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  العام الشعب مؤتمر أمانة قرار

 مسیحي	2009	.ر.و	1375 لسنة (135) رقم

 العام واتحادھا النسائیة والروابط للجمعیات يساساأل النظام اعتماد بشأن

 

 العام، الشعب مؤتمر أمانة

 الشعبیة، واللجان الشعبیة المؤتمرات عمل نظام بشأن	.ر.و 1375 لسنة (1) رقم القانون على الطالعا بعد •

 .التنفیذیة والئحتھ

 .النسائیة الجمعیات بشأن	.ر.و 1369 لسنة (20) رقم القانون وعلى •

 	.ر.و	1377	لسنة (16) رقم العام الشعب مؤتمر أمانة اجتماع محضر وعلى •

 

 :قــــــــــــــــرر

 

 (1) مادة

 .قرارال بھذا المرفق العام واتحادھا النسائیة والروابط للجمعیات األساسي النظام یعتمد

 

 (2) مادة

 .التشریعات مدونة في وینشر صدوره، تاریخ من اعتبارا القرار بھذا یعمل

 

  العام الشعب مؤتمر أمانة

 

 طرابلس : في صدر

 رجب / 02 : بتاریخ

   مسیحي 2009 و.ر.  1377 / الصیف / 24 : الموافق
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  األساسي النظام

 النسائیة والروابط للجمعیات العام لالتحاد

  ولاأل الفصل

 التأسیس

 

 (1) مادة

  النسائیة والروابط للجمعیات العام االتحاد تأسیس

ً  النسائیة والروابط للجمعیات العام االتحاد تأسس  تنظیم بشأن	.ر	.و1369 لسنة (20) رقم القانون ألحكام وفقا

 یحي،مس 2001 .ر	.و1369 الكانون شھر من 28 الموافق شوال 14 بتاریخ الصادر النسائیة الجمعیات

 ربیع 10 بتاریخ	.ر	.و1370 لسنة (92) رقم العام الشعب مؤتمر أمانة بقرار الصادرة التنفیذیة والئحتھ

 .مسیحي 2002 .ر	.و 1370 الماء شھر من 22  الموافق األول

 

 (2) مادة

  المالیة والذمة االعتباریة الشخصیة

 .المستقلة لیةالما والذمة االعتباریة بالشخصیة حدة على كل النسائیة والروابط للجمعیات العام االتحاد یتمتع

 

 )3( مادة

  العام االتحاد مقر

 یةالجماھیر دخل لھ فروع إنشاء ویجوز طرابلس مدینة الرئیسي، النسائیة للجمعیات العام االتحاد مقر

ً  العظمى  	.العام االتحاد أمانة من بقرار العمل، حاجة لمقتضیات تبعا

 

  الثاني الفصل

 األھداف

 

 (4) مادة

 الجتماعيا دورھا وتعزیز واألسرة بالمرأة االرتقاء إلى النسائیة والروابط الجمعیات عبر العام تحاداال یھدف

 	:التالیة األھداف تحقیق خالل من وذلك المجتمع، في واالقتصادي والثقافي
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 	.عنھا والدفاع وحمایتھا اللیبي للشعب والدینیة والقومیة والثقافیة الحضاریة الھویة تنمیة .1

 ماعيواالجت االقتصادي مستواھا رفع إلى الرامیة لھا الممكنة الخدمات وتقدیم األسرة بشئون اماالھتم .2

 	.والثقافي

 وترسیخا یداتأك وذلك األساسیة الشعبیة المؤتمرات جلسات لحضور النسائیة الجماھیر وتحریض تعبئة .3

 	.الشعب لسلطة

 المجتمع، يف المتمیز ودورھا وكرامتھا نیتھاإنسا للمرأة یحفظ الذي األخضر الجماھیري بالفكر التبشیر .4

 	.والخارج الداخل في وذلك

 المجتمع يف بدورھا للقیام لھا المناسبة الظروف وإیجاد والثقافي، االجتماعي بالواقع المرآة وعي تنمیة .5

 	.واإلنتاج العمل مجاالت في وخاصة

 	.قیادیةال المواقع في بھن والدفع المختلفة، المجاالت في النساء إقحام .6

 كل في العالقة ذات الجھات مع بالتنسیق الثوري البرنامج تنفیذ في الجادة المساھمة من المرآة تمكین .7

 	.المرآة بشؤون یتعلق ما

 .تعترضھا التي اإلشكالیات معالجة أسالیب واقتراح مصالحھا، عن والدفاع المرآة، حقوق حمایة .8

 

  الثالث الفصل

 العضویة

 

  )5( دةما

 :التالیة الشروط النسائیة الجمعیات ویةلعض یشترط

 .لیبیا مواطني من تكون أن .1

 .وأھدافھا العظیم الفاتح ثورة بفكر مؤمنة تكون أن .2

 في ملتع أو نطاقھ، في الجمعیة تقع الذي األساسي الشعبي المؤتمر نطاق داخل المقیمات من تكون أن .3

 .عیةللجم الرئیسي المقر بھ الواقع الخدمي أو اإلنتاجي الموقع

 .الجمعیة أھداف وتحقیق تنفیذ على بالعمل تتعھد أن .4

ً  عشر ثمانیة عن عمرھا تقل أال .5 ً  عاما  .شمسیا

 .األقل على األساسي التعلیم إتمام شھادة على حاصلة تكون أن .6

 .بالشرف مخلة جنحة في أو جنایة في علیھا الحكم یسبق ولم والسلوك السیرة حسنة تكون أن .7
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 (6) مادة

 	العضویة طوإسقا فقدان

 	:اآلتیة الحاالت في العام االتحاد أو النسائیة الرابطة أو بالجمعیة العضویة تفقد ∗

 	:كاآلتي مقبول عذر بدون االجتماعات حضور عن التغیب -

 	.للجمعیة متتالیة اجتماعات ثالثة ∗

 	.للرابطة متتالیان اجتماعان ∗

 	.النسائیة للجمعیات العام لالتحاد السنوي العادي االجتماع ∗

 	.االستقالة -

 	.الوفاة -

 	:اآلتیة الحاالت في النسائیة للجمعیات العام االتحاد أو الرابطة أو بالجمعیة العضویة تسقط ∗

 	.بالشرف مخلة جنحة في أو جنایة في نھائي حكم صدور ∗

 	.العضویة شروط من شرط فقدان ∗

 .التأدیب لجنة ةتوصی على بناءُ  المختصة الجھة من بقرار العضویة من اإلسقاط عقوبة توقیع ∗

 

 (7) مادة

  العضویة سجل

 بكل العضوات یھف تسجل النسائیة للجمعیات العام واالتحاد النسائیة والرابطة بالجمعیة للعضویة سجل یفتح

 مكانو تاریخ ثالثي، العضوة اسم الخصوص وجھ على ویتضمن لھا، االنضمام تاریخ أقدمیة بحسب منھا

 ریخوتا والتخصص العلمي المؤھل الشخصیة، البطاقة رقم األسرة، فرادأ عدد االجتماعي الوضع میالدھا،

 	.اإلقامة محل العمل، جھة المھنة، أو الوظیفة المؤھل، على الحصول

 .االشتراك وسداد العضویة، شروط توافر من التأكد بعد إال التسجیل یتم وال

 

  الرابع الفصل

 یةالنسائ للجمعیات العام لالتحاد التنظیمي البناء
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 (8) مادة

 	:اآلتي الوجھ على النسائیة للجمعیات العام لالتحاد التنظیمي البناء یتكون

 	.النسائیة الجمعیات .1

 	.النسائیة الروابط .2

 .النسائیة للجمعیات العام االتحاد .3

 

 (9) مادة

  النسائیة الجمعیات

 العظمى یةبالجماھیر األساسیة الشعبیة المؤتمرات من مؤتمر بكل النساء جماھیر من النسائیة الجمعیة تتكون

 	.عضوة خمسین (50) عن المنتسبات عدد یقل ال أن بشرط والخدمیة اإلنتاجیة العمل بمواقع أو

 عدم ةحال في واحدة جمعیة تكون أن الواحدة الصبغة ذات والخدمیة اإلنتاجیة العمل لمواقع بالنسبة ویجوز

 	.حدة على موقع لكل المطلوب العدد توفر

 

  )10( مادة

  الجمعیة مؤتمر اختصاصات

 إطار يف تندرج التي األسرة وشؤون بالمرأة العالقة ذات االختصاصات كافة ممارسة الجمعیة مؤتمر یتولى

 على ولھ إلیھما المشار التنفیذیة والئحتھ	.ر.و 1369 لسنة (20) رقم القانون حددھا التي األھداف تحقیق

