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الباب األول 
 إنشاء  اإلتحاد

 
 
 

 ): 1مادة ( 
 

  "إلتحاد العربي  لعلوم  الفضاء والفلكا  "تؤسس في الوطن العربي ھیئة عربیة تسمى
في شأنھ  أحكام ھذا النظام األساسي وما یتفق علیھ مع دولة  المقر بما ال ي ، وتسر

 یتعارض مع قانونھا العام .
 
 

 ): 2مادة ( 
 

تكون مدینة عمان / عاصمة المملكة األردنیة الھاشمیة مقراً دائماً لإلتحاد .  
یذي ، فتح مكاتب أو فروع في البالد  العربیة فویجوز لإلتحاد  بقرار من المكتب التن

أو الفرع واختصاصاتھ ، وتتعھد الدولة   األخرى ، وتحدد في القرار صالحیة المكتب
التي یتقرر أن تكون مقراُ لإلتحاد  باتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة وفقاً  لقوانینھا 

  .هالداخلیة من أجل قیام اإلتحاد وإشھار
 
 

 ) : 3ماد ة ( 
 

یتمتع  اإلتحاد بالشخصیة  القانونیة وتكون لھ األھلیة الكاملة  لمزاولة أعمالھ وتحقیق  
داري ومالي . إ كما یتمتع باستقالل ،أھدافھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 

الباب الثاني  
 أھداف اإلتحاد  واختصاصاتھ

 
 ):  4مادة ( 

 
إلى تحقیق اآلتي :- یھدف االتحاد 

 
العمل على رفع شأن العلوم الفلكیة والفضائیة والنھوض بمستواھا لتقوم بدورھا  .1

 في دفع عجلة التقدم وتطویر المجتمع العربي علمیاً وتقنیاً .
 العربي  واإلسالمي وإبراز  دوره في تقدم الحضارة الفلكيالحفاظ على التراث  .2

 اإلنسانیة .
دراسة القضایا العلمیة ذات الطابع المشترك بین البلدان العربیة وتبادل  .3

المعلومات والخبرات في مختلف المیادین العلمیة األساسیة والتطبیقیة لعلوم 
 الفضاء والفلك.

تشجیع االھتمام  بعلوم الفضاء والفلك في الدول العربیة  ودعم المؤسسات  .4
والجمعیات العلمیة في الوطن العربي واإلسھام في مساعدة الفلكیین الھواة  

والمختصین بعلوم الفلك والفضاء العرب على تشكیل مؤسساتھم وجمعیاتھم  
العلمیة  في البلدان العربیة التي لم یتوفر فیھا تنظیم  مثل ھذه الھیئات أو 

 الجمعیات  بعد .
العمل على االرتفاع  بمستوى كفاءة  المھتمین والمختصین في علوم تشجیع   .5

الفضاء والفلك في الوطن العربي علمیاً  وتقنیاً وتوفیر جمیع السبل الالزمة 
 لبلوغ ھذه الغایة  ضمن إمكانیات اإلتحاد .

 العمل  على تحدید   بدایات  األشھر القمریة  بالطرق العلمیة وتعزیزھا بالوسائل  .6
 الرصدیة .

العمل على توحید المصطلحات العلمیة في مجال علوم الفضاء والفلك في الوطن  .7
 العربي وتشجیع البحث والنشر والتألیف والترجمة للمادة العلمیة باللغة العربیة.

تقدیم المشورة للمؤسسات والھیئات واألفراد في مجاالت علوم الفضاء والفلك.  .8
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 ): 5مادة (
 

یحقق اإلتحاد  ھذه األھداف عن طریق : 
 

 ساسیة لتحقیق األھداف .أالتركیز على التعلیم والبحث العلمي كمشروع  ووسیلة  .1
 عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض. .2
 المشاركة  في المؤتمرات والندوات  العلمیة الدولیة  ذات األھداف المماثلة. .3
العلمي مع االھتمام بتبسیط العلوم والتعریب وطرق  تشجیع البحث والنشر .4

تدریس علوم الفلك والفضاء وإصدار مجلة دوریة تعنى بتراث العرب والمسلمین 
وبالموضوعات الفلكیة العامة وبعلوم الفضاء وبكل ما ھو جدید في ھذه 

 المجاالت.
وعن الخبراء والعلماء إنشاء قاعدة معلومات عن المؤسسات والجمعیات المعنیة  .5

 .بعلوم الفضاء والفلك والفیزیاء الفلكیةوالمھتمین - عرباً وأجانب - 
 إنشاء قاعدة معلومات فلكیة وفضائیة متخصصة. .6
االتصال بالمؤسسات والجمعیات العلمیة والفضائیة الدولیة والتعاون معھا في كل  .7

 ما من شأنھ  خدمة أھداف اإلتحاد.
 تبني فكرة إنشاء مراكز بحوث مشتركة في مجاالت علوم الفلك والفضاء. .8
 العمل على إدراج  علوم الفلك والفضاء في المناھج المدرسیة . .9

