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اٌالئحح اٌذاخ١ٍح ٌرّث١ً 

االذحاد إٌضائٟ اٌثحش٠ٕٟ فٟ 

اٌذٚساخ اٌخاسخ١ح 
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الالئحت الذاخليت لتمثيل االتحاد النسائي البحريني في الذوراث الخارجيت 

ٚاٌرط٠ٛش ٚاٌرؼاْٚ ٚاٌرّث١ً ِغ إٌّظّاخ إٌضائ١ح االصرفادج ِٓ أشىاي اٌرذس٠ة  يألفغ ذحم١ماًا 

ػشت١اًا ٚ د١ٌٚاًا ٚاٌّشاسوح اٌفّؼاٌح فٟ أٔشطرٙا تّا ٠رفك ِغ أ٘ذاف االذحاد، ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌافزج، ٌٚرؼز٠ز 

اٌرؼاْٚ اٌثمافٟ تّا ٠خذَ ذطٛس ِٙاساخ ٚوفاءاخ اٌؼؼٛاخ ٚاألػؼاء اٌز٠ٓ ٠ّثٍْٛ االذحاد 

ّٟ ٚػؼ١ح .ا٠ا اٌّشأج فٟ ِداالخ اٌر١ّٕح اٌشاٍِحتاٌّشاسواخ اٌخاسخ١ح فٟ لغ اسذأٜ االذحاد إٌضائ

. آ١ٌح ذٕظ١ّ١ح ٌٙزٖ اٌّشاسواخ ذحم١ماًا ألوثش فائذج ِٕٙا

 :كلماث مفتاحيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1مادة 

 :اٌخاسخ١ح ٚفك ِدّٛػح ِٓ اٌّؼا١٠ش٠حك ٌالذحاد االٔؼّاَ ٌٍّٕظّاخ 

 ْ ذذػُ اٌمؼا٠ا اٌرٟ ٠رثٕا٘ا االذحاد اٌخاسخ١ح ٚ ذرٛافك أ٘ذاف االذحاد ِغ أ٘ذاف إٌّظّح أ

 .ٚذضاُ٘ فٟ ٔشش٘ا ػا١ٌّاًا 

 أال ذىْٛ ِٓ إٌّظّاخ اٌّحظٛس االٔؼّاَ إ١ٌٙا. 

 ٠ؼ١ف االٔؼّاَ ل١ّح ِؼ٠ٕٛح ٚلٛج ٌالذحادأ ْ. 

 ٚفاػٍح فٟ اٌؼًّ االخرّاػٟ ػٍٝ اٌّضرٜٛ اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌْٟٚ ذىْٛ إٌّظّح ٔشطح أ. 

 ذرثٕٝ إٌّظّح لؼا٠ا ٔٛػ١ح ٚراخ أثش ػٍٝ اٌّدرّغ اٌّحٍٟأ ْ. 

 ْ  .ال ذىْٛ سصَٛ اٌؼؼ٠ٛح ِش٘مح ١ٌّزا١ٔح االذحاد أ

 :2مادة 

 :٠ٍرزَ االذحاد فٛس أؼّاِٗ ٌٙزٖ إٌّظّاخ تاألِٛس اٌرا١ٌح

  ُُم االٌرزاَ تضذاد سصَٛ اٌؼؼ٠ٛح  ِٓ لثً إٌّظّح اٌخاسخ١ح لشسجاٌ

مجموعة من  إرادةتقوم على هٌكل إداري وتنفٌذي وتقوم على  وهً الدولً اإلقلٌمً أو الهٌئات والمؤسسات التً ٌتكون منها المجتمع :المنظمة الخارجية

 .و تشمل االتحادات العربٌة والدولٌة ومنظمات األمم المتحدة و غٌرهااألشخاص االعتبارٌة 

مكان ما  من أجل مناقشة موضوع معٌن ، وذلك النجاز نتائج محددة أو الوصول ألهداف معٌنة ، هذا اللقاء قد ٌكون فى األفرادلفاء بٌن مجموعة من  :اجتماع

حدوث اجتماعات عبر استخدام  إمكانٌةتتٌح  والتًحتى الفاكس وذلك حسب قوانٌن المنظمة  أو، البرٌد  االلكترونً، قد ٌكون عبر الفٌدٌو كونفرنس، البرٌد 

