الالئحة الداخلية
للشةكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند االورو متوسطية للحوار بين الثقافات

الةاب األوؿ
أحكاـ وتعريفات
المادة  :1في مجاؿ تطةيق أحكاـ ىذه الالئحة يقصد بػ:
 مؤسسة آنا ليند االورومتوسػطية للحػوار بػين الثقافػات  :ىػي مؤسسػة منشػاة بقػرار مػؤتمر وزراء خارجيػة دوؿ
المشاركة االورو متوسطية المنعقدة يومي  3 - 2ديسمةر  ، 2003تهدؼ إلي تشجيع الحوار بين الثقافات
وتس ػػه ف ػػي رؤيػ ػػة أوال ػػم للتعػ ػػاوف االورو متوس ػػطي مػ ػػن خ ػػالؿ التةػ ػػادؿ الفك ػػر والثقػ ػػافي والتوايػ ػ بػ ػػين
المجتمعػػات  ،وتتمت ػػع بالشلصػػية القانوني ػػة عل ػػي األراالػػي المصػ ػرية  ،ومقرى ػػا مكتةػػة ايس ػػكندرية والمعه ػػد
السويد بايسػكندرية بموجػا اتفاةيػة المقػر الموةعػة فػي  2005/5/14والمنشػورة بالجريػدة الرسػمية فػي
 . 2006/6/22ويشار إليها فيما بعد" بالمؤسسة " .
 الشةكة الوطنية :ىي كياف ةانوني يعم في اطار المشاركة االورومتوسطية  ،تتالف من أشػلاص اعتةاريػة
منشػػاة وفقػاص لنصػػوص القػػوانين المصػرية وال يق ػ عػػددى عػػن خمسػػة أعرػػاء  ،وتعمػ فػػي إطػػار االلت ػ اـ
برسالة مؤسسة آنا ليند ،ويشار إليها في ىذه الالئحة بالشةكة"

الةػاب الثػاني
رسالة الشةكة
مادة :2
أ -تعم الشةكة علي تع ي الشراكة االورومتوسطية علي المستويين الوطني والدولي .
ب -تقوـ الشةكة باالسهاـ في تنمية أولويات المؤسسة وبرامجها ومشاركة أىدافها مع الشػةكات الوطنيػة االخػر
ومع سكرتارية المؤسسة.
ت -تعم الشةكة علي تع ي االنشطة المشتركة علي المستو الوطني بين أعرائها بما يتماشي مع اىداؼ تنمية
الشةكة وبرامج عملها الواردة في إطار خطة عم المؤسسة .
ث -تػػدع يػػورة المؤسسػػة كمؤسسػػة أورومتوسػػطية تػ إنشػػاؤىا لتع يػ الةعػػد ايةليمػػي للشػراكة األورومتوسػػطية –
"االتح ػػاد م ػػن أجػ ػ المتوس ػػت" ف ػػي المج ػػاالت االجتماعي ػػة والثقافي ػػة واينس ػػانية الة ػػاب الثالػ ػ م ػػن إع ػػالف
برشلونة).
ج -تعتةر الممث الرسمي للمؤسسة في مصر ،وتساعدىا في االتصاؿ بالهيئات المصرية.
ح -تػػدير عرػػوية الشػػةكة طة صقػػا للقواعػػد الموالػػوعة ،وتحػػدد الجهػػات الفاعلػػة النشػػطة المحتملػػة فػػي المجتمػػع
المدني في مصر ،وتشجعها على االشتراؾ في الشةكة .
خ -تشجيع أعراء الشةكة علي المشاركة في انشطة ومقترحات التعاوف التي تطلقها المؤسسة.
د -تشجيع التعاوف وتةادؿ المعلومات بين االعراء .
ذ -تسه في تحديد وتنفيذ انشطة المؤسسو علي المستو الوطني .
ر -يناط باعراء الشةكة تنفيذ كافة أنشطة وبرامج المؤسسة في مصر.
ز -تمكين أعراء الشةكة من المشاركة في اللطت التدريةية التي تنظمها المؤسسو او تقوـ بتنسيقها .

س -تسه الةح عن شركاء للمشروعات ألعراء الشةكات وكذلك للشةكات القومية األخػر التػي تسػعى إلػى
عقد شراكات مع مؤسسات مصرية.
ش -تقوـ المؤسسة باخطار رئيس الشةكة باسماء االعراء الػذين اسػند الػيه مشػروعات او بػرامج بصػورة مةاشػرة
علي اف يلت ـ رئيس الشةكة باخطار مجلس االمناء خالؿ سػةعة ايػاـ علػي االكثػر مػن تػاري اخطػار المؤسسػة
لو .