االھتمام بإغناء المكتبة العلمیة العربیة بالكتب والدوریات الفلكیة والفضائیة  .10
وبترجمة  الكتب العلمیة ذات المستوى الرفیع وبالتألیف المتمیز في مجاالت 

 علوم الفلك والفضاء .
 دعم المشاریع العلمیة التي تساھم  في تحقیق  أھداف اإلتحاد. .11
للمؤسسات والجمعیات  العلمیة في اإلتحاد حق ممارسة جمیع األنشطة العلمیة  .12

والمشاركة في الندوات والمؤتمرات  الدولیة أو العربیة  أو التعاون مع المنظمات 
الدولیة مباشرة وعلى الوجھ  الذي تراه ولكن بحیث ال یتعارض ذلك مع النظام 

 العربي . للوطن األساسي لإلتحاد ومع التطلعات المستقبلیة
إقامة عالقات تعاون وثیقة مع االتحادات والھیئات العربیة األخرى لتحقیق   .13

األھداف التي یعمل اإلتحاد من أجلھا وفي كافة المجاالت ذات االھتمام المشترك  
 وبما یخدم العمل العربي المشترك .
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الباب الثالث  
  العضویة في اإلتحاد

 

 ): 6مادة ( 
 

یتكون اإلتحاد من :  
 

 المؤسسة وتلك ،في الوطن العربي المؤسسات والجمعیات الفلكیة أو الفضائیة .1
 التي تنضم إلیھ فیما بعد.

ن من ذوي االختصاص في البلدان التي ال توجد فیھا جمعیات ياألشخاص الطبیعي .2
 أو مؤسسات فلكیة أو فضائیة عربیة.

المؤسسات العلمیة العربیة كالمعاھد والجامعات وغیرھا التي تشمل برامجھا  .3
 علوم الفلك والفضاء.

  .أي جھة یوافق علیھا المجلس األعلى ضمن ضوابط واضحة یتم االتفاق علیــــھا .4
 

 ):  7مادة ( 
 

 المستویات اآلتیة :-  على اإلتحاد  فيعضویةال  -   تكون 1     
 

د- عضو شرف        عضو عامل  ب -  عضو منتسب    ج- عضو مراقب–        أ 
 
   یقبل عضواً عامالً في اإلتحاد كل من :  – 2
 

المؤسسات والجمعیات الفلكیة أو الفضائیة في الوطن العربي المؤسسة  •
 لإلتحاد وتلك التي تنضم إلیھ فیما بعد.

ن من ذوي االختصاص في البلدان التي ال توجد فیھا ياألشخاص الطبیعي •
 جمعیات أو مؤسسات فلكیة أو فضائیة عربیة.

-  یقبل عضوا منتسباً  أي شخص طبیعي یوافق المجلس األعلى على تنسیبھ  3
ألسباب خاصة . 

-  یكون عضواً مراقباً :  4
 مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة  •
 منظمات جامعة الدول العربیة   •
 االتحادات العربیة المتخصصة ذات العالقة . •

 
-  یكون عضواً شرفیاً في اإلتحاد أي شخص طبیعي یوافق المجلس األعلى على  5

 منحھ  العضویة تقدیراً لخدماتھ الجلیلة  لإلتحاد وللوطن العربي .
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 ):  8مادة ( 

 
أ - باستثناء األعضاء المراقبین واألعضاء الشرفیین ، تقدم الھیئة أو الشخص 

بالنظام التقید  هالراغب في االنضمام  إلى عضویة اإلتحاد طلباً رسمیاً  یتعھد  في
 على أن یرفق ،األساسي لإلتحاد وااللتزام بسداد  رسوم واشتراكات العضویة

بالطلب المستندات  الدالة على توفر شروط العضویة. 
 

ب- یجب على العضو سداد رسوم االنضمام خالل ستة أشھر من تاریخ إخطاره 
  كما یتعین علیھ سداد االشتراكات السنویة في ،بقبول عضویتھ في اإلتحاد

مواعیدھا . 
 

 ): 9مادة ( 
 
تزول صفة العضویة من االتحاد في الحاالت  التالیة :         

 عدم تسدید االشتراكات المقررة لمدة سنتین متتالتین •
 ابداء العضو رغبتھ  بإنھاء عضویتھ عن طریق  االستقالة. •
 مخالفة النظام األساسي لالتحاد مخالفة جوھریة  •
 حل االتحاد أو صدور قرار من المؤتمر العام بانقضاءه . •
أي أسباب جوھریة أخرى یراھا المجلس األعلى لالتحاد كافیة لزوال  •

 العضویة . 
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الباب الرابع 

أجھزة اإلتحاد 
 

 ):  10مادة ( 
 

یتكون الجھاز التنظیمي لإلتحاد من : 
 

 المؤتمر العام . .1
 .المجلس األعلى .2
 المكتب التنفیذي .3
 المكتب االستشاري. .4
 األمانة العامة. .5
 .اللجان العلمیة الدائمة والمؤقتة .6

 
 
 

القسم األول 
المؤتمر العام لإلتحاد 

 
:  )11مادة ( 

 
یتكون المؤتمر العام من جمیع أعضاء اإلتحاد وھم : 

