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 2015ل ( لسنة  /9الالئحة التنظيمية المعدلة لـ " لجنة شباب تضامن " رقم ) 

 
 اإلسم وتاريخ النفاذ : 1المادة

ها بو يعمل  2015( لسنة / ل 9تنظيمية المعدلة لـ " لجنة شباب تضامن " رقم ) تسمى هذه الالئحة " الالئحة ال
دقة تـال  لهـا للم ـا اجتمـا  على أن تعـر  علـى الهيئـة العامـة وـ  أول يةخ إقرارها من قبل الهيئة اإلدار من تاري
 .  عليها
 

 : التعريفات 2المادة
 إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك.يكون للكلمات التالية المعاني الواردة بجانب كل منها 

 جمعية معهد تضامن النساء األردن . :  الجمعية 
 رئيسة الجمعية .  :  الرئيسة 

 . للجمعية الرئيسة التنفيذية: الرئيسة التنفيذية 
 لجنة شباب تضامن  :  اللجنة
 عضو اللجنة. :  العضو

 عاما 35 – 18: أي من الذكور واإلناث و  الفئة العمرية من   الشباب 
 . لتنظيمية لـ " لجنة شباب تضامن "الالئحة ا :  الالئحة 

 النظام األساس  لجمعية معهد تضامن النساء األردن . :          النظام 
 الهيئة اإلدارية للجمعية . : الهيئة اإلدارية 

 .عضاء المؤسسون للجنة شباب تضامناأل : الهيئة التأسيسية 
 اء.سنويًا إلدارة ومتابعة أعمال اللجنة والتكليفات المقررة لألعض ينالمنتخب  أشخاص 5 :اللجنة التنسيقية

تابعة لم فيذيةالرئيسة التنالشخص الذي / الت  تعينه /ها الهيئة اإلدارية بناء على تنسيب ضابطـ / ة اإلتصال : 
ية ثيل الجمعإضاوة إلى تم واللجنة ةالرئيسة التنفيذياحتياجات اللجنة وتـ / يقوم بضمان التواصل والمتابعة بين 
 ء الهيئةأو أي من عضوات/ أعضا الرئيسة التنفيذيةو  االجتماعات الت  تعقدها اللجنة وال تحضرها الرئيسة أو 

 .  اإلدارية للجمعية
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 ت اللجنة؛أهداف وغايا -:  3المادة 

 -تالية على وجه الخصوص : تعمل اللجنةعلى تحقيق أهداف الجمعية بشكل عام واألهداف والغايات ال
هم تذليل العقبات وكسـر الحـواجأ أمـام مشـاركة الشـباب بفعاليـة وـ  المجتمـ  المـدن  األردنـ  و نـاء قـدرات -أ

 و  هذا المجال.
 تعأيأ المهارات القيادية ومهارات االت ال لدى الشباب .  -ب
 تعأيأ ثقاوة الشباب و  مجال حقوق اإلنسان.   -ت
ح وإحــداث التيييــر اإليجــاب  وــ  مجتمعــاتهم المحليــة وجامعــاتهم وأمــا ن تعأيــأ دور الشــباب وــ  اإلصــال -ث

 عملهم وخاصة ما يتعلق بالمساواة وتمكين المرأة. 
تفعيـــل دور الشـــباب وـــ  تعأيـــأ حقـــوق النســـاء والفتيـــات والمســـاهمة وـــ  القضـــاء علـــى العنـــ  والتمييـــأ  -ج

 . وتعأيأ دورهن و  مختل  المجاالت ضدهن وتمكينهن
للشــــباب للتعبيــــر عــــن وجهــــات نظــــرهم والمشــــاركة الفاعلــــة وــــ  تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة  وــــاقوـــتل اآ  -ح

 واالنخراط الفعال و  مختل  مجاالت الحياة. 
ء وحقـوق النسـاعمومـًا لنشر الوع  والمعروـة بمبـادح حقـوق اإلنسـان  التكنولوج  وأدواته التطورإستثمار  -خ

