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 الأسايس والنظام ادلاخيل لش بكة حامية املرأأةالنظام 

 

 من حنن –الأوىل املادة  ▪

 دمع ومتكني املرأأة يف اكفة اجملاالتمن منظامت مدنية غري س ياس ية غري حزبية غري رحبية هتدف اىل  جتمعحنن  حامية املرأأة ةش بك

 2019 - 7 - 31سيس: أأ اترخي الت

 ونسعى لتوس يعها من خالل فتح عده فروع لها داخل وخارج سورية كام ميكن  أأنطاكيا، مركز اسايس يف :هامركز أأعامل 

 ثليث أأعضاء جملس الامناءتغري املقر بقرار من 

 لك ادلول اليت يتواجد فهيا سورايت :هامنطقه اعامل 

 :املوقعون عىل هذا النظام

 . االإدارةواذلي ميثلهم أأعضاء جملس من قبل املنظامت  ممن مت تفويضهمه 

 الش بكةهداف أأ  - املادة الثانية ▪

 .بناء مرشوع وطين مدين يشمل مجيع الرشاحئ النسائية السورية الراغبة يف املشاركة يف بناء الوطن -1

 .او دينيه او عرقيه س ياس يةاركه امجليع مبختلف الانامتءات بدون اجنده قبول ومش -2

 .يف مجيع امليادين الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية ورايديةكني املرأأة السورية جبميع اجملاالت لتكون فاعةل ومشاركه مت -3

 .اسرتاتيجية موحده للجمعيات فامي خيص جانب امحلاية بناء -4

 .تنس يق اجلهود مع املنظامت وامجلعيات الاخرى العامةل يف جمال امحلاية والمتكني -5

 .الالجئنيللك الارضار املادية والبرشية اليت اصابت النساء يف سوراي واماكن تواجد  تشكيل قاعده بياانت -6

 .رفع قدرات وكفاءات الكوادر العامةل يف جمال امحلاية -7

 .جلهود اليت تصب يف صاحل منارصة قضااي املرأأة السوريةحشد الراي العام العريب والعاملي دلمع لك ا -8

والعمل عىل  احملافل ادلولية اكفةالس ياسات العامة والقوانني اخلاصة دلمع متثيل الس يدات السورايت المتثيل العادل يف  صياغةيف  املسامهة -9

 .املؤسسات العامة واخلاصة اكفةيف  ابملئة 30حتقيق احلد الادىن يف الكوات بنس به 

طارتشكيل  -10  .قانوين معرتف به من قبل املنظامت العاملية واملؤسسات ادلولية املاحنة اإ

 :الية معل الش بكة لتحقيق اهدافها

 

 اجملاالت لفريق معل الش بكة وللأعضاء باكفةتنس يق تدريبات خاصه ابمحلاية وبناء القدرات وتدريبات خاصه بمتكني املرأأة  -1

            .واخلارجاملنتس بني لها يف ادلاخل 

                                                                                                        

 متكني املرأأة ورفع قدراهتا عن طريق التدريبات اخملتلفة                    -2

                               

ل وحشد و منارصة مس مترة غايهتا اخلروج مبخرجات عن كيفية حامية املرأأة ودورها يف هنضة الوطن ب االإضافة الإيصال صوتنا ورشات مع-3

 للمجمتع ادلويل
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ريع +مكتب الاحصاء لتشكيل قاعدة بياانت يتحدث ابس مترار )همم جدا املكتب الاحصاء لأنه من خالهل ميكن مكتب ادلراسات و املشا-4

 الانطالق لأي مرشوع و مكتب ادلراسات و املشاريع يبنا عىل االإحصاء(

 

  لبورشوراتاصدار املطوايت و اجلرائد و اجملالت و ا-5

يتنا - مادة الثالثة   روأ

 وصول املرأأة السورية اىل مراكز صنع القرار من خالل مشاركهتا الفاعةل يف هنضة الوطن وتمنيته  الرؤية: 

 .اجملاالت اكفةيف  السوريةني املرأأة دمع ومتك :الرساةل

 

 املنتس بون لش بكة حامية املرأأة -املادة الرابعة ▪

 +الس يدات املس تقالت  عند التأأسيسلش بكه أأسامء امجلعيات املنضمة اىل ا

 

 أأ  .1

 ب .2

 ج .3

 ج .4

 اخل .................. .5

 

 

  رشوط العضوية - املادة اخلامسة ▪

 :رشوط العضوية

 .عىل أأن تثبت ذكل رخصة أأو يف قيد الرتخيصان تكون امجلعية م -1

 .ان تقدم نسخه عن نظاهما ادلاخيل يبني الهيلكية واسامء املفوضني عهنا -2

 .من اترخي التأأسيس وتقدم ما يثبت ذكل أأشهران ال يقل معر امجلعية عن س ته  -3

 .ان ال تكون امجلعية ذات طابع س يايس او حزيب او ديين او مرتبط ابي تنظمي عسكري -4

رؤية واهداف سورية او غري سورية وما تقدمه يوافق  املنظمةتقوم بتقدمي خدمات لالجئات السورايت سوء اكنت  ان تكون امجلعية -5

