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 لشبكة تضامن الالئحة التنظيمية المعدلة
 2015/ ل ( لسنة  8رقم ) 

 
   -: اإلسم وتاريخ النفاذ(  1) المادة

 
ن و يعمـ  هاـا مـ 2015/ ل ( لسـنة  8رقـم )  "شبكة تضامن ـ " للة المعدالالئحة " الالئحة التنظيمية  هذهتسمى 

 تــال  لاــا للمةــارقة اجتمــا علــى  ت تعــرى علــى الايئــة العامــة  ــ   ول  الايئــة اارار ــةتــار إ رقرارهــا مــن ق ــ  
 علياا. 

 
 -:التعريفات  (2) المادة

 ذلك.خالف قر نة على يكوت للكلمات التالية المعان  الواررة بجانب ك  مناا رال رذا رلت ال
 . معاد تضامن النساء األررنجمعية  : الجمعية 
  لجمعية . ارئيسة   : الرئيسة 
 شبكة تضامن  : الشبكة 
 . الشبكة اعضو  : العضو

 . لشبكة تضامن  الالئحة التنظيمية :  الالئحة
 . معاد تضامن النساء األررنلجمعية األساس  النظام  : النظام 

 .جمعية لل الايئة اارار ة : ة الهيئة اإلداري
 .لشبكة تضامناألعضاء المؤسسوت  :  الهيئة التأسيسية

ـــ /ة        عمــال   متابعــة لتنســيو و ل الرئيســة التنذيذيــةب مــن يالــذت تعينــه الايئــة اارار ــة هتنســالشــ    :الشــبكة منسق
 الشبكة .

 
 -:الشبكة أهداف وغايات  (3)  المادة
 -: على وجه الخصوص األهداف والغايات التاليةهداف الجمعية بشكل عام و أعلى تحقيق الشبكة تعمل 

 
 التضامن ومساندة النساء ضحايا انتااكات حقوق اانسات    األررت والمنطقة العربية والعالم. - 
 ررت وال لــدات العربيــةييــو وتنتااكــات حقــوق اانســات  ــ  األرعـم ومســاندة الناجيــات مــن العنــ  والتم -ب

 والعالم.
 ومساندة المدا عات عن حقوق اانسات عمومًا وحقوق اانسات للنساء هوجه خاص. رعم  -ت
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مـ  للتضـامن وتجـراءات وم اطبـات مواق  وتعالت وتت اذ وحمالت تنظيم  نشطة وتطالق مباررات  -ث
العربيــة   لــداتحقــوق اانســات  ــ  األررت والعلــى عتــداءات النســاء والذتيــات ضــحايا اانتااكــات واا

 والعالم .
 .ذات العالقة لمشاركة بالنشاطات والذعاليات الت  تنظماا وتعقدها المؤسسات والجاات األخرى ا -ج
وللد ا  عـن حقـوق النسـاء والذتيـات وللمشـاركة  ـ  ررارة الشـ ت للمشاركة  األعضاءتشجي  وتحذيو  -ح

مــن  الت ــيقــ  مــن وقــو  اانتااكــات  و ااالعــام والتنميــة المســتدامة مــن منظــور ريمقراطــ  حقــوق  
 .العقاب علياا

تنظــيم وتنذيــذ مبــاررات و نشــطة للمطالبــة بحــو النســاء  ــ  الووــول رلــى العدالــة وحقاــن  ــ  طلــب  -خ
 المساعدة القانونية واارشار وال دمات األخرى المساندة. 

تحقيـــو تضــــامن واســـ  لــــدعم مشـــاركة النســــاء والذتيــــات الضـــحايا والناجيــــات مـــن العنــــ  والتمييــــو  -ر
 سات    رعارة هناء مجتمعاتان وتحقيو السالم واألمن . وتنتااكات حقوق اان

ـــى المســـتوى  -ذ المســـاهمة  ـــ  جعـــ   وـــوات النســـاء ضـــحايا رنتااكـــات حقـــوق اانســـات مســـموعا عل
 الوطن  وااقليم  والدول  .