 
   أعضاء المؤتمر التأسیسي .  -أ

    ممثلو الجمعیات والمؤسسات الفضائیة والفلكیة األعضاء في اإلتحاد . -ب
ج-  األشخاص الطبیعیون األعضاء في اإلتحاد بما في ذلك األعضاء المراقبون   

 وأعضاء  الشرف.
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 ): 12مادة ( 

 
 بما یلي :  العامیختص المؤتمر

 
انتخاب المجلس األعلى لإلتحاد .  -أ

 إقرار نشاطات اإلتحاد . -ب
 إقرار  میزانیة اإلتحاد  والتقریر المالي الختامي .ج - 

د -  إقرار انقضاء االتحاد لألسباب  الواردة في ھذا النظام . 
 

 ):  13مادة (
 
یُعقد المؤتمر العام  مرة  كل سنتین في مدینة مقر اإلتحاد أو في أحد األقطار العربیة   - 1

 ویجوز انعقاده بشكل استثنائي  بقرار من المجلس األعلى أو بناء ،العضو في اإلتحاد
 على طلب أكثریة األعضاء .

 یكون االجتماع الدوري للمؤتمر العام قانونیاً بحضور أغلبیة أعضاء اإلتحاد ، – 2
ویصدر قراراتھ باألغلبیة المطلقة للحاضرین ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، 

یحدد المكتب التنفیذي موعدا آخر وعندئٍذ یكون االجتماع صحیحاً بالحاضرین . 
 

 
القسم الثاني 

المجلس األعلى 
 ): 14مادة (

 
كل دولة عضو في اإلتحاد من یتكون المجلس األعلى لإلتحاد من ممثل واحد  .1

 أو یختاره المجلس األعلى من  ،ینتخبھ األعضاء الذین ینتمون إلى تلك الدولة
. ویكون لكل  دولة  بین المعروفین في مجاالت الفضاء والفلك في البلد العربي  

 تحاد . اإلصوت واحد فقط في جمیع القرارات التي یتخذھا
 یكون عضو المجلس األعلى لإلتحاد ممثالً عن اإلتحاد في بلده . .2
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 ): 15مادة (
 

ینتخب المجلس األعلى  من بین أعضائھ رئیساً لالتحاد وعدداً مناسباً نواباً للرئیس  
وأمیاناً عاماً وأمیناً مالیاً ، ویشارك في االجتماعات ممثل لمنظمات جامعة الدول العربیة 

ذات العالقة بعمل اإلتحاد، وممثل مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة بدعوة من رئیس 
 اإلتحاد. 

 
  

 ):  16مادة (
 

ساریة طیلة فترة الدورة االعتیادیة الواحدة مدة العضویة في المجلس األعلى تكون 
. ولحین انعقاد المؤتمر العام التالي

 
): 17مادة (

 
یُعقد المجلس األعلى لإلتحاد  بدعوة من الرئیس في دولة المقر أو في أحد األقطار 

، وفي حالة عدم العربیة ، ویحدد المجلس األعلى مكان وتاریخ انعقاد االجتماع الثاني 
الموافقة على الحضور من قبل األكثریة المطلقة لألعضاء ، یحدد المكتب التنفیذي 

موعداً آخراً بعد فترة ال تقل عن شھر من الموعد األول ، ویُعد ھذا االجتماع قانونیا 
بحضور األكثریة المطلقة لألعضاء . 

ویجوز انعقاد المجلس األعلى بشكل استثنائي بقرار من المكتب التنفیذي أو بناء على 
. طلب أكثریة أعضاء اإلتحاد 

 
 
 

 ):  18مادة (
 

تكون اجتماعات المجلس األعلى صحیحة  بحضور ثلثي األعضاء . وفي حالة عدم 
بعد فترة ال تقل عن شھر  اكتمال النصاب القانوني ، یحدد المكتب التنفیذي موعداً آخر

واحد من الموعد األول  وتكون االجتماعات صحیحة بحضور ما ال یقل عن ثلث أعضاء 
المجلس األعلى . 
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 ):  19مادة ( 
 

 إقرار طلبات االنضمام لالتحاد وقبول  استقالة أي عضو أو رفضھا .
 ):  20مادة (

 
تحدد صالحیات المجلس األعلى لإلتحاد بما یلي :-  

 
ویشترط في ذلك موافقة  ثلثي  وإقرارھا،  تعدیل النظام األساسي دراسة مقترحات .1

  .أعضاء اإلتحاد على األقل
  .إقرار طلبات االنضمام  لإلتحاد .2
 إصدار القرارات والتوصیات الالزمة لتحقیق أھداف اإلتحاد . .3
 .إعداد  الحساب الختامي ومیزانیة اإلتحاد في نھایة السنة المالیة  .4
دراسة مشروع المیزانیة العامة وإدخال ما یرى من تعدیالت علیھ من آن آلخر  .5

بناًء على اقتراح المكتب التنفیذي. وإذا تعذر انعقاد اجتماع المجلس األعلى في 
الدورة المخصصة إلقرار  المیزانیة  یستمر الصرف من المیزانیة المقترحة على 