ص-

تتولى رئاسػة الشػةكة العمػ علػى دعػ وتسػهي وتشػجيع االتصػاالت والتعػارؼ والتعػاوف بػين أعرػاء الشػةكة
الوطنية.

الةاب الثال
العرػويػة
مادة  :3تنقس العروية في الشةكة الي عروية عاملة – عروية منتسةة .
العرػػوية العاملػػة :ىػػي التػػي تكػػوف للعرػػو الػػذ تقػػدـ بطلػػا لالشػػتراؾ فػػي الشػػةكة مسػػتوفياص كافػػة شػػروط العرػػوية
المنصوص عليهػا فػي ىػذه الالئحػة وبلايػة اف يكػوف غيػر ىػادؼ للػربم واف يكػوف خاالػع للرةابػة الفنيػة والماليػة مػن
وزارة الترػػامن ايجتمػػاعى والقػػوانين المص ػرية المنظمػػة للعم ػ العػػاـ واف يكػػوف مػػر علػػى ة ػرار تاسيسػػة أو إشػػهارة عػػاـ
ميالد كام  ،علي أف يعرض الطلا علي مجلس األمناء للةت في ةةولو والذ يصدر بو ةرار من رئيس الشةكة.
ويكػػوف للعرػػو العام ػ الحػػق فػػي التصػػويت والترشػػم لعرػػوية مجلػػس األمنػػاء أو رئاسػػة الشػػةكة أوالتقػػدـ بطلػػا
للحصوؿ علي تموي مةاشر من المؤسسة .
العرػػوية المنتسػػةة  :ىػػي التػػي تكػػوف للعرػػو الػػذ ال تتػػوافر فيػػو كامػ شػػروط العرػػوية وبلايػػة شػػرط اف يكػػوف غيػػر
ىػػادؼ لل ػربم وغيػػر خاالػػع لرةابػػة وزارة الترػػامن ايجتمػػاعي وفق ػاص لمػػا ينتهػػي إليػػو فح ػ

الطلػػا المقػػدـ منػػو بمعرفػػة

مجلس األمناء ويكتسا بقػرار مػن رئػيس الشػةكة يػفة العرػو المنتسػا  ،والتػي يكػوف لػو بموجةهػا كافػة الحقػوؽ مػا
عدا حق الترشم لرئاسة الشةكة أو عروية مجلس األمناء وعليو كافة االلت امات المقررة للعرو العام .

شروط العروية
مادة  :4يشترط في راغةى العروية بالشةكة ما ياتي -:
أف يكوف من األشلاص االعتةارية المنشاة وفقاص لنصوص القوانين المصرية.
أف يكوف من المعنيػين باحػد مجػاالت عمػ المؤسسػة فػي ميػادين  -:الثقافػة – الفنػوف -التػراث -تنميػة
المجتمع  -الشةاب – التعلػي – الةيئػة –التنميػة المسػتدامة – ايعػالـ  -الديمقراطيػة وحقػوؽ اينسػاف -
الحوار المجتمعى ) .
أف يكػػوف مػػن الملت ػ مين برسػػالة ومةػػادئ المؤسسػػة كمػػا ت ػ تعريفهػػا فػػي المػػادة  )1-2مػػن الئحػػة النظػػاـ
األساسي لمؤسسة آنا ليند  -كما يعلن طالا العروية موافقتة غير المشروطة على الئحػة النظػاـ الػداخلي
للشةكة كشرط أساسي لقةوؿ العروية ومكم لةاةى الشروط "
مادة  : 5تقدـ طلةات العروية الي رئيس الشةكة مدعومة بكافة المستندات الرسمية اللاية بايشهار او
التاسيس والدالة على الموةف الرسمى والقانونى وال يقة ا طلا دوف ىذة المستندات  .ويقوـ بإرساؿ ىذه
الطلةات خالؿ أسةوع من تاري