 ء. حشد الت ييد المحل  ، الوطن  ، العرب  ااقليم  والدول  للد ا  عن قضايا حقوق اانسات للنسا -ر
  

  -:الشبكة وسائل عمل  (4 )المادة 
عتمدة لمرجعيات المل وفقا   على تحقيق هذه الغايات باستخدام مختلف الوسائل المشروعةالشبكة تعمل 

 بما فيه :  الجمعية وسياسات وإستراتيجيات
 

 . من م  الذئة المستاد ة من النساءتنظيم اللقاءات وااجتماعات والذعاليات الم تلذة للتضا  - 
وم اطبـة الجاـات المعنيـة هاـدف الضـ   انات التضـامنية ونشـرها بم تلـ  وسـائ  ااعـالم رودار ال ي  -ب

 لوق  اانتااكات وتنةاف الضحايا .
 التـ  تــدعى الشــبكةاو  ت مــن  عضـاء الشــبكة لتــ  تنذـذها المشـاركة  ــ  األنشـطة والذعاليــات الم تلذـة ا  -ت

 للمشاركة  ياا . 
العامـــة  و وســـائ  ااعـــالم ات العالقـــة مـــن خـــالل م تلـــ  لشـــبكة تجـــاه القضـــايا ذالتع يـــر عـــن موقـــ  ا -ث

 . ال اوة بالجمعية و عضاء الشبكة
 تنذيذ  نشطة لنشر الوع  وبناء القدرات    مجال الد ا  عن حقوق اانسات للنساء .   -ج
 .تنذيذ  نشطة و عاليات متنوعة مرتبطة ب هداف الشبكة ورؤ تاا -ح
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 -:هاوشروطفي الشبكة العضوية  ( 5)  المادة
 

العضـــو ة  ـــ  الشـــبكة متاحـــة لس ـــرار والمؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــ  المـــدن  الرا بـــة التـــ  تتـــو ر  ياـــا  - 
 شروط العضو ة .

 -: ما يل  (، مؤسسات  رارالشبكة )عضو ة رلى  االنضمام   ترغب  /يرغب يشترط فيمن  -ب
 .ناـ / اوموقعًا مكا ة ال يانات ، مستوفيًا  انتسابقدم طلب ـ / ت ت ي .1
 . واألطذالالنساء حقوق  وباألخ ، اهتمام بحقوق اانسات كوت ممن لديام ـ / تت ي  .2
 .الشبكةو  الجمعية رسالةو  ، ورؤ ة ، وغايات ، ب هداف اايمات  .3
ارات والقــر  الشــبكة و  الجمعيــةح والتعليمــات المعتمــدة  ــ  واللــوائاألساســ  للجمعيــة ب حكــام النظــام  االلتــوام .4

 . تةة    الجمعيةالةاررة عن الايئات الم 
 

 -:الشبكة  اجتماعات (6)المادة 
 اقتضـــتطارئــة كلمــا  اجتماعــاتوتعقــد  شــار نكــ  رور ــًا عاريــًا مــرة واحـــدة  اجتماعــاالشــبكة تعقــد  .1

مـــن رئيســــ/ ة  و  الرئيســـة التنذيذيـــة و الشـــبكة منسقــــ / ة هنـــاء علـــى رعـــوة مـــن ضـــرورة العمـــ  ذلـــك 
 . / عضوات من الشبكة  و هناءًا على طلب ثالثة  عضاء الجمعية

 
قـرارات ة  يلمنسقـ/ة بمتابعة اوتـ/يقوم  بال يانات التضامنية الةاررة عناا  ررارة الجمعية توور الشبكة .2

 للجمعية. الرئيسة التنذيذيةبالتنسيو م   الش تاو تكليذات هاذا 
 
 تــولى منسقـــ / ةتــدوت وتوثــو كا ــة  عمــال الشــبكة ونشــاطاتاا ومحاضــر رجتماعاتاــا وتقار رهــا و ـــ / ت .3

الشـبكة تــدو ناا وتوثيقاـا وتنظيماــا وحذظاـا حســب األوـول المتبعــة  ـ  حذــج الملذـات  ــ  الجمعيــة 
لى الايئة رهذلك لتضميناا    التقر ر اارارت الدورت الذت تـ / يقدمه  الرئيسة التنذيذية وت لغ رور ًا 
 اارار ة .