 	:یلي ما الخصوص وجھ

 	.علیھ تعدیالت أیة إجراء وكذلك للجمعیة األساسي امالنظ وضع اقتراح .1

 	.بھا رةالشاغ المواقع وملء استقالتھا وقبول وإقالتھا، ومساءلتھا أعمالھا، ومتابعة المؤتمر أمانة اختیار .2

 	.للجمعیة السنوي العمل برنامج إعداد .3

 	.األسرة نوشؤو بالمرأة العالقة ذات أعمالھ بجدول تدرج التي الموضوعات ومناقشة بحث .4

 	.نسائیةال للجمعیات العام االتحاد أو النسائیة الرابطة من علیھ تطرح التي الموضوعات ودراسات بحث .5

 .وأمانتھ المؤتمر نشاط تقریر دراسة .6

 

  )11( مادة
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  العادیة وغیر العادیة المؤتمر اجتماعات

 لمكانا تحدد أمینتھ من دعوة لىع بناءً  أشھر ثالثة كل سنوي ربع بشكل العادیة اجتماعاتھ المؤتمر یعقد

 	.األعمال بجدول المطروحة والموضوعات والزمان

ً  المؤتمر یجتمع أن ویجوز  أمانة وأ عضواتھ ثلثي من بطلب أو أمینتھ من دعوة على بناء عادي غیر اجتماعا

 في حستطر التي الموضوعات الدعوة تحدد أن على النسائیة للجمعیات العام االتحاد أو النسائیة الرابطة

 .غیرھا في المداولة للمؤتمر یجوز وال االجتماع

 

  )12( ادةم

  المؤتمر قرارات

 لعقد رالمؤتم دعوة تتم ذلك تعذر فإذا لالجتماع، الحاضرات العضوات آراء بتوافق المؤتمر قرارات تصدر

 .بھا الحاضرات العضوات بأغلبیة الجلسة ھذه في القرارات وتصدر تالیة، جلسة

 

  )13( دةما

 بین ةوالمفاضل الدفع خالل من المباشر االختیار بأسلوب عضواتھا بین من للجمعیة أمانة المؤتمر یختار

 	:ھن عناصر خمسة (5) من األمانة وتتكون بھن، المدفوع العضوات

 	.الجمعیة أمینة -

 	.للجمعیة المساعدة األمینة -

 	.الشخصیة األحوال شؤون أمینة -

 	.الصحیة والرعایة یبوالتدر التعلیم شؤون أمینة -

 .الثقافیة الشؤون أمینة -

 

 (14) مادة

  األمانة عمل مدة

 .فقط واحدة لمرة الفترة لذات عملھا مدة تجدید ویجوز سنوات، أربع (4) األمانة عمل مدة تكون

 

 (15) مادة
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  الجمعیة أمانة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات الجمعیة أمانة تمارس

 	.اجتماعاتھ وإدارة أعمالھ، جدول ووضع نعقاد،لال الجمعیة مؤتمر دعوة -

 	.العالقة ذات الجھات مع ومتابعتھا المؤتمر قرارات تنفیذ -

 	.النسائیة للجمعیات العام واالتحاد نطاقھا، في الواقعة النسائیة الرابطة قرارات تنفیذ -

 	.الجمعیة أھداف بتحقیق الكفیلة العمل برامج اقتراح -

 ببحس العام واالتحاد للرابطة وإحالتھا والمصروفات التحصیل قوائم دوإعدا االشتراكات تحصیل -

 	.األحوال

 	.المشروطة غیر والتبرعات والھبات اإلعانات قبول اقتراح -

 نطاق يف تندرج التي األعمال بعض بإنجاز لعضواتھا التكلیفات وإصدار العمل وفرق اللجان تشكیل -

 	.الجمعیة اختصاص

 	.معیةبالج التأدیب لجنة تشكیل -

 	.أعمالھا وتسییر والمالیة اإلداریة الشؤون وحدة على اإلشراف -

 للجمعیات العام االتحاد أو النسائیة الرابطة أو الجمعیة مؤتمر من لھا تسند أخرى اختصاصات أیة -

 .النسائیة

 

 (16) مادة

  األمانة اجتماعات

 لزمانا تحدد أمینتھا من دعوة على اءً بن شھریة نصف دوریة بصفة العادیة اجتماعاتھا الجمعیة أمانة تعقد

 	.األعمال وجدول والمكان

 بطةالرا أمانة أو العضوات ثلثي أو أمینتھا طلب على بناء عادي غیر اجتماع في لالنعقاد دعوتھا ویجوز

 جوزی وال علیھا، المطروحة الموضوعات الدعوة تحدد أن على النسائیة للجمعیات العام االتحاد أو النسائیة

 .غیرھا في المداولة لھا

 

 )(17 مادة
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  القرارات واتخاذ االجتماعات صحة

 	.العضوات ثلثي بحضور صحیحة الجمعیة أمانة اجتماعات تعتبر

 .التالیة لجلسةا في الحاضرین األعضاء ثلثي فبأغلبیة ذلك تعذر فإذا األعضاء آراء بتوافق القرارات وتصدر

 

 (18) مادة

  الجمعیة أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الجمعیة أمینة لىتتو

 	.األمانة أعضاء بمعاونة الجمعیة مؤتمر اجتماعات إدارة ∗

 مانةأ أعضاء مع بالتنسیق العالقة ذات الجھات مع الجمعیة مؤتمر وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 	.الجمعیة

 عنھا، الصادرة القرارات وقیعوت محاضرھا، واعتماد وإدارتھا، الجمعیة أمانة الجتماعات الدعوة ∗

 	.العالقة ذات الجھات مع تنفیذھا ومتابعة

 الجمعیة مؤتمر أو األمانة على عرضھ األمر یقتضي ما وعرض األمانة، أعضاء أعمال على اإلشراف ∗

 	.األحوال بحسب

 طاقھان في قعةالوا النسائیة الرابطة أمانة أو أمانتھا أو الجمعیة مؤتمر قبل من بھا تكلف أخرى أعمال أیة ∗

 .النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة أو الجمعیة

 

 (19) مادة

  للجمعیة المساعدة األمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة للجمعیة المساعدة األمینة تتولى

 	.الجمعیة مؤتمر اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.لمھامھا مباشرتھا دون یحول لدیھا مانع مقیا أو غیابھا عند الجمعیة أمینة بمھام القیام ∗

 	.ألعمالھا ممارستھا في الجمعیة أمینة مساعدة ∗

 وتوصیات قرارات تنفیذ حول مالحظات من تراه قد ما وإبداء الجمعیة، أمانة أعضاء أعمال متابعة ∗

 	.الجمعیة مؤتمر

 	.اإلداریة التسییریة األعمال على المباشر اإلشراف ∗
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 	.السجالت من وغیره العضویة سجل ىعل المباشر اإلشراف ∗

 .الجمعیة أمانة قبل من أخرى اختصاصات من بھ تكلف ما ∗

 

 (20) مادة

  الثقافیة الشئون أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الثقافیة الشئون أمینة تتولى

 	.الجمعیة مؤتمر اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.الثقافي المجال في وأمانتھ الجمعیة مرمؤت وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 الثقافي لوعيا تنمیة بھدف المؤتمر مستوى على واإلرشادیة التعبویة واإلعالمیة الثقافیة البرامج اقتراح ∗

 	.المرأة لدى واالجتماعي

 ممارسةو األساسیة الشعبیة المؤتمرات وفعالیات جلسات حضور على النساء جماھیر وتحریض تعبئة ∗

 	.المجتمع وتوجھات سیاسات تحدید في دورھن

 أسالیبو ونشره األخضر، الجماھیري بالفكر التبشیر بھدف العمل وورش واللقاءات الندوات عقد اقتراح ∗

 	.التنفیذ موضع وضعھ

 المؤتمر بعضوات والدفع الجمعیة، مؤتمر مستوى على والتثقیف التوعیة نشرات وإصدار إعداد ∗

 	.وإصدارھا إعدادھا في الفعالة والمساھمة للمشاركة

 عامال االتحاد أو النسائیة الرابطة مستوى على تشكل التي العالقة ذات اللجان أعمال في المشاركة ∗

 	.النسائیة للجمعیات

 .الجمعیة أمانة من لھا تسند أخرى اختصاصات أیة ∗

 

 (21) مادة

  الشخصیة األحوال شئون أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الشخصیة األحوال شئون أمینة تتولى

 	.الجمعیة مؤتمر اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.الشخصیة األحوال مجال في وأمانتھ الجمعیة مؤتمر وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗
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 لجمعیةا نطاق في لألسر واالقتصادي االجتماعي بالواقع المتعلقة البحوث وإجراء االستبیانات إعداد ∗

 االجتماعي مستواھا من للرفع لھا الممكنة الخدمات تقدیم وسبل بھا، ھتماماال برامج واقتراح

 	.واالقتصادي

 	:اآلتي تحقیق بھدف الجمعیة مؤتمر بنطاق والملصقات والتعمیمات النشرات وإصدار إعداد ∗

