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 AAPSOمنظمة تضامن الشعوب األفريقية اآلسيوية 

Afro-Asian People's Solidarity 
Organisation 

والتقليدية  الصناعات احلرفية الفنون و اإلحتاد األفريقي اآلسيوي للسياحة و دستور / 
 أفاسو  – AFASU  . والتجارة اإللكرتونية واألحباث

Constitution / African-Asian Union for Tourism, 
Arts, Culture ,Crafts &Traditional Industries,E-

Commerce, Research and Studies . 

 AAPSOمنبثق من منظمة تضامن الشعوب األفريقية اآلسيوية 
 ديباجة 

  لفكرة والداعي ا  صاحب  قرتاح من ريقية واألسيوية ب طين عدد من الدول األفموا   منة  تالقت أفكار وقناعات جمموع •
العربهوري ش من مجد درويحممد حمم سام  ح/  ، الدكتورإليها وهو    واملؤسس األول لإلحتادالفكرة    ية صاحبة مصر 

  وهو  هويدير رتأسة  وي   (  إختياري)    (اإلدارة ) جملس     لالحتادله احلق يف تشكيل اجمللس الرائسي    اإلحتاد وكذا    رئيس 
 . على حتقيقها  ا  كرة وعمل جاهد فل اب من آ الذي 

عبد الفتاح السيسي رئيسا  لإلحتاد  حتاد مع رائسة مصر متمثلة يف رئيسها فخامة الرئيس  وقد تزامنت فكرة إنشاء اإل •
 . 2019اإلفريقي عام 
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 هتمام  واإلوالسفر  ة ياحالس تطوير قطاع   فاض مستواىتتمثل يف إخنمة حقيقية تجود أز سسني على  و أكد املؤ   قدو  •
بني الدول  مية الرقمية  وحمو األ والتدريب والتحول الرقمي    واالحباث  والتجارة االلكرتونية  ت احلرفية والتقليديةلصناعااب

املتخصصة  سيوية  واأل  األفريقية العمالة  وكذا عدم وجود كيان    ،اليت ذكرانها  كل هذه اجملاالتيف  اليت تعمل  وخمرجات 
بني شعوب الدول بشكل عام وبني الشعوب  وذلك    وقت االزمات  لقطاعاتقطاع من هذه ا   بكل  خلاصةالعمالة ا يرعي  

كل اجملاالت  يف  واقعية له    اد حلوال  إجيوجب العمل عليه و   ، مما يدل على وجود قصورشكل خاص األفريقية واألسيوية ب
 .سالفة الذكر 

  بعداد وكل ما مت ذكره و   بكل هذه القطاعات  يعيند  اإحتقوا على أتسيس  اتفالقناعة و   املؤسسني  لذا تولدت لدي  •
وتدريب  ورعاية   وتعليم  الالعاملني  وأتهيل  والطريان  بقطاع  والسفر  الصناعات  سياحة  والتقليدية  وقطاع  احلرفية 

وحتسني سبل    لى الفقر والبطالةالقضاء ع ف  دوذلك هب  عامة   بصفة   حباثواألوالتجارة االلكرتونية والتحول الرقمي  
 . رتني ابلقا العيش 

،  احلكومية العريقة  غري  الدولية  نظمة، تلك املدستور منظمة تضامن الشعوب األفريقية اآلسيويةعلى    وبعد اإلطالع •
ديب ورد يف  والذي  هلا  العام  اهلدف  مع  دومتشيا   يلاجه  ما  على  ينص  والذي  "ي ستورها  تضمنظم:  الشعوب  ة  امن 
  ، ل املشرتك للقضاء على ظلم الشعوب النضا  يف   وآسيا،  ريقيا فأعوب األفريقية اآلسيوية حركة تضامن مجاهريية بني ش

اإلستقالل تدعيم  أجل  العدوانيةياحلقيق  ومن  السياسات  ضد  السيادة  عن  والدفاع  حتقيق    ، ،  أجل  ن  األمومن 
احلق  ياالقتصاد أجل  ومن  ابلثقافة  واالجتماعية  االقتصاديةتنمية  ال  يفقهم  طري  اختيار   يف ،  النهوض  أجل  ومن   ،

ثقافة    تعزيزو  م الدائم لسالوا  ل نزع السالح العام واألمن الدول ، ومن أجلو من العنف، ومن أجل عامل ي نيةوطال
  وعاية العاملني والعمال اإلقتصاد، والتنمية اإلجتماعية املستدامة، وإحرتام حقوق اإلنسان،التعليم، الفكر، السالم،  
 . والبطالة  ر فقوالقضاء على ال  نسنيوضمان املساواة بني اجل

  ئ ابندونج إىل مباد  استنادا    -ب األفريقية اآلسيوية  منظمة تضامن الشعو   فإندولية    ودميقراطية   دديةتع   ري حكوميةوكمنظمة غ 
املتحدة  وحركة عدم اإلحنياز  للسالم   -، واإللتزام الكامل مبيثاق األمم  القوى احملبة  يتجزأ من  إرساء  هى جزء ال  ، من أجل 

، ومن أجل  عالم واإلتصاليد لإل اجلد  ظام الدول ، والني الدميوقراط  يظام االقتصادمة الن، وإقاقات الدوليةالالع الدميقراطية ىف  
منظمة التضامن أولوية لقضية ختفيف    ي عط، ت  ، ومتشيا  مع التنمية اإلقتصادية السليمة سان ومحاية البيئة حقوق اإلنلدفاع عن  ا

 والبطالة. والقضاء على الفقر الفقر 

 -يلي: ور املنظمة والذي ينص على ما دست  التاسع من ا  للهدف قيقوحت •
، وكذلك تعميق التعاون واملساعدة  جديد لإلعالم واإلتصال  ، ونظام دوىلوثقافية   نسانية إو   جتماعيةإو   قتصادية إ حتقيق تنمية  "

      "، حتقيقا هلذه األهداف، فيما بني األمم واملنظمات الدميقراطية املتبادلة 
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 " والتجارة اإللكرتونية  اثواالحباحلرفية والصناعات   للسياحة سيوي آلا اإلحتاد األفريقي "فقد مت االتفاق على أتسيس  

 "حتت مظلة منظمة تضامن الشعوب األفريقية اآلسيوية وينضم إىل أمانة االحتادات النوعية للمنظمة. 

 

 : هدافه  أو اد حتنشاء اال الفصل األول : إ

 م  مفاهي

 سيوية  آلا يعين ابملنظمة : منظمة تضامن الشعوب األفريقية 

اب :  إليعين  والصناعات  "  حتاد  للسياحة  اآلسيوي  األفريقي  اإللكرتونية  ية احلرفاإلحتاد  والتجارة    –افاسو  )   . " واالحباث 
AFASU ) 

 املادة األوىل : اإلنشاء  

نط  حتادإينشأ   "يف  الاق  تضامن  "  "اآلسيوية   فريقية األ  شعوبمنظمة  األف اإلحتايسمى  والصناعات    للسياحةسيوي  آلا  ريقي د 
 ". والتجارة اإللكرتونية  الحباثاو  احلرفية

 إنشائه. وحتدد إختصاصاته النوعية يف وثيقة ،   1-1
.  نية كرتو رة اإللوالصناعات احلرفية واالحباث والتجااإلحتاد األفريقي اآلسيوي للسياحة  " دستور يسمى هذا النظام "  1-2

 . لالحتادام الع ن املؤمترويعمل به من اتريخ إقراره م
“خيت 1-3 األفريقيذ  اإللكرتونية  واالحباث  احلرفيةوالصناعات    للسياحة سيوي  آلا  اإلحتاد  مصر    " والتجارة  من مجهورية 

فتح مكاتب  حتاد  م لال ، وجيوز مبوافقة املؤمتر العاةابلعاصمة القاهر ئيس له  ويكون املكتب الر   ، رئيسا  لهالعربية مقرا  
مب ف أخرى  مصرافحرعية  أهدافه سيا  آ و   فريقيا أوبدول    ظات  جيوز لتحقيق  داخل    ، كما  لإلحتاد  متثيل  مكاتب  فتح 

 إقليمية. ومكاتب   الدول األعضاء ابالحتاد
  ها اعنو أواهليئات واملنظمات مبختلف    األفراد واملؤسساتيف عضويتها  غري حكومية تضم    دولية  االحتاد منظمة شعبية 1-4

االلكرتونية  والتجارة  دية والصناعات الصغرية واملتوسطةوالتقلي  صناعات احلرفية الو  ان والسفر والطري  ابلسياحة  عنية ملا
املستدامة  املهتمة   نولوجياوالتك  واالستثمار  والتنمية  القطاعات  وكل  والصناعة  ورعاية    لتدريب اب   والتجارة  والتاهيل 

األحباوابألالعاملني   اآل ي فريقث  يفيسة  بتنمي  اجملاالت كل  وية  املهتمة  اهليئات  اوكل  الفقر  النسان  ة  على  وابلقضاء 
 يف دول قاريت أفريقيا وأسيا والدول األخرى. ابلتنمية املستدامة و  والبطالة

أحكام هذا    " اإللكرتونية  اإلحتاد األفريقي اآلسيوي للسياحة والصناعات احلرفية واالحباث والتجارة   شأن "ي يف تسر  1-5
مبورالدست  ال،  د  ا  مع  تضايتعارض  "منظمة  الشعو ستور  األمن  اب  القانونية  سيوية"آلفريقية  الشخصية  ويكتسب   ،

 املقر. اإلعتبارية طبقا  لقوانني دولة  
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 حمدودة. يظل اإلحتاد قائما ملدة غري  1-6
 

 األهداف    الثانية: املادة  
 واإلمناء وحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف مجيع القطاعات(  )التنميةاألهداف    2-1

 . لكرتونيةإل صناعات احلرفية واالحباث والتجارة الاحة وا اإلحتاد األفريقي اآلسيوي للسي - لالحتاد العام  اهلدف   •
فراد واملؤسسات وتوثيق الروابط بينهم واإلسهام يف  ت عمل أعضائه من األة وتطوير وتنسيق جماالىل " تنمي ف إيهد

التنمية  والدعم  االقتصاديوالتكامل    املستدامة   الشاملة  حتقيق  العاملني  االجتماعي،  عقوال   ورعاية  ال ضاء  ر  قفلى 
العيش   بطالةوال سبل  ملهاموحتسني  ممارسته  خالل  من  يف   واختصاصاتهه  ،  الشعوب    وخرباته  تضامن  منظمة  إطار 

 . االسيويةاألفريقية 
 

من الثقافة  ا أساسي    اجزء  آسيا، وجعل العلم والبحث العلمي  ني املعرفة يف إفريقيا و السعي من أجل توط حتاد علىل اإل يعمكما  
لية ىف  القطاع اخلاص واجملتمعات احمل   اتمشاركيل  تفعقتصادية للسياحة و يم العوائد اإلتعظ  مل علىكما يع  ،واحلياة االجتماعية 

 .  لة لتحسني دخل املواطن واحلد من الفقر والبطالةافع السياحة كأداةعتماد قطاع إو   ،عملية التنمية السياحية 
اإل يعمل  على كما  سي  حتاد  أبقيادة  السياحى  الرتويج  وصل  مستخدم    مبتكرة ساليب  اسات  ما  أحدث  من  إا  العلم  ليه 

إىل  ياتكنولوج يهدف  والتقليدية. كما  احلرفية  والصناعات  السياحة  دور  عل  ، دعم  ال    ىواحملافظة  احلرفية كجزء  الصناعات 
الوطين الرتاث  بعد  تمكينهال  يتجزء من  نوعية احلياة يف جمتمعاهتا  فيما  تواجوحل املشكالت اليت   ، من املسامهة يف حتسني  ه   

 (. ر والبطالة لقضاء على الفقل حتاد إل )ا  ا بكل الطرق املمكنة حتت شعاردي هلقتصاواملسامهة يف رفع املستوى اإل، هنابلدا
اإلحتاد  قرتح يوسوف   .لكرتونيةزالة العقبات اليت حتول دون تطور التجارة اإلإ ىعلاإلحتاد  عمل  ي ،لكرتونيةجمال التجارة اإلويف 

