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 النظام األساسي لجمعية الشبكة القانونية للنساء العربيات

 النص قبل التعديل  النص بعد التعديل  مالحظات
 الباب االول  

 النصوص التمهيدية 

 المادة

النظام االساسي لجمعية   ، يسمى هذا النظام تبقى كما هي  
الشبكة القانونية للنساءالعربيات والمؤسسة في  

 المملكة األردنية الهاشمية 

(1 )  

)أ(   تعديل نص هذه المادة ليصبح ما ورد فيها فقرة بالرمز 
وعلى النحو التالي: ( ب  ) واضافة فقرة جديدة بالرمز  

ولغايات هذا  (  أ ) غير الحاالت الواردة في الفقرةفي   -ب 
النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمعيات الساري  
المفعول واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه حيثما ورد  

 النص عليها في هذا النظام  

 التعريفات 
لفاظ والعبارات التالية حيثما وردت  لالتكون 

في هذا النظام المعاني المخصصةلها ادناه اال  
نص على خالف ذلك  : اذا دل سياق ال  

 الشبكة :   جمعية الشبكة القانونية للنساء  
العربيات                

 النظام :   النظام االساسي للجمعية  
 الوزير:   وزير العدل  

 الوزارة :  وزارة العدل  
 الهئية العامة : جميع العضوات العامالت 

وفين بالتزامهن وفقا لما االلواتي                   

هو مبين الحقا في هذا النظام                    

المنتخبةمن قبل الهيئه الهيئة االدارية :الهيئة   

العامة الدارة شؤون الشبكة                       

 العضو : كل عضو تنطبق عليها  شروط  
العضوية في هذا النظام               

 الدول العربية : كما تم تعريفها من قبل جامعة  
الدول العربية                      

(2 )  
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المهن القانونية : تولي القضاء او مزاولة  
المحاماة النظامية او الشرعية او تدريس  

القانون او العمل كمستشارة قانونية لدى اي  
ة او  بهيئة رسمية او غير رسمية او العمل ككات 

مور تنفييذ او اي مهنة من  أموثقة للعدل او م
المهن المعاونة للقضاء بشرط الحصول على  

    الشهادة الجامعية االولى في القانون   

 انشاء الشبكة  تبقى كما هي  
اتفقت السيدات   2005في الثامن من ايار 

(من  8في المادة )  المؤسسات المدرجة اسماؤهن
هذا النظام على تاسيس جمعية باسم ) جمعية  

الشبكة القانونية للنساء العربيات( تتمتع  
الل مالي  قبالشخصية االعتبارية ذات است

واداري مركزها الرئيسي في مدينة عمان في  
المملكة االردنية الهاشمية ، ويحق لها فتح  

بحيث تنظم  فروع اخرى داخل وخارج المملكة 
العالقة ما بين المركز والفروع في الدول  

ت تبرم ما بين المركز  العربية وفقا التفاقيا
 الرئيسي والفروع 

(3 )  

 رسالة الشبكة  تبقى كما هي  

تسعى الشبكة الى تعزيز مكانة المراة العربية  
العاملة في المهن القانونية وتقديم الدعم المهني  
والقانوني لها واالرتقاء بقدراتها وحمايتها من  
اي شكل من اشكال التمييز من خالل الضغط  
لتعديل القوانين المميزة ضد المراة في المهن  

القانونية واية قوانين اخرى وحماية حقوق  

(4 )  
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لمراة ورفع مستوى الوعي القانوني في الدول  ا
العربية وتشجيع وتيسير لقاء واجتماع النساء  
العربيات العامالت في مجال المهن القانونية  

من خالل توفير منبر يتم عبره تبادل الخبرات  
والتجارب ، ومناقشة التحديات والقضايا  

، باالضافة الى توفير التدريب  المشتركة 
ورفع  ،وير المهني طالت المتخصص وبرامج

   مستوى الوعي القانوني العام في الدول العربية. 

 تعدل المادة  بالنص التالي   
تقوم الشبكة بتنفيذ اهدافها وفق اليات عمل تتماشى ومشاريع  

 التحديث والتطوير القانوني والقضائي 

 االهداف والغايات 
تتثمل تخصص الجمعية ومجال عملها  

على ان  في الجدول المرفق ونشاطاتها بما يلي 
يتم الحصول على الموافقات والتصريحات  

واالذونات المطلوبة حيثما استلزم االمر ذلك 
 بموجب اي من التشريعات النافذة: 

(5 )  

  والية عملها  الجمعية تعديل عنوان المادة ليصبح اهداف  
المادة من فقرتين على النحو التالي : بحيث تكون   

:  الى   الشبكةتهدف  -أ  

وتقديم مقترحات للجهات    تعديل التشريعات ل العمل-1
بما يضمن    المختصة للمساهمة في تطوير التشريعات 

وتكافؤ الفرص بشكل يتوائم مع   بين الجنسين المساواة 
 االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان 

.... .......... تبقى كما هي . -2  

دعم فرص وصول المرأة الحقوقية لمواقع صنع القرار-3  

المؤسسات المهنية والقانونية في  الدستورية ضمن األطر        

. العاملة بها       

تبقى كما هي -4  

 اهداف الشبكة  
   -تهدف الشبكة الى ما يلي:  -أ:

العمل على تعديل التشريعات بما يضمن   -1
المساواة وتكافؤ الفرص بشكل يتوائم مع  

 االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان  
تعزيز مكانة المراة الحقوقية ودورها في    -2

 المجتمع العربي  
دعم فرص وصول المراة الحقوقية لمواقع   -3

صنع القرار ضمن االطر والمؤسسات المهنية  
لعاملة بها والقانونية ا  

رفع الوعي بحقوق المراة ونشر الثقافة   -4
 القانونية بين كافة شرائح المجتمع  

(6 )  
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تبقى كما هي -5  

تبقى كما هي    -6  

   تبقى كما هي   -7

تبقى كما هي -8  

تبقى كما هي   -9  

 

 

 

آليات العمل -ب:  

تبقى كما هي -1  

تبقى كما هي   -2  

تبقى كما هي   -3  

تبقى كما هي   -4  

تبقى كما هي   -5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفاع عن حقوق االنسان والحريات   -5
االساسية وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة  

 بحمايتها وتطبيقها  
تطوير اواصر التعاون بين النساء العامالت    -6

 في مجال المهن القانونية. 
تطوير الفكر القانوني في المجتمع العربي   -7 

 وتشجيع البحث والتاليف في هذا المجال  

في مجاالت التطوير واالصالح   المشاركة -8
 القانوني على المستوى االقليمي والوطني 

تعزيز موقع المراة في مختلف المهن    -9
التشبيك  ،القانونية من خالل تبادل الخبرات 

 وحمالت المناصرة والدعم . 

ليات العمل  :  آب:   

تشكيل اللجان المتخصصة للمساهمة في  -1     

.      تحقيق اهداف وغايات الجمعية           

بناء القدرات من خالل تنفيذ برامج التوعية   -2  

والتدريب وتنظيم وعقد الندوات          

. والمؤتمرات وورش العمل         

التشبيك مع الهيئات المعنية في القطاعين  -3  

المجتمع المدني العام ومؤسسات  و  الخاص       

بهدف تعزيز التعاون وتفعيل دور الجمعية         

وتحقيق اهدافها وغاياتها .          

