
 
 النظام األساسي

 للنساء العربيات ةالقانوني جمعية الشبكة
 

 

 اب األولـــــــالب
  النصوص التمهيدية

 
 

 )1(المادة 
 تعريفاتال

 
 : تعريفات.أ
 

المعاني المخصصة لها أدناه إال حيثما وردت في هذا النظام يكون لأللفاظ والعبارات التالية 
 :إذا دل سياق النص على خالف ذلك

 
 للنساء العربيات ةالقانوني جمعية الشبكة  :الشبكة
 للجمعيةالنظام األساسي  :النظام

 الداخليةوزير   :الوزير

 الداخليةوزارة  :الوزارة

وفق��ا  بالتزام��اتهن أوف��ينالع��امالت الل��واتي  العض��واتجمي��ع  :الهيئة العامة
 .هذا النظام يلما هو مبين الحقا ف

 .دارة شؤون الشبكةإل من قبل الهيئة العامة ةالمنتخبالهيئة  :الهيئة اإلدارية

 :ةالعامل هالعضو

 :الناشطة

المبين��ة ف��ي ه��ذا النظ��ام  م��ن تنطب��ق عليه��ا ش��روط العض��وية 
 .عضويتها من قبل الهيئة اإلداريةويتم قبول 

الهيئة اإلدارية وفقا ألحكام الم�ادة  من قبلمن تقبل عضويته  :الشرف وعض
 .من هذا النظام 8

 جامعة الدول العربية ها من قبل تعريفكما تم  :الدول العربية

     
 :تفسير المصطلحات في هذا النظام.ب
 

ى ـاق عل�ـدل السي�ـم ي�ـح م�ا ل�ـس صحي�ـع والعكـرد الجمـدل على المفـاظ التي تـل األلفـتشم
 .كـر ذلـغي

 

 )2(المادة 
 الشبكةإنشاء  

 
 م�ن ه�ذا النظ�ام 34الم�ادة رق�م اتفق�ت الس�يدات المدرج�ة أس�ماؤهن ف�ي  2005أي�ار  الثامن م�ن  في

 ه�ا الرئيس�ي ف�يمركز)  للنساء العربي�ات ةالقانونيالشبكة  جمعية(غير ربحية باسم  جمعية بتأسيس
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ويحق لها ف�تح ) 11181(عمان ) 841226(ب .ص محمد علي جناحشارع  21: هاعنوان –عمان 

 .خارج المملكةفروع أخرى داخل أو 

  )3(المادة    
 الشبكةرسالة 

 
ته��دف إل��ى تيس��ير لق��اء واجتم��اع النس��اء  قانوني��ة ومهني��ةغي��ر ربحي��ة إقليمي��ة غي��ر حكومي��ة  جمعي��ة

العربي��ات الع��امالت ف��ي مج��ال المه��ن القانوني��ة م��ن خ��الل ت��وفير منب��ر ي��تم عب��ره تب��ادل الخب��رات 

والتجارب، ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، وتوفير التدريب المتخصص، وب�رامج التط�وير 

اج�ل ، وإعداد النش�رات والمطبوع�ات م�ن المهني، وتسهيل تبادل المعلومات واإلمكانيات والقدرات

 .في الدول العربية ة العربية ورفع مستوى الوعي القانوني العامأبالقدرات القانونية للمر االرتقاء

 
  )4(المادة 

 الشبكةأهـداف 

 :إلى الشبكةهدف ت
تطوير قدرات النساء العربي�ات الع�امالت ف�ي مج�ال المه�ن القانوني�ة وزي�ادة مع�رفتهن  •

 القانونية
 تطوير أواصر التعاون بين النساء العامالت في مجال المهن القانونية  •
 دعم األجيال القادمة من النساء العامالت في مجال المهن القانونية •
 .رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة على جميع األصعدة •
 بيكالتش��، تب��ادل الخب�راتالمه�ن القانوني�ة م��ن خ�الل  مختل��فموق�ع الم��رأة ف�ي  تعزي�ز  •

 .وحمالت المناصرة والدعم
ض��مان حق��وق الم��رأة م��ن خ��الل االتفاقي��ات الدولي��ة دع��م النش��اطات الت��ي ته��دف إل��ى  •