التج  تساهم ف  البائع واملستهلك ق  من حقو جديدة تضتشريعات   للقضاء عمل  ي و   ،لكرتونية ارة اإل يف زايدة حجم    ى عل  كذلك 
  ، الثقافة   أبمهية   نشر الوعيكما هتدف التشريعات اجلديدة ل   .لكرتونية يف القارتنينتشار التجارة اإل إ  املعوقات اليت حتول دون 

ار يف هذا اجملال  ثمستوحتفيز املواطنني على اإل ، لكرتونيةرة اإلوالتجاكل ما هو جديد يف جمال التسويق    ىوالتدريب املستمر عل
التنسيق مع  نية و لتحفيز التجارة اإللكرتو   لى برانمج خاصع   . وتشرف أيض ااملتعلقة ابلتجارة اإللكرتونيةقرتاح السياسات  إو 

اإل   املعنية اجلهات   العوائق  ملنع  من  والتخلص  اإللكرتونزدواج  ابلتجارة  و املتعلقة  برانمج    انضمية  الفاعل ملشروعات  التنفيذ 
    .تجارة اإللكرتونية وتوصياتهحتفيز ال

  االقتصادية يف التنمية    حموريدور    لتلعب  بني دول القارتني  البينية   التجارة اخلارجية كما ان من اهم اهداف االحتاد هو دعم  
حقيقية للمصدرين يف األسواق اخلارجية    ية ير تصد  فرص   واملساعدة على خلق لك بتنمية الصادرات يف القطاعات املختلفة  وذ

 املنافسة العاملية.   ملواجهةالقارتني لدول    مبستوى اإلنتاج احمللي واالرتقاء 
االحتاد   أن  واملستثمرين    رؤية  االستثمار  أنخدعم  أفريقيا   اصة  العاملي   وآسيا  قارة  النمو  دعائم  أهم  وجهة    ستصبح  وأبرز 

 مساحة  وية مثل تنوع ووفرة الثروات الطبيعية ووجود  ق وأسس اقتصاديةمن موارد متع به ملا تت ألنشطة االستثمار طويل األجل
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إىل أكرب مركز  فة خاصة  بصالرقعة الزراعية غري املستغلة يف العامل، إىل جانب التنبؤات اليت تشري إىل حتول أفريقيا    منكبرية  
 . 2040عام  للقوى العاملة حبلول

ما  و ،  يف إنتاج املعرفة والبحث العلمي  اا أساسي  تلعب دور  ل  ؛أحباث متخصصة اء مراكز  لى إنشيعمل عو  فه   ،حباث أما قطاع األ
تطبيقاتينتج   من  و   عنه  توجيه  صعيد  للدول على  العامة  السياسة  جماالهتا  صياغة  خمتلف    ، جتماعية اإل  ،قتصادية اإل  ،يف 

 .القطاعاتكل هذه ني بعاملة المحاي بدعم و   حتادكما سيقوم اإل  .وغريها  ،التعليمية   ،ة السياسي
 رؤية اإلحتاد: 

، والعمل من أجل منو اإلحتاد يف احلجم  يقي اآلسيوييف الرايدة للتنمية الشاملة للمجتمع األفر   اإلحتاد  تتمثل رؤية
من والتأثري.   أحناء  لالحتادمكاتب    احت افتخالل    وذلك  قبل    يف كل  من  تقدير كبري  على  أيض ا  وحبصوله  القارتني. 

أفر األع مؤ ضاء؛  منظمات،اد ا،  الرؤية    سسات،  تتمثل  والنشاط.  الوالء  من  عال  مستوى  على  ودوال   حكومات، 
عن   إجيابية  ذهنية  صورة  وإبراز  اآلفروآسيوية،  للشعوب  مشرق  مستقبل  أجل  من  واحد  العمل كفريق  يف  كذلك 

يعمل إحتادان   نرى أيض ا أبناملية. و ساحة العليت متت أبيدي مواطنوها الذين ميثلوا قوة مؤثرة يف الالشعوب وإجنازاهتا ا 
احلق يف   مواطن  لكل  وأن  أفضل.  أجل حياة  من  واألطفال  والنساء  العمال  لتمكني  والبطالة؛  الفقر  على  للقضاء 

مشكلة   ليس  اإلقتصادي  الظلم  وأن  آمنة،  حله  ، مستعصيةوظيفة  ميكن  حتقيق    إىلا  ذ ه،  بل  يف  املسامهة  جانب 
 حلب والتضامن. ة يف جو من ااملستدام التنمية العدالة االجتماعية و 

كما تتمثل رؤية اإلحتاد يف توفري حياة كرمية للمواطن، والقضاء على الفقر واجلوع، وتوفري عمل الئق وصحة وتعليم  
وفرصة حقيقية  النظيفة،  واملياه  النظيفة  للطاقة  واإلنتاج  جيد، ابإلضافة  اإلستهالك  بني  والتوازن  اإلقتصاد،  ،  لنمو 

من  احلو  والعدلو   ةاملساوا عدم  أوجه  د  السالم  أهداف    ، نشر  حتقيق  على  تعمل  شراكات  عقد  من خالل  وذلك 
 التنمية املستدامة. 

 
 اإلحتاد: رسالة 

  ع مستوى الوعي وحشد املواد من خالل بناء القدرات ورف  ،األفريقية اآلسيويةإحداث التغيري اإلجيايب يف اجملتمعات  
و  والدولية،  تستغالإاحمللية  خلقول كنل  حنو  لتوجيهها  املعلومات  تنمية    وجيا  أدوات  وإجياد  اجملتمع،  يف  عمل  فرص 

القارتني  دول  بني  التكامل  على  والعمل  فعالة،  اإلقتصادية    إقتصادية  التنمية  خطط  يف  املعنيني  على  الرتكيز  مع 
 يضمن الرخاء للقارتني. سية و املستدامة مبا يعزز التناف

 
   اإلحتاد: قيم

الشفافية، اإلنكة الشرا   املهنية، العدالة،  اإللتزام،  التفاعل، اإل،  الرايدة،  املستمر،  التطوير  املسؤولية،  سانية،  بتكار، 
 روح الفريق. 

 
 التالية: األهداف الفرعية  من خالل  هدافهذه األ تتحققو 

 . اإللكرتونيةوالتجارة   حباثواأل  احلرفيةوالصناعات  ةياحللسسيوي آلا  اإلحتاد األفريقييسعى  
 -احلصر(:  سبيل املثال وليس  )على
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اليت تساعد على إقامة    وامللتقيات واملعارض واملهرجاانت واملسابقات  تنظيم املؤمترات والندوات وورش العمل -1
قار العالقات   من  املستهدفني  قطاعات  وآسيا   أفريقيا  يت بني  بني  خاصة  األع  وبصفة  و رجال   املتخصصنيمال 

احل  والصناعات  السياحة  اإل  دية تقليوال  ية رفورجال  عمل  جماالت  والدول  عل  حتاد وكل  اإلقليمي  املستوى  ى 
واإل القدرات  بناء  بني  ملناقشة  املتبادلة  اخلربات  من  القار ستفادة  جمال  واآلسيوية  األفريقية    تنيدول  يف  سواء 

والتحول    والتسويق االلكرتوين والتكنولوجيا    لكرتونيةالتجارة اإلأو يف  دية  والصناعات احلرفية والتقلي  السياحة 
 . جتماعية االخري والتجارية واإل قتصاديةاالشطة ناأل   يع مجو  والتطوير الطيب   الرقمي 

يف  والصناعات احلرفية والتقليدية    والسفر والطريان  السياحةتنمية قدرات األفراد واملؤسسات العاملني مبجال   -2
  املني مية الرقمية ورعاية العويف حمو األ  وتسويقها  وتطويرها  ط السياحةيامهة يف تنشمن أجل املستني  دول القار 

ااعاقط  كل  يف املستدامة الحتاد  ت  والبطالة    والتنمية  الفقر  على  تفعيل    تنيالقار لدول  والقضاء  طريق  عن 
املعرفة جمتمعات)شبكات  العلميالت  ،  املتخصصة ة طبيقات  العلمية  اجملموعات  التعليمية ،  الشبكات   ،  

األ اإلو  لوسائستخدام  التكنولمثل  و ل  والتعليم  التدريب  يف  احلديثة  منها  اطرق    ة وأي  التنمية وجيا  يتحقق  خري 
 (. حتاد هداف اإلا

السياحة  -3 جمال  يف  للعاملني  التدريبية  الربامج  والطريان   تنظيم  والتقليدية    والسفر  احلرفية  وكل  والصناعات 
  اإلفريقي   ةياحالسقطاع  سواء ل مل  وق العوادر لسالعمل على إعداد وتنمية وتطوير ك  وكذلك اإلحتاد  قطاعات  
 اد. حتاإلأو لكل قطاعات    اآلسيوي

لسياحة والسفر  جمال الرتويج لقطاع ا كل اجملاالت ومنها  يب متخصصة يف  كادمييات ومعاهد ومراكز تدر أ إنشاء   -4
 وأتهيل العاملني يف هذا القطاع. نواعها أ جبميع  حباث لكرتونية واالوالتجارة األ والطريان والتحول الرقمي 

ال -5 برامج  والتدريبتنظيم  السيا  توعية  اخلاصة أبمهية  املوضوعات  والتحول  والطريان  سفر  وال  حة للجامعات يف 
 . واألحباث  مية الرقمية وحمو األ  ية والتجارة االلكرتونيةاعات احلرفية والتقليدالرقمي والصن

بحث والتدريب  ، هبدف حتسني المن املنظمات الشريكة  وغريه   حتاداألواخلربات بني    مات واملعرفة لو املع  تبادل -6
 . تنير ى القاعلى مستو  يعمل هبا االحتاد عات اليت لقطاكل ا  يفالعاملني وحتسني سبل العيش  ورعاية والتعليم  

السياح والعمل من أجل احلفاظ   -7 املزيد من  البيئية والرتويج هلا وتنميتها يف جذب  العمل على تعزيز السياحة 
 ستدامتها. إبيعية و على املوارد الط

إا -8 بروتلعمل على  السياحةو برام  العاملة يف جمال  القطاعات  لكرتونية والصناعات  رة اإل والتجا  كوالت مع مجيع 
والتقل والصناعة واالحباث  يدية  احلرفية  التجارة  وغرف  اخلاص،    واالعالم  القطاع  اجلامعات،  الوزارات،  مثل 

 ستفادة من اخلربات املتبادلة. املنظمات الغري حكومية للعمل على تعظيم اإل
السياحة يف إفريقيا  لا -9 السكر من ح  وجذب املزيد وآسيا  عمل على تنمية صناعة  العاملية  إليها عن طريق  ياحة  ة 

 العريب.   اآلسيوي  بروتوكوالت التعاون الدول األفريقي لشركات االسرتاتيجية و عقد ا
ري الكوادر  ب وتوف وتدري وآسيا فريقياأ  يتاع السياحة والسفر والطريان بقار السعي لرتويج وتسويق وتنشيط قط -10

بكل  كال القارتني  يف  ومات السياحية الفنية  حلضاري واملقيف وا اقث الثستغالل الرتاإالفنية املؤهلة من اجلنسني و 
 املمكنة. السبل  
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وبصفة    قتصاد تنموي تنافسيإوتكون ذات  واآلسيوية  العمل على إقامة حتالفات يف شىت اجملاالت األفريقية   -11
و   جمالىف  خاصة   وال السياحة  اإلالسفر  والتجارة  والتقليدية  احلرفية  والصناعات  حباث  واأل   ونيةرت لكطريان 

 القطاعات. ل يدم هذه ي جماأ والتحول الرقمي والتدريب و 
تبادل اخلربات والبحث عن احللول للمشاكل املشرتكة يف شىت اجملاالت اإل -12 اعية  قتصادية والصنالعمل على 

 عامة. بصفة  ستثمارااليل عملية جذب لتجارية لتسهوا
التجارة اإللكرتونية -13 سيوية  واآل  فريقية بني دول القارة األ  مية الرقمية األوحمو    والتحول الرقمي   دعم وتشجيع 

 بكل الوسائل املمكنة. نشاء املشروعات اليت تدعم هذا اهلدف و إو 
كن أي دولة  مي م مي  قتصاد الرقاإل  ، حيث أن سيوية واآل  العمل على دعم التحول الرقمي لدول القارة األفريقية  -14

