية و يتطل#ب
تصويت ثل#ثي العض#اء .أم#ا ال#ذين يتع#ذر عليه#م الحض#ور
يمكنهم الدلء بأصواتهم بالمراس#لة أو ع#ن طري#ق الوكال#ة
طبقا للمادة  09من هذا القانون.
يجب أن يصل استدعاء الجمعية العامة الستثنائية إلى كاف#ة
العضاء شهرا على القل قب#ل الموع#د المح#دد وفق#ا لحك#ام
المادة .09
تتبرع الجمعية في حال حلها بممتلكاته#ا لجمعي#ة أخ#رى أو
عدة جمعيات ذات أهداف متقاربة .تح#دد ه#ذه الجمعي#ات م#ن
طرف الجمعية العامة الستثنائية بغالبية الصوات.
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