 . أٌضاتلك التكنولوجٌا وطبقا لتوفر هذا التكنولوجٌا 

ٌّن، مع العدٌد من إحدى الوسائل التً ٌتّم من خاللها؛ تبادل الخبر :ورشة عمل ات واألدوار فً مجاٍل ما؛ حٌُث ٌجتمع أهل الخبرة، والمدربٌن فً حقٍل ُمع

 .أثناءها األشخاص الُمهتمٌن بذاك المجال، والساعٌن إلى تطوٌر أنفسهم؛ من خالل المعلومات المشروحة فً الورشة، والتدرٌبات العملٌة الُمقَدَمة

ٌُبنى على خبرات تأسٌسٌة سابقة، و الدورة التدرٌبٌة  :دورة تدريبية ٌستهدف فئات معٌنة و تكون على دراٌة بالسٌاق  عبارة عن برنامج تعلٌمً مكثف ُمكمل؛ 

  .و لدٌهم الرغبة فً مواصلة البناء التراكمً للخبرة السابقة

ٌُدعى إلٌه المتخصصون فً مجال م :مؤتمر ٌُقّدمون أبحاثاً وأوراَق عمل تعالج قضٌة ما من لُمْؤَتَمر هو تجمع ثقافً تحت عنوان أو موضوع محدد  ا و

تُم خاللها مناقشة األبحاث وأوراق العم .المؤتمر قضاٌا ٌَ متد ألٌام  ٌَ  .لعادة ما ُتنظُم المؤتمَر مؤسسة تعلٌمٌة كالجامعات أو مراكز البحوث، وعادة ما 
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  االٌرزاَ األدتٟ ٚاألخاللٟ تاٌخطاتاخ ٚاٌث١أاخ ٚاٌمشاساخ اٌرٟ ذظذس٘ا إٌّظّح تّا ال

 .ٚ لٛا١ٔٓ اٌذٌٚحأ٠رؼاسع ِغ ل١ُ االذحاد 

 ذٍث١ح اٌذػٛاخ اٌرٟ ذٛخٗ ٌالذحاد تمذس اٌّضرطاع. 

 اٌرٟ ٠رثٕا٘ا االذحادحاد ٌٍّفاخ االخاٌّرؼٍمح تاِضردذاخ فح اي تىاإٌّظّح  ذز٠ٚذ. 

  لٛا١ٔٓ اٌذٌٚح أٚاٌرؼآِ ِغ لؼا٠ا إٌّظّح تّا ال ٠رؼاسع ِغ أ٘ذاف ٚل١ُ االذحاد.  

 ُج ػٍٝ وافح لاػذج ت١أاخ االذحادٔشش أخثاس إٌّظ. 

: 3مادة 

ٌٍذػٛاخ ذٕظ١ّاًا ٌٍؼًّ ٚ ذحم١ماًا ألفؼً إٌرائح ٠رُ إذثاع اٌرٕظ١ُ ٚ ا١ٌ٢ح اٌرا١ٌح فٛس اصرالَ االذحاد 

 :اٌخاسخ١ح 

 ٚ سئ١ضح االذحاد أٚ ِٓ ٠ٕٛب ػٕٙا إٌٝذضٍّٙا ِٓ ثُ ذمَٛ ِذ٠شج اٌّىرة تاصرالَ اٌذػٛاخ   

  ذرشىً ٌدٕح ِؤلرح ٌغشع اٌثث فٟ اٌذػٛج ذرىْٛ ِٓ اٌشئ١ضح ٚإٌائثح ٚسئ١ضح ٌدٕح

 .اٌؼاللاخ اٌخاسخ١ح ٌٍرشاٚس ٚٚػغ ذظٛس ٌٍّشاسوح

   ُاٌذػٛج ٌالذحاد ٚاٌدّؼ١اخ  فائذج٠ؼشع ذظٛس اٌٍدٕح اٌّؤلرح ػٍٝ ِدٍش اإلداسج ٌرمذ٠

إٌّؼ٠ٛح ذحرٗ  ٚاذخار اٌمشاس ٚفك اٌؼٛاتؾ اٌّزوٛسج الحمًاا فٟ اٌالئحح اٌذاخ١ٍح ٌٍرّث١ً 