 .واألشخاص المعوقين بشكل خاص واألطفال والشباب
 بين الشباب و  مختل  المجاالت.والريادة والمبادرة تشجي  العمل التطوع    -د
 تهيئة الشباب للمشاركة و  بناء المجتم  المدن  الديمقراط  الخال  من العن  والتمييأ.  -ذ
 تهيئــة ايــادات شــبابية للمجتمــ  المــدن  وللــدوا  عــن حقــوق النســاء والفتيــات وللمشــاركة وــ  إدارة الشــ ن -ر

 .ستدامة من منظور ديمقراط  حقوق نمية المالعام والت
 

 : للجنةوسائل عمل ا -:  4المادة 
عتمدة للمرجعيات الم على تحقيق هذه الغايات باستخدام مختلف الوسائل المشروعة وفقا   لجنةتعمل ال

 -وسياسات وإستراتيجيات الجمعية بما فيه : 
 وير مهاراتهم و ناء قدراتهم.اقتراح برامج تدريبية لألعضاء والعمل على تنفيذها لتط -أ
تشــــجي  وتحفيــــأ مشــــاركة الشــــباب األعضــــاء وــــ  الــــدورات التدريبيــــة المناســــبة علــــى المســــتوى الــــوطن   -ب

 واإلقليم  والدول .
 .طة والبرامج الت  تعقدها الجمعيةإشراك الشباب و  مختل  الفعاليات والورش واألنش -ت
وــ  مختلــ  الفعاليــات التــ  تخــدم رســالة الجمعيــة  تمثيــل الجمعيــة مــن خــالل المشــاركة المحليــة والدوليــة -ث

 واللجنة.  
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 متابعة هذه المشاركات وضمان تعميم الفائدة على بقية أعضاء اللجنة. -ج
 عقد لقاءات دورية لتنظيم عمل اللجنة وأنشطتها ولتقييم هذه األنشطة والبرامج وتطويرها.  -ح

 
يـــة لتبـــادل الخبـــرات وتوحيـــد الجهـــود لـــدعم توثيـــق العالقـــات مـــ  مؤسســـات شـــبابية محليـــة وعالميـــة وإقليم -خ

 أهداف اللجنة والجمعية.  
تـــووير إطـــار لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب بـــين األعضـــاء أنفســـهم و بـــين أعضـــاء اللجنـــة وأعضـــاء لجـــان  -د

 ومؤسسات شبابية أخرى.
 إتاحة ورص الحوار واللقاء م  شخ يات ايادية وشبابية محلية وإقليمية وعالمية.  -ذ
  من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالت ـال والتفاعـل مـ  اإلعـالم المجتمعـ  اإللكترونـتمكين الشباب  -ر

 والتواصل الفعال.
 تنظيم الفعاليات المختلفة والبرامج واألنشطة لتحقيق أهداف اللجنة والجمعية. -ز
عـ  المجتمما فيه استخدام الفنون واإلعالم باب واحتضان األوكار اإلبداعية بتحفيأ وتشجي  مبادرات الش -س

 و  حمالت كسب الت ييد والمناصرة لدعم حقوق النساء والفتيات . 
 .الجمعية و  العاصمة والمحاوظ المشاركة و  برامج وأنشطة -ش

 
 -:وشروطها لجنةالعضوية في ال -:  5المادة 
 لشــباب الراابــات / الــرايبين وــ  اإلنضــمام إلــى عضــويتها ممــن تتــوور وــيهممتاحــة ل لجنــةالعضـوية وــ  ال -أ

ويستحســن مراعــاة المناصــفة الجندريــة ومشــاركة األشــخاص المعــوقين وتمثيــل مختلــ  روط العضــوية شــ
 .المحاوظات

 -ما يل  :اللجنة يشترط فيمن يريب/ تريب و  االنضمام إلى عضوية  -ب
 . 35سنة وال يأيد عن  18أن ال يقل عمره/عمرها عن  .1
 وموقعًا منهـ / ا .قدم طلب انتساب ، مستوفيًا كاوة البيانات ـ / أن يـ / ت .2
أن يــــ / تكــــون ممـــن لــــديهم اهتمـــام بحقــــوق اإلنســــان ، و ـــاألخص حقــــوق النســـاء والشــــباب والعمــــل  .3