 أساس القاعدة اإلثنى  عشریة .
 تعیین اللجان الدائمة  والمؤقتة لتحقیق أھداف اإلتحاد وتحدید اختصاصاتھ  . .6
 .ستثمار أموال اإلتحاد  وقبول اإلعانات والھبات اإقرار  وسائل  .7
 .إصدار المجلس األعلى الئحة تحدد مھام و صالحیات الرئیس ونواب الرئیس .8
تعیین مراقب الحسابات المالیة للسنة المالیة التالیة ولتحدید المكافأة التي  .9

 ستصرف لھ.
 تحدید رسوم االنضمام لإلتحاد واالشتراكات الشھریة أو السنویة ألعضاء   .10

 اإلتحاد .
یمة االشتراكات الشھریة أو السنویة  للمؤسسات العلمیة التي ال یقتصر قتحدید  .11

 .اختصاصھا على علوم الفلك أو الفضاء
 ویشترط في ذلك موافقة  ،إقرار تغییر دولة مقر اإلتحاد إذا اقتضت الحاجة ذلك .12

  . المجلس األعلى ثلثي أعضاء
 ھداف اإلتحاد .أأي موضوعات أخرى تھدف إلى تحقیق  .13
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 ): 21مادة (
 

یمثل رئیس اإلتحاد أو من یفوضھ من نوابھ اإلتحاد في المحافل الدولیة أو   .1
 ویمثل  اإلتحاد من قبل األمین العام  لإلتحاد أو من یقوم مقامھ أمام  ،الرسمیة

  .المحاكم  بعد موافقة  الرئیس على ھذا التمثیل
یرأس رئیس اإلتحاد أو من ینوب عنھ المكتب التنفیذي والمؤتمرات العلمیة  .2

 العربیة في علوم الفلك والفضاء التي ینظمھا اإلتحاد .
 تعادل مدة الدورة االعتیادیة الواحدة( المدة بین مؤتمرین عامین مدة الرئاسة .3

، وفي متتالیین ) وقابلة للتجدید ألكثر من مرة حسب ما یراه المجلس األعلى 
حال خلو منصب الرئیس یقوم المفوض من قبل المجلس بأعمال الرئیس 

 .ون ثالثة أشھر ضلحین اختیار رئیس اإلتحاد في غ
یتم انتخاب الرئیس من بین علماء الفلك والفضاء المعروفین في مجال  .4

 التخصص على الصعید العربي واإلقلیمي.
 

 
القسم الثالث 

 المكتب التنفیذي لإلتحاد 
): 22مادة (

 
 -   یتكّون المكتب التنفیذي من:  1

                                -   رئیس اإلتحاد . 
                                -   نواب  الرئیس    .              

                                     -   األمین العام. 
                                -   عضوین یرشحھما الرئیس بالتشاور مع األمین العام 

                                     و یوافق علیھما المجلس األعلى . 
 

-   یجتمع  المكتب التنفیذي بدعوة من األمین  العام بعد  موافقة الرئیس  2
  وترسل ،كلما لزم األمر ، یكون  االجتماع  قانونیاً بحضور أربعة أعضاء

قرارات المكتب التنفیذي إلى مندوبي اإلتحاد في المؤسسات والجمعیات 
واألفراد إلبداء المالحظات علیھا خالل مدة ال تتعدى األسبوعین من تاریخ 

إرسالھا، على أن ال یقل عدد االجتماعات  عن اجتماعین سنویاً . 
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-  تتخذ القرارات بأغلبیة األعضاء، وإذا تساوت األصوات یرجح الجانب  3
 الذي فیھ الرئیس .

 خالل الدورة تنتھي مدة عمل المكتب التنفیذي  بانتھاء  فترة الرئاسة  -   4
 االعتیادیة الواحدة .

 
 
 
 
 
 ): 23مادة ( 

تحدد صالحیات ومھام المكتب التنفیذي كما یلي : 
 تنفیذ قرارات وتوصیات المجلس األعلى لإلتحاد . .1
 إعداد جدول أعمال المجلس األعلى لإلتحاد . .2
إعداد مشروع النظام الداخلي وكل ما یطرأ علیھ من تعدیالت لعرضھ على  .3

 المجلس األعلى للبت فیھ .
 دراسة تعدیالت النظام األساسي وعرض األمر على المجلس األعلى للبت فیھ . .4
دراسة طلبات االنضمام التي تقدم إلى اإلتحاد من الھیئات الراغبة في ذلك  .5

لعرضھا على المجلس األعلى إلقرارھا.  
تقدیم الحساب الختامي والموازنة في نھایة العام للمجلس األعلى للتصدیق علیھ.   .6
إعداد مشروع الموازنة العامة واقتراح تعدیلھا إذا لزم األمر.   .7
من بند إلى بند من الباب الواحد من الموازنة.   المناقلة .8
 اللجان التي یقتضیھا نشاط اإلتحاد.  تشكیلاقتراح  .9
العربي الصعیدین  واالجتماعات والمؤتمرات العلمیة على اقتراح تنظیم الندوات .5