 والقوانين الوطنية
 .على المستوى اإلقليمي والوطني القانونيواإلصالح المشاركة في مجاالت التطوير  •

 
 )5(المادة 

 عدم التمييز
إلى جميع األعضاء على  هاخدمات وتقدمأو دينية أو طائفية  أو عرقية أية غايات سياسية للشبكةليس 

 .السواء دون تمييز
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 يـاب الثانـالب

 ةــــــــالعضوي
 

 )6(المادة 
 العضوات المؤسسات

 
للجمعية و المدرجة أسماؤهن في المؤسسات  السبعة السيداتمن  ةتتكون الهيئة التأسيسي .أ

 .النظام من هذا  34المادة 

من العضوات المؤسسات إلى حين انتخاب الهيئ�ة  للجمعيةتتكون الهيئة اإلدارية األولى  .ب

 .من هذا النظام 22 المادةاإلدارية في االجتماع السنوي الثاني ويتبع في ذلك أحكام 

 
 ):7(المادة 

 العضويةوأحكام شروط 
 

 .المهن القانونية إحدىلكل امرأة عربية عاملة في مفتوحة  الشبكةالعضوية في تكون  .أ

 :أن تتوافر فيها الشروط التالية ةلعام هعضويشترط في أية  .ب

 حقوقها المدنيةكافة متمتعة بو تكون حاملة لجنسية عربيةن أ.      1 

    أو حاص�لة عل�ى /و أن تكون عاملة في المجال القانوني في إح�دى ال�دول العربي�ة .2

 .شهادة جامعية في القانون

 تكون حسنة السيرة والسلوكأن .      3

 .سنة عند االنتساب) 21(أن ال يقل عمرها عن  .4

 .الشبكةخدمة أهداف  تعمل علىأن  .5

 .أن تقوم بدفع رسوم االنتساب .6

االلت�زام وافق�ت عل�ى ق�رأت و الموقع م�ن قبله�ا بأنه�ا تقر في طلب االشتراكأن  .7

ف��أن وب��أن المعلوم��ات ال��واردة ف��ي الطل��ب ص��حيحة وبالت��الي األساس��ي  الش��بكةنظ��ام ب

 .شروط العضوية تنطبق عليها

 .الهيئة اإلداريةمعد من قبل على نموذج خاص  الشبكةيقدم طلب االشتراك في  .ج

على أن تكون ه�ذه الرس�وم مس�تردة ف�ي ح�ال رف�ض شتراك رسوم االويرفق بكل طلب  .د

 .   الطلب
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ويح�ق للهيئ�ة اإلداري�ة تف�ويض  ،أو رفض�هاالنتس�اب تقرر الهيئة اإلداري�ة قب�ول طل�ب  .ه

عل�ى  للقيام بذلك مناسبين اإلداريةتراهم الهيئة هذه الصالحية آلي شخص أو أشخاص 

ق�رار الهيئ�ة اإلداري�ة به�ذا و. أن تحتفظ الهيئة بحقها في رف�ض الطل�ب ألس�باب وجيه�ة

ف�ي ح�ال رف�ض  حاج�ة لبي�ان األس�بابالدون األصوات والخصوص يتم اتخاذه بأغلبية 

 .الطلب

 م�ن خ�الل قي�ام  العض�وة ب�دفع رس�ومها تجدي�د س�نويالقابل�ة ل الش�بكةتكون العضوية في  .و

 .ةسنويال

 .ممثلة للمنظمات والوكاالت توليس شخصية عضوية الشبكةتكون العضوية في   .ز

 

 

 )8(المادة 
 أعضاء الشرف

 
بتحسين أوض�اع الم�رأة  االفخرية مفتوحة لكل من يخدم من اظهر التزامتكون العضوية  .أ

تمي�زه ع�ن ب�اقي   أو لدي�ه انج�ازات ف�ي القط�اع الق�انوني أو القض�ائي أو األك�اديمي/ و

زمالئه ، وكذلك تكون مساهمته في الشبكة ذات قيمة ف�ي تحقي�ق رس�الة الش�بكة ال�واردة 

      .من هذا النظام) 3(في المادة 

) أ) (8(أحكام الم�ادة بما ال يخالف للشبكة لهيئة اإلدارية تمنح عضوية الشرف من قبل ا .ب