 التطوع . 
 .ويـ / تعمل بموجبها أهداف ويايات ورؤية ورسالة الجمعية واللجنة أن تتبنى .4
لجنــة   الجمعيــة والب حكــام النظــام األساســ  للجمعيــة واللــوائل والتعليمــات المعتمــدة وــ أن يـــ / تلتــأم  .5

 والقرارات ال ادرة عن الهيئات المخت ة و  الجمعية. 
 إلـــى الهيئـــة اإلداريـــة بقبولهـــا الرئيســـة التنفيذيـــةمـــن خـــالل مواوقـــة اللجنـــة علـــى العضـــوية والتنســـيب  .6

 وم ادقة الهيئة اإلدارية على التنسيب .
 



 2015ل( لسنة /9رقم ) لـ  "لجنة شباب تضامن"  ئحة التنظيمية المعدلة الال
 

 
 
 

 

5 | P a g e 

بتاريخ  2016/ 131  /مكرر 1والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 86 /13رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 
16/4/2016 

 

 -: لجنةاجتماعات ال -:  6المادة 
قتضـ  وتعقد اجتماعات طارئة كلمـا اعلى األقل  شهرياً اديًا مرة واحدة اجتماعا دوريًا ع للجنةتعقد ا .1

أو مـــن رئيســــ/ ة  الرئيســـة التنفيذيـــةأو لجنـــة ضـــرورة العمـــل ذلـــى بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن منسقــــ / ة ال
أو بنـاءًا علـى قـرار و / أو  أعضاء اللجنةعضوات من  /أو بناءًا على طلب ثالثة أعضاء الجمعية

 .داريةدعوة من الهيئة اإل
  
ب اللجنـــة يـــتم فيـــه أو إنتخـــامـــن الســـنة  الشـــهرين األولـــينتعقـــد اللجنـــة إجتماعـــا ســـنويًا عامـــًا خـــالل  .2

 إقـــرار خطتهـــاو للجنـــة إعتمـــاد التقريـــر الســـنوي لســـنة واحـــدة إضـــافية كمـــا يـــتم  إو التجديـــد التنســـيقية 
 نفيذيـةالرئيسة التبتنسيب  تمهيدًا لروعها عبر التسلسل التنظيم  إلى الهيئة اإلدارية مشفوعة السنوية
 . إلقرارها

 
متابعـة ال ـادرة عنهـا  وتــ/يقوم المنسقــ/ة ب الخطـ القرارات والمقترحـات و لجنة إدارة الجمعية بـتأود ال .3

ة  مـن خـالل ضابطــ / للجمعيـة الرئيسة التنفيذيةبالتنسيق م  بش ن أنشطتها أية قرارات او تكليفات 
 .اإلت ال المعينة

 
ــ .4 تولى اللجنــة ويـــخطيــًا ة ونشــاطاتها ومحاضــر إجتماعاتهــا وتقاريرهــا لجنــة أعمــال التــدون وتوثــق كاو

تدوينها وتوثيقها وتنظيمها وحفظها حسب األصول المتبعة و  حفـظ الملفـات وـ  الجمعيـة  التنسيقية
ي لتضــمينها وــ  التقريــر اإلدار مــن خــالل ضابطـــ / ة اإلت ــال بــذلى  الرئيســة التنفيذيــةوتبلــد دوريــًا 

 الدوري الذي تـ / يقدمه إلى الهيئة اإلدارية .
 

