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 مقدمة: 

الفلكيه وذلك  لما للمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه من الرياده في مجال االبحاث واالرصاد           

النتماء أكثر من مائه وخمسون فلكي مابين أستاذ باحث متفرغ واستاذ باحث واستاذ باحث مساعد وباحث 

وشمال والشرق االوسط    العربى   وأعضاء هيئه بحوث معاونين ولكون تفرده باكبر تليسكوب بصري في الوطن

مية متكامله لالبحاث الفلكية وكذلك مشروعه " بما في الموقع من مدينه عل 74وهو تليسكوب القطاميه افريقيا 

م(  لمواكبه التطور العلمي الهائل بمجال    6.5الضخم لبناء تليسكوب بصري جديد تكون مرأته وامكانياته اكبر )  

باسيه الي  عمن ال هنقلان  تم البحوث الفلكية ، ولتاريخه الطويل في مجال البحوث الفلكيه والرصد الفلكي منذ 

 .  1903د محمود باشا الفلكي عام عه  حلوان في

عن أرصراد فلكية  عددا كبيرا من البحوث العلميةمن خالل هذا المنظار    هفلكي في اوائل انشرائنشرر المرصرد ال

م والعديد من المجرات 1930م والمساهمة في اكتشاف كوكب بلوتو  1910مختلفة أشهرها أرصاد مذنب هالي  

القطامية فى   -نجما متغيرا مسرجيلن باسرم مصرر  11وصروال للكشرع عن عدد   التي لم تكن مرصرود  من قبل.

ات جاما ايضررا تم تسررجيلهم فى وكاله ناسررا مصررادر من مشررع  3الجمعية العلمية للنجوم المتغير ، وكذلك عدد 

 البحاث الفضاء.

مصررر العربية   والعلمية لجمهوريةالثقافية والحضررارية   وأهم المعالمأبرز ويعتبر مرصررد القطامية الفلكي أحد 

سرررتحداث مركز التميز العلمى فى تم ا  2013. وفى عام  في مجال البحوث المعاصرررر  لعلوم الفلك والفضررراء

شررابة فى مجاالت الفلك وابحاث الفضرراء لالفلك وعلوم الفضرراء ليكون مركزا للتدريب وتيهيل الكوادر ااث ابح

بالتعاون مع االتحاد الدولى ثالث المختلفة، والتى اهلت المعهد السررتضررافة المدرسررة الدولية لشررباب الفلكيين  

تنظيم المردرسرررررة العربيرة على حراليرامرل ونع 2018خالل ابريرل واخرهرا  1994، 1981مرات خالل اعوام 

 .2019الرابعة فى الفلك خالل اكتوبر 

هو المكان المناسررب السررتضررافة الرابطة العربية لعلوم الفلكى   د القطاميةمرصرر ممثال فى لذا نرى ان المعهد 

 الفلك.

 

 المادة األولى : تعريف الرابطة

 

العرب في مجال أبحاث  العلماء المؤسسات و الرابطة هي عبارة عن رابطة عربية للتنسيق والتعاون بين

 .والفضاء  فلكالعلوم 

 

 

 



 المادة الثانية : األهداف والوسائل 

 األهداف: -أ
 

 . والفضاء لفلكاعلوم العلماء العرب الباحثين في مجاالت و ات المؤسسخلق حلقة اتصال وتعاون بين  -1

 . والفضاء لفلكاعلوم مجال في  المشتركة القيام بالبحوث العلمية وتنسيق تشجيع -2

 لفلكاعلوم في مجال أرصاد  المعامل المتخصصةوالبحثية   قدرات تعزيز تبادل المعلومات حول بناء ال -3

 . والفضاء

  لفلكاعلوم بين الرابطة والجامعات والمراكز البحثيه العامله في مجال  متبادلةالعالقات تعزيز ال  -4

 .ة التطور العلمي العالمي الهائل في المجالبعلي مستوي العالم العربي لمواك والفضاء

 الوعي المجتمعي فيما يخص مجال عمل الرابطة . تعزيز -5

فكرية في مجال الرصد واالبحاث  حماية الملكية النشر ثقافة البحث العلمي والوعي بيهمية  -6

