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 لشبكة رانا لنظام الداخليا
 

 

 مقدمة
متصاعدةًًالذيًأصبحًانتشارهًيعرفًوتيرةًًًاأليدزًالعملًعمىضمنًمجالًالعربيةًًفيًتوحيدًالجيودًرغبةًً

ًالعملًعمىألىميةًالدورًالذيًيمعبوًالمجتمعًالمدنيًوالجمعياتًاألىميةًفيًمجالًًاعتباراًًفيًالمنطقة،ًًو
لتبادلًالتجاربًوالخبراتًوتضافرًاإلمكانياتًالبشريةًوالماديةًبينًمختمفًًمنًأجلًإيجادًإطاراإليدز،ًًو

منًمراميياً،ًتمًتأسيسًًلياًأوًواحداًًًكمياًًًىذهًاآلفةًىدفاًًمقاومةًانتشارًالشبكاتًالعربيةًالتيًتجعلًمنً
نيةًفيًمنطقةًوالتيًتضّمًفيًعضويتياًالشبكاتًالوطً(رانا)ًاإليدزًلمعملًعمىالعربيةً/ًاإلقميميةًًالشبكة

ويشكلًىذاً.ًألنشطتياميثاقًيحددًأىدافياًوالصيغًالعامةًًعمميايؤطرًً،الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ً.دستورىاًاألساسيالنظامًالداخميً

 

ً
 شبكة رانا أهدافرسالة و  :الفصل األول

ً
 االرؤي :1المادة 

ًالرؤيا ًًتكمن ًالشبكة ًأعضاء ًلمجموعة ًالمشتركة ًاإلقميمية /ً ًعمىلالعربية ًًمعمل ًرانا)اإليدز ًبناءً( في
الشرقًاالوسطًوشمالًافريقياًيعملًجماعيًاعمىًااليدزًمنًاجلًعدمًًةمجتمعًمدنيًقويًوفاعلًفيًمنطق

ً ًفيروسًنقصًًإصاباتحصول ًمع ًالمتعايشين ًوضمانًحقوق ًمتدنية ًوفاة ًنسبة ًالى ًوالوصول جديدة
ً.العالجًوالعنايةًالدعم،الوقاية،ًً لحصولًعمىامنًعيشًبكرامةًوتمكينيمًفيًالااليدزً/ًالمناعةًالبشريً

ً
ً
ً
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 الرسالة :2المادة 
تعزيزًدورًالمجتمعًالمدنيًفيًالحدًمنًًفيً(رانا)العربيةًلمعملًعمىًااليدز/الشبكةًاالقميميةًتكمنًميمةً

االيدزًضمنًمنطقةًالشرقًاالوسطًوشمالًافريقيا،ًبماًفيًذلكً/انتشارًفيروسًنقصًالمناعةًالبشريً
ملًمعًالفئاتًاالكثرًعرضة،ًوعمىًضمانًحقوقًالمتعايشينًمعًفيروسًنقصًالمناعةًالبشريًلمعيشًالع

ًعمى ًوحصوليم ًالدعمًًالوقاية،ًبكرامة ًوتأمين ًتمكينًاعضائيا ًوذلكًمنًخالل ًالعالجًوالعناية الدعم،
ًالتقنيًليم ًاقميميةًحولًمنظماتًالمجتمعًالمدنيًالتيًتعمل. ًتعملًالشبكةًكمرجعية ًعمىًااليدزًًكما

ً .ًتمثيميمًعبرًالتشبيكًعمىًالمستويينًاإلقميميًوالدوليًًًومنًأجمياًوضمان
ً

 الهدف العام :3المادة 
 .مبيةًعمىًاألفرادًوالمجتمعاتًفيًالمنطقةمنًآثارهًالسًوالتقميصالحدًمنًانتشارًاإليدزًالسعيًإلىً

 

 األهداف الخاصة :4المادة 

ً:التاليةًالخاصةمدًالشبكةًاألىدافًعتمنًأجلًتحقيقًىدفياًالعام،ًت

 تقويةًقدراتًالشبكاتًالوطنيةًوالجمعياتًاألعضاءًفيًرانا. 