 یاوقضا لعملا بعالقات یتعلق فیما الشخصیة باألحوال یتعلق ما وخاصة االجتماعي، بالواقع المرأة توعیة -

 	.وغیرھا والنفقة والحضانة والطالق األسرة، وبناء الزواج

 	.الثوري البرنامج تنفیذ في الجادة المساھمة -

 عالقةال ذات الجھات مع والتنسیق ودراستھا، وبحثھا المؤتمر عضوات وتظلمات وشكاوى طلبات تلقي -

 	.لھا المناسبة الحلول وإیجاد لمعالجتھا

 خالل من وذلك الجمعیة مؤتمر مستوى على مصالحھا عن والدفاع المرأة حقوق حمایة على العمل -

 	.المرأة بحقوق المساس شأنھ من ما كل لتفادي المختصة الجھات مع التنسیق

 .الجمعیة أمانة من بھا تكلف أخرى اختصاصات أیة ∗

 

  )22( مادة

 التعلیم شئون أمینة اختصاصات

  الصحیة والرعایة والتدریب

 	:التالیة االختصاصات الصحیة والرعایة والتدریب علیمالت شئون أمینة تتولى

 	.الجمعیة مؤتمر اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.لصحیةا والرعایة والتدریب التعلیم مجال في وأمانتھ الجمعیة مؤتمر وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 حدیدوت الصحیة، رعایةوال والتدریب التعلیم بمجاالت المتعلقة البحوث وإجراء االستبیانات إعداد ∗

 	.العالقة ذات الجھات مع والتنسیق المرآة احتیاجات

 الجھات مع خصوصبال والتنسیق التعلیم منزلیة برامج تنفیذ في الفعالة للمشاركة بھا والدفع المرآة توعیة ∗

 	.مةلالزا المتطلبات وتوفیر وحفزھا المرآة لتشجیع األساسي الشعبي المؤتمر مستوى على العالقة ذات

 المؤتمر وىمست على المختلفة الجھات مع والتنسیق للمرآة المناسبة التأھیل وإعادة التدریب برامج تحدید ∗

 	.لتنفیذھا الخدمة أو اإلنتاجي الموقع أو األساسي الشعبي
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 في يالخدم اإلنتاجي الموقع أو األساسي الشعبي المؤتمر مستوى على المختصة الجھات مع التنسیق ∗

 توفیرو لھن، الالزمة الصحیة الرعایة خدمات وتقدیم العامالت، النساء ألطفال الحضانة ورد توفیر شأن

 	.الدور تلك متطلبات

 علیمالت فرص إتاحة شأن في األساسي الشعبي المؤتمر مستوى على المختصة الجھات مع التنسیق ∗

 	.رغبتھا بمراعاة للمرآة المناسبة والتدریب

 لصحیةا والرعایة والتدریب التعلیم بمجاالت المتعلقة الجمعیة تمرمؤ عضوات وتظلمات يشكاو تلقي ∗

 	.المختصة الجھات مع بالتنسیق ومعالجتھا وبحثھا

 .الجمعیة أمانة من بھا تكلف أخرى اختصاصات أیة ∗

 

 (23) مادة

  النسائیة الرابطة

 األساسیة شعبیةال مراتبالمؤت النسائیة الجمعیات أمانات عضویتھا في تضم نسائیة رابطة شعبیة بكل تشكل

 .الشعبیة بنطاق الواقعة واإلنتاجیة الخدمیة وبالمواقع

 

  )24( مادة

  النسائیة الرابطة مؤتمر اختصاصات

 الشعبیة مستوى على األسرة وشئون بالمرأة العالقة ذات االختصاصات كافة النسائیة الرابطة مؤتمر یتولى

 المشار التنفیذیة والئحتھ	.ر.و1369 لسنة (20) القانون ھاحدد التي األھداف تحقیق إطار في تندرج التي

 	:یلي ما الخصوص وجھ على ولھا إلیھما،

 	.علیھ تعدیالت أیة إجراء وكذلك للرابطة األساسي النظام وضع اقتراح .1

 	.بھا رةالشاغ المواقع وملء استقالتھا وقبول وإقالتھا ومساءلتھا، أعمالھا، ومتابعة الرابطة أمانة اختیار .2

 	.للرابطة السنوي العمل برنامج إعداد .3

 	.النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة من علیھا تطرح التي الموضوعات ودراسة بحث .4

 	.األسرة وشئون بالمرأة العالقة ذات أعمالھا بجدول تدرج التي الموضوعات ومناقشة بحث .5

 	.أھدافھا تحقیق نحو بھا والدفع بنطاقھا، الواقعة وأماناتھا النسائیة الجمعیات أعمال متابعة .6

 	.للرابطة التقدیریة المیزانیة مشروع إعداد .7

 	.انتھائھا من أشھر ثالثة خالل المنتھیة المالیة للسنة الختامي الحساب إعداد .8
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 	.وأمانتھا الجمعیة نشاط تقریر واعتماد دراسة .9

 .أمانتھ أو سائیةالن للجمعیات العام االتحاد قبل من أخرى اختصاصات من إلیھا یسند ما .10

 

 (25) مادة

  العادیة وغیر العادیة النسائیة الرابطة اجتماعات

 المكان حددت أمینتھا من بدعوة أشھر ثالثة كل فصلیة دوریة بصفة العادیة اجتماعاتھا النسائیة الرابطة تعقد

 	.األعمال بجدول المطروحة والموضوعات والزمان

 لىع الرابطة عضوات ثلثي أو أمینتھا من دعوة على بناء عادیة غیر اجتماعات الرابطة تجتمع أن ویجوز

 .أجلھا من لالجتماع الرابطة دعیت التي الموضوعات على المداولة تقتصر أن

 

 (26) مادة

  الرابطة قرارات

 جتماعا الرابطة تعقد ذلك تعذر فإذا لالجتماع، الحاضرات العضوات آراء بتوافق الرابطة قرارات تصدر

 .االجتماع لھذا الحاضرات العضوات ثلثي بأغلبیة القرارات وتصدر التالي، یومال في آخر

 

  )27( دةما

  الرابطة أمانة اختیار

 بین اضلةوالمف الدفع خالل من المباشر االختیار بطریقة عضواتھا بین من لھا أمانة النسائیة الرابطة تختار

 	:نھ عناصر (5) من األمانة وتتكون بھن، المدفوع العضوات

 	.النسائیة الرابطة أمینة -

 	.النسائیة للرابطة المساعدة األمینة -

 	.الثقافیة الشئون أمینة -

 	.الشخصیة األحوال شئون أمینة -

 .الصحیة والرعایة والتدریب التعلیم شئون أمینة -

 

  )28( مادة
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  الرابطة أمانة عمل مدة

 لمرة الفترة لذات األمانة عمل مدة تجدید ویجوز سنوات، أربع (4) النسائیة الرابطة أمانة عمل مدة تكون

 .فقط واحدة

 

 (29) مادة

 الرابطة أمانة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات النسائیة الرابطة أمانة تمارس

 	.اجتماعاتھا وإدارة أعمالھا، جداول واقتراح لالجتماعات، الرابطة دعوة -

 	.العالقة ذات الجھات مع ومتابعتھا الرابطة قرارات تنفیذ -

 	.النسائیة للجمعیات العام االتحاد قرارات تنفیذ -

 	.الرابطة أھداف لتحقیق الرامیة العمل برامج اقتراح -

 ىعل وطرحھ لھا الختامي الحساب وإعداد وتنفیذھا، اعتمادھا ومتابعة الرابطة میزانیة مشروع اقتراح -

 	.الرابطة

 	.المشروطة غیر والتبرعات والھبات اإلعانات قبول اقتراح -

 التي األعمال بعض بإنجاز والرابطة األمانة لعضوات التكلیفات وإصدار العمل، وفرق اللجان كیلتش -

 	.الرابطة اختصاص نطاق في تندرج

 	.بالرابطة التأدیب لجنة تشكیل -

 	.أعمالھ وتسییر والمالیة اإلداریة الشؤون مكتب على اإلشراف -

 .النسائیة للجمعیات العام االتحاد أو الرابطة من لھا تسند أخرى اختصاصات أیة -

 

  )30( ةماد

  العادیة وغیر العادیة الرابطة أمانة اجتماعات

 جدولو والزمان المكان تحدد أمینتھا من بدعوة شھر كل دوریة بصفة العادیة اجتماعاتھا الرابطة أمانة تعقد

 	.للمناقشة المطروح األعمال
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 العام االتحاد أمانة أو عضواتھا ثلثي أو أمینتھا طلب على بناء عادي غیر الجتماع األمانة دعوة ویجوز

 ةأی إلى تجاوزھا لھا یجوز وال للنقاش، المطروحة الموضوعات الدعوة تحدد أن على النسائیة للجمعیات

