
رام اهلل بجانب شركه ابو شمسيه 
عمارة اللولو -الطابق االول شقه 3 

تلفون: 1563 296 2 972+     فاكس: 6140 296 2 972+
aowa2009@hotmail.com

w w w . a o w a . p s

 شبكة العمل
التعاوني الفلسطيني

النظام األساسي 
المقترح

2020



Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 
of the Federal Republic of Germany. This publication or parts 
of it can be used by others for free as long as they provide a 
proper reference to the original publication.”

"The content of the publication is the sole responsibility (of the 
FIRST PARTY) and does not necessarily reflect a position of RLS".

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
REGIONAL OFFICE PALESTINE & JORDAN



 شبكة العمل
التعاوني الفلسطيني

النظام األساسي 
المقترح

2020





3

4 .......................................................... هوية الشبكة
4 .............................................................. االسم
التأسيس........................................................... 4
املركز و العنوان.................................................... 4
4 .................................................. الصفة االعتبارية

5 ............................................ أهداف الشبكة وتدخالتها
5 ............................................................ الرسالة
5 .............................................................. الرؤيا
 القيم واملبادئ..................................................... 5
5 .................................................... الهدف الرئيس
األهداف الفرعية.................................................. 5
5 ...................................... التدخالت والبرامج الرئيسة

6 ............................................................... العضوية
6 ................................................... سياسة العضوية
6 ............................................................ واجبات
اجلمعيات األعضاء وحقوقها...................................... 6
7 ................................................... شروط العضوية
7 .... الية االنتساب للشبكة وإجراءات التعامل مع طلبات العضوية
انتهاء العضوية..................................................... 7

المحتويات



4

8......................................................... هيكلية الشبكة
8.................................. اجلمعية العمومية )الهيئة العامة(
9 ................................................. سكريتاريا الشبكة
9 .......................................... منسق سكريتاريا الشبكة
10 ......................................... الطاقم التنفيذي للشبكة

10 ......................................................... مالية الشبكة
10 ................................................... السياسة املالية
10 ................................................... مصادر التمويل
10 ................................................. تدقيق احلسابات

10 .......................................................... أحكام عامة
القرارات املصيرية................................................ 10
تعديل النظام الداخلي............................................ 10
10 ....................................................... حل الشبكة
أشياء اضافية ...................................................... .



5

هوية الشبكة
االسم:- شبكة العمل التعاوني الفلسطيني

Palestinian Cooperative Work Network (PCWN) 

التأسيس
تأسســت يف رام اهلل مببــادرة مــن مجموعــة مــن التعاونيــات ومجموعــات 
العمــل النســوية وبعــض املهتمــن بشــبكة العمــل التعاونــي الفلســطيني يف 

تشــرين اول عــام 2020.

المركز والعنوان
مركز عمل الشبكة :- القدس

نطاق عملها:-  فلسطن
تؤكــد الشــبكة علــى هويتهــا كإطــار تنســيقي تعاونــي، موحــدة وجامــع 
جلهــود اجلمعيــات التعاونيــة، واملنظمــات األهليــة ذات الشــأن، واملوجهــة 
لتحســن وضــع احلركــة التعاونيــة وتفعيــل دورهــا يف املجتمــع الفلســطيني، 
وتنظيــم العمــل مــن أجــل القضايــا التعاونيــة املشــتركة يف القطــاع التعاوني 

الفلســطيني.
الصفة االعتبارية:- مع التقدم يف التجربة
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 أهداف الشبكة وتدخالتها
الرســالة:-  بنــاء إطــار يف التنســيق والتواصــل والتعلــم وحشــد وجتميــع 

ــي الفلســطيني ــل التعاون ــود نحــو أهــداف مشــتركة تخــدم العم اجله

الرؤيــا:- حركــة تعاونيــة متينــة وفعالــة يف تنميــة املجتمــع الفلســطيني، 
ترتكــز علــى مبــادئ العمــل التعاونــي وتســاهم بفاعليــة يف تكويــن االقتصاد 

