الباب األول
التعريفات – اإلسم – المركز

الباب األول
التعريفات – اإلسم – المركز
المااا(  :)1يك و ل لفلظووال الاتوواتال الااليووي الماووا ل المتي ووي للووا ل ووا مووا ل و ا و
القتي ي على خالف ذلك :
المملكي :المملكي األت يي اللاشميي
القا ل:قا ل الجمايال الليئال اإلجاماعيي تق  33لس ي  1966اا يالاه.
ال زاتة :زاتة ال اخليي.
ال زيت :زيت ال اخليي.
اإلاحا  :إاحا المتلة األت يي.
الظتع :فتع إاحا المتلة األت يي.
المتكز :متكز إاحا المتلة األت يي.
المؤامت :المؤامت الاا إلاحا المتلة األت يي.
المجلس :المجلس المتكزي إلاحا المتلة األت يي.
اللج ي الا ظيذيي :اللج ي الا ظيذيي إلاحا المتلة األت يي.
الليئي الاامي :الليئي الاامي لظتع إاحا المتلة األت يي.
اللئيي اإل اتيي :الليئي اإل اتيي لظتع إاحا المتلة األت يي.
اللج ي المشتفي :اللج ي المشتفي على متكز إاحا المتلة األت يي.
الما ة( :)2يسمى هذا اإلاحا  ،إاحا المتلة األت يي ،ه هيئوي لهليوي عا يوي ااماو
تالشخصيي اإلعاتاتيي تإساقال إ اتي مالل فقا للقا ل.
الما ة( :)3المتكز التئيسل لإلاحا فل عمال ،لإلاحا لل ي شو فت عوا متاكوز
له فل ل حاء المملكي كافي الخاتج.
المووا ة( :)4لإلاحووا لل ي و إلوول ع و يي لي موول الليئووال المحليووي ل الاتتيووي ل
اإلقليميي ل ال ليي ل الماخصصي فقا للقا ل.

الباب الثاني
األه(اف والغايات – الوسائل

الباب الثاني
األهـ(اف والغايــــات -الوسائل

الما(  )5األه(اف والغايات:

يساى اإلاحا الى احقيق االه اف الغايال الااليي :
أ) تنظيم وتوحيد جهود وطاقات المرأة االردنية للدفاع عن مكتسباتها وحقوقها .
ب) التصدي ألي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
ج)تأكيد وتعزيز مكانة المرأة األردنية ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة
حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت إنطالقا من مبادئ المساواة والعدل
وتكافؤ الفرص والمشاركة وإحترام كرامة االنسان وحقوقه .
د)االرتقاء بوعي المرأة االردنية لدورها وحقوقها وتعزيز مشاركتها في مختلف
المجاالت.
هـ)السعي لدمج المرأة االردنية في تنمية المجتمع المحلي والسعي الى تحسين
مكانتها االجتماعية وتمكينها من أستثمار طاقاتها االبداعية واالنتاجية على
نحو أفضل.
ز) اسعي لتذليل العقبات التشريعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها
مما يحول دون االعمال الكامل لحقوق الم أرة كما نصت عليها المواثيق الدولية
بما فيها أتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والدستور االردنية
والميثاق الوطني االردني كحد أدنى .
ح)تفعيل دور المرأة االردنية وتمكينها من أداء واجبها لتعزيز أستقالل االردن
وترسيخ النهج الديمقراطي وحماية السيادة والثقافة الوطنية .
ط) السعي لتمكين المرأة من الحصول على الرعاية والحماية الصحية عموما
وفي

مجال

الصحة

االنجابية

والجنسية

ورعاية

االمومة

والطفولة

خصوصا،ونشر الثقافة الصحية وتمكين النساء واالستفادة من أنشطة تنظيم
االسرة والسعي لتطوير هذه الخدمات .

ي) السعي لت مكين المرأة من االستفادة والمساهمة في بناء المجتمع المدني

وحماية وتعزيز حقوق االنسان عموما وحقوق المرأة والطفل خصوصا.

ك) مد المرأة بالمهارات والمعارف والخبرات واالمكانيات والخدمات المختلفة
التي تمكنها من االسهام في تحسين وحماية البيئة الطبيعية والسكانية

وتحسين مستوى معيشة أسرتها وتأمين رفاه وإستقرار أفرادها وخاصة االطفال
وتمكينها من الدفاع عن مصالح وحقوق االسرة.

ل) المساهمة في محو أمية المرأة االبجدية والقانونية والثقافية والسياسية .
م) دعم ومساندة المرأة الفلسطينية دفاعا عن حقوقها الوطنية المشروعة .
ن) دعم ومساندة المرأة العربية والتعاون معها لتحقيق االهداف المشتركة .
ص) التضامن مع نساء العالم في قضاياهن العادلة.
المادة( )6الوسائل:
لإلتحاد إتباع مختلف الوسائل المشروعة لتحقيق أهادفه وغاياته وفقا إلمكانياته
وحسب األولويات بما في ذلك:
أ) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل المرأة وتزويدها بالمعارف
والمهارات والخبرات والقدرات المختلفة.
ب) توفير الخدمات المساندة للمرأة وخاصة المرأة العاملة.
ج) القيام باألبحاث وإجراء الدرسات الميدانية المتعلقة بالمرأة األردنية أو العربية
والدراسات والبحوث الفكرية والعلمية ذات العالقة بموضوع المرأة.
د) حضور المؤتمرات واللقاءات واإلجتماعات المحلية والعربية والدولية
والمتخصصة المساهمة في أعمالها وتمثيل المرأة األردنية فيها.

هـ) إصدار مجلة متخصصة وإعداد ونشر المطبوعات وإنتاج المواد اإلعالمية

المختلفة وفقاً للقانون.