والدولي.  
ا بین دورات انعقاد المجلس األعلى.  مإقرار برامج النشاط في .6
تقدیم المقترحات الستثمار أموال اإلتحاد للمجلس األعلى للبت فیھا.   .7
 دعوة المجلس األعلى لإلتحاد لالنعقاد في الحاالت االستثنائیة.  .8
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القسم الرابع 
المكتب االستشاري 

 
): 24مادة (

 
یتكون المكتب االستشاري من عدد من الشخصیات العلمیة  ذات  الخبرة في  .1

و بعض العلوم األخرى التي یحتاجھا اإلتحاد لتحقیق مجاالت الفلك والفضاء 
 .أھدافھ 

یتم  تحدید أسماء أعضاء المكتب االستشاري باقتراح من رئیس اإلتحاد وموافقة  .2
  .المجلس األعلى

  .یقدم المكتب االستشاري الخبرات الالزمة لرئاسة اإلتحاد .3
  .تنتھي مدة عمل المكتب االستشاري بانتھاء  فترة الدورة االعتیادیة الواحدة .4

 
 

القسم الخامس 
األمانة العامة لإلتحاد  

 
): 25مادة (

 
 تتكون األمانة العام لإلتحاد من : 

 
أمین عام  اإلتحاد وینتخبھ المجلس األعلى  من بین المختصین  والعاملین بعلوم  .1

  من بلد المقر ولمدة سنتین .الفلك أو الفضاء من أعضاء اإلتحاد و
أمین مالي لإلتحاد وینتخبھ المجلس األعلى من بین المختصین في الحسابات  .2

المالیة، ویفضل أن  یكون كذلك من العاملین  بعلوم الفضاء والفلك ومن بلد المقر 
 ولمدة سنتین .

عدد محدود ومناسب من الموظفین یختارھم األمین العام للقیام بتنفیذ المھام التي  .3
 یقوم بوضعھا وتحدیدھا لكل منھم.

 
 ):26مادة (

 
یكون األمین العام ھو الممثل القانوني لإلتحاد أمام مختلف الجھات ومنھا المحاكم  .1

 بعد موافقة الرئیس على ھذا التمثیل .
تكون مھمة األمانة العامة تنفیذ القرارات الصادرة من المجلس األعلى لإلتحاد ،  .2

 ویحدد ذلك بنظام داخلي .
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إذا انتھت الفترة الرسمیة لخدمة األمین العام أو األمین المالي لإلتحاد قبل انعقاد  .3
المجلس األعلى ، یخّول رئیس اإلتحاد بتمدید  ھذه  الفترة حتى موعد 

  .االجتماع التالي للمجلس األعلى لإلتحاد
 

القسم السادس 
اللجان العلمیة الدائمة والمؤقتة  

 
   ):27مادة ( 

 
تشكل في اإلتحاد لجان علمیة متخصصة دائمة ومؤقتة ضمن تخصصات اإلتحاد وحسب 

حاجتھ لتحقیق أھدافھ ونشاطاتھ العلمیة والفنیة، یقترح ھذه اللجان المكتب التنفیذي 
ویقرھا المجلس األعلى . 

 
 المؤتمرات العلمیة لإلتحاد

): 28مادة (
 

  علمیة وندوات وورشات عملیدعو المجلس األعلى لإلتحاد إلى عقد مؤتمرات .1
  ، تُعقد في البلدان العربیةفي تخصصات الفضاء والفلك والعلوم ذات العالقة

 المختصین  والھواة  العلماء والباحثینوتكون الغایة منھا اللقاءات العلمیة بین
العرب وتبادل الخبرات والمعلومات العلمیة وتدارس  المشاریع العلمیة التي  تھم 

التطور العلمي في الوطن العربي. 
 

یحدد المجلس األعلى لإلتحاد لكل مؤتمر علمي وبالتشاور مع الدولة المضیفة  .2
 موضوعاً أو أكثر لیكون مجال بحث المؤتمر .

 
): 29مادة (

 
التنسیق  مع الدولة المضیفة في كل ما یتعلق باإلشراف ویقوم المكتب التنفیذي لإلتحاد 

،  حسب القواعد المنظمة الستضافة المؤتمرات والندوات العلمیة التي  العلمیةبتنظیم  المؤتمرات
 أكتوبر      12 – 10یعقدھا اإلتحاد والتي أُقرت في المؤتمر العام الرابع الذي عقد في لیبیا خالل الفترة 

 م  . 2004
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الباب الخامس 
التمثیل في مجالس ولجان ومناصب اإلتحاد  

 
):  30 مادة (

 
تعطى األولویة في تمثیل المؤسسات والجمعیات في مجالس اإلتحاد ولجانھ للدول 

الممثلة بأكثر من جھة واحدة في اإلتحاد وفقاً  لآلتي : 
تمثل الجمعیات والمؤسسات التي حضرت المؤتمر التأسیسي الدول التابعة لھا  .1

  على غیر ذلك .الثلثینبشكل دائم إال إذا أوصى المجلس  األعلى  بأغلبیة 
تعطى األولویة  في التمثیل للجھة التي تقبل عضویتھا في اإلتحاد أوال  وتكون  .2

ھي الجھة الممثلة للدولة العربیة المعنیة . وینظر المجلس األعلى لإلتحاد  في 
 في اً طلب تمثیل أي جھة أخرى من نفس الدولة بعد  عامین من قبولھا عضو

 اإلتحاد على األقل .
تسرى ھذه المادة كذلك على الترشیح ألي منصب من قبل المؤسسات  والجمعیات  .3

 األعضاء في اإلتحاد في حالة االزدواجیة أو التعددیة بما في ذلك منصب الرئیس .
 