 يدة. ائف نوعية جديدة ووظد سواق جستحداث أقتصادية عظمى بإلتصبح قوة  أو قارة 
تذلي  -15 العقبات اليت  العمل على  التجارة والصناعة واإلل  سترياد  تواجه املتعاملني يف اجملال االقتصادي سواء 

 بشكل عام. تني ر، مع دعم التجارة يف القار والتصدي
التكامل   -16 على  الص  سيوياآل  سيوي اآلو االفريقي    األفريقي العمل  اجملاالت  يف كل  رية  والتجا ناعية  البيين 

احلرفية والصناعاوالرقمية  واالستثمارية    والسياحية  الوطين    ت  إقام وغريها  والرتاث  الفعاليات  مع  واملعارض  ة 
 . وتنفيذ مشروعات تنموية حتقق هذا اهلدف واألحداث وورش العمل واملؤمترات اليت تدعم ذلك التكامل

اليت هتم كافة العاملني  ل املشكالت  ى حل علالعمحتاد مع  م برامج رعاية للعاملني يف كل قطاعات اإلميتص -17
جمال   احلرفية   السياحة يف  اإل  واعها أنمبختلف    والصناعات  والتجارة  الرقمي  والتدريب والتحول    لكرتونية 

وتنفيذ املشروعات والربامج    ة مشرتكةعن طريق املشاركة الفعالة يف مشاريع حبثي  تني لقار مبختلف دول ا حباثواأل
 .زماتاألوحتميهم وخاصة وقت  لعاملني هبذه القطاعات لى كل ا اليت تعود ابلنفع ع 

بناء على معايري    أو اآلسيوية  فريقية ة السياحة األون عاصمسنواي  لتكسيوية  آ وآخرى  فريقية  أ اختيار مدينة   -18
 سنواي . ختيار عاصمة التحول الرقمي إوكذا  خاصة

يزة يف كل جماالت عمل  يات املتموللشخص  والفندقية ات السياحية  اجلوائز املختلفة للجهات واملؤسسح  من -19
الرقمي    التكنولوجيا والتحولوقطاع  والتميز لقطاع السياحة  وكذلك فيما يص جمال اجلودة  القارتني    يفحتاد  اإل

 االلكرتونية. والصناعات احلرفية والتقليدية والتجارة 
اجلوائز    ي مع توزيع بعضة العاملم السياحرار يو على غ   السنوي   واآلسيويياحة األفريقي  يوم السحتفال باإل -20

 يزين يف هذا القطاع. للمتم
األفريقية  إ -21 للسياحة  سفري  التواصل  سيوية  آلاللسياحة  وآخر  ختيار  ووسائل  السياحة  جمال  املشاهري يف  من 

 . ةاالجتماعي والشخصيات العام 
ستخدام  ب ية يدالتقلرفية و اعات احل وتسويق أصحاب الصن  وتدريب  لفة لتطوير وتنميةالعمل مع اجلهات املخت  -22

بلديحتت شعار صواالنرتنت  التكنولوجيا   مع كل   نع يف  اليت حتقق هذا اهلدف ابلتعاون  املشروعات  وتنفيذ 
   . اجلهات الالزمة
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على   -23 القطاعات  احلديثةإتدريب كل  التكنولوجيا  وسائط  منتجاهت  ستخدام  جبميع  وتسويق  عرب  أم  نواعها 
وشبكاتاإل اإل  نرتنت  والتجارة  اإلودعم    ية لكرتونالتواصل  عمل  قطاعات  بكل  حتكل  املمكنة  اد  الطرق 

 الالزمة. اجلهات    وابلتعاون مع
اخلاصة بدعم العاملني يف القطاعات    ) رابطة افريقية اسيوية للخرباء العاملني يف قطاع حمدد (  إنشاء الروابط  -24

القطااملختلفة منبثقة من االحتاد لدع العاملني يف كل هذه  إنشاء  اخلاصة هبم و    ف العملعات وحتسني ظرو م 
لألعضاء    واالجتماعي  واالقتصادي  الصحيرفع املستوى  و خاصة وقت االزمات    صناديق جملاهبة األعباء املالية 

املهنية  و    وعائالهتم الكفاية  الرابطة  رفع  مبستواهم  ألعضاء  التدريب    املهينواالرتقاء  مراكز  إنشاء  طريق  عن 
  أتهيلهم بعد  الرابطة    ألعضاء العمل على إصدار ترخيص مزاولة املهنة   و فين ي والالعلموالتثقيف    املهين والتأهيل  

االقتصادية واالجتماعية، وحشد طاقات    يف املشاركة    لذلكالالزم    لالتأهي التنمية  مشروعات خطط  مناقشة 
 تنفيذها.  يف العمال من أجل حتقيق أهداف هذه اخلطط واإلسهام 

   .أنواعها ضنات االعمال جبميع  حا  وأتسيسرعاية رواد ورائدات االعمال ومتويلهم وتدريبهم وانشاء  -25
 

 الفصل الثاين : عضوية اإلحتاد 

   :ثالثة  دة الاامل

 -تتكون عضوية االحتاد من الفئات اآلتية :  3-1

 و منتسب  عض -ب                   عضو عامل                 -أ
   ضيف  -د          عضو مراقب                        -ج

  األمانة اقرتاح من    ولصاحل العمل او بناء على  مناسبة   االحتاد  رئيس  وميكن إضافة اية درجات اخري من العضوية يراها  
   .العامة او مكاتب الدول  

 :  اداإلحتصنف عضوية  ت ( أ )
 عضوية عاملة من املؤسسات    -1

حتاد رئيس جملس اإلدارة أو من ينوب عنه أو  ثل كل منها ابإل، ومي  سيوية آلية والدول األفريقتقبل عضوية كياانت مؤسسية من ا
 املؤسسة. من تفوضه  

االناملؤسسا  -  )الشركات  يف: وتتمثل   التعليمية  -تاجية  ت  السياحة    املؤسسات  والطمؤسسات  ومؤسسات  ريان  والسفر 
االلكرتونية والتجارة  الرقمي  والتحول  احل  التكنولوجيا  وختصصاهتا  واعها  أنجبميع  رفية  والصناعات  اجلمعيات    -ومستوايهتا 

مراكز ومؤسسات    -لية وغريها  ماملهنية والعالنقاابت ا  -(  ما يقره هلا القانون املنظم بكل دولةحسب  واملؤسسات األهلية )
و  االتدريب التكوين  واملؤ ال،  األفر حتادات  واملشروعات  واهليئات  اجملسسات  يف  العاملة  واألسيوية  لإلحتاد  يقية  النوعية  االت 

 . (يف املادة السابقة واملشار اليها 
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، وأن يكون   من قاريت أفريقيا وأسياملسامهني  % من رأمساله على األقل مملوكا    51( أن يكون  املؤسساتويشرتط يف العضو )
 . يقي أو أسيوي اجلنسية حتاد أفر الا  له يف أجهزةممث

 ة من األفراد   ية عاملعضو  -2 

، وأن يكون العضو حيمل جنسية  ( قطاعاته النوعيةحد جماالت أنشطة االحتاد )عضو الفرد أن يكون خمتصا  يف أويشرتط يف ال 
 سيوية. اآلو  إحدى القارتني األفريقية أ

األفريقييقبل    (ب ) اإللكرتونية  واالحباث  احلرفيةت  والصناعا  للسياحةسيوي  آلا  اإلحتاد  من  والتجارة  )عضوا   بعد  تسبا  
 -من:  ( كل ام له الع  موافقة املؤمتر

 حتاد. اإلالوزارات واهليئات واملؤسسات واملكاتب اليت ختتص بتأسيس وتنفيذ األعمال اليت تتصل مباشرة بنشاط  -1
 . يف اجملاالت النوعية لإلحتاد اد و حتنشطة اإل أ  يفتعمل  ستشارية األفريقية واألسيوية اليت  ب اإلكاتامل -2
والسفر    وكل مؤسسات السياحة التجارية والصناعية  ف  ، وكذلك الغر اجملالعاملة يف  املتخصصة ال   حتادات النوعية اإل -3

 الدول  يف واليدوية    واحلرف التقليدية   واالحباث   الرقمين والفنادق والتجارة االلكرتونية والتكنولوجيا والتحول والطريا
 . سيويةة واآلاألفريقي

 . )عضو شرىف(  سياآ األعضاء من خارج قاريت أفريقيا و  -4
 -من: راقبا  كل يقبل عضوا  م ج( )   

 األسيوية. ضامن الشعوب األفريقية منظمة ت -1
 يلي: ل مما   كقبا  اد عضوا  مرا كما يقبل بعد موافقة املؤمتر العام لإلحت

 .اصهااختصيوية املتخصصة كل يف جمال  فريقية واألساملنظمات األ  -2
 االحتاد. املنظمات الدولية واالحتادات النوعية العربية ذات العالقة بنشاط  -3

لكل  الضيف  صفة  متنح  ا   )د(  املمثلني  أو  واألعضاء  البارزة  الشخصيات  من  االحتاد  اجتماعات  إىل  يدعى  لقياديني  من 
 حدة. الة على ا تقرره األمانة العامة يف كل حبقا ملالدولية طالوطنية و ات  نظمللم

 ويت  دون أن يكون هلم حق التصللمراقبني والضيوف احلق يف حضور اجتماعات االحتاد واملشاركة يف املناقشات   3-2

 لالحتاد اهليئات الدستورية   الثالث:الفصل  

 املادة الرابعة  

 -التالية: ئات هليحتاد من ايتكون اال 

 رئيس االحتاد   -2         إلحتاد         ر العام لؤمتامل -1
لرئيس    )اختياري  لالحتادالرائسي  جمللس  ا  –  5          مكاتب الدول  -4                     األمانة العامة          -3            

 مناسبا( وقت يراه  أييف  إنشاؤهاالحتاد ان يقرر 
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 لالحتادالعام    املؤمتر  اخلامسة:املادة  

مة لتحقيق  القرارات الالز ذ  مة وتوجيه نشاطه واختاساته العاحتاد ويقوم برسم سيااملؤمتر العام هو اهليئة العليا يف اإل  5-1
 اآلتية: ويتوىل على األخص األمور  ،أهدافه 

   . حتاد بني مؤمترينن نشاط االمناقشة تقرير األمني العام ع (1)
 . صة مبكاتب الدول اخلا  اعتماد خطط العمل واألنشطة (2)
 االحتاد. قرارات رئيس اعتماد  (3)

اإل 5-2 مؤمتر  ا يتألف  مجيع  من  املشرتكحتاد  اإلألعضاء  يف  واألني  اضعحتاد  مناء  تتشكل  الذين  القطاعات  ملنتسبني  هم 
 . األساسية لالحتاد وحيضره األعضاء املراقبني والضيوف

 
 
يعتمدها   5-3 اليت  والتوصيات  القرارات  لمجيع  الدستورية  للهيئات  تكون ملزمة  القطاع  ا  شدحتاد ومر إل املؤمتر  ات  لعمل 

 . واالعضاء
 ( الدكتور حسام حممد درويش  منصب الرئيس املؤسسحالة خلو   يف  فقط) رئيس اإلحتاد   العاميعني املؤمتر  5-4
 : أو يعدل ما تكون األمانة العامة قد اعتمدته ابلنسبة للمسائل التاليةيصدق املؤمتر  5-5

 قائمة األعضاء    •
 قائمة املنتسبني   •
 قبني  ائمة املراق •
 يقرتحهم رئيس االحتاد للصاحل العام    أعضاء  أيقائمة   •

 بني. القانوين الالزم النعقاد املؤمتر حبضور األغلبية البسيطة لألعضاء واملنتسوفر النصاب  تي 5-6
( وهو صوت رئيس جملس إدارة مكتب االحتاد بكل دولة أو من  بصوت واحد فقط يف املؤمتر )  كل دولة   عضويةمتثل   5-7

ا ويسعى  يفيفوضه،  التوافق  حتقيق  إىل  املؤمتر  يف  املسائل  ملشاركون  واثمجي أن  و   ،كل  ابألغلبية  ع  تعتمد  املؤمتر  ئق 
 املؤمتر. ملشاركة يف  البسيطة ألصوات املنظمات األعضاء واملنتسبة ا