الوطنــي واحليــاة الكرميــة للتعاونيــن الفلســطينين مــن نســاء ورجــال.«

القيــم واملبــادئ:- تعمــل الشــبكة وفقــا ملنظومــة مــن القيــم واملبــادئ علــى 
رأســها التعــاون مــع احلفــاظ عــل الهويــة املســتقلة لألعضــاء

احترام معايير النزاهة والشفافية واملساءلة 	

احترام وااللتزام بقيم عدم التمييز والعدالة واملساواة بن اجلنسن 	

االلتزام بروح العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق 	

االلتزام مببادئ العمل الدميوقراطي 	

الهــدف الرئيــس:- تســعى الشــبكة مــن خــالل التنســيق والتواصــل الفاعــل 
التعاونــي  العمــل  متتــن  الــى  القــدرات  وبنــاء  التعلــم  عمليــة  وتنظيــم 
الفلســطيني وتقويــة وتعزيــز مبادئــه  وقيمــه ورفــع مســتواه يف فلســطن.

وتعمــل الشــبكة علــى بلــوغ رؤيتهــا مــن خــالل العمــل علــى حتقيــق الغايــات 
اآلتية:

أوال: تكويــن بيئــة تنمويــة مشــجعة للعمــل التعاونــي تدفــع بالقطــاع التعاوني 
الفلســطيني لألمام

ثانيــا: تقويــة البنــى املؤسســاتية ومقومــات اســتدامة اجلمعيــات التعاونيــة 
األعضاء.
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ثالثــا: بنــاء قــدرات الشــبكة املؤسســاتية وتعزيزهــا برفــع كفــاءة األداء 
الداخلــي )إدارة فاعلــة(.

األهداف الفرعية:- 
حتقيــق تواصــل وتنســيق وتعلــم مشــترك فاعــل مــا بــن التعاونيــات . 1

ــة األعضــاء. واملنظمــات األهلي
ــة والتشــبيك . 2 ــا التقني ــاء قدراته ــات األعضــاء يف بن مســاندة اجلمعي

ــم والعمــل املشــترك.  والتعل
التعاونيــات . 	 لقــوى  احلاشــد  والتشــبيك  التواصــل  مســتوى  رفــع 

التعاونــي بالعمــل  للنهــوض  الفلســطينية 
تعزيــز احلركــة التعاونيــة الفلســطينية،  ورفدهــا بقــوة فاعلــة يف . 4

تطويــر العمــل التعاونــي والدفــاع عــن احلقــوق واملكاســب التعاونيــة

التدخالت والبرامج الرئيسة
واألجســام  	 األعضــاء  بــن  مــا  والفاعــل  والــدوري  املنظــم  التنســيق 

األخــرى. التعاونيــة 
برنامج لقاءات وحوارات جماعية. 	
املدرســي  	 التعليــم  مســاقات  فيهــا  مبــا  التعاونيــة  التوعيــة  برنامــج 

واجلامعــي
برنامج تنظيم وإدارة حمالت ضغط ومناصرة 	
برنامج القضايا املطلبية للتعاونيات واحلركة التعاونية 	
برنامج توعية وحتفيز للشابات والشباب لالنخراط يف العمل التعاوني 	
برنامج الستيعاب الطلبة املتطوعن يف التعاونيات واملنظمات األعضاء 	
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العضوية:- 
سياســة العضويــة:- تســتند فلســفة العضويــة يف الشــبكة علــى الهــدف 
ــات  ــي، مــن اجلمعي ــاء إطــار تنســيقي متكين ــل يف بن مــن إنشــائها، واملتمث
ــى التنســيق  ــي الفلســطيني، قــادر عل املنســجمة يف رؤيتهــا للعمــل التعاون
الفاعــل وجتميــع جهــود اجلمعيــات األعضــاء وتوجيههــا نحــو بيئــة تعاونيــة 
مســاندة وداعمــة وقطــاع تعاونــي فاعــل ملمــوس األثــر علــى التنميــة 
ــى اســتقطاب  ــة، ولهــذا فــان الشــبكة منفتحــة عل ــة االقتصادي االجتماعي
اجلمعيــات التعاونيــة املتوافقــة علــى رؤيــا موحــدة واجلاهــزة للعمــل علــى 