 - :ة شبكمنسقـ / ة ال (7) المارة
هناء  اارار ةئة اختيارها من ق   الاي يتم ة/ـمنسق للشبكة والتوثيو / يتولى  عمال المتابعة والتنسيو  ـتت  - 

هذات  ةقـ / نسقائيًا ما لم يتقرر رست دال الملمدة عام واحد و تم التجديد تل الرئيسة التنذيذية بعلى تنسي
 .اآللية

 ين     الجمعية . تـ / يكوت منسقـ / ة الشبكة من الموظذات / الموظذ  -ب
 يجوز للجمعية تقديم مقترحات مشار   وطلبات لتمو    نشطة خاوة بالشبكة . -ت
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  -: ة/ـمهام المنسق( 8) المادة
رات و قـًا لسحكـام والسياسـات والقـراالشـبكة فيما ي ـ   عمـال الجمعية وال ير هيئات  مام الشبكة تمثي   -1

 التعليمات المعتمدة . اللوائح و واألنظمة و 
 دعوة لالجتماعات وتعدار جدول األعمال والوثائو الالزمة .ال -2
     مقر الجمعية الشبكة وثائو مراسالت و تنظيم وحذج محاضر وسجالت و  -3
  متابعة األعضاء لضمات تنذيذ الماام والتكليذات الت   نيطت بك  منام .  -4
 رور ًا رلى ررارة الجمعية .اا اتاجتماع محاضر نس ة من تقديم -5
شـباط  28 ـ  موعـد  قةـاه  الجمعيـةرارة رلـى رالشبكة عن  عمال وتقر ر سنوت  رب  سنو ة ر تقار  تقديم -6

 .من ك  عام 
سياسـة بو  هـذه الالئحـةالنةـوص الـواررة  ـ   ب حكـام والت كـد مـن االلتـوامالشبكة العم  على تنظيم عم   -7

عات عن حقوق اانسـات المرجعيات الدولية ال اوة بحقوق اانسات والمدا ونظاماا األساس  و  جمعيةال
 .القانوت و 

 .المؤجلةوتحديد مواعيد جديدة لالجتماعات  األسبابم  هيات   و ت جي  مواعيد االجتماعات رل اء -8
 ـــــ  المـــــؤتمرات والـــــدورات بالترشـــــيحات المطلوبـــــة لمشـــــاركة األعضـــــاء  و  ت مــــنام / مـــــنان  التنســــيب -9

 ة/ ا باجتماعـات و نشـط ـومـدى التواماـالعضو نشطة الم تلذة راخ  وخارج ال الر، م  مراعاة نشاط واأل
 اللجنة.

   -:واجبات أعضاء الشبكة (9)المادة 
ـــوام  .1  ـــ  تنذيـــذ   نشـــطتاا واالن ـــراط الذعـــال  والمشـــاركة  ـــ الشـــبكة  اجتماعـــات بحضـــور االلت

 و الجمعيـة  ـ  األنشــطة األخـرى للجمعيــة  و ألت الشــبكة والمشــاركة باسـم  عالياتاـا هرامجاـا و 
  و تشارك هاا راخ  وخارج المملكة . الشبكةى تدعى رلياا جاة  خر 

 هاا. ـ / اوالقيام بكا ة األعمال الت  يتم تكليذاوالجدية  االهتمام  .2
 والجمعية . الشبكة ااساام    تحقيو  هداف وغايات  .3