 .الش بكة

 .ا عىل الارض وتعمل يف جمال متكني املرأأة وحاميهتا يف ادلاخل اواي دوهل اخرىفعاليهت اوله املنظمةتكون ان  -6

) ال يس تفاد العضو اجملمد من أأنشطة الش بكة للفرتة الزمنية اليت مت فهيا جتميد عضويته و فرصه يف الرتش يح و التجميد العضوية  -7

 الانتخاب تكون قليةل(

 :القواعد العامة لالنتساب

 :جيب ان ترسل امجلعية اليت ترغب ابالنتساب ما ييل

 ش بكة حامية املرأأة اىل املدير الاداري تظهر اهامتم امجلعية ابلعضوية يف مكتب رساةل -1

 .رأأةامل حاميةيكون طلب العضوية وفق الطلب املعمتد من ش بكه  -2

 .فهياأأحدهام عضو مؤسس  رساليت توصيه من مجعيتني اعضاء يف الش بكة -3
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 للجمعية الراغبة ابالنتساب. صورة عن الرتخيص القانوين او حمرض اجامتع التأأسيس -4

 .نسخه عن النظام الاسايس يبني فيه هيلكيه امجلعية واسامء املفوضني عهنا -5

 ا احلايل. تقرير عن نشاط امجلعية وجحم معله -6

 .ان حتقق رشوط العضوية املذكورة يف املادة السابقة -7

دارة يفقدم طلب الانتساب بعد اس تكامل رشوط العضوية ي -8 عىل  ش بكة حامية املرأأة ويمت مضن الاجامتع اختاذ القرار اول اجامتع جمللس اإ

 .عدمه عضويه امجلعية او

 نتساباملس تقالت يقمن بتقدمي السرية اذلاتية  مرفقة مع طلب الا-9

 

 :املادة السادسة ▪

 :لش بكةل عضويه امجلعية من ازوا -أأ 

 .لغاء تسجيل امجلعيةاإ  -1

 .الفصل -2

ذا مل تدفع اشرتاك ثالث أأشهر متتالية او س تة أأشهر متفرقة من العام اذلي يبدا من  -3 تزول عضوية املنظمة اإ

 . اترخي اقرار النظام ادلاخيل بنسخته املعدةل

ذا مل تدفع اشرتاك بعد ميض عام من اترخي اس تحقاقه، واذلي يبدا من تزول عضوي -4 ة الس يدة املس تفيدة اإ

 اترخي اقرار النظام ادلاخيل بنسخته املعدةل

 ش بكةفصل امجلعية عن عضويه ال  -ب

 .ادبياماداي او  رضرا جس امي لش بكةذا قامت امجلعية اومن ميثلها بعمل من شانه ان يلحق يف ااإ  -1

 .خشيصذا اس تغلت امجلعية انضامهما لغرض اإ  -2

ذا -3  .ش بكةاحنرفت امجلعية عن الغاايت املرسومة لل  اإ

 :احلاالت التالية أأحدالاعضاء بقرار من الهيئة العامة يف  أأحدتلغى عضويه اية مجعيه او  -ت

 .النظام الاسايس للش بكة الفهخم -1

 م دفع رسوم العضوية عد -2

اذلي الأمناء جمللس يف حال اختاذ قرار شطب العضوية للجمعية فميكن للك عضو حق الطعن بقرار الشطب دلى اول اجامتع  -ث

مت رفض كتابه يف مده سي والا  جملس الامناءقبل انعقاد  أأشهر مده أأقصاها ثالثة الشطب ويتعني تقدمي الطعن يف ييل قرار

 .قرار الشطب من قبل امني الرس معلال ومقروان ابلواثئق اقصاها شهر منذ ارسال

 .ويكون حضوره الاس امتع اليه اىل ان تتخذ الهيئة قرارهاالأمناء جملس  ميكن للعضو اذلي مت شطب عضويته املشاركة يف ال -ج

يف مجيع احلاالت يمت تبادل قرارات رفض القبول الشطب او الطرد وتبادل املراسالت من خالل الفاكس او الربيد الالكرتوين مع  -ح

 .اس تالممضمنه بوصل  رساةلاس تالم او  وصل

ذاملمثل عن امجلعية املقدمة للطعن الأمناء جملس س متع ي  -خ  .اكن موجودا او ملمثل عنه مث ملمثل جمللس االإدارة اإ

