المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية  -مسارات

النظام األساسي

أيار 0220

المادة 2
يسمى هذا النظام "النظام األساسي" للمركز الفلسطيني ألحباا

السياسات والدراسات اإلستراتيجية

اعتحبار من .1122/4/2
ا
– مسارات لسنة  ،1122ويعمل حبموجحبه
المادة 0
يكون للكلمات والعحبارات اآلتية اي
تدل القرينة على خالف ذلك:

المخصصة لها أدناه ،ما لم
وردت في هذا النظام المعاني
ّ

الكلمة
النظام األساسي

المعنى
النظام األساسي للمركز الفلسطيني ألحباا

السياسات والدراسات

اإلستراتيجية  -مسارات.
المركز

المركز الفلسطيني ألحباا

السياسات والدراسات اإلستراتيجية -

مسارات.
الو ازرة
مجلس األمناء

و ازرة الترحبية والتعليم العالي.
هو مجموع أعضاء المركز وهو السلطة العليا في المركز.

الرئيس

رئيس مجلس األمناء.

أمين الصندوق

أمين صندوق المركز.

هيئة مكتب المجلس

هيئة مكتب مجلس أمناء المركز.

المدير العام

مدير عام المركز.

مدير الحباو

مدير الحباو في المركز.
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الفصل األول
المركز

المادة 3
المركز مؤسسة فلسطينية مستقلة غير رحباية تختص حبالسياسات والدراسات اإلستراتيجية ذات
النوعية المتميزة في المجال السياسي وأحبعاده االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،تاكمه المواد 12
و 14و 12من قانون التعليم العالي رقم  22لسنة  2991الخاصة حبمراكز الحبا

العلمي ،ويتم

تسجيله وترخيصه حبموجحبها.
المادة 4
قر سياسته العامة ،ويعمل على تمكينه من تاقيق
للمركز مجلس أمناء مستقل يشرف عليه وي ّ

غاياته وأهدافه .والمركز شخصية معنوية مستقلة ماليا واداريا ،وله أن يقاضي حبهذه الصفة وله
الرهن والحبيع واالقتراض والتحبرع ،كما له اق تملك األموال المنقولة وغير
اق التعاقد والتملّك و ّ
المنقولة والتصرف حبها في ادود تاقيق أهداف المركز.

المادة 5
المقر الدائم للمركز في مدينة القدس ،ويكون مؤقتا في مدينة رام اهلل ،وياق له أن ينشئ فروعا
في فلسطين وخارجها حبقرار من مجلس األمناء وحبموجب القانون ،وتشمل اهتماماته الحباثية كل
فلسطين والتجمعات الفلسطينية في الشتات.
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المادة 6
غايات وأهداف المركز
غايات المركز هي توفير الدعم الحباثي الالزم لصياغة الق اررات السياسية الرشيدة ،واثراء الاياة
العلمية ومناحبر الحبا

العلمي في مجال السياسة وأحبعادها المختلفة .وعلى وجه التاديد يهدف

المركز إلى ما يأتي:
أ-

إنتاج الحباو

التاليلية والدراسات اإلستراتيجية ذات النوعية المتميزة اول الحبدائل

اسن عملية اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني.
والخيارات السياسية؛ حبما يثري وي ّ
ب-


تزويد المعنيين حبالتاليل والمشورة المتخصصة اول أوجه السياسات واإلستراتيجيات

السياسية ،قصيرة وحبعيدة المدى ،وأحبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية،
مع اهتمام خاص حبتوفير التاليالت وأوراق الموقف السريعة المدروسة والمتخصصة اول
المتغيرات الطارئة على السااة السياسية.
ت-


العمل كالقة وصل حبين الحبا

األكاديمي والسياسات العامة وكمنحبر للنقاش العام اول

القضايا السياسية من خالل نشر نتائج الحباو ووسائل أخرى.
ث-


اجتذاب الفلسطينيين المؤهلين وغيرهم من المختصين في األحباا
السياسية؛ للحبا

ج-


في القضايا السياسية التي تهم الشعب وصناعة القرار الفلسطيني.