 .اٌخاسخٟ

  تؼذ تث ِدٍش اإلداسج ذظٕف اٌذػٛج حضة ٔٛػٙا ٚذٛخٗ إٌٝ اٌٍدٕح اٌّؼ١ٕح أٚ اٌدّؼ١اخ

ٔضائ١ح إٌّؼ٠ٛح ذحد ِظٍح االذحاد أٚ اٌدٙاخ اٌّرؼاٚٔح ِغ االذحاد واٌشخظ١اخ رٚٞ اي

 .اٌخثشج ٚاالخرظاص

: 4مادة 

 :ذثؼا ٌٕٛع اٌذػٛج ػٍٝ إٌحٛ اٌراٌٟٚخٗ خُم اٌخاسخ١ح   اٌذػٛاخ

  أٚسئ١ضح االذحاد ايِثً خُم ذُمرخز ف١ٗ لشاساخ التذ أْ اٌذػٛاخ اٌّٛخٙح الخرّاع  ِٓ

 .٠ٕٛب ػٕٙا 

  إٌذٚاخ  أٚاٌذػٛاخ اٌّٛخٙح ٌٍّشاسوح ٚحؼٛس اٌّؤذّشاخ، اٌّؼاسع اٌٍّرم١اخ

أٚ ذّثٍٗ ػؼٛاخ اٌٍداْ اٌّخرظح ٚاٌؼاٍِح فٟ راخ اٌّداي أٚ اٌدّؼ١اخ إٌضائ١ح 

 .األشخاص رٚٞ االخرظاص اٌّرؼا١ٔٚٓ ِغ االذحاد ِٓ خاسج اٌدّؼ١اخ إٌضائ١ح

  إٌٝذٛخٗ  أْٚسط اٌؼًّ التذ  أٚاٌذػٛاخ اٌّٛخٙح ٌٍّشاسوح تاٌذٚساخ اٌرذس٠ث١ح 

 .ٚػؼٛاخ ِدٍش إداسج االذحاد اٌدّؼ١اخ إٌضائ١حاٌٍداْ اٌّخرظح ٚ

 :5مادة 

: ٌٍرّث١ً اٌخاسخِٟٓ ٠رُ ذشش١حٗ فش٘ا فٟاٌّؼا١٠ش اٌرٟ ٠ٕثغٟ ذٛ

ُّمششحح ػؼٛج  :تّدٍش إداسج االذحاد أٚ اٌٍداْ أٚ اٌدّؼ١اخ إٌضائ١ح فٟ حاي وْٛ اٌ

 ْ   .ػؼٛج فاػٍح ٚٔشطح تّدٍش اإلداسج أٚ اٌٍدٕح اٌّؼ١ٕح تزاخ اٌّداياٌّششحح ذىْٛ  أ
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 ْ  .ذىْٛ اٌؼؼٛج فاػٍح فٟ اٌدّؼ١ح إٌّط٠ٛح ذحرٙا أ

 ْ  .(اٌؼشت١ح أٚاالٔد١ٍز٠ح )ذد١ذ اٌٍغح اٌّضرخذِح فٟ اٌفؼا١ٌح  أ

 ْ  .(ِضردذاخ فٟ اٌفؼا١ٌح ألٞذحضثا )ذىْٛ لادسج ػٍٝ اذخار اٌمشاس  أ

ُّمششح )فٟ حاي وْٛ ُّمششحح/اٌ  :اٌدّؼ١اخ إٌضائ١ح ِٓ اٌّرؼا١ٔٚٓ ِغ (اٌ

  ًأْ ٠ىْٛ ِٓ األشخاص اٌّرؼا١ٔٚٓ ِغ االذحاد ٚ ٠ؼًّ ِؼٗ فٟ تؼغ اٌٍّفاخ تشى

 .ؽٛػٟ

 :6مادة 

ُّمششح ذٍرزَ تٙا اٌّششحح  أْأِٛس التذ  - : ٚأثٕاء ٚتؼذ حؼٛس اٌّشاسوح لثًأٚ اٌ

 ٚاٌرحؼ١ش ٚاٌمشاءج اٌد١ذج لثً االٌرحاق تاٌّشاسوح اإلػذاد. 

 ْ  ا.ذىْٛ اٌؼؼٛج ٍِرزِح تاٌحؼٛس ؽٛاي فرشج اٌّشاسوح اٌّذػٛج ٌٗ أ

 ْ  .ذىْٛ ِشاسورٙا راخ إػافح ٔٛػ١ح ٌٍدٙح اٌذاػ١ح أ

  ٌالذحاد تخظٛص اٌفؼا١ٌح ِفظالًا  ذمذَ ذمش٠شاًا  أْتؼذ اٌؼٛدج ػ١ٍٙا. 