 تعزيزًوتطويرًتبادلًالخبراتًبينًاألعضاء. 

 ًالشرق األوسط وشمال أفريقياانشاءًبنكًمعموماتًلمقدراتًواألنشطةًفيًمنطقة. 

 حشدًالمواردًالماديةًوالبشرية. 

 ًلألشخاصًالمتعايشينًمعًفيروسًاإليدزتعزيزًوتقويةًمشاركةًأوسع. 

 تمثيلًالمنظماتًغيرًالحكوميةًفيًالمنطقةًفيًالمنتدياتًاإلقميميةًوالدولية. 

 نًاإلقميميًوالدولييحشدًالتأييدًوالمناصرةًمنًأجلًتحقيقًاألىدافًعمىًالمستوي. 

 مدنيًوالقطاعًبناءًشراكاتًمعًالمنظماتًالدوليةًوالحكوماتًوقادةًالمجتمعًوشبكاتًالمجتمعًال
 .الخاصًمنًأجلًاستجابةًأوسعًوًأشمل

 ًإ ًوطنيةًنشاءًشبكاتًوطنيةتشجيعًودعم ًشبكة طرًتعاونًأوتوثيقًًفيًالبمدانًالتيًليسًبيا
 .الشبكاتًالموجودةًفيًدولًالمنطقة
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 شروط العضوية وفقدانها :الفصل الثاني
ً

وطنيةًأوًمنظمةًغيرًحكوميةًكلًشبكةًًيةشروطًالعضًوًمسَتوفيةًًًعتبرتً ،ًلميثاقًالشبكةًطبقاًًً:5المادة 
تمكًالعاممةًلصالحًالفئاتًاألكثرًًذلكً،ًبماًفياإليدز/ًفيروسًنقصًالمناعةًالبشريًفيًمجالًعاممة
وتؤديًواجبًًالشبكةًونظامياًالداخميًتمتزمًبميثاقًواألشخاصًالمتعايشينًمعًالفيروس،ًعمىًأنًعرضةًً

ً.شبكةإدارةًالًمجمساشتراكًسنويًيحددًقيمتوً

ًالتاليةًيعتبر :6المادة  ًفيًمجالًاإليدزًفيًالبمدان ًكلًالشبكاتًالعاممة ًأمام ًمفتوحًا :ًبابًاالنضمام
أفغانستان،ًاألردن،ًاإلماراتًالعربية،ًإيران،ًالبحرين،ًباكستان،ًتونس،ًالجزائر،ًجزرًالقمر،ًدجيبوتي،ً

ن،ًًقطر،ًالكويت،ًلبنان،ًليبيا،ًمصر،ًالسعوديةً،ًالسودان،ًسوريا،ًًالصومال،ًالعراق،ًعمان،ًًفمسطي
 .ًالمغرب،ًموريتانيا،ًاليمن

يتمًتقديمًطمباتًاإلنضمامًكتابًةًمنًطرفًالشبكاتًالوطنيةًإلىًمجمسًإدارةًالشبكةًالذيًيَبّتًفيياًويبّمغً
ًبقراره ًالعاّمة ًالييئة ًلتقديم. ًالوطنية ًلمجمعيات ًالعضوية ًباب ًيفتح ًوطنّية ًشبكة ًوجود ًعدم ًحالة ًوفي

ًوفقً ًبالعضوية ًأحقية ًاألكثر ًالجمعية ًباختيار ًرانا ًشبكة ًمجمسًإدارة ًيقوم ًأن ًعمى ًااللتحاق طمبات
ً.منًىذاًالنظامً،ًوذلكًلحينًإنشاءًشبكةًوطنية5ًالمعاييرًالمحددةًضمنًالمادةً

