ميحرلا نمحرلا هللا مسب
النظام األساسي ملنتدى كواالملبور
التسمية والتعريف
مادة ( :)1يسمى هذا النظام (النظام األساسي لـِ" منتدى كواالملبور").
مادة ( :)2تنشأ مبوجب أحكام هذا النظام مجعية مدنية غري رحبية ،تعىن ابلقضااي الفكرية واحلضارية يف
االسالم ،تسمى "منتدى كواالملبور" ،يكون هلا شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
مادة ( :)3يسعى املنتدى ليكون له تسجيل قانوين وفق املتاح يف ماليزاي أو\و يف أي بلد آخر.
مادة ( :)4املقر الرمسي للمنتدى يف كواالملبور وميكن أن ختذ املنتدى مقرات فرعية.
الرؤية ،الرسالة ،األهداف ،والوسائل
مادة ( :)5رؤية املنتدى ورسالته:
أوالً :الرؤية.

(( أن يقدم املنتدى أفضل إنتاج فكري حُيدث نقاشا وفاعلية يواكب احتياجات األمة املختلفة
لتحقيق قيم احلرية والعدالة والوصول اىل السيادة والنهضة )).

اثنياً :الرسالة.

((إعمال الفكر قبل العمل ،وإقامة حوار دائم يف القضااي الفكرية واحلضارية حول واقع األمة وخياراهتا
املستقبلية ،يستند إىل مرجعة اإلسالم ،وبقراءة معاصرة شاملة لتوضيح الطريق للعاملني وتوجيههم حنو
حتقيق القيم العليا لإلسالم وهنضة األمة وسيادهتا)).

مادة ( :)6أهداف املنتدى ووسائله:
أوالً :األهداف.

 -1تقدمي تصورات ورؤى للقضااي الفكرية واحلضارية املتعلقة بواقع األمة وخياراهتا املستقبلية.
 -2توجيه العاملني من أبناء األمة لتحقيق تلك الرؤى ودعم تنفيذها.

 -3إبراز شخصيات فكرية وثقافية من شباب األمة الناشطني والفاعلني وتوفري فرصة هلم للمسامهة يف
بناء فكري وسطي متوازن.
 -4اجياد مساحات إضافية للنقاش والتشبيك بني الباحثني واملفكرين إلنضاج املوقف الفكري من
القضااي الساخنة واهلامة اليت تواجه األمة وتؤثر يف هنضتها.
اثنياً :الوسائل.

 -1عقد مؤمتر سنوي للمنتدى يعاجل قضية فكرية مبحاور تفصيلية (من خالل ندوات وأوراق
حبثية) ،تتعلق بواقع األمة ومستقبلها للوصول إىل اجتاهات واضحة يف تلك القضااي ،مث
نشرها وتعميمها على العاملني والنشطاء واملؤسسات.
 -2توثيق ونشر أوراق وحوارات ورؤى املؤمتر على األعضاء ومراكز الدراسات واألحباث.
 -3التشبيك وتبادل اإلنتاج الفكري لألعضاء فيما بينهم واملسامهة يف نشره خارج نطاق
األعضاء.
 -4تشجيع اإلبداع الفكري والبحث العلمي يف احتياجات األمة ( إنشاء جائزة سنوية لإلبداع
الفكري)
 -5التواصل مع قادة األمة من علماء وسياسيني ومفكرين ،وبناء جسور التعاون مع املراكز
البحثية والدراسية وفق اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون معها.
العضوية وأحكامها

مادة (:)7

(أ) يتمتع بعضوية املنتدى كل من:
 1ـ األعضاء املؤسسون.
-2األعضاء املنتسبون حسب الفقرة "ب" أدانه.
(ب) يتم قبول األعضاء يف املنتدى وفق الشروط التالية:
 )1أن يتقدم بطلب االنتساب كتابياً لألمانة العامة.

 )2أن يتعهد للعمل من أجل املبادئ اليت أنشئ املنتدى على أساسها ومن أجلها.

مادة ( :)8يقدم طلب االنتساب للمنتدى ابسم األمني العام ،وعلى األمانة العامة البت يف الطلب يف مدة ال
تزيد عن ستة أشهر من اتريخ تقدمي الطلب.
اهليكل التنظيمي:
مادة ( :)9يتكون اهليكل التنظيمي للمنتدى من اآليت:
 .1جملس الرائسة.
 2ـ اجمللس االستشاري.
 3ـ األمانة العامة.
أوال :جملس الرائسة:
مادة ( :)10يتشكل للمنتدى جملس رائسة مكون من رئيس وثالثة نواب له ،إضافة لألمني العام.
مادة ( :)11ترشح األمانة العامة من بني الشخصيات ذات الرمزية واليت حتظى ابلقبول العام لدى األمة،
رئيسا وثالثة نواب له ،أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة ( :)12يعرض الرئيس والنواب للتزكية يف اجمللس االستشاري.
مادة ( :)13يف حالة حضور الرئيس (أو أحد نوابه) أاي من اجتماعات املنتدى أو األمانة العامة فله أن يرتأس
ذلك االجتماع.

مادة ( :)14تتمثل صالحيات الرئيس ونوابه يف ما يلي:

ـ التوجيه.
ـ اقرتاح الرؤى واالسرتاتيجيات العامة للمنتدى.
ـ توسيع شبكة عالقات املنتدى.
ـ املسامهة يف السعي لتمويل مشاريع املنتدى.
اثنيا :اجمللس االستشاري.

مادة ( :)15يتكون اجمللس االستشاري من األعضاء املؤسسني وأعضاء ختتارهم األمانة من الشخصيات
الفاعلة يف حتقيق أهداف املنتدى على أن ال يتجاوز العدد اإلمجايل  60فردا.