و) المساهمة في تنمية وتطوير وتفعيل عالقة المرأة األردنية بمختلف الهيئات
المحلية والعربية والدولية المعنية وتعزيز صالت التعاون والصداقة معهم.
ز) توفير الخدمات اإلستثمارية للمرأة في المجاالت المختلفة.
ح) إنشاء وإدارة مختلف المشاريع اإلنتاجية والخدمية والبرامج والمراكز والمعاهد
والصناديق و /أو المشاركة و /أو التوسط في إنشائها وإدارتها واإلشراف عليها
وإهائها أو تصنيفها تحقيقاً ألهداف وغايات اإلتحاد.
ط) إنشاء وإدارة مراكز للبحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات والمكتبات
والخدمات المتعلقة بالمرأة.
ي) اإلستفادة من وسائل اإلعالم المختلفة والتعاون معها.
ك) المشاركة بأعمال اللجان والهيئات المعنية بالمرأة أو ذات العالقة بها.
ل) عقد وتنظيم المئتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية والفعاليات
والعروض والمعارض واألنشطة المختلفة وتنظيم البرامج المتنوعة.
م) تنظيم الدورات التثقيفية والتدريبية في مختلف المجاالت التي تهم المرأة

والتعاون مع الجهات المعنية أو مشاركتها مثل هذه الدورات أو البرامج محلياً
وعربياً ودولياً والسعي لتمكين عضوات اإلتحاد والنساء من اإلستفادة منها.

ن) تنظيم مختلف أشكال وصور ووسائل التأثير والضغط المشروعة على الرأي
العام ومتخذي القرار فيما يقع ضمن أهداف اإلتحاد.
ص) دعم وتشجيع وصول المرأة إلى مواقع إتخاذ القرار.

ع) تخصيص برامج وفعاليات للقطاعات المختلفة من النساء كالنساء في
الريف والبادية والمخيم والمناطق الشعبية والمرأة المزارعة والعاملة وربة المنزل،
والشابات والطالبات المبدعات والموهوبات وصغيرات السن والمسنات وذوات
اإلحتياجات الخاصة.
ف) إجراء المسابقات وإعالن ومنح الجوائز والشهادات.

الباب الثالث
العضوية

الباب الثالث
العضويــة
الما(  )7عضوية االتحا( مفتوحة لكل إمرأ أر(نية أو زوجة أر(ني تتوفر فيها
شروط العضوية (ون تمييز .
الما(  )8شروط العضوية:
أ) االهلية القانونية وبلوغ الثامنة عشر من العمر
ب) الموافقة على أه(اف االتحا( وعلى نظامه االساسي .
الما(  )9إجراءات أكتساب العضوية :على أي راغبة باالنتساب الى االتحا(
وإكتساب صفة العضوية العاملة فيه أتباع مايلي:

أ) تق(يم طلب إنتساب وفق النموذج المع( من االتحا( موقعا منها بع( ملء البيانات
المطلوبة الى أقرب مقر لمركز أو لفرع في مكان اقامتها أو عملها .
ب) الحصول على تزكية خطية على نموذج الطلب موقعة من أثنتين من لجنة
االشراف على المركز أو الهيئة اال(ارية لفرع أو ثالث من عضوات الهيئة العاملة
للفرع .
() (فع رسم أنتساب مق(اره "(يناران أر(نيان".
هـ) تعرض طلبات العضوية على أول إجتماع تال للجنة االشراف على المركز أو
الهيئة اال(ارية للفرع المق(مة اليه وعلى االولى رفع الطلبات الوار( اليها مشفوعة
بالتنسيب المالئم الى الهيئة اال(راية للفرع الذي تتبعه وعلى الهيئة اال(راية للفرع
البت في الطلبات المرفوعة اليها مباشر أو من المركز في أول إجتماع تال.
و) تبلغ طلبات االنتساب بقرار قبول الطلب أو فضه ل(واعي ع(م إستيفاء شروط
العضوية خالل أسبوعين منتاريخ أتخاذه ويكون التبليغ بالي( مع التوقيع أو بالبري(
المسجل على عنوانها الم(ون على طلب االنتساب .
ز) يحق لمن رفض طلب أنتسابها بسبب نقص في البيانات أو المرفقات المطلوبة
إستكمال النواقص والتق(م بطلب ج(ي( في أي وقت كما يحق لها االعتراض على
القرار خالل شهرين من تاريخه الى اللجنة التنفيذية لالتحا( التي يتوجب عليها البت
في االعتراض في أول إجتماع تال لها وقرارها قابل لالستئناف الى المؤتمر العام
في أول إجتماع تال له ويكون قرار المؤتمر نهائيا.

الما(  )10فق(ان العضوية :
تعتبر منتهية في الحاالت التالية :أ) الوفا
ب) االستقاله.
ج) التخلف عن تس(ي( رسم االشتراك السنوي لم( أربة أشهر بع( تاريخ االستحقاق
على أن يسبق ذلك إمهالها م( شهرين بموجب إشعار خطي يسلم بالي( مع التوقيع أو
بالبري( المسجل على عنوانها الم(ون في سجل العضوية ويمكن إعا( العضوية
المفقو( لهذا السبب بطلب إنتساب ورسم ج(ي(ين.
() أرتكاب أي فعل يتنافى وأه(اف االتحا( أو نظامه االساسي على أن يسبق ذلك إتاحة
الفرصة للمعنية لل(فاع عن نفسها وفق إجراءات تنظمها الئحة تأ(يبية لالتحا(.
هـ) تتبع في شأن فق(ان العضوية االجراءات المتبعة عن( رفض طلب العضوية بالنسبة
لالعتراض االستناف .

