لوائح اتحاد عُلُوم األرض العربي،

وقواعده التنظيمية ،وقوانينه الداخلية
المادة األولى
التعريف والقواعد األساسية
اارا باس ا  ،ArabGUعبااارة عااح اتحاااد ع االمي غياار ربح اي،
اتحاااد عُلُااوم األرض العربااي ،المعااروت اختاا م

ااد علااى الشوان ا
يهاادت ىلااى ت ااشي ون اار ودع ا ُعلُااوم األرض بفروعهااا ال ُمختلفااة ااي الع اال العربااي .ويا ُق اوم االتحا ُ

األكاديميااة والعلميااة ،وال عالق ااة لااه اح قريا ا أو اح بعي ااد باااأل ور والقضااايا السياس ااية ،كمااا أنااه ليسا ا لااه عالق ااة

باالختال ااا األيديولوجيااة أو الفائفيااة أو العقائديااة ،ض االم عااح أنااه ال يهاادت ىلااى تحقي ا

اس ا

اديااة .ويح ا

المنظمة ،التي سوت يت تفبيقها ب ُ ل جدية؛ توطئةم لتحقيا
االتحاد ،ويُنظ العمل يه ،شموعة ح القواعد واللوائح ُ
المتوخاة ح وراء ىن ائه ،والنتائج المر ُجوة ح تأسيسه.
األهدات ُ
المادة الثانية
األهدات
يُم ح ىجمال األهدات المن ودة ح وراء ىن اء اتحاد ُعلُوم األرض العربي ي النقاط التالية:
المساهمة ي ن ر المعارت األكاديمية والتقنية ي شاال ُعلُوم األرض ي شتى ُربُوع العال العربي.
ُ .1
المشتم والشمهور بالدور الفاعل الذي تلعبه عُلُوم األرض ي تنمية العال العربي.
 .2تعزيز الفه لدى ُ

المشتم العلمي العالمي ح
 .3دع أواصر الالة بيح ُعلماء األرض العرب ح جهة ،وتقوية الروابط بينه وبيح ُ
جهة أخرى.
المؤتمرا  ،والحلقا
 .4تنظي ُ

الدراسية ،والندوا  ،والدورا

األرض.

التدريبية ،وورش العمل ،ي كا ة وضوعا

ُعلُوم

اختاارا باس ) ،(AGFي شاال
 .5ن ر شلة علمية بعنوان  ،Arabian Geo-Frontiersوتُعرت
م
ُعلُوم األرض ،على أن يت تح ي البحوث المن ورة بهذه المشلة ح جان أساتذة وُتخاايح على ُستوى
العال .
المشتم العربي المهارا الالز ة لالبت ار ي شاال
 .6ت شي ودع التعلي والتدري والبحث؛ بهدت ىكساب ُ
ُعلُوم األرض.
1

المتواجدة ي المنفقة العربية ،وتقدي الم ُ ورة واقتراح الحلول الناجعة ل يفية
 .7تبيان أهمية المواق الشيولُوجية ُ
المحا ظة على هذه المواق بالتعاون ُتخذي القرار بالشها األخرى.
ُ
 .8العمل على تحقي األهدات سالفة الذكر ،والولُوج ىلى أية أن فة أخرى تتس
ىن اء االتحاد.

األهدات الرئيسة ح وراء

المادة الثالثة
األعضاء
 .1تانيف األعضاء
ثمة ثالثة أنواع ح األعضاء ينضوون تح
وُتفلبا تُميا ُزهُ ح غيره ح األنواع على النحو التالي:

ظلة اتحاد ُعلُوم األرض العربي ،ل ُ ل نوع نها ُكنية وحقوق

(أ) أعضاء عاديون
عضوية اتحاد ُعلُوم األرض العربي سوت ت ُ و ُن ُتاحةم للعلماء والباحثيح ي شاال عُلُوم األرض ،وكذا
والمؤسسا وطيدة الالة بتدريس وتفبي وتفوير هذه ال ُعلُوم على ُستوى العال بأسره ،بما يتس
للهيئا
ُ
أهدات اتحاد عُلُوم األرض العربي.
(ب) أعضاء شرت

الشليلة

بناء على ُوا قة أغلبية أعضاء شلس اإلدارة ،لأل راد ذوي اإلسها ا
تُمنح ُ
العضوية ال ر ية ،م
واالبداعا الخالقة ي شاال عُلُوم األرض بافة عا ة ،ولمح أثروا شاال عُلُوم األرض ي المنفقة العربية

وال رق األوسط بافة خاصة .ويتمت أعضاء ال رت بنفس الحقوق والمزايا التي يتمت بها األعضاء العاديون ،ىضا ة
ىلى ىعفائه ح د رسوم العضوية.
(جا) أعضاء طالب

يت نح هذا النوع ح العضوية ألي طال يسعى الست مال دراسته ي شاال ُعلُوم األرض على ُستوى

العال  .والفال ُ ليس له ح التاوي  ،ويتمت بتخفيض قيمة رسوم العضوية.
 .2رسوم العضوية

تُحدد قيمة رسوم العضوية السنوية ح قبل شلس ىدارة اتحاد ُعلُوم األرض العربي ،ويت ىقرارها بموا قة
الملتقى العلمي لالتحاد .ويُستح د رسوم العضوية بداية العام الميالدي.
الم اركيح ي ُ
غالبية األعضاء ُ
2

 .3قبول األعضاء
والمؤسسا
يا ُقوم األ راد والهيئا
ُ

التي ترغ

ي الحاول على عضوية اتحاد ُعلُوم األرض العربي بملء

العام ،نيابةم عح رئيس االتحاد ،بقبول
يح ُ
استمارة ،يت تقديمها فوعةم برسوم العضوية ىلى األ يح العام .ويقوم األ ُ
العضوية ،شريفة ُوا قة شلس ىدارة اتحاد ُعلُوم األرض العربي.
 .4ىنهاء العضوية
يت ىنهاء عضوية أي رد أو هيئة ح اتحاد عُلُوم األرض العربي ،بعد تاوي غالبية أعضاء شلس اإلدارة،
رسوم العضوية ،أو بسب

ي حالة ا ىذا تقاعس العضو أو ل تلتزم الهيئةُ بد
أيضا طل
أخالقية أو ثبو التورط ي أ ور ُخلة بال رت .ويح للعضو أو للهيئة م
ُعلُوم األرض العربي.