 االحتاد. بناء على اقرتاح من رئيس   فقط ق للمؤمتر وحده اختاذ قرار بشأن تغيري بلد املقر حي 5-8
 . لالحتادلعام االحتاد بتعيني األمني العام قرار رئيس  يعتمد املؤمتر ا  5-9
 رة كل ثالث سنوات  ر ماملؤمتيعقد   5-10
 االحتاد.   ة من املنظمات األعضاء يفيعقد مؤمتر طاريء لالحتاد إذا ما طلبت ذلك أغلبية بسيط 5-11

  اختياري االحتاد ) حيث التسمية هلذا اجمللس حق لرئيس    من  اإلحتاد(أو جملس إدارة  )  لالحتادلس الرائسي  : اجمل السادسة املادة  
 العمل( طبقا لرؤيته ولصاحل  إنشاؤه أتجيلاو   بنشائهحيق لرئيس االحتاد اختاذ القرار  

إلحتاد  ل شكل اجمللس الرائسي  ي  من رئيس االحتاد املؤسس    اإلدارة بقرار أو جملس    لس الرائسيشكيل اجمل مت ت  وإذا  6-1
  أرفع ويصبح  ) أو جملس اإلدارة(  إللكرتونية  والتجارة ااألفريقي األسيوي للسياحة والصناعات احلرفية واألحباث  
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أعلى   وهو  لإلحتاد  التنظمي  اهليكل  يف  رسم  سلطة  مهمته  وتكون  وتنفيذية  تشريعية  العامة  الهيئة  ويقر  سياسات 
ابلتصويت ويصدر رئيس االحتاد الئحة داخلية تنظم طريقة العمل وطريقة التصويت على    اإلحتاد  داخلالقرارات  
يستحدثها رئيس اإلحتاد    مناصبمكتب الرئيس من نواب ومستشارين وخالفه من    أعضاءصبح ابقي  وي  القرارات 

احلصر    ما يسمي رائسة االحتاد   أعضاء املثال ال  لالحتاد واملوافق  األمور ومنها على سبيل  املالية  ة عليها  واللوائح 
 .    حتاد او فصله من العضوية او حتويلة من عضو عامل ال عضو منتسب ( ابال الي عضو وجتميد العضوية 

من  ومن يتاره رئيس االحتاد    واألمني العاممن رئيس االحتاد    (اإلدارة جملس    او)لالحتاد  يتكون اجمللس الرائسي     6-2
دائما فرداي شامال    اإلدارةجملس    أعضاءن يكون عدد مجيع  والبد ا  الرئيس وابقي أعضاء مكتب الرئيس  نواب

 .  رئيس االحتاد وحيدد العدد وطريقة االختيار ويرسي هذه القواعد رئيس اإلحتاد طبقا لرؤيته لصاحل العمل
وهو رئيس اجمللس الرائسي    فيكل مكاتبه واقسامه وقطاعاته وفروعه وهيكلة الوظيألحتاد هو رئيس لإلحتاد ب رئيس ا 6-3

العام    األمنياجمللس وموافقة    ألعضاءابقرتاح  طريق التقدم    وله حق حل اجمللس الرائسي عن)او جملس اإلدارة(  
 اإلدارة. او جملس  الرائسي اجمللس  ألعضاء البسيطةابألغلبية  ويصدر القرار حبل اجمللس  هذا القرار على 

الرائ 6-4 اجمللس  لإلحتاد  حتدد إختصاصات  يري يف    االحتاد يس  فة رئمبعر   الئحة منفصلة   يفابلتفصيل  سي  ومعاونة من 
 ذلك. 

   وابه:رئيس االحتاد ون:  السابعة املادة  

 . وال جيوز عزله من منصبة ابي طريقة حمددة يتوىل املؤسس األول لإلحتاد ومقرتح فكرته رائسة االحتاد ملدة غري   7-1
  الرئيس   الوفاة،الرئيس املؤسس والذي يلو منصبة ابالستقالة أو العجز أو    حتاد بعد خلو منصبائسة االيتوىل ر  7-2

  األمني وحيل حمله حلني اجراء هذه االنتخاابت    العربيةحتاد ويكون من مجهورية مصر  لإلام  املنتخب من املؤمتر الع
 العام. 

حتاد  برتشيح من رئيس اإلئدة العمل  يف التخصصات اليت يري رئيس اإلحتاد امهيتها لفالرئيس اإلحتاد    نواب   يعني 7-3
  الحتاد ابحتاد تغيري صفة انئب الرئيس ال اية وظيفة اخري  وجيوز لرئيس اإل  يد مرة واحدة قابلة للتجد  سنتني وملدة  

 اإلدارة. دون حاجة للرجوع ال جملس  العملحة  يراها ملصل
دارة للقيام مبهامه كاملة  ددة ألحد أعضاء جملس اإلاجلزئي أو الكامل ملدة حم  جيوز لرئيس جملس اإلدارة التفويض 7-4

 . ندما تتطلب الظروف الطارئة ذلك ، عيف إدارة االحتاد
 : األمانة العامة  الثامنةاملادة  

  ساعدين، املالعامني    األمناءوعدد من    العام األمني    من نواب   وعدد ،   العام من دولة املقريعني رئيس االحتاد األمني  8-1
 اجلغرافية. بارات ملنتسبة مع مراعاة االعتوعدد من السكراترية ميثلون املنظمات األعضاء وا

وسنوات خربة ال تقل عن عشرين عاما   ربات العلمية واملهنية الالزمة لشغل املنصب  يشرتط يف األمني العام توفر اخل 8-2
   . ملهمة لذلكألداء االتفرغ  ويفضل ،  ندات دالة على ذلك ص مبستأو خا  يف عمل عام

 . ت قابلة للتجديد مبوافقة رئيس االحتاد واعتماد املؤمتر يف أول اجتماع اتل له ثة سنوا مدة عمل األمني العام ثال 8-3
العام يف  املؤمتر    ويعتمد مناد  ، ويوافق عليه رئيس االحتمن األمني العام   بقرتاح   يتشكل هيكل تنظيمي لألمانة العامة 8-4

 له. أول اجتماع عادي  
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 .عملها االحتاد وبرانمج كل قرارات  تتوىل مباشرة تنفيذ   ية اليت األمانة العامة هي اهليئة السياسية التنفيذ 8-5
 . العام سئولية كاملة أمام رئيس االحتاد واملؤمتر األمانة العامة مسئولة م 8-6
 . قراراهتاامة ومسئولية تنفيذ مجيع  نة العاألما  ماليتوىل األمني العام تنسيق كافة أنشطة أع 8-7
طاريء النتخاب الرئيس و / أو األمني العام يف حالة استقالة  اجتماع  يفوض املؤمتر األمانة العامة ويوهلا حق عقد   8-8

 . أيهما أو كليهما  أو عجز أو وفاة 
املؤمتر 8-9 انعقاد  مالعام  أثناء  تقرر كل  توجيهية  العامة كلجنة  األمانة  تعمل  ي،  ابتعلا  جدول  ق  ذلك  يف  مبا  جراءاته 

 االحتاد. رئيس  تكليفات  جلدول الزمين وغري ذلك من متطلبات العمل أواألعمال وا
جتماعات االحتاد على مجيع املستوايت وحتتفظ مبحاضر هلذه  تقدم األمانة العامة اآللية اإلدارية والفنية اليت حتتاجها ا 8-10

 االجتماعات.
إعفا  8-11 االحتاد  لرئيس  احيق  يف العا  ألمني ء  العامة  األمانة  موظفي  من  أي  أو  مهام  م  يف  واضح  تقصري  حدوث  حال   

منهم غري    أاي   أصبح  إذا   حىت او  أو االضرار أبهداف االحتاد    ، إدارية  مالية، أو ثبوت خمالفات  أو    ، االمهالأو    ، العمل
 . له   عرض مربرات اإلعفاء على املؤمتر يف أول إجتماع اتل، وت  قادر على اداء عمله الي سبب 

العتمادها وبدء    ئيس اإلحتاد ر الدول مجيعها بكل قطاعاهتا على  ة ومكاتب  انة العامميعرض األمني العام خطط األ 8-12
 الدول.و مكاتب أابألمانة العامة طاع س قالعمل على تنفيذها خالل ستون يوما من اتريخ تعيني كل رئي

8-13     
   :على سبيل املثال  االحتادقطاعات 

 كالتال: يف االحتاد    قطاعات نوعية ال أتسيس عدد من  حتقيق كل ما سبق مت  أجل  ومن
 ان  قطاع السياحة والسفر والطري -1
 والتأهيل قطاع التدريب -2
 قطاع التجارة االلكرتونية والتسويق االلكرتوين -3
 والدراسات.   قطاع األحباث واالستشارات-4
 ن. والثقافة والفنو  ة  قطاع الصناعات احلرفية والتقليدية-5
 قطاع رعاية العاملني وحتسني سبل العيش -6
 قطاع التحول الرقمي والتكنولوجيا-7
 قطاع الصناعة والتجارة العامة -8
 قطاع رايدة االعمال والشباب-9

 قطاع التنمية املستدامة واالستثمار -10
 التعليم والتثقيف   قطاع   -11
      قطاع تكنولوجيا الطب والصحة العامة.-12
   .والطفل املرأةقطاع   -13
 امليداي عالم و قطاع اال  -14

 ** حيق لرئيس االحتاد انشاء قطاعات نوعية جديدة يف حالة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 
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 : مكاتب االحتاد ابلدول  التاسعةاملادة  

لسفر إىل  لالحتاد العام مباشرة  وستتوىل إدارة اإلحتاد بدولة املقر ا ئيس ا لالحتاد اتبع  دول األفرو آسيوية ر يكون بكل دولة من ال
 .احتاد كل دولة وتدريب القائمني عليه يف كيفية اإلدارة لتحقيق اهلدف املرجو منه

 ر مكتب الدولة ورئيس االحتاد مبكتب الدولة: دو 

  واإلداري والفين لالحتاد  يتوىل اإلشراف على اجلهاز املال •

 حتاد ويقوم بتشكيله وتعيينه أول مرة  إدارة اإل يرتأس جملس•

 حيضر اجتماعات جملس اإلدارة.  •

 رد االحتاد. يقوم ابفتتاح مكتب االحتاد بدولته على نفقته اخلاصة حلني تعظيم موا•

الثمانية• قطاع جديد إذا  مبكتب الدولة، وله ان يستحدث    القطاعات(لعدد    األدىن  )احلد  يقوم بتكليف رؤساء القطاعات 
تابية من رئيس االحتاد العام ويكلف كل رئيس قطاع ونوابه بعداد خطط التنمية املستدامة طويلة  وجد أمهية لذلك مبوافقة ك

 فيذ االسرتاتيجيات واخلطط القطاعية واسرتاتيجية التنمية. ة األجل، والعمل على حتقيق اتساق بني تنومتوسطة وقصري 

 ني لالحتاد.  عفة عدد األعضاء املنتمالعمل مع فريقه على مضا•

 ل على تعظيم املوارد املالية لالحتاد ابألفكار اإلبداعية القابلة للتنفيذ.  عمال•

 العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والربامج التنموية. •

 جل التنمية. آليات الشراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين وشركاء التنمية؛ لتعزيز التمويل من أ ودفع•

جات مكتب الدولة لالحتاد التمويلية؛ لتعظيم االستفادة منها يف إطار  ة يف مراجعة أولوايت احتيااملشاركة مع اجلهات املعني •
 خطط وبرامج التنمية املختلفة لالحتاد. 

 ط وبرامج إعداد الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية االقتصادية. وضع خط•

ة، وذلك ابلتنسيق  ة مسامهته يف التنمية االقتصادية الشاملة واملستدام واالبتكار، والعمل على زايد   دة األعمالدعم قطاع راي•
 مع كافة اجلهات واملؤسسات املعنية. 

