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 المجلس التأديب   

كيا  ن بتر صتقرير إخطار الجمعية العامة التحاد الطلبة التشاديي   وقت 

 

 البساتتـــــوضيح الحقائــــــق والمـــــــ -أ 

استقبل وفد من المكتب التنفيذي لالتحاد رئيس المجلس العسكري االنتقالي محمد  2021أكتوبر  28بتاري    خ 

ي 
ي اليوم التالي بالتحديد ف 

كية أنقرة. وف  ي العاصمة التر
  12عند تمام الساعة    2021من أكتوبر    29إدريس إتنو ف 

أنقرة السيد / آدم دنقاي نكور وعدد من ظهرا التقر رئيس المجلس العسكري مع سعادة السفتر التشادي لدى 

يوسف  عيىس  / أعضاء السلك الدبلوماسي وكذا أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد برئاسة رئيس االتحاد السيد  

يورو )سبعون ألف يورو( إل   70000عبد الكريم. وخالل هذا االجتماع تم منح االتحاد مبلغ مالي )هبة( قدره  

ي وقت الحق من مساء نفس اليوم تم عقد لقاء بير  ممثلير  من المكتب   معالي سعادة السفتر نيابة
عن االتحاد. وف 

ي نهاية هذا اللقاء تم تسليم المبلغ المذكور أعاله إلي رئيس االتحاد بعد  
، وف  التنفيذي لالتحاد ومعالي السفتر

قد سلم السيد رئيس االتحاد توقيع إقرار بالتسليم والتسلم. وقد تم عقد اجتماع بير  أعضاء المكتب التنفيذي و 

. وخالل هذا االجتماع قرر المكتب التنفيذي تسليم جميع أعضاء المكتب   المالي
بدوره المبلغ المذكور الي األمير 

ين مبلغ وقدره   ة    100التنفيذي الحاض  ا تركية( عبارة عن مقابل تكلفةالمواصالت. وقد تم التصويت   )مائةلتر لتر

ة )خمسة آالف   5200عضوا، وعليه فقد تم ضف    58من أصل  6مقابل    52ه  لصالح القرار المذكور أعال لتر

ي هذا االجتماع. باستثناء 
ة تركية( ف  ة.(  100رفضوا استالم  58أشخاص من بير   6ومائتان لتر  لتر

ي يوم  
قام المكتب التنفيذي بإخطار األعضاء عتر بيان رسمي استنادا عىل الباب السادس   2021أكتوبر    30وف 

ي تنص عىل أنه يجوز للمكتب التنفيذي أن يقرر توزي    ع    28نظام األساسي لالتحاد وفقا للمادة  من ال
% 80التر

نسبه   ويخصصما  سابقا  المذكور  المبلغ  خصم 20من  للمكتب  يجوز  االتحاد. كما  لصندوق  المبلغ  من   %

اكاتهم الشهرية. وهذا   موا بدفع اشتر اكات الشهرية من األعضاء الذين لم يلتر   هو نص المادة المذكورة أعاله؛االشتر
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قدرها   مالية  هبة  االتحاد عىلي  ي حال حصول 
المكتب   250000"ف  عىلي  تركيا يجب  من خارج  فوق  فما  ة  لتر

ي المائة( فقط من إجمالي المبلغ و80التنفيذي توزي    ع  
ي المائة( يعود لصندوق 20% )ثمانون ف 

ون ف  % )عشر

اك ك االتحاد.  اكاته الشهرية"ويجوز للمكتب التنفيذي خصم اشتر  ل من لم يسدد اشتر

ي يوم  
ين عىل أنه يجوز توزي    ع المبلغ   2021نوفمتر    20وف  تم عقد اجتماع وقد صوت غالبية األعضاء الحاض 

ي توزي    ع    28المذكور آنفا استنادا إل المادة  
اكات الشهرية مما يعت  % 80المذكورة أعاله باستثناء خصم االشتر

المبلغ أي ما يعادل )  ك لصندوق االتحاد أي    56000من  ي منه يتر
المبلغ ما يساوي 20يورو( وما تبقر % من 

اكات   14000)  ي وقت الحق من هذا االجتماع أخطر رئيس االتحاد األعضاء بأنه قد قرر خصم االشتر
يورو(. وف 

ي االجتماع
ي تم التصويت عليها ف 

ي وال يعتد بقرار األغلبية التر
 . الشهرية وهذا القرار نهائ 

حت األمانة العامة القيام بالتصويت عتر استبيان جوجل، وقد كانت أسئلة ومن أجل ا لدقة والتوضيح فقد اقتر

 : ي
 االستبيان عىل النحو اآلئر

اكات الشهرية؟ % من المبلغ 80هل توافق عىل توزي    ع  األول: الس     ؤال    أو خصم ديون االشتر

اكات الشهرية. أي ) % من المبلغ دون خصم 80وكانت نتيجة االستبيان توزي    ع   (. 25من  9ديون االشتر

: الس   ؤال  ي
 ب أم نعتمد اإلحصائيات القديمة؟ هل نقوم بإحصاء عدد الطال   الثائ 

% وعليه تم  60وقد كانت النتيجة هي يجب القيام بإحصاء جديد لمعرفة عدد الطالب والنتيجة كانت بنسبة  

 ن المبلغ المذكور أعاله. إحصاء عدد الطالب وبناء عليه تم تحديد نصيب كل فرد م

تم اعتماد نتيجة االستبيان ووافق عليه رئيس االتحاد وجميع أعضاء المكتب التنفيذي بتوقيع   باختصار فقد 

 كل من الرئيس واألمير  العام النائب حيث اتخذت القرارات اآلتية: 

  56000سيتم توزي    ع  % من المبلغ المذكور سابقا بالتساوي بير  جميع أعضاء االتحاد، أي  80يتم توزي    ع   .1

 يورو من إجمالي المبلغ. 