ــا املشــتركة. ــق رؤيته حتقي

واجلمعيــات . 1 واخلبــراء  االهليــة  املنظمــات  مــن  الشــبكة  تتكــون 
مرحلــة  يف  أو  رســميا  املســجلة  األهليــة،  املنظمــات  التعاونيــة 
ــة الفلســطينية واملنظمــات  ــات التعاوني ــي اجلمعي التســجيل، واجمال
االهليــة واخلبــراء العاملــة يف فلســطن والتــي ســبق وانطبقــت عليهــا 

شــروط العضويــة وقبلــت عضويتهــا يف الشــبكة.

ــة االنضمــام . 2 ــة الفلســطينية العامل ــات التعاوني ــع اجلمعي يحــق جلمي
لعضويــة الشــبكة يف حــال توفــرت لديهــا الشــروط املطلوبــة للعضويــة 
وبعــد موافقــة الشــبكة. )نصــف املشــاركن يف اجتمــاع اجلمعيــة 

ــة + واحــد( العمومي

تســقط العضويــة عــن اجلمعيــات التــي تخــل بشــروط العضويــة وفقــا . 	
ملــا هــو وارد الحقــا.

واجبات األعضاء 
للجمعيــة  	 والطارئــة  الدوريــة  االجتماعــات  يف  باملشــاركة  االلتــزام 

العموميــة.
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هيئاتهــا  	 التــي حتددهــا  الشــبكة  وفعاليــات  نشــاطات  املشــاركة يف 
املختلفــة.

اجلمعيــة  	 حتــدده  ملــا  وفقــا  املاليــة  االلتزامــات  بتســديد  االلتــزام 
العموميــة و يشــمل ذلــك رســم االنتســاب ورســوم االشــتراك الســنوي.

االلتــزام بتقــدمي تقاريــر اجلمعيــة الســنوية للشــبكة،  وفقــا ملــا حتــدده  	
اجلمعيــة العموميــة

املشاركة يف تطوير خطط وبرامج عمل الشبكة وبرامجها. 	

تزويــد الشــبكة وبشــكل دوري منتظــم، باملعلومــات اخلاصــة عــن برامــج  	
اجلمعيــة ونشــاطاتها ذات الصلــة بعمــل الشــبكة

مســاندة الشــبكة واملنظمــات األهليــة األعضــاء يف إجنــاح النشــاطات  	
اجلماعيــة

املشاركة الفاعلة يف حمالت الضغط واملناصرة. 	

املشاركة يف متثيل الشبكة يف اللقاءات واملؤمترات وورش العمل.  	

حقوق الجمعيات األعضاء
لــكل جمعيــة عضــو احلــق بالتمتــع بكامــل حقــوق العضويــة، ومبا يشــمل  	

ممارســة حقهــا يف املشــاركة يف كافــة الفعاليــات والنشــاطات، واحلــق 
يف الترشــح واالنتخــاب والتصويــت وعلــى احلــوار والنقــاش، ويف اتخــاذ 

القــرارات اخلاصــة الشــبكة واملشــاركة يف نشــاطاتها وجلانهــا.

تتمتــع اجلمعيــة العضــو بكافــة حقــوق العضويــة مــا دامــت ملتزمــة  	
مبتطلبــات العضويــة مبــا فيهــا االلتــزام بتنفيــذ قــرارات اجلمعيــة 
العموميــة، وتســديد كل مــا هــو مســتحق عليهــا للشــبكة مــن مــال، 
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كرســم انتســاب و/ او أقســاط ســنوية وأيــة التزامــات ماليــة أخــرى 
تقررهــا اجلمعيــة العموميــة وفقــا لنظــام الشــبكة الداخلــي.