اصدار المطبوعات والنشرات المتخصصة  -4  

واالخبارية عن نشاطات الجمعية           

القيام باالبحاث واجراء الدراسات وجمع  -5  

المعلومات التي تحقق اهداف وغايات الجمعية     
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تبقى كما هي   -6  

تبقى كما هي   -7  

تبقى كما هي   -8  

تبقى كما هي   -9  

تبقى كما هي   -10  

تبقى كما هي   -11  

 

رصد لقضايا المراة العاملة في انشاء م -6  

المهن القانونية           

المشاركة في المؤتمرات واللقاءات   -7  

واالجتماعات المحلية والعربية والدولية        

.   المتخصصة      

. وني خاص بالجمعية ر انشاء موقع الكت -8  

التواصل مع كافة وسائل االعالم والقيام  -9  

للقضايا  أييد بحمالت الحشد وكسب الت        

   . التي تتبناها الشبكةوالتشريعات والسياسات       

االنضمام الى عضوية اي من الهئيات   -10  

المحلية او العربية او االقليمية او الدولية        

او المتخصصة والمتوافقة معها باالهداف        

ووفقا الحكام القانون          

اية وسائل اخرى تقتضيها طبيعة عمل   -11  

   الجمعية وتقرها الهئية االدارية        

 عدم التمييز  تبقى كما هي  

ية غايات سياسية او عرقية او  أ ليس للشبكة 
دينية او طائفية وتقدم خدماتها الى جميع  

 االعضاء على السواء دون تمييز   

(7 )  

تبقى كما هي     

 

   
 

 الباب الثاني  
 العضوية 

 العضوات والمؤسسات  
السيدات التالية اسمائهن هن العضوات  

المؤسسات للجمعية وقد تكونت الهيئة االدارية  
: االولى منهن وهن   

الشيخة هيا ال خليفة /محامية /البحرين        -ا

(8 )  
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زبيده رشيدعسول /مستشارةقانونية/الجزائر -2  

عائشه محمد ابراهيم القرش/محامية/المغرب -3  

ونس جويده بنت الهادي قيقه/قاضية/ت   -4  

ميسم عبدالقادر النويري/قاضية/لبنان  -5  

احسان زهدي بركات/قاضية/االردن  -6  

ريم ابو حسان/ محامية/ االردن  -7  

   
من فقرتين على النحو التالي:   تعدل المادة بحيث تكون    

شروط العضوية -أ  

...................    عربية   يحق لكل إمرأة  

تبقى كما هي   -1  

    انت تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكومة باي   -2
جنحة  او جناية مخلة بالشرف واالداب العامة         

   تبقى كما هي   -3

تبقى كما هي   -4  

   تبقى كما هي    -5

       
تبقى كما هي   -6  

ة العضويةإجراءات  -ب   

على نموذج خاص معد  الشبكة في يقدم طلب االشتراك   -1  

من قبل الهئية االدارية        

يرفق بكل طلب رسوم االشتراك على ان تكون هذه  -2  

الرسوم مستردة في حال رفض الطلب .       

قبول الطلب او باغلبية االصوات  تقرر الهيئة االدارية - 3  

الخصوص يتم   ، وقرار الهيئة االدارية بهذارفضه       
 اتخاذه  

 شروط واحكام العضوية  

يحق لكل امراة عربية يرتبط عملها في احدى  
( عاما من عمرها  21المهن القانونية واتمت )

وعاملة او متقاعدة ان تنتسب الى الجمعية  
كعضوة عاملة على ان تتوفر فيها الشروط  

 التالية: 
ون حاملة لجنسية احدى الدول العربية ان تك  -1  

ومتمتعة بحقوقها المدنية          

ان تكون حسنة السيرة والسلوك   -2  

ان تكون قد وافقت على النظام االساسي  -3  

للجمعية خطيا          

ان تؤدي رسوم االنتساب  -4  

ان تعمل لخدمة اهداف الشبكة   -5  

قبلها ان تقر في طلب االشتراك الموقع من  -6  

بانها قرات ووافقت على االلتزام بنظام        

الشبكة االساسي وبان المعلومات الواردة        

في الطلب صحيحة وبالتالي فان شروط         

العضوية تنطبق عليها .         

يقدم طلب االشتراك في الشبكة على نموذج   -7  

(9 )  
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مع بيان االسباب في حال رفض   باغلبية االصوات       
الطلب ويحق لمن يرفض طلب انتسابها التظلم لدى الهيئة  

يوما من تاريخ تبلغها بقرار  (  14  )االدارية خالل مدة
الرفض سواء كان التبليغ شخصيا او باي وسيلة الكتونية  
تعتمدها الشبكة وفي حال اصرار الهيئة على قرارها فلها  

ن تاريخ تبلغها هذا القرار  ( ايام م7الحق خالل مدة )
   باالعتراض لدى الوزير 

 

      
 

      

خاص معد من قبل الهيئة االدارية         

م االشتراك على ان ويرفق بكل طلب رسو   -8  

تكون هذه الرسوم مستردة في حال رفض         

الطلب          

تقرر الهيئة االدارية قبول الطلب او رفضه   -9  

ويحق للهيئة االدارية تفويض هذه الصالحية       

الي شخص او اشخاص تراهم الهيئة       

االدارية مناسبين للقيام بذلك على ان تحتفظ      

الطلب السباب   الهيئة بحقها في رفض       

وجيهه ، وقرار الهيئة االدارية بهذا       

يتم اتخاذه باغلبية االصوات الخصوص         

ودون الحاجة لبيان االسباب في حال         

رفض الطلب ويحق لمن يرفض طلب        

االدارية خالل ة  ئ انتسابها التظلم لدى الهي       

يوما من تبلغها بقرار الرفض سواء  14مدة       

كان التبلغ شخصيا او باي وسيلة الكترونية       

تعتمدها الشبكة القانونية للنساء العربيات        

وفي حال اصرار الهيئة االدارية على        

قرارها فلها الحق باالعتراض لدى الوزير       

المختص        

 

 اشكال العضوية  
( بالفقرات  أ وب وج 10المادة) تبقى هذه   

حيث ال يوجد ضرورة لذلك  10الفقرة د من المادة  وتلغى 
حيث اصبح من حق القاضية والمحامية الشرعية االنضمام  

الشبكة  الى عضوية   

 اشكال العضوية  
 تنقسم العضوية في الجمعية الى الفئات التالية: 

عضوية االفراد )العضويةالعاملة( يحق لكل   -أ
امراة عربية تنطبق عليها شروط العضوية  

(االنتساب الى الجمعية  8الواردة في المادة ) 

(10 )  
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 كعضوة عاملة . 
يحق لطلبة   -عضوية طلبة كليات الحقوق :-ب 

كليات الحقوق االنتساب للجمعية بصفة مراقب  
ئة  وال يحق لهم الترشح او االنتخاب وتحدد الهي 

 االدارية اللجان التي يجوز لهم االنضمام اليها  
:  عضوية الشرف    -ج  

يجوز للهيئة االدارية قبول اعضاء شرف   
للجمعية ممن اظهر التزاما بتحسين اوضاع  

المراة و/او لديه انجازات في القطاع القانوني  
االكاديمي تميزه عن باقي  او القضائي او 

بكة ذات  زمالئه وكذلك تكون مساهمته في الش
قيمة في تحقيق رسالة الشبكة الواردة في المادة  

(من هذا النظام وعلى انه ال يحق لهؤالء  4)
االعضاء التصويت في االنتخابات او الترشح  

 للهيئة االدارية للجمعية  
عضوية مؤازرة:  -د   

يجوز للهيئة االدارية قبول المحاميات  
والقاضيات الشرعيات غير الحاصالت على  

ولى في القانون كعضوات مؤازرات  الدرجة اال
في الجمعية ويحق لهن االستفادة والمشاركة في  

دون ان يكون  كافة انشطة الجمعية دون اي قيد 
لهن الحق في المشاركة في اجتماعات الهيئة  

العامة للجمعية وممارسة التصويت في  
 االنتخابات اوالترشح 
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 االشتراكات  
تبقى كما هي   -أ   

تبقى كما هي   -ب   

ويستعاض عنها بالنص التالي    11من المادة   تعدل الفقرة ج   

 

دينار اردني او ما يعادلها  70يحدد رسم انتساب مقداره   -ج
من اي عملة عربية او اجنبية وبحدد رسم اشتراك سنوي  

دينار اردنيا او ما يعادلها من اي عملة عربية او   35مقداره 
خرى شريطة ان يتم ذلك وفقا احكام قانون مراقبة  اجنبية ا

     العملة االجنبية واالنظمة والتعليمات الصادرة بمفتضاه. 