 ة وذلك يف حدود القوانني واللوائح املعمول هبا وبعد االتفاق مع السلطات املختصة. إقامة املعارض واالسواق يف الدول•

 ية، واالسيوية، والعاملية. ختلفة احمللية، واخلليجية، والعربية، واالفريقوالتعاون مع اهليئات واجلهات امل لعالقاتتعزيز ا•

 نشر ثقافة رايدة األعمال واالبتكار بني رجال وسيدات األعمال. •
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 تعزيز رايدة القطاع اخلاص يف املسؤولية االجتماعية. •

 رة والصناعة بدولة االحتاد. تجااء الدولة واجلهات احلكومية وغرف النشر الوعي حول نشاطات االحتاد بكل احن•

 املعارض والفعاليات واملؤمترات والندوات، وورش العمل. •

 تقدمي خدمات مشرتكة لكافة الشركاء االسرتاتيجيني بكفاءة عالية. •

 االعضاء.  صوى من اإلمكاانت الفنية واإلدارية للسادة التنسيق الفعال لتحقيق االستفادة الق•

جمل • أعضاء  السادة  مجيع  اب إفهام  للعمل  املتطوعني  اإلدارة  اهنم  س  وخالفه  الفروع  ورؤساء  القطاعات  رؤساء  وكذا  الحتاد 
ايه لالحتاد  املالية  املوارد  تعظيم  مقابل ملدة عام او حلني  بدون  للعمل ابالحتاد  متفرغون  يعد  متطوعون غري  أقرب وبعدها  ما 

 لعاملني.  واملزااي والبدالت اليت متنح لألعضاء ا  الئحة مالية ابملكافئات

لتدريبهم وأتهيلهم والرتخيص هلم مبزاولة  • البسطاء  الرئيسية لالحتاد بقامة مركز أتهيل مهين للصناع والعاملني  الفكرة  دعم 
امل سبيل  على  االحتاد  مركز  اشراف  حتت  ابحرتاف  العقارات  مهنتهم  )مسسار  املصور    -نجار ال  -الكوافري  -احلالق   –ثال 

الصناعات احلرفية واليدوية اخل…  -الدهان   -السباك  –الفوتوغرايف والسينمائي   إجياد شركاء ممولني )…  أصحاب    وحماولة 
 للفكرة من القطاعني العام واخلاص حتت إدارة كاملة لالحتاد*(. 

 1املادة  

 العربية( مصر   االحتاد جبمهورية  مكتب  سبيل املثال  )على   االسم: 1.1

اإلحتاد و   مكتب  للسياحة  اآلسيوي  والتقليدية األفريقي  احلرفية  واألحباث    الصناعات  اإللكرتونية  والتجارة  والفنون 
(AFASU )  سبيل املثال(  )على العربية  مجهورية مصر بدولة 

 عنوان مكتب اإلحتاد ورئيس املكتب   1.2

 سبيل املثال(  )على شارع عبد العزيز آل سعود املنيل  املكتب عنوانه 

 سبيل املثال(  )على درويش  مد دكتور / حسام حم رئيس املكتب

 مجهورية مصر العربية  رئيس اإلحتاد بدولة وهو 

 اللغة  1.2

  يتعامل مكتب الدولة ابللغتني العربية واإلجنليزية؛ ومن َثمَّ، تكتب مجيع املراسالت والواثئق الرمسية ابلعربية و/أو اإلجنليزية ومن 
 جنليزية و/أو الفرنسية. لغتها الرئيسية اإلجنليزية إذا كانت الدولة املمكن أن تكون اللغة الفرنسية واإل

 ( 2)املادة 
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 العام( من رسالة االحتاد  )منبثقة  الرسالة  2.1

أجل تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة والقضاء على الفقر والبطالة وتطوير التعليم    ومن التواصل من أجل مستقبل أفضل  
التد االتصاالت وتكواالرتقاء مبستوايت  الت ريب يف جمال  األخرى وإحداث  اجملاالت  املعلومات وكل  اإلجيايب يف  نولوجيا  غيري 

يكون مكتبنا أو احتادان متميزا ابلكفاءة يف متكني التنمية االقتصادية    وان اجملتمعات األفرو آسيوية على ان نركز على املعنيني،  
 رخاء لسكان اوطاننا. ال ويضمناملستدامة لوطننا، مبا يعزز التنافسية 

 العام( االحتاد   رؤيةمن    )منبثقة لرؤية ا  2.2

واألحباث   اإللكرتونية  والتجارة  والفنون  والتقليدية  احلرفية  والصناعات  للسياحة  اآلسيوي  األفريقي  اإلحتاد  مكتب  رؤية 
(AFASUوال والدراسات  واألحباث  وللسياحة  وللتصنيع  للتدريب  عاملية  وجهة  بالدان  لتكون  هي  وبناء  (  الرقمي  تحول 

 وبناء اقتصاد مبين على املعرفة وجمتمع حيافظ على ثقافته وتراثه الوطين.  ، لتحقق التوازن، والتنوع، واالستدامة االنسان

 قيمنا    2.3

 روح الفريق.  املهنية، الشراكة، االلتزام، العدالة، الشفافية، اإلنسانية، التطوير املستمر، الرايدة، التفاعل، االبتكار، املسؤولية، 

 األهداف  2.4

 العام( االحتاد   اهدافمن    )منبثقة أهداف طويلة املدى  2.4.1

عمل مع مجيع الشركاء وبشكل عملي حىت نتمكن من اختاذ اخليارات الصحيحة لتحسني احلياة بطريقة مستدامة  التعاون وال 
د االعمال وتعزيز الرتاث  امل أبسره ودعم رايدة ورواالع  اهيواجهلألجيال القادمة مع تسليط الضوء على التحدايت البيئية اليت  

عامليا والقضاء على الفقر والبطالة ودعم الشراكات اإلسرتاتيجية واالستثمارية    الثقايف والعلمي والفنون للمنطقة والرتويج له 
اإل قطاعات  يف كل  التنمية  يف  مستحدثة  وأساليب  ومسارات  مناهج  وتقدمي  وطرح  جديدة،  آفاق  هبا  وارتياد  تستعني  حتاد 

 دولة يف تطوير ممارساهتا وفعالياهتا.. مؤسسات ال 

 أهداف قصرية املدى  2.4.2

ويلتزم رئيس كل قطاع من القطاعات املتنوعة ملكتب الدولة ابلتنسيق مع رائسة مكتب االحتاد ابلدولة ونواب الرئيس  يعمل  
 والرائسة العامة واألمانة العامة بدولة املقر عن طريق التال: 

 ية للقطاع التابع له.  تقدمي خطة مخسية للتنم -1

متميزا -2 واعدا  تتضمن مشروعا  سنوية  املقر    تقدمي خطة  بدولة  العام  اإلحتاد  على  العرض  بعد  ومتفردا ميكن حتقيقه 
 ليتبناه اإلحتاد يف حالة املوافقة عليه ويدعمه، بل وجيد ممولني وداعمني له ماداي ومعنواي  

ورؤي -3 خطة  موا تقدمي  تنمية  طرق  حول  واضحة  او  ة  االستثمارية  املشروعات  بعض  بقامة  سواء  الدولة  مكتب  رد 
 السرتاتيجية وبدعم املمولني. الشراكات ا
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 إقامة االحداث والفعاليات املتنوعة ابسم االحتاد   -4

 إقامة الدورات التدريبية يف كل جماالت عمل اإلحتاد  -5

 عام بدولة املقر. ها ابلتنسيق مع االحتاد الإقامة املعارض داخل الدولة وخارج -6

 ت يف كل جماالت عمل االحتاد.  إقامة املهرجاانت واملعارض واملؤمترات والكرنفاال -7

 إقامة الفعاليات واملسابقات السياحية والرايضية.  -8

 حتقيق كل ما جاء ابملقدمة من أدوار رئيس االحتاد وجملس ادارته واألعضاء مبكتب الدولة.  -9

 ( 3 املادة )

 العضوية   3.1

 إجراءات االنضمام  3.1.1

اإللكرتونية   االستمارة  ملء  العضوية  طالب  لنائب  على  االلكرتوين  ابلربيد  وارساهلا  يدواي  او  لالحتاد  اإللكرتوين  املوقع  على 
الطلب  من صاحب  إضافية  معلومات  املكتب  إدارة  يطلب جملس  قد  أنه  العلم  مع  بدولته،  االحتاد  مكتب  . خبالف  رئيس 

 مثل شهادات اخلربة او شهادات التخرج اخل ……. األوراق املطلوبة  

السكراترية   مكتب  طر  االستمارة  ي  استقبال  من  أايم  ثالثة  خالل  العضوية  جلنة  او  اإلدارة  جملس  بقرار  العضوية  طالب 
 اإللكرتونية او ابلربيد االلكرتوين. 

 العضو املقبول من قبل االحتاد العام.   ال IDسال شهادة العضوية وفور موافقة جملس اإلدارة او جلنة العضوية يتم ار 

 ر تسديد قيمة االشرتاك السنوي كاملة حال إمتام إجراءات العضوية. ت فعَّل العضوية تلقائيًّا فو 

يكلف انئب الرئيس للعضوية مبكتب الدولة بنشاء جروب للسادة األعضاء مجيعهم مبكتب الدولة على الواتساب يضاف  
لشئا الرئيس  انئب  السيد  بدر  ليه  اللواء حسام  )السيد  للرد  العام  العضوية ابالحتاد  على ون  االستفسارات    ومعاونيه(  مجيع 

 وية. ومتابعة استكمال أوراق العضوية وأرقام العض

 ****مالحظة: 

العام حتت اشراف  رسوم العضوية هي رسوم إدارية غري مسرتدة هنائيا، وختصص لإلنفاق على بعض األمور اإلدارية لال حتاد 
 بة املدير املال واإلداري ومجيع رسوم العضوية ترسل ال االحتاد العام كاملة.  ورقا 

 لباقي لدعم موارد االحتاد العام. حيث يتم توريد حصة املنظمة األم أوال منها َث يصص ا 

 فئات العضوية  3.1.2
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فع قيمة االشرتاك السنوي فورا وهو شرط  فئة املناسبة وااللتزام بديضم اإلحتاد أربع فئات للعضوية، وعلى كل ِّ عضو اختيار ال
يًّا إال إذا قرر جملس اإلدارة  من شروط قبول العضوية يف حالة امتناع العضو عن الدفع يف الفرتة احملددة، تبطل العضوية تلقائ

يتع االحتاد  إىل  االنضمام  وملدة حمدودة. وإلعادة  القهرية  القوة  حالة  ذلك يف  تقدمي  غري  إعادة  اجلهة  على  طلب عضوية  ني 
 جديد. 

 أعضاء عاملون افراد  3.1.2.1

 العضوية العاملة متاحة لألفراد ويتعني على الفرد ان يقدم مجيع األوراق املطلوبة وهي  

 سرية ذاتية   -

 صورة شخصية  -

 جواز السفر  صورة اهلوية او  -

 صورة شهادات اخلربة  -

 صورة شهادات التخرج  -

 عضو  شهادات اخري تدعم موقف ال  صور أي  -

 على طاليب العضوية ملء االستمارة اإللكرتونية على املوقع اإللكرتوين ملكتب الدولة او ارساهلا ابلربيد االلكرتوين. 

 العاملة بمجاع راي جلنة العضوية او بقرار رئيس االحتاد.  مت نح العضوية

د أقصى عدد ثالثة عشر شخصا شامل  دد زوجي + رئيس املكتب )حبخبالف جملس اإلدارة الذي يتاره رئيس املكتب من ع 
املؤسسة/    شخص يتارهم يف البداية رئيس مكتب الدولة( كلُّ عضو فرد ميثل صفته الفردية وليس  13رئيس مكتب الدولة(  

 املؤسسات اليت ينتمي إليها. 

العا االحتاد  او  الدولة  مكتب  فعاليات  املشاركة يف  األفراد حق  اململألعضاء  من مجيع  واالستفادة  ابلعضوية  م  اخلاصة  يزات 
 املذكورة على موقع االحتاد العام، ولكن ليس هلم حق التصويت أو الرتشح لعضوية جملس اإلدارة. 

 ملء االستمارة اإللكرتونية على املوقع اإللكرتوين ملكتب الدولة او ارساهلا ابلربيد االلكرتوين. على طاليب العضوية 

جملس    أعضاءله بعدد    عالقة كحد أدين عند أتسيسه وهو أمر يتلف وال    17أي مكتب دولة هو    أعضاء**** نالحظ ان  
 رئيس املكتب.   امالعدده عن ثالثة عشر عضوا شجيب ان ال يزيد  الذي ملكتب الدولة  اإلدارة

 ء دوليون.  أعضا 3.1.2.2
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ة متاحة ألي مؤسسة ومنظمة يف أي مكان يف العامل خارج الدولة حمل مكتب االحتاد وخارج القارتني االفريقية  العضوية الدولي 
 واالسيوية. 