، وذل��ك بق��رار تتخ��ذه بأغلبي��ة مناس��بة  الهيئ��ةالت��ي تراه��ا والمنص��ب والش��روط للم��دة 

 . األصوات

التص�ويت النتخ�اب الهيئ�ة اإلداري�ة ف�ي  ح�ق الترش�يح و حقالشرف  ال يحق ألعضاءو .ج

 .الشبكة

 

 

 )9(المادة 
 االشتراكات

 
تق�ديم طل��ب االنتس��اب عن��د  م��ن قب�ل العض��وة العامل�ة م��رة واح�دة ت�دفع رس��وم االنتس�اب .أ

 .الشخص المفوض بذلك  أو اإلداريةلهيئة ل
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، وإذا ق�دمت طالب�ة س�نة مالي�ةك�ل ف�ي بداي�ة  ةرسوم اشتراك س�نويالعضوة العاملة تدفع  .ب

خ�الل الس�نة المالي�ة وقب�ل ابت�داء الش�هر الس�ادس  الجمعي�ةالعضوية طلب االنتساب إل�ى 

منها فيتوجب دفع قيم�ة االش�تراك الس�نوي ك�امالً، أم�ا إذا م�ا ح�دث االنتس�اب بع�د بداي�ة 

الشهر السادس من الس�نة المالي�ة ف�يخفض رس�م االش�تراك بحي�ث يص�بح ب�دل االش�تراك 

 ..السنوي كالسنوي المستحق لتلك السنة نصف االشترا

، وطريقة للعضواترسوم االنتساب واالشتراك السنوي  مقدارتقرر الهيئة اإلدارية   .ج

كما يمكن للهيئة اإلدارية تغيير رسوم االنتساب واالشتراك بما يحقق  .وموعد الدفع

 . غايات ورسالة الجمعية

هرت العضوة ظيمكن للهيئة اإلدارية أن تقرر إعفاء أية عضوة من الرسوم المقررة أذا ا .د

 .  عدم قدرتها على دفعها

 

 

 )10(المادة 
 العضوية إنهاء

 
 :تنتهي العضوية تلقائيا في حال حدوث أي من الحاالت التالية .أ

 .بطلب خطي الشبكةاالنسحاب أو االستقالة من  -1 

 .فقدان أحد شروط العضوية -2

 الوفــــــاة -3

 :الحاالت التالية أي من فيأن تقرر إنهاء العضوية لهيئة اإلدارية ل  .ب

أو  ك��ان ض��رراً جس��يماً مادي��اً  الش��بكةبم��ن ش��أنه أن يلح��ق  ب��أي عم��ل العض��وه قي��ام -1

 .معنوياً 

ألغ��راض شخص���ية بعي��دة ع��ن أه���داف  للجمعي��ةانض���مامها  العض��وهإذا اس��تغلت  -2

 .الشبكة

 خط�اراإل م�ن ت�اريخأش�هر ) 3( بدفع بدل االشتراك الس�نوي  بع�د العضوهعدم قيام  -3

 .االشتراك بكتاب مسجل باستحقاق

واس��تمرت بالمخالف��ة رغ��م إش��عارها  للجمعي��ةالنظ��ام األساس��ي  العض��وهإذا خالف��ت  -4

 .خطيا بضرورة وقف هذه المخالفة

يص�در  قرار م�ن الهيئ�ة اإلداري�ةمن هذه المادة ب) ب(باالستناد للبند العضوية  يتم إنهاء .ج
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 .األصواتبأغلبية 

 

 
 )11(المادة 

 إعادة العضوية
 

 إنه�اء ت�م الت�ي العض�وهإع�ادة العض�وية إل�ى أو الشخص المفوض يجوز للهيئة اإلدارية  .أ

 ةالمس�تحق جمي�ع المب�الغإذا قام�ت ب�أداء  الرسوم المقررة،دفعها    عضويتها بسبب عدم 

 .عليها

وال لورثتها الح�ق  األسبابعضويتها ألي من  يتم إنهاء أوتنتهي التي  هال يجوز للعضو .ب

 .للجمعيةفي استرداد االشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمتها 

 

 