 .أخرى موضوعات

 

 (31) مادة

  القرارات واتخاذ االجتماعات صحة

 	.اتھاعضو ثلثي بحضور صحیحة النسائیة الرابطة أمانة اجتماعات تعتبر

 الجلسة يف الحاضرات العضوات ثلثي فبأغلبیة ذلك تعذر فإذا العضوات، آراء بتوافق القرارات وتصدر

 .األول لالجتماع التالي الیوم في تعقد التي التالیة

 

 (32) مادة

  الرابطة أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الرابطة أمینة تتولى

 	.األمانة عضوات عاونةبم الرابطة اجتماعات إدارة ∗

 	.رابطةال أمانة عضوات مع بالتنسیق العالقة ذات الجھات مع الرابطة وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 ومتابعة عنھا، الصادرة القرارات وتوقیع محاضرھا، واعتماد وإدارتھا، الرابطة الجتماعات الدعوة ∗

 	.العالقة ذات الجھات مع تنفیذھا

 الرابطة أو األمانة على عرضھ األمر یقتضي ما وعرض األمانة، واتعض أعمال على اإلشراف ∗

 	.األحوال بحسب

 .العام االتحاد أمانة أو أمانتھا أو الرابطة قبل من بھا تكلف أخرى أعمال أیة ∗

 

 (33) مادة

  للرابطة المساعدة األمینة اختصاصات

 	:تالیةال االختصاصات ممارسة النسائیة للرابطة المساعدة األمینة تتولى

 	.الرابطة اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.لمھامھا مباشرتھا دون یحول لدیھا مانع قیام أو غیابھا عند الرابطة أمینة بمھام القیام ∗
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 	.ألعمالھا ممارستھا في الرابطة أمینة مساعدة ∗

 وصیاتوت قرارات تنفیذ حول مالحظات من تراه قد ما وإبداء الرابطة، أمانة عضوات أعمال متابعة ∗

 	.الرابطة

 	.اإلداریة التسییریة األعمال على المباشر اإلشراف ∗

 	.المقررة األخرى والسجالت العضویة سجل على المباشر اإلشراف ∗

 .الرابطة أمانة قبل من أخرى اختصاصات من بھ تكلف ما ∗

 

  )34( ةماد

  الثقافیة الشئون أمینة اختصاصات

 	:التالیة تصاصاتاالخ ممارسة الثقافیة الشئون أمینة تتولى

 	.الرابطة اجتماعات إدارة في المشاركة -

 	.الشعبیة بنطاق الثقافي المجال في وأمانتھا الرابطة وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة -

 الثقافي لوعيا تنمیة بھدف الشعبیة مستوى على واإلرشادیة التعبویة واإلعالمیة الثقافیة البرامج اقتراح -

 المؤتمرات وفعالیات جلسات حضور على النساء جماھیر وتحریض عبئةوت المرأة، لدى واالجتماعي

 	.المجتمع وتوجھات سیاسیات تحدید في دورھن وممارسة األساسیة الشعبیة

 أسالیبو ونشره األخضر، الجماھیري بالفكر التبشیر بھدف العمل وورش واللقاءات الندوات عقد اقتراح -

 	.التنفیذ موضع وضعھ

 بعضوات عوالدف بنطاقھا، الرابطة الواقعة الشعبیة مستوى على والتثقیف التوعیة نشرات وإصدار إعداد -

 	.وإصدارھا إعدادھا في الفعالة والمساھمة للمشاركة المؤتمر

 	.الشعبیة مستوى على النسائیة الثقافیة والبرامج الندوات إقامة اقتراح -

 للجمعیات العام االتحاد أو الرابطة مستوى على تشكل التي العالقة ذات اللجان أعمال في المشاركة -

 	.النسائیة

 .الرابطة أمانة من لھا تسند أخرى اختصاصات أیة -

 

 (35) مادة
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  الشخصیة األحوال شئون أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الشخصیة األحوال شئون أمینة تتولى

 	.الرابطة اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.الشعبیة بنطاق الشخصیة األحوال مجال في وأمانتھا الرابطة وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 المؤتمر مستوى على لألسر واالقتصادي االجتماعي بالواقع المتعلقة البحوث وإجراء االستبیانات إعداد ∗

 االجتماعي مستواھا من للرفع لھا الممكنة الخدمات تقدیم وسبل بھا، االھتمام برامج واقتراح

 	.واالقتصادي

 	:اآلتي تحقیق بھدف الشعبیة بنطاق والملصقات والتعمیمات النشرات وإصدار إعداد ∗

 األسرة، وبناء الزواج وقضایا الشخصیة باألحوال یتعلق فیما وخاصة االجتماعي، بالواقع المرأة توعیة -

 	.وغیرھا والنفقة والحضانة والطالق

 	.الثوري البرنامج تنفیذ في الجادة المساھمة -

 عالقةال ذات الجھات مع والتنسیق ودراستھا، وبحثھا الرابطة عضوات وتظلمات وشكاوي باتطل تلقي -

 	.لمعالجتھا

 عم التنسیق خالل من وذلك الشعبیة مستوى على مصالحھا عن والدفاع المرأة حقوق حمایة على العمل -

 	.المرأة بحقوق المساس شأنھ من ما كل لتفادي المختصة الشعبیة الجھات

 .الرابطة أمانة من لھا تسند أخرى اصاتاختص أیة ∗

 

 (36) مادة

  التعلیم شئون أمینة اختصاصات

  الصحیة والرعایة والتدریب

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الصحیة والرعایة والتدریب التعلیم شئون أمینة تتولى

 	.الرابطة اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.یةالصح والرعایة والتدریب التعلیم مجال في مانتھاوأ الرابطة وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 حدیدوت الصحیة، والرعایة والتدریب التعلیم بمجاالت المتعلقة البحوث وإجراء االستبیانات إعداد ∗

 	.بتلبیتھا الشعبیة مستوى على العالقة ذات الجھات مع والتنسیق المرأة احتیاجات



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 17 of 34 

 الجھات مع خصوصبال والتنسیق التعلیم منزلیة برامج تنفیذ في الفعالة للمشاركة بھا والدفع المرأة توعیة ∗

 	.الالزمة المتطلبات وتوفیر وحفزھا المرأة لتشجیع الشعبیة مستوى على العالقة ذات

 	.الشعبیة وىمست على المختلفة الجھات مع والتنسیق للمرأة المناسبة التأھیل وإعادة التدریب برامج تحدید ∗

 ساءالن ألطفال الحضانة دور توفیر شأن في الشعبیة مستوى على ختصةالم الجھات مع التنسیق ∗

 	.الدور تلك متطلبات وتوفیر لھن، الالزمة الصحیة الرعایة خدمات وتقدیم العامالت،

 لمناسبةا والتدریب التعلیم فرص إتاحة شأن في الشعبیة مستوى على المختصة الجھات مع التنسیق ∗

 	.رغبتھا بمراعاة للمرأة

 وبحثھا ةالصحی والرعایة والتدریب التعلیم بمجاالت المتعلقة الرابطة عضوات وتظلمات شكاوى تلقي ∗

 	.المختصة الجھات مع بالتنسیق ومعالجتھا

 .الرابطة أمانة من بھا تكلف أخرى اختصاصات أیة ∗

 

 (37) مادة

  النسائیة للجمعیات العام االتحاد

 توىمس على النسائیة الروابط أمانات من العظمى اھیریةبالجم النسائیة للجمعیات العام االتحاد یتكون

 .الشعبیات

 

 (38) مادة

  النسائي لالتحاد العام المؤتمر اختصاصات

 على رةاألس وشئون بالمرأة العالقة ذات االختصاصات كافة ممارسة النسائي لالتحاد العام المؤتمر یتولى

 إطار في المماثلة والدولیة اإلقلیمیة التنظیمات مع التعاون أواصر وتعزیز العظمى، الجماھیریة مستوى

 وجھ على ولھ إلیھما، المشار التنفیذیة والئحتھ ر	.و1369 لسنة (20) القانون حددھا التي األھداف تحقیق

 	:یلي ما الخصوص

 اغرةشال المواقع وملء استقالتھا وقبول وإقالتھا، ومساءلتھا أعمالھا، ومتابعة العام االتحاد أمانة اختیار -

 	.بھا

 	.تنفیذھا ومتابعة وإقرارھا النسائیة والروابط الجمعیات عمل برامج مراجعة -

 	:اآلتي تحقیق إلى الرامیة العام لالتحاد السنویة العمل برامج إعداد -
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 	.والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة مستویاتھا من للرفع لألسر الممكنة الخدمات تقدیم ∗

 أكیدت إطار في دورھن وممارسة األساسیة الشعبیة المؤتمرات تلجلسا النسائي الحضور تكثیف ∗