و) ال يجوز للعضو التي أنتهت عضويتها الي سبب من االسباب أو لورثتها أستر(ا(
االشتراكات أو الرسوم أو الهبات أو التبرعات التي ق(متها لالتحا( أو ألي من هيئاته أو
مشاريعه .
الما(  )11أحكام عامة في العضوية :
أ) ينظم سجل عضويه لكل مركز أو فرع ت(ون فيه كافه البياناات الخاصاة بالعضاوية وتاتم
مراجعة السجل وت(قيقه وتج(ي( بياناته سنويا
ب) تسلم كل عضو بطاقة عضاوية تحمال صاورتها الشخصاية وتوقياع رئيساة االتحاا(
وأية بيانات مالئمة أخرى.
ج) لالتحا( إح(اث شارات عضوية خاصة تحمل شعر االتحا( .
() لالتحا( منح العضوية الفخرية لكل من أسهمت في النهوض بأوضاع المارأ األر(نياة
أو الحركة النسائية االر(نية أو كانت من الرائ(ات في مجالها وذلك بقارار تتخاذه اللجناة
التنفيذية بتنسيب من أية هيئة من هيئات االتحا( ويعلن عن منحها في إحتفال خاص .
هـ) يجوز قبول العضوية المؤازر بناء على طلب الشاخص أو الهيئاة التاي ترغاب فيهاا
ممن يتبنون أه(اف االتحا( رجاال ونساء وللعضاو الماؤازر أو مان يمثلاه قانوناا إن كاان
هيئااة أعتباريااة ح الحااق فااي تلقااي نشاارات االتحااا( وحضااور النشاااطات والفعاليااات التااي
ي(عى اليها وليس له حق الترشيح واالنتخاب والتصاويت علاى القارارات علاى أن يكاون
مساا((ا لالشااتراك الساانوي المقاارر ح ويتبااع بشااأن طلبااات االنتساااب للعضااوية المااؤازر
االجراءات المتعلقة بالعضوية العاملة ح
و) يجوز قبول عضوية أي إمرأ مقيمة إقامة (ائمة في المملكة
الما(  )12حقوق العضوية :
للعضو العامل الحق في:
أ) تلقاي االشاعارات والتبليغاات ويعتباار التبلياغ بواساطة النشاار بفحا(ى الصاحف المحليااة
تبليغا قانونيا ما ع(ا االشعارات الشخصية .
ب) حضور االجتماعات العا(ية والطارئة للهيئة العامة للفرع .
ج) الترشيح واالنتخاب لعضوية الهيئة اال(ارية للفرع أو المؤتمر أو المجلاس المركازي
أو اللجنة التنفيذية لالتحا( أو الي موقع أو مهمة فيه .
() اال(الء باالرآء والتصويت على القرارات في االجتماعات .
هـ) االطالع على السجالت والمحاضر والتقارير السنوية المالية واال(راية .
و) االشتراك في مطبوعات ونشرات االتحا( .

ز) االستفا( من برامج ومشاريع وخ(مات االتحا( .
ح) المشاركة في أعمال اللجان .
كل ذلك وفقا الحكام هذا النظام االساسي واللوائح والتعليمات المعمول بها في االتحا(.
الما(  )13واجبات العضوية :
على العضو العامل:
أ) (فع رسم االشتراك السنوي
ب) تساا(ي( االلتزامااات الماليااة االختياريااة االخاارى كرسااوم االشااتراك فااي المطبوعااات
ونشرات االتحا( واالستفا( من الخ(مات .
ج) االلتزام بأه(اف االتحا( ونظامه االساسي ولوائحه ال(اخلية وتعليماته .
() المشاركة بفعاليات ونشاطات االتحا( ولجانه وإجتماعاته ق(ر االمكان .

الباب الرابع
الهياكل والقواع( التنظيمية

الباب الرابع
الهياكل والقواع( التنظيمية
الما(  :)14اإلاحا هيئي عا يي الاز ق اع الام ال يمقتاطل اساى إلى اازيوز
سيا ة القا ل فل عمللا مل لج احقيق له افلا ي ات اإلاحا مول خوال تم جوب
اللياك الليئال الق اع الا ليميي الم ص ص عليلا فل هذا التاب.
الما ة( :)15ياك ل اإلاحا مول هياكو متكزيوي هياكو فتعيوي لكو م لوا إسواقال
إ اتي مووالل اموواتس شوواطلا احوول إشووتاف الليئووي الاوول اال هووا متاتووي وومل
الليك الا ليمل لإلاحا .
الما ة( :)16ياك ل الليك الا ليمل لإلاحا مل -:
 اإلاحووا و ه و لعلووى متاتووي ا ليميووي يموواتس لعمالووه إخاصاصووااه موول
خال الليئال المتكزيي الم ص ص عليلا فل هذا ال لا فقا ً ألحكامه.
 الظتع و ياألف مل ع مل الا و ال المسو ال لتسو اإل اسواب ال يقو
عل مئي ي شأ تقتات مل المجلس المتكزي فل ل إجامواع لوه ع و ل تاو
اقووو ي طلوووب متفوووق تطلتوووال اإل اسووواب قائموووي الا ووو يي مقووو ات تسووو
اإل اسوواب م قوو موول عوو ال يقوو عوول عشووت ع وو ال علووى لل يصووا

إجاماع اوا

ال يجو ز إ شواء

المؤامت الاا على قتات إ شاء الظتع فل ل
لكثت مل فتع فل المحافلي.
 المتكز و ياألف مل ع مول الا و ال ال يقو عول خكوس عشوت ل فول
المو ل ل التلو ال ل القووتل ل الم وواطق المخالظووي ياتو لقووتب فووتع ي شووأ
تقووتات موول الليئووي اإل اتيووي للظووتع ت وواء علووى طلووب خطوول م ق و موول عشووت
ع و ال متفووق تمووا يثتوول ا و فت شووت ط إ شوواء  ،علووى لل اصووا الليئووي
الاامي للظتع على القتات فل ل إجاماع اا للا ،يحق للمتكز لل يصوت
فتعا إذا ا فتل الشت ط المطل تي تم جب هذا ال لا .
 يمكوول فوول لي قوول اشووكي اللجووال ال ائمووي ل المؤقاووي موول عو ال يقو عوول
ثووالو ا شووأ الغووى اح و صووالحياالا تقووتات موول الجلووي الاوول ااتالووا كمووا
اماتس شاطلا ا ظذ ملماالا احل إشتاف هذ الجلي على مسؤ ليالا.
الما ة( :)17هيئات اإلتحا(:
يماتس اإلاحا لعماله مل خال هيئااه هل -:
ل) المؤامت الاا .
ب) المجلس المتكزي.
ج) اللج ي الا ظيذيي.
) الليئي الاامي للظتع.
هـ) الليئي اإل اتيي للظتع.
) لج ي اإلشتاف على المتكز.
ز) لجال الام المخالظي ال عيي ل الماخصصي ال ائمي ل المؤقاي المتكزيي
ل الظتعيي ال اخليي ل المشاتكي.
الما ة( :)18اام جمي الليئال فقا ً ألحكا القا ل هذا ال لا األساسل
الل ائ ال اخليي لإلاحا الااليمال القتاتال المام تلا.
الما ة( :)19المؤتمر العام-:
ه فل حا إ اقا لعلى سلطي فل اإلاحا -:
ل) ياووألف المووؤامت الاووا موول ع و ال المجلووس المتكووزي ع و ال الليئووي
اإل اتيي لك فوتع تاإل وافي إلوى الم و تال الم اختوال مول الليئوال الااموي
للظووت ع ت سووتي م تووي عوول كو عشووتيل ع و ة موول المس و ال فوول الظووتع