تورط العضو أو الهيئة ي قضايا
االنسحاب ح عضوية اتحاد

المادة الرابعة
شلس اإلدارة
 .1التعريف والواجبا والمسئوليا
تُدار شئون اتحاد ُعلُوم األرض العربي ح قبل شلس ىدارته .وأعضاء شلس اإلدارة البد أن ي ونوا أعضاء

باالتحاد .وال ي ُشوز للحاصليح على عضوية االتحاد ح الفالب االنضمام لعضوية شلس اإلدارة .كما ال يح
ألعضاء المشلس االست اري األعلى لالتحاد االنضمام لعضوية شلس اإلدارة .وينبغي على أعضاء شلس اإلدارة
بذل قاارى الشهد لتحقي األهدات التي أُن ىء االتحاد ح أجلها .وألعضاء المشلس الح

ي اقتراح تعديال

على اللوائح والقواعد التنظيمية والقوانيح الداخلية ،وسد العشز ي أية لشنة ح اللشان ،ضالم عح ُتابعة التقارير
المقد ة ح األعضاء.
وااللتماسا ُ
 .2الهي ل العام لمشلس اإلدراة
المؤسسيح
يت ل شلس ىدارة اتحاد ُعلُوم األرض العربي ح :رئيس ،وثالثة نواب ،واألعضاء الثالثة ُ
لالتحاد ،وأ يح عام ،وأ يح ُ
صندوق ،و سئول عح الموق على شب ة الم ُعلُو ا الدولية (االنترن ) .ويتمت األعضاءُ
المؤسسون لالتحاد بح العضوية الدائمة بمشلس اإلدراة ،كما يح له االحتفاظ بمنا
الثالثةُ ُ

3

األ يح العام.

والفترة الز نية لألعضاء غير الدائميح باالتحاد (وه  :الرئيس ،ونواب الرئيس الثالثة ،وأ يح الاندوق ،و سئول
الموق ) دتها عا يح.
 .3تعريف أعضاء الفري المؤسس لالتحاد
اارة ىن اااء

المؤسااس لالتحاااد ىلااى األعضاااء الثالثااة الااذيح جال ا بخاااطره
يُ ااير اصاافالح أعضاااء الفري ا ُ
ااد عرو ماا بايح جمهارة ُعلمااء
اتحاد ُعلُاوم األرض العرباي ،ثُا قاا وا بتأسيساه وتدشاينه ،وبفضال جهاوده أضاحى االتح ُ
األرض على ُستوى العال  .وهؤالء األعضاء ُه الدكاترة :زكريا هميمي ،وباس زهير ،وُحمد زوب .
 .4انتخاب أعضاء شلس اإلدارة غير الدائميح
ياات ىج اراء االنتخابااا ُك ال عااا يح؛ النتخاااب األعضاااء غياار الاادائميح بمشلااس اإلدارة .وتُشاارى االنتخابااا ُ
الملتقى العلمي التحاد عُلُوم األرض العربي.
خالل ُ
شلس اإلدارة

 .5اجتماعا

اس
يشتم ا شلااس اإلدارة بنا م
ااء علااى دعااوة ُقد اة اح قب ال رئاايس اتحاااد ُعلُااوم األرض العربااي .ويعقااد المشلا ُ
الملتقاى العلماي التحااد عُلُاوم األرض العرباي .ويحا لارئيس االتحااد اللشاوء
ا م
جتماعا رةم ُكل عا يح على األقل خاالل ُ

المتواجااديح باالجتماااع
ىلااى التاااوي ُكلم اا دع ا الضاارورةُ ىلااى ذل ا  .ويح ا ل ُ ال عضااو ااح أعضاااء شلااس اإلدارة ُ
الم اركيح ي االجتماع.
ُمارسة ح التاوي  .وي تمل
ُ
النااب القانوني لمشلس اإلدراة بأغلبية األعضاء ُ
المادة الخا سة

التعديال على لوائح االتحاد وقواعده التنظيمية
يت ىجراء تعديال على لوائح اتحاد ُعلُوم األرض العربي وقواعده التنظيمية وقوانينه الداخلية ى ا باقتراح اح

شلس اإلدارة ،أو اي حالاة اا ىذا تاقادم ع ارون ُعض ماوا -علاى األقال -باالتحااد بمقتارح ىلاى رئايس االتحااد ،وقاا وا

المقتاارح ،وب ُمراجعااة اللااوائح
اس ىدارة االتحاااد بدراسااة ُ
بااالتوقي علااى هااذا ُ
المقتاارح .و ااي ثاال هااذه الحالااة يا ُق اوم شلا ُ
الموا قاة النهائياة علاى هاذه التعاديال بعاد طرحهاا لالساتفتاء
والقواعد والقوانيح ،ثُ ىجراء التعديال المقترحة ،وتات ُ
على الشمعية العمو ية التحاد ُعلُوم األرض العربي بأغلبية أصوا األعضاء الحاضريح.
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