
 

 

 

 ليبيا ( –لمنظمة ) شبكة صناع السالم  سياسات العضوية
 

 تمهيد

 مع تتماشى ليبيا - صناع السالم شبكةمنظمة  ألعضاء  ومحددة واضحة وإجراءات معايير وضع هو السياسة هذه من الغرض 

 حول والمرتقبين الحاليين األعضاء لجميع الشفافية هذا بالإلضافة إلى تعزيز بليبيا، المدني المجتمع ولوائح مفوضية الليبي القانون

 ومسؤولياتهم. حقوقهم

 1مادة 

 

 ليبيا؟–ذا يعني أن تكون عضو في منظمة شبكة صناع السالم ما

تسديد رسوم عضوية محددة ، أعضاء الشبكة  تعمل بنظام العضوية و تعمل إدارتها على توفير خدمات ألعضائها مقابل  منظمةهي  ليبيا - السالم صناع شبكة

 إيجابية لتحقيق السلم المجتمعي بمختلف الوسائل في ليبيا. برؤية ليبيون الجنسية من مناطق جغرافية مختلفة يؤمنون

ا يمكنهم تفويض عضو اخر للتصويت في مكانه، كما يحق لالعضاء التصويت على مجلس االدارة، وكذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية كم لألعضاء يحق

 المناصب، إال أنه ليس لهم أي دور إداري في اتخاذ القرارات اليومية مالم يكونو أعضاء في مجلس االدارة. لهذه أنفسهم يحق لهم ترشيح

 أو موظفين ليسوا األعضاء فإن ذلك، ومع. القائمة المنظمة سياسات مع يتماشى بما ممولة مشاريع لتنفيذ للمنظمة القانونية الهوية من االستفادة لألعضاء يمكن

 .القائمة السياسات مع يتماشى بما المنظمة إدارة قبل من تعيينهم يتم لم ما المنظمة في عاملين

 2مادة 

 :أنواع العضوية

 العضوية الشرفية ( –العضو المنضم  –مؤسس ال العضو) :  فئات هيمن ثالث  نظمةتتألف عضوية الم

 الحق ولديهم مؤسسين أعضاء   xx xxx 2019 قبل المنظمة إلى انضموا الذين األعضاء يعتبر جميع -أوالً : العضو المؤسس :

 في النحو هذا على إليهم اإلشارة بها، ويجب عالقتهم عن الحديث عند المنظمة في مؤسسين كأعضاء أنفسهم إلى اإلشارة في
 التي الطريقة بنفس السنوية رسومهم دفع المؤسسين األعضاء على ويتعين. للمنظمة والتواصالت الخارجية المراسالت كافة
 عضويتهم. انقضاء حالة في تسجيل رسوم دفع منهم ُيطلب ال ذلك، ومع. األعضاء جميع بها يدفع

 
 في الموضحة لإلجراءات وفق ا xx xxx 2019 بعد المنظمة انضموا إلى الذين األعضاء يعتبر جميع -ثانياً : العضو المنضم :

 .اآلخرين األعضاء لجميع مساوية ومسؤوليات بحقوق يتمتعون منظمين أعضاء السياسة هذه

 

 قدموا أنهم شخصيات اعتبارية  على تحديدهم تم أشخاص هم الفخريون األعضاء -:ثالثاً : العضوية الشرفية أو الفخرية

 يكونوا أن ويجب السياسة هذه في الموضحة العملية خالل من اختيارهم يتم. ليبيا في للسالم استثنائية و أعمال جليلة مساهمات

 لديهم. السنوية العضوية رسوم بدفع مطالبين وليسوا الكاملة العضوية بحقوق الفخريون األعضاء يتمتع. الحياة مدى أعضاء

والتواصالت  المراسالت جميع في النحو هذا على إليهم اإلشارة ويجب للمنظمة مؤسسين كأعضاء أنفسهم إلى اإلشارة في الحق

 .للمنظمة الخارجية



 

 

 3مادة 

 من بإمكانه أن يصبح عضوا؟

 :التالية المعايير يستوفي أن يجب للعضوية، مؤهال   الشخص يكون لكي

 بالجنسية الليبية ، أو مقيم إقامة اعتيادية في ليبيا.أن يكون طالب االنتساب متمتعا               1-

 .أن يكون متمتعا  بحقوقه المدنية              2-

 . أن ال يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف             3-

 ( سنة.18عن )أن ال يقل عمره              4-

 . أن يكون حسن السيرة والسلوك             5-

 .أن يلتزم بالنظم واللوائح المعمول وفقا لهذا النظام  '            6-
 

 4مادة 

 كيف يمكن للشخص أن يصبح عضوا.