 .حيدد رئيس الاجامتع مده املداخالت  -د

 .طرح مجيع الأس ئةل اليت يرون ابهنا مفيدةالأمناء جملس ميكن لأعضاء  -ذ

 .يف حال غياب امجلعية املقدمة للطعن يمت اخطارها ابلقرار املتخذ كتابه فور اختاذه اصوال -ر

 اعاده العضوية - املادة السابعة ▪
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ذاب عدم دفعها الاشرتاك الس نوي اعاده العضوية اىل امجلعيات اليت زالت عضويهتا بسب للش بكةجيوز للهيئة االإدارية  -1 امجلعية  ادت تكل اإ

 .ق علهيااملبلغ املس تح

ذاعاده العضوية اىل امجلعية اليت زالت عضويهتا لغري سبب عدم دفعها الاشرتاك اإ  للش بكةجيوز للهيئة العامة  -2  صوت عىل ذكل ثلثا اإ

 .أأعضاهئا اذلين حيق هلم احلضور

 ي سبب من الاس باب ان تسرتد الاشرتأاكت او الهبات او التربعات او الاموال اليت قدمهتاال جيوز للجمعية اليت زالت عضويهتا لأ  -3

 لش بكة حامية املرأأة.

 اس تغاللها والترصف هبا وكيفية ش بكةموارد ال  - املادة الثامنة ▪

دوالر  20ومسامهة امجلعيات واملس تفيدات، حيث يتوجب عىل الاعضاء املنتس بني للش بكة بدفع رسوم انتساب قميته رسوم العضوية  -1

 دوالر س نواي للمس تفيدات. 50شهراي للجمعيات، و

 .الهبات والاعاانت غري املرشوطة اليت يقدهما الافراد واحلكومات واملنظامت ادلولية بعد موافقه جملس االإدارة -2

 والوقوف عىل حالهتا وحيرص عىل ان تسري مراجعه ماليه جراء احلساابت الس نويةالاجراءات اليت تسمح ابإ التنفيذي  يصوغ املدير -3

 .مراجعات احلساابت اليت يطلهبا املتربعون ابيقذكل وكللمكتب وفقا للنظام الاسايس 

 ش باط /فرباير من لك س نه 15ل بشلك اجباري قب املالية يتعني حتضري الكشف الس نوي للحساابت -4

 .اذار /مارس من لك س نه 1يف  والتدقيق يتعني ان ختضع احلساابت الس نوية للمراجعة- -5

 .نيسان /ابريل من لك س نه 1يف  مشاركة ونرش احلساابت املالية الس نوية مع الأعضاءيتعني - -6

 الس ياسات املالية للش بكة – املادة التاسعة ▪

 .من لك س نه 31/12يف  وتنهتيي 1/1املالية بتارخي  ةش بكال  س نةال  بدأأ ت  -1

 او املسؤول املايلواملدير التنفيذي رصف اذلي تعينه هيئه االإدارة عىل ان يوقع عىل الامور املالية لك من يف امل ش بكةتودع أأموال ال  -2

 .من ينوب عهنام

نفاقال جيوز  -3  .وال جيوز انفاقه يف غري ذكل هدف من أأهدافهاالا لتحقيق الش بكة اي مبلغ من اموال  اإ

 .بدفاتر احلساابت وفقا لأصول مسك ادلفاترا مركزه الش بكة يفحتتفظ   -4

من قبل مدقق حساابت قانوين عىل ان يمت تدقيقها خالل مده ال تتجاوز ثالثة اشهر بعد  الش بكةجيب ان تدقق س نواي حساابت  -5

 .س نه الاحتاد املالية انهتاء

 ةاملادة العارش ▪

 واملس تقالت الفاعالت يف جمال متكني املرأ ه وحاميهتا يف سوراي ودول السوريةيع امجلعيات واملنظامت النسائية مج الش بكة: مكوانت  -أأ 

 .السورينياجلوار واكفه اماكن تواجد الالجئني 

 :الهيلك التنظميي ويشمل -ب

الس يدات والاعضاء من التجمعات النسائية واملس تقالت املؤسسني واملنضمني مس تقبال اىل  اكفة العامة: وتضمالهيئة  -1

 .الش بكة اصوال

 العامة يمت انتخاهبم اصوال الضافه اىل مس تقلتني من الهيئة ابويضم ممثل واحد من لك جتمع نسائيي الامناء:جملس - -2

 

 .اعضاء ويضم ممثلني عن امجلعيات املرخصة يف تركيا او اي دوهل خارجيه اصوال 9 مكون من: االإدارةجملس  -ت

 .رسجمللس التنفيذي ومعاون رئيس جملس تنفيذي وامني جمللس التنفيذي: ويتكون من رئيس اا -ث