 ثـــاب الثالــالب
 وكيفية استغاللها والتصرف بها الشبكةموارد 

 
 
 )12(المادة 
  الشبكةإيرادات 
 

 :اآلتي تتكون مصادر الشبكة من 

 .لعضواتالسنوية لاالنتساب واالشتراكات رسوم  .أ

 .التبرعات والهبات والمنح .ب

أو أي ري�ع آخ�ر  الش�بكةوالتس�جيل لنش�اطات االش�تراك رس�وم ريع الشبكة من إيرادات  .ج

 ناتج عن نشاطات الشبكة المختلفة

  الوقف والوصايا .د

 .أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة اإلدارية .ه

  

 

 
 )13( المادة

 السنة المالية
الي��وم الح��ادي وتنته��ي ف��ي ف��ي الي��وم األول م��ن ك��انون الث��اني المالي��ة  الش��بكةتب��دأ س��نة  .أ
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م��ن ك��ل س��نة ميالدي��ة، أم��ا الس��نة األول��ى فتب��دأ م��ن ت��اريخ  والثالث��ين م��ن ك��انون األول

 .من تلك السنة الحادي والثالثين من كانون األولالتسجيل وحتى 

 .الشبكةباسم  في البنك الذي تعينه الهيئة اإلدارية الشبكةتودع أموال  .ب

سحب ، ويتم أهداف وغايات الشبكةإال لتحقيق  الشبكةإنفاق أي مبلغ من أموال  ال يجوز .ج

 .لمبالغ بموجب التعليمات المالية التي تقررها الهيئة اإلداريةا

في  وتحفظلمسك الدفاتر تنظم الشبكة حساباتها بقيود وسجالت وفقا لألصول المحاسبية  .د

 .الشبكة مركز

من قبل مدقق حسابات قانوني عل�ى أن ي�تم ت�دقيقها  الشبكةيجب أن تدقق سنوياً حسابات  .هـ

 .المالية الشبكةخالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء سنة 

 

 

 الباب الرابع
 

 الهيئة العامة
 

 )14(المادة 
 تكوين الهيئة العامة

 
زام��اتهن وفق��اً ألحك��ام ه��ذا الع��امالت الل��واتي أوف��ين بالت العض��واتتتك��ون الهيئ��ة العام��ة م��ن جمي��ع 

 .النظام

 )15(المادة 
 الهيئة العامةاجتماعات 

 
في موعد أقصاه شهر تموز من كل عام  اجتماعا سنويا عاديا واحداالهيئة العامة  تعقد .أ

 .في الوقت المحدد الشبكةيكون مدقق الحسابات قد قدم ميزانية  أنمع مراعاة 

كلما اقتضت الضرورة ذلك غير عادي الهيئة العامة الجتماع إضافي  ةيجوز دعو .ب

 .بقرار من الهيئة اإلداريةو

 :األمور التاليةتبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي  .ج

 للسنة المالية السابقة للشبكة التصديق على الحساب الختامي     .1

 .تقرير مدقق الحساباتمراجعة ومناقشة       .2

 .خالل العام المنصرم وأوضاعها الشبكةتقرير الهيئة اإلدارية عن أعمال       .3
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 .الجديدةإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية       .4

                                                                   انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية بطريق�ة االقت�راع الس�ري م�رة واح�دة ك�ل س�نتين     .5

 .اعتبارا من االجتماع السنوي الثاني

 .العامة أو الهيئة الهيئة اإلدارية توافق عليهاية مسائل أخرى أ     .6

شريطة أن  من العضوات  20% إذا حضرت قانونياً العادي يكون اجتماع الهيئة العامة  .د

م�ن العض�وات بغ�ض النظ�ر % 50 ض�رهخمسة بلدان عربية ممثلة أو أن تح) 5(تكون 

ي�تم فإذا لم يبلغ عدد الحاضرات هذه النسبة بناء على الدعوة األولى، ، عن الدول الممثلة

جتماع الهيئة العامة ب�دعوة ثاني�ة م�ن رئيس�ة الهيئ�ة خ�الل الخمس�ة عش�ر يوم�اً ال الدعوة