 ْ حٛي ِا ذُ ػذاد ٍِخض إٌٝ االذحاد ٚخّؼ١رٙا ِٓ خالي إ حؼٛس٘اذدشتح ذٕمً ٚذشاسن  أ

ُّمشاسوح   .ؽشحٗ، ٚ و١ف ٠ّىٓ ٌالذحاد أْ ٠ضرف١ذ ِٓ ذٍه اٌ

  ٖٚذز٠ٚذ االذحاد تمائّح اٌحؼٛس ٌررُ إػافرٙا اٌؼًّ ػٍٝ اٌرض٠ٛك ٌالذحاد ٚاٌرؼش٠ف تذٚس

  .ػٍٝ األطؼذج اٌّح١ٍح ٚاإلل١ّ١ٍح ٚاٌذ١ٌٚحٌماػذج ت١أاخ االذحاد ٌرحم١ك ِز٠ذ ِٓ اٌرشث١ه 

  أْ ذرُ ِشاصٍح اٌدٙاخ اٌخاسخ١ح ػثش سئ١ضح االذحاد ِثاششج. 

 :7مادة 

 حضة اٌّؼا١٠ش اٌّٛػٛػحاٌحك فٟ اٌرّث١ً اٌخاسخٟ فٟ االذحاد  األػؼاءٌٍدّؼ١اخ إٌضائ١ح  -

: اٌرا١ٌح

  ذٛخ١ٗ خطاب سصّٟ ٌٍدّؼ١ح ٠رؼّٓ ؽٍة اٌّٛافمح ػٍٝ ذشش١ح إحذٜ اٌؼؼٛاخ اٌّّثٍح

 .ٌٍدّؼ١ح ٚاٌفاػٍح ػّٓ ٌداْ االذحاد

 ْ تح١ث ذىْٛ حضة ( خذٌٚح)ذذ٠ٚش  آ١ٌحذأخز وً خّؼ١ح ٔظ١ثٙا ِٓ اٌذػٛاخ ػّٓ  أ

راس اٌدّؼ١ح ػٓ اٌّشاسوح ٠دة أْ ذٛخٗ اٌدّؼ١ح خطاب سصّٟ األتدذ٠ح، فٟ حاي اػد

ٌالذحاد ِٛػحٗ أصثاب االػرزاس، ٚذُمشحً اٌّشاسوح ٌٍدّؼ١ح اٌرٟ ذ١ٍٙا ِغ االحرفاظ تحمٙا 

 .فٟ اٌّشاسوح اٌمادِح

  ل١اس األثش اٌّرشذة ػٍٝ اٌّشاسوح، ٚتاٌراٌٟ ذىْٛ األ٠ٌٛٚح ٌّٓ صرؼٛد فائذذٙا ػٍٝ االذحاد

 .أوثش

 اٌّا١ٌح   اٌّخظظاخدفغ  أٚ اإللاِح أٚ اٌضفش ذىا١ٌف أٚ اٌّشاسوح سصَٛ االذحاد ٠رحًّ ال

 أٚاٌٍّّىح  داخً ػمذخُم صٛاء  فؼا١ٌح فٟ ٌٍّشاسوح شخظ١ح تظفح دػٛجخ ذٍكي حا فٟج ٌٍؼؼٛ

 .٘ا خاسج
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 :8مادة 

  فٟ حاي أتذخ أٞ خّؼ١ح  سغثرٙا فٟ اٌّشاسوح تأٞ ذّث١ً خاسخٟ تّا ال ٠ٕطثك ِغ اٌدذٚي

ذرحًّ اٌدّؼ١ح ذىٍفح اٌّشاسوح وافح أٚ ذرحٍّٙا اٌؼؼٛج ( خاسج اٌذٚسج) اٌّؼّٛي تٗ  

 .اٌشاغثح تزٌه

  ًفٟ حٍة خاؽة االذحاد اٌدٙح اٌذاػ١ح ٌرٛف١ش دػٛج أخشٜ ٚٚافمد اٌدٙح ػٍٝ اٌر٠ّٛ

اٌدّؼ١ح اٌرا١ٌح حضة اٌدذٚي اٌّؼّٛي تٗ ٚاٌّرفك ػ١ٍٗ ت١ٓ اٌدّؼ١اخ ذحم١مًاا ذُمخاؽة 

 .ٌٍؼذاٌح

 

 