يحقًلكلًعضوًفيًالييئةًالعامةًأنًيساىمًفيًأنشطةًشبكةًراناًويشاركًفيًوضعًخططياًً:7المادة 
يتقدمًباالقتراحاتًالكفيمةًبتطويرًعمميا،ًكماًيحقًلوًالتصويتًبعدًمرورًفترةًسنةًعمىًعضويتوًوأنً

 .5فيًراناًوالترشيحًإلىًىيئاتياًبعدًمضيًثالثًسنواتًعمىًعضويتوًفيياًوذلكًوفقاًلممادةً

 

ً:يتمًفقدانًالعضويةًفيًالشبكةًلألسبابًالتاليةً:8 المادة

 ستقالةًمنًالشبكةتقديمًاإل. 

 ياًلسببًمنًاألسبابأوًحمًًّالشبكةًالوطنيةوقفًت. 

 ياًالداخميًأوًيعرقلًسيرىاًالعاديًأوًيضرًنظامبمبادئًالشبكةًوميثاقياًأوًًيخلًًّأارتكابًخط
 ً.تياًومصالحياًأوًبأخالقياتًالعملبمصداقي
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فةًمجمسًإدارةًالشبكةًبقرارًخطيًمبررًوموزعًعمىًكاًيصدرًقرارًسحبًالعضويةًمنًطرفً:9 المادة
ًالعامة ًالييئة ًأعضاء ًسحبً. ًقرار ًدراسة ًاإلنترنتًبعد ًشبكة ًعبر ًالعامة ًالييئة ًقبل ًمن ًالقرار يتخذ

ً ًالناخبينالعضوية ًمن ًالمطمقة ًوكتابًاإلعتراضًبحسبًاألكثرية ًالعضويةً. ًبسحب ًالقرار ًاتخاذ قبل
 .يمكنًلمجمسًاإلدارةًتشكيلًلجنةًلدراسةًحالةًالشبكة

ًلمييئةًًتيًتمًسحبيحقًلمشبكةًأوًالمنظمةًال ًتقديمًطمبًاعتراضًعمىًقرارًمجمسًاإلدارة عضويتيا
ً.أشيرًمنًتاريخًصدورًقرارًالفصل3ًالعامةًعمىًأنًيكونًخطيًاًومبررًاًخاللًمدةًأقصاىاً

 
 

 

 الهيئات الدائمة :لثالفصل الثا
 

 الهيئة العامة: الفقرة األولى
 

لشبكةًوىىًتتألفًمنًمجموعًاألعضاءًالمنتسبينًبواقعًتعتبرًالييئةًالعامةًرأسًالسمطةًفيًا :11المادة 
ًمعً ًممثلًعنًجمعياتًاألشخاصًالمتعايشين ًإلىًعضو ًإضافًة ًعضو، ًوطنّية ًشبكة ًكّل ًعن ممثل

ً.أوًمجموعاتًالدعمًفيًحالةًوجودىاًفيًالبمدًنفسو/اإليدزًو

ً ًالعامة،ًوفيًحالةًوجود ًفيًالييئة ًالوطنيةًالعضوًممثالًعنيا أكثرًمنًشبكةًفيًالبمدًتنتدبًالشبكة
الواحدًتتضافرًجيودًتمكًالشبكاتًًمنًأجلًاختيارًعضوينًيمثالنيماًفيًاجتماعًالييئةًالعامة،ًأحدىماً

ً.يمثلًاألشخاصًالمتعايشين

وفيًحالًعدمًوجودًشبكةًوطنيةًيحّقًلمفّوضًمنًقبلًماًالًيقلًعنًثالثًجمعياتًوطنيةًتعملًفيً
ً.الفئاتًاألكثرًعرضةًلتمثيميمًفيًالييئةًالعاّمةًمجالًمكافحةًاإليدزًأوًتعملًمع

ًاإليدز ًمع ًاألشخاصًالمتعايشين ًجمعيات ًعن ًممّثل ًإنتداب ًيتم ًالشبكةً/ ًقبل ًمن ًالدعم مجموعات
ً.ًالمجموعاتًًبإختيارًممّثلًعنيا/الوطنية،ًوفيًحالًعدمًوجودًشبكةًوطنّيةًتقومًىذهًالجمعيات