اإلسهام في تطوير اإلنتاج الفكري الجاد والمهني المستند إلى المنهج العلمي في الفكر
والحبا

ح-


واالستراتيجيات

حبا

في فلسطين.
ودراسة القضايا اإلستراتيجية السياسية ذات الحبعد الوطني المرتحبطة حبفلسطين

والصراع العرحبي – اإلسرائيلي وتفاعالتها اإلقليمية والدولية.
خ-


المشاركة في تعزيز الوعي المرتحبط حبالقضايا واألولويات الفلسطينية ،وذلك من خالل
األنشطة العلمية وتنظيم الندوات والمااضرات والالقات الدراسية واستطالعات الرأي
وورش العمل المتخصصة والمؤتمرات ،والتي تحبا

في الموضوعات المتصلة حبعمل

المركز واهتماماته الحباثية.
د-

اإلسهام في تطوير المهارات الوظيفية للكوادر الحباثية والشحباحبية.
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ذ-

االستفادة من جميع القدرات والمهارات المتوفرة لدى أحبناء الشعب الفلسطيني في الوطن
والشتات ،المختصين في األحباا

والسياسات اإلستراتيجية ،وتوجيهها لإلسهام في تراكم

المعرفة ،في القضايا التي تهم الشعب وصناعة القرار الفلسطيني.
ر-

التركيز على تشخيص واقع الشحباب واقتراح الالول وآليات العمل والحبرامج الكفيلة حبتطوير
وتوسيع مشاركة الشحباب في صنع القرار المتعلق حبمستقحبلهم وحبتنمية المجتمع ،على
مختلف المستويات والصعد.

المادة 7
يسعى المركز لتحقيق أهدافه من خالل مجموعة من النشاطات تشمل:
أ-

الحباو والتاليالت السياسية.

ب-


الحباو والتاليالت ذات الطحبيعة اإلستراتيجية في مجال السياسة.

ت-


رصد المتغيرات وتاليل النشاطات السياسية الهامة والتنحبؤ حبمسار المؤشرات
السياسية ،حبما في ذلك من خالل استطالعات الرأي العلمية.

ث-


النشاطات المشتركة والتعاون مع المؤسسات المالية والعرحبية والعالمية ،من خالل
الندوات وورش العمل والمؤتمرات والمااضرات والحباو  ،واستضافة الحبااثين في
مجال السياسات.

ج-


عقد جلسات عصف فكري متخصصة اول القضايا السياسية الطارئة لحبلورة أوراق
موقف اولها وتوفيرها لصناعة القرار و/أو للجمهور حبسرعة.

ح-


افظ مصادر معلومات مناسحبة لتأمين ااتياجات الحبااثين في المركز.

خ-


تاديد األولويات واألفضليات الحباثية اسب أهمية المواضيع للقضية الوطنية
الفلسطينية.

د-

وضع الدراسات المستقحبلية والسيناريوهات المتوقعة ،وتقديم تصورات حبالحبدائل المتااة
للدوائر والهيئات وصناعة القرار والمهتمين.
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ذ-

ودراسات وأوراق تقدير موقف ومقاالت واستطالعات

نشر إنتاج المركز من أحباا

رأي وأي حبرامج ومشاريع ،عحبر وسائل النشر المختلفة ،حبما فيها وسائل اإلعالم
واإلنترنت ووسائل االتصال االجتماعي.

الفصل الثاني
مجلس األمناء
المادة 8
يتشكل من مجموع األعضاء المنتسحبين للمركز ،والذين أوفوا التزاماتهم وفقا للنظام ،وينعقد مرة
واادة في السنة ،وله أن يعين أي ماام في اإلجراءات القضائية ،وليس للمجلس أي صفة أو
انتماء ازحبي أو طائفي أو عقائدي.
المادة 9
يقر مجلس األمناء اللوائح الداخلية الالزمة لتنظيم أعمال المركز وادارة شؤونه.
المادة 22
عضوية مجلس األمناء
أ-

يتألف مجلس األمناء من أعضاء ال يقل عددهم عن وااد وعشرين.

ب-


تتاقق العضوية للعضو الجديد حبالترشيح واالختيار من قحبل المجلس القائم ،وتتحقق
عضوية العضو شرط أن يتوفر فيه الشرطان اآلتيان:
 .2أن يكون ممن تتوفر فيهم الخحبرة والكفاءة والسمعة األكاديمية أو المهنية الجيدة،
وممن أثحبتوا أنفسهم في مجال اختصاصهم ومجال الخدمة العامة ،ولديهم القدرة
على القيام حبالمسؤوليات المنوطة حبهم في سحبيل تاقيق أهداف المركز.
 .1أن يوافق على هذا النظام.
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ت-


مدير عام المركز عضو في مجلس األمناء حباكم المنصب.

ث-


مدير الحباو عضو في مجلس األمناء حباكم المنصب.
سنوات ،هي دورة المجلس.