   
11من المادة  فقرة )د( تلغى  

 

 

 االشتراكات 
تدفع رسوم االنتساب من قبل العضوة    -:أ  

العاملة مرة واحدة عند تقديم طلب         

الشخص االنتساب للهيئة االدارية او       

   .  المفوض بذلك       

تدفع العضوة العاملة رسوم اشتراك سنوية   -ب:  

في بداية كل سنة مالية واذا قدمت طالبة         
    العضوية طلب االنتساب الى الجمعية         
خالل السنة المالية وقبل ابتداء الشهر         

السادس منها فيتوجب دفع قيمة االشتراك          

السنوي كامال ، اما اذا ما حدث االنتساب        

بعد بداية الشهر السادس من السنة المالية         

فيخفض رسم االشتراك بحيث يصبح بدل        

االشتراك السنوي المستحق لتلك السنة        

االشتراك السنوي  نصف       

قدار رسوم االنتساب  تقرر الهيئة االدارية م   -ج
واالشتراك السنوي للعضوات لكافة اصناف  

العضوية وطريقة وموعد الدفع وتغيير وتعديل  
رسوم االنتساب واالشتراك بما يحقق غايات  

 ورسالة الجمعية 

يمكن للهيئة االدارية ان تقرر اعفاء اية  -د 
عضوة من الرسوم المقررة اذا اظهرت   

 العضوة عدم مقدرتها على دفعها  

(11 )  

 انهاء العضوية   
بالصيغة   12تعدل المادة    

-التالية:  العضوية حكما اي من الحاالت  تسقط   -أ  

 انهاء العضوية 
تنتهي العضوية تلقائيا في حال حدوث اي   -أ :

-من الحاالت التالية :   

(12 )  
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 . تبقى كما هي    -1
 تبقى كما هي    -2
 الوفاة .  -3
 . أو فقدانها  القانونية  نقص األهلية   -4
في اي من  ية العضو انهاءللهيئة االدارية ان تقرر   -ب   

   -التالية : الحاالت       

   تبقى كما هي   -1

   تبقى كما هي  -2

تبقى كما هي   -3  

تبقى كما هي   -4  

)ب( من   الى الفقرةانهاء العضوية باالستناد  يتخد قرار – ج  

الهيئة االدارية   باغلبية اصوات  هذه المادة  بقرار          

      
وتنص على 12( للمادة  د  )اضافة بند  -  

احد  عضويتها  المقرر انهاء ةالعضو ت في حال كان)    

اعضاء الهيئة االدارية فال يحق لها حضور الجلسة        

.   ( المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها       

 بالنص التالي :  12للمادة  (هــ) إضافة بند -
يكون قرار الهيئة االدارية بانهاء العضوية قابال لالعتراض  

الوزير خالل)  ا14لدى  تبلغ  تاريخ  من  القرار  (يوما  لعضوة 
التحقق   بعد  وللوزير  الشبكة  المعتمدة من  التبليغ  وفقا لطرق 

 اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشان قطعيا 

 

 

 

االنسحاب او االستقالة من الشبكة بطلب   -1
 خطي 

فقدان احد شروط العضوية   -2  

حالة الوفاة    -3  

للهيئة االدارية ان تقرر انهاء العضوية في   -ب:
 اي من الحاالت التالية : 

قيام العضوة باي عمل من شانه ان يلحق   -1
ضررا جسيما ماديا كان او معنويا  بالشبكة   

اذا استغلت العضوة انضمامها للجمعية   -2
 الغراض شخصية بعيدة عن اهداف الشبكة  

عدم قيام العضوة بدفع االشتراك السنوي    -3
( اشهر من تاريخ االخطار باستحقاق  3بعد ) 

 االشتراك بكتاب مسجل  
اذا خالفت العضوة النظام االساسي للجمعية   -4

واستمرت بالمخالفة رغم اشعارها خطيا  
رة وقف هذه المخالفة . بضرو  

يتم انهاء العضوية باالستناد للبند )ب( من    -ج
هذه المادة بقرار من الهيئة االدارية يصدر  

 باغلبية االصوات  
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 اعادة العضوية  
 تعدل المادة بحيث تصبح  

انهــاء              تقــرريجــوز للهيئــة االداريــة اعــادة العضــوة التــي  -أ
عضويتها بسبب عدم دفـع الرسـوم المقـررة اذا قامـت بـاداء     

رســـوم العضـــوية المســـتحقة عليهـــا وبحـــد اعـــاله رســـوم           
ذمتها     بــالعضــوية عــن اخــر ســنتين وذلــك فــي حــال ترتــب 

وفي  فقط  ةهذا االستثناء لمرة واحد   ويكوناكثر من سنتين ، 
م مرة اخرى فـال تعـاد عضـويتها حال تخلفها عن دفع الرسو

           . تسديد جميع االشتراكات المستحقة عليها اال اذا قامت 
يتها الي        ال يجوز للعضوة التي تنتهي او يتم انهاء عضو  -ب 

لورثتهـــا الحـــق فـــي اســـترداد            ســـبب مـــن االســـباب أو
 شبكة.االشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمتها لل

 اعادة العضوية 
أ- يجوز للهيئة االدارية او الشخص المفوض   
اعادة العضوة التي تم انهاء عضويتها بسبب  

عدم دفع الرسوم المقررة اذا قامت باداء رسوم  
العضوية المستحقة عليها وبحد اعاله رسوم  

العضوية عن اخر سنتين وذلك في حال ترتب  
علما ان هذا    ،في ذمتها اكثر من سنتين 

ثناء تستفيد منه العضوة لمرة واحد فقط  االست
اما في المرات االخرى اذا تكررت الحال فتعاد  

اذا قامت باداء جميع المبالغ  لها عضويتها 
 المستحقة  

ال يجوز للعضوة التي تنتهي او يتم انهاء   -ب 
عضويتها الي سبب من االسباب وال لورثتها  

الحق في استرداد االشتراكات او الهبات او  
عات التي قدمتها للجمعية  التبر  

(13 )  

تحت عنوان  مكرر  13جديدة بالرمز    اضافة مادة   

تجميد العضوية    

في اي   باألغلبية تجميد العضويةللهيئة االدارية ان تقرر   -:أ
 من الحاالت التالية : 

بتجميد  ا بطلب خطي يتضمن رغبته العضوة  ت اذا تقدم   -1   

على ان   حين الطلب   وتعود عضويتها  هاعضويت          

اشتراكات العضوة مسددة.  كامل تكون          

        للهيئة االدارية اذا ثبت بدليل قاطع ومن خالل وثائق  -2
أنها  بش  ت كللمخالفات ادارية او مالية وش   ةارتكاب العضو 

 . ولحين انتهاء التحقيق  المخالفات لجان تدقيق او تحقيق بهذه 
   اكامل حقوقه اخالل فترة تجميد عضويته ة العضو تفقد   - ب 
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 . ةة في الشبك عامل  ةكعضو     
 ض االعترا  اي تقرر تجميد عضويتهت ال ةويحق للعض  -ج 
 يوما    (30  ) لدى الوزير خالل  هذا القرار على      