 .ادلاخل السوري واخلارج : يفتنفيذيةال ملاكتب ا -ج
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-جلنه متابعه) احلاجةانشاء جلان جديده عند للمجلس التنفيذي عل سبيل املثال وليس احلرص حيث ميكن  اللجان: ويه -ح

جلنه -جلنه همنيه-جلنه تنظمييه - جلنه اغاثه -جلنه اعالميه  - حصةجلنه --جلنه تعلمييه- حاميةجلنه -جلنه قانونيه-س ياس يةجلنه 

 (.انشطه

 املادة احلادية عرشة ▪

 :الانتخاب والتعني

 .يمت انتخاب جملس الامناء من الهيئة العامة .1

                       .يمت انتخاب جملس الاداره من قبل جملس الامناء .2

                                 .االإداري وذكل ممن يمت ترش يحه من جملس الامناءلنفيذي من قبل اجمللس ا املدير اختيار يمت .3

وعرضه عىل جملس االإدارة ليمت املصداقة علهيم وحيق جمللس االإدارة ان يرفض اء مكتبه وجلانه قوم املدير التنفيذي ابختيار فريقه وأأعضي .4

 يمت اختيارمه من قبل املدير التنفيذي وعندها يقوم برتش يح غريمه حىت يمت املصداقة عىل فريقه بشلك اكمل جزئيا او لكيا بعض ممن

 .مت تعني املاكتب االإدارية من قبل جملس الادارةي .5

 رئيس اجمللس التنفيذي ويمت املصادقة علهيم من قبل جملس االإدارة.من قبل يمت تعني اللجان  .6

 .يمت تعني املوظفني والاداريني من قبل رئيس اجمللس التنفيذي عند احلاجة .7

 ابملئة فقط 30رشط ان ال تزيد نس به الرجال يف الش بكة عن هبم  نساء او رجال ب مجيع ممثلني امجلعيات والاشخاص ممن يمت انتخا .8

 .الاداره رجالا  ويفضل ان ال يكون رئيس جملس

 الثانية عرشة  املادة ▪

 

 :همام الهيئة العامة

 .انتخاب جملس الامناء -1

 الأمناء.وجملس االإدارة تقدمي الارشادات والاستشارات جمللس  -2

 الأمناء:همام جملس 

 .عىل املوازنة العامة املوافقة -1

 .ليه للس نه املالية القادمةاقرتاح خطه ما -2

 .تعديل مواد النظام ادلاخيل بأأغلبية الثلثني -3

 انتخاب جملس الاداره -4

 جملس الامناءاقرار مقرتحات  -5

 .اقرار اخلطة املالية للس نه املالية القادمة -6

 .رش يح اعضاء اللجان واملاكتب االإداريةت -7

 االإدارة:همام جملس 

 .انتخاب رئيس جملس الاداره وانئبه والامني املايل وامني الرس من اعضائه املنتخبني اصوال  -1

 .قياده الش بكة من الناحية االإدارية واملالية -2

 .نشاطات الش بكة اكفةعن  أأشهراعداد تقرير لك ثالثة  -3

 تعني املدير التنفيذي -4

 .املالية الس نةيف هناية ناء الأم جملس حتضري املوازنة العامة لعرضها عىل  -5
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 .والعمل عىل تنفيذها يقدهما جملس الامناءالوصااي واملقرتحات اليت  دراسة -6

 .قبول او اهناء العضوية لأي عضو حسب القوانني واللواحئ اخلاصة ابلش بكة -7

 .اعضاء جملس الاداره %( من51)لعقد الاجامتعات لك شهرين وادلعوة لعقد اجامتعات طارئه عند الرضورة مبوافقه اغلبيه  ادلعوة -8

 متثيل الش بكة يف املؤمترات واحملافل ادلولية واحمللية او تفويض من ميثلها عند الرضورة -9

 عي(.عرب طرق التواصل الاجامت)وميكن ان يكون الاجامتع االإدارة لعقد اجامتع طارئ للهيئة مبوافقه ثليث اعضاء جملس  ادلعوة- -10

 مده عضويه جملس الادارة س نتني قابةل للتجديد مرة واحدة.   -11

 :همام اجمللس التنفيذي

 تنفيذ قرارات جملس الاداره -1

 .جملس الادارهاىل  ر دوريةتقدمي تقاري -2

 .متابعه سري معل املدراء الاداريني والسكراتراي واللجان -3

 .تقدمي مقرتحات فامي خيص معل عىل الش بكة اىل جملس الاداره -4

 :همام رئيس جملس الاداره

 .مناءالاجملس  يتوىل رئاسة اجامتع جملس الاداره ورئاسة اجامتعات -1

 .افل ادلولية او تفويض من يراه مناس بامتثيل الش بكة امام اجلهات الرمسية واحمل -2

 االإدارةتوقيع مجيع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفامه بعد موافقه جملس   -3