 يتم إرسال حصة كل طالب عتر مندوب مدينته.  .2

 يتم تحديث القائمة العامة لألعضاء عتر نموذج جوجل.  .3

ي مجموعة أعضاء المكتب   2021نوفمتر    25وبتاري    خ  
ي تمام الساعة الواحدة صباحا أرسل رئيس االتحاد بيانا ف 

ف 

 : ي
 التنفيذي وقرر فيه اآلئر

ي الصندوق دون قيد   14000% من إجمالي المبلغ المذكور أي ما يعادل  20إن  
يورو ﴿أربعة عشر يورو( يودع ف 

ط.   أو شر
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يورو    56000% من إجمالي المبلغ المذكور عىل كل من يحمل صفة طالب، أي ما يساوي  80سوف يتم توزي    ع  

ة  250)ست وخمسون ألف يورو( ويكون نصيب كل فرد ة تركية(. سنوضح الحقا عىل وخمسون لتر   )مائتان  لتر

 أساس حساب النسبة المذكورة. 

ي جميع األعضاء ال  
وا االجتماع مع رئيس المجلس العسكري مبلغ قدرة    58تلقر ة   100الذين حض  ة )مائة لتر لتر

ة )خ 5800تركية( باستثناء األعضاء الستة سالف الذكر ليصبح المجموع  ة تركية(. لتر  مسة آالف وثمانمائة لتر

 نوفمتر مجموعة من األسئلة دون توضيح:  25ك يتضمن بيان الرئيس سالف الذكر الصادر بتاري    خ مع ذل

ة تركية وكم عدد األعضاء الذين   يورو( ألف    )سبعونيورو  70000متر وكيف تم تحويل المبلغ أي   • إل لتر

 تم تحديد القسمة عىل أساسهم؟ 

اكاتهل تم  •  الشهرية من حصة كل طالب؟ خصم االشتر

ي تم ضفها   250كيفية احتساب   •
ة تركية( نصيب كل فرد؛ وما هي المضوفات التر )مائتان وخمسون لتر

 حتر ذلك التاري    خ؟ 

ي تمام الساعة الواحدة وكل هذه األسئلة كانت مطروحة للرئيس لإلجاب 
صباحا   11ة عليها ولكن دون جدوى. وف 

عية أو   قام الرئيس بإعطاء تعليمات لمسؤول الصفحة الرسمية لالتحاد بنشر بيان أصدره من أجل إضفاء الشر

ي نشر هذا البيان وتحمل  
الرسمية عليه، حيث طرح هذا األختر مرتير  سؤاال عىل الرئيس للتأكد من جدية رغبته ف 

عيته ونتائجه. وقد أكد الرئيس بأنه الرئيس وهو مسؤول مسؤولية تمامة عىل ما سيحدث جراء هذا البيان. تب

أحادي  البيان  هذا  من  والغرض  عنه  توضيحات  التنفيذي  المكتب  أعضاء  البيان طلب  هذا  نشر  ما  وبمجرد 

موا بطلب توضيح من قبل الجانب. وقد كانت نتيجة نشر هذا البيان هو رد فعل الجمعية العمومية حيث قا

ة   1500أعضاء المكتب التنفيذي. وعىل الرغم من بقاء تلك األسئلة دون توضيح إال أنه تم إرسال مبلغ قدره   لتر

لي السيد / عثمان هارون عثمان لتوزيعه عىل الطالب وكان 
ة تركية( إل مندوب مدينة ديت   )ألف وخمسمائة لتر

ون   دقيقة صباحا من نفس يوم تاري    خ نشر البيان المذكور سابقا. ذلك عند الساعة الثانية وست وعشر

ي الواقع فإن قرار الرئيس الذي يتعلق بتوزي    ع المبلغ بنسبة  
ُيعد انتهاكا   واحد وبالتالي % يعد قرارا من جانب  80ف 

والذي تم التوقيع عليه من قبل   2021نوفمتر    20صارخا للقرار الذي اتخذه أعضاء المكتب التنفيذي بتاري    خ  

ي بتوزي    ع  
% من إجمالي المبلغ المذكور سابقا 80الرئيس واألمير  العام النائب، بناءا عىل قرار األعضاء الذي يقض 

اكات الشهرية. 70000أي )   ( دون خصم االشتر

ي تمام الساعة    2021نوفمتر    25اري    خ  وت
أي )بعد مرور إحدى عشر ساعة ونصف( من لحظة تاري    خ    12:45ف 

ي أيضا بالبيان الصادر، وعليه فإن 
نشر البيان الذي لم تتم فيه استشارة نائب الرئيس السيد/ آدم كال نض لوئ 
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ال ي األعضاء قرروا منح الرئيس واألمير  
ساعة لتوضيح مالبسات   12مالي مهلة  نائب الرئيس وبإتفاق  مع بافر

ي حال لم يستجيبا عىل هذا الطلب عىل أعضاء المكتب التنفيذي 
ي البيان المذكور سابقا، وف 

القرار الذي أصدره ف 

 اتخاذ التدابتر الالزمة بهذا الشأن وإخطار الجمعية العمومية بذلك. 