 الباب السادس 
الموارد المالیة والمیزانیة 

): 31مادة (
 

تتكون الموارد المالیة لإلتحاد من : 
 
 .  -   اشتراكات أعضاء اإلتحاد1 
 -   حصة اشتراك المؤسسات العلمیة األخرى التي ال یقتصر اختصاصھا على علوم 2 

        الفلك أو الفضاء كالمعاھد أو الجامعات وغیرھا. 
 - اإلعانات والھبات والتبرعات التي یقرر المجلس األعلى قبولھا. 3

 
 ): 32مادة (

یقرر المجلس األعلى لإلتحاد حصة كل جھة من األعضاء في میزانیتھ السنویة  .1
على أساس تقدیر المجلس لھا كرسم اشتراك سنوي ، ویجوز لھ إعفاء بعض 
الھیئات األعضاء من رسم االشتراك كلھ أو بعضھ لسنة من السنین عند قیام 

مبررات لذلك ، كما یجوز للمجلس إعادة النظر في تحدید الحصص عند االقتضاء 
. 
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 تكون لإلتحاد میزانیة خاصة ، وتبدأ السنة المالیة لإلتحاد من أول ینایر                     .2
 دیسمبر  ( كانون أول ) من كل عام . 31(كانون الثاني ) وتنتھي في 

 
 

 ): 33مادة (
 

تودع أموال اإلتحاد في مصرف عربي أو أكثر بقرار من المجلس األعلى ویكون الصرف 
التي یقرھا المجلس األعلى لإلتحاد . الداخلیة من ھذه األموال وفقاً لالئحة المالیة 

 
 ): 34مادة (

 
ینتخب المجلس األعلى أمیناً مالیاً وفقاً للمادة الخامسة عشرة و تكون لھ االختصاصات 

التالیة: 
 متابعة تحصیل االشتراكات من الجمعیات والمؤسسات واألفراد  األعضاء في  .1

 .اإلتحاد 
 .متابعة جمع الھبات والمعونات والتبرعات من الجھات المختلفة .2
 یكون مسؤوال عن صرف أموال  اإلتحاد وفقاً  لما تحدده  الالئحة المالیة لإلتحاد. .3
مراجعة المیزانیة في السنة المالیة ورفعھا  للمجلس األعلى عن طریق األمانة  .4

 العامة  لإلتحاد إلقرارھا.
حفظ سجالت مفصلة في مقر األمانة العامة لإلتحاد عند تحصیل االشتراكات   .5

والھبات والتبرعات  والمعونات وكل ما یتعلق بمیزانیة اإلتحاد وتحدیث 
 المعلومات عن مالیة اإلتحاد أوال بأول .

 

الباب السابع 
مراقب الحسابات 

 
): 35مادة (

 
 .یسمي المجلس األعلى كل عام مراقباً للحسابات ویباشر مھمتھ من تاریخ تعیینھ .1
یقوم مراقب الحسابات بفحص  ومراجعة النواحي  المالیة والحسابیة لإلتحاد ولھ  .2

حق  االطالع  على دفاتر اإلتحاد وسجالتھ ومستنداتھ  ویطلب البیانات 
واإلیضاحات الالزمة  ألداء مھمتھ ، وأن یتحقق من موجودات اإلتحاد والتزاماتھ 
 ةویكون مسئوال عن جرد  الخزینة كما یقوم بإعداد تقریر عن  الحسابات  الختامي

  .والمیزانیة
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الالئحة الداخلیة 

لإلتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك 
 

 المادة األولى 
 

ألداء أعمالھا تحت إشراف األمین العام،  یُنشأ مكتب لألمانة العامة لإلتحاد في البلد الذي بھ مقره
ویتكون المكتب من:  

.   -  األمین المالي 1
 فنیین حسب حاجة العمل ألداء أعمال معینة.   - مستشارین2
 أعمال المكتب.  لتصریف یعملون  - موظفین3
ة في ساعد للمنصفي  جزئي أویعملون بدواموالكفاءة  من ذوي الخبرة والمران  - موظفین4

 . الحالتصریف أعمال المكتب إن اقتضى 
 

 المادة الثانیة 
 

اإلتحاد – ممثالً في األمین العام- ھو السلطة الوحیدة التي یتلقى منھا موظفو المكتب التعلیمات وال 
 یجوز لھم طلب أو تلقي تعلیمات من أیة جھة أو سلطة أخرى. 