ذاتوقيع الش ياكت مع الامني املايل  -4  .يورو 1000جتاوزت قميه الشك  اإ

 االإدارةجامتع اس تثنايئ جمللس ال ادلعوة -5

 :همام انئب رئيس جملس الاداره

 .غيابه بسبب املرض او السفر يف حالىل انئب الرئيس صالحيات الرئيس يتو -1

 .يساعد رئيس جملس الاداره يف تنفيذ همامه  -2

 :همام امني الرس 

 .الاجامتعات لاكفةجدول الاعامل  ادلعوات للش بكة العامة وجمللس الاداره واعداد صياغةيتوىل  -1

 .ل قرارات الش بكة العامة وجملس الاداره يف السجالت واحلفاظ علهيااعداد حمرض الاجامتعات وتسجي -2

 .اعداد ملف اكمل للك عضو يف الش بكة  -3

 

 :همام الامني املايل

 .يتوىل الارشاف عىل موارد الش بكة وحتصيل مساهامت املنظامت وتنظمي احلساب والنفقات -1

 .ايداع املال املدفوع للبنك -2

 .ير املاليةابلواثئق والتقار العناية -3

 .تنفيذ القرارات املتخذة من قبل جملس الادارة فامي يتعلق ابملعامالت املالية وفقا لأحاكم وقوانني املزيانية -4

 .احلفاظ عىل مبلغ معني حيدده جملس الاداره كسلفه لتغطيه النفقات الطارئة -5

 ي التنفيذم املدير هما

 .اختيار املوظفني ادلامئني والعاملني يف امجلعية -1

 .تنفيذ القرارات اليت يقرها جملس الادارة واجمللس التنفيذي مضن الس ياسة العامة اليت تقرها الش بكة -2

 .انشاء املاكتب اخلاصة ابلش بكة -3

 .التنفيذيتقدمي املقرتحات للمجلس  -4
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 همام مدير اللجان:

 .تقدمي املقرتحات للماكتب االإدارية وللمجلس التنفيذي -1

 .املشاركة بتنفيذ خطه اجمللس التنفيذي -2

 

 الثالثة عرشةاملادة  ▪

 ةحل الش بك 

 .حتل الش بكة يف حال عدم حتقيق الاهداف املنصوص عهنا ابلنظام ادلاخيل -1

 .مبوافقه ثليث الاعضاءالأمناء جملس يعود قرار حل الش بكة اىل  -2

جملس ية مجيع الزتاماته اىل اجلهة اليت تقررها حل الش بكة لأي سبب من الاس باب تؤول امواهل املنقوةل وغري املنقوةل رشيطه تأأدمت ذا اإ  -3

 .للش بكة رشيطه ان تكون لها ذات رؤاي ورساهل الامناء

 

 ة الرابعة عرشةاملاد ▪

 .رئيس اجمللس الاداري للش بكةالأمناء جملس يرأأس اجامتعات 

 ة اخلامسة عرشةاملاد ▪

وذكل قبل  وماكنه وجدول اعامهلالأمناء الش بكة جملس نصيه مبوعد اجامتع  رساةلعىل هيئه اداره الش بكة اعالم مجيع الاعضاء خطيا او من خالل 

 .موعد الانعقاد بأأس بوعني عىل الاقل

 ة السادسة عرشةاملاد ▪

ذاالعادي قانونيا  جملس الامناءبكون اجامتع  اجملمتعني هذه النس بة  مل يبلغ عدد من امجلعيات الاعضاء اذلين هلم حق احلصور فاذا%( 51) حرضه اإ

عدد احلضور رشيطه ان ال يقل  يوم قانونيا همام بلغ( 15)عن يوما التالية عىل ان ال يقل  30الثاين اذلي تعقده خالل الأمناء جملس يكون اجامتع 

 الأمناء.جملس عدد احلضور عن عدد اعضاء 

 ة السابعة عرشةاملاد ▪

ذااجراء اي تعديل او تبديل او تغيري عىل مواد هذا النظام  لس الامناءحيق جمل العامة احلارضين  من مجموع اعضاء الهيئة%( 51)وافق عىل ذكل  اإ

 .ابس تثناء ما يتعلق ابلرؤاي والرساةل

 دة الثامنة عرشة:املا ▪

 :قوم هبايان الأمناء جمللس الامور اليت ميكن  -أأ 

 .مناقشه تقرير مدقق احلساابت والتصديق عىل احلساب اخلتايم للش بكة ✓

 .مناقشه التقرير الاداري والتصديق عليه ✓

 .حبث مرشوع املزيانية التقديرية للس نه املالية اجلديدة واقرارها  ✓

 .تعيني مدقق حساابت من غري اعضاء اجمللس الاداري  ✓

 .الاداريانتخاب اعضاء اجمللس  ✓

 .رصفها لش بكةحتديد نوع املصاريف وقميهتا اليت جيوز ل  ✓

 .امور اخرى يعيهنا جملس الاداره ةاي  ✓
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 عامة غري العادياجامتع الهيئة ال -ب

