بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الجالية الفلسطينية في المملكة الهولندية
النظام الداخلي
نحن أبناء الشعب الفلسطٌنً الممٌمٌن فً المملكة الهولندٌة ،و تأكٌدا منا على عمك انتمائنا و والئنا لوطننا
التارٌخً فلسطٌن و إٌمانا منا على أن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ممثال للشعب الفلسطٌنً ،و إٌمانا منا
بالحفاظ على تراثنا العربً الفلسطٌنً األصٌل و من أجل تطوٌره و التفاعل من خالله مع المجتمع
الهولندي نعلن بإسم هللا تأسٌس الجالٌة الفلسطٌنٌة فً المملكة الهولندٌة.

الباب األول
مادة  :1إسم الجالٌة و ممرها
اإلسم  :الجالٌة الفلسطٌنٌة فً المملكة الهولندٌة و تشمل أبناء الشعب الفلسطٌنً الممٌمٌن فً هولندا ،و
هً تجمع ثمافً و إجتماعً و تربوي و رٌاضً و خٌري ٌعنى بمضٌته الوطنٌة و ٌعمل عن الدفاع عنها
بكل الوسائل المتاحة و تلتزم أسلوب العمل الجماعً نهجا و ممارسة.
المقر :تعتمد مدٌنة روتردام ممرا رئٌسٌا للجالٌة بصورة مؤلته .

الباب الثاني
مادة  :2أهداف الجالية الفلسطينية
 تسعى الجالٌة إلى تحمٌك األهداف التالٌة: #تعزٌز و تموٌة أواصر األخوة و الصدالة و توطٌد العاللات اإلجتماعٌة بٌن أفراد الجالٌة فً هولندا.
 #العمل على حل مشاكل أبناء الجالٌة إن وجدت و ضمن اإلمكانٌات المتاحة.
 #تعمل الجالٌة على توضٌح الحمائك التارٌخٌة و السٌاسٌة و الثمافٌة و اإلجتماعٌة الخاصة بالشعب
الفلسطٌنً من خالل إحٌاء الندوات و النشاطات اإلعالمٌة و الثمافٌة و الحفالت التراثٌة.
 #العمل على إبماء اللغة العربٌة حٌة بٌن أطفالنا و ذلن من خالل السعً دوما على تأمٌن تدرٌسً للغه
العربٌة لهم.

 #تعمل الجالٌة على دعم المؤسسات اإلنسانٌة و الصحٌة و الثمافٌة الفلسطٌنٌة فً الوطن المحتل و
الشتات.
 #إٌجاد وسائل إتصال ثمافٌة و إجتماعٌة حضارٌة بٌن أبناء الجالٌة المتواجدٌن هنا و المجتمع الهولندي
أفرادا و مؤسسات و توثٌك عاللة الصدالة مع أبناء الجالٌات األخرى.
 #إٌجاد لنوات وسبل إتصال مع الجالٌات الفلسطٌنٌة والمؤسسات ذات العاللة المتواجدة فً العالم بهدف
وحدة الصف الفلسطٌنً والدعم الكامل لنضاله العادل.
 #توطٌد العاللات مع المؤسسات العربٌة واألجنبٌة الموجودة ضمن أراضً المملكة الهولندٌة.
 #الدعم الكامل والمتواصل لنضال شعبنا الفلسطٌنً بكافة أشكاله.
 #العمل على رفع الوعً الفكري والسٌاسً ألعضاء الجالٌة.
 #تجمٌع وتأثٌر الطالات العلمٌة والنمابٌة التً ٌحملها أبناء الجالٌة بما ٌخدمهم وٌخدم لضٌتهم الفلسطٌنٌة.

الباب الثالث
مادة  :3العضوية
تمبل عضوٌة أي فلسطٌنً من الجنسٌن ممن أتم الرابعة عشر من عمره ،حسن السٌرة ،غٌر محكوم
بجرم شائن ،وٌمدم طالب اإلنتساب إلى الهٌئة اإلدارٌة طلبا ٌتضمن اإلسم الكامل والسن والمهنة والشهادة
العلمٌة والعنوان ومدة اإللامة.
مادة :3
تنمسم العضوٌة إلى ثالثة ألسام :
ا -عضو أساسً ب -عضو مرالب ج-عضو شرف
مادة :4
العضو األساسً:
أ .أن ٌكون فلسطٌنٌا وممٌما فً المملكة الهولندٌة.
ب .أن ٌكون لد أتم السادسة عشر من عمره.