 
 المادة الثالثة 

 
ال یجوز لموظفي المكتب ومستشاریھ اإلفضاء بأیة معلومات عن اإلتحاد إال بتكلیف من األمین العام، 

 ویظل ھذا الحظر قائماً بعد انفصال الموظف أو المستشار عن عملھ. 
 

 المادة الرابعة 
 

 من المادة 4 و 3یعتمد المجلس األعلى لإلتحاد العدد الالزم من الموظفین المذكورین بالفقرتین 
األولى حسب حاجة العمل وفي حدود المبالغ المخصصة لھذا الغرض في المیزانیة السنویة.  

 
 المادة الخامسة 

 
م بقرار من األمین العام في الحدود هیكون تعیین الموظفین وفصلھم وتحدید األعمال التي توكل إلي

 الذي البلدالمعینة في المادة الرابعة أعاله وفق نظام خاص بما ینسجم مع القوانین المعمول بھا في 
 فیھ مقر األمانة العامة. 
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 المادة السادسة 
 

یراعى عند التعیین حصول الموظف على المؤھالت الالزمة ألداء العمل الذي یوكل إلیھ.  
 

 المادة السابعة 
 

یجوز انتداب المستشارین لمدة مؤقتة ألداء أعمال معینة كلفت بھا األمانة العامة من قبل المجلس 
األعلى لإلتحاد وتستدعي االستعانة بخبرة فنیة خاصة لحین أدائھا، وتعتبر مدة انتدابھم منتھیة 

بانتھاء األعمال التي عھد بھا إلیھم، كما یجوز االستعانة بمستشارین یرجع إلیھم في األعمال 
 بالذات، كل ذلك عملالمتخصصة كاألعمال القانونیة والمحاسبة دون تحدید لمدة انتدابھم بانتھاء 

 سیب من األمین العام. تنشریطة تحدید العدد والمكافآت من قبل المكتب التنفیذي ب
 

 المادة الثامنة 
 

 وتعتبر العطالت الرسمیة المحلیة ویوم تأسیس اإلتحاد  ،یوم الجمعة ھو یوم الراحة األسبوعیة
عطالت رسمیة لمكتب األمانة العامة.  

 
 المادة التاسعة 

 
.  ھاالمقر الدائم لإلتحاد وسائر القوانین القائمة فيدولة یسري على موظفي األمانة العامة قانون عمل 
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مالیة الالئحة ال

 لإلتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
 

 المادة األولى 
 

 مالیة اإلتحاد 
إلتحاد میزانیة سنویة لإلیرادات والمصروفات یقدم عنھا حساب ختامي وموازنة سنویة تبین لیكون 
 األصول والخصم في نھایة كل سنة مالیة، ویدرج في اإلیرادات اشتراكات األعضاء والمعونات یھما

وغیر ذلك من مؤتمراتھ والھبات وریع استثمار أموال اإلتحاد وریع مطبوعاتھ وفائض إیرادات 
م المصروفات إلى أبواب وبنود لمواجھة مختلف سالموارد التي یقرھا المجلس األعلى لإلتحاد. وتق

االلتزامات المالیة والنفقات التقدیریة لإلتحاد. ویراعى تضمینھا المبالغ الالزمة لمواجھة مكافآت ترك 
 الخدمة. 

 
 المادة الثانیة 

 
 إعداد میزانیة اإلتحاد ودراستھا وإقرارھا 

تقدم اللجان تقدیراتھا في موعد أقصاه الثالثین من شھر أیلول (سبتمبر).   .1
تتولى األمانة لإلتحاد إعداد مشروع المیزانیة على أساس ما ورد إلیھ من تقدیرات  .2

لمصروفات اللجان وما تقدره ھي لباقي المصروفات وتقدمھا إلى المكتب التنفیذي إلقرارھا.  
ترسل المیزانیة كما أقرھا المكتب التنفیذي إلى الھیئات أو الجمعیات األعضاء قبل الموعد  .3

المحدد لالجتماع الدوري للمجلس األعلى الخاص بدراسة الموازنة بشھر على األقل حتى 
یتوافر لھا الوقت الالزم لدراستھا.  

یستمر الصرف ابتداًء من نھایة السنة المالیة إلى حین اعتماد المجلس األعلى لإلتحاد  .4
  عشریة. أالثنيلمیزانیة السنة المالیة التالیة على أساس القاعدة 

 
 

 المادة الثالثة 
 

الصرف من أموال اإلتحاد  
ینوب عن أي  أو من  واألمین الماليیكون الصرف من أموال اإلتحاد بمعرفة األمین العام .1

 في ذلك كتابة وفي حدود االعتمادات الواردة في المیزانیة المعتمدة.  منھم
 في الحاالت التي األمین الماليیُعد إذن صرف في كل حالة یعتمد من األمین العام أو من  .2

ل توقیعین معتمدین وذلك فیما عدا میفوضھ بذلك األمین العام. وتصرف المبالغ بشیكات تح
 المبالغ بعضصرف من السلفة أیضاً يالمصاریف النثریة فتصرف من السلفة كما یجوز أن 