 .  والفضاء لفلكاعلوم واالستكشافات الجديده في مجال 

 

 الوسائل : -ب
 

 ات لتحقيق األهداف المشتركة.طالنشا التعاون مع مراكز االبحاث والمراصد الفلكية العربية في كافه -1

 وبرامج التدريب. ورش العمل( –الندوات  –)المؤتمرات  عقد اللقاءات العلمية المتخصصة -2

بتعميم المعلومات وتبادل  العمل على استحداث موقع متخصص على الشبكة العنكبوتية للرابطة يعنى   -3

 اآلراء بين المختصين. 

ستحداث مراكز أبحاث متخصصة في االستفاد  من خبر  المراكز البحثية القائمة في العالم العربي وا -4

 . والفضاء لفلكاعلوم التى اليوجد بها مراكز متخصصة فى   مجال الرابطة في األقطار العربية

اإلقليمية ، والدولية ذات الصلة و، والمنظمات العربية ، ثيةالبح تعاون مع المؤسسات استحداث آلية لل -5

 بتخصص الرابطة.

 

 المادة الثالثة :شخصية الرابطة 

 

تكون للرابطة شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، وتخضع فقط للنظامين الداخلي واألساسي بما ال  

 يتعارض مع النظم الداخلية لدولة المقر.

 

 المادة الرابعة :مقر الرابطة 

 . جمهوريه مصر العربية حلوان، والجيوفيزيقية،  الفلكيةبالمعهد القومي للبحوث   يكون مقر الرابطة

 



 الرابطة  الخامسة: عضويةالمادة 

  مراكز ومؤسسات البحث العلمي في الدول العربية  في عضويتها لرابطةاهيئة  تضم: هيئة الرابطةأوال:  

في ويشترط لقبول العضوية  بواقع مركز أو مؤسسة واحد  لكل دولة  والمراصد الفلكية التابعة لها 

 ما ييتي: هيئة الرابطة 
 

 أن يكون العمل الذي يضطلع به المركز أو المؤسسة ذا عالقة بتخصص الرابطة.  -أ

 ي إدارتها وتمويلها.ن يكون المركز أو المؤسسة عربية فأ -ب 

المركز أو المؤسسة من قبل الهيئة الممثلة للدولة في اتحاد مجالس البحث العلمي أن يتم ترشيح  -ج

العربية بواقع مركز أو مؤسسة واحد  لكل دولة عربية، ويكون هذا المركز أو المؤسسة المنسق  

 .الوطني لنشاطات الرابطة في الدولة

والجمعيات  والمؤسسات يضم األعضاء المنتسبون للرابطة المراكز العلمية  : األعضاء المنتسبونثانياً: 

 :  واألفراد الذين يستوفون الشروط التالية العلمية 

 

 في مجال الرابطة  أو الفرد أو الجمعية العلمية أن تكون طبيعة عمل المركز أو المؤسسة  -أ

 استيفاء شروط العضوية التي تضعها هيئة الرابطة   -ب 

 هيئة الرابطة على العضوية  موافقة -ج

 الرابطة.هيئة في اجتماعات  المنتسبين التصويت لألعضاء  وال يحق

 

 الرابطة  إدارةة :سادسالمادة ال

 

 تتكون إدار  الرابطة من : 

 أمين الرابطة  -أ

 هيئة الرابطة   -ب 

 الرابطة  أمين السابعة: مهامالمادة 
 

 يلي: بما   أمين للرابطة يختص 

 

 تيمين العدد الالزم من الموارد البشرية لمكتب إدار  شؤون الرابطة بتفرغ جزئي أو كلي حسب الحاجة  -أ

 اإلشراف على الجوانب اإلدارية والمالية بمقر الرابطة. -ب 

 إعداد مقترح خطة العمل ومتابعة تنفيذها .  -ج



الرابطة بصور  دورية بمدى تقدم سير العمل بالرابطة والمعوقات التي يواجهها في إحاطة أعضاء  -د 

تيسير العمل بها وإشعار األمانة العامة لالتحاد بالمشكالت التي يصعب تجاوزها لغرض إيجاد الحلول 

 المناسبة لها. 

