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 في الفعاليات الجمعيةمشاركة  تعليمات
 2015لسنة   / ت( 8 (رقم  

 
 -الموجبة: المقدمة واألسباب 

لمستمر آمنت بالتعلم ايزيد عن ستة عشر عامًا  ومنذ تأسيسها قبل ماجمعية معهد تضامن النساء األردني  نظرًا ألن
تها لك أدوافرص المعرفة وتم واستثماروبأهمية بناء جمعية متعلمة تؤمن بشراكة المعرفة والتعلم من الخبرات والتجارب 

حة ، كما آمنت بأهمية إتالقاءات ذات الصلة بأهداف الجمعيةومنها المشاركة في مختلف الفعاليات واألنشطة وال
الفرص أمام موظفات وموظفي الجمعية وعضواتها وأعضائها والمتطوعات والمتطوعين في مختلف لجانها وهياكلها 

من  تعميمهالتحقيق العدالة من جهة وتعظيم الفائدة و  المشاركةم المستمر، وبهدف تنظيم عملية المعرفة والتعل الكتساب
 . يماتلعاتها فقد تم وضع هذه التعلولضمان تمثيل الجمعية تمثاًل يعكس بأمانة توجهاتها ومواقفها وتط ،جهة أخرى 

 -والنفاذ: االسم( 1لمادة )ا

( لسمممنة ت /8رقمممم ) مشممماركة جمعيمممة معهمممد تضمممامن النسممماء األردنمممي فمممي الفعاليمممات تسممممذ همممذه التعليممممات ) تعليممممات 
فممي الجمعيممة والمتعاقممدات والمتعاقممدين معهمما ء والعضمموات والممموظفين والموظفممات ، وتطبممق علممذ جميممع األعضمما2015
قة الي لهمما للمصممادتمم اجتممما مممن تممارير إقرارهمما مممن الهييممة ا داريممة علممذ أن تعممرا علممذ الهييممة العامممة فممي أو   اعتبممارا

  عليها .

 -:( نطاق التطبيق  2المادة ) 

ا المعنيمين فيهمذ علمهما أو علمم أم ممن ممن دعموات للمشماركة أو مما يصمل إلم ما تتلقاه الجمعيمةتشمل هذه التعليمات كل 
 ممن فعاليمات وكمل مما تتقمدم لو كمل مما تبمادر الجمعيمة إلمذ تنظيممل أو المدعوة إليمل أو تشمجيع تنظيمممن فرص للمشماركة 

 أو خارجها.  الهاشميةالجمعية بطلب للمشاركة فيل من فعاليات يتم ا عالن عنها داخل المملكة األردنية 

 -: االستجابة(  3 المادة )

 إلى الدعوات ضمن الضوابط التالية :  لالستجابةتسعى الجمعية  -أ
 أن تتلقذ الجمعية دعوة خطية قبل موعد الفعالية بأسبو  علذ األقل.   .1



 2015لسنة   ت( /8قم )ر  في الفعالياتالجمعية مشاركة  تعليمات
 

 

 

 

 

3 | P a g e 

 25/4/2015بتاريخ  1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 

 

 يتوافق مع أهدافها. أن يكون موضو  الفعالية ذا فائدة للجمعية و  .2
 أن ال تتعارا المشاركة مع أولويات العمل في الجمعية .  .3
 أن ال تتكبد الجمعية أية نفقات ما لم تكن هناك مبالغ مرصودة ومخصصة لهذه المشاركة.  .4
 شخص أو أكثر ممن تنطبق عليها / عليل متطلبات المشاركة . الجمعية أن تم / يمثل  .5
 أن توز  فرص المشاركة علذ المعنيين بعدالة .  .6

 -:القرار بشأن المشاركات  الرئيسـ/ة التنفيذيــ/ةيتخذ  /تـ -ب
 . المتطوعات المتطوعين  وأ /موظفات وموظفي الجمعية والدعوة موجهة إلذ إذا كانت  .1
إذا كانمم / ت المرشم / ة للمشماركة بنماء علمذ العلمم أو الطلمب ممن موظفمات ومموظفي الجمعيممة و/ أو  .2

 المتطوعات المتطوعين . 
 

 -:للرئيسة حق المشاركة وتمثيل الجمعية بمبادرة منها شريطة  -ت
 . وضمان التنسيق االزدواجيةلمنع  الرئيسم/ة التنفيذيمم/ةإعالم  -1
 .لهيية ا داريةتالي ل اجتما أو  عرا الدعوة علذ  -2
 .النماذج المعتمدة للمشاركة ملء -3
 .من أية مراسالت بشأن المشاركة للتوثيق بنسخةتزويد ا دارة التنفيذيم / ة  -4

 
 ريةاالستشـاتتخذ الهيئة اإلدارية القرار بشأن مشاركة أي من عضواتها أو عضوات هيئاتهـا  -ث

 -التالية: الجمعية في الحاالت  باسمأو غيرهم  أو العامة أو المؤازرة أو خبيراتها

 .إذا وردت الدعوة للهيية ا دارية - 1 
 . بذلك الرئيسم/ة التنفيذيمم/ةأو نسبم/ت  /إذا طلمبم /ت و – 2 

  فيذية.الرئيسة التنشريطة إعالم إذا وردت الدعوة للجمعية وكانت تتطلب هذا المستوى من المشاركة  - 3
 