 	.الشعب سلطة وترسیخ

 ولیةوالد اإلقلیمیة المنظمات عبر بالخارج ونشره بالداخل األخضر الجماھیري بالفكر التبشیر ∗

 	.المماثلة

 فختلم في بدورھا القیام على وحفزھا بالمرأة للدفع والمناسبة المالئمة الظروف وإیجاد تھیئة ∗

 	.والخدمیة اإلنتاجیة العمل مجاالت

 	.المجاالت بمختلف القیادیة المواقع لشغل للنساء الفرصة إتاحة ∗

 	.الثوري البرنامج تنفیذ في بفعالیة المرآة مساھمة ∗

 	.ومعالجتھا تذلیلھا على والعمل المرأة تواجھ التي والمشاكل الصعوبات وتحدید ودراسة بحث ∗

 اتالزیار وتبادل النسائیة والدولیة اإلقلیمیة والمنظمات التنظیمات مع التعاون أواصر تعزیز ∗

 	.اللیبیة المرأة بنشاطات وتعریفھا معھا والمعلومات والبیانات

 	.العام واالتحاد النسائیة والروابط الجمعیات أعمال جداول وصیاغة مراجعة -

 صنق أي بمعالجة وتوجیھھا حولھا المالحظات وإبداء وأمانتھا، والروابط الجمعیات نشاط تقاریر دراسة -

 	.أھدافھا تحقیق إلى یؤدي بما قصور أو

 مصروفاتو النسائیة، الروابط میزانیات ذلك في بما العام لالتحاد السنویة التقدیریة المیزانیة اعتماد -

 	.النسائیة الجمعیات

 	.الخارجي الحسابات مراجع لیفوتك اختیار -

 	.العام لالتحاد الختامي الحساب اعتماد -

 	.األساسي النظام على العمل ومصلحة حاجة تتطلبھا التي التعدیالت إجراء -

 	.االتحاد ألموال االستثماریة المشروعات إقرار -

 إلصدار اسیةاألس الشعبیة المؤتمرات على طرحھا المراد المرأة تھم التي الموضوعات ودراسة بحث -

 	.بشأنھا قراراتھا

 	.وأمانتھ العام االتحاد نشاط تقریر واعتماد دراسة -
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 (39) مادة

  العادیة وغیر العادیة العام االتحاد اجتماعات

 وجدول والمكان الزمان تحدد أمانتھ من بدعوة سنوي بشكل اجتماعاتھ النسائیة للجمعیات العام االتحاد یعقد

 	.علیھ المطروح األعمال

 لىع المداولة وتقتصر عضواتھ ثلثي أو أمینتھ من دعوة على بناء عادیة غیر اجتماعات یعقد أن ویجوز

 .أجلھا من لالجتماع العام االتحاد دعي التي الموضوعات

 

 (40) مادة

  العام االتحاد قرارات

 منھ الذي بالجان یرجح التساوي وعند األغلبیة آراء بتوافق النسائیة للجمعیات العام االتحاد قرارات تصدر

 .العام االتحاد أمینة

 

 (41) مادة

  العام االتحاد أمانة اختیار

 الدفع اللخ من المباشر االختیار بطریقة عضواتھ بین من لھ أمانة النسائیة للجمعیات العام االتحاد یختار

 	:ھن عناصر (6) من األمانة وتتكون بھن، المدفوع العضوات بین والمفاضلة

 	.العام تحاداال أمینة -

 	.العام لالتحاد المساعدة األمینة -

 	.الثقافیة الشئون أمینة -

 	.والقانونیة الشخصیة األحوال شئون أمینة -

 	.الصحیة والرعایة والتدریب التعلیم شئون أمینة -

 .الخارجیة العالقات أمینة -

 

 (42) مادة

  العام االتحاد أمانة عمل مدة
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 لذات األمانة عمل مدة تجدید ویجوز سنوات أربع (4) النسائیة لجمعیاتل العام االتحاد أمانة عمل مدة تكون

 .فقط واحدة لمرة المدة

 

 (43) مادة

  العام االتحاد أمانة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة تمارس

 	.اجتماعاتھ وإدارة أعمالھ، جدول واقتراح لالجتماع، االتحاد دعوة -

 	.العالقة ذات الجھات مع ومتابعتھا االتحاد قرارات تنفیذ -

 	.االتحاد أھداف لتحقیق الالزمة العمل برامج اقتراح -

 الختامي سابالح وإعداد وتنفیذھا اعتمادھا ومتابعة لالتحاد التسییریة التقدیریة المیزانیة مشروع اقتراح -

 	.االتحاد على وطرحھ لھا،

 	.المشروطة غیر والتبرعات والھبات اإلعانات قبول إقرار -

 لتيا األعمال بعض بإنجاز واالتحاد األمانة ألعضاء التكلیفات وإصدار العمل، وفرق اللجان تشكیل -

 	.الالزمة المكافآت وتحدید االتحاد، اختصاص نطاق في تندرج

 	.املعا الشعب مؤتمر أمانة مع بالتنسیق النسائیة والروابط الجمعیات أمانات اختیار على اإلشراف -

 	.االتحاد وأھداف أھدافھا یحقق بما وتوجیھھا النسائیة والروابط الجمعیات أمانات أعمال متابعة -

 	.االتحاد أموال استثمار مشروعات اقتراح -

 	.باالتحاد التأدیب لجنة تشكیل -

 	.أعمالھا ومتابعة باألمانة والتنظیمات التقسیمات على اإلشراف -

 مع یقبالتنس األساسیة الشعبیة المؤتمرات على االتحاد یقرھا التي المرأة تھم التي الموضوعات طرح -

 	.العام الشعب مؤتمر أمانة

 	.االتحاد قبل من لھا تسند أخرى اختصاصات یةأ -

 

 (44) مادة
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  العادیة وغیر العادیة العام االتحاد أمانة اجتماعات

 بدعوة األقل على شھر كل مرة دوریة بصفة العادیة اجتماعاتھا النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة تعقد

 	.علیھا المطروح األعمال وجدول والزمان المكان تحدد أمینتھا من

 الدعوة تحدد أن على عضواتھا ثلثي أو أمینتھا من بطلب عادي غیر الجتماع األمانة دعوة ویجوز

 .أخرى موضوعات أیة إلى تجاوزھا لھا یجوز وال للمداولة، المطروحة الموضوعات

 

 (45) مادة

  القرارات واتخاذ االجتماعات صحة

 األمینة ھمفی بما عضواتھا ثلثي بحضور صحیحة النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة اجتماعات تعتبر

 .األمینة منھ الذي الجانب یرجح التساوي وعند العضوات، أغلبیة آراء بتوافق القرارات وتصدر

 

 (46) مادة

  العام حاداالت أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة العام االتحاد أمینة تتولى

 	.األمانة أعضاء بمعاونة االتحاد اجتماعات إدارة ∗

 	.مانةاأل عضوات مع بالتنسیق العالقة ذات الجھات مع العام االتحاد وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 عنھا، الصادرة القرارات وتوقیع ضرھا،محا واعتماد وإدارتھا، االتحاد أمانة الجتماعات الدعوة ∗

 	.العالقة ذات الجھات مع تنفیذھا ومتابعة

 العام االتحاد أو األمانة على عرضھ األمر یقتضي ما وعرض األمانة، أعضاء أعمال على اإلشراف ∗

 	.األحوال بحسب

 	.اإلداریة التنظیمیة التقسیمات تسییر على اإلشراف ∗

 	.القضاء وأمام الغیر، مع عالقاتھا في األمانة تمثیل ∗

 لعام،ا االتحاد ویقرھا المرأة تھم التي الموضوعات طرح شأن في العام الشعب مؤتمر أمانة مع التنسیق ∗

 	.األساسیة الشعبیة المؤتمرات على

 	.أمانتھ أو االتحاد قبل من بھا تكلف أخرى أعمال أیة ∗

 

 (47) مادة
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  العام لالتحاد المساعدة األمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة العام لالتحاد المساعدة األمینة ىتتول

 	.العام االتحاد اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.لمھامھا مباشرتھا دون یحول لدیھا مانع قیام أو غیابھا عند العام االتحاد أمینة بمھام القیام ∗

 	.ألعمالھا ممارستھا في االتحاد أمینة مساعدة ∗

 اتوتوصی قرارات تنفیذ حول مالحظات من تراه قد ما وإبداء العام، االتحاد أمانة تعضوا أعمال متابعة ∗

 	.االتحاد

 	.اإلداریة األعمال تسییر على المباشر اإلشراف ∗

 	.المقررة السجالت من وغیره العضویة سجل على المباشر اإلشراف ∗

 .االتحاد أمانة قبل من أخرى اختصاصات من بھ تكلف ما ∗

 