شــروط العضويــة:- يجــب علــى كل جمعيــة تعاونيــة أو مؤسســة ترغــب يف 
عضويــة الشــبكة ان تتوفــر لديهــا الشــروط التاليــة:

فلســطينية مســجلة . 1 أهليــة  أو منظمــة  تعاونيــة  تكــون جمعيــة  أن 
التســجيل.  مرحلــة  أو يف  رســميا 

أن تكــون اجلمعيــة أو املنظمــة ناشــطة وفاعلــة يف مجــال عملهــا . 2
وملتزمــة بقانــون اجلمعيــات التعاونيــة أو قانــون املنظمــات األهليــة 

وتعمــل وفقــا لنظامهــا الداخلــي.

ــا االســتعداد . 	 ــون لديه ــي للشــبكة،  وان يك ــزم بالنظــام الداخل أن تلت
ــرارات الشــبكة. ــزام بق لاللت

ان تكــون قــد تقدمــت هيئتهــا اإلداريــة بطلــب انتســاب لعضويــة . 4
للشــبكة. املؤسســة  اجلمعيــات  باســتثناء  الشــبكة، 

أن تلتــزم بدفــع رســوم االنتســاب ومــا يتبــع ذلــك مــن مســاهمات . 5
واشــتراكات تقرهــا الشــبكة لضمــان حســن ســير العمــل   

آلية االنتساب للشبكة وإجراءات التعامل مع طلبات 
العضوية:- 

تقــدم املنظمــات األهليــة أو اجلمعيــة أو اخلبــراء مــن األفــراد املعنين . 1
بالعضويــة طلــب عضويــة خطيا.

يتــم اســتالم طلبــات العضويــة مــن املنظمــات األهليــة واخلبــراء مــن . 2
األفــراد واجلمعيــات الراغبــة باالنضمــام لعضويــة الشــبكة مــن قبــل 
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منســق الســكرتاريا للشــبكة، ويــزود مقــدم الطلــب شــهادة خطيــة 
بذلــك.

يــؤرخ تاريــخ اســتالم الطلــب يف ســجل خــاص،  بعــد التأكــد مــن . 	
اســتكمال كافــة الوثائــق املطلوبــة، واملتضمنــة علــى: طلــب االنتســاب، 
مــن  املصــدق  املالــي  والتقريــر  االداري  التقريــر  تســجيل،  شــهادة 

اجلهــة املخولــة،  ورســم انتســاب العضويــة.
تقــدم الطلبــات حســب ورودهــا ألقــرب اجتمــاع لســكريتاريا الشــبكة . 4

ــى  ــا إل ــا الســكرتاريا وتوصــي به ــق املســاندة، تراجعه مرفقــة بالوثائ
اجلمعيــة العموميــة 

 تعــرض طلبــات االنتســاب علــى اجلمعيــة العموميــة للشــبكة يف . 5
وباألغلبيــة  اجتماعهــا  يف  اجلمعيــة  وتقــرر  لهــا،   جلســة  أقــرب 
ــب أو رفضــه  النســبية ألصــوات املشــاركن يف االجتمــاع قبــول الطل

األســباب. تبيــان  دون 
يحــق للجمعيــة التــي رفــض طلبهــا أن تتقــدم بطلــب اســتئناف لقــرار . 6

اجلمعيــة العموميــة
تعرض طلبات االستئناف على اجتماع اجلمعية العمومية األقرب.  . 7
تنظــر اجلمعيــة العموميــة بطلــب االســتئناف، وتناقشــه ويتــم قبوله أو . 8

رفضــه بنــاء علــى األغلبيــة النســبية، ويف حــال صــوت لصالــح قبولهــا 
أكثريــة األعضــاء املشــاركن يف االجتمــاع تصبــح اجلمعيــة عضــوا 

