
Traduit par Zinab Seddiki 

 القانون الساسي اللي صادقوا عليه خلل الجمعية العامة الستثنائية

2010تموز  05لوزان 

  :01المادة 

 )يؤسس المنخرطون في هذا القانون الساسي جمعية دولية يسموها 

 ينظمه/ا الق/انون الخ/ارج( جمعي/ة التربي/ة و التع/دد نت/اع اللغ/ة و الثقاف/ة 

/01في   1901أغسطس  16و المرسوم الصادر في  1901تموز/

 : 02المادة 

 ه//دف ه//ذي الجمعي//ة المس//اهمة ف//ي ب//ث مقارب//ات بيداغوجي//ة ف//ي

 النظم/ة التربوي/ة تس/تعين بالتع/دد نت/اع اللغ/ة و الثقاف/ة مهم/ا ك/ان ه/ذا

 التن/وع ح/تى الل/ي متهتم/ش بي/ه المؤسس/ات التربوي/ة عل/ى ه/ذا تتلخ/ص

أهدافنا باش نسهلوا التعلم نتاع اللغة في : 

نشجعوا التفتح و التنوع نتاع اللغة و الثقافة •

نكبروا الرغبة في تعلم اللغات باش نوصلوا للثقافة •

نساهموا في تنمية قدرات الملحظة •

نستمعوا و نحللوا •

السياسة نتاع اللغة للجمعية  : 03المادة 

ا الق//انون الساس//ي عل//ى س//تة لغ//ات و لزم تك//ون>  لزم يت//وفر ه

معتم//دة م//ن ط//رف اليونس//كوا كيم//ا لغ//ات عم//ل أو لغ//ات رس//مية )

 ك/ي يك/ون (النجليزي/ة ، العربي/ة ، الص/ينية، الس/بانية، الفرنس/ية، الروس/ية 
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*ك//اين واح//د ينط//ق ه//ذه اللغ//ات ف//ي اللجن//ة الدولي//ة لجمعي//ة بيل//ك 

EDILIC *يس/هر مكت/ب الجمعي/ة عل/ى اح/ترام ه/اذ الق/انون و يض/منولوا 

 الوس/ائل ، لزم يتس/جل ه/اذ الق/انون بلغ/ة مش/تركة ل/دول أو من/اطق

تأسست فيها لجنة محلية و تخدم على تطبيق هاذ الحكم .

 ك/ل نس/خة مترجم/ة م/ن الوث/ائق الداخلي/ة للجمعي/ة أو الوث/ائق العلمي/ة

 ال/ي تبثه/ا لزم يص/ادقوا عليه/ا م/ن ط/رف المي/ن الع/ام للجمعي/ة الل/ي

يخدم على توفير خبرات تساعد في هاذ المجال 

 اللغ/ات الل/ي تس/تعمل ف/ي الملتقي/ات و الن/دوات تح/ددها الجمعي/ة العام/ة

حالة بحالة و 

وحدة بوحدة أو المكتب إذا مطاقتش عليها  .

وسائل العمل  :  04المادة 

ك/ورة ف/ي الم/ادة >  ف/ي البح/ث 02المس/اهمة بالنس/بة للمقارب/ات ال/م

 البتك/ار البي/داغوجي ، انش/اء المناه/ج المدرس/ية ، إنت/اج و ب/ث الم/واد

التعليمية و تكوين المدرسين .

 التنس/يق ال/وطني و ال/دولي بي/ن الف/رق و الش/خاص المش/اركين ف/ي

المهام اللي سبق و قلناها و خصوصا : 

نبثوا المعلومات المتعلقة بخدمتهم -1

نبنوا مشاريع مشتركة -2

نظموا ملتقيات و ندوات -3
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 التص/ال و التح/اور م/ع الس/لطات العمومي/ة القائم/ة عل/ى-

قطاع التربية 

العلم لولياء التلميذ الرأي العام و ممثليه -

كل وسيلة أخرى تتبناها الجمعية العامة -

المقر الجتماعي  : 05المادة 

بلصة المقر الجتماعي في : 

الداب اللغات و العلوم النسانية :  وحدة التكوين و البحث 

الفرنسية لغة أجنبية :  شعبة 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