تلقيها إلي مجلس األمناء للنظر في استيفائها الشروط وإبداء الرأ والةت خالؿ

أسةوع من إخطار المجلس بها .
مادة  :6يكوف لرئيس الشةكة بعد موافقة مجلس األمناء الحق في رفض طلا العروية ألحد المتقدمين مع تواليم
األسةاب وكذلك استةعاد عرو في حالة عدـ االلت اـ برسالة ومةادئ مؤسسة اناليند
مادة  : 7لرئيس الشةكة وبعد موافقة مجلس األمناء الحق في تحديد العدد األةصى ألعراء للشةكة مؤةتصا وذلك
بهدؼ تع ي ىا وتحسين أدائها.
مادة  : 8ت وؿ يفة العروية بقرار من رئيس الشةكة بعد موافقة مجلس األمناء في الحاالت اآلتية:
أ -فقد شرط من شروط العروية .
ب -االستقالة.

ت -إذا أتي ممث الشل

االعتةار عمالص من شانو أف يلحػق الػرراص بالشػةكة أو المشػاريع والةػرامج التػي تنفػذىا

أو باحد أعراء الشةكة وفقاص لما يقرر مجلس األمناء.
ث -عدـ االلت اـ برسالة المؤسسة .
ج -ملالفة العرو للقوانين المصرية أو إتياف ما من شانو ايالرار بالمصالم الوطنية.
ح -اذا امتنػػع العرػػو عػػن حرػػور اجتمػػاعين متتػػاليين للجمعيػػة العموميػػة أو تاكيػػد العرػػوية او تحػػدي الةيانػػات
اللايػػة بػػو والتػػى يػػت ايخطػػار بهػػا مػػن ةة ػ رئاسػػة الشػػةكة الوطنيػػة المص ػرية بشػػك دور بشػػرط التنةيػػة
بتحدي الةيانات لمرتين متتاليتين وفى ظرؼ زمنى اليجاوز  10اياـ على أةصى تقدير .

الةاب الرابع
ىيك الشةكة
الفص األوؿ  :الجمعية العمومية
المادة  :9تتكوف الجمعية العمومية للشةكة من جميع األعراء .
المادة  :10تنعقد الجمعية العمومية للشةكة بعد أخذ رأ مجلس األمناء بدعوة من رئيسها توجو لجميع األعراء
بالشةكة وذلك عن طريق الةريد العاد أو االلكتروني أو الفاكس في المكاف المحدد بالدعوة.
ويعتةػػر االجتمػػاع يػػحيحاص بحرػػور األغلةيػػة المطلقػػة ل عرػػاء  ، )1 + %50فػػإذا ل ػ يكتمػ النصػػاب القػػانوني
تنعقد بعد ساعة ويعتةر االجتماع يحيحاص بحرور  % 30من عدد األعراء.
في حالة عدـ اكتماؿ النصاب في االجتماع الثاني يت اتلاذ إجراءات الدعوة للجمعيػة العموميػة باجتمػاع خػالؿ
أسةوعين  ،ويكوف ىذا االجتماع يحيحاص بحرور  %20من األعراء
المادة  :11لعرو الشةكة أف ينيا عنو بموجا تفويض رسمى ممهور بلت وتوةيع الجمعية العرو  -عرو أخر
في حرور اجتماعات الجمعية العمومية وال يجوز أف يناب العرو إال عن عرو واحد.

المادة  :12في حالة عدـ اتلاذ رئيس الشةكة إجراءات الدعوة النعقاد الجمعية العمومية النتلاب الرئيس
الجديد أو مجلس األمناء خالؿ شهر علي األكثر من انتهاء مدته تقوـ وزارة اللارجية بالتعاوف مع مجلس األمناء
الحالى باتلاذ إجراءات الدعوة وفقاص لإلجراءات الواردة بالالئحة .
المادة  :13بالنسةة لتعدي الالئحة الداخلية فإنو يت باةتراح يتقدـ بو ثل

أعراء الشةكة على األة إلى رئيس

الشةكة ومجلس األمناء الذىي يتولى بدوره دراسة المقترح والتشاور مع رئيس الشةكة بشانو وفي حالة موافقة
مجلس األمناء علي ىذا الطلا يقوـ الرئيس بطرح التعديالت ودعوة الجمعية العمومية غير العادية.
ويعتةر االجتماع يحيم بحرور ثلثي األعراء على اف يت توزيع ما يت االتفاؽ عليو على األعراء ةة االجتماع
بوةت كافى لدراستة ةة التصويت عليو .
المادة  :14يجوز لػثل