ً.دارةًقرارًاًباألكثريةًحولًىذاًالتمثيلوفيًحالًتعّذرًكلًذلك،ًيتّخذًمجمسًاإل
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ًالوطنيةًمنًالبمدًوفيًحالًوجودًجمعيةًلألشخاصًً:11 المادة ًيمّثلًالشبكة لكلًعضوًصوتًواحد
ً.أوًمجموعةًدعمًيكونًليذاًالبمدًصوتًثانًيمّثلًىذهًاألخيرة/المتعايشينًمعًاإليدزًو

 

ًبدعوةًمنًرئيسًالشبكةتجتمعًالييئةًالعامةًمرةًكلًأربعًسنواتًً:21 المادة ًيمكنًلمييئةً.ًحكمًا كما
العامةًأنًتعقدًاجتماعًاًاستثنائيًاًبناًءًعمىًطمبًخطيًمبررًمنًقبلًثمَثيًأعضاءًالييئةًالعامةًأوًمنً

 .ًقبلًمجمسًاإلدارةًويمكنًأنًيكونًىذاًاإلجتماعًإفتراضيًاًعبرًوسائطًاإلتصالًالمتاحةً

 (.نصفًزائدًواحد)يةًقانونياًماًلمًتحضرهًاألغمبيةًالمطمقةًالًيكونًأيًاجتماعًلمجمعيةًالعموم

ًبعدىاً ًويصبح ًساعتين، ًلمّدة ًاإلجتماع ًتأجيل ًالى ًيصار ًاألولى ًالدعوة ًفي ًالنصاب ًيكتمل ًلم ذا وا 
 .ًًالنصابًقانونياًبمنًحضر،ًوتعتبرًالقراراتًالصادرةًعنوًممزمة

 .تألفًمنًسبعةًأعضاءًلمدةًأربعًسنواتتتولىًالييئةًالعامةًإنتخابًمجمسًإدارةًيً:31 المادة

ً.لتعديلًأوًتغييرًالنظامًالداخميًلمشبكةًوميثاقياًةالمؤىمًاوحدىالييئةًالعامةًً:41المادة 
 

ًمجمس اإلدارة: الفقرة الثانية
ً

يتألفًمجمسًإدارةًالشبكةًمنًسبعةًأعضاءًتنتخبيمًالييئةًالعامةًلمدةًأربعًسنواتًًقابمةًً:51المادة 
عنًاألشخاصًلمتجديدًمرةًواحدةًويراعىًفيًاختيارىمًالتوزعًالجغرافيًوالتوازنًالنوعيًومشاركةًممثمينً

 .المتعايشينًمعًاإليدز

يقًأىدافياًوىوًينتخبًمنًبينًأعضائوًيتولىًمجمسًاإلدارةًشؤونًالشبكةًوالعملًعمىًتحقً:61المادة 
ً.رئيسًاًألربعًسنواتًقابمةًلمتجديدًلمرةًواحدة

ًالتقنيً :71المادة  ًالدعم ًتقديم ًوعمى ًالعامة ًالييئة ًقرارات ًتنفيذ ًعمى ًالرئيس ًمع ًالمجمس يتعاون
ً.لممؤسساتًاألعضاءًوىوًيعتبرًمسؤواًلًأمامًالييئةًالعامة
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متابعةًومراقبةًومناقشةًوتقييمًاألنشطةًالتيًيقومًبياًالرئيسًًتمنًاًعمىًؤاإلدارةًمًمسيكونًمجً:81المادة 
ً.التابعةًلوًوالسكرتارية

ًبجدولًً:91المادة  ًالرئيسًمقرونة ًمن ًدعوة ًعمى ًبناًء ًالسنة ًفي ًاألقّل ًعمى ًالمجمسًمرتين يجتمع
ًأعمال ًأ. ًاإلنترنت ًشبكة ًعبر ًإجتماعات ًعقد ًعمى ًيتفق ًان ًالضرورة ًعند ًلممجمس ًوسائلًيمكن و