مادة ( :)16جيتمع اجمللس االستشاري مرة واحدة يف السنة على األقل ،أو استثناء بطلب من الرئيس أو
األمانة العامة.

مادة ( :)17يتوىل اجمللس االستشاري يف لقائه املهام التالية:
 .1إقرار النظام األساسي واللوائح اليت تعرضها عليه األمانة العامة.
 .2انتخاب اهليئات اإلدارية للمنتدى :أعضاء هيئة الرائسة واألمانة العامة ويكون انتخاهبم كل أربع
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 .3اقرار السياسات العامة واخلطط االسرتاتيجية الالزمة لنشاطات املنظمة.
 .4مناقشة وإقرار التقرير السنوي لألمانة العامة.

 .5يتخذ اجمللس االستشاري قرارته ابلتوافق أو ابالنتخاب ابألغلبية النسبية.

مادة ( :)18يقدم أعضاء اجمللس االستشاري الرأي واملشورة فيما تعرضه عليهم األمانة
العامة عرب وسائل االتصال االلكرتونية.

مادة ( :)19يساهم أعضاء اجمللس االستشاري يف تنفيذ برامج املنتدى.
اثلثا :األمانة العامة.
مادة ( :)20تتوىل إدارة املنتدى أمانة عامة ،لتسيري نشاط املنتدى وفق أحكام هذا النظام.
مادة ( :)21تتكون االمانة العامة من ( )16عضواً ختتارهم اهليئة العمومية من بني أعضائها
مادة ( :)22يشرتط يف املرشح لعضوية االمانة العامة ما يلي:
 .1أن يكون مقتنعا برسالة املنتدى وأهدافه.
 2ـ أن يكون مسامها ومهتما ابلقضااي الفكرية.

 3ـ أن يكون فاعال ونشيطا يف حتقيق أهداف وبرامج املنتدى.
مادة ( :)23تتوىل األمانة العامة االختصاصات التالية:
 .1إعداد اللوائح الداخلية املنظمة لعمل األمانة العامة وخمتلف برامج املنتدى.
 .2ادارة شئون العضوية.
 .3ادارة وتنفيذ األنشطة واملؤمتر السنوي وأية اجتماعات أخرى.
 .4توفري التمويل الالزم للقيام أبعمال وأنشطة املنتدى وادارة الشئون املالية.
 .5إنشاء قنوات اتصال فاعلة بني األعضاء وتوفري بيئة احلوار املستمر بينهم ،وتسهيل تبادل
مسامهاهتم وانتاجهم الفكري.

 .6توثيق أدبيات املنتدى ونشرها على أوسع نطاق ،ابللغتني العربية واالجنليزية على األقل.
 .7إبرام العقود واالتفاقات مع الغري ومبا ال يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
 .8إعداد اخلطط واملشاريع واألنشطة والربامج املرتبطة بنشاط املنظمة والبحث عن متويل هلا وفق
أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية.
مادة ( :)24جتتمع األمانة العامة بدعوة من الرئيس أو األمني العام مرة كل ستة أشهر على األقل ،وهلا عقد
اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من الرئيس أو األمني العام أو من ثلث أعضائها.

مادة ( :)25ينعقد اجتماع األمانة العامة حبضور  % 50من األعضاء ،فإن مل يتوفر النصاب ميكن أن يعقد
لقاء آخر مبن حضر.

مادة ( :)26ميكن لألمانة العامة أن تسري أعماهلا وأن تعقد اجتماعات بواسطة وسائل االتصال احلديثة ،على
اجع كل القرارات املتخذة يف أول اجتماع مكاين مقبل.
أن تر َ

مادة ( :)27يتكفل أعضاء األمانة العامة مبا يلي:
.1
.2
.3
.4

متابعة تنفيذ خطط إعداد املؤمتر السنوي.
الرتويج للرؤية العامة للمؤمتر.
اإلشراف على تنفيذ الندوات والورشات يف بلداهنم.
متابعة متطلبات عمل الشبكة (التواصل مع الباحثني ،توسيه شبكة الباحثني.)...

 .5ما يكلفون به على مستوى األمانة العامة.
مادة ( :)28تصدر قرارات األمانة العامة ابلتوافق أو ابألغلبية النسبية.
مادة ( :)29يتوىل األمني العام:
 .1رائسة اجتماعات األمانة العامة واجتماعات اجمللس االستشاري.
 .2دعوة األمانة العامة واهليئة العمومية لالنعقاد.
 .3التوقيع على املعامالت املالية والشيكات إىل جانب املسئول املايل.
 .6اإلشراف على كافة أعمال املنتدى وهيئاته وجلانه.
أحكام عامة

مادة ( :)30تتكون املوارد املالية للمنتدى من اآليت:
 .1املساعدات واإلعاانت والتربعات والوصااي واهلبات.
 2ـ مسامهات أعضاء املنتدى.
مادة ( :)31تتحدد بنود املصروفات وفقا ألحكام هذا النظام وقرارات األمانة العامة وفق ما يلي:

(أ) نفقات تنفيذ الربامج واألنشطة واملهام احملققة ألهداف املنتدى وتسيري نشاطه وفق أحكام هذا النظام.
(ب) النفقات اإلدارية.
(ج) ـ أية نفقات أخرى تقرها األمانة العامة ،ومبا ال يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة ( :)32ميكن حل املنتدى إذا عجز كلية عن أداء عمله ،كما جيوز دجمه يف مجعية أخرى مماثلة له أو
مشاهبة له يف األغراض ويكون ذلك بقرار من اهليئة االستشارية.