طريق أوليفيه ميسيان

فرنسا / 9لومان سيداكس  72085

 نق/دروا نحول/وه بأغلبي/ة أص/وات الجمعي/ة العام/ة للعن/وان المهن/ي و ل

الشخصي للرئيس أو أي واحد من أعضاء المكتب 

– 06المادة  الشخاص الطبيعيين  :  العضاء 

 يقدر رأي واحد طبيعي بل ما نميزوا ، أنه يعلن صراحة دخوله لهداف

 فرنك سويسري مبدئيا ، 40الجمعية و يدفع اشتراك لمدة عامين بقيمة 

 ونقدروا نعدلوا هذا المبلغ بقرار من الجمعية العامة بعد التصويت عليه

% 50بنسبة تفوق 
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 بص/فة اس/تثنائية و اعتراف/ا ل/واش ق/دموا له/داف نت/اع الجمعي/ة ، تعت/بر

 الن//اس الل//ي مش//اركة ف//ي تكيي//ف وتوج//د الم//واد التعليمي//ة ف//ي ه//ذا

( 2001-1997البرنامج اللي مدماتوا المفوضية الوربية ) 

أعضاء بحكم المنصب نتاعهم 

 تك/ون ثابت/ة الص/فة نت/اع الك/اتب و لل المكي/ف ك/ي يب/ان اس/م-

 الش/خص المعي/ن عل/ى غلف م/ادة علمي/ة واح/دة عل/ى الق/ل تب/دأ

و هاذا بعدما يوافق المكتب  2001آذار  13من تاريخ 

 يق/در أي عض/و يق/دم خ/دمات معت/برة للجمعي/ة ب/اش ي/ولي-

 رئيس شرفي ليها و ما يدفعش الشتراكات ، تروح صفة الرئيس

 الش/رفي م/ن ط/رق الجمعي/ة العام/ة م/ن أغني/ة الص/وات ، بع/دما

 اق/ترحوه م/ن المكت/ب و يطي/ق أي عض/و م/ن الجمعي/ة أن/وا يق/دم

اقتراح على المكتب الشخص اللي يشوفوا مناسب .

 يلع//ب الرؤس//اء الش//رفيون دور الممث//ل و المستش//ار ل//دى-

 المكت/ب الل/ي يس/يدو ليه/م أي مهم/ة ، و يق/در العض/اء الط/بيعيون

أن يتقدموا المناصب في الجمعية بعد ما يقوموا بالنتخاب .

– 07المادة  الشخاص العتياديين :   العضاء 

 تق/در أي جمعي/ة تتلق/ى أه/دافها تق/در أي جمعي/ة تتلق/ى أه/دافها م/ع

 ب/اش ت/ولي عض/و فيه/ا كشخص/ية اعتباري/ة و به/ذا* EDILICجمعي/ة *

 EDILIC* 3لزم تتق/دم بطل/ب النخ/راط عن/د المي/ن الع/ام لجمعي/ة *

 أش/هر عل/ى الق/ل ق/دام م/ا تنعق/د الجمعي/ة العام/ة و ي/درج الطل/ب ف/ي

 جدول أعمال الجمعية العامة اللي تقرر أغلبية الصوات باش تقبل و ل

ترفض طلب العضوية .
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 يلخ/ص الش/خاص العتب/اريون ال/دوبل نت/اع قيم/ة الش/تراك-

 الس/نوية نت/اع الش/خاص الط/بيعيين و يق/وم بتم/ثيلهم واح/د م/ن

 المس/ئولين ف/ي الجمعي/ة العام/ة و يك/ون له/ذا الش/خص المعن/وي

 ص/وت ف/ي وق/ت انتخاب/ات الجمعي/ة العام/ة و يق/وم ك/ل ش/خص

 EDILICمعن/وي بتعيي/ن ممث/ل لي/ه ف/ي اللجن/ة الدولي/ة لجمعي/ة 

 12شوف المادة 

: 08المادة  تروح صفة العضوية  :  الشطب 

النتقالة -1

 تنط//ق الجمعي//ة العام//ة بش//طب العض//و ف//ي ح//ال م//ا إذا-2

 مخلص/ش إش/تراك و ل س/بة ك/بيرة و خطي/رة يت/م إعلم الش/خص

 المعن/ي بالش/طب م/ن عن/د المكت/ب بع/دما يطل/ب من/ه توض/يحات و

تفسيرات و محاولة التسوية 

الجمعية العامة العادية  : 09المادة 

 أعل/ى هيئة للجمعي/ة ه/ي الجمعي/ة العام/ة الل/ي تتجم/ع ك/ل ع/امين و

 تجم/ع ك/ل أعض/اء الجمعي/ة مهم/ا ك/انت ص/فتهم ، يلق/ى المي/ن الع/ام

 لنعق/اد الجمعي/ة العام/ة ك/ل العض/اء قب/ل ش/هر م/ن الموع/د المح/دد و

يقوموا بتوضيح جدول العمال على الستدعاءات .
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 عند كل عضو صوت يتمتع بيه في النتخابات نتاع الجمعية-