 .على األقل من العضوات 10% بحضورقانونيا ويعتبر هذا االجتماع التالية 

األص���وات الحاض���رة  أغلبي���ةالعادي���ة ب تص���در الق���رارات ف���ي اجتم���اع الهيئ���ة العام���ة .ه

م��ن ) 7/ج(م��ا ورد ف��ي الفق��رة ب المس��اس دون ي��دياأل ، ويك��ون ذل��ك برف��ع)%1+50(

 .من هذا النظام )15(المادة 

 

 

 )16(المادة 

 االجتماعات غير العادية

أن يطلبن عقد اجتماعا غير عاديا وذلك   الهيئة العامة  عضواتمن  عشرينليجوز  .أ

عقد  من  إليهاو القرارات التي يسعين الغرض بطلب يقدم إلى الهيئة اإلدارية متضمنا 

 .االجتماع ومرفقا بأسمائهن وتواقيعهنهذا 

على الهيئة اإلدارية أن تستجيب لمثل هذا الطلب خالل شهرين وذلك بإصدار إشعار  .ب

 .من هذا النظام 18لحضور االجتماع وفقا للمادة 

ش�ريطة أن  عض�وه خمس�ون إذا حضرته قانونياً  غير العادية يكون اجتماع الهيئة العامة .ج

 .من العضوات% 50أو على األقل ثمان بلدان عربية ممثلة ) 8(تكون 

ثلث���ي )  3/2(تص���در الق���رارات ف���ي اجتماع���ات الهيئ���ة العام���ة غي���ر العادي���ة بموافق���ة  .د

 .الحاضرات العضوات/األصوات 
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 )17(المادة 

 القرارات الخاصة

أص�وات ثلث�ي )  3/2( بأغلبي�ةوفي اجتماعات الهيئ�ة العام�ة غي�ر العادي�ة التالية تصدر القرارات 

 : الحاضرات العضوات

 ساسياأل الشبكةتعديل نظام  .أ 

 الشبكةحل .      ب 

 .الهيئة اإلدارية عضواتبعض أو كل  إنهاء خدمات .ج

 
 
 )18(المادة

 الدعوة إلى االجتماعات
 

الع��امالت  العض��واتت��دعو الهيئ��ة اإلداري��ة الهيئ��ة العام��ة لالجتماع��ات بإش��عار ترس��له إل��ى جمي��ع 

عل�ى األق�ل، ويرف�ق به�ذا  بش�هراللواتي لهّن الحق ف�ي الحض�ور ويك�ون ذل�ك قب�ل ت�اريخ االجتم�اع 

 .االجتماعوزمان ووقت اإلشعار جدول أعمال االجتماع ومكان 

 
 

 )19(المادة 
 االنابات

 
في اجتماع�ات الهيئ�ة في التصويت التخاذ القرارات  واحدة هعضو تفوضالحق في أن  هعضولكل 

، م�دة فاعلي��ة ةالمفوض�� ة، اس��م العض�وةالغائب� ةيتض��من اس�م العض��و كت�ابيبموج�ب تف��ويض العام�ة 

 .االجتماعوتحسب هذه العضوية لغايات حساب النصاب القانوني النعقاد . التفويض

 
 

 )20(المادة 
 االجتماعرئيسة 

 
ترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيسة الهيئة اإلدارية وفي حال غياب الرئيسة ت�رأس اجتم�اع الهيئ�ة 

الهيئ�ة اإلداري�ة  عض�واتنائب الرئيسة، وعن�د غي�اب نائ�ب الرئيس�ة تنتخ�ب الهيئ�ة العام�ة م�ن ب�ين 

 .رئيسة لذلك االجتماع
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 )21(المادة 
 سجالت االجتماعات 

 
هيئة العامة في دفتر محاضر الجلس�ات وتوق�ع عليه�ا الرئيس�ة وأمين�ة الس�ر تدون قرارات ال

وأس�ماء الل�واتي له�ن ح�ق الحض�ور والتص�ويت  الش�بكة عضواتويذكر في محضر الجلسة أسماء 

الحاض�رات بأنفس�هّن أو باإلناب�ة، كم�ا ي�ذكر اس��م الرئيس�ة وأمين�ة الس�ر والق�رارات الص�ادرة وع��دد 