حق املشاركة يف فعاليات املكتب واالحتاد العام، ولكن ليس هلم حق التصويت أو الرتشح لعضوية جملس    لألعضاء الدوليون 
 اإلدارة. 

دوالر للمؤسسات عند االشرتاك ألول مرة واعتبارا من العام الثاين تكون    320و ر لألفراد  دوال   170لرسوم السنوية هي  وا
 دوالرا أمريكيا للمؤسسة.  250فرد و دوالرا أمريكيا لل  150الرسوم السنوية لألفراد  

 أعضاء مؤسسات وشركات ومنظمات)عاملة(.   3.1.2.3

ة وغري اهلادفة للربح يف الدولة مقر املكتب ويتعني على املؤسسة أو  للمؤسسات واملنظمات اهلادفالعضوية العاملة ايضا متاحة 
نشاط   ابلفعل وعاملة؛ هلا  قائمة  تكون  أن  العضوية  الراغبة يف  أكثر    –املنظمة  العضوية ابسم    –أو  قائم ومستمر. وتكون 

 ام. وقع االلكرتوين لالحتاد العالشركة وتدرج كل بياانهتا على امل 

دوالر للمؤسسات عند االشرتاك ألول مرة واعتبارا من العام الثاين تكون    320دوالر لألفراد و   170والرسوم السنوية هي  
 دوالرا أمريكيا للمؤسسة.  250دوالرا أمريكيا للفرد و  150الرسوم السنوية لألفراد  

 أعضاء شرفيون  3.1.2.4

هلم أو بتزكية مباشرة من رئيس االحتاد العام    ثي جملس اإلدارة على األقل اء الشرفيني عن طريق انتخاب ثليتم اختيار األعض
 أو رئيس مكتب الدولة على أن يرتكز االختيار على اجلدارة واالستحقاق يف جمال معني. 

  واعتبارا من العام الثاين تكون   دوالر للمؤسسات عند االشرتاك ألول مرة  320و دوالر لألفراد    170والرسوم السنوية هي  
 دوالرا أمريكيا للمؤسسة.  250دوالرا أمريكيا للفرد و  150الرسوم السنوية لألفراد  

 انسحاب األعضاء 3.1.3

 على العضو الراغب يف سحب عضويته إرسال إخطار إىل رئيس االحتاد او رئيس جلنة العضوية. 

اك السنوية املدفوعة ابي  ال يتم إعادة رسوم االشرت   املالية القائمة، مع العلم أنه  يتم تفعيل سحب العضوية تلقائيًّا ابنتهاء السنة 
 حال من األحوال. 

 عام:

*** كل أعضاء اإلحتاد جبميع درجاهتم سيتم ادراجهم يف دليل األعضاء على املوقع الرئيسي لالحتاد العام برقم سري مسلسل  
العضوية    IDمدرج على   به واي شخص غري مدرج على موقع االحتالعضوية وأيضا على شهادة  العام هو غري معرتف    اد 

 كعضو يف مكتب الدولة او ابالحتاد بصفة عامة  
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 *** سيتم نفس االدراج أيضا على املوقع االلكرتوين الذي سيقوم االحتاد العام بتصميمة ملكاتب الدول.  

الدولة يف موعد أقصاه  ومجيع املطبوعات الالزمة ملكتب  *** يلتزم االحتاد العام برسال شهادات العضوية وحتقيق الشخصية  
 عشر يوما من اتريخ استالمه لرسوم العضوية واوراقها.   مخسة

***بطبيعة احلال أعضاء مكتب الدولة هم أعضاء عاملني ابالحتاد العام وحيق ملن يرغب منهم يف حضور مجيع فعاليات االحتاد  
خلاصة حول العامل اليت  عاليات الدولية واملعارض ااملشاركة يف مجيع االحداث والف   العام وكذا الشركات واملؤسسات حيق هلم

سيقوم هبا االحتاد العام وكذا حلقات وورش العمل املختلفة واللقاءات التعريفية والتكاملية بني الشركات واملؤسسات املختلفة  
 سواء من قاريت افريقيا واسيا او من كل دول العامل. 

العضوية وحتويلها لالحتاد العام بدولة املقر وارسال  ه اال بعد سداد كامل رسوم  فا ب**** ال يعترب مكتب الدولة قائما او معرت 
 .تكليفه بتشكيل مكتب الدولةلوبة حىت وان استلم رئيس مكتب الدولة قرار مجيع املستندات املط 

   :عند أتسيسه  الدولةمكتب من    ة تقريباالرسوم املطلوب ****  

  د عنشخص    17ادين عدد    )حبد دوالر    150دوالر عن كل عضو اول عام وعند التجديد السنوي بعد عام    170 -
 امريكي. 2890  بمجال  التأسيس( 

 . دوالر قيمة تصميم موقع املكتب االلكرتوين واملربوط مبوقع االحتاد العام 350 -

 دوالر   204= عضو  17يف عدد   لألعضاء دوالر يف السنة عن كل بريد الكرتوين يتم طلبه   12 -

   حالة طلب الربيد االلكرتوين للكل(  يف)  أمريكيا دوالرا  3444املطلوب هو   اإلمجال   -

 ( 4)املادة 

 جملس اإلدارة   4.1

عة شامال رئيس  ء كحد ادين ليصبح العدد سبابإلضافة إىل رئيس مكتب الدولة يتكون جملس اإلدارة من ستة أعضا  4.1.1
 املكتب حيث يقوم رئيس املكتب ابختيارهم اول مرة ملدة سنة قابلة للتجديد. 

د بدولة املقر ويستمر يف عمله ملدة ثالث سنوات  يتم اختيار رئيس املكتب اول مرة ابلتعيني من قبل رئيس االحتا   4.1.2
ابختيار نوابه و أعضاء جملس اإلدارة من كل طاقم     فية فقط ويقوم رئيس املكتبوميكن ان  يعاد انتخابه ملرة واحدة إضا

من سبعة  مكتب الدولة املكون من سبعة عشر شخصا كحد ادين اذ ال يعترب مكتب الدولة قائما يف حالة اذا كان العدد اقل  
شخصا  الرئيس وحد اقصي اثين عشر  عشر شخصا َث يتار رئيس املكتب أعضاء جملس اإلدارة حبد ادين ستة أعضاء خبالف  

 خبالف الرئيس ) دائما العدد فردي ( َث يعني وينتخب  جملس اإلدارة داخليًّا املدير املال وأمني الصندوق.  
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ئيس املكتب ان ينتخب أيض ا مدير تنفيذي ملكتب الدولة ليحل حمل رئيس  حيق للمجلس املعني اول مرة مبوافقة ر   4.1.3
عدم  حالة  يف  التنف  املكتب  املدير  ويقوم  رئيس  تفرغه  على  ويعرض  واخلطط  التقارير  وتلقي  املختلفة  القطاعات  مبتابعة  يذي 

 املكتب.   

االجتماع من خالل دعوة مكتوبة ترسل    جيتمع جملس اإلدارة مرة على األقل شهراي ويدعو رئيس مكتب الدولة إىل  4.1.4
األ  اايم على  بعشرة  قبل موعد االجتماع  االإلكرتونيًّا  أجندة  ت رفق  أن  الدعوة يسري االجتماع يف حالة  قل؛ على  جتماع مع 

خاص  التنفيذي، وثلث األعضاء مبكتب الدولة على األقل أو من ميثلهم بتوكيل   واملديروجود رئيس املكتب و/أو انئبه األول  
ظر عن  عد ابلغ ا النصاب بغض الن وإذا مل يتم النصاب، تتم الدعوة إىل عقد اجتماع آخر جديد خالل يومني على األكثر؛ وي  

 عدد احلضور. 

لرئيس املكتب وجمللس اإلدارة السلطة لسحب عضوية األعضاء الذين ينتهكون الئحة مكتب الدولة أو يصدر عنهم    4.1.5
 سلوك سيء. 

ذ الرؤية  لس اإلدارة فريق العمل التنفيذي ملكتب الدولة؛ حيث يعمل مع رئيس املكتب املعني )على تنفي يشكل جم  4.1.6
 يضعها رئيس االحتاد العام َث الرؤية التكميلية اليت يضعها رئيس املكتب ويوافق عليها جملس اإلدارة هكذا،  االسرتاتيجية اليت

 اجلهود واملوارد يف سبيل حتقيق أهداف االحتاد العام ومكتب الدولة. يدعم أعضاء جملس اإلدارة مكتب الدولة بتكريس 

ملكتب الدولة على أن يكون ذلك هبدف تطويرها مبوافقة رئيس االحتاد    طة تعديل الالئحة الداخليةجمللس اإلدارة سل  4.1.7
االقرتاح مدع يرسل  املقر حيث  بدولة  االحتاد  رئيس  يوافق عليه  ان  تعديل جيب  الدولة  العام واي  رئيس مكتب  مبوافقة  وما 

الرفض خالل مخسة ع او  التعديل  يوما من اتريخ استالمه  وعلى رئيس االحتاد املوافقة او  للتعديل واال يعترب عدم رده  شر 
 موافقة ضمنية. 

بعد اخطار مكتب رئيس    4.1.8 الداخلية  الالئحة  فيها  اليت ال تفصل  القرارات اخلاصة ابملوضوعات  يتخذ جملس اإلدارة 
 االحتاد العام. 

 اإلدارة التنفيذية   4.2

امل  ينتخب  التنفيذي(  املدير  تعيني  ضرورة  حالة  األعضاء  )يف  من  التنفيذي  املدير  دير  غياب  حالة  ويف  الدولة  مكتب  يف 
 يذي، يقوم رئيس املكتب بتعيني من يقوم مبهامه. التنف

تشمل مهام املدير التنفيذي ما يلي على سبيل املثال، ولرئيس مكتب الدولة حتديد املهام للمدير التنفيذي ومنها على سبيل  
 املثال: 

 حمللية، والدولية. افل العامة، واخلاصة، وامتثيل مكتب الدولة يف احمل•

 الدولة والرتويج هلا مبا حيقق أهداف املكتب واالحتاد العام. تنسيق فعاليات مكتب •

 العمل على زايدة أعضاء مكتب الدولة بصفة دائمة واستقباهلم. والرتحيب هبم وشرح مميزات االنضمام لالحتاد.  •
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 ب. رة ابلتنسيق مع رئيس املكتالدعوة إىل عقد اجتماع جملس اإلدا•

 اصة ابلعمليات املالية والفنية يف اجتماعات جملس اإلدارة. عمل التقارير وتقدمي البياانت اخل•

 تسليم امللفات والواثئق ملن يتقلد املنصب من بعده. •

 ذكرها. التنسيق التام مع مكتب السكراترية والعمل عن كثب مع الفريق فيما يتعلق جبميع النقاط السابق •

 كاملة واستقامة مسعة مكتب الدولة. ت العمل املثلى لضمان الشفافية الااللتزام أبخالقيا•

اليت يضعها رئيس  • التنظيمية  اللوائح  الدولة موضحة ومفصلة يف  التنفيذي ملكتب  املدير  مهام ومسئوليات  تكون  ان  جيب 
 مكتب الدولة مع نوابه وأعضاء جملس االدارة. 

 دارة عند احلاجة. ر أمر إداري يقرره جملس اإلتعيني انئب للمدي•

 ( 5املادة )

 اجتماع اجلمعية العمومية ملكتب االحتاد ابلدول   5.1

من مخسني عضوا يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية الذي    أكثر بعد ان يتم اكتمال عدد األعضاء العاملني مبكاتب الدول ال  
املني فقط حق التصويت  ضاء العاملني ولألعضاء العاالجتماع ممثلي األع ويضم  سوف ميثل وقتها السلطة العليا ملكتب الدولة

 مبعدل صوت لكل ِّ عضو وجلميع األعضاء اآلخرين احلق يف املشاركة كمراقبني، كما هلم احلق يف التحدث إىل احلضور. 