األعراء التقدـ بطلا كتابي إلي مجلس األمناء لسحا الثقة من رئيس الشةكة ،وفي

حالة موافقة مجلس األمناء علي ىذا الطلا يقوـ المجلس بالدعوة ينعقاد جمعية عمومية طارئة) غير عادية  .وال
يعتةر االجتماع يحيم اال بحرور 1 + %50من أعراء الشةكة .
المادة  :15تصدر ةرارات الجمعية العمومية العادية باألغلةية المطلقة ل عراء الحاالرين ،وتصدر ةرارات
الجمعية العمومية غير العادية باألغلةية المطلقة لعدد أعراء الشةكة.
المادة  :16إذا خال مكاف عرو مجلس األمناء أو رئيس الشةكة باالستقالة أو زواؿ العروية أل سةا يح
محلة من حص علي اعلي األيوات من المرشحين في أخر انتلابات يحيحة الستكماؿ باةي مدة العروية،
وفي حاؿ وفاة عرو مجلس األمناء أو الرئيس يقوـ الشل

االعتةار الذ يمثلو بترشيم من يح محلة باةي

مدة العروية بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها بهذه الالئحة .

الفص الثاني
رئاسة الشةكة
مادة  :17يتولي الرئيس إدارة الشةكة بالتنسيق مع أعراء مجلس األمناء  ،و يكوف القياـ بمهامه علي أساس
طوعي وال يجوز له اف يتقاالوا اال الػنفقات التي تلصصها المؤسسة لتغطية المصاريف االدارية والنثرية ووفقاص
لالئحة المالية التى تحددىا الرئاسة ومجلس األمناء فى ىذا الشاف .
مادة  :18ينتلا رئيساص للشةكة الوطنية من بين اعرائها لمدة عامين ال يجوز تجديدىا اال لمرة واحدة متتالية
ويشترط للترشم لرئاسة الشةكة الشروط االتيو -:
أ -اف يكػوف المرشػػم رئػػيس احػػد الجمعيػػات أوالمؤسسػػات األىليػػة المشػػهرة بػػوزارة الترػػامن االجتمػػاعي وفقػاص
ألحكاـ القانوف .
ب -أف ال يكوف يدر الده حك نهائي في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مللة بالشرؼ.
ت -أف يكوف ةد مري علي عروية الجمعية التي يرأسها في الشةكة سنة ميالدية كاملة علي االة .
ث -اف تتفق أغراالها مع نشاط المؤسسة .
ج -أف يكوف لديها ةدرات ادارية ومؤسسية وبشرية تمكنها من ادارة الشةكة .
مادة  :19اختصايات رئيس الشةكة :
يتولي رئيس الشةكة تسيير عملها وإدارة شئونها عدا تلك التي نصت ىذه الالئحة علي الرورة موافقة مجلس
االمناء عليها ةة اجراءىا  ،وعلي األخ

األتي :

أ -يكوف ىو الممث القانوني للشةكة أماـ القراء وةة الغير.
ب -إيدار القرار بقةوؿ العروية في الشةكة وذلك بعد موافقػة مجلػس األمنػاء و طةقػاص للقواعػد المقػررة فػي ىػذه
الالئحة .

ت -إعتماد أوجو الصرؼ والموازنة العامة للشةكة ث تقدـ للعرض على مجلس األمناء لمناةشتها مع سيادتو
وإعتمادىا او تعديلها .
ث -فتم حساب مستق خاص بالشةكة يت إيداع ما تتلقاه الشةكة من تةرعات تلص