 .، حيث تحفظ هذه المحاضر في مركز الشبكة الرئيسيلك القراراتاألصوات التي حازت عليها ت

 
 الباب الخامس

 اإلداريةالهيئة 
 

 
 )22(المادة 

 الشكل واالنتخاب
 

ف��ي  تنتخبه��ا الهيئ��ة العام��ة عض��وات س��بع) 7(هيئ��ة إداري��ة تتك��ون م��ن  الش��بكةي��دير  .أ

 .االجتماع السنوي

 .ب
 
 

 :مع مراعاة ما يلييتم اختيار العضوات بحسب نتائج التصويت 

 ضمانا الستمرارية العمل األردنعضوتان من  اإلداريةيتعين أن تشمل الهيئة  -1

 أن تكون العضوات األخريات من دول عربية مختلفة -2

 إع�ادةويجوز من تاريخ االنتخاب  سنتين) 2(مدة عضوية أعضاء الهيئة اإلدارية تكون  .ج

 .فقط انتخابها لدورة جديدة لمرة واحد

  

  قب�ل الي�وم ال�ذي س�يجري في�ه انتخ�اب الهيئ�ة  الداخلي�ةإبالغ وزارة ب تقوم الهيئة اإلدارية .د

و أكث��ر لحض��ور أ اإلداري��ة بخمس��ة عش��ر يوم��ا عل��ى األق��ل، م��ن أج��ل انت��داب موظ��ف

 االجتماع للتحقق من أن االنتخاب قد تم وفقا ألحكام النظام األساسي

حي�ث تك�ون  للجمعي�ةو ج عل�ى الهيئ�ة اإلداري�ة األول�ى و ب ت ا اال تنطبق أحكام الفق�ر .ه

لح��ين إج��راء االنتخاب��ات ف��ي  االداري��ةالعض��وات المؤسس��ات ه��ن العض��وات ف��ي الهيئ��ة 

 للجمعيةاالجتماع السنوي الثاني 
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 )23(المادة 
 الهيئة اإلدارية معايير عضوية

 
الهيئة اإلداري�ة باإلض�افة إل�ى الش�روط الواج�ب لعضوية رشحة تالم هعضواليشترط في  .أ

 :ما يلي الشبكة عضواتتوافرها في 
م��ن أجله��ا  تئأن تك��ون ذات نش��اط ملح��وظ يتص��ل بالغاي��ات واألغ��راض الت��ي أنش�� -1

 .الشبكة

 ، الشبكةفي عضوية  سنة واحدةأن تكون قد أمضت  -2

 .2/أ/23تعفى عضوات الهيئة اإلدارية األول من أحكام المادة  .ب
من اجتماع الهيئة العام�ة األول يفتح باب الترشيح للعضوية في الهيئة اإلدارية في اليوم  .ج

 .االقتراع يومقبل ويغلق 
 

 )24(المادة 
 األجر والعضوية

 
  .. كموظف بأجر لدى الشبكةأن يعمل عضو في الهيئة اإلدارية  ألي ال يجوز

 
 )25(المادة   

 الشواغر
 

ص�بح تم�دة والي�ة تل�ك الهيئ�ة  من أعضاء الهيئة االدارية خ�الل عضوهإذا شغر منصب  .أ

ف��ي االجتم��اع  اتالمنتخب�� العض��واتأكث��ر ع��دد م��ن األص��وات بع��د  تي نال��ت��ال العض��وه

، اي خ�ال منص�بهت�ال العض�وهن ع� عوض�افي الهيئ�ة اإلداري�ة،  هعضواالنتخابي السابق 

 .منصبها شغروتكون مدة عضويتها مكملة لعضوية التي 

م�ن الهيئ�ة  ةمناس�ب ةعض�و اإلداريةالهيئة  تنتخبإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل  .ب

 أولح�ين انعق�اد  إل�ىه�ذه العض�وة ف�ي مركزه�ا بق�ى تالعامة تشغل العضوية الش�اغرة و

لتق�وم الهيئ�ة العام�ة بانتخ�اب  أو باالنتخ�ااجتماع الحق للهيئة العامة للموافقة على ه�ذا 

 . لمنصب الشاغر وفقا لنصوص هذا النظامالشخص الذي سيشغل ا

 .يتولى العضو الجديد المنصب في كل الحاالت للمدة المتبقية لعمل سلفه .ج

 