 
 -: إنتهاء العضوية  (10)  المادة
 تالية : السباب ألت من األ الرئيسة التنذيذيةعلى تنسيب بقرار من الايئة اارار ة هناء الشبكة     العضو ةتنتا  

  و ح  الايئة ااعتبار ة الو اة  - 
 المرى المان  . -ب
 خط   انسحاباانسحاب بموجب طلب  -ت
 الت ل  عن المشاركة فيما يو د عن ثالثة رجتماعات متتالية روت عذر مق ول  -ث
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بعــد رســتنذاذ رجــراءات العــدل  م الذــة هــذه الالئحــة وعــدم تةــو ب الم الذــة رغــم الطلــب وذلــك  -ج
 الداخل  المعتمدة . 

ررتكـــاب رســـاءة جســـيمة بحـــو الشـــبكة  و الجمعيـــة تســـتوجب وقـــ  العضـــو ة  ـــ  الشـــبكة بعـــد  -ح
 رستنذاذ رجراءات العدل الداخل  المعتمدة 

 السذر خارج ال الر.   -خ
   

 -:تعديل الالئحة  (11)المادة 
 ةلعامـاومةـارقة الايئـة وموا قـة الايئـة اارار ـة للجمعيـة الشـبكة  ءبموا قـة  غل يـة  عضـاالالئحـة يجوز تعدي  هـذه 

كـام األساسـ  للجمعيـة و ح على  ت ال يتعارى التعدي  م  األحكام الـواررة  ـ  النظـام    ول رجتما  تال  لاا ، 
 .القانوت 

 
  -:أحكام عامة  (12)المادة 

 
 . وبالقرارات الةاررة عنااتعليمات الجمعية بمرجعيات  نظمة ولوائح و الشبكة  تلتوم - 
 والتعليمـاتاألساسـ  للجمعيـة واألنظمـة واللـوائح األحكام الواررة    النظـام الشبكة  تط و على -ب

 .   هذه الالئحةاألمور الت  لم يرر علياا ن      تشر عات النا ذة المعمول هاا وال
  و حازتاا ملكًا للجمعية . الشبكةتعت ر  ية موار تسلمتاا  -ت
علــــى  التوامــــاتماليــــة  و قــــرارات وــــرف  و معــــامالت  و عقــــور يترتــــب علياــــا  امــــات يــــة التو  -ث

تعليمـات واللـوائح والو قـًا لسنظمـة الجمعية ال تعت ر نا ذة رال بقرار من الايئة اارار ة للجمعية 
  والقرارات المالية المعتمدة    الجمعية . 

ب ةوص شبكة تضامن ال يـة رعتبـارًا  تعت ر اللوائح والتعليمات السابقة الةاررة عن الجمعية -ج
 .الايئة اارار ة للجمعية من تار إ رقرار هذه الالئحة من ق   
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 16/4/20156بتاريخ  1/13/2016مكرر  لمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم وا 8/81/2015رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 

 

 اذ ـــــــــــبطاقة النف
 

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم

لشبكة تضامن  المعدلة الالئحة التنظيمية 1
 2015ل( لسنة /8)  رقم

 تم رقرارها هتار إ : 

21/4/2015 

 اجتماعاالايئة اارار ة    قرار ا
 8/81/2015 رقم

 21/4/2015 تار إ النذاذ 2

قرار الايئة العامة    رجتماعاا  16/4/2016 مةارقة الايئة العامة 3
 13/2016مكرر/ 1رقم العارت 

كلثم منسقـ / ة الشبكة بإشراف  السنس  هورنا  مسؤولية متابعة التنذيذ 4
    مر ش

 
 

 أمينـة سر الجمعية    ة            النص التشريعي/مستشارة الجمعية     رئيسـة الجمعي محررة

 اإلسم : كلثم مريش             اإلسم: أسمى خضر                         اإلسم : انعام عشا

 التوقي :                       التوقي  :                   التوقي  : 

 التار إ :                          التار إ :                                     التار إ :

 

 