 -: اللجنة التنسيقية  -:7 المادة
 مة للجنةئة العاالهيا من قبل ـ / منسقـ/ة يتم اختياره لجنةتتـ / يتولى أعمال المتابعة والتنسيق والتوثيق لل -أ

 .جديد/ ةمنسقـ / ة نتخاب ا لم يتقرر إملسنة أخرى لهـ / ا لمدة عام واحد ويتم التجديد 
  .من بين أعضائها بالتناوب بين الذكور واإلناث التنسيقية لجنةال كون تـ -ب
  ية دون سبب مشرو  أو ولو  حال عدم إنعقاد اللجنة ثالث مرات متتا اللجنة التنسيقيةعأل  يجوز -ت

و أة بمواوقة ثلث  األعضاء لجنعلى تنسيب من أعضاء ال  ير و  النهو  بالمهام وذلى بناءحال التق
 على قرار من الهيئة اإلدارية .  بناء
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 -:لجنة التنسيقية مهام ال -:  8المادة 
 ووقــًا لألحكــام والسياســات الجمعيــة والييــر فيمــا يخــص أعمــال وأنشــطة اللجنــة أمــام هيئــات لجنــةتمثيــل ال -1

 والقرارات واألنظمة واللوائل والتعليمات المعتمدة . 
جـــدول األعمـــال والوثـــائق مشـــرو  وإعـــداد  الدوريـــة والســـنوية العاديـــة والطارئـــة الجتماعـــاتى اإلـــة الـــدعو  -2

 .ساعة 24قبل موعد كل إجتما  بما ال يقل عن الالزمة 
 تنظيم وحفظ محاضر وسجالت ومراسالت ووثائق الشبكة و  مقر الجمعية   -3
 بكل منهم .  متابعة األعضاء لضمان تنفيذ المهام والتكليفات الت  أنيط   -4
 دوريًا إلى إدارة الجمعية . تقديم نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة -5
 شـباط 28إلـى إدارة الجمعيـة وـ  موعـد أق ـاه  لجنـةتقديم تقارير ر   سنوية وتقرير سنوي عـن أعمـال ال -6

 من كل عام .
 لالئحـة و سياسـةوالت  ـد مـن االلتـأام ب حكـام الن ـوص الـواردة وـ  هـذه ا لجنـةالعمل على تنظيم عمـل ال -7

الجمعية ونظامها األساس  والمرجعيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والمداوعات عن حقوق اإلنسـان 
 والقانون .

 إلياء أو ت جيل مواعيد االجتماعات م  بيان األسباب وتحديد مواعيد جديدة لالجتماعات المؤجلة. -8
مــــنهم / مـــــنهن وـــــ  المـــــؤتمرات والـــــدورات التنســــيب بالترشـــــيحات المطلو ـــــة لمشـــــاركة األعضـــــاء أو أي  -9

طة واألنشطة المختلفة داخل وخارج البالد ، م  مراعاة نشاط العضو ومدى التأامهـ / ا باجتماعات وأنش
 اللجنة.

 بمـا فيـه أمسـيات تضـامن والمشـاركة وـ الخاصـة باللجنـة األنشطة الدورية  تنفيذ اإلشراف علىاإلعداد و  -10
 .نولوجيا السنوي وييرها من األنشطة الت  تنفذها الجمعية أو اللجنة التحضير لمؤتمر الشباب اوالتك
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  -:للجنة: واجبات أعضاء ا 9المادة 

مجهــا والمشــاركة وــ  أنشــطتها واالنخــراط الفعــال  وــ  تنفيــذ برا نــةلجااللتــأام بحضــور اجتماعــات ال - 1
خـرى للجمعيـة أو ألي جهـة أخـرى تـدعى الجمعيـة وـ  األنشـطة األسـم ابأو ووعالياتها والمشاركة باسمها 

 أو تشارك بها داخل وخارج المملكة . لجنةإليها ال
 الهتمام والجدية والقيام بكاوة األعمال الت  يتم تكليفهـ / ا بها.ا - 2
 والجمعية .  لجنةاإلسهام و  تحقيق أهداف ويايات ال - 3

 
 
 

 إنتهاء العضوية  -ٍ: 10المادة 
ة الرئيسب بناء على تنسيالهيئة اإلدارية للجمعية لعامة للجنة أو بقرار من الهيئة ا نةلجتنته  العضوية و  ال