.  األمین الماليالبسیطة بموافقة 
 حق التوقیع الثاني لألمین الماليلألمین العام حق التوقیع األول على الشیكات، ویكون  .3

وللمكتب التنفیذي تسمیة من یراه من ھیئة بلد المقر للتوقیع األول في حالة غیاب األمین 
العام.  
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 المادة الرابعة 
 

  هوموجوداتحسابات اإلتحاد 
تحاد دفاتر نظامیة للحسابات یتم فیھا طبقاً ألصول المحاسبة العادیة ویؤكد كل بند فیھا لإلتمسك 

بمستند مثبت للصرف. كما تقید موجودات اإلتحاد في دفاتر نظامیة طبقاً لألصول المرعیة. وتمسك 
 أو موظفین مختصین. كما یكون لإلتحاد مراقب للحسابات یتولى األمین الماليھذه الدفاتر بمعرفة 

اإلشراف على القید في ھذه الدفاتر ومراجعتھا من آن آلخر. ویعین المكتب التنفیذي لإلتحاد مراقباً 
 للحسابات ویحدد المقابل الذي یتقاضاه عن عملھ ولمدة سنة قابلة للتجدید. 

 
 المادة الخامسة 

 
الحساب الختامي وموازنة اإلتحاد  

تعد األمانة العامة فور انتھاء كل سنة مالیة الحساب الختامي وموازنة في نھایة السنة المالیة 
 لمراجعتھا واإلقرار بصحتھا وإبداء اتوتقدمھا بعد إقرارھا من المكتب التنفیذي إلى مراقب الحساب

مالحظاتھ علیھا، ویرسل الحساب الختامي والموازنة إلى الھیئات أو الجمعیات الفیزیائیة أو 
 الریاضیاتیة األعضاء قبل االجتماع الدوري للمجلس األعلى لإلتحاد بشھر على األقل لالطالع علیھ. 

 
 المادة السادسة 

 
تقدیم مقترحات التعدیل  

تدفع الھیئات أو الجمعیات األعضاء في اإلتحاد رسم اشتراكھا فیھ إلى األمانة العامة لإلتحاد  .1
خالل شھرین من تاریخ إقرار المجلس األعلى لحصتھ في المیزانیة السنویة لإلتحاد بعد حجز 

المبلغ المخصص لھا طبقاً للمیزانیة التي یقرھا المجلس األعلى للصرف منھ على أغراض 
 وعلى أن تقدم في نھایة السنة المالیة الحساب الختامي عن ھذا المبلغ.  ،اإلتحاد في مقرھا

 الذي تنتمي إلیھ على أساس بالعملة الرسمیة للبلدوتدفع كل ھیئة أو جمعیة رسم اشتراكھا 
الذي بھ مقرھا بإحدى البلد  مع تحویلھ إلى األمانة العامة لإلتحاد في سعر القطع الرسمي

العمالت الحرة حتى یتوافر بذلك لإلتحاد ما یلزمھ من عمالت مختلفة لمواجھة نفقاتھ.  
األعضاء ویكون حق دولة من دول  في أي باسمھیجوز لإلتحاد فتح حسابات مصرفیة جاریة  .2

.  ینوب عنھالتوقیع لسحب األموال لألمین العام أو من 
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 المادة السابعة 
 

المرتبات والمكافآت وأجور السفر وبدل اإلقامة  
 أعضاء المجلس األعلى والمكتب التنفیذي بأعمالھم دون أجر وبدل حضور. أما أعضاء أ - یقوم

 اللجان الفنیة والمستشارون فیجوز منحھم مكافآت یحددھا المكتب التنفیذي لإلتحاد.
  

 الخارجیة اآلتیة على نفقة اإلتحاد:  االنتقاالتتكون ب -  
رئیس اإلتحاد عند حضوره مؤتمراً دولیاً ممثالً لإلتحاد، أو سفره ألعمال اإلتحاد.   .1
أعضاء المجلس األعلى المفوضین بالتصویت عند حضورھم االجتماع.   .2
أعضاء المكتب التنفیذي عند حضورھم اجتماعات المكتب.   .3
ممثلي اللجان عند حضورھم اجتماعات المجلس األعلى أو االجتماعات الخاصة بلجانھم.   .4
األمین العام لإلتحاد في جمیع انتقاالتھ ألعمال اإلتحاد.   .5
المستشارین عند سفرھم ألعمال اإلتحاد.   .6

ویكون انتقالھم جمیعاً بالدرجة السیاحیة بالطائرة وبالدرجة األولى بالقطار. كما یصرف لكل منھم بدل 
ر ما تدفعھ األمم المتحدة في ھذا ظناي  ( للبلد الذي یوفد إلیھألمعاشيإقامة یتناسب مع المستوى 

 .  )المجال
 

 
 

 
كما أقّر  في المؤتمر العام السادس  لإلتحاد  

 لعلوم الفضاء و الفلك  تاسعو الذي عقد على ھامش المؤتمر العربي ال
 في السودان

 2009 / نوفمبر / 17-19
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك 
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