 (48) مادة

  الثقافیة الشئون أمینة اصاتاختص

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الثقافیة الشئون أمینة تتولى

 	.االتحاد اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.الثقافي المجال في وأمانتھ االتحاد وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 الثقافي لوعيا تنمیة بھدف مرالمؤت مستوى على واإلرشادیة التعبویة واإلعالمیة الثقافیة، البرامج اقتراح ∗

 ورحض على النساء جماھیر وتحریض وتعبئة إقرارھا بعد تنفیذھا ومتابعة المرأة، لدى واالجتماعي

 	.لمجتمعا وتوجھات سیاسات تحدید في دورھن وممارسة األساسیة الشعبیة المؤتمرات وفعالیات جلسات

 ونشره ر،األخض الجماھیري بالفكر التبشیر دفبھ العمل وورش واللقاءات الندوات وعقد وتنظیم اقتراح ∗

 	.التنفیذ موضع وضعھ وأسالیب

 ؤتمرالم بعضوات والدفع العظمى، الجماھیریة مستوى على والتثقیف التوعیة نشرات وإصدار إعداد ∗

 	.وإصدارھا إعدادھا في الفعالة والمساھمة للمشاركة

 	.متخصصة دوریة یةنسائ مطبوعة إصدار شأن في المختصة الجھات مع التنسیق ∗

 	.ةالنسائی للجمعیات العام االتحاد مستوى على تشكل التي العالقة ذات اللجان أعمال في المشاركة ∗

 	.االتحاد أمانة من لھا تسند أخرى اختصاصات أیة ∗
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 (49) مادة

 والقانونیة الشخصیة األحوال شئون أمینة اختصاصات

 :التالیة ختصاصاتاال ممارسة الشخصیة األحوال شئون أمینة تتولى

 .العام االتحاد اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 .الشخصیة األحوال مجال في وأمانتھ العام االتحاد وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 نطاق على لألسر واالقتصادي االجتماعي بالواقع المتعلقة البحوث وإجراء االستبیانات إعداد ∗

 واھامست من للرفع لھا الممكنة الخدمات تقدیم وسبل بھا، ماماالھت برامج واقتراح العظمى الجماھیریة

 .واالقتصادي االجتماعي

 :اآلتي لتحقیق الالزمة والملصقات والتعمیمات النشرات وإصدار إعداد ∗

 یاوقضا العمل، وعالقات الشخصیة باألحوال یتعلق فیما وخاصة االجتماعي، بالواقع المرأة توعیة -

 .وغیرھا والنفقة والحضانة القوالط األسرة، وبناء الزواج

 .الثوري البرنامج تنفیذ في الجادة المساھمة -

 قیادیةال للمواقع بھا والدفع لھا، والمالئم المناسب المناخ وتھیئة العمل مجاالت مختلف في المرأة إقحام -

 .والخدمیة اإلنتاجیة والمواقع والشعبیات القطاعات بمختلف

 الجتھالمع العالقة ذات الجھات مع والتنسیق ودراستھا، وبحثھا ءالنسا وتظلمات وشكاوى طلبات تلقي -

 .لھا المناسبة الحلول وإیجاد

 المختصة الجھات مع التنسیق خالل من وذلك مصالحھا، عن والدفاع المرأة حقوق حمایة على العمل -

 .المرأة بحقوق المساس شأنھ من ما كل لتفادي

 .العام تحاداال أمانة من بھا تكلف أخرى اختصاصات أیة ∗

 

 (50) مادة

  الصحیة والرعایة والتدریب التعلیم شئون أمینة اختصاصات

 	:التالیة االختصاصات ممارسة الصحیة والرعایة والتدریب التعلیم شئون أمینة تتولى

 	.العام االتحاد اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 	.لصحیةا والرعایة والتدریب التعلیم مجال في وأمانتھا العام االتحاد وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗
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 حدیدوت الصحیة، والرعایة والتدریب التعلیم بمجاالت المتعلقة البحوث وإجراء االستبیانات إعداد ∗

 	.لتلبیتھا العالقة ذات الجھات مع والتنسیق المرأة احتیاجات

 الجھات مع خصوصبال التنسیقو التعلیم منزلیة برامج تنفیذ في الفعالة للمشاركة بھا والدفع المرأة توعیة ∗

 	.بذلك للقیام الالزمة المتطلبات وتوفیر وحفزھا المرأة لتشجیع العالقة ذات

 	.لتنفیذھا المختصة الجھات مع والتنسیق للمرأة المناسبة التأھیل وإعادة التدریب برامج تحدید ∗

 دماتخ وتقدیم مالتالعا النساء ألطفال الحضانة دور توفیر شأن في المختصة الجھات مع التنسیق ∗

 	.الدور تلك متطلبات وتوفیر لھن، الالزمة الصحیة الرعایة

 	.رغبتھا بمراعاة للمرأة المناسبة والتدریب التعلیم فرص إتاحة شأن في المختصة الجھات مع التنسیق ∗

 ھاومعالجت اوبحثھ الصحیة والرعایة والتدریب التعلیم بمجاالت المتعلقة النساء وتظلمات شكاوي تلقي ∗

 	.المختصة الجھات مع بالتنسیق

 .العام االتحاد أمانة من بھا تكلف أخرى اختصاصات أیة ∗

 

 (51) مادة

 الخارجیة العالقات أمینة اختصاصات

 :التالیة االختصاصات ممارسة الخارجیة العالقات أمینة تتولى

 .العام االتحاد اجتماعات إدارة في المشاركة ∗

 .الخارجیة العالقات مجال في وأمانتھ تحاداال وتوصیات قرارات تنفیذ متابعة ∗

 الدولیةو اإلقلیمیة والمنظمات التنظیمات مع والتعاون الصداقة وأواصر العالقات تعزیز سبل اقتراح ∗

 .إقرارھا بعد تنفیذھا على والعمل النسائیة،

 نظیماتالت مع العام االتحاد یعقدھا التي واالتفاقیات االتفاق ومحاضر التفاھم مذكرات تنفیذ متابعة ∗

 .النسائیة والدولیة اإلقلیمیة المنظمات مع أو المماثلة

 .ةاألمان على والدولیة واإلقلیمیة النسائیة والمنظمات التنظیمات من إلیھا الواردة المشاركات عرض ∗

 على وعرضھا لھم الزیارات برامج وترتیب العظمى الجماھیریة خارج من االتحاد ضیوف استقبال ∗

 .األمانة

 .ةالنسائی للجمعیات العام االتحاد مستوى على تشكل التي العالقة ذات اللجان أعمال في اركةالمش ∗

 .العام االتحاد أمانة من لھا تسند أخرى اختصاصات أیة ∗
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  الخامس الفصل 

 النسائیة للجمعیات العام لالتحاد المالي النظام

 

 (52) مادة

  المالیة الموارد

 	:اآلتي من النسائیة للجمعیات العام لالتحاد المالیة الموارد تتكون

 	.للدولة العامة المیزانیة من العام لالتحاد یخصص الذي الدعم -

 	.العضویة اشتراكات -

 	.أموالھ واستثمار العام االتحاد نشاطات عائدات -

 .المشروطة غیر واإلعانات والھبات التبرعات -

 

 (53) مادة

  المالیة االشتراكات

 	:یلي كما النسائیة الجمعیات في االشتراكات قیمة تحدد

 طلب تقدیم عند واحدة لمرة یدفع دینارا عشرة (10) وقدره النسائیة الجمعیة لعضویة انضمام اشتراك -

 	.للجمعیة االنضمام

 كل من النار أي شھر من األول األسبوع خالل یدفع السنة في دینار عشرون (20) قدره سنوي اشتراك -

 	.سنة

 اسم الخصوص وجھ على تتضمن متسلسلة بأرقام مرقمة مالیة إیصاالت قابلم الشتراكات مبالغ وتحصل

 وختم مالمستل وتوقیع التسدید، وتاریخ والحروف، باألرقام المسددة والقیمة ثالثیا، المشتركة العضوة

 .الجمعیة

 

 (54) مادة

  المالیة السنة

 	.یتھابنھا وتنتھي للدولة المالیة سنةال بدایة مع النسائیة للجمعیات العام لالتحاد المالیة السنة تبدأ



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 26 of 34 

 .الجاریة المالیة السنة بنھایة وتنتھي األساسي، النظام اعتماد تاریخ من األولى المالیة السنة وتبدأ

 

 (55) مادة

 المصرفیة الحسابات

 فالمصار أحد لدى الغرض لھذا یفتح مصرفي حساب في النسائیة للجمعیات العام االتحاد أموال تودع

 .العظمى بالجماھیریة العاملة ریةالتجا

 ما فیھ دعتو السابقة الفقرة في إلیھا المشار المصارف بأحد نسائیة رابطة لكل مصرفي حساب یفتح كما