 بعد التحقق   ا القرار وللوزير من تاريخ تبلغه     
 ن قطعيا. بهذا الشأ  ما يراه مناسبا ويكون قراره ذ اتخا     

 

 الباب الثالث  
 وكيفية استغاللها والتصرف بها  موارد الشبكة

 ايرادات الشبكة
 يعدل بحيث تصبح من فقرتين )أ( وفقرة )ب( 

 -:من االتي  تتكون مصادر الشبكة المالية -أ
 رسوم االنتساب واالشتراكات السنوية للعضوات  -1
 وفقا ألحكام التشريعات النافذةالتبرعات والهبات والمنح -2
 تبقى كما هي -3
 تبقى كما هي -4
 .  تبقى كما هي -5
ة بالحصول علـى تبـرع أو تمويـل مـن اذا رغبت الشبك   -ب 

جهة غير أردنية فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك علـى ان 
 يبين االشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطـرق

وفـي  شـروط خاصـة ةاستالمه والغاية التي سينفق عليها واي
حال عدم صدور قرار بالرفض خالل ثالثين يوما من تاريخ 

 استالم هذا االشعار فيعتبر هذا التويل موافق عليه حكما.

 الباب الثالث  
 موارد الشبكة وكيفية استغاللها والتصرف بها  

 ايرادات الشبكة  
-االتي:تتكون مصادر الشبكة من   

رسوم االنتساب واالشتراكات السنوية   -أ:
 للعضوات 

التبرعات والهبات والمنح  -ب:  

ريع الشبكة من ايرادات رسوم االشتراك   -ج:
والتسجيل لنشاطات الشبكة او اي ريع اخر  

 ناتج عن نشاطات الشبكة المختلفة 
الوقف والوصاي  -د:  

اية موارداخرى توافق عليها الهيئة االدارية   -ه:
   

(14 )  

 السنة المالية   تبقى كما هي  
تبدا سنة الشبكة المالية في اليوم االول من    -أ:

الثين  كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والث
من كانون االول من كل سنة ميالدية  اما السنة  

(15 )  
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االولى فتبدا من تاريخ التسجيل وحتى الحادي  
 والثالثين من كانون االول من تلك السنة  

نه  تودع اموال الشبكة في البنك الذي تعي   -ب:
 الهيئة االدارية باسم الشبكة  

ال يجوز انفاق اي مبلغ من اموال الشبكة   -ج:
اال لتحقيق اهداف وغايات الشبكة ويتم سحب  
المبالغ بموجب التعليمات المالية التي تقررها  

 الهيئة االدارية  
تنظم الشبكة حساباتها بقيود وسجالت وفقا   -د:

  لالصول المحاسبية لمسك الدفاتر وتحفظ في 
 مركز الشبكة  

يجب ان تدقق سنويا حسابات الشبكة من    -ه:
قبل مدقق حسابات قانوني على ان يتم تدقيقها  

خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من انتهاء سنة  
 الشبكة المالية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبقى كما هي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع  
 تكوين الهيئة العامة  

جميع العضوات  تتكون الهيئة العامة من  
العامالت اللواتي اوفين بالتزاماتهن وفقا الحكام  

ام هذا النظ  

 

 

 

 

 

(16 )  
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إلغاء عبارة العام المنصرم واالستعاضة عنها بعبارة السنة  
17من المادة  /ج 3المنتهية  في الفقرة    

 اضافة البنود التالية بعد البند الخامس في الرموز  
 عزل هيئة االدارة او احدى عضواتها.   -6
 تعيين محاسب قانوني    -7
 مةزة والخطط والبرامج الالاقرار السياسة العامة للشبك -8
 لتنفيذها       
 مناقشة واقرار االنظمة الداخلية والتعليمات المالية     -9

 ة بما في ذلك المتعلقة منهاة بالشبكواالدارية الخاص        
 ة األم. بعمل الفروع وعالقتها بالشبك         

10الوارد فيها لصبح بالرقم  6ثالثا :اعادة ترقيم البند    

اية مسائل اخر توافق عليها الهيئة االدارية او الهيئة  -10
 العامة  

يتم اعالن اسماء العضوات المسددات  و(  ) اضافة بند   
واللواتي يحق لهن حضور اجتماع الهئية العامة والتصويت  

بكشوفات    يوما  14ب والترشح قبل اجتماع الهئية العامة 
هذه المهلة   ويتم  هائية وال يجوز اضافة اي اسم خالل   ن

.   االنتخاب بناء على هذه الكشوفات   

بحيث تصبح   ـ تعدل نص الفقرة ه  

تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادية   -ـ ه
. ن برفع االيديو ( ويك 1+%50باغلبية االصوات الحاضرة)   

من    16حيث تم شطب باقي الفقرة لعدم وجودها في المادة 
 النظام .

 اجتماعات الهيئة العامة 
تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا عاديا    -أ:

كل عام  واحدا في موعد اقصاه شهر تموز من 
مع مراعاة ان يكون مدقق الحسابات قد قدم  

 ميزانية الشبكة في الوقت المحدد
يجوز دعوة الهئية العامة الجتماع غير    -ب:

عادي كلما اقتضت الضرورة وبقرار من الهيئة  
 االدارية  

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي   -ج:
   -العادي االمور التالية : 

ب الختامي للسنة  التصديق على الحسا -1
 المالية السابقة للشبكة  

مراجعة ومناقشة تقرير مدقق الحسابات   -2  

تقرير الهيئة االدارية عن اعمال الشبكة    -3
 واوضاعها خالل العام المنصرم  

للسنة  اقرار مشروع الموازنة التقديرية  -:4
 المالية الجديدة 

انتخاب اعضاء الهيئة االدارية بطريقة   -:5
لسري مرة واحدة كل ثالث سنوات  االقتراع ا  

اية مسائل اخر توافق عليها الهيئة االدارية  -:6
 او الهيئة العامة  

يكون احتماع الهيئة العامة العادي قانونيا   -د:
من العضوات شريطة ان   %20اذا حضرت 

(خمسة بلدان عربية ممثلة او ان  5تكون ) 
من العضوات بغض النظر عن  %50تحضرة 

اذا لم يبلغ عدد الحاضرات هذه  الدول الممثلة ف

(17 )  
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النسبة بناء على الدعوة االولى يتم الدعوة  
الجتماع الهيئة العامة بدعوة ثانية من رئيسة  
الهيئة خالل الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر  

من   % 10هذا االجتماع قانونيا بحضور 
 العضوات على االقل  

تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة    -ه:
(  1+ %50ية باغلبية االصوات الحاضرة)  العاد 

ويكون ذلك برفع االيدي دون المساس بما ورد  
 في الفقرة ج من المادة ) 16( من هذا النظام  

   
 االجتماعات غير العادية  

 تبقى المادة كما هي بإستثناء 
بحيث تصبح   18فقرة ب من المادة  التعديل   

لمثل هذا الطلب خاللعلى الهيئة االدارية ان تستجيب -ب   

شهرين وذلك باصدار اشعار لحضور االجتماع وفقا         

من هذا النظام.  (  20للمادة )          

 االجتماعات غير العادية 
يجوز لعشرين من عضوات الهيئة العامة ان  -أ

يطلبن عقد اجتماعا غير عاديا وذلك بطلب يقدم  
والقرارات  الى الهيئة االدارية متضمنا الغرض 

التي يسعين اليها من عقد هذا االجتماع مرفقا  
وتواقيعهن.  باسمائهن   

على الهيئة االدارية ان تستجيب لمثل هذا  -ب 
الطلب خالل شهرين وذلك باصدار اشعار  

( من هذا  19لحضور االجتماع وفقا للمادة )
 النظام 

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية  -ج
حضرته ثلثين من العضوات. قانونيا اذا   

تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة  -د 
غير العادية بموافقة ثلثي اصوات العضوات  

 الحاضرات. 
 

