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 جمعية

 معهد تضامن النساء األردني

 عايير وشروط قبول العضوية العاملة مباشرة أو قبل مرور سنةمسياسة و 
من ( 7)رقم من المادة " ألحكام الفقرة " ر استنادا  المؤازرة على العضوية 

 النظام األساسي للجمعية 
 

 2017لسنة   (م س /2 رقم ) 
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معايير وشروط قبول العضوية العاملة مباشرة أو قبل مرور سنة على العضوية 

اسي النظام األسمن ( 7)رقم من المادة حكام الفقرة " ر " ألاستنادا   المؤازرة 
 7201لسنة   (م س /2 رقم ) للجمعية 

 رار بقبولتعتبر المعايير التالية معايير وشروط معتمدة وملزمة للهيئة اإلدارية عند اتخاذ ق أوال  :
 . ل مرور عام على العضوية المؤازرةالعضوية العاملة مباشرة أو قب

/  22بتاريخ   2017 /20/139 الهيئة اإلدارية رقم تم اعتماد هذه المعايير في اجتماع ثانيا  :
12  /2017 . 
المعايير يشترط للموافقة على قبول طلب االنتساب إلى عضوية الجمعية كعضوية عاملة   :ثالثا  

ط إتمام سنة من العضوية قرارًا بالموافقة على الطلب مباشرة وبدون شر التالية كأساس التخاذ 
 :المؤازرة
ام معروف في مجال العمل المدني وااللتز ذات اهتمام والتزام ة العضوية /ـكون طالبت/يـأن  .1

 بوجه خاص. النساء والفتيات والطفالتبحقوق اإلنسان عمومًا وحقوق 
عمل خبرة ذات صلة أو فائدة ألي من مجاالت كون صاحبـ/ـة تخصص و ت/يـ أن .2

 الجمعية.
 أثر ايجابي واضح على الجمعية.ذات صاحبـ/ـة الطلب عضوية كون ت/يـ أن .3
النطاق  وشمول أوسع للهيئة العامة على قبول العضوية توسعةيـ/تكون من شأن  أن .4

أو األكاديمي أو الريادي أو تمثيل فئات خاصة ضمن  الجغرافي أو القطاعي أو المهني
 هيئة العامة للجمعية.ال

أن يسهم قبول العضوية في ترجمة توجهات وأحكام وسياسات الجمعية فيما يخص  .5
 ر األردنيين أو الشباب . العضوية وخاصة لجهة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة أو غي
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 اقة النفاذــــــبط

 
 

 
 عيةأمينـ / ة سر الجم             ة      رئيسـ / ة الجمعي                 محرر/ ة النص التشريعي

 شكلثم مرياإلسم :                 انعام عشا اإلسم :                      االسم: أسمى خضر    
 التوقيع:                         التوقيع :                   :التوقيع     
 التاريخ :               التاريخ :              خ:التاري     

 

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم
معايير وشروط قبول العضوية العاملة  1

مباشرة أو قبل مرور سنة على 
ألحكام استنادًا  العضوية المؤازرة 

من ( 7)رقم من المادة الفقرة " ر " 
م  /2رقم ) النظام األساسي للجمعية 

 2017لسنة   (س

 تم إقرارها بتاريخ
20/  12  /2017 

 رقم اجتماعهاقرار الهيئة اإلدارية في 
20/  138 /  2017 
 2017/ 12 /20  بتاريخ

 

 2017/  12 /20 تاريخ النفاذ 2
   مصادقة الهيئة العامة 3
 ------------------------- ---------------- مسؤولية متابعة التنفيذ 4