 أعض/اء 10العام/ة ، يطي/ق ك/ل عض/و ينتخ/ب بالوكال/ة ف/ي بلص/ة 

 غ/ايبين كأقص/ى ح/د و يمك/ن للعض/اء الق/تراع بالمراس/لة الل/ي

ش//وف الم//ادة )  و مجم//ع( 11يخ//ص انتخ//اب أعض//اء المكت//ب 

ش/وف الم/ادة )  لزم توص/ل الترش/حات( 14المراس/لين المحليي/ن 

 لوظ/ائف المكت/ب و مجم/ع المراس/لين المحليي/ن بس/ماتين عل/ى

 الك/ثر قب/ل م/ا تنعق/د الجمعي/ة العام/ة للمي/ن الع/ام لل/ي يع/رف

 أعض//اء الجمعي//ة بالمرش//حين بأس//بوع قب//ل انعق//اد الجمعي//ة

العامة .

 ما ينطبق حتى واحد يكون عضو في المكتب و في مجمع-

المراسلين المحليين .

 تعط//ى الجمعي//ة العام//ة رأيه//ا ف//ي التقري//ر الدب//ي و-

 القتراح/ات العملي/ة الل/ي يعرض/ها عليه/ا رئي/س الجمعي/ة و ث/اني

 تعط/ى رأيه/ا ف/ي التقري/ر الم/الي الل/ي يج/ي م/ن عن/د المي/ن الع/ام

 اللي تبرأ ذمته بعد التدقيق في الحسابات من عند زوج محافظين

معنيين من عند الجمعية 

 تعط/ي الجمعي/ة العام/ة رأيه/ا ث/اني ف/ي القتراح/ات الخاص/ة-

لتسيير ميزانية الجمعية المقدمة من عند أمين المال 

 متصوتش الجمعية العامة في أي حال لتخاذ القرار العلى-

المسائل اللي في جدول العمال 

 و يستثني من ذاك التصويت على القتراحات اللي تعبر على-

آراء و آمال الجمعية . 
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الجمعية الستثنائية  : 10المادة 

 يق/در الرئي/س يطل/ب ال/دعوة لعق/د جمعي/ة العام/ة الس/تثنائية يطل/ب م/ن

 ثل/ث أعض/اء الجمعي/ة عل/ى الق/ل و ل إذا اطل/ب الم/ر وفق/ا للج/راءات

 09المقررة في المادة 

 ميص//راش ح//تى تع//ديل ف//ي الق//انون الساس//ي و ل م//ل-

الجمعية إل في نطاق الجمعية العامة 

المكتب  : 11المادة 

 أعض/اء يس/كنوا 6تتكل/ف المكت/ب بتنس/يق عم/ل الجمعي/ة و يتك/ون م/ن 

 دول مختلف/ة و منتخ/بين م/ن عن/د الجمعي/ة العام/ة لم/دة ع/امين و 3ف/ي 

 ف/ترات 3ميطيق/ش ينتخ/ب أعض/اء المكت/ب ف/ي نف/س الوظيف/ة أك/ثر م/ن 

على بعضها 

ن/ائبين لي/ه ، أمين/ا عام/ا ، أمي/ن: -  يج/ي ف/ي مكت/ب الرئي/س 

 الم/ال ، مكل//ف بالتص//الت منتخ//ب م/ن ط//رف الجمعي//ة العام//ة

بالقتراع السري من بين أعضاء الجمعية . 

 يتجمع أعضاء المكتب مرتين على القل كل عام بطلب من-

الرئيس إل بطلب من ثلثة من أعضائه على القل . 

 يطيق المكتب يعقد إجتماع عن بعد بالتكنولوجيات الجديدة-

 يمث/ل الرئي/س الجمعي/ة و ي/ترأس أعم/ال الجمعي/ة العام/ة و-

 مكتب الجمعية يقدم في كل إجتماع للجمعية العامة تقدير أدبي

 يلخ//ص في//ه العم//ال و الخدم//ة الل//ي خ//دمها المكت//ب م//ن آخ//ر
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 إجتم/اع للجمعي/ة العام/ة و يق/دم ث/اني اقتراح/ات الخدم/ة للم/دة

الجاية و يقدر شوية من خدمته لنوابه 

 ينش/ط المي/ن الع/ام الحي/اة الداخلي/ة للجمعي/ة بالخدم//ة و-

 التنس/يق م/ع الرئي/س و ث/اني ينظ/م ك/ل انتخاب/ات و ث/اني الق/تراع

بالمراسلة 

 يس/ير أمي/ن الم/ال ميزاني/ة الجمعي/ة و يس/هر عل/ى س/يرها-

 الم/الي زي/ن ، يص/د ف/ي ك/ل جمعي/ة عام/ة تق/دير م/الي و يطل/ب

يبروولوا ذمته و يقدم ثاني مشروع الميزانية للمرة الجاية . 