 ( ة دقيقة  الخامسة وعشر الساعة  تمام  بعد مرور  05:10وعند  أي  أرسل    16(  المذكور  البيان  ساعة من نشر 

الرئيس بالنيابة رسالة إل المجموعة يطلب من جميع أعضاء المكتب التنفيذي عقد اجتماع عاجل غتر عادي 

 المالي  
ي حير  حتر تلك اللحظة لم يتم تقديم أي توضيح أو تفستر من الرئيس واألمير 

لمعرفة آخر التطورات ف 

ي  عىل أعضاء المكتب التنفيذي، م
نوفمتر   26ع ذلك تم تمديد المهلة إل اليوم التالي من تاري    خ نشر البيان. أي ف 

ي وقت سابق مع إرسال   12عند تمام الساعة    2021
ظهرا يجب عليه تقديم تفستر وتوضيح للذي تعهد به ف 

ام قراره. هذا باإلضافة إلي 
ي مجموعة أعضاء المكتب التنفيذي يحث فيه جميع األعضاء باحتر

 إن األمير  رسالة ف 

ي 
المالي أيضا لم يقدم أي توضيح بخصوص الموضوع المذكور سلفا عىل الرغم من انقضاء المهلة المحددة التر

 تم التعهد عليها. 

% وكذا عتر 64وبعد مرور ساعتان من انقضاء المهلة المحددة فقد صوت أعضاء المكتب التنفيذي بمعدل  

ي البيان الذي اتخذه من جانب واحد وأكدوا عىل    عدم موافقتهم عىل قرار   المنادين أبدو غرفة  
الرئيس الصادر ف 

يوزع   أن  يجب  والذي  المبلغ  توزي    ع  بشأن  بتغيتر  ما  موقفهم  ي 80أن 
ف  يظل  ي 

تبقر وما  المبلغ.  إجمالي  من   %

 الصندوق. وقد وقع عىل هذا القرار أعضاء المكتب التنفيذي اآلتية أسماؤهم: 

 الخارجية.  نائب أمير  الشؤون  أبكر محمد حسن:  .1

2.  :  نائب أمير  الثقافة والرياضة.    عبد هللا الوالي

 . األكاديمية نائب الشؤون   عبد المنعم ابراهيم:  .3

:  نعبد الرحم .4 .  محمد عىلي ي
 المدقق القانوئ 

 نائب الرئيس.    آدم كالي نض:  .5

 نائب أمير  الثقافة والرياضة.    احمد دوجة:  .6

 أمير  الشؤون الداخلية.   أنس موس محمد:  .7

: ديغامنو  .8 ي ي لوجر  المقرر العام لدي غرفة المناديب.   جر

ين محمد أبكر:  .9  المنسق العام.   جتر

 نائب المنسق العام.   : عبد هللاإسماعيل  .10

 . األكاديميةأمير  الشؤون   خديجة محمد دينار:  .11

 أمير  االتصاالت.   محمد عىل جمعة:  .12
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.    محمد دوسه:  .13  المالي
 نائب األمير 

 الشؤون االكاديميه. نائب أمير    محمد هارون دوجة:  .14

 أمير  الشؤون الثقافية والرياضية.   محمد عطية احمد:  .15

 نائب أمير  الشؤون الخارجية.   محمد وردوغو ماينا:  .16

 أمير  الشؤون الخارجية.   موئ  عبد القادر:  .17

 نائب أمير  الشؤون األكاديمية.   سلم عثمان سليمان:  .18

.    يوسف زكريا:  .19  المالي
 نائب األمير 

 .ائب األمير  العامن   زيد آدم الشيخ:  .20

ي الساعة  
مساًء عىل األعضاء تقريًرا مصحوًبا ببيانات موقعة    15:43بعد نشر هذه القائمة، نشر األمير  العام ف 

المبلغ  إل  باإلضافة  المذكور،  المبلغ  توزي    ع  بالتفصيل طريقة  فيه  العام؛ يوضح  الصندوق  الرئيس وأمير   من 

ي التقرير  المحدد الذي يجب أن يحصل عليه كل طالب. و 
، تم الحصول عىل المعلومات الواردة ف  ا لهذا األختر

ً
فق

 : ي
 وكذلك الحسابات من الرئيس واألمير  العام للصندوق. وكانت المعلومات الواردة كاآلئر

ة  12.48يورو عندما كان سعر الضف  52000تم ضف مبلغ   تركية؛ لتر

ة تركية.  13.57الضف يورو عند ما كان سعر  4000كذلك تم ضف مبلغ   لتر

 : ي
 وهذا يعت 

ة تركية =  12.48يورو *  52000 ة  648960لتر  تركية؛لتر

ة تركية =  13.5713يورو *   4000 ة تركية.  54285.20لتر  لتر

ة تركية +  648960"المجموع  ة تركية =  54285.20لتر ة تركية.   703245.20لتر  لتر

ة تركية. بناء عىل هذه الحسابات  352.15=  1997/   703245.20ذا المبلغ مقسوًما عىل عدد الطالب:  ه لتر