 االإانبةيكون الاجامتع قانونيا حبضور ما ال يقل عن ثليث الاعضاء املسددين الشرتأاكهتم الس نوية ابالإصاةل او  -1

ذا  -2  وىل من الوقت احملدد لبدئه تسقط ادلعوة وجيوز ادلعوة الجامتع غريمل يتوافر النصاب القانوين لالجامتع خالل الساعة الا اإ

 .عادي

 .غري العادي بأأغلبيه ثليث الاعضاء احلارضينالأمناء جمللس تتخذ القرارات يف اجامتع  -3

 : اجامتعها غري العاديمناقش هتا يف لس الامناءاملوضوعات اليت ميكن جمل -ت

 .الاختياري ش بكةحل ال  -1

 .رشيطه احلصول عىل موافقه الأغلبية املطلقة للحضور الش بكةاي امر ميس بسمعه  -2

 

 التاسعة عرشة:املادة  ▪

ثليث اعضاء  ابلأغلبية املطلقة واما يف حاهل عزل عضو او اكرث من اعضاء هيئه الادارة فبأأغلبيه جملس الأمناء للش بكةتصدر القرارات يف اجامتعات 

 .صويتاذلين هلم حق الت ش بكةال 

 ة عرشون:املاد ▪

ذاالاشرتاك ابلتصويت  الش بكةجمعية املنضمة اىل ال جيوز لل   ش بكةوبني ال  اكن موضوع القرار املعروض هو ابرام اتفاق معها او رفع دعوى بيهنا اإ

 .لش بكةاملتصةل اب روح للتصويت فامب عدا انتخاب جملس الادارة وغريها من اللجانوكذكل عندما تكون لها مصلحه خاصة يف القرار املط

 احلادية والعرشون:املادة  ▪

والاعضاء وممثلهيم  يف دفرت حمارض اجللسات ويوقع علهيا الرئيس وامني الرس ويذكر يف حمرض اجللسة اسامء امجلعيات جملس الامناءرات تدون قرا

 .والقرارات الصادرة وعدد الاصوات اليت حازهتا جملس الاداره

 الثانية والعرشوناملادة  ▪

 .اعضاء 9يدير الش بكة جملس اداره عدد اعضائه  -1

الأمناء جملس ممثلهيا يف  أأحدعىل الاقل التقدم برتش يح س نه  1واليت مىض عىل عضويهتا  ش بكةحيق للجمعيات الأعضاء يف ال  -2

 .النتخاابت اجمللس الاداري للش بكة يف ادلورة اجلديدة

جملس  ان يرحش نفسه لعضويهعام( رد اليه اعتباره او مشهل عفو  ولو) والأمانةال جيوز ملن ثبت انه حمكوم جبناية او جنحه خمهل ابلرشف  -3

  .الاداره

 .من عضو واحد جمللس الاداره للش بكة أأكرثال جيوز للجمعية ان ترحش  -4

  .الادارة فتح ابب الرتش يح لدلورة اجلديدة جمللسالأمناء جملس يقوم اجمللس الاداري للش بكة قبل اس بوعني من اترخي انعقاد الاجامتع  -5

 .الاقرتاعالاداري من بني املرحشني عن طريق  ينتخب اجمللس -6

 س نه وميكن جتديدها مرة واحده 2مده عضويه اجمللس الاداري  -7

 ثالثة والعرشون:ال  املادة ▪

 .ال جيوز امجلع بني عضويه جملس الاداره والعمل مبنصب اخر يف الش بكة

 الرابعة والعرشون: املادة ▪

 .الهيئات احلكومية والأهلية والقضائية فامي هل من حقوق وما عليه من واجبات اكفةميثل اجمللس الاداري الش بكة دلى 

 ة اخلامسة والعرشون:املاد ▪
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 الأمناء.لس من اعضاء جملس الادارة خالل مده واليهتا يمت انتخاب عضو بديل يف اول اجامتع جمل أأكرثعندما خيلو منصب عضو او  ✓

 .يبقى الاعضاء الاخرون يف مراكزمه اىل حني حلول موعد انتخاب جملس الادارة التالية وفقا لأحاكم هذا النظام ✓

 ة السادسة والعرشون:املاد ▪

 :وعىل وجه التحديد ما ييل ش بكةلق ابدراه شؤون ال تشمل صالحيات جملس الاداره لك ما يتع 