 

 

 



 
 
 

 

 

12 

12 

 ):26(المادة 
 الصالحياتالمسؤوليات و 

 
 

 :وعلى وجه التحديد ما يلي الشبكةتشمل صالحيات الهيئة اإلدارية كل ما يتعلق بإدارة شؤون 
عل���ى المس���تويين     الش���بكةوالموافق���ة ومراقب���ة األنش���طة الخاص���ة ب طالتخط���ي .أ  

  .اإلقليمي والوطني

 .العادية وغير العادية اجتماعات الهيئة العامةوإعداد أجندة تنظيم  .ب 

 .الشبكة اتإعداد التقرير السنوي لنشاط .ج 

 .ومراجعة تقرير مدقق الحسابات السنويإعداد الحساب الختامي  .د 

 . للجمعيةإعداد مشروع ميزانية  تقديرية للسنة المالية القادمة  .ه 

 .للشبكةالمالية واإلدارية والتعليمات إعداد األنظمة  .و 

  .تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .ز 

           ل��دى كاف��ة الهيئ��ات الحكومي��ة والدولي��ة واألهلي��ة  الش��بكةتمث��ل الهيئ��ة اإلداري��ة  .ح 

تفويض هذه  اإلدارية، ويحق للهيئة عليها من واجبات ما لها من حقوق ومابوالقضائية 

 .المديرة التنفيذية نائبة الرئيسة أوالرئيسة أو  إلىالصالحيات 

 .ركة في جمع األموال للشبكةاالمش .ط 

 .تعيين المستخدمين الالزمين إلدارة شؤون الشبكة .ي 

 .أية صالحيات منصوص عليها في الفقرات الخاصة في هذا النظام .ك 

 
 

 
 )27(المادة 

 اإلجراءات
 

 ة، كم�ا تنتخ�ب نائب�عض�واتهارئيسة م�ن ب�ين  األولاجتماعها تنتخب الهيئة اإلدارية في  .أ

 .وأمينة للسر في االجتماع ذاتهللرئيسة 

خالل ثالث�ة م�ن ت�اريخ  أوفي اجتماعها األول للشبكة  تعين الهيئة اإلدارية  مدير تنفيذي .ب

، وين��اط بالم��دير التنفي��ذي الص��الحيات الالزم��ة لتس��هيل المه��ام اإلداري��ة الش��بكةتس��جيل 

 ومنها تأسيس السكرتارية  للشبكة

تحدد مسؤوليات كل من الرئيسة، نائبة الرئيسة، أمينة السر، المديرة التنفيذية، ، وس�ائر  .ج

 .بموجب التعليمات اإلدارية والمالية الشبكةموظفو 
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خ���الل م���دة ال  للجمعي���ةاإلداري���ة والمالي���ة  تعليم���اتال بإص���دارتق���وم الهيئ���ة اإلداري���ة  د

 .تبدأ من تاريخ انتخاب الهيئة اإلدارية ستة أشهرتتجاوز

 .تعدل هذه اإلجراءات المنصوص عليها في  هذه المادة بموافقة أغلبية الهيئة اإلدارية .ه

 
 
 
 
 
 )28(المادة 

 االجتماعات
 

 
 . الشبكةللنظر في شؤون  اشهر أربعةكل تعقد الهيئة اإلدارية اجتماعاً  .أ

 .العضوات ةوتكون االجتماعات قانونية بحضور أغلبي .ب

لرئيس��ة ا، وإذا تس��اوت األص��وات يك��ون ص��وت بأكثري��ة األص��وات وتص��در الق��رارات .ج

 .امرجح

 
 

 )29(المادة 
 التخلف عن حضور االجتماعات

 
رئيسة إال بعذر تقبله الهيئة  اجتماعالهيئة اإلدارية التخلف عن حضور  هلعضوال يجوز  .أ

 .الهيئة اإلدارية

الهيئ��ة  تها ف��يتفق��د عض��ويمتتالي��ة  اجتماع��اتتتخل��ف ع��ن حض��ور ث��الث  هعض��وك��ل  .ب

 .اإلدارية

 

 

 )30(المادة 

 الهيئة االستشارية

 