شووووتيطي لل ال ااجووووا ز سووووتي م وووو تال لي فووووتع  %50موووول ع وووو ال
المؤامت.
ب) ي عل المؤامت الاوا إلوى اإلجامواع الاوا ي موتة كو ثوالو سو ال ا جوه
اللج ي الا ظيذيي الو ع ة لا و ال الموؤامت فقوا ً لاقواتيت إجاماعوال الليئوال
الاامووي للظووت ع الاوول ي تغوول لل اا وومل عوو ع وو ال الظووتع المسوو ال
إلشاتاكاالل تااتيخ اإلجاماع لسوماء م و تال الظوتع الم اختوال لا و يي
المووؤامت ،اك و ل ال و ع ة تم جووب إشوواات خطوول يتلووم لا و ال المووؤامت
ت اسطي الظتع ل توإعالل تإحو ل الصوحف الي ميوي قتو خمسوي عشوت ي موا ً
علووى األقو موول م عو اإلجاموواع علووى لل اووا الو ع ة خووال األتتاووي لشوولت
األ لى مل الس ي ،ي عى المؤامت الاا إلى إجاماع عا ي متة ك س ي.
ج) اا مل ال ع ة ااتيخ مكال زموال اإلجامواع يتفوق تلوا مشوت ع جو
األعمووا ليووي ثووائق لخووتل اقووتت اللج ووي الا ظيذيووي ا زيالووا م و ال و ع ة إذا
األعما اا ي ال لا األساسل فيا جب اتليم الااو يالل
ا مل مشت ع ج
المقاتحي للا ال م ال ع ة.
) اا و لى تئيسووي اإلاحووا تئاسووي المووؤامت إلووى لل ي اخووب المووؤامت فوول ت ايووي
اإلجاماع هيئي تئاسي المؤامت.
هووـ) يك و ل إ اقووا المووؤامت قا ي وا ً تح و ت ل لتيووي ع و ااه ياخووذ قتاتااووه
تأ لتيوي لصو ال الحا ووتال فيموا عو القوتاتال الاوول يو ص هووذا ال لوا علووى
ل لتيي خاصي تلا.
) إذا لوو ياوو فت ال صوواب القووا ل إل اقووا المووؤامت فوول الوو ع ة األ لووى يؤجوو
اإلجاماع م ة لت عيل يك ل إ اقا قا يا تمل ح ت.
ز) يجوو ز عوو ة المووؤامت إلووى إجاموواع طوواتط ت ووا ًء علووى طلووب مالوو موول ثلثووق
ع ال الليئال اإل اتيي للظت ع ل ثلو ع ال الليئال الاامي للظت ع ل تتو
ع ال المؤامت ل ت اء قتات المجلوس المتكوزي لإلاحوا ا جوه اللج وي الا ظيذيوي
ال ع ة فق ق اعو عو ة الموؤامت إلوى اإلجاماعوال الاا يويعلى لل ال يو تج علوى
لعمووا اإلجاموواع الطوواتط سو ل الت و ل الت و الو ات ة فوول طلووب ل قووتات
جو
الو ع ة يا جوب او فت ال صواب القوا ل فول الو ع ة األ لوى إال لعاتوتل الو ع ة
ال يي.
ح) لإلاحوا عو ة مول يوتا مول الليئوال الشخصويال المحليوي الاتتيوي الاالميوي
ذال الاالقي األع اء الظختييل المؤازتييل للح ت المشاتكيفل لعماله كللا
ل تا لا ل حق الاص يل ل الاتشي ل اإل اخاب.

األعموا تالو إقوتات مشوت ع
ط) يتحو المؤامت فل األم ت الم تجوي علوى جو
األعما الوذي ااو اللج وي الا ظيذيوي تاو اإلسوائ اس توتلي الظوت ع يا جوب
ج
األعما ل تالااو يالل علوى ال لوا
اق ي المقاتحال تشأل إ تاج ت على ج
األساسل ل الل ائ ال اخليي إلى اللج ي الا ظيذيي قت لايي الس ي الماليي.
ي) المووؤامت الاووا ه و لعلووى سوولطي فوول اإلاحووا فوول حالووي إ اقووا
شؤ ل اإلاحا ا اط ته على جه الخص ص األم ت الااليي-:

يخوواص تكافووي

لعما إجاماعااه.
* إقتات ل اا ي مشت ع ج
* م اقشووي إعامووا الاقتيووت اإل اتي للج ووي الا ظيذيووي عوول لعمووا اإلاحووا شوواطااه
و الا و يي الاالقوال الااموي
خال الو تة الم اليوي تموا فول ذلوك إسوااتا
يتها مل األ اع الماالقي تاإلاحا .
* تس السياسي الاامي لإلاحا .
* إقتات خطط الام المقاتحي مل اللج ي الا ظيذيي لإلاحا متاشوتة ل الو ات ة إليلوا
مل الظت ع ل المتاكز ل اللجال ل الليئال ل التتامج الااتاي لإلاحا .
* م اقشي اص يق الحساتال الخااميوي لإلاحوا الميزا يوال السو يي عول السو ال
الماليووي الم اليووي م اقشووي إقووتات مشووت ع الميزا يووي الاق يتيووي للسوو ايل الموواليايل
إقتات السياسي الماليي لإلاحا .
* م اقشوووي إقوووتات اللووو ائ الااليموووال الماليوووي اإل اتيوووي الا ليميوووي الاأ يتيوووي
يتها مما ياطلته اسييت عم اإلاحا .
* ااييل م قق حساتال اإلاحا اح ي لاااته.
* إ اخاب ع ال المجلس المتكزي تاإلقاتاع الستي.
* ال لت التل فل الطاو ل تقوتاتال اإلسوائ اف الصوا تة عول المجلوس المتكوزي
الطلتوووال الووو ات ة للموووؤامت فقوووا ً ألحكوووا ال لوووا األساسووول ل لي مووول اللووو ائ
الااليمال المقتتة.
* ليووي لم و ت لخووتل وومل له و اف ايووال اإلاحووا ياقتتعت وولا علووى المووؤامت
األعما فل ت ايي اإلجاماع.
تقتات ل لتيي الحا تال على لل ا تج على ج
الما ة( :)20المجلس المتكزي-:
ل) ياألف مل تئيسال الظت ع إ افي إلى ثالثي عشتيل ع ا ً يوا إ اخواتلل مول
تيل ع ال المؤامت الاا تواإلقاتاع السوتي موتة كو ثوالو سو ال ي واف إلوى
هذا الا م ازيا ً للزيا ة فل لع ا الظت ع فيما تيل تايل.
ب) ي اط تالمجلس المتكزي اإلخاصاصال الااليي-:
* اإلشتاف على عم اللج ي الا ظيذيوي لإلاحوا الليئوال اإل اتيوي للظوت ع متاقتوي
ا ظيذ قتاتال المؤامت خطط الام سياسال اإلاحا تتامجه.
شاطال الظت ع المتاكز اللجال.
* اإلشتاف على ا سيق جل

* م اقشي إقتات الخطط الا ليميي الماليوي اإل اتيوي الو ات ة مول اللج وي الا ظيذيوي
الظت ع المتاكز مشاتي الميزا يال تما فل ذلك الك الال ساق للمؤامت.
* اكليف اللج ي الا ظيذيي تالملمال لاسييت شؤ ل اإلاحا .
* إ اخاب تئيسي ع و ال اللج وي الا ظيذيوي مول تويل ع و ال المجلوس تواإلقاتاع
السوووتي فووول ل إجامووواع ياقووو المجلوووس فووو ت إ اخاتوووه ا اخوووب التئيسوووي ت تقوووي
م ظصلي.
* اااتووت تئيسووي اللج ووي الا ظيذيووي الم اختووي موول المجلووس تئيسووي لإلاحووا للمجلووس
المتكزي.
ج) يظص المجلس المتكزي فل الطلتال ال ات ة مل الظت ع اإلسائ افال المق مي
مل ع ال اإلاحا تما فل ذلك الطلتوال الماالقوي تااليوق ل الظصو مول ع و يي
المجلس لفستاب ال ات ة فل لا اإلاحا ل لي مل ل ائحه الا ليميي.
) يجام المجلس المتكزي إجاماعا ً عا يا ً اح ا ً متة ك لتتاي لشولت علوى األقو
لعما اإلجاماع يااتت اإلجامواع
ت ع ة مل التئيسي اا مل مكال زمال ج
قا يا ً تح ت ل لتيي الا ال فول حالوي عو إكاموا ال صواب القوا ل يؤجو
اإلجاماع لم ة خمسي عشت ي ما ً يااتت اإلجاماع الثا ل قا يا ً تمل ح ت.
هـ) ااخذ القتاتال تاأل لتيي الاا يي ألص ال الحا وتال موا لو يو ص هوذا ال لوا
على ل لتيي خاصي تتا األم ت.
) ياق المجلس إجاماعوال طاتئوي ت واء علوى عو ة اللج وي الا ظيذيوي ل طلوب ثلوو
ع ال.
الما ة( )21اللجنة التنفيذية:
ااألف مل لح عشت ع ا ً ي اختلل المجلس المتكزي مل تيل ع ااه تاإلقاتاع
السووتي تو تقايل م ظصوولايل للتئيسووي الا و ال الاشووت فوول ل إجاموواع لووه يووا
ا زي الم اصب تيل ع ال اللج ي الا ظيذيوي فول ل إجامواع للوا علوى لل يكو ل
ائتالا لميل السوت ائتالوا
مل تيل هذ الم اصب ائتي التئيسي لمي ي الص
للج ي الا ظيذيي إح او ليي م اصب ت تيي لقياملا تمسؤ ليالا.
ل) ا اط تاللج ي الا ظيذيي اإلخاصاصال الااليي:
* ا ظيذ قتاتال لمؤامت الاا المجلس المتكزي.
* ا ظيذ السياسال الخطط التتامج المقتة مل المؤامت الاا المجلس المتكزي.
* اوو قيق ع وو يي الظوووت ع اإلشووتاف علووى موووؤامتال الظووت ع علووى إ اخاتوووال
الليئال اإل اتيي للظت ع المصا قي على ال اائج.