 .ش بكةاعداد التقرير الس نوي لنشاطات ال  -1

 الأمناء.جملس تنظمي اجامتعات  -2

 .اعداد مرشوع تنظمي املوازنة التقديرية للس نه اجلديدة -3

 .اعداد احلساب اخلتايم للس نه املالية احلالية ومراجعه تقرير مدقق احلساابت -4

 .اعداد الأنظمة املالية واالإدارية اليت يسري علهيا مس تخدمو الش بكة  -5

 .والنظر يف تأأديهبم فصلهم وعزهلم الش بكةتعيني املوظفني الالزمني  -6

 

 ة السابعة والعرشون: املاد ▪

حبضور  اىل ذكل وتكون الاجامتعات قانونيه احلاجةولكام دعت  ش بكةاجامتعا مرة لك شهر للنظر يف شؤون ال لس االإداري جملعقد اي -1

 .من الاعضاء%( 51)

ذاتصدر القرارات ابلأغلبية املطلقة للحارضين  -2  .تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرحج واإ

 .ملزمه مجليع اعضاهئا مبن فهيم كن حتفظ او مل يوافق علهيا قرارات جملس الاداره -3

ذاجملس جمللس الادارة احلق يف فصل اي عضو من اعضاء  -4 اىل  الش بكة او اساء ورؤيةمعل ضد اهداف  مل يلزتم بقراراهتا او الأمناء اإ

اكنت  م خمل ابلرشف او الأمانة او ابي جناية هماماو جر بيةدي تأأ ب يف تعطيل اعاملها او حمك ابي عقوبة بشلك مقصود او تسب ش بكةال 

الستبداهل  ولو مت قبول املصاحلة ووقف املالحقة عهنا او رد اعتباره او مشهل عفو عام وذكل ابلأكرثية املطلقة ويمت اشعار مجعيته بذكل

 .اخرمبمثل 

 الثامنة والعرشون: املادة ▪

 .رئيسا وانئبا للرئيس وامينا للرس وامينا للصندوقالأمناء جملس ينتخب جملس الادارة يف اول اجامتع هل بعد اجامتع  -1

تسمى جلنه مكتب جملس )وانئبه وامني الرس وامني الصندوق  من: الرئيستشلك من جملس الاداره للش بكة جلنه مكتب مكونه  -2

ترفع اىل جملس  ونسبياتواختاذ ما يلزم بشأأهنا من توصيات  ش بكةالقضااي الواردة اىل ال  اكفةتكون همام اللجنة النظر يف االإدارة( و

 .اجامتعاهتا ادلورية ابالإضافة اىل ايه همام اخرى يقرها جملس اداره الش بكة الاداره يف

 

 التاسعة والعرشوناملادة  ▪

 .لعضو جملس الادارة التخلف عن حضور جلساهتا الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد اجللسةال جيوز  -1

 .دارةبدون عذر يعترب منفصال من عضويه جملس الا متتاليةلك عضو ختلف عن حضور ثالث جلسات  -2

 .وميكنه الانتساب بشلك مس تقل مكمثل للجمعيةالش بكة لك عضو يفقد عضويته يف امجلعية يعترب حكام منفصال عن عضويه  -3

 ثالثون:املادة  ▪

من اجل حتقيق  ش بكةتتوىل متابعه نشاطات ال  جملس الامناءان فرعيه من اعضاء بتشكيل جلة لش بكل يذي تنف يقوم جملس ال  ✓

 :خاصه يف امليادين الرئيس ية التاليةأأهدافها 
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i.  حصيةجلنة  

ii. اعالم ةجلن 

iii. ارشاديه  ةجلن 

iv.  المتويل واملشاريع التمنوية  نةجل 

v. التدريب  ةجلن 

vi. التخطيط ةجلن 

vii.  جلنة االإحصاء 

 .اعضاهئا. تعني رؤساء هذه اللجان من بني التنفيذي للش بكةحيرص املدير  ✓

 

 

 ة احلادية والثالثون:املاد ▪

 :املعايري املهنية

وقواعد  عىل تبين املامرسات واملعايري والأنظمة والتعلاميت واليت من شاهنا تعزيز املصداقية اونشاطاهت افيذ اعامله يف تن  الش بكةحترص 

 :الشفافية من خالل

للقوانني والأنظمة وال داب العامة  اوموظفهي اوجملس الاداره فهي اواعضاهئ ش بكةتطبيق معايري وممارسات هتدف اىل احرتام ال  -1

اجملاالت ومنع اي ممارسات من شاهنا ان تؤثر سلبا عىل  اكفةاىل حتقيق العدل واملساواة من خالل معليه متكني املرأ ه يف  ويسعى

 .الش بكة والعمل عىل تمنيه اجملمتع وتطويره ورساةلة رؤي

 لتعلاميتوا لش بكةواعضائه وجملس الاداره فيه وموظفيه ابلنظام الاسايس ل  تطبيق معايري وممارسات هتدف الزتام الش بكة -2