 من االحتاد العام.   واألعضاء االخرين هم األعضاء الدوليني والشرفيني او ما يستجد من أنواع اخري مستقبال

 ية يف: دور اجتماع اجلمعية العموميتمثل 

 املوافقة على البياانت املالية وامليزانية. •

 انتخاب رئيس مكتب الدولة بعد انتهاء فرتته االول •

 انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو سحب عضويتهم او عضوية أحدهم أي سبب. •

 إقرار الالئحة الداخلية ملكتب الدولة. •

الدولة اال بعد االجتماع الشخصي بني رائسة االحتاد العام واجلمعية العمومية وجملس إدارة    العلم انه ال جيوز حل مكتبمع  •
 مكتب الدولة ابلكامل. 

 املوافقة واعتماد كل القرارات اليت مت اختاذها من رئيس االحتاد ابلدولة وجملس ادارته. •



' 
 
 

22 
 

العمومية لالحت• األعضاء بطلب الجتماع غري عادي    أحد تقدم    إذا  تب الدولة مرة كل عامني اال اد مبكيتم اجتماع اجلمعية 
 للجمعية العمومية لسبب يري جملس اإلدارة ابإلمجاع انه يستحق فيتم وقتها الدعوة الجتماع مجعية عمومية غري عادية. 

الدولة ويقود االجتم  5.1.1 األعضاء يف  الدولة جلميع  مؤمتر سنوي ملكتب  اليه جملس اإلدارة؛ وذلك اع ويدعيقام  عن    و 
طريق إخطار إلكرتوين مكتوب قبل مخسة وأربعني يوم ا على األقل من موعده، على أن ترفق أجندة االجتماع ابإلعالن املرسل  

الرئيس ومعاونيه وأعضاء جملس اإلدارة ويتلقى اقرتاح ات  ويعرض فيه على األعضاء مجيع االعمال واإلجنازات اليت قام هبا 
 بل لقاء تعاريف خلدمة اعمال االحتاد.  ، عموميةم هلم، ولكن هذا االجتماع ال يعد مجعية ضاء للتطوير ويستمع ابهتما األع

على جملس اإلدارة أيض ا الدعوة ال عقد اجتماع للجمعية العمومية غري العادية يف حالة طلب أكثر من سبعني يف    5.1.2
 . املائة من األعضاء العاملني انعقاده

 ( 6ادة )امل

 السنة املالية   6.1

 ديسمرب من كلِّ  عام.  31تنتهي السنة املالية يف  

 اإليداعات واحلساابت البنكية.   6.2

تتم مجيع اإليداعات ابسم مكتب الدولة على أن تكون مجيع املعامالت املالية مبوافقة وتوقيع اثنني من الثالثة التاليني: رئيس  
جود او تعيني املدير التنفيذي يكون أي عضو منتخب او  ر التنفيذي ويف حالة عدم و واملدي  مكتب الدولة، وأمني الصندوق،

 مرشح من جملس اإلدارة.  

 رسوم االشرتاك.   6.3

على مجيع األعضاء سداد رسوم العضوية السنوية، واليت هي خاضعة للتغيري وفق ا ملتطلبات االحتاد العام وهذا هو    6.3.1
 دولة املقر. أوال أبول لالحتاد العام بحتويله  الدخل الوحيد الذي جيب 

ال يصح ان يتم أي تغيري بزايدة يف رسوم العضوية اال بعد تقدمي اقرتاح موضحا به األسباب من رئيس مكتب الدولة    6.3.2
ئة عضو  د عن ما وجتب املوافقة الكتابية املعتمدة من رئيس االحتاد العام هبذه الزايدة ويف حالة ختطي عدد أعضاء مكتب االحتا

الحتفاظ بعشرة يف املائة نسبة من كل متحصالت رسوم العضوية بعد ذلك َث يقوم بتحويل ابقي الرسوم  حيق ملكتب الدولة ا
مبدا املساواة بني مجيع   لتحقيق  العضوية غري مسموح هنائيا  التغيري ابلنقصان لرسوم  ان  العلم  العام. مع  واوال أبول لالحتاد 

 الدول. 

ىل من تقدمي طلب العضوية يف حالة امتناع العضو عن الدفع يف الفرتة احملددة،  خالل الثالثة االايم األو   الرسوم   تدفع   6.3.3
 تبطل العضوية تلقائيا وال يوجد اية حاالت لإلعفاء من العضوية. 

 . إلعادة االنضمام إىل مكتب الدولة او لالحتاد يتعني على اجلهة إعادة تقدمي طلب عضوية جديد  6.3.4
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لذين متت املوافقة على انضمامهم لالحتاد يف شهري يونيو او يوليو ترسل إليهم فاتورة  املتقدمون لطلب العضوية ا  6.3.5
 لسداد رسوم نصف سنوية. على ان تسدد الرسوم للتجديد اعتبارا من شهر يناير التال. 

مكتب الدولة واالحتاد  ام مال، ما مل يتم إخطار  كل ِّ ع  جتدد العضوايت تلقائيًّا وتصدر فواتري الرسوم اجلديدة يف بداية  6.3.6
 العام مسبق ا بغري ذلك. 

ترحب األمانة العامة لالحتاد العام )بشرط املوافقة املسبقة من رائسة االحتاد العام بدولة املقر( بكل أنواع الدعم الذي    6.3.7
أو عدم تقدميه ال  لتنموية وتقدمي هذا الدعم  عاهتا ايقدمه األشخاص واملؤسسات والشركات واهليئات واألعضاء لدفع مشرو 

يؤثر يف حالة العضوية ألي مؤسسة او شخص ويف هذه احلالة حيتفظ مكتب الدولة بكامل الدعم لدفع مشروعاته التنموية  
التربع او الدعم مل املئة من قيمة  يعادل مخسة وعشرون يف  ما  بتحويل نسبة  يقوم  اهدافه على ان  ه  شروعات لألمام ولتحقيق 

 العام بدولة املقر. ويقوم بتحويلها لالحتاد 

التنموية ما عدا   الدولة لدعم مشروعاته  العضوية حيتفظ هبا مكتب  الدولة من أي نوع ما عدا رسوم  *** أي دخل ملكتب 
 مخسة وعشرون ابملائة يتم حتويلها على الفور ملكتب االحتاد العام وجاري توضيح لنسب االحتاد العام ادانه. 

اونة جملس ادارته ومعاونيه واسوة ابالحتاد العام وكما ينص دستور االحتاد بدولة املقر  حيق لرئيس مكتب الدولة مبع  6.3.8
على انه ميكن اسناد إدارة شئون االحتاد ال شركة إدارة وتسويق وتتول إدارة اعمال مكتب الدولة او جزء منها وكذلك مجع  

كتب الدولة يف البلد او الدولة نظري نسبة مئوية من دخل  وية وتسويق اسم االحتاد وم ه التنممبالغ التربعات وإدارة مشروعات
 مكتب الدولة )ما عدا رسوم العضوية ومتحصالهتا علما ابن رسوم العضوية والتربعات املدفوعة ال ترد( 

ة إدارة وتسويق وحتصيل  وء لشرك**** هذه النقطة هامة جدا جدا يف حالة تعذر فتح حساب بنكي ملكتب الدولة فيتم اللج
فس وللغري وحيق لرئيس مكتب الدولة ان ينشئ هذه الشركة مادامت ستعمل للصاحل العام وحتت إشراف ومراقبة جملس  للن

 اإلدارة. , واجلمعية العمومية.  

ة االحتاد ملكتب  من رائس  % حتول كاملة ال دولة املقر لرقم احلساب املرسل100  لعضويةا**** نسبة االحتاد العام من رسوم 
%( نسبة ختصص ملكتب الدولة ويتم حتويل املبلغ  10يتم حتصيل نسبة عشرة ابملائة )   101تبارا من العضو رقم  الدولة واع

 املتبقي لدولة املقر. 

أسبوع   % من قيمة امجال التربع حتول فورا خالل25**** نسبة االحتاد العام من أي دخل من التربعات ملكتب الدولة فقط 
% هي من حق مكتب الدولة للتنمية وسداد  75وابقي نسبة التربع وهي   الحتاد العام بدولة املقر. ن استالم قيمة التربع ال ام

 .فهااللتزامات وخال

% من صايف الربح أاي كان نوع النشاط  25**** نسبة االحتاد العام من حصيلة القيام ابي أنشطة يقوم هبا مكتب الدولة  
 ة أايم من انتهاء النشاط. حتول يف خالل عشر 

مع مكتب    ة مشاركالدولة  لة ابي أنشطة يقوم هبا مشاركة يف مقر مكتب  *** نسبة االحتاد العام من حصيلة قيام مكتب الدو *
 %( 50الدولة مخسون ابملائة من صايف الربح ) 
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طبقا لظروف  ذه النسب او طريقة التعامل  **** حيق لرئيس االحتاد العام بدولة املقر بناء على اقرتاح رائسة االحتاد ان يغري ه
 . بذلك من رئيس مكتب الدولة للصاحل العام مكتوب او بعد تلقيه اقرتاح  وحالة كل بلد وكل مكتب 

ة  **** املدير املال واإلداري واملراجع حلساابت االحتاد العام بدولة املقر له كل احلق يف مراجعة حساابت ودفاتر مكتب الدول 
لة على نفقة مكتب الدولة على ان تكون اول زايرة بعد مرور ستة أشهر  ه واقامته يف مقر مكتب الدو ويكون سفره وانتقاالت

 من أتسيس مكتب الدولة على اقل تقدير. 

 . الغري وأمام القضاء  جتاهبدولته  لقانوين لإلحتاديكون رئيس جملس االدارة بكل مكتب دولة هو املمثل ا -
توزيعا   ة األخرى موزعة  الفرعي   ون له عدد من املقرات له وجيوز أن يك ا  قرا  رئيساد داخل كل دولة م حتيتخذ مكتب اإل -

طوعني أو املوظفني ويشرف عليها أعضاء جملس إدارة املكتب  تيرها عدد من املحتاد يدجغرافيا  مبا يدم أغراض اإل
     ابلدولة.املكتب  ة جملس إدار بدارة رئيس 

أو عمل    كتب أي دولة ممارسة أي نشاطجيوز مل  وال كما ورد سابقا    جيب على مكتب الدولة اعداد خطة العمل -
مدرج   االحتاد غري  الدولة  ملكتبالعمل  خبطة  ابسم  بتلك  العا  االحتاد  االمانة  من  من  واملعتمدة  عليها  مة ومصدق 

 . العامإلحتاد  رئيس ا
الدول - قبول  ال جيوز ملكتب  أة  تفيد ابلعضوية  وثيقة  أو استخراج  اشرت أي عضو ابملكتب  تلقي  العضوية دون  و  اك 

العام ابلقاهرة )إ ، تورد االشرتاكات  واحدا    مصدر واثئق االحتاد مصدرا    إنحيث    (األمانة العامة خطار مقر االحتاد 
ابلقاهرة    السنوية على  املوحد لإلحتاد  ااحلساب  لالحتاد  او شركة  العضوية موجدت  إنإلدارة  افادات  ن  ، وتصدر 

 . ئيس لشئون العضويةومصدقة ومعتمدة من انئب الر   نة العامة ابلقاهرةاألما
 التالية: ل يلو منصب عضو جملس االدارة يف األحوا -

 . عضو ابالحتاد، واليت ميثلها الفقد جنسية الدولة اليت ينتمي اليها -أ
العضو من منصبه   -ب العضو بكتاب رمسي منهاإعفاء  الذي ميثله  قبل املكتب  به املربرات   من  يس  ، شرط موافقة رئمرفق 

 عفاء. االلى تلك ع العام  االحتاد
 . لالحتاد مكتب الدولة واعتمادها من املؤمتر العام  ، وذلك بعد البت يف قبوهلا من قبل  استقالة العضو -ت
 . ية العمل بعد تقدمي املستندات الرمسالوفاة أو العجز عن   -ث
 . صدور قرار بتغيريه من جملس االدارة أبغلبية األصوات  -ج

الدولة او  حيق جمللس    ****  املقر جتميد مكتب  العام يف دولة  العام ابقرتاح من رئيس االحتاد  هنائيا حلني    إيقافه إدارة االحتاد 
اد  االحت  إدارة خالف تعليمات وبنود هذه الالئحة او إذا راي جملس    إذا البت يف امره امام املؤمتر العام او اجلمعية العمومية  