يف الشــبكة.
يترتــب علــى كل جمعيــة تصبــح عضــوا يف الشــبكة أن تضــع أســماء . 9

ممثليهــا يف ســجل األعضــاء.
ينظر يف طلبات االنتساب املقدمة للشبكة وفقا لتزامن ورودها.. 10
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أو  االهليــة،  املنظمــة  أو  اجلمعيــة  عضويــة  تــزول  العضويــة:-  انتهــاء 
التاليــة: احلــاالت  يف  األعضــاء  األفــراد  مــن  اخلبــراء 

عنــد اســتقالة اجلمعيــة أو الفــرد أو املنظمــة األهليــة مــن الشــبكة، . 1
علــى أن يتــم تقــدمي طلــب رســمي وتبليــغ منســق ســكرتاريا الشــبكة 
خطيــا بذلــك، وتعطــى عمليــة االنســحاب مــدة ثالثــة شــهور، يجــري 
ــذا  ــر االنســحاب ناف ــة، ويعتب ــوق الشــبكة واجلمعي ــا تســوية حق فيه
فقــط حــال قيــام اجلمعيــة بتســديد كافــة مــا عليهــا مــن التزامــات.

ــة لســبب مــن . 2 ــة أو املنظمــات األهلي ــة التعاوني يف حــال حــل اجلمعي
األســباب.

بقــرار مســبب مــن اجلمعيــة العموميــة، باألغلبيــة املطلقــة، وفقــا . 	
لألســباب اآلتيــة:

إلغــاء تســجيل اجلمعيــة أو املنظمــات األهليــة من ســجل اجلمعيات  	
التعاونيــة أو املنظمــات األهلية.

ــة  	 ــة أحــد مؤهــالت العضوي ــات األهلي ــة أو املنظم ــدان اجلمعي فق
لهــذا  ارتــكاب مخالفــات  النظــام مبــا يف ذلــك  مبقتضــى هــذا 

النظــام.

أو  	 للشــبكة  التزامــات  مــن  عليهــا  مــا  اجلمعيــة  تســدد  لــم  إذا 
أهملــت أو رفضــت التقيــد بهــذا النظــام أو عــدم االلتــزام بقــرارات 
اجلمعيــة العموميــة، ملــا يزيــد عــن العــام، علــى أن يســبق قــرار 

الفصــل اشــعارا خطيــا بذلــك. 

إذا خالفــت اجلمعيــة نــص ســند التعهــد اخلطــي احملــدد بصيغــة  	
طلــب االنتســاب للشــبكة،  أو أي عقــد واتفــاق التزامــي معقــود 
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ــا  ــا وإنذاره ــد مت أخطاره ــون ق ــى أن يك ــن الشــبكة، عل ــا وب بينه
ــى تالفيهــا خــالل املــدة احملــددة  ــم تعمــل عل ــا، ول باملخالفــة خطي
يف اإلخطــار، مــا لــم تقــدم خطيــا عــذرا مقنعــا للســكرتاريا خــالل 

ــرة اإلخطــار.  فت

تبليــغ اجلمعيــة أو املنظمــات األهليــة بقــرار فصلهــا مــن الشــبكة  	
بكتــاب مــن قبــل الســكرتاريا.

عنــد زوال العضويــة عــن اجلمعيــة او املنظمــات االهليــة، وفقــا لهــذا . 4
النظــام، تدفــع لهــا أيــة حقــوق مترتبــة لهــا لــدى الشــبكة، حســب 
برنامــج تقــره ســكرتاريا الشــبكة بعــد حســم أي ديــن مســتحق عليهــا 

للشــبكة، أو حصتهــا مــن التزامــات الشــبكة املاليــة.

املنظمــات . 5 أو  املخولــة حــال زوال عضويــة اجلمعيــة  تبلــغ اجلهــة 
األهليــة بكتــاب رســمي مصــدق مــن الشــبكة.