ج-


مدة العضوية في مجلس األمناء ثال

ح-


يتشكل مجلس األمناء األول من أعضاء الهيئة التأسيسية وتكون فترة عضويتهم األولى
 6سنوات ويجوز تجديد عضوية أي منهم حبموجب الفقرة "ب" من هذه المادة لثال
سنوات إضافية فقط.

خ-


يستكمل مجلس األمناء األول الاد األدنى من األعضاء خالل ستة أشهر من تسجيل
المركز.

د-

يجوز إضافة أعضاء جدد للمجلس حبموجب الحبند "ب" من هذه المادة.

المادة 11
زوال العضوية في مجلس األمناء
أ -تزول عضوية مجلس األمناء في الااالت اآلتية:
 .2الوفاة.
 .1االستقالة.
 .2سقوط العضوية ( الفقرة ب الاقا).
 .4عدم التجديد من خالل االقتراع.
 .2التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر.
ب -يجوز للمجلس اعتحبار العضو فاقدا لعضويته حبقرار يصدره حبأغلحبية ثلثي أعضاء
المجلس ،ويعتحبر أي من األسحباب اآلتية كافيا لطرح قرار حبإنهاء العضوية على المجلس:
 .2إذا ارتكب العضو جناية يعاقب عليها القانون أو عمال مخال حباألمانة والشرف.
 .1إذا تصرف العضو خالفا ألهداف المركز ،وخالف أاكام النظام األساسي والالئاة
الداخلية للمجلس.
 .2إذا نشأت االة يتم فيها تعارض مصلاة العضو مع مصلاة وأهداف المركز.
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المادة 12
مسؤوليات وصالحيات مجلس األمناء
يتمتع مجلس األمناء بالمسؤوليات والصالحيات التالية:
أ-

دعم استقالل المركز وصيانته ،واتحباع جميع الطرق المؤدية إلى رفع شأنه وتمكينه من
أداء رسالته وتاقيق أهدافه وغاياته.

ب-


وضع السياسات والتوجهات العامة للمركز.

ت-


تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والماافظة عليها.

ث-


مناقشة مشروع موازنة المركز والخطة السنوية واقرارها.

ج-


تعيين مدير عام المركز وتجديد مدة خدمته أو إعفاؤه من منصحبه على أن يكون قرار
اإلعفاء حبموافقة ثلثي أعضاء المجلس على األقل.

ح-


إقرار األنظمة واللوائح الداخلية المختلفة المتعلقة حبشؤون المركز اإلدارية والمالية حبموجب
هذا النظام.

خ-


اختيار رئيس هيئة مكتب مجلس األمناء.

د-

تشكيل اللجان الفرعية التي يراها ضرورية لالضطالع حبمسؤولياته.

ذ-

المصادقة على تقرير هيئة مكتب المجلس وتقييم مجمل نشاط المركز عن السنة
المنصرمة.

ر-

المصادقة على التقرير السنوي لمدقق الاساحبات واختيار مدقق اساحبات جديد للسنة
المالية التالية.

ز-

المصادقة على خطط المركز متوسطة وحبعيدة المدى.

س-


الحبت في االقترااات والتوصيات الواردة من األعضاء.

ش-


تعديل النظام األساسي حباألغلحبية المطلقة ألعضائه.
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المادة 13
اجتماعات مجلس األمناء
أ-

يعقد مجلس األمناء اجتماعات سنوية ،ويكون اجتماعه قانونيا إذا اضره األغلحبية
المطلقة من األعضاء.1

ب-


ينتخب المجلس رئيسا له ،ونائحبا للرئيس ،وأمينا للسر من حبين أعضائه ،كما ينتخب
عضوين آخرين ،حبينهما أمين السر ،ينتدحبهما لعضوية هيئة مكتب المجلس.

ت-


أمين السر مسؤول عن تنظيم جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة الجتماع األعضاء،
وتدوين وقائع الجلسات وافظ األوراق والدفاتر والمستندات.

ث-


تصدر الق اررات حباألغلحبية المطلقة ألعضاء المجلس فيما يخص تعديل النظام األساسي،
وحبأغلحبية ثلثي أعضاء المجلس فيما يخص :ال المركز ،أو اندماجه ،أو إدخال تعديل
على أغراضه ،أو عزل أعضاء هيئة مكتب المجلس.

ج-


يعتحبر اجتماع المجلس قانونيا حباضور األغلحبية المطلقة ألعضائه ،وفي اال عدم توفر
النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى موعد ال يتجاوز  22يوما من تاريخ االجتماع
األول وينعقد حبمن اضر ،شريطة أن ال يقل عدد الاضور عن ثل

ح-


أعضاء المجلس.