(18 )  
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 القرارات الخاصة   تبقى كما هي  
تصدر القرارات التالية في اجتماعات الهيئة  

العامة غير العادية وبأغلبية ثلثي اصوات  
الحاضرات: العضوات   

تعديل نظام الشبكة االساسي -أ  

حل الشبكة -ب   

إنهاء خدمات بعض او كل عضوات الهيئة  -ج
 االدارية 

(19 )  

 تبقى كما هي  
 

 الدعوة الى االجتماعات 
تدعو الهيئة االدارية الهيئة العامة لالجتماعات  
بإشعار ترسله الى جميع العضوات العامالت  

ويبلغ االعضاء  حضور  لاللواتي لهن الحق في ا
الدعوة بالفاكس او البريد االلكتروني او بأي  
طريقة اخرى يقررها مجلس االدارة على ان  

يحدد فيها موعد ومكان االجتماع وترسل  
 لالعضاء قبل ثالثين يوما على االقل . 

(20 )  

 اإلنابات  
وال تستطيع المفوضة    )عبارة  باضافة  21تعدل المادة  

ويجوز   بالتصويت باستالم اكثر من تفويض واحد لهذه الغاية 
على    أو باليد  ان يتم ارسال التفويض عبر البريد االلكتروني

  ايام 7ب  العادي أو غير العادي  ان تسلم قبل موعد االجتماع 
(. على االقل  

تفويض يرسل أو يقدم بعد هذه المدة  وال يقبل أي   

 

 

 

 اإلنابات 
دة  حلكل عضوة الحق في ان تفوض عضوة وا

في التصويت إلتخاذ القرارات في اجتماعات  
الهيئة العامة بموجب تفويض كتابي يتضمن  

اسم العضوة الغائبة،اسم العضوة المفوضة،مدة  
فعالية التفويض وتحسب هذه العضوية لغايات  

ي إلنعقاد االجتماع النصاب القانون  

(21 )  
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 تبقى كما هي بإستثناء  
  ويستعاض عنها بكلمة  ة بشطب كلمة ريئسةتعدل الماد 

   )رئاسة االجتماع(

   
 

 

 

 رئيسة االجتماع 

ترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيسة الهيئة  
االدارية وفي حال غياب الرئيسة ترأس اجتماع  

الرئيسة     ،وعند غياب نائب الرئيسة   الهيئة نائب 
تنتخب الهيئة العامةمن بين عضوات الهيئة  

 االدارية رئيسة لذلك االجتماع 

(22 )  

-تعدل المادة بحيث تصبح :   

 سجالت االجتماعات 

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات توقع  
عليها الرئيسة وأمينة السرويذكر في محضر الجلسة أسماء  

عضوات الشبكة اللواتي لهن حق الحضور والتصويت  
وأسماء الحاضرات بأنفسهن أو باإلنابة  ويجب مطابقة  

المعلومات مع الكشف النهائي الذي تم اعالنه مسبقا  وفقا  
كما يذكر اسم الرئيسة   /و من هذا النظام 17المادة   ألحكام

وأمينة السر والقرارات الصادرة وعدد االصوات التي  
حازت عليها تلك القرارات حيث تحفظ هذه المحاضر في  

. مركز الشبكة   

 سجالت االجتماعات 

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر  
ر  الجلسات توقع عليها الرئيسة وأمينة السرويذك

في محضر الجلسة أسماء عضوات الشبكة  
اللواتي لهن حق الحضور والتصويت وأسماء  
الحاضرات بأنفسهن أو باإلنابة،كما يذكر اسم  

الرئيسة وأمينة السر والقرارات الصادرة وعدد  
االصوات التي حازت عليها تلك القرارات  

حيث تحفظ هذه المحاضر في مركز الشبكة  
 الرئيسي 

(23 )  

   24دة  تعدل الما 

 الشكل واالنتخاب 
 أ-يدير الجمعية هيئة ادارية  تتكون من )9(  تسع عضوات 

تنتخبها  الهيئة العامةفي االجتماع السنوي      

يتم اختيار العضوات بحسب نتائج التصويت مع مراعاة  -ب 
-ما يلي:  

 1-يتعين ان تشمل الهئية االدارية ثالث عضوات  من االردن

 الشكل واإلنتخاب 
سبع   ( 7)يدير الشبكة هيئة ادارية تتكون من -أ

عضوات تنتخبها الهيئة العامة في االجتماع  
 السنوي. 

يتم اختيار العضوات بحسب نتائج التصويت  -ب 
 مع مراعاة ما يلي : 

يتعين ان تشمل الهيئة االدارية عضوتان من  -1

(24 )  
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   ضمانا الستمرارية العمل  منهن امينة  الصندوق   
ان تكون العضوات االخريات من دول عربية مختلفة -2  

تكون رئاسة الهئية االدارية بالتناوب   )  من ب  3  اضافة بند 
(بين الدول العربية االعضاء   

 

 االردن ضمانا الستمرارية العمل.
ان تكون العضوات االخريات من دول  -2

 عربية مختلفة. 

الهيئة االدارية  تكون مدة عضوية اعضاء -ج
ثالث سنوات من تاريخ االنتخاب ويجوز اعادة  

. انتخابها لدورة جديدة لمرة واحدة فقط    

تقوم الهيئة االدارية بإبالغ وزارة العدل قبل  -د 
اليوم الذي يجرى فيه انتخاب الهيئة االدارية  

بخمسة عشر يوما على االقل من اجل انتداب  
ق من  موظف او اكثر لحضور االجتماع للتحق

 ان االنتخاب قد تم وفقا ألحكام النظام االساسي 
هيئة  لال تنطبق أحكام الفقرة أ ب ج على ا-هـ

االدارية االولى للجمعية حيث تكون العضوات  
المؤسسات هن العضوات في الهيئة االدارية  
لحين اجراء االنتخابات في االجتماع السنوي  

 الثاني للجمعية. 
   -:  بحيث تصبح(  25المادة )تعدل الفقرة ب من  

ب:-  تعفى عضوات الهيئة االدارية االولى من احكام المادة  
 25/أ/ 2 . 

لمدة   للعضوية في الهيئة االدارية يفتح باب الترشح -:ج  

كشوفات النهائية ويتم اعالن قائمة بعد اعالن الثالثة أيام        

الهيئة  اجتماع  قبل موعد  للهيئة االداريةالمرشحات       

.  بسبعة ايام   العامة      

 معايير عضوية الهيئة االدارية 
يشترط في العضوة المترشحة لعضوية الهيئة  -أ

االدارية باالضافة الى الشروط الواجب توافرها  
 في عضوات الشبكة ما يلي: 

ان تكون ذات نشاط ملحوظ يتصل بالغايات  -1
اجلها الشبكة. واالغراض التي أنشأت من    

ان تكون قد أمضت سنة واحدة في عضوية  -2
 الشبكة 

ب -تعفى عضوات الهيئة االدارية االولى من  
 احكام المادة 24/أ/ 2

(25 )  
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يفتح باب الترشيح للعضوية في الهيئة  -ج
االدارية في اليوم األول من اجتماع الهيئة  

 العامة ويغلق قبل االقتراع. 
 االجر والعضوية  

( بإعتبار ما ورد فيها فقرة )أ( ويضاف  26) تعدل المادة 
 فقرة اخرى بالرمز )ب( بالنص التالي : 

تقاضي اية    االداريةهئية في اليحظر على اي عضوة  -ب  
تقديم خدمات استشارية او تنفييذية او  اجور او اتعاب لقاء  

. شبكةالتدريبية لدى   

 األجر والعضوية 
ال يجوز ألي عضوة في الهيئة االدارية ان  

عمل كموظف بأجر لدى الشبكة. ي  

(26 )  

 الشواغر  تبقى كما هي  
اذا شغر منصب عضوة من اعضاء الهيئة  -أ

االدارية خالل مدة تلك الهيئة تصبح العضوة  
التي نالت اكثر عدد من االصوات بعد  

العضوات المنتخبات في االجتماع االنتخابي  
السابق عضوة في الهيئة االدارية عوضا عن  

العضوة التي خال منصبها وتكون مدة  
 عضويتها مكملة لعضوية التي شغر منصبها. 