ة تركية".  352سيحصل كل طالب عىل مبلغ   لتر

ا للمعلومات والبيان 
ً
من المهم اإلشارة هنا إل أن المعلومات والحسابات المتعلقة بالمبلغ قد تم إجراؤها وفق

أمير  الصندوق إل األمير  العام. هذا األختر لم يتمكن من التأكد من صحة المعلومات المرسلة من الرئيس و 

ي الفقرات أعاله وأرسله إل مكتب التنفيذي. 
 والحسابات المرسلة. وهكذا قام بإعداد التقرير كما هو مفصل ف 

ي الساعة الرابعة  
ك الوقت    مساًء،وف  أمر األمير  العام بنشر التقرير عىل غرفة المناديب. ومع ذلك، فإن هذا ال يتر

الالزم ألعضاء المكتب التنفيذي للتحقق من محتوى التقرير، ناهيك عن صحة ومصداقية الوثائق المرتبطة 
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لو  السيد  العام  المنسق  قبل  من  المناديب  غرفة  مجموعة  ي 
ف  التقرير  نشر  تم   ، وهكذا  ي بذلك.  تيماجر

األمر LOTIMADJE MOURANGUEمورانجوي ومزيفة،  مزورة  الوثائق  هذه  أن  الجمهور  اكتشف  عندها   ،

 .  الذي جعل الوضع يتعقد أكتر

ي تضمنها التقرير: 
 وفيما يىلي األرقام والمعلومات المزيفة التر

ي تساوي    56000لم يتم ضف مبلغ   (1
ي نفس التاري    خ وال بنفس القيمة التر

ة    12.48يورو ف  وإنما    تركية؛لتر

ي    38000تم ضف  
ة تركية، وتم ضف    14.0438بقيمة    2021نوفمتر    23يورو ف  ي   4000لتر

يورو ف 

ة وتم ضف    13.5713بقيمة    2021نوفمتر    26 ي    10000لتر
 13.7636بقيمة    2021نوفمتر    26يورو ف 

ة.   لتر

 : ي
 هذا يعت 

ة تركية =  14.0438يورو ×  38000 - ة تركية؛  533664.4لتر  لتر

ة =   13.5713يورو ×  4000 - ة تركية؛ 54285.2لتر  لتر

ة =  13.7636يورو ×  10000 - ة  137.636لتر  لتر

ة+  533،664.4 ة +  54،285.2لتر ة.  725،585.6=   137،636لتر  لتر

ي الم
ة )المبلغ العادي( و    725،585.6يساوي    76،625.6بلغ  وبالتالي نرى أن الفرق ف  ة )المبلغ   648،960لتر لتر

 الذي تم العبث به(. 

ة =  725،585.6  - 648،960 - ة.   76،625.6 -لتر  لتر

ي    4000بالنظر إل أنه تم ضف مبلغ  (  2
أيام من نشر التقرير السابق الذكر،    3، أي بعد  2021نوفمتر    29يورو ف 

ي حساب االتحاد 
 . ةباللتر هناك تجاوز ف 

اع ما يعادل   ي أنه تم اختر
ي تقرير    4000وهذا يعت 

ي هذا التاري    خ يكون الرصيد 2021نوفمتر    26يورو ف 
، ألنه ف 

ةلبال  المبلغ المعلن. قل بكثتر من أ تر

بمدينة كارابيك   2021نوفمتر    27ونظرا لتعاظم الموقف فقد عقد المكتب التنفيذي اجتماعا استثنائيا بتاري    خ  

عضو بما فيهم الرئيس، وي  هدف هذا االجتماع إل تقييم الوضع واتخاذ تدابتر لحل األزمة بشكل   18شاركه فيه 

وأثنا  المالي    ءعاجل.   
األمير  ف 

أعتر االجتماع  علم هذا  لديه  ليس  بأنه  وأبلغ  الحسابات  ي 
ف  تالعب  هناك  بأن 

ة )سبعمائة 711820.20بالموضوع بشكل مفصل. وكشف األمير  الماليالحساب وتبير  أن هناك مبلغا وقدره   لتر

ون قرشا( وأن حساب اليورو لدى الرئيس م ة وعشر ون لتر  أرسل ضيفا إل أنه  واحد عشر ألفا وثمانمائة وعشر
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ي االجتماع ألشته تحسبا لحدوث أي مكروه يقع عليه. وقد تمخض عن هذا  
ين ف  االجتماع قائمة بأسماء الحاض 

 اآلتية:  اإلجراءات

المالي وتوكل هذه المهمة إل أربعة عىل األقل من   الرئيس واألمير    الحساب منسحب صالحية إدارة   •

 باإلضافة إخطار الجهات المعنية بهذا القرار التخاذ اإلجراء الالزم.  التنفيذي، هذا أعضاء المكتب 

 .الداخلية توزي    ع المبلغ المذكور بشكل شي    ع وفقا للنظام األساسي والالئحة  •

ي مستقل لحل األزمة وعرضها للجم •  عية العمومية. تشكيل مجلس تأديتر

ي مساء نفس التاري    خ تم انعقاد إجماع غتر عادي من قبل غرفة المندوبير  عند تمام الساعة التاسعة مساء  
وف 

ي هذا االجتماع  
. وخالل هذا االجتماع أكد المندوبون   29وقد شاركه ف  مندوبا وعىل رأسهم رئيس غرفة المندوبير 