مــن عضويــة  الفصــل  قــرار  وقــع عليهــا  التــي  للجمعيــة  االســتئناف:- 
باإلنابــة  أو  )بنفســها  فصلهــا  قــرار  تســتأنف  أن  يف  احلــق  الشــبكة،  
الرســمية عنهــا( للجمعيــة العموميــة خــالل ثالثــن يومــا مــن تبليغهــا 
أول  علــى  املقــدم  االســتئناف  تعــرض  أن  الســكرتارية  وعلــى  بالقــرار، 
اجتمــاع للجمعيــة العموميــة لبحثــه واتخــاذ القــرار املناســب القطعــي 

واحــد(  + النصــف  )بأغلبيــة  بشــأنه. 

اإلنابــة:-  يف حــال تغيــب أو تعــذر مشــاركة أحــد ممثلــي احــد اجلمعيــات 
األعضــاء املعتمديــن يف اجلمعيــة العموميــة لشــبكة ميكــن إلدارة اجلمعيــة 
املعنيــة اختيــار ممثــل آخــر بــدال عنــه، علــى أن تبلــغ االحتــاد رســميا بذلك.
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هيكلية الشبكة :-
اجلمعيــة العموميــة )الهيئــة العامــة(:- تتكــون اجلمعيــة العمومية للشــبكة 
مــن مجمــوع األعضــاء املؤسســن للشــبكة،  ومــن قبلــت عضويتهــم أثنــاء 

فتــرة عمــل الشــبكة. وهــي فريــق عمــل الشــبكة.

تعتبــر اجلمعيــة العموميــة للشــبكة هــي املرجعيــة للشــبكة،  وتنظــم  	
عملهــا وفقــا لهــذا النظــام.

والهيئــات  	 اجلمعيــات  مندوبــي  مــن  العموميــة  اجلمعيــة  تتكــون 
واملنظمــات األهليــة واالفــراد اخلبــراء واملعنيــن ممــن تقبــل عضويتهــم 

الشــبكة. يف 

يعتبــر األعضــاء املؤسســن للشــبكة أعضــاء تلقائيــن يف اجلمعيــة  	
العموميــة اال مــن انســحب او ســقطت عنــه صفــة العضويــة.

متثل كل جمعية بعضو واحد من أي اجلنسن يف اجلمعية العمومية. 	

تقــوم اجلمعيــة العموميــة بتطويــر اســتراتيجيات وسياســات وخطــط  	
وبرامــج وأنظمــة عمــل الشــبكة وتقــر ميزانياتهــا.

الشــبكة  	 لســكرتاريا  منهــا  وبتفويــض  العموميــة  اجلمعيــة  تقــوم 
باإلشــراف املباشــر علــى تخطيــط وتنفيــذ تدخــالت وفعاليــات الشــبكة 

وتقــوم بالرقابــة عليهــا.

وتقاريــر  	 واملوازنــات  الســنوية  التقاريــر  العموميــة  تراجــع اجلمعيــة 
وتقرهــا.  اخلارجــي  التدقيــق 

تنظر اجلمعية العمومية يف طلبات العضوية.  	

جتتمــع اجلمعيــة العموميــة مــرة كل ســتة أشــهر لوضــع التوجهــات  	
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والسياســات ومتابعــة ســيرها،  وإقــرار خطــة الشــبكة وتقييــم تطبيقهــا 
ــى العضويــة اجلديــدة. واملصادقــة عل

تنتخــب اجلمعيــة العموميــة ســكرتاريا للشــبكة، مكونــة مــن 5عضــوا/ة  	
ملــدة 	 ســنوات. 

تشــكل اجلمعيــة العموميــة مــا تــراه مناســبا مــن جلــان واطــر دائمــة أو  	
مؤقتــة لتســهل وتنشــط عمــل الشــبكة.