* إع ا الاقتيت السو ي اإل اتي الموالل الا ليمول علوى لل يا ومل إسااتا وا ً
شامالً أل اع اإلاحا مالياه ع ياه فت عه متاكز ل شوطاه مشواتكااه
فااليااه تتامجه.
* إع ا مشت ع الم از ي الاق يتيي للس ي الماليي الااليي.
* إع ا مشت ع الل ائ األ لمي الالزمي لإلاحا .
* إ اتة األعما الي ميي للإلاحا ااييل الم لظيل اح ي ملامل حق قل الماليي
شت ط إساخ امل إ لاء عملل .
* اشكي اللجال اإلشتاف على عمللا.
* اشكي ف اإلاحا ل ممثالاه للمؤامتال اللقاءال ل الظااليوال المخالظوي ذال
الاالقي محيا ً عتتيا ً لياً.
لعموا اإلجاماعوال لليئوال اإلاحوا المتكزيويكالمؤامت المجلوس
* إقاتاح جو
المتكوووزي اللجوووال القيوووا تاألعموووا الاتايتوووال الاح ووويتيي إقاوووتاح مشووواتي
الخطط التتامج لاحقيق له اف ايال اإلاحا .
تط السجالل ال فاات المقتتة.
* ا لي
ايااه.
* إاخاذ ما يلز مل إجتاءال لا ظيذ احقيق له اف اإلاحا

الما ة( )22الرئيسية:
تئيسووي اإلاحووا هوول ال اطقووي تإسوومه ممثلاووه لمووا الغيووت لمووا الجلووال التسووميي
الق ائيي ااتلس إجاماعال الموؤامت إلوى لل يوا إ اخواب هيئوي تئاسوي ،ااوتلس
إجاماعال المجلوس المتكوزي اللج وي الا ظيذيوي للوا حوق الا قيو عول اإلاحوا فول
الماامالل الاق كافي األم ت كما اا لى اإل اتة اإلشتاف علوى لعموا اللج وي
الا ظيذيي ال ع ة لإلجاماعال فقا ً ألحكا هذا ال لا ااو لى جمياصوالحياالا فول
حالي ياتلا.
الما ة ( )23لمي ي الست:
ااووو لى لمي وووي السوووت الاح ووويت لإلجاماعوووال إعووو ا المتاسوووالل اووو يل قوووائ
تط المحا ت ا قيالا مو التئيسوي ا لوي السوجالل تموا فيوه سوج
الجلسال
الا و يي المتكووزي حظللووا اح و يثلا حظوول ا لووي ثووائق متاسووالل ل تا
اإلاحووا اإلشووتاف علووى لع و ا ال ثووائق الاقوواتيت المتاسووالل ال و ات ة لإلاحووا
مااتاووي المتاسووالل الصووا تة القيووا ل اإلشووتاف علووى كافووي األعمووا المكاتيووي
لإلاحا اا لى ائتالا جمي صالحياالا فل حالي ياتلا.
الما ة( )24أمينة الصن(وق:
أ .امينة صن(وق اللجنة التنفيذية :

اللج ووي الا ظيذيووي اإلشووتاف علووى ا ظيووذ اإلجووتاءال الماليووي
ااو لى لم يووي صو
الال اقتتها اللج ي الا ظيذيي فقا لل لا األساسل الل ائ الماليي الماام ة فول
االاحووا  ،اقو ي الاقوواتيت الماليووي ااو لى ائتالووا جمي و صووالحياالا فوول حالووي
ياتلا.
ب .أمنية صن(وق الفرع :
الظوتع إسواال المتوالم الاول اوت للظوتع تم جوب إيصواالل
اا لى لم يي صو
تسووميي مخا مووي م قاووي م لووا إيو اع الووك المتووالم فوول المصووتف الووذي احو
الليئووي اال اتيووي اإلشووتاف علووى حظوول المسووا ال الماليووي فوواات الحسوواتال
الخاصي تالظتع إعو ا كشو فال شولتيي عول ال و الموالل للظوتع عت ولا
علووى الليئووي اإل اتيوووي الا قيوو مووو تئيسووي الظووتع علوووى المسووا ال المخالظوووي
الماامالل الماليي الخاصوي توالظتع ااو لى ائتالوا جميو صوالحيالا فول حالوي
ياتتلا ا الم افقي عليلا تاإلجماع .
الما ة( )25الهيئة العامة للفرع:
ااووألف موول جمي و ع و ال الظووتع المتاكووز الااتاووي لووه المس و ال إلشوواتاكاالل
خال عشتة ليا قت م ع إجاماع الليئي الاامي.
المووا ة( :)26اجامو الليئووي الاامووي للظووتع سو يا ً خووال األشوولت الثالثووي األ لووى موول
الس ي الماليي قت شلت على األق مل م ع إ اقا الموؤامت ااتو تشوأ لا األحكوا
الماالقي تالمؤامت إال مااقا ل طتيااه يت ذلك.
الموا ة( :)27ا واط تالليئووي الااموي للظوتع ذاالووا علوى مسوا ل الظووتع ا اخوب الليئووي
الاامي للظتع هيئوي إ اتيوي مول اسو ع و ال كو ثوالو سو ال تواإلقاتاع السوتي
كما ا اخب م تال الظتع للمؤامت الاا فقا ً لل سوتي الم صو ص عليلوا فول الموا ة
( )19لعال .

المادة( :)28الهيئة اإلدارية للفرع:

تطب ـ ــق عليه ـ ــا القواع ـ ــد ذاته ـ ــا المطبق ـ ــة عل ـ ــى اللجن ـ ــة التنفيذي ـ ــة لإلتح ـ ــاد وتم ـ ــار
الصــالحيات ذات الطبيعــة التنفيذيــة علــى مســتوى الفــرع ممــا ال يخــتص بــه المجل ـ

المركزي واللجنة التنفيذية للإلتحاد وتحت إشرافهما.
المادة( :)29اللجنة المشرفة على المركز:

وتتألف من خم

عضوات يـتم إنتخـابهن مـرة كـل ثـالث سـنوات ،مـن قبـل عضـوات

المركز المسددات وبإشراف الهيئة اإلدارية للفرع الذي يتبعـه المركـز وتنتخـب اللجنـة
مـن بـين عضـواتها مشـرفة المركـز وهـي التـي تمثلـه ،وتخـتص اللجنـة التنفيذيـة بتنفيــذ
ق ـ اررات الهيئــة العامــة للفــرع وتســيير شــؤون المركــز ونشــاطاته تحــت إش ـراف الهيئــة

اإلدارية للفرع.
المادة( )30قواعد تنظيمية عامة:

أ) ال يجــوز الجمــع بــين هيئتــين قيــادتين (الهيئــة القياديــة تعنــي الهيئــة اإلداريــة للفــرع

واللجنة التنفيذية).
ب) ال يجــوز لعضــو اإلتحــاد اإلشــتراك بالتصــويت علــى أي ق ـرار يتعلــق بــإبرام عقــد

معها أو رفع دعوى ضدها أو إنهـاء دعـوى بينهـا وببـين اإلتحـاد أو عنـدما تكـون لهـا
مصــلحة شخصــية فــي الق ـرار المطــروح ويســتثنى مــن ذلــك اإلقت ـراع إلنتخــاب اللجنــة
التنفيذية أو غيرها من الهيئات أو اللجان أو مانص عليه هذا النظام.