توجه الدعوة الجتماع المجلس ،العادي وغير العادي ،من تاريخ انعقاد االجتماع ،على
أن تشمل الدعوة جدول األعمال ومكان وموعد االجتماع

وأي وثائق أخرى مقدمة

لالجتماع.
خ-


تادد هيئة مكتب المجلس موعد ومكان وجدول أعمال مجلس األمناء العادي وغير
العادي.

د-

يجوز لثل

أعضاء المجلس طلب دعوته الجتماع غير عادي ،وفي هذه الاالة ترسل

الدعوة ألعضاء المجلس كافة وفق ما جاء في الفقرة "ز" من هذه المادة مع حبيان
األسحباب االستثنائية الداعية لعقده.
ذ-

تتحبع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والالئاة الداخلية للمجلس عند عقد
االجتماع االستثنائي لمجلس األمناء.

1

أكثرمنالنصفوليسالنصفزائدواحد.
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ر-

مع مراعاة الااالت التي تتطلب الموافقة على قرار حبموجب نسحبة معينة من األعضاء،
ت تخذ الق اررات حبأغلحبية الاضور شرط وجود نصاب ،على أن صوت الممتنع ياتسب في
جميع الااالت مع األصوات "ضد".
الفصل الثالث
هيئة مكتب مجلس األمناء

المادة 14
هيئة مكتب المجلس
أ-

تتولى إدارة المركز هيئة مكتب تتكون من عدد ال يقل عن سحبعة أعضاء ،وهم:
الرئيس ،ونائحبه ،وأمين الصندوق ،حباإلضافة إلى المدير العام ،ومدير الحباو ،
وعضوين آخرين حبينهما أمين السر ،ينتخحبهما مجلس األمناء من حبين أعضائه.

ب-


استمرار الجمع ما حبين رئاسة مجلس األمناء ورئاسة هيئة مكتب المجلس لمدة
سنتين ،على أن يحبا

ت-


هذا األمر حبعد ذلك ،وتعديل النظام في ضوئه.

تستمر دورة هيئة مكتب المجلس لمدة ثال

سنوات.

سنوات قاحبلة للتجديد والتمديد.

ث-


مدة العضوية للعضوين المنتدحبين ثال

ج-


ال يجوز أن تضم هيئة مكتب المجلس عضوين أو أكثر يجمع حبينهما صلة
قراحبة من الدرجتين األولى والثانية.

ح-


يكون النصاب صاياا حباضور أكثر من نصف األعضاء ،شرط اضور
الرئيس أو نائحبه أو انتداب الرئيس من يمثله من األعضاء ،والذي يترأس
االجتماع في هذه الاالة.

خ-


هيئة مكتب المجلس مسؤولة عن جميع أعمال ونشاطات المركز.
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د-

ياق لهيئة مكتب المجلس أن تكلف المدير العام حبأي من اختصاصاته ،وحبتمثيل
المركز أمام الغير ،وحبالتوقيع نياحبة عنه على جميع المكاتحبات والعقود واالتفاقيات
التي تتم حبين المركز وجهات أخرى.

ذ-

تضع هيئة مكتب المجلس الئاة داخلية تادد اختصاصات الرئيس ونائحبه وأمين
السر وأمين الصندوق حبما ال يتعارض مع أاكام هذا النظام.

ر-

تنعقد هيئة مكتب المجلس حبصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل حبدعوة
من الرئيس أو نائحبه حبالتنسيق مع المدير العام.

ز-

تنعقد هيئة مكتب المجلس حبصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك حبدعوة من
الرئيس أو نائحبه أو حبطلب من ثل

أعضائه.

س-


في جميع الااالت تتخذ ق اررات هيئة مكتب المجلس حباألغلحبية المطلقة للنصاب.

ش-


عند تعذر اجتماع هيئة مكتب المجلس حبما يخل حبالنصاب ،حبسحبب االستقالة أو
الوفاة أو غيرهما ،يتولى من تحبقى من هيئة مكتب المجلس (حباعتحبارهم لجنة
مؤقتة) مهمة هيئة المكتب لمدة أقصاها شهر ،وتتم دعوة مجلس األمناء خالل
نفس المدة الختيار هيئة مكتب مجلس جديدة.

ص -إذا ادثت استقالة جماعية لهيئة مكتب المجلس (عدا أو حبمن فيهم المدير

العام) ،أو إذا لم تقم اللجنة المؤقتة حبمهامها المذكورة في الفقرة (ر) أعاله ،تقوم
الجهة الرسمية المشرفة التي سجلت المركز (أي وزير التعليم العالي) حبتعيين
لجنة مؤقتة من حبين أعضاء مجلس األمناء لتقوم حبمهام هيئة مكتب المجلس
لمدة أقصاها شهر ،ودعوة مجلس األمناء لالنعقاد خالل ذات األجل الختيار
هيئة مكتب مجلس جديدة.