ســكرتاريا الشــبكة:-  تنتخــب اجلمعيــة العموميــة ســكرتاريا إلدارة عملهــا 
ومتابعتــه مكونــة مــن 5)خمســة(  أعضــاء

جتتمــع الســكرتارية مــرة كل شــهر، وعنــد الضــرورة، للتــداول وتنســيق  	
أنشــطة الشــبكة.

تعمل السكريتاريا على تنفيذ املهام واألعمال اآلتية:-  	

وضع خطة الشبكة ومتابعة تنفيذها وتوزيع املهام فيما بينها. 	

إصدار املواقف السياسية واإلعالمية املتعلقة بعمل الشبكة. 	

تقدمي تقارير دورية للجمعية العمومية للشبكة. 	

التنسيق بن اجلمعيات واملنظمات االهلية األعضاء يف الشبكة. 	

تنتخب سكريتاريا الشبكة منسقا لها طوال فترة عمل السكرتاريا. 	

لسكرتاريا الشبكة احلق يف التوظيف.  	

جميــع  	 بــن  بالتوافــق  الشــبكة  ســكرتاريا  قــرارات  جميــع  تتخــذ 
 . ئهــا أعضا
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أو  اجلمعيــات  إحــدى  الســكرتاريا  تنتخــب  الشــبكة:-  ســكرتاريا  منســق 
املنظمــات األهليــة أعضــاء الســكرتاريا لتكــون منســقا للشــبكة 

لفتــرة عمــل  	 الشــبكة  قبــل ســكرتاريا  مــن  الشــبكة  ينتخــب منســق 
الســكريتاريا

ــة  	 ــادة اجتماعــات الســكريتاريا واجتماعــات اجلمعي ــوم املنســق بقي يق
ــة العمومي

يعمــل املنســق علــى تنفيــذ قــرارات الســكرتاريا واإلشــراف علــى تنفيــذ  	
النشاطات

يقــوم منســق الســكريتاريا بالدعــوة الجتماعــات الســكريتاريا واجلمعية  	
العمومية

االجتماعــات  	 يف  الســكريتاريا  بتمثيــل  الســكريتاريا  منســق  يقــوم 
عنهــا نيابــة  وبالتوقيــع  واللقــاءات 

متثيل الشبكة يف املجاالت الرسمية والشعبية والقضائية. 	

التوقيع على االتفاقيات واملراسالت والتقارير  	

أمــن/ة  	 جانــب  إلــى  والقبــض  الصــرف  مســتندات  أوامــر  توقيــع 
الصنــدوق.

مــن  مــع  التعاقــد  علــى  الشــبكة  تعمــل  للشــبكة:-  التنفيــذي  الطاقــم 
يلزمهــا مــن اإلداريــن، اخلبــراء والطاقــم إلدارة عملياتهــا وتنفيذهــا وفقــا 

الحتياجاتهــا وحســب املتوفــر مــن امليزانيــات.

ماليــة الشــبكة )السياســة املاليــة(:- تعتمــد الشــبكة علــى مواردهــا الذاتيــة 
يف تغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية وأيــة أجــور أو رواتــب أو أتعــاب مستشــارين، 
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والثابتــة  اإلداريــة  النفقــات  املســتضيفة  األهليــة  املنظمــات  وتتحمــل 
لألجهــزة  واســتخدام  واتصــاالت،  ومــاء،  كهربــاء،  ونفقــات  أجــر،  مــن 

واملوجــودات.