ــة ألي -ج ــة العامــة أو  مــن عضــوات الهيئ ــة أو الهيئ ــة  االستشــاريةاإلداري ــة تلبي ــدعوات اأو المــؤازرة أو الفني ل
وفقـًا معيـة بتمثيـل الج االلتـاا يتم أن  علىموضوعها يرتبط بأهداف الجمعية  شخصيًا وكانا ـ / الواردة إليه

 .بند الواجبات الواردة تحت اماتلاللتا 
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 -:( الحقوق 4المادة )

 . في أية فعالية باسمهامشاركم / ة توفر الجمعية المعلومات التي قد تم / يحتاجها أم   -أ
  خارجية.تتولذ الجمعية متابعة الترتيبات الالزمة للسفر إذا كانت المشاركة   -ب
 تقوم الجمعية بالمراسالت الالزمة للمشاركة.  -ت
لجهممة اأو النفقمات الضمرورة إذا كانمت  التأشميرةتسملف الجمعيمة المشاركمم / ة المبمالغ الالزممة للتممذكرة /  -ث

 اد التام.دالداعية ملتزمة بأدائها الحقًا علذ أن تعتبر سلفة بذممة المشاركم / ة لحين الس
أوقات عممل إال أنمل ال يسمتحق للمشاركمم / ة أم بمد  عمن سماعات تعتبر األوقات الخاصة بالمشاركة  -ج

 عمل إضافية إذا كانت تزيد عن ساعات العمل المحددة أو وقعت في أيام عطل رسمية. 
/ المتعاقمدين معهما أو  ألم من عضوات / أعضماء الجمعيمة أو موظفاتهما أو موظفيهما أو المتعاقمدات -ح

 . خارج أوقات العمل باسمهاالمشاركة  فيها حقالمتطوعين  /المتطوعات

 -( الواجبات : 5المادة ) 

حسمممب النمممموذج المعتممممد فمممي  تسمممجيل المشممماركة فمممي سمممجل المشممماركات ممممع ذكمممر جميمممع البيانمممات التفصممميلية .1
 .الجمعية

 . وبقرار الجهة المعنية في الجمعيةيرفق النموذج بالدعوة و/ أو الطلب  .2
بمرجعيات الجمعية المتمثلة بمبادئ حقوق ا نسمان بشمكل عمام وحقموق النسماء والفتيمات بشمكل خماص  االلتزام .3

ار أيمة للجمعيمة سمواء فمي إطم والسياسمات العاممةوبالقوانين واألنظممة واللموائ  والتعليممات والمواثيمق والتوجهمات 
 مساهمة شفوية أو مكتوبة أو في إطار المناقشات. 

 .المشاركة كلما أمكن أو أتي  ذلك أثناء ات الزيارة ونشرات الجمعيةتوزيع بطاق الحرص علذ  .4
 مممع نممموذجاق نسممخة منهمما الجمعيممة مسممبقًا و رفمم باسمممالمممداخالت التممي سممتقدم  /يممتم إعممداد األوراق/ العممروا  .5

 . المشاركة
ر متعارضمة يمة وييمال يتم الموافقة علذ أم بيان أو وثيقة ما لمم تكمن متوافقمة ممع سياسمات ومرجعيمات الجمع  .6

 . مالي أو قانونية علذ الجمعية التزاممع مصلحة الجمعية وبشرط أال ترتب أم 
ئمة  ألسمباب طار ة التواجد في مكان الفعالية والحضور طوا  الوقمت وعمدم المدمادرة إال /يتوجب علذ المشاركم  .7

 . تبلغ بها الجمعية
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 مممن مممواد ونشممرات وأوراق إلممذ الجمعيممة يتوجممب علممذ المشاركممم / ة إحضممار ممما يممتم توزيعممل أو الحصممو  عليممل .8
 . لتحفظ في المكتبة لفائدة الجميع

 يتوجب علذ المشاركم / ة ملء نموذج المشاركة وتحديد أية خطوات مطلوبة للمتابعة .  .9
فعالية سنويًا خارج الجمعية علذ األقمل وتعتبمر  12علذ كل موظفمة / موظف المشاركة في عدد ال يقل عن  .10

 .هذه المشاركات من عناصر تقييم الموظفم / ة 

 

 اذ ـــــــــة النفــــــــــبطاق
 

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم
    (ت-8) رقم  المشاركة تعليمات 1

 2015لسنة 
 تم إقرارها بتاريخ : 

 30/ 3/ 2015 
 اجتماعهاقرار الهيئة اإلدارية في 

 2015 /6/79  رقم  
 2015 /4/  1 تاريخ النفاذ 2
 اجتماعهاقرار الهيئة العامة في  25/4/2015 مصادقة الهيئة العامة 3

 2015 /1/12العادي رقم   
البشريـ / ة  مواردلا مسؤول/ة 1/4/2015 مسؤولية متابعة التنفيذ 4

 والشؤون اإلدارية
 

 أمينـ / ة سر الجمعية  ة رئيسـ / ة الجمعي    محرر/ ة النص التشريعي
 ا سم : كلثم مريش                      انعام عشا :   االسم                 سم: أسمذ خضرا

 التوقيع:    التوقيع :          التوقيع : 
 التارير:   /   /   التارير :   /  /       التارير :    /  /               

 