المادة 15
اختصاصات هيئة مكتب مجلس األمناء
اختصاصات هيئة مكتب المجلس هي:
أ-

إدارة شؤون المركز واعداد اللوائح واألنظمة والتعليمات الالزمة.
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ب-


تعيين الموظفين الالزمين للمركز وتاديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقا
ألاكام القانون.

ت-


تكوين اللجان التي يراها الزمة لتاسين العمل وتاديد اختصاص كل منها.

ث-


إعداد الاساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة
الجديدة.

ج-


تقديم التقارير السنوية اإلدارية والمالية وأي خطط ومشاريع مستقحبلية لمجلس
األمناء.

ح-


دعوة مجلس األمناء لجلسة عادية أو غير عادية لالجتماع ،وتنفيذ ق ارراته طحبقا
ألاكام القانون.

خ-


متاحبعة أي مالاظات ترد من الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق حبنشاط
المركز والرد عليها.

د-

ار من مجلس األمناء في
التعامل مع األمور الطارئة التي تستجد وتستدعي قر ا
غير فترة انعقاده ،وفي هذه الاالة تعمم ق اررات هيئة مكتب المجلس محباشرة وتقر
في االجتماع التالي لمجلس األمناء.

ذ-

تناول ودراسة األمور التي توضع على جدول أعمال مجلس األمناء حبشكل
دوري.

المادة 16
مستشارو البحوث
أ.

يعين مجلس األمناء مجموعة من مستشاري الحباو

من المتخصصين في مجاالت

العلوم السياسية والعلوم االجتماعية ذات العالقة ،من المشهود لهم حبطول الحباع والخحبرة
الطويلة والسمعة العلمية الجيدة والمكانة األكاديمية المرموقة ،كما تحبان من خالل
السيرة األكاديمية والئاة األعمال المنشورة للمرشح ،حبناء على تنسيب المدير العام.
ب.


يضع المركز الئاة داخلية لتنظيم كل ما يتعلق حبعمل مستشاري الحباو  ،حبما في ذلك
فترة تعينهم وتجديدهم وكيفية االستفادة من خحبرتهم ،فرادى وكمجموعة ،وتعويضهم ماليا
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أو مكافأتهم على جهودهم ،وشروط مشاركتهم في األحباا

التي يجريها المركز ،وتصدر

الالئاة حبقرار من مجلس األمناء حبناء على تنسيب المدير العام ،الذي يتولى مسؤولية
تفعيل دورهم كأفراد وكمجموعة.
ت.


تتولى مجموعة مستشاري البحوث المهام اآلتية:
 .1مناقشة الحبرامج الحباثية للمركز وتقييمها واحبداء الرأي والنصح إزاءها.
 .2االطالع على إنتاج المركز من األحباا

والتقارير واحبداء الرأي فيها.

 .3متاحبعة نشاطات المركز العلمية واقتراح نشاطات إضافية.
 .4تقييم األحباا

التي تصدر عن المركز وفق نظام خاص حبذلك.

 .5تقديم اقترااات من شأنها المساعدة في تاقيق المركز لغاياته وأهدافه.

المادة 17
الهيكل التنظيمي واإلداري
أ.

يقر مجلس األمناء الهيكل التنظيمي واإلداري المالئم الذي تعده هيئة مكتب المجلس حبما
يضمن قيام المركز حبمهامه وتاقيقه لغاياته وأهدافه.

ب.


يراعى في وضع الهيكل التنظيمي األخذ حبعين االعتحبار جميع المهام التي يقوم حبها
المركز.

ت.


يصدر مجلس األمناء األنظمة الالزمة لتنفيذ أاكام هذا النظام حبناء على تنسيب هيئة
مكتب المجلس.

ث.


تصدر هيئة مكتب المجلس التعليمات الالزمة لاسن سير العمل حبناء على تنسيب
المدير العام.

المادة 18
مدير عام المركز
أ-

يتولى إدارة المركز مدير عام يعين حبقرار من مجلس األمناء.
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ب-


مدير عام المركز مسؤول عن إدارة شؤون المركز ،ويتولى تمثيله أمام اإلعالم ،ويمارس
الصالايات التي تضمن اسن سير العمل في المركز وفق أاكام النظام األساسي
واألنظمة والتعليمات الصادرة حبمقتضاه ،وهو مسؤول تجاه مجلس هيئة المكتب ومجلس
األمناء.