ج)يشــترط فــيمن ترشــح نفســها ألي موقــع أن يكــون قــد مضــى علــى عضــويتها ســنة

كاملة كما يشترط فيمن تنتخب أن تكون قد مضى علـى عضـويتها سـتة أشـهر علـى
األقل.
أ .ال يجوزش ــغل أي منص ــب ف ــي الهيئ ــات القيادي ــة المنتخب ــة وه ــي اللجن ــة التنفيذي ــة
والهيئة االدارية ولجان المراكز في االتحاد ألكثر من دورتين متتاليتين.
ب .ال يجوز الجمع بين الوظيفة في االتحاد وعضـوية الهيئـات القياديـة المنصـوص
عليها .
ت .ال يجــوز زيــادة نســبة تمثيــل الموظفــات عــن  %25مــن عــدد عض ـوات المجل ـ
المركزي .

د) يــتم الترشــيح بمــلء النمــوذج المعــد فــي مقــر اإلتحــاد أو الفــرع ويوقــع عليــه م ــن
الرئيسة وأمينة السر خالل المدة المعلن عنها ووفقـاً لإلجـراءات المقـررة بموجـب هـذا

النظام أو اللوائح أو التعليمات.

هـ ــ) تتب ــع ف ــي إدارة اإلجتماع ــات وإتخ ــاذ القـ ـ اررات القواع ــد واإلجـ ـراءات المنص ــوص
عليه ــا ف ــي ه ــذا النظ ــام أواللـ ـوائح الداخلي ــة أو التنظيمي ــة للإلتح ــاد أو وفقـ ـاً لتعليم ــات
رئيسة اإلجتماع والتي يتم اإلعالن عنها في بدايته.

و) عند تساوي األصوات يعتبر صوت الرئيسة مرجحاً.

يــتم تــدوين وقــائع اإلجتماعــات بدقــة وتفصــيل مــن قبــل مقــررة اإلجتمــاع وأمينــة ســر
اإلتحاد وتحفظ محاضر اإلجتماعات موقعة من الرئيسة والمقرررة وأمينة السر.
ز) ألي متضــررة مــن أي قـرار صــادر عــن أي مــن هيئــات اإلتحــاد اإلعتـراض لــدى
الهيئة األعلى واإلستئناف للمؤتمر العام بموجب إستدعاء خطـي مفصـل يـورد للمقـر
الرئيسي لإلتحاد مقابل إيصال باإلستالم قبل شهر على األقل من موعد اإلجتماع.
ح) يغلــق بــاب الترشــيح ألي موقــع قبــل أســبوع مــن موعــد اإلجتمــاع المقــرر إلج ـراء

اإلنتخ ــاب ويك ــون الترش ــيح عل ــى النم ــوذج المع ــد وف ــي مق ــر الهيئ ــة ويعتم ــد بتوقي ــع

الرئيســة وأمينــة الســر ويــتم إعــالن أســماء المرشــحات وقائمــة الناخبــات علــى لوحــة

اإلعالن ــات ف ــي مق ــر الهيئ ــة ف ــي الي ــوم الت ــالي إلغ ــالق ب ــاب الترش ــيح وتك ــون قابل ــة

لإلعتراض في اإلجتماع.

ط) فــي حالــة تســاوي األص ـوات بــين مرشــحتين أو أكثــر فــإن العضــو األقــدم إنتســاباً
لإلتح ــاد تعتب ــر زالف ــائزة وإذا تس ــاوت مرش ــحتان ف ــي ت ــاريخ اإلنتس ــاب تعتب ــر العض ــو

األكبر سناً هي الفائزة.

وإذا تعذر تطبيق هذه األس

يعاد اإلقتراع.

ي) تتــولى اللجنــة التنفيذيــة العالقــات الخارجيــة عربي ـاً ودولي ـاً ويحــق للفــرع اإلتصــال
بالهيئات المحلية بعد إشعار اللجنة التنفيذية بذلك.

الباب الخامس
المالية

المااادة( :)31يتمتــع اإلتحــاد وكــل مــن فروعــه بإســتقالل مــالي يحــق إســتالم الم ـوارد
وإتفاقها وفقاً ألحكام القانون وهذا النظام واللوائح واألنظمة المالية لإلتحاد.

المادة( :)32تتألف الموارد المالية لإلتحاد وألي من الفروع من:

أ) رســوم اإلنتســاب واإلشــتراكات الســنوية للعض ـوات أو النســبة المقــررة لإلتحــاد مــن
الفروع.
ب) التبرعات والهبات والوقفيات والوصايا ومختلف أشكال التمويل غير المشروط.
ج) ريع النشاطات وإيرادات الفعاليات.
د) إيرادات المطبوعات والنشرات والمواد اإلعالمية.
هـ) ريع المنتجات.

و) المخصصات المقررة لإلتحاد أو ألي من فروعه من الجهات الرسمية.

ز) أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية للإلتحاد أو الهيئة اإلدارية للفرع.

المادة( )33أحكام مالية عامة:
* يترتــب علــى كــل فــرع دفــع  %15مــن م ـوارده الســنوية لإلتحــاد تســدد خــالل ثالثــة
أشهر من بداية السنة المالية.

* قيمــة رســم اإلنتســاب دينــاران أردنيــان للعضــوية العاملــة وعش ـرة دنــانير للعضــوية
المــؤ ازرة يــتم دفعهــا عنــد تقــديم طلــب اإلنتســاب وتعــاد فــي حــال رفـ

الطلــب ويعتبــر

رسم اإلنتساب رسم إشتراك عن المدة الباقية من السنة المالية للإلتحاد.