اذا لم يكن هناك شخص من هذه القبيل   -ب 
تنتخب الهيئة االدارية عضوة مناسبة من الهيئة  

العامة تشغل العضوية الشاغرة وتبقى هذه  
عقاد اول  العضوة في مركزها الى حين ان

اجتماع الحق للهيئة العامة للموافقة على هذا  
االنتخاب أو لتقوم الهيئة العامة بإنتخاب  

الشخص الذي سيشغل المنصب الشاغر وفقا  
 لنصوص هذا النظام 

يتولى العضو الجديد المنصب في كل  -ج

(27 )  
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 الحاالت للمدة المتبقية لعمل سلفه. 
 المسؤوليات والصالحيات  

د تبقى كما هي-ج-ب -أالبنود   

بإضافة الفقرة )هـ( بالنص التالي :   ( 28)  تعدل المادة  

اعتماد البنك او البنوك التي تودع بها اموال الشبكة على   -هـ
واشعار امين عام سجل    ن يتم اخذ موافقة الوزارة ا

 الجمعيات بذلك.
 

ب عبارة )واي منهن( من الفقرة )و( تشط-  

تعليمات )اعداد االنظمة والتعدل الفقرة )ي( بحيث تصبح -
وعرضها على الهيئة العامة القرارها .  المالية واالدارية   

بح  بحث تص تشطب عبارة )المديرة التنفيذية من الفقرة )ل( -
لدى كافة الهيئات الحكومية والدولية   )تمثيل الهيئة االدارية 

واألهلية والقضائية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات  
ويحق للهيئة االدارية تفويض هذ الصالحيات الى الرئيسة أو  

 نائبة الرئيسة. 
ادارة اموال الجمعية  إضافة فقرة جديدة )م( بالنص التالي )-

للصالحيات   منقولة والتصرف بها وفقا الغير المنقولة و 
 الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة . 

 المسؤوليات والصالحيات 
تشمل صالحيات الهيئة االدارية كل ما يتعلق  
 بإدارة شؤون الشبكة على وجه التحديد ما يلي: 

التخطيط والموافقة ومراقبة االنشطة الخاصة  -أ
 بالشبكة على المستويين االقليمي والوطني 

اجتماعات الهيئة العامة  تنظيم واعداد اجندة -ب 
 العادية وغير العادية. 

اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة. -ج  

اعداد الحساب الختامي ومراجعة تقرير مدقق  -د 
 الحسابات. 

اعتماد البنك او البنوك التي تودع بها اموال  -هـ
 الشبكة 

تفويض التوقيع بالنيابة عن الشبكة في بعض  -و
والقضائية الخاصة  الشؤون المالية واالدارية  

 بالجمعية  ألي من اعضاء االدارة او أي منهن. 
تشكيل اللجان المتخصصة وتحديد معايير  -ز

 العضوية فيها. 
تعيين المنسقات من العضوات في الدول  -ح

 العربية. 
اعداد مشروع موازنة تقديرية للسنة المالية  -ط

 القادمة للجمعية. 
المالية واالدارية  إعداد األنظمة والتعليمات -ي

 للشبكة. 
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. -ك  

تمثيل الهيئة االدارية للشبكة لدى كافة  -ل

(28 )  



21 

 

الهيئات الحكومية والدولية واألهلية والقضائية  
ويحق    وما عليها من واجبات   بما لها من حقوق

للهيئة االدارية تفويض هذ الصالحيات الى  
 الرئيسة أو نائبة الرئيسة أو المد يرة التنفيذية. 

المشاركة في جمع األموال للشبكة -م  

تعيين المستخدمين الالزمين إلدارة شؤون  -ن
 الشبكة. 

أية صالحيات منصوص عليها في الفقرات  -س
 الخاصة في هذا النظام. 

 االجراءات  
-:بالنص التالي   29تعدل المادة  

من بين   رئيسة  ية في اول اجتماع لها هيئة االدارالتنتخب -أ
عضواتها ونائبة للرئيسة  وامينة  للصندوق  وامينة  للسر في  

 االجتماع ذاته 
للجمعية في اجتماعها  يةتنفيذ  ةتعين الهيئة االدارية مدير-ب   

االول  ويناط بالمديرة التنفيذية الصالحيات الالزمة      
   ة . المهام االدارية للشبك  لتسهيل

الرئيسة ونائبة الرئيسة وامينة   مسؤوليات كل من   تحدد   -ج  

. هذا النظام     بموجب احكام  السر وامينة الصندوق         

-:.تعديل نص الفقرة د لتصبح على النحو التالي   

المديرة التنفيذية وسائر موظفو   من  تحدد مسؤوليات كل  -د 
تنشر على   بموجب تعليمات تصدرها الهيئة االدارية   شبكةال

 موقع الشبكة 
تقوم الهئية االدارية باصدار التعليمات االدارية والمالية   -ه

  تاريخ  تبدا من  ا واحداشهرللجمعية خالل مدة ال تتجاوز 
 انتخاب الهيئة االدارية 

 اإلجراءات 
تنتخب الهيئة االدارية في اجتماعها األول  -أ

رئيسة من بين عضواتها كما تنتخب نائبة  
 للرئيسة وامينة للسر في االجتماع ذاته. 

تعين الهيئة االدارية مدير تنفيذي للشبكة في  -ب 
ا األول او خالل ثالثة من تاريخ  اجتماعه 

تسجيل الشبكة ويناط بالمدير التنفيذي  
الصالحيات الالزمة لتسهيل المهام االدارية  

 للشبكة ومنها تأسيس السكرتاريه. 
تحدد مسؤوليات كل من الرئيسة ،نائبة  -ج

الرئيسة،امينة السر، المديرة التنفيذية وسائر  
التعليمات االدارية  موظفو الشبكة بموجب 

 والمالية. 

ت  اتقوم الهيئة االدارية بإصدار التعليم-د 
االدارية والمالية للجمعية خالل مدة ال تتجاوز  

الستة أشهر تبدأ من تاريخ انتخاب الهيئة  
 االدارية. 

(29 )  
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ل هذه االجراءات المنصوص عليها في هذه المادة  تعد   -و
 بموافقة اغلبية الهيئة االدارية . 

تعدل هذه االجراءات المنصوص عليها في  -هـ
 هذه المادة بموافقة اغلبية الهيئة االدارية. 