ًالمتاحة ًاإلتصال ًيعتبرً. ًوال ًاجتماعاتو ًلعقد ًوالدولية ًالمقاءاتًاالقميمية ًمن ًيستفيد ًان ًكذلك ًلو يمكن
 .اإلجتماعًرسميًاًإالًبحضورًأوًموافقةًالرئيسًوبمشاركةًنصفًعددًاعضاءًالمجمسًعمىًاالقل

جمسًأنًينعقدًفيًفيًحالًحدوثًظروفًقاىرةًتمنعًالرئيسًمنًحضورًاجتماعاتًالمجمس،ًيمكنًلمم
 .حضورًأكثريةًأعضائو

 

ضويةًالمجمسًحفاظًاًعمىًاستمراريةًوحسنًسيرًأعمالًمجمسًإدارةًشبكةًرانا،ًيستمرًفيًعً:21المادة 
عنًالشبكةًأوًالجمعيةًالوطنيةًالتيًانت خبًممثاًلًعنياًفيًآخرًاجتماعًلمييئةًالعامةًويستمرًًمندوب

ً.حتيًاننتياءًواليةًالمجمس
ً

ًً:21المادة  ًالنسبية ًباألكثرية ًالمجمسًقراراتو ًواحد)يتخذ ًنصفًزائد ًعبرً( ًالقراراتًالمّتخذة والًتعتبر
فيًحالًتكافؤًً.شبكةًاالنترنتًقانونيةًإالًبعدًتدوينياًبمحضرًرسميًيوافقًعميوًأكثريةًأعضاءًالمجمس

ً.الشبكةًرئيساألصواتًترجحًكفةًصوتً

 واجبات المجمس  :22المادة 
 الييئةًالعامة،ًتنفيذًقرارات 

 قرارىاًشبكةالخاصةًبالًطالخطًوضع  ،وا 

 ًاريعًوالوثائقًوالقراراتًوخططًالعملعمىًالمشالتصديق،ً
 شبكةمناقشةًالمشاكلًالرئيسيةًالكبرىًوالمشاريعًالتىًتعترضًمسيرةًال،ً
 ًي،وًالعالمًيمناقشةًالموائحًوالقوانينًالتىًتتعمقًبمشكمةًااليدزًعمىًالمستوىًالمحم
 ًومعًالشركاءًاآلخرين،ًشبكةعضاءًالأعًاستراتيجياتًلدعمًالشراكةًبينًمىًوضالعملًع
 ئياعضاأبينًًيتنظيمًالعملًالداخمًوًشبكةداريةًوالماليةًالخاصةًبالاإلًلقواعداًوضع، 

 وعرضوًعمىًالييئةًالعامةًلممصادقةًعميوً التقريرًالسنويًالفنيًوالماليًوالمصادقةًعميوًإعداد. 
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ً
 في صالحيات الرئيس: الفقرة الثالثة

ً
ًالعامةًوتوجيياتًمجمسًاإلدارةً :32المادة  ًقراراتًالييئة يكونًالرئيسًمسؤواًلًعنًالشبكةًوعنًتنفيذ

ًالييئةً ًإلى ًوتبمغ ًالمجمس، ًأعضاء ًقبل ًتناقشًوتصدقًمن ًمسبقة ًسنوية ًعمل ًعمىًخطة ًبناًء وذلك
كنة،ًويكونًالرئيسًمسؤوالًمباشرةًامامًالعامةًالتيًتصدقًعميياًبدورىاًًوفقًإحدىًآلياتًالتواصلًالمم