* رســم اإلشــتراك الســنوي دينــاران أردنيــان يــتم تســديدهما خــالل شــهرين مــن بدايــة
السنة المالية.
* تحدد األنظمة واللوائح المالية األحكام التفصيلية التي لم يرد عليهـا نـص فـي هـذا
النظام.

المادة( )34السنة المالية لإلتحاد:

تبدأ السنة المالية لإلتحاد في األول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهـي فـي

 31كانون األول من نف

السنة.

المادة( :)35تودع أموال اإلتحاد في مصرف و/أو مصارف تعينها اللجنة التنفيذيـة

أو الهيئ ــة االداري ــة للف ــرع  ،ويج ــوز أن تح ــتفظ أمين ــة الص ــندوق بمبلـ ـ للمص ــروفات
النثري ــة العاجل ــة وف ــق اللـ ـوائح المالي ــة الناف ــذة و االحتف ــا بمبلـ ـ تح ــدده اللـ ـوائح م ــن

صندوق اللجنة التنفيذية .

* يقــوم بتــدقيق حســابات اإلتحــاد مــدقق حســابات قــانوني يعينــه المــؤتمر العــام ويحــد
اتعابه.
* يعـ ــد اإلتحـ ــاد وكـ ــل مـ ــن فروعـ ــه ميزانيـ ــة ويعمـ ــل وفـ ــق ميزانيـ ــة تقديريـ ــة وكالهمـ ــا
تخضعان للمصادقة .
* تــدقق الحســابات وتصــدر الميزانيــات خــالل مــدة اقصــاها نهايــة األشــهر األربعــة
األولى من السنة المالية .
المادة( )36حسابات اإلتحاد :

* يمس ــك اإلتح ــاد وك ــل م ــن فروع ــه حس ــابات منظم ــة ويعتم ــد األص ــول المحاس ــبية
ويحتفظ بدفاتر الحسابات في مقاره والينفق أي مبل من أموال اإلتحاد اال بقرار مـن

الهيئة المختصة وألغراض اإلتحاد .
* يص ــرف أي مبلـ ـ م ــن أمـ ـوال اإلتح ــاد بموج ــب مس ــتند م ــالي م ــن رئيس ــة اإلتح ــاد
وأمين ــة الص ــندق ووفق ــا للـ ـوائح المالي ــة الداخلي ــة الت ــي تص ــدرها اللجن ــة التنفيذي ــة وت ــم
إقرارها باالجماع .
*تدقق حسابات اإلتحاد خالل الثالثة أشهر االولى من انتهاء السنة المالية .

الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية

الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية
المااادة( :)37لإلتحــاد أو أي مــن فروعــه الحــق فــي امــتالك األم ـوال المنقولــة وغيــر
المنقولــة واســتئجارها وامــتالك منفعتهــا وبيعهــا وتأجيرهــا ورهنهــا والتصــرف بهــا بكــل
وبأي شكل من أشكال التصرف القانوني وبحدود احتياجات اإلتحاد ووفقاَ للقانون .

الماااااادة( :)38اليعـ ــدل هـ ــذا النظـ ــام األساسـ ــي أو أي مـ ــن احكامـ ــه االفـ ــي مـ ــؤتمر
إســتثنائي وبأغلبيــة ثلثــي عض ـوات المــؤتمر العــام وتــم التعــديل باالجمــاع علــى أن

يكون التعديل مدرجا على جـدول األعمـال والمقترحـات مرفقـة مـع الـدعوة ويعتبـر أي

تعــديل نافــذا بعــد اق ـ ارره مــن المــؤتمر ووفق ـاَ للنظــام والقــانون وال يطبــق التعــديل بــأثر
رجعي ويتوجب على اإلتحاد وفروعه تكييف أوضاعهم وفقـاَ لالحكـام الجديـدة خـالل
سنة من نفاذ التعديل كحد أقصى .

المااادة( :)39للمــؤتمر العــام إقـرار األنظمــة واللـوائح الالزمــة لتحقيــق أهــداف اإلتحــاد

وتسيير أعماله وضبطها وفقاَ ألحكام هذا النظام .
المادة( :)40لي
أو يمـ ـ

من شأن أي تعـديل علـى النظـام األساسـي أن يطبـق بـأثر رجعـي

ب ــأي م ــن حق ــوق الغي ــر أو أي الت ازم ــات تعاقدي ــة س ــابقة وتطب ــق األحك ــام

المستحدثه من تاريخ إكتسـابها صـيغة النفـاذ مـالم يـنص هـذا النظـام أو القـانون علـى
خالف ذلك .
المادة( )41حل اإلتحاد:

أ) اليجوز حل اإلتحاد اال بموافقة ثلثي عضوات المؤتمر العام ووفقاَ للقانون .

ب) اذا حــل اإلتحــاد فتــؤول أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة الــى الجهــة التــي يقررهــا

الم ــؤتمر بع ــد تس ــديد الت ازم ــات اإلتح ــاد كاف ــة وعل ــى أن تك ــون ذات أه ــداف وغاي ــات

مشابهة وإال تم التصرف باألموال وفقاَ للقانون .
المادة( :)42يحق للمجل المركزي بأغلبية الثلثـين تجميـد أو حـل أي هيئـة أو فـرع
أو مركــز فــي حــال امعانهــا بمخالفــة قـ اررات اإلتحــاد أو أي مــن هيئاتــه وفقـاَ للتسلســل
الهرمي وتتبع اجراءات اإلعتراض واإلسئناف المقررة للعضو بالنسبة للهيئة .

المااادة( :)43يلغــي هــذا النظــام األساســي  ،النظــام الســابق لإلتحــاد ويعمــل بــه مــن

تاريخ استيفائه مقتضيات النفاذ ووفقـاَ للقـانون ويتوجـب علـى هيئاتـه المختلفـة تكييـف
أوضاعها وفق أحكامه خالل مدة اقصاها سنة .