المذكور آنفا، كما أكدوا عىل هذا   2021نوفمتر    20بتاري    خ    ر التنفيذي الصاددعهم التام لقرار أعضاء المكتب  

ح   الداخلية، وكما اقتر النظام األساسي والالئحة  الذي يتطابق مع  المبلغ   المندوبون عىلالقرار  الرئيس تسليم 

اح وقامت غرفة المناديب عىل الفور ب  عىلاألختر  فوافق هذا   ( من المناديب 6) تشكيل لجنة مؤلفة من ستة  االقتر

 وهك: 

1)  : ي
 مندوب مدينة إسطنبول؛  السيد آدم كلىلي نض لوئ 

؛   مد حمدان: السيد / مح (2  مندوب مدينة إسكيشهتر

 مندوب مدينة أنقرة؛   عىلي ماكن: السيد  (3

 مندوب مدينة توكات؛   م حسير  محمد: آدالسيد/  (4

سون؛  احمد:  عىل بشتر يد / لسا (5  مندوب مدينة غتر

 مندوب مدينة كارابيك.  السيد / عبد العزيز حسن أحمد:  (6

 ؛ مندوب مدينة اسطنبول انسحب من اللجنة بحكم مهامه كنائب لرئيس االتحاد. ولكن

داد المبلغ المذكور لتوزيعه عىل الطالب من أجل تهدئة الوضع المتوتر با لفعل. وكانت مهمة اللجنة هي استر

ي  
ي   2021نوفمتر    28وقد ذهب أعضاء اللجنة إل مدينة كارابيك ف 

بغية لقاء الرئيس وأمير  الصندوق العام. وف 

ي عقدت بالفعل استملت اللجنة ما يعادل  
كية، أي ما يعادل  80نهاية االجتماعات التر ة التر ٪ من المبلغ باللتر

. وأن المعلومات يورو وتم توزيعه عىل النحو المتفق عليه وفق الم  56000 ي النظام األساسي
نصوص عليه ف 

 : ي
 المتعلقة بتوزي    ع المبلغ المذكور من قبل اللجنة هي كاآلئر

1 :  ( تمت عميلة ضف المبالغ عىل النحو التالي

ي  -
ة =  14.0438يورو ×  38000مساًء:  4:51الساعة  2021/ 11/ 23ف  ة؛ 5333664.4لتر  لتر
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ي  -
ة =  13.5713يورو ×  4000مساًء:  2:28الساعة  2021/ 11/ 26ف  ة؛ 54285.2لتر  لتر

ي  -
ة =  13.7636يورو ×  10000مساًء:  10:19الساعة  2021/ 11/ 26ف  ة؛ 137.636لتر  لتر

ي  -
ة =  14.1611يورو ×  4000صباًحا:  10:14الساعة  2021/ 11/ 29ف  ة.  56644.4لتر  لتر

 باختصار: 

 يورو  56000=   4000+  10000+   4000+  38000

ة.  782،230=  56،644.4+  ₺137،636 +   54،285.2+  533،664.4  لتر

2 :  ( تم توزي    ع المبالغ عىل النحو التالي

ة/    782.230يورو مقسوًما عىل عدد أعضاء االتحاد. أي أن    70000٪ من إجمالي المبلغ  80ما يعادل    1997لتر

ة تركية.  391.7طالبا=   لتر

ة.  391مبلغ  وبالتالي فإن كل طالب قد حصل عىل  لتر

ي  
تم القيام بتقسيم المبلغ عىلي النحو المتفق عليه ومتفق مع النظام األساسي والالئحة    2021نوفمتر     28وف 

ي  
اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي     2021ديسمتر    04الداخلية مع نشر تقرير مفصل. باإلضافة إل ذلك  وف 

نهم فتح صفحة مجددا لتقييم األزمة وإيجاد حلول مناسبة لها، حيث اعتذر الرئيس لجميع األعضاء وطلب م

المكتب  أعضاء  فقد  رفض  الرغم من ذلك  أساسها، عىل  انتخابهم عىل  تم  ي 
التر جديدة لمواصلة مشاريعهم 

التنفيذي طلب هذا األختر وطالبوا بالتحكيم والعودة إلي نصوص النظام األساسي  والالئحة الداخلية  للجمعية،  

بتاري    خ   فإنه  عليه   األعض  2021ديسمتر    12بناءا  ح  وتحديد اقتر بالتحري  للقيام  ي  تأديتر مجلس  تشكيل  اء 

ي إشعال هذه 
 األزمة حفاظا عىل سمعة ومصلحة االتحاد. مسؤولية كل عضو ف 

ي تقدر ب20اما فيما يتعلق بنسبة  
يورو لم تصل    14000% من إجمالي المبلغ المخصص لصندوق االتحاد والتر

ر وجو  ي أي معلومات أو دليل ملموس يتر د هذا المبلغ. فالرئيس واألمير  رفضا بشكل قاطع الي المجلس التأديتر

 قديم تفستر أو توضيح بهذا الخصوص. من جانبه كان مدقق الحسابات يدلي بمعلومات شفوية فقط. ت

المكتب  أنفقها  ي 
التر النفقات  تحديد  تم  وقد  الرسمية،  بالوثائق  العكس  إثبات  ير  تتر يمكن  حتر  ذلك،  ومع 