 .أموال من النسائیة للجمعیات العام االتحاد لھا یخصصھ

 .لمالیةوا یةاإلدار الشؤون مكتب ومدیر المختصة األمینة بتوقیع المصرفیة الحسابات من الصرف ویتم

 

 (56) مادة

  المیزانیة إعداد

 لالتحاد تثماریةواالس التسییریة التقدیریة المیزانیة مشروع إعداد النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة تتولى

 إنفاقھا ئزالجا والمصروفات المتوقعة، اإلیرادات وتتضمن األقل على أشھر بثالثة المالیة السنة بدایة قبل

 	.المصروفات عن مستقل جدول في اإلیرادات وتدرج المالیة ةالسن خالل

 	:كاألتي أقسام ثالثة إلى المصروفات وتقسم

 	.حكمھا في وما والمكافآت والمھایا للمرتبات ویخصص	:األول القسم

 	.العمومیة للمصروفات ویخصص	:الثاني القسم

 	.لالتحاد االستثماریة للمشروعات ویخصص	:الثالث القسم

 نسائیةال والروابط الجمعیات من لكل المالیة المخصصات والثاني األول القسمین من كل یتضمن أن ویجب

 .بالشعبیات

 

 (57) مادة

  المیزانیة اعتماد

 	.النسائیة للجمعیات العام االتحاد من بقرار المیزانیة تعتمد

ً  النسائیة والروابط الجمعیات مخصصات وتحال  	:لآلتي وفقا
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 سویةت بعد إال التالیة العھدة صرف یتم وال النسائیة، الجمعیات من جمعیة لكل سنویة ربع مالیة عھدة -

 	.األولى العھدة

 المالي لتفویضا تحویل یتم وال بالشعبیات، النسائیة الروابط من رابطة لكل سنویة ربع مالیة تفویضات -

 	.السابق الربع مصروفات عن تقریر تقدیم بعد إال الالحق للربع

 .الصرف وبنود ألقسام المعتمدة المخصصات حدود في المیزانیة من رفالص ویتم

 

 (58) مادة

  آلخر قسم ومن المیزانیة أقسام داخل النقل

 لجمعیاتل العام االتحاد أمینة من بقرار العجز لتغطیة الواحد القسم داخل آخر إلى أكثر أو بند من النقل یجوز

 	.العجز مةلقی مساو وفر وجود حالة في وذلك النسائیة

 اداالتح أمینة عرض على بناءً  العام االتحاد أمانة من بقرار بالمیزانیة آخر إلى قسم من النقل یجوز كما

 .العام

 

 (59) مادة

  الختامي الحساب إعداد

 العام تحاداال على وطرحھ المنتھیة المالیة للسنة الختامي الحساب النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة تعد

 .تمادهالع

 

 (60) مادة

  النسائیة للجمعیات العام االتحاد حسابات مراجعة

 من اربقر وتكلیفھ اختیاره یتم المعتمدین الحسابات مراجعي أحد العام االتحاد حسابات مراجعة یتولى

 لقیامھ زمةالال والمستندات والدفاتر البیانات كافة تصرفھ تحت تضع أن االتحاد أمانة على ویجب االتحاد،

 	.بعملھ

 األكثر على شھرین خالل االتحاد ألمانة للحسابات مراجعتھ بنتیجة تقریرا یقدم أن الحسابات مراجع وعلى

 .العام االتحاد على طرحھ بدورھا تتولى والتي المالیة، السنة نھایة من
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  السادس الفصل

 التأدیب

 

 (61) مادة

  تأدیبیة لجان تكوین

 قانوني نصرع برئاسة النسائیة للجمعیات العام وباالتحاد نسائیة ابطةور جمعیة بكل للتأدیب لجنة تشكل

 بحسب العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة أمانة من بقرار وذلك عناصر ثالثة عن یقل ال فردي وبعدد

 .األحوال

 

 )62( مادة

  التأدیب لجنة اختصاص

 	.عضواتھا ترتكبھا مخالفات من المختصة األمانة من یحال فیما بالنظر التأدیب لجنة تختص

 مواجھتھمو وجدوا إن للشھود واالستماع بالمخالفة، المتعلقة والوثائق المستندات كافة على االطالع وللجنة

 .المخالفة صحة من للتأكد الرامیة اإلجراءات من وغیرھا المخالفة، العضوة مع

 

 (63) مادة

  العضویة واجبات مخالفة

 	:یلي ما للتأدیب مرتكبتھا إحالة تستدعي التي العضویة باتواج مخالفة قبیل من تعتبر

 	.ناتھاأما أو العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة قبل من بھا تكلف التي والواجبات البرامج تنفیذ عدم ∗

 	.األمانة وأعضاء أمین مع أو الزمیالت مع سواء الفاضلة واألخالق الرشید بالسلوك اإلخالل ∗

 	.السداد في المماطلة أو المقررة االشتراكات سداد عن االمتناع ∗

 	.المقررة االجتماعات عن مقبول عذر بدون التغیب ∗

 	.الجلسة إدارة من إنذاره بعد الفعل أو بالقول الجلسات بنظام اإلخالل في التمادي ∗

 	.الفعل أو بالقول العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة سمعة إلى اإلساءة ∗

 .للتأدیب لإلحالة موجبة المختصة األمانة اھاتر أخرى أعمال أیة ∗

 

 (64) مادة
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 	العقوبات

 	:التالیة العقوبات بإحدى المخالفة حقھا في ثبتت إذا للتأدیب المحالة تعاقب

 	.اللوم .1

 	.اإلنذار .2

 	.دینار مائة (100) عن یزید وال دیناراً، خمسون (50) عن یقل ال بمبلغ المالیة الغرامة عقوبة .3

 	.العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة ألمانة الختیارا من الحرمان .4

 	.العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة عضویة من اإلسقاط .5

 تتم جنائیة ةجریم تشكل إلیھا المحالة للعضوة المنسوبة األفعال أن التأدیب للجنة ثبت إذا األحوال جمیع وفي

 .العامة للنیابة الواقعة إحالة

 

 (65) مادة

  العقوبة بتوقیع المختصة الجھة

 بالنشر )2-1( العقوبتین اقتران مع السابقة المادة من )3-1( بالفقرة المحددة العقوبات التأدیب لجنة توقع -

 	.المختصة باألمانة اإلعالنات بلوحة

 السابقة المادة في 5)-(4  الفقرتین تحت الواردتین العضویة وإسقاط االختیار، من الحرمان عقوبتي توقع -

 .العقوبة على علیھا الموقعة العضوة تبعیة بحسب العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة أمانة

 

  السابع الفصل 

 اإلداري التنظیم

 

 )66(  مادة

  التنظیمي الھیكل

 	:اآلتي من النسائیة والروابط للجمعیات التنظیمي الھیكل یتكون

 	:یلي بما تختص النسائیة یاتالجمع من جمعیة بكل والمالیة اإلداریة للشؤون وحدة .1

 األعمال من وغیرھا المصور والبرید والتصویر والطباعة والصادر الوارد البرید بأعمال القیام ∗

 	.اإلداریة



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 30 of 34 

 	.للعضوات الشخصیة الملفات مسك ∗

 	.المقررة السجالت مسك ∗

 التقاریر وإعداد لیةالما باألعمال والقیام محاضرھا وإعداد ومؤتمرھا، الجمعیة أمانة الجتماعات اإلعداد ∗

 	.عنھا الدوریة

 	.العمل مصلحة متطلبات حسب أخرى مكاتب إنشاء العام لالتحاد یجوز ∗

 	:یلي بما تختص النسائیة الروابط من رابطة بكل والمالیة اإلداریة الشؤون مكتب .2

 	.للرابطة العامة والعالقات اإلداریة األعمال بكافة القیام ∗

 	.المقررة والسجالت العضوات ملفات مسك ∗

 	.محاضرھا وتحریر وأمانتھا الرابطة الجتماعات اإلعداد ∗

ً  الرابطة میزانیة بتنفیذ القیام ∗  	.عنھا الدوریة التقاریر وإعداد المقررة، الصرف لبنود وفقا

 	:اآلتي من النسائیة للجمعیات العام لالتحاد التنظیمي الھیكل یتكون

 	:یلي بما ویختص والمالیة، اإلداریة الشؤون مكتب ∗

 	.لالتحاد اإلداریة األعمال بكافة القیام -

 	.المقررة والسجالت العضوات ملفات مسك -

 	.محاضرھا وتحریر وأمانتھ االتحاد الجتماعات اإلعداد -

ً  االتحاد میزانیة بتنفیذ القیام -  	.عنھا الدوریة التقاریر وإعداد المقررة، الصرف لبنود وفقا

 	:یلي ابم ویختص والمستشارین، الخبراء مكتب ∗

 ؤونوش المرأة تخص موضوعات من علیھ یطرح فیما وأمانتھ العام لالتحاد الفنیة والمشورة الرأي إبداء -