 نعقاد. توجيه الدعو  لعقد اجتماعات هيئة الرابطة مشفوعة بجدول األعمال ومواعيد اال  -هر

إعداد التقرير السنوي عن نشاط الرابطة وعرضه على هيئتها العتماده وإرسال التقرير بصيغته النهائية    -و

 إلى األمانة العامة لرفعه إلى مجلس االتحاد في أقرب دور  انعقاد عادية له .

 

 ة الرابطة هيئة :منالمادة الثا
 

كما وردت في الماد  الخامسة من هذا  وتشكل من أعضاء الرابطةهيئة الرابطة هي السلطة العليا للرابطة 

في مجال عمل الرابطة، وعند التصويت،   والكفاء أو من ينوب عنهم في الحضور من ذوي الخبر   النظام

يكون لكل دولة صوت واحد معتمد، مهما كان عدد المراكز والمؤسسات الحاضرين من نفس الدولة وتعتمد  

 يرجح جانب أمين الرابطة.  األصوات،األصوات وفي حالة تساوي  القرارات بيغلبية

 

 ة الرابطة اختصاصات هيئة :تاسعالمادة ال
 تمارس هيئة الرابطة االختصاصات التالية: 

 إقرار إستراتيجية وخطة عمل للرابطة. -1

 إقرار الموازنة السنوية للرابطة والمصادقة على الحسابات الختامية السنوية.  -2

 التبرعات والهبات والمنح للرابطة. قبول  -3

 والموافقة على طلبات االنتساب لعضوية الرابطة    وضع شروط االنتساب  -4

 إقرار إصدار دورية علمية ووقائع األنشطة والنشرات اإلعالمية فيما يخص أنشطة الرابطة . -5

 وضع القواعد المالية واإلدارية الالزمة لحسن سير العمل في الرابطة. -6

 التقرير السنوي عن نشاط الرابطة المقدم من أمين الرابطة. إجاز  -7

القيام بتعديل النظام األساسي للرابطة في حال موافقة ثلثي األعضاء بشرط أن يكون اقتراح التعديل   -8

مدرجا ضمن بنود جدول أعمال اجتماع هيئة الرابطة، ثم يرفع التعديل لألمانة العامة لإلتحاد للمصادقة  

 عليه . 

 

 الرابطة هيئة  العاشرة: اجتماعاتة الماد
تعقد هيئة الرابطة اجتماعا عاديا في كل عام في رحاب مركز الرابطة أو أحد المراكز أو المؤسسات  -أ

 يكون هذا االجتماع متزامنا مع نشاط للرابطة بالتعاون مع االتحاد. يفضل أن  المستضيفة لالجتماع، و 



أعضاء الرابطة زائد واحد، وتصدر القرارات يكون االجتماع العادي صحيحا بحضور نصع  -ب 

 الحاضرين. ( لألعضاء 1+  50%للرابطة باألغلبية ) 

تعقد الهيئة اجتماعا طارئا بطلب من أمين الرابطة أو أي عضو في الرابطة شريطة موافقة نصع   -ج

حضور ثلث األعضاء، وفي حالة تعذر قيام االجتماع األول يكون االجتماع الثاني صحيحا ب

 .اءاألعض 

 

 ابطة الر عشر: مواردلحادية المادة ا
 االتي: تتكون موارد الرابطة من 

 

دعم االتحاد للرابطة من خالل المبلغ المخصررص في موازنة االتحاد من قيمة مسرراهمات الدول التي يتم  -1

 تحصيلها سنويا.

 عائد نشاطات واستثمارات الرابطة. -2

 المستضيفة.الدعم الذي يقدمه البلد المستضيع أو الجهة  -3

 المنح والهبات والتبرعات. -4

 

 سريان النظام : انية عشرالمادة الث
 

 يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل هيئة الرابطة ومجلس اإلتحاد.