لتنفيذ ا انشطة

بالشةكة وتتلقاىا من مؤسسو انا ليند او من السادة األعراء أو من أ جهو خارجية أو داخلية .
ج -التقدـ بمقترحات مشاريع وطلةات تمويالت من الجهات المانحة داخلياص وخارجياص يت من خاللها مشاركة
كافة األعراء إف أمكن ذلك .
ح -المساىمة في تطوير برامج المؤسسة السنوية او الممتدة علي ثالث سنوات ويت ذلك بالتشارور مع اعراء
الشةكة وممث مصر في مجلس محافظي المؤسسة.
خ -توفير دورات التدريا وانشطة بناء القدرات للشةكة وايشراؼ عليها بالتنسيق مع مجلس األمناء.
د -إخطار أعراء الشةكة بةدء ةةوؿ الطلةات المتعلقة باةتراح مشروعات واالشتراؾ في تنظي الفاعليات وتدريةه
علي االساليا واالجراءات المتعلقة بكيفية تقدي المقترحات والمشاركة بالتنسيق مع مجلس األمناء .
ذ -تشجيع طلةات تموي المشروعات اللاية بالشةكة .
ر -معاونة أعراء الشةكة في الةح عن شركاء للمشروعات .
ز -دع وتيسير وتشجيع االتصاالت والتعاوف بين أعراء الشةكة الوطنية .
س -المشاركة في االجتماع السنو لرؤساء شةكات المؤسسة.
ش -تنظي اجتماع ألعراء الشةكة ةة االجتماع السنو للمؤسسة  ،والعم علػي إيجػاد أشػكاؿ أخػر مناسػةة
من المداوالت والمناةشات علي المستو الوطني .
ص -التنسيق والتواي مع المقر الرئيسي للمؤسسة بشك منتظ .
ض -تحدي ةائمة أعراء الشةكة وإرساؿ نسلة محدثة لوزارة اللارجية والمؤسسة ك ستة أشهر .
ط -تنظي اجتماع سنو واحد على األة ألعراء الشةكة.

ظ -تنظي أنشطة مشتركة بالتشاور مع األعراء ومجلس أمناء الشةكة.
ع -التشاور مع مجلس أمناء الشةكة التلاذ القرارات المتعلقة باألنشطة المستقةلية.
غ -ترشيم األعراء بناء علي طلا المؤسسة للمشاركة في أنشطة المؤسسة بعد موافقة مجلس االمناء .
ؼ -ابالغ اعراء الشةكة بما تعلن عنو المؤسسة من مقترحات التعاوف للمشاركة فيها.
ؽ -تقدي تقرير فني نصف سنو لوزارة اللارجية "ممث مصر في مجلس محافظي المؤسسة " عن أنشطة الشةكة
وبرامجها وما ت انجازه بعد عرالو علي مجلس األمناء وإةراره .

الفص الثال
مجلس أمناء الشةكة
مادة  :20يتكوف مجلس أمناء الشةكة من خمسة أعراء يت انتلابه من بين أعراء الشةكة الوطنية لمدة ثالث
سنوات.
المادة  :21يشترط لعروية مجلس أمناء الشةكة االتي:
أ -اف يكػػوف المترشػػم جمعيػػة أو مؤسسػػة أىليػػة مشػػهرة وفق ػاص للقػػانوف المػػنظ للعم ػ األىلػػى وخاالػػعة يش ػراؼ
وزارة الترامن ايجتماعى .
ب -أف يكوف ةد مرى علي عروية الجمعية المترشحة بالشةكة سنة ميالدية كاملة علي األة .
ت -أف تتفق أغراالها مع نشاط مؤسسو آنا ليند.
ث -أف يكوف لها دور نشت في فاعليات الشةكة والمؤسسة .
ج -أف يكػػوف لديػػو ةػػدرات إداريػػة ومؤسسػػية وبشػرية تمكنػػو مػػن معاونػػة رئاسػػة الشػػةكة فػػى عمليػػة إتلػػاذ القػرار
والمعاونة فى ادارة الشةكة متى طلا منها ذلك .

ح -أف ال يكوف يدر الد الجمعية المترشحة أو احد اعراء مجلػس إدارتهػا حكػ نهػائي فػي جنايػة أو عقوبػة
مقيدة للحرية في جنحة مللة بالشرؼ او حتى ةرار إدار بالح او وةف النشاط.
مادة  :22ينعقد مجلس أمناء الشةكة بناء علي دعوة رئيس الشةكة مرة ك شهرين علي األة وال يكوف انعقاده
يحيحا اال بحرور اغلةية أعرائو .
و تصدر ةراراتة بموافقة االغلةيو المطلقة لعدد الحاالرين وعند تساو االيوات يرجم الجانا الذ منو رئيس
الشةكو .

اختصايات مجلس األمناء
المادة  :23يلت

مجلس أمناء الشةكة بالمهاـ والمسئوليات االتيو :

أ -مساعدة رئيس الشةكة في عملية ينع القرار .
ب -والع خطت عم لتطوير وادارة الشةكة .
ت -تقدي التوييات والمشورة فيما يتعلق بالسياسات العامة .
ث -فح

طلةات العروية وفح

ةرارات الفص من العروية والةت فيها.

ج -كافة االختصايات األخر المشار لها بهذه الالئحة.