 :  التنفيذي عىل النحو التالي

o   ي منسبة استقبال رئيس المجلس   5200المكتب التنفيذي مبلغا قدره  دفع
ة لألعضاء الذين شاركوا ف  لتر

 . PCMTالعسكري االنتقالي 

o  ة كإيجار لمقر االتحاد بأنقرة لمدة أربعة)  4400تم دفع  ( أشهر. 4لتر
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o 310  .ة تكاليف تحديث حساب االتحاد  لتر

o  ة لحالة اجتماعية.  1000تم دفع  لتر

: يجب  بناء عىل ذلك فإنه  ي صندوق االتحاد عىل النحو التالي
ي ف 
 أن يكون المبلغ المتبقر

ة 5200)  -يورو  14.000 ة 4400+ لتر ة 1000+ لتر ة  310+  لتر  . ( لتر
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 المجـــــلس التأديب    رار قــــــ -ب

التنفيذي،   المكتب  أعضاء  جميع  وشهادات  إفادات  سماع  لدى بعد  المتوفرة  المادية  األدلة  لجميع  ا 
ً
ووفق

ي يمر 
، وبالنظر إل النظام األساسي والالئحة الداخلية للجمعية، وبعد تحليل عميق لألزمة التر ي المجلس التأديتر

 : ي
ي إل اآلئر  بها االتحاد توصل المجلس التأديتر

عبد الكريم، وهذه االدعاءات   أوال، تم توجيه التهم اآلتية إل  رئيس المكتب التنفيذي السيد عيىس يوسف

 : ه  

i.  ا للمادة
ً
ي  من الالئحة  12انتهاك القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي وفق

من الباب الثائ 

ي تنص عىل أن: " لالتحاد الساريةالداخلية 
التنفيذي   أعضاء المكتبالمفعول والتر

 . مسؤولون مسؤولية جماعية عن تنفيذ القرارات المتخذة خالل االجتماعات" 

ii.  ي تم
ي األدلة واإلفادات التر

محاولة االختالس عن طريق تزوير المستندات كما هو مبير  ف 

ي ذلك تنص المادة 
ي تم ذكرها سابقا، وف 

من  8من الفصل  40سماعها أثناء المقابالت التر

الالئحة الداخلية لالتحاد: "يستبعد كل عضو قام باختالس مال أو شقة أشياء مادية تعود  

 كن مطالبته قضائيا وعدم المصداقية". لالتحاد، ويم

iii.  .رفضه التام التعاون مع أعضاء المكتب التنفيذي 

iv.   المثالي للسلوك  افتقاره  عىلي  يدل  وهذا   لالتحاد،  ورئيس  ي كعضو 
المهت  بواجبه  اإلخالل 

ا للمادة  
ً
ام الالزم؛ ووفق من الالئحة الداخلية لالتحاد: "يجب أن    5من الفصل    28واالحتر

ليا، لديه مهارة تكوين العالقات وكسب األصدقاء ، يسىع إلي توحيد من يكون العضو مثا

 حوله ، ويجب عليه االبتعاد عن كل ما يمكن أن يشوه صورة االتحاد وي  هد د أهدافه" 

ي الفقرة األو 29كذلك تنص المادة 
 ل من الالئحة الداخلية لالتحاد: ف 

 ة: "يجب أن تنطبق عىل كل أعضاء ا التحاد المبادئ التالي

ام النظام األساسي لالتحاد، واللوائح الداخلية".  عىليجب أن يكون   -  دراية واحتر

ي ضوء ما تقدم من األدلة المادية ووفق إفادات أعضاء المكتب التنفيذي، وبناء عىل األحكام المنصوص عليها 
ف 

ي الفصل الثامن من الالئحة 
ام أحكام النظام  33حسب المادة  الداخلية لالتحاد ف  ي حالة عدم احتر

ي تنص: )ف 
التر

 امة الفعل: ات التالية بناء عىل جساألساسي يعرض العضو المخالف للعقوب

 لوم -
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 تحذير  -

 فصل -

ي حالة  
ي الجمعية العمومية. ف 

اح من المكتب التنفيذي، يوضح مجلس التأديب ف  ي باقتر
كل العقوبات من قبل تأئر

ي تقررها الجمعية العموم ية. هذا القرار  
لم يتوافق مع المكتب التنفيذي ينطق من قبل مجلس التأديب والتر

ي حاالت اإلتيان بسلوك جسيم. الذي عقد برئاسة مجلس 
 التأديب تطبق ف 

 فصل .1

 تحذير  .2

 لوم .3

ي يوصي وعليه فإن المجلس  :  التأديتر ي
 باآلئر

 الفصل من المكتب التنفيذي. أ/ 

 التحذير. ب/ 

جلسة   ملحوظــــة:  انعقاد  عند  حير  
المقتر هذين  أحد  عىل  بالمصادقة  المخولة  هي  العمومية  الجمعية  فإن 

ة ما بير   
ي الفتر

ي ستنعقد بصفة استثنائية بشكل منفصل ف 
اير  13إل  2022يناير  23الجمعية العمومية والتر فتر

ي بيان الحق.  2022
 وسوف تحدد آليتها ف 

علق مهام رئيس المكتب    وابتداء من تاري    خ هذا القرار حتر تاري    خ
ُ
/   التنفيذي السيدانعقاد الجمعية العمومية ت