ج .أن ٌلتزم بأحكام النظام الداخلً.
د .أن ٌلتزم بدفع إشتران العضوٌة ولدره ٌورو واحد.
مادة :5
حموق العضو األساسً:
أ .له الحك فً التعبٌر عن آرائه والدفاع عنها والمشاركة فً جمٌع نشاطات الجالٌة.
ب .له الحك فً ممارسة حموله فً التصوٌت فمط لمن أتم السادسة عشر من عمره والتصوٌت والترشٌح
لمن أتم الثامنة عشر وال ٌتم ذلن فً الحالتٌن إال فً الحضور شخصٌا.
مادة :6
واجبات العضو األساسً :
أ .العمل على تحمٌك اهداف الجالٌة و المحافظة على سمعتها.
ب .تسدٌد االشتركات فً ولتها.
ج .اإللتزام بمرارات المؤتمرات و الجمعٌات العمومٌة و الهٌئة اإلدارٌة.
د .المشاركة فً اللجان الفرعٌة للجالٌة و تعزٌز العمل التطوعً.
ذ .الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطٌنً فً كافة الموالف و المناسبات.
مادة : 7
العضوالمرالب:
ٌعتبر عضوا مرالبا كل من توفر فٌه أحد الشرطٌن التالٌٌن:
أ .أن ٌكون من أبناء الجالٌة الفلسطٌنٌة الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن الرابعة عشر و السادسة عشر عاما.
ب .كل متزوج من فلسطٌنٌة و أبناؤه أو متزوجة من فلسطٌنً .
مادة  : 8للعضو المرالب كافة حموق العضو األساسً ما عدا التصوٌت و الترشٌح.
مادة  : 01عضو الشرف:
هو كل شخص لدم خدمات كبٌرة أو موالف داعمة للجالٌة الفلسطٌنٌة و للمضٌة الفلسطٌنٌة و تحدده الهٌئة
اإلدارٌة وله كافة حموق العضو األساسً ما عدا التصوٌت و الترشٌح.

مادة  : 00زوال العضوٌة األساسٌة :
أ .تزول العضوٌة فً حال فمدان شرط من الشروط الواردة فً هذا النظام الداخلً.
ب .فً حال إنتمال العضو و إلامته خارج الجالٌة (المملكة الهولندٌة )
ج .اإلستمالة الخطٌة التً ٌجب تمدٌمها للهٌئة اإلدارٌة.
د .الوفاة.
مادة  :01فً حال إخالل العضو األساسً بدفع اشتراكه الشهري و لمدة ستة أشهر تجمد عضوٌته.
مادة  :02إعادة العضوٌة:
تعود العضوٌة إلى العضو الذي زالت عنه العضوٌة
أ .بعد زوال األسباب التً أدت إلى سموط العضوٌة و تجمٌدها.
ب .تمدٌم طلب خطً من العضو المعنً و إلراره من الهٌئة اإلدارٌة.

الباب الرابع هيئات الجالية
اوالَ  :المؤتمر العام
مادة ٌ :03تألف المؤتمر العام من جمٌع اعضاء الجالٌة
مادة ٌ :04نعمد المؤتمر العام بناء على رسالة خطٌة او وفما لوسائل التواصل االجتماعً من لبل الهٌئة
االدارٌة الى كافة األعضاء وذلن لبل موعد االنعماد بشهر على األلل وتتضمن الرسالة جدول اعمال
المؤتمر ومكان و زمان االنعماد.
مادة ٌ :05عتبر انعماد المؤتمر لانونٌا فً جلسته األولى ان حضره النصف زائد واحد من األعضاء وفً
حال عدم اكتمال النصاب ٌعمد بعد شهر بمن حضر.
مادة ٌ :06عمد المؤتمر العام مرة واحدة كل سنتٌن .
مادة ٌ :07مكن الدعوة الى اجتماع طارئ للمؤتمر العام بناء على طلب الهٌئة االدارٌة او بناء على طلب
االكثرٌة من المنتسبٌن وتتم الدعوة لمنالشة الموضوعات والتً بسببها تم الطلب لعمد االجتماع الطارئ .

مادة  :08تفتتح الهٌئة االدارٌة للجالٌة المؤتمر بعد تثبٌت النصاب بحٌث ٌرأس المؤتمر رئٌس الهٌئة
االدارٌة وٌموم أمٌن السر بتدوٌن محاضر االجتماع ولرائتها فً نهاٌة االجتماع والتولٌع علٌه من لبل
كافة اعضاء الهٌئة االدارٌة.
مادة  :11تؤخذ لرارات المؤتمر:
أ -اكثرٌة النصف زائد واحد لألعضاء الحاضرٌن األساسٌٌن بما ٌخص التصوٌت التمارٌر وااللتراحات.
ب -بأغلبٌة ثلثً االعضاء الحاضرٌن األساسٌٌن بما ٌتعلك بالتالً-:
•