ت-


المدير العام عضو كامل الصالايات في مجلس األمناء وفي هيئة مكتب المجلس حباكم
المنصب.

ث-


يمارس المدير العام ،حبصورة خاصة ،المسؤوليات والصالايات اآلتية:
 .1تمثيل المركز في صالته حبجميع السلطات والهيئات واألشخاص ،وذلك فيما
يتعلق حبتسيير أمور المركز ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس األمناء.
 .2إدارة شؤون المركز العلمية واإلدارية والمالية حبما ياقق غايات المركز وأهدافه.
 .3تنفيذ النظام األساسي للمركز واألنظمة الصادرة حبمقتضاه.
 .4تنفيذ موازنة المركز واصدار أوامر الصرف الخاصة حبمصروفات المركز وفقا
للنظام المالي.
 .5تقديم تقرير إلى هيئة مكتب المجلس ومن ثم إلى مجلس األمناء في اجتماعاته
السنوية عن شؤون المركز ونشاطاته مع أي اقترااات يرى فيها مصلاة
المركز.
 .6إااطة مجلس األمناء حبالمعلومات عن شؤون المركز حبشكل دوري.
 .7إااطة مستشاري الحباو حبالمعلومات عن نشاطات المركز.
 .8دعوة الحبااثين للمشاركة في نشاطات المركز وقضاء فترات حبا

فيه حبموجب

النظام الخاص حبذلك.
 .9أي مسؤوليات وصالايات أخرى يعطيه إياها هذا النظام.
ج-


إذا اال ظرف دون قيام المدير العام حبممارسة مهامه لفترة تزيد على الشهر ،يقوم مدير
الحباو

حبمهام المدير العام مؤقتا ،ريثما يتاحبع المدير

أو القائم حبأعمال مدير الحباو

العام مهامه أو يتم تعين مدير عام جديد.
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ح-


مع مراعاة الفقرة ت من المادة  19من هذا النظام ،إذا تغيب المدير العام عن عمله
ألكثر من ثالثة أيام ،فيعلم رئيس هيئة مكتب المجلس خطيا ويكلف مدير الحباو
حبالمهام الضرورية لسير العمل أثناء غياحبه.

المادة 19
مدير البحوث:
أ.

في المركز مدير للحباو

يعينه مجلس األمناء حبناء على تنسيب

يشرف على الحباو

مدير عام المركز ،ويشترط في مدير الحباو

أن يستوفي شروط اختيار المستشارين

للحباو .
ب.


مدير الحباو

عضو كامل الصالايات في مجلس األمناء وفي هيئة مكتب المجلس

حباكم المنصب.
ت.


إذا انتهت فترة عمل مدير الحباو في منصحبه ولم يتم تمديد أو تجديد تعيينه ،فيجوز أن
يستمر عمله في المركز في إادى الوظائف الحباثية الدائمة إذا كانت شاغرة.

ث.


يقوم مدير الحباو

حبمهام مدير عام المركز عند شغور المنصب مؤقتا ،كما أنه يقوم

حبمهام المدير العام التي يوكلها إليه أثناء غياحبه وذلك حباإلضافة إلى مهامه العادية.
ج.


يتولى مدير البحوث المهام والمسؤوليات اآلتية:
حبرمج الحباو
 .1اإلشراف العلمي المحباشر على الحبااثين و ا

في المركز والمشاركة

الفعلية في تنفيذها.
 .2التعاون والتنسيق العلمي مع وادتي استطالع الرأي والمكتحبة.
 .3اإلشراف العلمي العام على حبرنامج النشاطات العلمية من مااضرات وندوات
ومؤتمرات علمية وغيرها,
 .4مساعدة مدير عام المركز في وضع الخطة السنوية وتاديد ااتياجات المركز
المتعلقة حبحبرنامج الحباو .
 .5اإلشراف المحباشر على نشر الحباو
عن المركز.
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والتقارير العلمية المتخصصة التي تصدر

ح.


إذا لم تتوفر المؤهالت أو الخحبرة الالزمة في مرشح لمنصب مدير الحباو  ،فيجوز أن
يعين المدير العام قائما حبأعمال مدير الحباو

لمدة سنة ،وتكون له مسؤوليات

وصالايات مدير الحباو  ،ويكون خاضعا لمصادقة هيئة مكتب المجلس ،ويعلم مجلس
األمناء حبذلك.
الفصل الرابع
مالية المركز

المادة 20
أ-

للمركز موازنته المستقلة الخاصة حبه.