 يتكل/ف مس/ئول التص/ال بص/فة خاص/ة متابع/ة س/ير الموق/ع-

 اللك/تروني للجمعي/ة و لزم يبق/ى مح/افظ عل/ى العلق/ة دايم/ة م/ع

أعضاء اللجنة الدولية باش يضمن تبادل المعلومات .

أما الخدمة الخرى تتوزع بين أعضاء المكتب بالتفاق .-

 EDILICاللجنة الدولية جمعية  : 12المادة 

تتشكل اللجنة الدولية هاك 

أعضاء بصفة تلقائية : 

13ممثل لكل لجنة موضوعية و ل محلية شوف المادة •

يكون مخير من طرف أعضاء اللجنة المعنية 

 ممثل على ك/ل شخصية اعتباري/ة عضو في الجمعية شوف-

مخير من طرف الشخصية المعنية  07المادة 

أعضاء منتخبين من الجمعية العامة -
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 14مجمع المراسلين المحليين شوف المادة -1

 يلعب أعضاء اللجنة الدولية دور فردي استشاري عند مكتب-

 الجمعي/ة و لزم يعلمه/م بج/دول أعم/ال اجتماع/اته ق/دام الموع/د

 المح/دد للس/منتاين عل/ى الق/ل ينق/ل م/ن جهته/م أعض/اء اللجن/ة

 الدولي/ة للجمعي/ة ك/ل المعلوم/ات الخاص/ة بخ/دمتهم و أنش/طتهم و

 الح/داث المتعلق/ة بالتربي/ة عل/ى التن/وع نت/اع اللغ/ة و الثقاف/ة الل/ي

يكونوا على علم بيها .

 شهر اللجنة الدولية على تجسيد البعد الدولي للجمعية على-

طريق مجمع المراسلين المحليين و اللجان المحلية .

اللجان  : 13المادة 

 يطيق العضاء يجتمعوا في شكل لجان على أساس اهتمام موضوعي

 * و ل عل//ى أس//اس انتم//اء* اللج//ان الموض//وعية   مش//ترك يس//موه 

* الجمعي/ات المحلي/ة: *  جغراف/ي مش/ترك و يس/موه ف/ي ه/ذه الحال/ة ب//

يخضع تشكيل هاذ اللجان باش تصادق عليه الجمعية العامة 

 يج//دد الق//انون ال//داخلي للجمعي//ة إج//راءات تش//كيل اللج//ان و س//يرها

 ال/داخلي و ط/رق تمويله/ا تعين ك/ل لجن/ة ممث/ل بيه/ا ف/ي اللجن/ة الدولي/ة و

يتنشر هذا التعيين خلل كل جمعية عامة .

: 14المادة  مجمع المراسلين المحليين  : 

 يتكون من أعضاء في الجمعية يسكنوا في دول مختلفة و منتخبين من

جهة ، دولة ، مجموعة)  عند الجمعية العامة لكل قطاع جغرافي معين 

يحدد في البداية عدد أعضاء المجمع ب/ (    عضوا و يقدروا 30من الدول
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 عل/ى الق/ل% 50يع/دلوا ه/ذا الع/دد بق/رار م/ن الجمعي/ة العام/ة بنس/بة 

من الصوات المعبر عليها 

 يتكل/ف المجم/ع بخل/ق ش/بكة دولي/ة تض/من التواج/د الق/ادر للجمعي/ة عل/ى

 المس/توى الع/المي و يت/وجه ه/اذ اله/دف اختي/ارات الجمعي/ة الل/ي تخ/ص

 تش/كيل المجم/ع ، لزم ميف/وقش ع/دد أعض/اء المجم/ع الس/اكنين بنف/س

قا فضرورة  2البلد عضوين 

 ي/دعم أعض/اء المجم/ع العم/ل المحل/ي للجمعي/ة ب/التعريف بنش/اطاتها

 بصفة خاصة و بلغوا الجمعية بالتطورات المحلية المتعلقة بالتربية على

التنوع نتاع اللغة و الثقافة 

 يتج/دد المجم/ع م/ع ك/ل م/ا تنعق/د الجمعي/ة العام/ة العادي/ة و ف/ي ه/ذا

 الصدد يقدم المكتب قائمة نتاع العضاء اللي يقترحهم ، وتقدر الجمعية

 العامة أنها تعدل في هاذ القائمة قبل النتخابات اللي تحدد بصفة عامة

أنها تقدر تقبل و ل ترفض القائمة على حساب أغلبية الصوات 

 و ث/اني يق/در يطل/ب رب/ع أعض/اء الجمعي/ة العام/ة أن/وا يت/م التص/ويت عل/ى

المرشحين بصفة فردية . 