مصادر التمويل:- تتكون مالية الشبكة من املوارد التالية:

ــك  	 ــة األعضــاء ســواء أكان ذل ــات واملنظمــات األهلي مســاهمة اجلمعي
ــة. ــدل اشــتراك )رســوم( عضوي ــى شــكل رســوم انتســاب أم ب عل

أيــة منــح أو هبــات حتصــل عليهــا الشــبكة لتمويــل مشــاريعها / أو  	
أو موجوداتهــا. و/  نشــاطاتها 

عوائد ومردودات الفعاليات / أو النشاطات التي متارسها الشبكة 	

ريع املوجودات واملمتلكات 	

رسم االنتساب ورسم العضوية:-  	

انتســاب  	 رســوم  الشــبكة  يف  عضــو  مؤسســة  أو  جمعيــة  كل  تدفــع 
العضويــة ومقدارهــا .....، ورســوم ســنوية بــدل خدمــات مبقــدار .....

ال تقبــل عضويــة اجلمعيــة أو املنظمــات األهليــة إال بعــد اســتيفاء  	
االنتســاب. رســوم 

يعفى األفراد األعضاء من رسوم االشتراك والعضوية يف الشبكة. 	

تدقيق الحسابات:- 
تخضــع حســابات الشــبكة وأموالهــا للتدقيــق مــن قبــل مدقــق حســابات  	

خارجــي مؤهــل ومنتخــب مــن اجلمعيــة العموميــة ومعتمــد لــدى اجلهــة 
الرســمية املخولــة بذلــك.
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ــة كل  	 ــر والســجالت احملاســبية للشــبكة يف نهاي ــق الدفات يجــري تدقي
ســنة ماليــة مــن قبــل مدقــق احلســابات. تنتهــي الســنة املاليــة مــع نهايــة 
العــام، 1	 كانــون األول، وتبــدأ مــع بدايــة العــام األول كانــون الثانــي مــن 

العــام اجلديــد.

أحكام عامة :-

القرارات المصيرية :- 
تعديــل النظــام الداخلــي:-  ال يجــوز تعديــل هــذا النظــام أو أيــة مــادة  	

منــه إال وفقــا ملــا تــراه اجلمعيــة العموميــة بغالبيــة الثلثــن ومبــا ال 
ــا. ــن املعمــول به يتعــارض مــع القوان

حل الشبكة:- يجوز تصفية الشبكة يف احلاالت اآلتية:  	
بقرار قضائي. 1

بطلب موقع من ثلثي أعضاء الشبكة.. 2

إذا فقــدت الشــبكة مبــررات وجودهــا ومبوافقــة غالبيــة ثلثــي . 	
األعضــاء املشــاركن يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة.

التصفيــة:- تتــم تصفيــة موجــودات الشــبكة مــن خــالل مصــف معتمــد 
علــى أن:

ميارس املصفي الصالحيات املنصوص عليها يف القانون. 	

تســديد  	 وبعــد  التصفيــة  عنــد  الشــبكة  بأمــوال  التصــرف  يجــري 
االلتزامــات علــى النحــو الــذي تقــرره اجلمعيــة العموميــة أمــام املصفــي 

ومبوافقــة اجلهــة املخولــة.
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أخرى :- 

تغيــر  	 املخولــة عنــد  إعــالم اجلهــة  الشــبكة  يجــب علــى ســكرتاريا 
الشــبكة. عمــل  مركــز  أو  العنــوان 

ــد،  	 ــع أو تعاق ــع معامــالت الشــبكة، مــن شــراء أو بي ــد إجــراء جمي عن
يراعــى عــدم تضــارب املصالــح،  ويتــم اإلعــالن خطيــا عــن عــدم وجــود 
مصلحــة أخــرى ألعضــاء اللجــان أو القائمــن علــى املعامــالت عــدا 

مصلحــة الشــبكة العامــة

ــة واألفــراد األعضــاء يف الشــبكة  	 ــزم اجلمعيــات واملنظمــات األهلي تلت
بتطبيــق مــا ورد يف مدونــة ســلوك العمــل األهلــي الفلســطيني، ومدونــة 
العمــل التعاونــي وبسياســة عــدم التحــرش واالعتــداء اجلنســي، ومبــا 

يتيــح املجــال خللــق بيئــة آمنــة مشــجعة علــى العمــل املشــترك. 
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