 .ادلاخلية والس ياسات اليت تتوافق مع الترشيعات املعمول هبا يف تركيا

يه حتد -3 للمعلومات  من تضارب املصاحل يف الامور املالية واالإدارية والفنية واللوازم وتأأكيد احرتام الرسية يتبىن معايري وممارسات سلوك

 .اخلاصة وتعلاميت ال تتعارض مع الترشيعات

 ونشاطاته وفرض املساءةل الش بكةتبين انظمه وتعلاميت اداريه متكن جملس الاداره من حتقيق الرقابة والارشاف عىل اعامل  -4

  االإدارية والقانونية وكذكل حتقيق الفصل يف الصالحيات واملسؤوليات من اجل تأأكيد ضامن الرقابة السلمية

 ابملصادر لش بكةوحيرص عىل الزتام ا وس بل انفاقها ش بكةماليه مس مترة عىل موارد ال  رقابةتبين انظمه وتعلاميت حممكه تضمن  -5

 .املقررة يف هذا النظام

 .واتمني بيئة معل مناس به للموظفني حبيث يعمتد عىل الكفاءة والاس تحقاق الش بكةتبيت انظمه وتعلاميت حتمك معليه التوظيف يف  -6

 . اىل بناء الثقة مع اجلهات املاحنة واملموةلمن خالهل تسعى الش بكةحبيث  الش بكةتبين معايري حتمك معليه مجع التربعات واملنح  -7

 .ورسالته وتنفيذ نشاطاته ش بكةبين معايري ما قدمه يف الزناهة والشفافية لتحقيق اهداف ال ت  -8

 

واملعلومات املوثقة  الل الشفافية املاليةاجملمتع به من خ ثقةعىل احلفاظ عىل حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز  ش بكةرص ا ل حت

 :ولضامن حتقيق هذه الغاية وعدم اس تغالل الش بكة ابي اعامل غري مرشوعه فاإهنا تلزتم مبا ييل

 اجلهات املتربعة او املس تفيدين من خدمات الش بكة والتأأكد من اوضاعه القانونية ونشاطهمبذل العناية الواجبة للتعرف عىل هويه  -1

العمل هذه واملس تفيد احلقيقي من العالقة القامئة بني هؤالء الاشخاص  عالقةوطبيعة  لش بكةوالغاية من عالقة العمل مع ا

س نوات من اترخي اجناز  5البياانت املتعلقة بذكل يف جسالت خاصه والاحتفاظ هبا ملده ال تقل عن  اكفةوتقيد  ان وجد ش بكةوال 

 .حسب مقتىض احلال وحتديث هذه البياانت لصفه دوريه ش بكةالعمل مع ال  عالقة مةل او اترخي انهتاءاملعا
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 .او مع البنوك او الرشاكت الومهية الاسامء الصورية او الومهية او ذوي تعامل مع الاشخاص جمهويل الهويةاحلرص عىل عدم ال  -2

 او متويل الارهاب والاحتفاظ بنسخه مناشعار الامني العام جسل امجلعيات فورا ابي معليه يشتبه ابهنا مرتبطة بغسل الاموال  -3

حلني صدور حمك  س نوات من اترخي توجيه الاشعار او5الاشعار والواثئق واملستندات واملعلومات املتعلقة به ملده ال تقل عن 

  .هذه العملية بشأأنقطعي  قضايئ

جراءات من هذه الفقرة وبأأيه  3احرتام رسيه املعلومات املتعلقة ابلأشعار املقدم اىل امني عام جسل امجلعيات س ندا لأحاكم البند  -4 اإ

 .الارهاب او اي معلومات تتعلق هبا ومتويللعمليات املشتبه ارتباطها بغسل الأموال ن اأأ تتخذ بش تتعلق هبذا الاسعار واليت قد

 من معليات ماليه حمليه او اقلمييه او دوليه حبيث تتضمن البياانت الاكفية للتعرف عىل هذه ش بكةرصد وتقيد لك ما جيريه ال  -5

س نوات  5العمليات والاحتفاظ هبذه السجالت وباكفه الواثئق واملستندات والبياانت واملعلومات ذات العالقة ملده ال تقل عن 

 .حسب مقتىض احلال وحتديث هذه البياانت بصفه دوريه ش بكةاجناز املعامةل او اترخي انهتاء التعامل مع ال  اترخيمن 

 .احاكم قانون امجلعيات فامي يتعلق ابلمتويل من هجات غري تركيه مراعاة -6

من قبل امني  ش بكةات ادلولية ذات الصةل والواجبة النفاذ والتقيد هبا واليت يمت تبليغها اىل ال القرار يفالالزتامات الواردة  مراعاة -7

 يف هذا الغرض.اخملتصة  عام جسل امجلعيات او اجلهات
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