ً.مجمسًاإلدارةًفيًاألمورًاإلداريةًوالتنفيذّية

يمثلًالرئيسًالشبكةًتجاهًالمراجعًالرسميةًاإلقميميةًوالدوليةًويحرصًعمىًرفعًاسمًالشبكةً :42المادة 
ًاإلتفاقياتًوالقراراتًوالتحالفا ًوتوقيع ًالشبكة ًباسم ًالمفاوضة ًلو ًويحق ًمعًوايصالًصوتيا تًبالتنسيق

 .مجمسًاإلدارةًويجوزًلوًتفويضًبعضًالصالحياتًألعضاءًالمجمسًاإلداريًأوًلممديرًالتنفيذي

ًويكونً :52المادة  ًتنفيذّي ًومدير ًإقميمية ًسكرتارية ًالرئيسًبتعيين ًيقوم ًالمجمس، ًأعضاء ًمع بتنسيق
واألنشطةًوذلكًبعدًموافقةًمجًمسؤواًلًعنياًويشرفًعمىًأعماليا،ًوىيًتساعدهًفيًتنفيذًالقراراتًوالبرا

ًاإلدارّيةًالمجمس ًاإلجراءات ًدليل ًفي ًتعيينو ًوشروط ًالتنفيذي ًالمدير ًصالحيات ًتحديد ًيتّم ًان ًعمى ،
 .والمالّيةًوتقييمًأدائوًسنويا

يقوًعبرًشبكةًاالنترنتًوذلكًبعدًالىًالييئةًالعامةًلمناقشتوًوتصدرئيسًتقريرًاًسنويًاًيقدمًالً:62المادة 
 .منًقبلًمجمسًاإلدارةًهقراًرإ

يدعوًويترأسًإجتماعاتًمجمسًاإلدارةًويكونًمسؤوالًعنًإدارتياًويضمنًمشاركةًاألعضاءً :72المادة 
ً.بيا
ً

 السكريتارية اإلقميمية : الفقرة الرابعة
 

ًوتمتزمًً:82المادة  ًتوجيياتو ًتحتًإشرافًمباشرًمنًالرئيسًفتنّفذ ًبأعماليا ًاإلقميمّية ًالسكريتارية تقوم
 .لقراراتًالتيًتصدرًعنًالييئةًالعاّمةًوعنًمجمسًاإلدارةبا

 .ًيقومًالمديرًالتنفيذيًًبإدارةًأعمالًالسكريتاريةًويعّينًالموظفينًفيياًتحتًإشرافًمباشرًمنًالرئيس



 - 8 - 

ً.تمتزمًالسكريتاريةًبالقراراتًالتيًتصدرًعنًالييئةًالعاّمةًوعنًمجمسًاإلدارة

قميميةًلشبكةًراناًمنًمديرًتنفيذيًوفريقًعملًألداءًالواجباتًوالميامًاألًةتتألفًالسكريتاريً:29المادة 
ًيمكنً ًكما ًاإلدارة، ًمجمس ًوتوجييات ًلرانا ًواإلدارّية ًالمالية ًاإلجراءات ًدليل ًفي ًعمييا المنصوص

 .ًًاإلستعانةًببعضًاإلخصائيينًعندًالحاجةًوبحسبًعقودًحّرة

ً:مسؤولياتًالسكريتارياً:31المادة 

 :كريتاريةمسؤولياتًالس

 ًخدماتًالعضوية ًتنظيمً: ً ًوالسكريتارية، ًالشبكة ًأعضاء ًبين ًالعالقة ًتعزيز تحرصًعمى
 وتنفيذًالنشاطات،ًتأمينًالدعمًالتقنيً

 ًإصدارًنشرةًإعالميةًوالحفاظًعمىً:ًالمناصرةًوالتواصلًمنًأجلًتحسينًأحوالًالمتعايشين
ضمانًتمثيلًمنطقةًالشرقً.ًضمانًعالقاتًمعًوسائلًاالعالم.ًموقعًعمىًشبكةًاإلنترنت