  

مكرر  ( 30  )اضافة مادة جديدة بالرمز  

  (ة يهيئة االدارال ةمهام وصالحيات رئيس ) وان ن وبالع 
 وبالنص التالي: 

ة الصالحيات والمهام التالية: يهيئة االدارال ة تولى رئيست  -أ  

والعامة .   الهيئتين االدارية ت اجتماعا أ ستر  -1  

واالهلية . الجهات الرسمية   كافة تمثيل الجمعية لدى  -2  

      التابعة لها .  ة واللجاناالشراف على اعمال الشبك -3

توصي   و  اية اعمال اخرى ينص عليها هذا النظام -4  

ة يهيئة االدارالبها الهيئة العامة او        

  ةالرئيس ة قوم نائبت  ا اواعتذاره   ةغياب الرئيس  في حال -ب 
. ا  مقامه  

  

( 31بحيث تصبح )  30  المادةيعاد ترقيم    

 االجتماعات  
تعقد الهئية االدارية   يلي)   تعدل نص الفقرة أ بحيث تصبح ما 

على ان يتم    ة شبكللنظر في شؤون الكل شهر دوريا  اجتماعا
تبليغ عضوات الهيئة االدارية بموعد االجتماع وفقا لطرق  

(التبليغ المعتمدة من قبل الهيئة  

تبقى كما هي  -ب   

تبقى كما هي -ج  

تبقى كما هي  -د   

 االجتماعات 
تعقد الهيئة االدارية اجتماعا كل ثالثة أشهر  -أ

 للنظر في شؤون الشبكة 
  تكون االجتماعات قانونية بحضور أغلبية-ب 

 العضوات 
يجوز ان تعقد اجتماعات الهيئة االدارية عبر  -ج

  الحديثة استخدام وسائل االتصال االلكترونية 
وعلى سبيل المثال ال الحصر السكايب او  

الواتس او البريد االلكتروني او غيرها في حال  
ان قررت الرئيسة ان ذلك مناسبا لغايات تسيير  

 اعمال الشبكة. 
األصوات واذا   تصدر القرارات بأكثرية-د 

(30 )  
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تساوت االصوات يكون صوت الرئيسة  
 مرجحا. 

(  32بحيث تصبح )  ( 31  )  يعاد ترقيم المادة   

تبقى كما هي  -أ  

)كل عضوة من  بالنص التالي   31من المادة  تعدل الفقرة ب 
اجتماعات متتالية   ةالهيئة االدارية تتخلف عن حضور ثالث

 بدون عذر تفقد عضويتها في الهيئة االدارية( 
 

 

 التخلف عن حضور االجتماعات 
 

ال يجوز لعضوة الهيئة االدارية التخلف عن  -أ
حضور اجتماع الهيئة اال بعذر تقبله رئيسة  

 الهيئة االدارية . 
كل عضوة تتخلف عن حضور ثالث  -ب 

الهيئة  اجتماعات متتالية تفقد عضويتها في 
 االدارية 

(31 )  

(  33بحيث تصبح )   32يعاد ترقيم المادة   

-الهيئة االستشارية:  

االدارية في اجتماعها االول وبجد اقصى   تلزم الهيئة -أ
  5الى   3اجتماعها الثاني تعيين لجنة استشارية تتألف من  

على ان تكون الرئيسة السابقة المنتهية واليتها   عضوات 
فيها    اللجنة االستشارية وتكون مدة العضوية  عضوات احدى 

ذاتها.  الهيئة االدارية والية مدة   

تبقى كما هي  -ب   

اعضاء اللجنة االستشارية من الزميالت ذوات   ألف ج.يت
الخبرة في المجال القانوني على ان ال تقل مدة الخدمة في  

. عاما   15  عن   المحاماة أو القضاء  

اضافة بند )د( تلتزم الهيئة االدارية بدعوة اللجنة االستشارية  
بشكل نصف سنوي او كلما اقتضت الضرورة للتباحث حول  

ن مصادر تمويل الشبكة ورسم  االستراتيجية والبحث ع 
. السياسات العامة أو اية امور اخرى   

 

 الهيئة االستشارية 
تعيين الهيئة االدارية في اجتماعها األول  -أ

وبحد أقصى اجتماعها الثان هيئة استشارية  
( خمسة اعضاء  5( ثالثة الى ) 3تتألف من ) 

 وتكون العضوية سنوية. 

ة للهيئة  يناط للهيئة االستشارية تقديم المشور-ب 
االدارية بشكل عام واالستجابة لالستفسارات  

 التي تطرحها الهيئة االدارية. 
يكون اعضاء الهيئة االستشارية من  -ج

االعضاء الكبار في المجال القانوني ويجوز  
 تعيين اعضاء الشرف في الهيئة االستشارية. 

(32 )  
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وبالعنوان مهام    مكرر(  43)  ترقيم اضافة مادة جديدة بال 
وصالحيات امين السر وبالنص التالي:تتضمن صالحيات 

امين السر ومهامه اعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة  
. قيودها وسجالتها ة وتدوين محاضرها وحفظيهيئة االدارالو  

  

( بعنوان )مهـام وصـالحيات 35اضافة مادة جديدة بالترقيم ) 
 الصندوق بالنص التالي(  ةامين
الصـندوق لـدى الشـبكة ان  ةتولى وظيفـة امينـتترط فيمن يش

 تكون من الفئات التالية :
مزاولة المحاماة النظامية او الشرعية او تـدريس القـانون او 
العمل كمستشارة قانونية لدى اي هيئة رسمية او غير رسمية 
او العمل ككاتبة او موثقة للعدل او مأمور تنفيـذ او اي مهنـة 

المعاونـة للقضـاء بشـرط الحصـول علـى الشـهادة من المهن  
 .الجامعية االولى في القانون

 الصندوق المهام والصالحيات التالية: ةتولى امينت
 وايداعها في  المبالغ النقدية التي ترد الشبكةاستالم   -1

 ة بعد قيدها في سجالت يهيئة االدارالالبنك الذي تقرره       
 يتم االحتفاظ بالوثائق والقيود ة على ان الشبك        
 والسجالت المالية لمدة ال تقل عن خمس سنوات        

 بعد تقدير رعات العينية التي ترد الى الشبكةاستالم التب -2
من قبل الهيئة االدارية او اللجنـة المعنيـة   قيمتها المالية      
 وفق لسعرها في السوق المحلي وقيدها لذلك
 ة بالمحافظة يهيئة االدارالعية وتلتزم سجالت الجم في      

 عليها وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها       
 او للغاية التي من اجلها تم التبرع بها. شبكةال لغايات        

 ة فيما يتعلقياالدار هيئةالتنفيذ القرارات الصادرة عن   -3
 ةويوقع من رئيسلمالية واللوازم ا شبكةبمعامالت ال      
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 ة التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدميهيئة االدارال      
 هيئةالة المالية الى حسابا شهريا عن حالة الشبك       

  ة.ياالدار        
ة لتكـون المستندات المالية في مركـز الشـبكحفظ الدفاتر و-4

تحت طلب الجهات االدارية المختصة على ان يـتم االحتفـاظ 
لمـدة خمـس سـنوات عـى  القيود والسجالت الماليةبالوثائق و

 . االقل
 ال يجوز ان ينفق او يتم التصرف في   -5

 هيئة الة اال  حسبما تقرره اموال الشبك      
 ة ووفقا الحكام هذا النظام ياالدار      

 ات حسب االصول المتبعة في الشبكة.توقيع الشيك-6
   

( 63لتصبح ) 33  يعاد ترقيم المادة   

 حل الشبكة 

 تبقى كما هي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حل الشبكة 

تحل الشبكة بقرار تتخذخ الهيئة العامة في  -أ
اجتماع غير عادي ويكون ذلك بموافقة ثلثي  

العضوات الحاضرات لذلك االجتماع واللواتي  
 لهن حق التصويت. 

اذ حلت الشبكة ألي سبب من األسباب تؤول  -ب 
المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية  أموال الشبكة 

االلتزامات المترتبة عليها في احدى مؤسسات  
المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة في  

 احدى الدول العربية. 