 	.األسرة

 	.بھا یكلف التي والظواھر الموضوعات بدراسة القیام -

 قةعال ذات أو األسرة وشؤون المرأة تھم التي للموضوعات الرأي واستطالعات االستبیانات نماذج إعداد -

 	.بذلك

 للمشروعات واالقتصادیة الفنیة الدراسات وإجراء العام االتحاد أموال استثمار سبل وتحدید دراسة -

 	.فیھا االستثمار المزمع



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 31 of 34 

 احواقتر عیوب أو نقص من یشوبھا ما وتحدید األسرة وشؤون بالمرأة العالقة ذات التشریعات مراجعة -

 	.المعالجة سبل

 	:يیل بما ویختص العامة، العالقات مكتب ∗

 وكافة بالتھمومقا زیاراتھم ومواعید إقامتھم وتنظیم العام االتحاد ضیوف وضیافة وتودیع استقبال ترتیب -

 	.بھم یتعلق ما

 الالزمة، التوضیحات شأن في المختصة األمینة مع والتنسیق المختلفة اإلعالم بوسائل ینشر ما متابعة -

 	.الوسائل تلك مع المقابالت وترتیب

 	.رسمیة مھام في األمانة أعضاء بسفر المتعلقة رتیباتالت كافة اتخاذ -

 ةالرسمی المآدب وإقامة والعالمیة، والقومیة والدینیة الوطنیة المناسبات في االتحاد مساھمة ترتیب -

 .االتحاد الجتماعات اإلعداد في المختص المكتب مع التعاون

 

 (67) مادة

  الوظائف شغل

 طریق نع النسائیة للجمعیات العام واالتحاد والروابط للجمعیات التنظیمي بالھیكل الوظائف شغل یكون

 	.التعاقد طریق عن أو لھا التابعة والقطاعات والشعبیات بالقطاعات العاملین بین من اإلعارة

 المطلوب اصرالعن تحدید شأن في المذكورة والجھات النسائیة للجمعیات العام االتحاد أمانة بین التنسیق ویتم

 یلتزم كما سنوات، (4) اإلعارة مدة تتجاوز ال أن على الالزمة والتعاقد اإلعارة قرارات واستصدار إعارتھا

 .العمل أجل من معھ عقد بإبرام یقوم لمن مقطوعة مكافأة بمنح النسائیة للجمعیات العام االتحاد

 

  الثامن الفصل

 العامة األحكام

 

 (68) مادة

  العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة أمانة عضویة شروط
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 لعضویة اختیارھا یتم من في یشترط النظام ھذا من (5) بالمادة المحددة العضویة بشروط اإلخالل عدم مع

 لتعلیما شھادة على حاصلة تكون أن النسائیة للجمعیات العام االتحاد أو النسائیة الرابطة أو الجمعیة أمانة

 .األقل على األساسي

 

 (69) مادة

  والواجبات الحقوق في المساواة

 لمقررةا والواجبات الحقوق في متساویات النسائیة للجمعیات العام واالتحاد الروابط أو الجمعیات عضوات

 لنظاما وھذا التنفیذیة، والئحتھ النسائیة، الجمعیات تنظیم بشأن	.ر.و1369 لسنة (20) رقم القانون بموجب

 	.النسائیة للجمعیات العام تحادواال النسائیة والروابط الجمعیات تقرره ما أو

 اتالواجب بكافة القیام وعلیھا العضوات باقي بحقوق المساس دون حقوقھا ممارسة عضوة كل على ویجب

 .علیھا المفروضة

 

 (70) مادة

  التضامنیة المسؤولیة

 أمام امنالتضب مسؤولون النسائیة للجمعیات العام واالتحاد النسائیة والرابطة الجمعیة أمانة وعضوات أمینة

 خاللإ أو تقصیر أي عن االختصاص بحسب النسائیة للجمعیات العام واالتحاد والرابطة الجمعیة مؤتمر

ً  بواجباتھم  .قتضاءاال عند المدنیة أو الجنائیة بمسؤولیتھم اإلخالل عدم مع وذلك النافذة للتشریعات وفقا

 

 (71) مادة

 	السجالت

 	:التالیة السجالت تمسك أن العام واالتحاد النسائیة والرابطة الجمعیة أمانة من كل على

 مع ألمانةا وعضوات بأمینة المتعلقة والوظیفیة والعلمیة االجتماعیة البیانات بھ ویسجل األمانة، سجل .1

 	.وجد إن التجدید وتاریخ انتھائھ، وتاریخ ومدتھ االختیار تاریخ

 الحاضرین وأسماء األعمال جدول بنود بھ وتدون العام، االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة اجتماعات سجل .2

 	.المتخذة والتوصیات للقرارات وملخص االجتماع وتاریخ

 وملخص االجتماع، وتاریخ األعمال جدول وبنود الحاضرات أسماء بھ ویدون األمانة، اجتماعات سجل .3

 	.المتخذة والتوصیات للقرارات



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 33 of 34 

ً  ونیك أن ویتعین والمنقولة، الثابتة الممتلكات سجل .4 ً  مرقما  	.ومختوما

ً  یكون أن ویتعین والمصروفات اإلیرادات سجل .5 ً  مرقما  	.ومختوما

 .الحاجة بحسب أخرى سجالت أیة مسك تقرر أن االتحاد ألمانة ویجوز

 

 (72) مادة

  السجالت سریة

 بإذن إال اھب المكلفین غیر من علیھا االطالع یجوز وال سریة السابقة المادة في إلیھا المشار السجالت تعتبر

 .المختصة المساعدة األمینة من مكتوب

 

 (73) مادة

  المصروفات استیرداد

 بمھامھن، قیامھن مقابل مرتبات أیة العام واالتحاد النسائیة والرابطة الجمعیة أمانة وأعضاء أمینة تتقاضى ال

 .بھا المكلفات ألعمالھن تأدیتھن سبیل في نفقات من یتكبدنھ ما استیرداد لھن ویجوز

 

 (74) مادة

  المھام ممارسة

 لىع النسائیة للجمعیات العام واالتحاد النسائیة والرابطة للجمعیة المساعدة واألمینة األمینة مھام تمارس

 	.التام التفرغ سبیل

 لتزموت األصلیة، وظائفھن من األحوال بحسب اإلعارة أو الندب حكم في لمھامھن ممارستھن فترة وتعتبر

 ددةالمح بالمھام تكلیفھن فترة طوال الوظیفیة ومزایاھن مرتباتھن صرف في ستمرارباال عملھن جھات

ً  المختارین معاملة لالتحاد العام األمن ویعامل المادة ھذه من األولى بالفقرة  مرمؤت أمانة قرار حسب شعبیا

 	.الشعبي االختیار تاریخ من عشر الثالثة الدرجة شاغلي معاملة العام الشعب

 	.التفرغ سبیل على المختصة باألمانة المھام یةبق وتمارس

 

 (75) مادة

  أعضاء وواجبات حقوق

  العام واالتحاد والرابطة الجمعیة أمانة
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 منصوصال الحقوق بجمیع النسائیة للجمعیات العام واالتحاد والرابطة الجمعیة أمانة وعضوات أمینة تتمتع

 منھن كل وعلى النظام، وھذا إلیھما، المشار التنفیذیة تھوالئح	.ر.و1369 لسنة (20) رقم القانون في علیھا

 	:التالیة بالواجبات االلتزام

 اطلنش المنظمة والقرارات واللوائح القوانین أحكام تراعي وأن وأمانة، بدقة بھا المنوط العمل تؤدي أن - أ

 	.العام التحاد أو الرابطة أو الجمعیة

 يف إھمال أو الساریة والنظم واللوائح للقوانین مخالفة وقوع دون بواجباتھا قیامھا أثناء تحول أن - ب

 	.تطبیقھا

 ولو اقائم الواجب ھذا ویظل سریة كانت إذا إلیھا، المسند المھام بحكم علیھا تطلع التي األمور تكتم أن - ج

 	.اختیارھا انتھاء بعد

 	.مخالفتھا دون وتحول النظام ھذا أحكام تراعي أن - د

 	.العام االتحاد أو الرابطة أو الجمعیة بمصالح المساس شأنھا من أعمال أیة اولتز أال - ه

 .فیھ شخصیة مصلحة لھا قرار أي اتخاذ في تشارك أال - و

 

 (76) مادة

  األساسي النظام تعدیل

 صیاغةال وتتم عضواتھ ثلثي بموافقة وذلك األساسي النظام تعدیل والروابط الجمعیات لمؤتمرات یجوز

 	.العام االتحاد مؤتمر في ئیةالنھا

 	.المختصة الجھة من اعتماده إال نافذا التعدیل یعتبر وال

 

 النسائیة للجمعیات العام االتحاد


