معايير االختيار للعضوية في شبكة الرانا

Selection Criteria for RANAA Membership

شروط االنتساب:

Eligibility:

 .1شبكة وطنية عاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري/
اإليدز ،بما في ذلك تلك العاملة لصالح الفئات األكثر عرض ًة
واألشخاص المتعايشين مع الفيروس؛
 .2في حال عدم وجود شبكة وطنية ،ولحين إنشاء واحدة يكون التقدم

1. A national network working in the field of HIV / AIDS,
including those working for the benefit of the most at risk
population (MARPS) and people living with HIV (PLHIV).
2. In the absence of a national network and until creation of a new
one, the application for membership is open to local civil

لطلب العضوية مفتوح لمنظمات المجتمع المدني المحلية العاملة

society organizations working for the benefit of MARPS and

لصالح الفئات األكثر عرض ًة واألشخاص المتعايشين مع الفيروس،

PLHIV , which meet the selection criteria for membership as

التي تستوفي شروط االنتساب المحددة من مجلس اإلدارة ؛
 .3جمعيات األشخاص المتعايشين مع اإليدز /مجموعات الدعم.

set by the board members.

3. Associations of people living with HIV / support groups.

أن:

That:

 .1تكون عاملة في البلدان التالية : :أفغانستان ،األردن ،اإلمارات

a) Operates in the following countries :: Afghanistan,
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Jordan, UAE, Iran, Bahrain, Pakistan, Tunisia, Algeria,
Comoros, Djibouti, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Somalia,
Iraq, Oman, Palestine, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya ,
Egypt, Morocco, Mauritania, Yemen;

، جزر القمر، الجزائر، تونس، باكستان، البحرين، إيران،العربية
، عمان، العراق، الصومال، سوريا، السودان، السعودية،دجيبوتي
، موريتانيا، المغرب، مصر، ليبيا، لبنان، الكويت، قطر،فلسطين
اليمن؛

b) is willing to respect the Charter of the network and its

 تكون على استعداد الحترام ميثاق الشبكة وقوانينها؛.2

laws;
c) the local associations are willing to create a national

 تكون الجمعيات المحلية على إستعداد إلنشاء شبكة وطنية في.3
حال عدم وجودها

network in the absence of one;
d) Pay annual fees for membership;

 تدفع الرسوم السنوية للعضوية؛.4
:الخطوات

1. Steps:
1. Requests shall be presented in writing to the Board members
of RANAA (through the secretarial) for evaluation at

) تقدم الطلبات خطيا إلى مجلس ادارة رانا (من خالل السكرتارية.1
contact@ranaa.net .من أجل التقييم

contact@ranaa.net
2. The Board members will assess the submitted applications
twice a year and inform the General Assembly. The Secretariat
will notify the concerned parties of the final decision.

 ينظر مجلس اإلدارة فى الطلبات المقدمة إلتخاذ القرار بشأنها.2
العامة بقراره وتبلغ السكرتارية
ّ مرتين فى العام ويبلّغ الهيئة
.الجهات المعنية
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واجبات االعضاء في شبكة الرانا

The duties of RANAA members
1. Compliance with the principles of the RANAA charter,

لمهمتها ولرؤيتها ولنظامها
 .1االمتثال لمبادئ شبكة رانا ولميثاقها و ّ
الداخلي؛

إن إرتكاب خطأ يخ ّل بمبادئ الشبكة وميثاقها أو نظامها الداخلي أو

;constitution, mission and vision
Any violation of the Network’s principles, charter, by-laws, or
affect its work, or breach its interests or its ethics will result in
the loss of membership.

يعرقل سيرها العادي أو يضر بمصداقيتها ومصالحها أو بأخالقيات
العمل يحتّم فقدان العضوية من الشبكة.
 .2القيام بدور فعال على المستوى الوطنى من أجل مكافحة اإليدز و
دعم ومناصرة المتعايشين مع الفيروس.
 .3اعتماد التوجهات االستراتيجية للشبكة؛
 .4المشاركة في أنشطة الشبكة وخططها عند الطلب وتقديم مقترحات
لتطوير أعمالها؛

2. Play an active role at the national level working on AIDS and to
support and advocate for people living with HIV.
;3. Adoption of the strategic direction of the network

4. Participate in the Network’s activities and plans as requested
and submit proposals to develop its work.
Inform the secretarial of any activities that are worth publishing

 .5اعالم السكرتارية عن النشاطات التي تستحق النشر على الموقع
اإللكتروني للرانا؛
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;on RANAA website

5.

 .6نشر المعلومات عن برامج وأنشطة الرانا ألعضاء الشبكة العضو
ولمنظمات المجتمع المدني؛
 .7دعم مجلس اإلدارة والمشاركة في اللجان عند االقتضاء؛
 .8المساهمة في تعزيز صورة الرانا وجذب أعضاء جدد؛
 .9دفع رسوم العضوية السنوية في الرانا.

6. Dissemination of information related to RANAA’s programs
and activities to the members of the national networks and civil
;society organizations
Support the Board members and participate in committees, as

7.

;required
8. Contribute to enhance RANAA’s image and attract new
;members
9. Pay the annual membership fee.
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The Rights of RANAA Members
1. Present Proposals and recommendations to the Board
Members to develop the work of the network;
2. Participate in setting plans for the network and contribute
to its activities;
3. Propose items for the agenda of the General Assembly and
participate in its meetings as per the nomination criteria;
4. Discuss the budget of the network and endorse the
financial and technical reports at the general assembly;
5. Entitled to vote on the amendments of the Network
constitution and its by-laws at the General Assembly;
6. Entitled to vote after being a member with RANAA for one
year
7. Eentitled to nominate himself/herself as a candidate to its
governing bodies after three years of membership with
RANAA.
8. Have access to grants and technical support and

حقوق أعضاء شبكة الرانا
 تقديم مقترحات وتوصيات إلى مجلس االدارة الكفيلة بتطوير عمل.1
الشبكة؛
 المشاركة في وضع خطط للشبكة والمساهمة في انشطتها؛.2
 اقتراح بنود لجدول أعمال الجمعية العمومية والمشاركة في.3
بناء على تفويضات التمثيل؛
إجتماعاتها
ً
 مناقشة ميزانية الشبكة والتصويت على التقارير المالية والتقنية.4
خالل الجمعية العمومية؛
 التصويت على تعديالت النظام األساسي للشبكة وقوانينها خالل.5
الجمعية العمومية؛
 بعد مرور سنة على العضوية في شبكة رانا؛-  الحق بالتصويت.6
 بعد-  الحق بالترشح لالنتخابات في اجتماعات الجمعية العمومية.7
مرور ثالث سنوات على العضوية في شبكة الرانا؛
 الحق في الحصول على المنح والدعم التقني والمشاركة في.8
نشاطات الشبكة إذا ما إستوفى الشروط الخاصة بكل نشاط؛

participation in the activities of the network provided they
meet the conditions for each activity;
9. Represent RANAA in regional and international activities.

. الحق في تمثيل الرانا في النشاطات اإلقليمية والدولية.9
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