تعدٌل النظام الداخلً

•

نمض لرار مؤتمر سابك

•

سحب الثمة من الهٌئة االدارٌة بشكل فردي او جماعً

مادة ٌ :10تم فتح باب الترشٌح واالنتخابات من لبل المؤتمر وحسب عدد االعضاء المرشحٌن ٌتم ما ٌلً
ا -اذا كان عدد المرشحٌن ٌساوي العدد المطلوب لألمانة العامة حسب النظام الداخلً فإن األمانة العامة
تنجح بالتزكٌة كل حسب منطمته
ب -إذا كان عدد المرشحٌن ألل من العدد المطلوب ٌفمد هذا اإلللٌم نسبته و ٌعتمد من لام بترشٌح نفسه
بالتزكٌة
ج -اذا كان عدد المرشحٌن اكثر من العدد المطلوب ٌدخل المؤتمر فً بند االنتخابات و اجرائاته كل
حسب اللٌمه
مادة  -11تجري االنتخابات بطرٌمة االلتراع السري
مادة ٌ -12تم فرز االصوات علنٌا و تكون االمانة العامة مكونة من المرشحٌن الحاصلٌن على اعلى
االصوات تدرٌجٌا
مادة ٌ -13دعو مكتب رئاسة المؤتمر االمانة العامة المنتخبة الول اجتماع لها من اجل انتخاب الهٌئة
االدارٌة بذات الٌوم

ثانٌا األمانة العامة
مادة ٌ – 14جب أن الٌتجاوز عدد أعضاء األمانة العامة الخمسٌن عضوا وٌجوز أن ٌكون ألل من ذلن .
مادة  -15من مهام األمانة العامة و صالحٌاتها
 انتخاب الهٌئة اإلدارٌة اإلشراف عى تنفٌذ خطة عمل الهٌئة اإلدارٌة و متابعة نشاطاتها تشكٌل اللجان المناسبة لمتابعة نشاطات الجالٌة تزوٌد الهٌئة اإلدارٌة بااللتراحات التً من شأنها تفعٌل عمل الجالٌة و تموٌة العاللة بٌن الهٌئة اإلدارٌةو عموم الجالٌة
 تعمد اجتماعا دورٌا كل ستة اشهر لمنالشة المضاٌا المعروضة و متابعة عمل الجالٌةثالثا الهٌئة االدارٌة
مادة  – 16تدٌر شؤون الجالٌة هٌئة ادارٌة ٌتم انتخابها من االمانة العامة بحٌث تكون مدة وال ٌتها سنتٌن
.
مادة  – 17تحدد الهٌئة االدارٌة دورٌة اجتماعاتها حسبما ترتئٌه مناسبا المكانٌاتها على ان ال تتعدى
دورٌة االجتماعات ثالثة اشهر .
مادة  -18تتكون الهٌئةاالدارٌة من تسع اعضاء اساسٌٌن ٌتم انتخابهم جمٌعا من لبل االمانة العامة مباشرة
اضافة الى ثالث اعضاء احتٌاطٌٌن لسد الفراغ حال الوفاة او السفر او التجمٌد او السباب اخرى .
مادة  – 21تنتخب الهٌئة االدارٌة رئٌسها وتوزع مهام اعضائها فً اول اجتماع لها بعد انتخابها .
مادة  – 20ال ٌحك لرئٌس الهٌئة االدارٌة المنتخب من لبلها ان ٌتولى رئاستها لدورة ثانٌة .
مادة  -21لالمانة العامة تجمٌد مهمة اي عضو من اعضاء الهٌئة االدارٌة حال غٌابه المستمر او عدم
رغبته فً االستمرار او اهماله .
مادة  – 22واجبات الهٌئة االدارٌة :





تطبٌك النظام الداخلً
االلتزام بتطبٌك لرارات وتوصٌات المؤتمرات العمومٌة
تمثٌل الجالٌة فً كافة المحافل الرسمٌة
تنمٌة مالٌة الجالٌة وتنظٌم االٌرادات و الصادرات






دعوة االعضاء للمؤتمرات العمومٌة وفما للوسائل المتاحة
ابالغ االعضاء بكافة النشاطات والفعالٌات التً تنظمها او تشارن بها
الرد على تساؤالت والتراحات اعضائها بالطرٌمة التً تجدها مناسبة
العمل على تحمٌك اهداف الجالٌة وفما الحكام المادة الثانٌة من هذا النظام

مادة  – 23مهام رئٌس الهٌئة االدارٌة:







ٌرئس اجتماعات الهٌئة وٌولع كافة مستنداتها
ٌمثل الجالٌة فً كافة النشاطات واالتصاالت الرسمٌة المتعلمة بها
ٌدعوا الى االجتماعات الطارئة بالتنسٌك مع امٌن السر واذا تعذر ذلن ٌدعو لها شخصٌا
ٌفصل فً المسائل االدارٌة واالمور المستعجلة وٌعرضها على الهٌئة فً اول اجتماعاتها
ٌولع امر الصرف عن الهٌئة االدارٌة
ٌشرف على تنفٌذ المرارات الصادرة عن المؤتمرات والهٌئة االدارٌة

مادة  – 24مهام امٌن سر الهٌئة االدارٌة :






الدعوة الجتماعات الهٌئة االدارٌة والتنسٌك بٌن اعضائها
االحتفاظ بختم ومستندات الجالٌة
كتابة محاضر جلسات الهٌئة االدارٌة
االشراف على لوحة االعالنات فً ممر الجالٌة
اجراء مراسالات الجالٌة وحفظها فً ملفات خاصة

مادة  – 25مهام امٌن صندوق الهٌئة االدارٌة :






جمع االشتراكات والواردات والصادرات للجالٌة
ٌدٌر كافة الشؤون المالٌة
التولٌع الى جانب الرئٌس على مستندات الجالٌة المالٌة وحفظها فً ملفات خاصة
تنفٌذ المرارات المالٌة وتمدٌم التمارٌر المالٌة الدورٌة بوالع كل ثالثة اشهر
االشراف على ممتلكات الجالٌة واثاث ممراتها واجهزتها والحفاظ علٌها

مادة  – 26االجتماعات الطارئة للهٌئة االدارٌة :
تتم الدعوة لالجتماعات الطارئة بناء على طلب ثالثة من اعضاء الهٌئة االدارٌة  ,والٌجوز طرح اي
نمطة على جدول االعمال سوى النمطة التً من اجلها عمد االجتماع الطارئ
مادة  – 27تسمط العضوٌة عن عضو الهٌئة االدارٌة حالة :
 التغٌب بدون عذر ممبول عن ثالثة اجتماعات دورٌة متتالٌة

 التمصٌر فً اداء المهام المنسوبة الٌه بشكل ٌؤثر سلبا على سٌر عمل الجالٌة فً تنفٌذ لراراتها
وذلن بمرار من الهٌئة االدارٌة بأغلبٌة ثلثً اعضائها
مادة  – 28فً حالة استمالة الهٌئة االدارٌة تعمد االمانة العامة اجتماعا النتخاب هٌئة ادارٌة جدٌدة وفً
حال تكرار ذلن {اي استمالة الهٌئة الجدٌدة } تتم الدعوة الى مؤتمر عام استثنائً
مادة  – 31تتكون مالٌة الجالٌة من رسوم العضوٌة وتبرعات االعضاء والمؤٌدٌٌن الغٌر مشروطة
واٌرادات الحفالت والنشاطات االخرى
ملحق النظام الداخلي
مادة ٌ - 0ستثنى المؤتمر العام والذي سٌنعمد بتارٌخ  1105-4-10من كافة احكام هذا النظام الداخلً
التعلمة بكٌفٌة وآلٌة االنتخابات والتً ستنبثك عنها هٌئة ادارٌة مؤلته
مادة  – 1المؤتمر العام والذي سٌنعمد بتارٌخ  1105-4-10هو سٌد نفسه
مادة  – 2مدة والٌة الهٌئة االدارٌة المؤلتة والمنبثمة عن مؤتمر  1105-4-10هً سنة واحدة فمط
مادة  – 3على الهٌئة االدارٌة المؤلته المنبثمة عن انتخابات  1105-4-10العمل على تشكٌل مجلس
امناء مؤلف من خمس أعضاء من أبناء الجالٌة بحٌث تنحصر مهمة هذا المجلس بالدعوة الى عمد المؤتمر
العام حال اخالل اي هٌئة ادارٌة بأحكام النظام الداخلً لهذه الناحٌة
مادة  – 4نصاب اجتماعات األمانة العامة والهٌئة االدارٌة وكافة اللجان هو النصف زائد واحد
مادة  – 5ترخذ لرارات األمانة العامة و الهٌئة االدارٌة وكافة اللجان االخرى باألكثرٌة {النصف زائد
واحد } باستثناء ما ورد فً المادتٌن {  } 27 , 11من هذا النظام الداخلً وعلى ان ٌكون صوت الرئٌس
مرجحا فً حال تعادل األصوات
مادة  – 6فً حال عدم التزام الهٌئة االدارٌة بدورٌة اجتماعاتها وفما الحكام المادة  17من هذا النظام فانه
ٌحك لثلث اعضاء االمانة العامة ان تعمد اجتماعا طارئا لمعالجة التمصٌر الناجم عن الهٌئة االدارٌة لهذه
الناحٌة

وهللا ولي التوفيق
وهو من وراء القصد