 ألي من األسباب التالية : قرار نهائ  صادر عن لجنة العدل الداخل  أو بموجب  التنفيذية
 الجمعية أو اللجنةالوواة أو حل   -أ
 المر  المان  . -ب
 اإلنسحاب بموجب طلب إنسحاب خط    -ت
 مشاركة فيما يأيد عن ثالثة إجتماعات متتالية دون عذر مقبولالتخل  عن ال -ث
مخالفــة هــذه الالئحــة وعــدم ت ــويب المخالفــة ريــم الطلــب وذلــى بعــد إســتنفاذ إجــراءات العــدل  -ج

 الداخل  المعتمدة . 
ة بعـد إسـتنفاذ لجنأو الجمعية تستوجب وق  العضوية و  ال لجنةإساءة جسيمة بحق ال ارتكاب -ح

 اخل  المعتمدة . إجراءات العدل الد
 . و  مكان اإلقامةا اللجنة بمهام  /ما لم تكلفهـ خارج البالداإلقامة  -خ
 

 -:للجنة تمويل مشاريع ا -:  11المادة 
 تنفذ نشاطات اللجنة بدون تكاليف وعلى أساس التطو  .  -أ
 نياً وري  المشايجوز اإلستعانة ب عضاء اللجنة و  تنفيذ أنشطة مالئمة ذات مردود مال  ووقًا لما تتطلبه  -ب

 . وو  ضوء إمكانيات الجمعيةوإداريًا وماليًا 
يم تقدعلى أن يتم لجنة خاصة بالو رامج يجوز للجمعية تقديم مقترحات مشاري  وطلبات لتمويل أنشطة  -ت

 وتنفيذها من خالل و إشراف الجمعية وووقًا للتشريعات الناوذة ويها . هذه المشاري 
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 -:ئحة : تعديل الال 12المادة 

 التنفيذيـة الرئيسـةبنـاءًا علـى تنسـيب ومواوقة الهيئة اإلدارية  لجنةيجوز تعديل هذه الالئحة بمواوقة أيلبية أعضاء ال
وـ   للجمعية وم ادقة الهيئة العامة و  أول إجتما  تال  لهـا ، علـى أن ال يتعـار  التعـديل مـ  األحكـام الـواردة

 .األساس  للجمعية وأحكام القانون النظام 
 

 -:: أحكام عامة 31ادة الم
و ــالقرارات  ذة ويهـاألنظمـة واللـوائل والتعليمـات والسياســات الناوـاالجمعيــة و  بمرجعيـات لجنـةتلتـأم ال  -أ 

 ال ادرة عنها. 
ة واألنظمــة واللــوائل والتعليمــات األساســ  للجمعيــاألحكــام الــواردة وــ  النظــام  للجنــةتطبــق علــى ا  -ب 

 و  األمور الت  لم يرد عليها نص و  هذه الالئحة.ذة  المعمول بها والتشريعات الناو
 .وتعبر عهدة لدى من تسلمهاو حازتها ملكًا للجمعية أ لجنةتعتبر أية مواد تسلمتها ال -ج 
ت مالية أو قرارات صرف أو معـامالت أو عقـود يترتـب عليهـا التأامـات علـى الجمعيـة ال أية التأاما -د 

معيـة ووقـًا الهيئـة اإلداريـة للجأو مـدير/ ة المشـرو  و / او  /و يسة التنفيذيـةالرئتعتبر ناوذة إال بقرار من 
 والقرارات المالية المعتمدة و  الجمعية . والعقود لألنظمة واللوائل والتعليمات 

  خض  جمي  القرارات آليات العدل الداخل  ووقًا ألحكام الالئحة التنظيمية الخاصة بذلى.ت –و 
بـارًا مـن الايـة إعت للجنـة صـادرة عـن الجمعيـة أو اللجنـة سـابقاً ل أو تعليمـات خاصـة باأية لوائتعتبر  -و

 .من قبل الهيئة اإلدارية للجمعيةتاريخ إقرار هذه الالئحة 
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