وإخطارهم  العام ذلك نتيجة خمالفة جسيمة من مكتب الدولة وحيق لالحتاد العام وجملس ادارته خماطبة كل اجلهات املسئولة  
 ابلدولة.   االحتادمكتب  ضد مقر عن قراره الذي اختذه 

 الئحة مكاتب الدول.  انتهاء 
 

 : لالحتاداملالية   : الشئون العاشرة املادة  
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 مل.  اد ىف مصرف )بنك( أو أكثر طبقا  ملا تتطلبه حاجة العل اإلحتدع أمواتو  10-1
وتسويقها  العضوية    ن شؤو   إدارة ارة لتول  إدشركة  أتسيس    و اتعيني    وملكاتب الدول  حتاد إلالعام ولرائسة ا  لالحتاد حيق   10-2

واستالم التحويالت املالية    اخري  أنشطةومتابعة اية    واألشراف على تنفيذ املشروعاتوتسويق مشروعات االحتاد  
غريها  ملختلفةا او  العضوية  رسوم  املختلفة   سواء  واالستثمارية  االسرتاتيجية  الشراكات  اجلهات    ومتابعة  ومن  من 

انواعها  يتعامل معها االحتاد      جهة مكاتب الدول واي   وموافقة    او جملس ادارته  ئيس االحتاد  بقرار من ر مبختلف 
ا  على ذلك  رئيس االحتادمن نواب    7العام وعدد    األمني العقد  ان يكون  الشروط  ملربم  على  موضحا ابلعقد كل 

  الطرفني بوضوح   وحقوق   ونسبة مئوية للشركة من حصيلة ذلك وان يكون العقد موضحا به التزامات  املالية الالزمة
  انشاء هذه الشركة من ثالثة حبد ادين من   أيضاوحيق لرئيس االحتاد    األطرافحقوق كل    مع احلفاظ الكامل على

   .لالحتاد واإلدارياملال لرقابة احملاسب القانوين واملدير  األحوال كل يفرائسة االحتاد وختضع  أعضاء
احلسنة أو بفوائد    املختلفة التمويالت والقروض  ومن  جبميع انواعهم  ول االحتاد من اشرتاكات األعضاء واملنتسبني  مي م  10-3

د الذين يدعمون االحتاد وأهدافه  اواألفر   نوك هات املختلفة والباجلاليت تقدمها  س الرائسي  اجمللوافق عليها  مناسبة ي
عدم    الرعاة بشرطوالتدريب جبميع أنواعه ومن    والفاعليات املختلفةاملتنوعة  ه  وأنشتطه كما ميول من عوائد األنشط

 . املختلفة جبميع انواعها  ومن الشراكات االسرتاتيجية واالستثماريةقبول اي نوع من التربعات هنائيا  
للسيد رئيس منظمة تضامن الشعوب االفريقية اآلسيوية )بصفته( توقيع  ت البنكية  لى احلسااب قيع عحق التو يكون   10-4

)بصفته(    والتجارة اإللكرتونية   واالحباث  احلرفية والصناعات    للسياحةسيوي  آلا   اإلحتاد األفريقي، والسيد رئيس  أول
اثىن  اإلحتادتوقيع  عام  أمني  السيد  اثلوقت  )بصفته(   –  ،  إحتياطييع  لث  عنا   خلو    إلانبة  حال  ىف  اإلحتاد  رئيس 

 .  املنصب
تدفع مرة    إضافية  دوالر  20دوالر اشرتاك سنوي ابالحتاد ويسدد كل عضو جديد    150  (فرد )يسدد كل عضو  10-5

 انضمام. امه للمرة األوىل كرسوم  انضم واحدة عند 
اد ويسدد  وي ابالحتدوالر اشرتاك سن  250(  او خالفة   ،دولةاو    ،حكومة او    ،منظمة  او  ،مؤسسةكل عضو )يسدد   10-6

 انضمامها للمرة األوىل كرسوم انضمام   واحدة عند دوالر تدفع مرة   70مؤسسة(  د )عضو جدي  لك
 دوراي .  لالحتاد نقريرا ماليا  للمؤمتر العام  الرئيس للشئون املالية  وانئب العامة  تقدم األمانة  10-7
  )كانون ديسمرب    31وتنتهي يف    ، الثاين(  ون)كانر  ل ينايلإلحتاد يف أو   ، وتبدأ السنة املالية يزانية خاصة به ملإلحتاد   10-8

 عام. ( من كل ألولا
املالية ويوافق عليها    اليت   لالحتاداملالية    لالئحة يكون الصرف من هذه األموال وفقا    10-9 الرئيس للشؤون  يعدها انئب 

 . انشاؤه االحتاد او اجمللس الرائسي يف حالة إدارةجملس   رئيس االحتاد ويعتمدها
سبقة يف  امل اإلداريةفقة اجلهة  موا )بشرطعينية من املنح والتربعات سواء كانت مادية او  اية نوع  قبول  إلحتادن لكمي  10-10

من    احلسنة او بفوائد مقبولة ترد مرة اخري  وكذا القروض  نطاقه(دولة املقر او يف الدولة مقر مكتب الدولة كل يف  
وغريها واليت تصدر بناء على  سرتاتيجية واالستثمارية  ومن الشراكات االتنموية والبنوك  اجلهات اليت متول املشاريع ال

 . قبوهلاعلى  االحتاد العام فقة رئيس جيب مواتوضح عوائد هذه املشروعات  جدوى دراسات احرتافية ودراسة 
 :  سبيل املثال على  مصادر الدخل املتوقعة

 دول وهي كالتال: على اإلحتاد العام وعلى مكاتب ال أن يكون كبري ا هي ذات املصادر اليت ستدر دخال  من املتوقع  
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 الدورات التدريبية جبميع أنواعها.  •
 احللقات الدراسية جبميع أنواعها. العمل و   وورشاملؤمترات   •
 املعارض جبميع أنواعها.  •
 جبميع أنواعها.  واحلفالت واملسابقاتاملهرجاانت  •
 الليال التجارية والعروض الفنية.  •
 تشارات جلميع القطاعات. تقدمي األحباث واإلس •
 ألنشطة اإلحتاد. الرعاية  •
 املشاريع اإلستثمارية اليت يدخلها اإلحتاد ويشارك فيها. الشراكات اإلسرتاتيجية و  •
 أنواعها جبميع  رسوم العضوية   •
وك  • للروابط  العضوية  الرسو   ذا رسوم  هذه  حتديد  ويرتك  وجدت  ان  الروابط  انشاء  االحتاد رسوم  لرئيس   م 

 . الة كل دولةلتحديدها طبقا حل
  ( أبجلفيهم املوثوق    األشخاص البنوك او من اجلهات الرمسية املعتمدة او من  من  )   القروض والتمويالت  •

بفوائد مناسبة يوافق عليها رئيس اإلحتاد ملشروعات اإلحتاد مبختلف أنواعها من اجلهات الرمسية واملعتمدة  
او دولة مقر مكتب    ال غري ر مجهورية مصر العربية فقط  دولة املق  ختالف لقانونواملوافقة واملطابقة واليت ال 

 االحتاد. 
ا 10-11 العام  يعني  اتريخ    كل  لالحتادملؤمتر  من  مهمته  ويباشر  االحتاد  رئيس  من  ترشيح  على  بناء  للحساابت  مراقبا   عام 

 تعيينه. 
اليت يتعامل معها    ارة حساابت شركة االدومراقبة    ،لالحتاد سابية  يتوىل مراقب احلساابت فحص النواحي املالية واحل 10-12

مة  لالز ا  دفاتر االحتاد وسجالته ومستنداته وأن يطلب البياانت وااليضاحاتعلى    االطالع   وله وجدت  االحتاد ان  
 وامليزانية. كما يقوم بعداد تقرير عن احلساب اخلتامي   مهمته،داء  أل

اليت شغرت وظ 10-13 املراقب  بدال  من  للحساابت  مراقبا   أن يسمي  اإلحتاد  تعييلرئيس  أثناء مدة  نه ألي سبب من  يفته 
 . لالحتاد االجتماع الثاين للمؤمتر العام  األسباب وحلني موعد 

نسبة   10-14 صايف7ختصص  من  والصناعات   حتادلال وي  السناملصروفات    بعد الدخل    %  للسياحة  اآلسيوي  األفريقي 
 . ةي األسيو منظمة الشعوب األفريقية   لصاحلالروابط مبا فيه دخل   السنوياحلرفية واالحباث والتجارة اإللكرتونية 

تعقد أبي  األفريقية واألسيوية حلضور أي فعالية لإلحتاد  رئيس منظمة الشعوب  مل االحتاد نفقات انتقال وضيافة  يتح 10-15
 عضاء. األدولة من الدول  

خصصني الئحة مالية تلتزم هبا األمانة العامة وتعتمد من رئيس االحتاد وتعرض على املؤمتر يف أول  تعد جلنة من املت  10-16
االول من    أشهر بعد بداية الستة    ذلك فآت والبدالت وغري  بنود االنفاق والرواتب واملكا  ، حتدد فيها له اجتماع اتل  

 اإلحتاد. استثناء ذلك مبوافقة رمسية مكتوبة من رئيس مؤمتر االشهار الرمسي لالحتاد وميكن 
اد  مة افادت اإلحتات ألي عضو او شخص قدم مشروعا او خد ميكن لرئيس اإلحتاد ان حيدد نسب مئوية كمكاف 10-17

 .العام لالحتاد   األمنيولكل من يؤدي عمال لالحتاد طبقا لرؤية رئيس االحتاد ومبوافقة  معنوايماليا او 
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الكامل  إلدارة   أكثر   او  عضو  أي لة تفرغ  يف حا 10-18 التفرغ  االحتاد    إدارةيقوم جملس    غري اجلزأي   شئون االحتاد بشرط 
االحتاد ونوابه ومساعديهم  رئيس  رئيس    العام   واألمني   املكون من  املتفرغ بشرط موافقة  للعضو  بدل الئق  بتحديد 

   .االحتاد على ذلك 
كما حيق له اهناء    الروابطويعتمدها ويلزم هبا رؤساء  والتنفيذية للروابط    واإلدارية يصدر رئيس االحتاد اللوائح املالية   10-19

املرجوة من الرابطة او مل    اف هداألمل حيقق رئيس الرابطة    إذا انتفي السبب من وجودها او    إذا عمل الرابطة وحلها  
العدد   ال  الوصول  احلد    األعضاءمن    حتقيقهمنه    املأموليستطع  ان  يكون   رابطة  أي  ألعضاء  األدىناذ  ان    جيب 

تزيد    300 او    إذا أو    % سنواي 15عضو سنواي  الرابطة  من    أي ارتكب رئيس  ادارهتا خطا    أعضاءعضوا  جملس 
 . ما يضر بسمعة االحتاد العام جسي

 وحل االحتاد االنتقالية  : األحكام عشراحلادية ملادة  ا

متر العام لإلحتاد ويعمل به اعتبارا  من اتريخ إقراره من منظمة  ملؤ ل هبذا النظام األساسي بعد إقراره من ايسري العم 11-1
 األسيوية. ة  تضامن الشعوب األفريقي 

غلبية ثلثي األعضاء يف إجتماع غري عادي  ويصدر قرار احلل أب  جيوز للمؤمتر العام لإلحتاد إصدار قرار حبل االحتاد،  11-2
 لالحتاد. ر العام للمؤمت

أن ميثلوا ثلثي عدد الدول اليت ينتمي إليها أعضاء االحتاد على    للحل  ري العادييشرتط يف طاليب عقد االجتماع غ 11-3
 األقل. 

يعتد   11-4 بعد عرضهال  إال  احلل  البقرار  تضامن  منظمة  على  مبربراته  مؤيدا   األ،  األفريقية  أتييد  ،  سيويةشعوب  فإذا مت 
ال القرار  املؤمتر  فإن  لإلحت،  يعني  عام  لإلحتادصم م  اد  صايف  فيا   وتؤول  الشعوب    ل أموا،  تضامن  منظمة  إىل  االحتاد 

 . األفريقية األسيوية
 يعتمد                                                                                

ة فريقية اآلسيويرئيس منظمة تضامن الشعوب اال                                        درويش دكتور حسام                         
                                                                                      

 
 

أ.د حلمي احلديدي                                                                                                                                   رئيس االحتاد   
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