وبحد أقصى اجتماعها الثاني،  هيئة استش�ارية األول،تعين الهيئة اإلدارية في اجتماعها  .أ

   .، وتكون العضوية سنويةأعضاء خمسة )5( إلىثالثة ) 3(تتألف من 

س���تجابة االتق���ديم المش���ورة للهيئ���ة اإلداري���ة بش���كل ع���ام، و لهيئ���ة االستش���اريةلن���اط ي .ب
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 .اإلداريةتطرحها الهيئة  التي ستفساراتالل

ويجوز تعيين . من األعضاء الكبار في المجال القانونيكون أعضاء الهيئة االستشارية ي .ج

 .أعضاء الشرف في الهيئة االستشارية

 
 
 

 السادسالباب 
 أحكام عامة

 
 ):31(المادة 
 الشبكةحل 

 
ثلث�ي بموافق�ة ويك�ون ذل�ك بقرار تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي  الشبكةحل ت .أ

 .واللواتي لهن حق التصويت الحاضرات لذلك االجتماع العضوات

المنقولة وغي�ر المنقول�ة بع�د  الشبكةألي سبب من األسباب تؤول أموال  الشبكة تإذا حل .ب

إح�دى مؤسس�ات المجتم�ع الم�دني الت�ي تعن�ى إلى المترتبة عليها تأدية جميع االلتزامات 

 .في إحدى الدول العربيةبشؤون المرأة 

 
 

 ):32(المادة 
 الهيئات األخرىالعالقة مع 

 
إتح�اد وطن�ي أو  جمعية أو نتسب إلى أيتأن  ،الهيئة االداريةوبقرار من  للجمعيةيجوز  .أ

 .الشبكةعلى أن ال تتعارض أهدافه مع أهداف  إقليمي أو دولي

أن تقيم عالقات مع أي�ة مؤسس�ات محلي�ة أو أجنبي�ة م�ن اج�ل تحقي�ق األه�داف  للجمعيةو .ب

 .الشبكةالخاصة ب

 
 
 

 ):33(المادة 
 الملكية

 
الحق  اامتالك العقارات واألراضي وغير ذلك من األموال المنقولة وغير المنقولة، وله للشبكةيحق 

، بأغلبي�ة األص�وات اإلداريةوذلك بقرار تتخذه الهيئة  الشبكةلصالح في بيع ورهن وتأجير أي منها 
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أربعين ألف دوالرا أمريكيا وفي  40000زيد على يويشترط موافقة الهيئة العامة إذا كان قيمة البيع 

 .العامة الهيئةهذه الحالة ال بد من موافقة 
 

 ):34(المادة  
 العضوات المؤسسات 

ب م�ن /19 وب / 6بموج�ب الم�ادةللش�بكة المؤسسات تم تقديم المعلومات المطلوبة حول العضوات 
  :1966لسنة  33رقم  والهيئات االجتماعية قانون الجمعيات

 
 محل اإلقامة تاريخ الميالد العمر المهنة اسم العضو الرقم
 البحرين -المنامة 18/10/1952 53 محامية الشيخة هيا ال خليفة -1
مستشارة  عسولرشيد زبيدة  -2

 قانونية
48 15/5/1956 

 
 –شارع النخيل  14

الجزائر  -االبيار
 16000/ العاصمة

 الجزائر
 

عائش���ة بن���ت محم���د اب���راهيم  -3
 القرش

 األولشارع الحسن  8 1946/ 1/11 59 محامية
/ الرباط – 17شقة  –

 المغرب
حي النصر  –كياف  8 1947/ 11/3 58 قاضية قيقةUجويدة بنت الهادي  -4

I – 2080 أريانة- 
 تونس

قصر العدل و محكمة  1951/ 2/3 56 قاضية ميسم عبد القادر النويري -5
 –االستئناف المدنية

 لبنان-بيروت 
إحس���ان زه���دي عب���د المجي���د  -6

 بركات
شارع  -الشميساني 1964/ 5/9 41 قاضية

 –رفعت الصليبي 
- 921558ب .ص

 األردن- 11191
شارع عبد هللا بن  5 16/11/1963 42 محامية ريم أبو حسان -7

-الشميساني –عمر 
 األردن

 