في جمعيات أخرى  EDILICإنخراط بمعية  : 15المادة 

 أنه/ا تنخ/رط ف/ي جمعي/ات أخ/رى تتقاس/م معاه/ا EDILICتق/در جمعي/ة 

 نف/س اله/داف و يج/ي ق/رار النخ/راط م/ن عن/د الجمعي/ة العام/ة بثل/ثي

الصوات في اقتراع يدرج من قبل في جدول العمال 

الدارات و النفقات  : 16المادة 
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 تشكل مدخول الجمعية من عند اشتراكات العضاء و الهبات و التبرعات

 و العان/ات الل/ي تج/ي م/ن عن/د الش/خاص الط/بيعيين و ل العتب/اريين

باش دعم نشاطاتها 

 للجمعي/ة حق/وق مادي/ة ف/ي ح/ال م/ا استس/خوا و نش/روا م/واد و منتج/ات

 أعض//ائها و ث//اني عن//دها الح//ق ب//اش تق//وم ب//أي نفق//ات مهم//ا ك//انت

 طبيعتها ، واللي تشوفها منهدية باش تقوم بنشاطاتها في إطار الهداف

المسطرة 

 يفتح أمين المال حساب و ل حسابات بنكية باسم الجمعية يحطوا فيها

 م/داخيل الجمعي/ة و الرئي/س و أمي/ن الم/ال عن/دهم الح/ق ف/ي التوقي/ع

بالنسبة لهذ الحسابات 

 المكتب هو المسئول قدام الجمعية العامة على النفقات اللي تقوم بيها

في الوقت اللي تفصل فيه بين انفعاد الجمعية العامة وأخرى .

: 17المادة  تعديل القانون الساسي  : 

 أي تع/ديل له/اذ الق/انون يج/ي عل/ى طري/ق النتخ/اب و بمش/اركة ثل/ثي

 أعضاء الجمعية العامة الستثنائية لزم يعقب استدعاء الجمعية العامة

 بدقة على وصف و عنوان التعديل و 09الستثنائية وفقا لحكام المادة 

 ث/اني لزم توص/ل للمنخرطي/ن ش/هر عل/ى الق/ل قب/ل م/ا تنعق/د الجمعي/ة

 العام//ة و يطي//ق أعض//اء الجمعي//ة الل//ي يتع//ذر عليه//م الحض//ور أنه//م

 ) و ل وكال/ة طب/ق لحك/ام المادة )  مراسلة  09يصرحوا بأصواتهم بالبرية 

من هاذ القانون . 

: 18المادة  القانون الداخلي  : 
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 ي/دير المكت/ب قانون/ا داخل/ي للجمعي/ة تعتم/د الجمعي/ة العام/ة و يج/دد ه/اذ

 الق/انون الساس/ي النق/اط المختلف/ة الل/ي م/ا داروه/اش ف/ي الق/انون

الساسي و خاصة اللي متعلقة بالتسيير الداخلي للجمعية 

حل الجمعية  : 19المادة 

 يجي و يصدر حل الجمعية على الجمعية العامة الستثنائية و لزم يكون

 التصويت بثل/ثي العضاء ، أما اللي ميطيقوش يحض/روا يطيقوا يص/رحوا

 م/ن ه/اذ 09بأص/واتهم بالمراس/لة و ل عل/ى طري/ق الوكال/ة طبق/ا للم/ادة 

القانون 

 لزم يوص/ل اس/تدعاء الجمعي/ة العام/ة الس/تثنائية لجمي/ع العض/اء بش/هر

 09على القل قبل الموعد المحدد وفقا لحكام المادة 

 تتبرع الجمعية إذا تحلت بكل اللي عندها من ممتلكات الجمعية أخرى و

 لل ياس/ر جمعي/ات عن/دها أه/داف متقارب/ة ، وتح/دد ه/اذ الجمعي/ات م/ن

عند الجمعيات العامة الستثنائية بأغلب الصوات .
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