مؤقتا وتوكل مهامه إل نائبه السيد/ ادم كالي نضابداء من تاري    خ نشر هذا القرار بناء   يوسف عبد الكريم   عيىس

المادة   من  الثانية  الفقرة  أحكام  الفصل    14عىل  منمن  لالتحاد الالئحة    األول  أن   الداخلية  تنص عىل  ي 
والتر

 الرئيس؛ 

 يرأس االتحاد،  •

 يطلب النفقات ويصادق الشيكات،  •

ح جدول أعمال اجتماعا •  ت المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، يقتر

ح ويعرض وينسق األنشطة، •  يقتر

ي حالة غيابه،  •
 نائب الرئيس هو المسئول عن مساعدة وينوب عنه ف 

 يسهر عىلي التعاون الدائم مع الرئيس لضمان حسن ستر عمل االتحاد(  •
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ة المتبقية  ي حال قررت الجمعية العمومية باالستبعاد سوف يواصل نائب الرئيس الستكمال الفتر
وعليه فإنه ف 

ي  المادذة  
من الفصل األول المذكور أعاله وكذلك   14من الوالية لحير  موعد االنتخابات العادية كما هو موضح ف 

 ية لالتحاد. من الفصل الثالث من الالئحة الداخل 13باالستناد إلىالمادة 

ي حال تم اإلقرار 
ته حتر انعقاد الجمعية العمومية  بتحذيره فقط فإن رئيس االتحاد سيواصل ما تبقر  وف  من فتر

 العادية. 

 المال  السيد / شاق
ن : يثانيـــا: تم توجيه القضايا اآلتية إل األمي   دي بقورم 

 لالتحاد، عدم االحتفاظ بشية العمل وكشف الوثائق الرسمية  .1

 تزوير وثائق كمحاولة اختالس، .2

ي المادة   .3
من   14متنع أعضاء المكتب التنفيذي من االطالع عىل المعلومات الالزمة كما هو موضح ف 

ي تص عىلي " بالتنسيق مع مساعديه وهم مناطون بإدارة  
ي من الالئحة الداخلية لالتحاد والتر

الفصل الثائ 

 أصول االتحاد" 

من الفصل   28مخالف لنص المادة    التنفيذي وهذا مام بقية أعضاء المكتب  القيام بسلوك غتر الئق أ .4

 الخامس من الالئحة الداخلية لالتحاد كما هو موضح سابقا. 

ام نصوص النظام األساسي والالئحة الداخلية لالتحاد. ووفقا لما  .5 ام بمعرفة واحتر اإلخالل بواجب االلتر 

ي الفقرة األول من المادة 
ي تم توضيحها سابقا. الفقرة م  29ورد ف 

 ن الالئحة الداخلية والتر

ي يوصي    لالتحاد فإنمن الفصل الثامن من الالئحة الداخلية    33وعليه فإنه بالنظر الي المادة   المجلس التأديتر

 : ي
 بما يأئر

 الفصل من المكتب التنفيذي. أ/ 

 . تحذير ب/ 

 المالي   ملحــــوظة: 
حير  الواردين بشأن األمير 

إن الجمعية العمومية هي المخولة بالمصادقة عىل أحد هذين المقتر

ة ما بير  
ي الفتر

ي جلسة استثنائية تعقد بشكل منفصل حيث تنظم كل مدينة عىل حدا ف 
إل   2022يناير    23من    ف 

اير  13 ي بيان الحق. وسو   2022فتر
 ف يتم تحديد اآللية ف 

 المالي السيد /   وحتر اء من نشر هذا القرار  وعليه فإنه ابد
انعقاد الجمعية العمومية الغتر عادية فإ مهام األمير 

من الفصل األول من 14بناء عىل نص المادة  عىلي  وتوكل مهامه لنائبه السيد / محمد دوسه    ،بقورمي شاقيدي  

ي تتعلق بكيفية 
 بتحديد مهام أعضاء المكتب التنفيذي. الالئحة الداخلية للجمعية المذكورة أعاله، والتر
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ي حال انعقاد الجمعية العمومية الغتر عادية، وكانت نتيجة التصويت بالفصل من المكتب التنفيذي فإن 
فق 

ي المادة 
ي تم بيانها ف 

ة المتبقية من الدورة السارية لحير  إحالل موعد االنتخابات التر
نائبه مخول باستكمال الفتر

 من الفصل الثالث من الالئحة الداخلية للجمعية.  19ذلك المادة من الفصل االول وك 14

ي المادة 
( استئناف مهامه كما هو مبير  ف   المالي

ي حال كانت نتيجة التصويت بالتحذير فيحق له )أي األمير 
أما ف 

 من الفصل األول من الالئحة الداخلية لالتحاد.  14

ن العام السيد / ابو  : ثالـــثا: التهم الموجهة لألمي   
  اآلتر

ن
 بكر يوسف عل  تتمثل ف

1.  . ي
ام بسلوكه المهت   عدم االلتر 

ي الالئحة الداخلية   .2
اإلخالل بواجبه كعضو بسبب عدم إلمامه بالنصوص األساسية المنصوص عليها ف 

امها.   لالحاد وعدم احتر

ي اتخذت من  .3
من  14التنفيذي وهذا مخالف لنص المادة  قبل المكتبعدم االمتثال للقرارات التر

 الفصل األول من الالئحة الداخلية لالتحاد. 