(33 )  

    38لتصبح المادة 34يعاد ترقيم المادة   

مع الهيئات االخرى  العالقة  

 تبقى كما هي 

 العالقة مع الهيئات االخرى 
يجوز للجمعية وبقرار من الهيئة االدارية ان  -أ

تنتسب الى اي جمعية او اتحاد وطني او اقليمي  

(34 )  
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او دولي على ان ال تتعارض اهدافه مع  
 االهداف الخاصة بالشبكة. 

وللجمعية ان تقيم عالقات مع اي مؤسسات  -ب 
محلية او اجنبية من اجل تحقيق االهداف  

 الخاصة بالشبكة 
39لتصبح   35ترقيم المادة رقم  يعاد    

 يعدل نص المادة بما يلي : 
وغير ذلك من  يحق للشبكة امتالك العقارات واألراضي   

منقولة ولها الحق في بيع ورهن  الغير االموال المنقولة و
وتأجير اي منها لصالح الشبكة وذلك بقرار تتخذه الهيئة  

عامة اذا االدارية بأغلبية االصوات ويشترط موافقة الهيئة ال
دينار   االف عشرة(  10000  على )  تزيد   كان قيمة البيع

من العمالت األجنبية .  ااو ما يعادلهاردني   

 الملكية
يحق للشبكة امتالك العقارات واألراضي وغير  

ذلك من االموال المنقولة والغير منقولة ولها  
الحق في بيع ورهن وتأجير اي منها لصالح  

هيئة االدارية  الشبكة وذلك بقرار تتخذه ال 
بأغلبية االصوات ويشترط موافقة الهيئة العامة  

أربعين الف   40000اذا كان قيمة البيع عن  
ال بد من موافقة   ةدوالرا امريكيا وفي هذه الحال

 الهيئة العامة. 

(35 )  

    40لتصبح  36يعاد ترقيم المادة   

 تبقى كما هي 
 الحاكمية الرشيدة

تنفيذها ألعمالها  تحرص الجمعية في  -أ
ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير  
واألنظمة والتعليمات التي من شأنها تعزيز  
 الحاكمية الرشيدة وقواعد الشفافية من خالل: 

تطبيق معايير وممارسات تهدف الى احترام  -1
الجمعية وأعضائها وهيئة االدارة فيها  

وموظفيها للقوانين واألنظمة واألداب العامة  
وتسعى الى تحقيق الصالح العام من خالل  

المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطويره  
ومنع اية ممارسات من شأنها ان تؤثر سلبا في  

 الصالح العام. 

(36 )  
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تطبيق معايير وممارسات تهدف الى التزام  -2
الجمعية واعضائها وهيئة االدارة فيها  

وموظفيها بالنظام األساسي للجمعية والتعليمات  
اخلية والسياسات التي تتوافق مع التشريعات  الد 

 المعمول بها داخل المملكة االردنية الهاشمية. 
محكمة تحد   تبنى معايير وممارسات سلوكية -3

من تضارب المصالح في االمور المالية  
واالداري والفنية واللوازم وتأكيد احترام  

السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية  
تعارض واحكام التشريعات  واعمالها بما ال ي

 النافذة.
تبنى أنظمة وتعليمات ادارية محكمة تمكن  -4

هيئة االدارة من تحقيق الرقابة واالشراف على  
اعمال الجمعية ونشاطاتها وفرض المساءلة  
االدارية والقانونية وكذلك تحقيق الفصل في  

الصالحيات والمسؤوليات من اجل تأكيد ضمان  
 الرقابة السليمة. 

ى انظمة وتعليمات مالية محكمة تضمن  تبن -5
رقابة مالية مستمرة على موارد الجمعية وسبل  
انفاقها وتحرص على التزام الجمعية بالمصادر  

. المقررة في هذا النظام   

تبنى أنظمة وتعليمات تحكم عملية  التوظيف  -6
في الجمعية بحيث تعتمد على الكفاءة  
واالستحقاق وتأمين بيئة عمل مناسبة  

فين. للموظ  

تبنى معايير تحكم عملية جمع التبرعات  -7
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والمنح للجمعية بحيث تسعى الجمعية من  
خاللها الى بناء الثقة مع الجهات المانحة  

 والممولة واكتساب دعمها. 

في النزاهة والشفافية   تقدمة تبنى معايير م -8
لتحقيق اهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ  

 نشاطاتها. 
اظ على حيوية  تحرص الجمعية على الحف -ب 

ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة  
المجتمع به من خالل الشفافية المالية  

والمعلومات الموثقة ولضمان تحقيق هذه  
الغايةوعدم استغالل الجمعية بأي اعمال غير  

 مشروعة فإنها تلتزم بما يلي : 
بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية  -1

  خدمات دين من الجهات المتبرعة او المستفي 
الجمعية والتأكد من اوضاعهم القانونية  

ونشاطاتهم والغاية من عالقة العمل مع الجمعية  
وطبيعة عالقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من  
العالقة القائمة بين هؤالء االشخاص والجمعية  

في   ان وجد،وقيد كافة البيانات المتعلقة بذلك
تقل عن    سجالت خاصة واالحتفاظ بها لمدة ال

خمس سنوات من تاريخ انجاز المعاملة او  
تاريخ انتهاء عالقة العمل مع الجمعية حسب  
مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات بصفة  

 دورية. 
الحرص على عدم التعامل مع االشخاص  -2

المجهولين الهوية او ذوي االسماء الصورية او  
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 الوهمية او مع البنوك والشركات الوهمية. 
ين عام سجل الجمعيات فورا بأي  إشعار ام-3

عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل االموال او  
تمويل االرهاب واالحتفاظ بنسخة من االشعار  

والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات  
المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات من  

تاريخ توجيه االشعار او لحين صدور حكم  
أيهما أطول.  قضائي قطعي بشأن هذه العملية  

احترام سرية المعلومات المتعلقة باالشعار  -4
  سندا المقدم من امين عام سجل الجمعيات 

( من هذه الفقرة وبأية اجراءات  3الحكام البند ) 
تتعلق بهذا االشعار والتي قد تتخذ بشأن  
او   العمليات المشتبه ارتباطها بغسل األموال

 تمويل االرهاب او اي معلومات تتعلق بها. 
مسك سجالت لقيد ما تجريه الجمعية من  -5

عمليات مالية محلية او اقليمية او دولية بحيث  
تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه  
العمليات واالحتفاظ بهذه السجالت بكافة  

بيانات والمعلومات ذات  لالوثائق والمستندات وا
العالقة لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ  

ة او تاريخ انتهاء التعامل مع  انجاز المعامل
حسب مقتضى الحال وتحديث هذه   الجمعية

 البيانات بصفة دورية. 
مراعاة احكام قانون الجمعيات النافذ فيما  -6

 يتعلق بالتمويل من الجهات غير أردنية. 
مراعاة االلتزامات الواردة في القرارات  -7
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التقيد بها   والدولية ذات الصلة الواجبة النفاذ  
يتم تبليغها الى الجمعية من قبل امين عام  والتي 

سجل الجمعيات او الجهات المختصة بهذا  
 الخصوص. 

 مالحظة اضافة مادة  
تسرى احكام قانون الجمعيات النافذواالنظمة  
والتعليمات الصادرة بموجبه على اي حالة لم  

ينص عليها في هذا النظام ،او ما يتعارض من  
الجمعيات النافذ  مواده مع احكام قانون 

 واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . 

 

على النحو التالي:   41اضافة مادة جديدة بالرمز     

النظمة والتعليمات وا ة تسرى احكام قانون الجمعيات النافذ 
على اي حالة لم ينص عليها في هذا    الصادرة بمقتضاه 

ها. وال يعمل بأي مواد من هذا النظام تتعارض معالنظام   

  

 