ب-


مع مراعاة المادة  2من هذا النظام ،تتكون إيرادات المركز من:
 .2التحبرعات والهحبات والقروض والمساعدات وريع الوقفية.
 .1الدخل المتأتي من النشاطات والمشاريع التي يقوم حبها المركز.
 .2الدخل المتأتي من المشاريع المدرة للدخل التي قد يملكها المركز.
 .4أي موارد أخرى تقرها هيئة مكتب المجلس ويصادق عليها مجلس األمناء.

ت-


تودع أموال المركز في المصرف أو المصارف التي يعتمدها مجلس األمناء ،وتساب
وتصرف حبموجب النظام المالي للمركز.

ث-


تحبدأ السنة المالية للمركز في اليوم األول من شهر كانون ثاني ،وتنتهي في الاادي
والثالثين من شهر كانون أول من كل سنة ميالدية.

ج-


ير سنويا للمجلس.
يعين مجلس األمناء مدققا للاساحبات الذي يقدم تقر ا

ح-


ال يجوز صرف أي أموال وأي دخل يتأتى للمركز ،إال حبما يخدم تاقيق
غاياته وأهدافه كمؤسسة غير رحباية.

المادة 21
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هيئة مكتب المجلس هي المسؤولة عن أموال المركز وتاصيلها وافظها واقرار صرف النفقات
ضمن حبنود الميزانية.

المادة 22
ير
يتولى مدقق اساحبات قانوني يعينه مجلس األمناء مراجعة اساحبات المركز وتدقيقها ،ويعد تقر ا
ماليا سنويا يعرض على اجتماع مجلس األمناء.
المادة 23
تتم إدارة أموال المركز حبموجب النظام المالي الذي يقره مجلس األمناء واإلجراءات المالية التي
تقرها هيئة مكتب المجلس ،ويشرف على إدارة األمور المالية محباشرة المدير المالي واإلداري
للمركز ،والذي تادد مهامه في النظام المالي للمركز.

المادة 24
يقوم المركز حبإيداع أمواله النقدية لدى حبنك أو حبنوك معتمدة من قحبل هيئة مكتب المجلس ،ويادد
النظام المالي األموال التي يجوز للمركز االاتفاظ حبها للمصروفات النثرية وطريقة صرفها
ومراقحبتها على أالّ تزيد عن مصروف شهر وااد وفق الموازنة المقرة.

الفصلالسادس
شؤونالموظفين
المادة 25
أ .تادد مهام الموظفين ودرجاتهم واجازاتهم واجراءات تعيينهم وانهاء خدماتهم
والعقوحبات التأديحبية والاوافز حبموجب نظام الموظفين الذي يقره مجلس األمناء،
ويسري عليهم دون إجااف حبالاقوق التي كفلها لهم قانون العمل الفلسطيني.
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ب .تادد رواتب الموظفين حبموجب سلم الرواتب الذي يقره مجلس األمناء ويعدله من
اين آلخر اسب مقتضى الوضع.
الفصل السابع
حلالمركز
المادة 26
ال يجوز ال المركز إال حبعد إتمام إجراءات تصفيته حبمقتضى أاكام هذا النظام.
المادة 27
يحل المركز في الحاالت اآلتية:
مدعم حبأغلحبية الثلثين من أعضاء مجلس األمناء على أن يحبلّغ وزير التعليم العالي
 .2حبقرار ّ
فور.
ا

 .1إذا لم يحباشر المركز أعماله خالل العام األول من تأسيسه حبدون سحبب موجب.
 .2إذا خالف المركز نظامه األساسي مخالفة جوهرية ،ولم تصاح أوضاعه خالل ثالثة
أشهر من تاريخ إنذاره من الوزير أو الدائرة المختصة.
المادة 28
فور إلى كل من:
يحبلغ قرار الال ا
 .2الدائرة المختصة في الو ازرة.
 .1الو ازرة المختصة.
 .2الدائنون.
 .4المتحبرعون.
المادة 29

17

يتوقف المجلس عن ممارسة صالاياته ويحبقى للمركز شخصيته القانونية ويمثلها المصفي لاين
اله عند إتمام التصفية.