ي تحذيرا   33عليه وبعد عىل اإلطالع عىل المادة  من الفصل الثامن من الالئحة الداخلية يوجه المجلس التأديتر

 : طير  اثنير  ق بشر
ّ
 لألمير  العام وهذا التحذير معل

ام بها.  العام أداءيجب عىل األمير   الشـــرط األول:  افية وااللتر   مهامه بكل مصداقية واحتر

ام بإعداد تقرير  الثانــي: الشــرط  ام بالتنسيق التام مع جميع األعضاء كل حسب اختصاصه، كذلك االلتر  االلتر 

 جميع االجتماعات بشكل منظم. 

التهم الموجهة لمدقق الحسابات:  رابــــعا:   

ي أداء مهامه.  .1
 التقصتر ف 

ي المادة  .2
من الفصل  14عدم إلمامه بنصوص النظام األساسي والالئحة الداخلية السيما تلك الواردة ف 

ي ذلك التفتيش المفاجر  وقيامه بمهامه بشكل 
ي تلزمه بأداء مهامه بشكل دقيق بما ف 

ي والتر
الثائ 

 مستقل. 

من الفصل الثامن من الالئحة الداخلية لالتحاد  فإن المجلس  33وبناءا عىل تقدم وعىل ضوء المادة 

وط اآلتية :  ي قرر تحذيرا لمدقق الحسابات وفقا للشر  التأديتر

ام بأداء مهامه بشكل يليق بالمنصب. عليه  .1  االلتر 

http://www.udettc.com/
http://www.facebook.com/udettc
mailto:udettc@gmail.com


 

Adres: Hacettepe mahallesi, Fidan sokak, Bozdağ Apart 23/1 Altındağ/Ankara 
www.udettc.com | www.facebook.com/udettc | udettc@gmail.com | twitter.com/udettc 

نظرا الستقاللية هذا المنصب يجب عليه أال يكون بأي حال من األحوال بشكل مباشر أو غتر مباشر  .2

خاضع للمكتب التنفيذي، كما يجب عليه مراقبة المضوفات والتأكد من صحة الحسابات والتقارير 

 لزم األمر.  إذا المالية، كما يجب عليه طلب تفستر وتوضيح 

يجب أال يكون بأي حال من األحوال عىل اتصال مباشر مع غرفة المندوبير  بشكل مباشر أو غتر   .3

 .  مباشر

ام بالعمل مع مساعديه من أجل تنمية الكفاءة وروح الفريق الواحد.  .4  عليه االلتر 

ام  خامـــــسا:  ن ام الالئحة الداخلية  بشكل عام فإن جميع أعضاء المكتب التنفيذي مطالبون بااللتر واحتر

  المادة 
ن
 من الفصل الثامن من الالئحة الداخلية.  42لالتحاد وفقا للنص الوارد ف

ام  : لذلك يجب عىل المكتب التنفيذي االلتر  ي
 باآلئر

امها.  -  اإللمام التام بنصوص النظام األساسي والالئحة الداخلية لالتحاد وضمان احتر

 فعالية.  أكتر ألعضاء من أجل جعل االتحاد التحىلي بروح األخوة والتسامح بير  ا -

النحو  - عىل  المتبادل  ام  اإلحتر روح  ونشر  والتفاهم  والتعاون  الجماعي  والعمل  الفريق  بروح  التحىلي 

ي الفصل الثامن حسب المادة 
 من الالئحة الداخلية.  42المنصوص عليه ف 

ك.  -  تنمية وتعزيز حب الوطن والتعايش المشتر

. واالهتمام با الدؤوبالحث  -  لعمل الجماعي
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 أحكام ختامية  -ج

النصوص األساسية  وبناًء عىل   ، ي التأديتر المجلس  إليها  ي توصل 
التر العناض  أساس  التقرير عىل  تم وضع هذا 

الهادفة  بالجمعيات الطالبية غتر  المتعلقة  القانونية  العامة للقواعد  الثقافة  ي االتحاد، وكذلك وفق 
السارية ف 

 للرب  ح. 

ي ستأخذ اإلحاطة بعير  االعتبار وتقوم بالتصديق عىل النقطتير  
سيتم إرسال هذا التقرير إل الجمعية العومية التر

ي )الجزء ب( وإل المكتب التنفيذي وإل السفارة كدليل.  2و 1
 من القرارات الواردة ف 

ي ذلك نتائج تصويت الجمعية العومية في
، بما ف  ما يتعلق بالعقوبات )الفصل أو سلحق بهذا التقرير تقرير ختامي

ي والمكنب التنفيذي. 
 التحذير( الموص به بشأن الرئيس وأمير  الصندوق واألمير  العام والمدقق القانوئ 

 الصندوق تقديم تقرير عام وتقرير مالي مفصل عن 
مهما كانت نتائج التصويت، فإنه يجب عىل الرئيس وأمير 

ي قام بها المكتب التنفيذي م
ا(. األنشطة التر

ً
 نذ تولي المنصب حتر اليوم )سيتم إخطار التاري    خ الحق

:  أجزاء،( 3ينقسم هذا التقرير إل ثالثة )   ( أحكام ختامية. 3( القرارات، 2( توضيح الحقائق، 1وهي

 2022يناير  17
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