 .األوسطًوشمالًأفريقياًفيًاألحداثًاإلقميميةًوالدولية

 ًالقدرات ًوبناء ًالتدريب ًوتبادلً: ًالفنية، ًوالبعثات ًالمختمفة، ًالتدريبية ًفرصًلمدورات توفير
دارةًالمنحًلمنظماتًالمجتمعًالمدني  .ًاالستشاراتًوالمعمومات،ًوا 

 ختمفًالوثائقًواألصول،ًباإلضافةًالىًالمحاسبةًالماليةًالمحافظةًعمىًم:ًالواجباتًاإلدارية
 .ومتابعةًالترتيباتًالموجستية

 رسمًإستراتيجيةًلتحريكًالمواردًوبناءًالشراكاتًمعًالجياتًالمانحةًوالقطاعً:ًتحريكًالموارد
 .الخاصًًوالسعيًلتنفيذىاًبعدًموافقةًمجمسًاإلدارة

 حفظًالمعموماتًوالتوثيق.ً 

 ّمفًبياأيةًميامًأخرىًتك 

يعملًفريقًالسكريتاريةًتحتًإشرافًالمديرًالتنقيذيًويكونًمسؤوالًتجاىوًويكونًمقرًعملً :13المادة  
 (بيروت،ًلبنان)ًفريقًالسكريتاريةًًىوًمكانًتسجيلًالشبكةً
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 إجراءات التسيير :رابعالفصل ال
 

ًً:23المادة  ًلعمميا ًاألساسيًومكانًا ًلمكتبيا ًدائمًا ًتسجيمياًفيًفيًبيرًوتتخذًالشبكةًمقرًا ت،ًلبنانًويتّم
 .لبنان

ً:مواردًالشبكةًالماليةً :33المادة 

 اشتراكاتًالمنظماتًاألعضاء. 

 لوطنيةًوالدولية،ًوالجياتًاألخرىالمنحًواليباتًوالتبرعاتًالمحصلًعميياًمنًالمنظماتًا. 

 عائداتًاألنشطةًالتيًيمكنًلمشبكةًتنظيمياًلجمعًاألموال. 

 لخدماتًاإلنتاجيةًإذاًوجدتعائداتًالمشاريعًوا. 

 مصادرًتمويلًأخرىًتتوافقًمعًأىدافًوسياساتًالشبكة. 

 

 :النفقات :43المادة 
 .لتحقيقًأىدافًالشبكةًاألنشطةييمًالتسييرًوالتجييزًوالمعداتًًوتنفقًأموالًالشبكةًفيًكلًماً

 : تضارب المصالح :53المادة 
ًالمماًر ًافضل ًميثاقًشرفًووثيقة ًمجمسًاإلدارة ًلتفاديًتضاربًيضع ًالشبكة ًميثاق ًمن ساتًانطالقًا

 .المصالحًًويمتزمًبياًاألعضاءًوالموظفون

 

 :توقيع المستندات :63المادة 
ويمكنًلمرئيسًأنًيفّوضً.ًيوقعًالصكوكًوالشيكاتًالمصرفيةًرئيسًالشبكةًإضافةًالىًالمديرًالتنفيذي

 .صالحّيةًالتوقيعًالىًعضوًأوًأكثرًمنًمجمسًاإلدارة

ً :73 المادة ًاسترجاع ًيمكن ًواإلنتسابال ًاإلشتراك ًاألسبابًًبدل ًمن ًما ًلسبب ًالعضوية ًفقدان عند
ً.8المادةًفيًالمذكورةً
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ًبعدً :83المادة  ًبالتساويًإلىًالجمعياتًوالشبكاتًاألعضاءًوذلكً ًأمواليا ًالشبكةًتعود متًىذه ًح  إذا
 .سدادًأيةًمديونيةًأوًإلتزاماتًعمىًشبكةًرانا

 ّيةاألحكام اإلنتقال

 ًً.يصبحًىذاًالنظامًساريًالمفعولًبعدًمصادقةًالييئةًالعاّمةًعميوًمباشرة :39المادة 

 

 2112ديسمبر  6تونس في  -خالل اجتماع الجمعية العمومية في حمامات  صودق عميه

 