المادة 30
يقوم المصفي حبمراجعة كافة اتفاقيات وعقود المركز مع الغير ،وجرد كافة أرصدته وموجوداته
ير شامال يقدمه لمجلس األمناء وترسل نسخة عنه للدائرة
وذممه الدائنة والمدينة ،ويعد تقر ا
المختصة في الو ازرة كما للدائنين والمتحبرعين.
المادة 31
يلتزم المصفي في اال ال المركز حبتنفيذ كل اتفاق تعهدت حبموجحبه هيئة مكتب المجلس حبإرجاع
أي محبالغ اصل عليها المركز لتنفيذ حبرامج ومشاريع لم تنفذ حبعد ،ويعتحبر الغيا كل اتفاق تعهد
حبموجحبه دائن أو متحبرع حبدفع محبالغ لاساب ومشاريع لم يشرع في تنفيذها.
المادة 32
يقوم المصفي حبتسوية وتسديد ديون المركز وحبتاصيل ما له من ديون لدى الغير.
المادة رقم 33
إذا حبقيت أموال للمركز حبعد اله وحبعد تسديد جميع التزاماته المستاقة للغير ،تؤول جميع ممتلكاته
النقدية والعينية إلى مؤسسة فلسطينية مالية مسجلة ومرخصة ذات أهداف مماثلة وتعمل في
نفس المجال ،وتادد من قحبل المركز الذي ال.
المادة 34
االتحاد أو االندماج
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ياق للمركز حبأغلحبية ثلثي أعضاء مجلس األمناء االتااد ،أو االندماج مع مؤسسة أو هيئة أخرى
سواء أكان االتااد نوعيا أو إقليميا وفقا للقانون.

أحكامعامة
المادة 35
ياتفظ المركز في مقره الرئيسي :حبالسجالت المالية واإلدارية ،والمراسالت الواردة والصادرة،
والنظام األساسي ،وأسماء أعضاء المجلس في كل دورة انتخاحبية ،وأسماء جميع األعضاء،
ومااضر اجتماعات مجلس األمناء وهيئة مكتب المجلس.
المادة 36
ترسل إعالنات وتحبليغات واخطارات المركز إلى كل عضو حبتسليمها له حبالذات أو حبإرسالها له
حبالحبريد المسجل إلى عنوانه المسجل في سجالت المركز.
المادة 37
تراعى أاكام هذا النظام فيما ال يتعارض مع نصوص قانون التعليم العالي و"نظام مراكز الحبا
العلمي" اال صدوره ،اي

يتم توفيق أوضاع المركز مع متطلحبات النظام المذكور.

___________________________________________________________
ملحق 2
أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية:
أ .عحبد الماسن القطّان ،أ .منيب المصري ،د .ممدوح العكر ،د .إسماعيل الزاحبري ،د .نحبيل
قسيس ،د .جميل هالل ،أ .زكريا مامد ،أ .داود تلامي (استقال الاقا) ،د .فيااء عحبد الهادي،
د .خالد الاروب ،د .أنيس فوزي قاسم ،د .كرمة الناحبلسي ،د .فؤاد المغرحبي ،أ .سعد عحبد
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الهادي ،أ .سامح نمر ،د .رزق صقر ،أ .سلطان ياسين ،أ .خليل شاهين ،د .غانية ملايس ،أ.
عزام الشوا ،د .نادية اجاب ،أ .فتاي زيدان ،أ .هاني المصري.

ملحق 0
أسماء أعضاء مجلس األمناء:
أ .عحبد الماسن القطّان ،أ .منيب المصري ،د .ممدوح العكر ،د .إسماعيل الزاحبري ،د .نحبيل
قسيس ،د .جميل هالل ،أ .زكريا مامد ،د .فيااء عحبد الهادي ،د .خالد الاروب ،د .أنيس فوزي
قاسم ،د .كرمة الناحبلسي ،د .فؤاد المغرحبي ،أ .سعد عحبد الهادي ،أ .سامح نمر ،د .رزق صقر،
أ .سلطان ياسين ،أ .خليل شاهين ،د .حبشير حبشير ،د .رائف زريق ،د .نديم رواانا ،د .إياد
السراج ،أ .سلمان ناطور ،د .غانية ملايس ،أ .عزام الشوا ،د .نادية اجاب ،أ .فتاي زيدان ،أ.
ّ
هاني المصري.

ملحق 3
أسماء أعضاء هيئة مكتب المجلس للعام :0220
د .ممدوح العكر (رئيس مجلس األمناء وهيئة المكتب) ،د .إسماعيل الزاحبري (نائب الرئيس) ،د.
فيااء عحبد الهادي ،د .حبشير حبشير (أمين السر) ،أ .فتاي زيدان (أمين الصندوق) ،أ .خليل
شاهين (مدير الحباو ) ،أ .هاني المصري (المدير العام).
ملحق 4
أسماء المفوضين بالتوقيع ،على أن يوقع على المعامالت المالية اثنان منهما:
د .ممدوح العكر ،أ .هاني المصري ،أ .فتاي زيدان
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