 :كي يصبح الشخص عضوا في الشبكة يجب عليه

 .1تعبئة نموذج الطلب المرفق بالملحق رقم  .1

 .ان يتم تزكيته بواسطة عضوين على األقل من األعضاء الحاليين في الشبكة .2

 الحصول على موافقة مجلس اإلدارة خالل اجتماعاتهم العادية. .3

 .دفع رسوم التسجيل ورسوم العضوية .4

 

 5مادة 

 

 كيف يتوصل مجلس االدارة الى قرار منح العضوية؟

 جميع الطلبات التي تم تقديمها في الفترة السابقة.لفرز  كل ماستدعى االمريجتمع مجلس االدارة  -1

 الطلبات...يناقش مجلس االدارة كل  -2

 المجلس بتعبئة نموذج لكل طلب.يقوم  -3

 

 6مادة 

 

 مزايا العضوية

  : بالمزايا التاليةليبيا(  –منظمة )شبكة صناع السالم  عضويتمتع  

 ليبيا( . –الحصول على بطاقة عضوية منظمة )شبكة صناع السالم  -1

 جزءا  من منظمة واسعة اإلنتشار ، ولها أعضاء في أغلب مناطق ليبيا . العضو صبحي  -2



 

 

تنضم إلى كوكبة من الخبراء والمهتمين والناشطين المتخصصين في مجال السالم والمصالحة ، إلى جانب إتاحة   -3

 هلاللتقاء بالنشطاء والمهتمين العاملين بنفس المجال في المنظمات المحلية والدولية ، وهذا يتيح أمام هالفرصة أمام

 فرص إقامة شبكة عالقات واسعة في جميع أنحاء ليبيا وخارجها .

 مةموقع المنظ ليبيا( على –الذاتية في الدليل الحصري ألعضاء منظمة )شبكة صناع السالم  هوسيرته إدراج اسم  -4

 .جتماعي للعضو في الموقعباإلضافة إلى نشر النشاطات التي تدعم السلم االشبكة اإلنترنت في 

 .جلسات الجمعية العمومية للمنظمة أو التفويض لحضورحضور  -5

 ليبيا( . –التصويت في الجمعية العمومية غير العادية لمنظمة )شبكة صناع السالم   -6

 .المنظمة وإجراءاتها من خالل مجموعات العمل بما فيها النقاشات المغلقةالمشاركة في تطوير عمل   -7

 المساعدة والدعم الفني عند تنفيذ أنشطتك ومشاريعك . تلقيتاحة فرصة لا  -8

 الحصول على ِمنح سفر لحضور تدريبات و ورش عمل .  امكانية -9

 .والمؤتمرات( والندوات لالعم ي تنظمها المنظمة مثل )ورشالمشاركة في برامج التوعية الت  -10

لحضور الندوات والتدريب و ورش العمل والمؤتمرات التي تأتي للمنظمة ، ويعتبر حضور مثل  العضو ترشيح  -11

حراز التقدم والتطوير الذاتي واكتساب المهارات ، ومن شأن هذا أن يضيف قيمة كبيرة للسيرة هذه المناسبات فرصة ال

 الذاتية لألعضاء .

لإلطالع المستمر على المنح والمشاريع التي توفرها المنظمات الدولية ، وتساعدك  االعضاء تتيح الفرصة أمام  -12

 في معرفة كيفية الحصول على تمويل من تلك المنظمات .

داخل المنظمة في البقاء على اطالع دائم على الدراسات واستطالعات االعضاء تساعد المكاتب المتخصصة  -13

 .الرأي و التحليالت التي تساعدك في إجراء بحوث عن السلم األهلي واإلجتماعي 

 ببناء التي تتعلق للمشاريع تمويل على للحصول بطلب التقدم أجل من للمنظمة القانونية الهوية من االستفادة حق -14

 .المنظمة وضعتها التي السياسات مع اشىيتم بما السالم

 .المنظمة وضعتها التي السياسات مع يتماشى بما البالد من مختلفة أجزاء في المنظمة مكاتب إلى احقية الوصول -15

 بملف المهتمين اآلخرين السالم صناع قبل من بهم يسهل االتصال لكي المنظمة في األعضاء دليل في التسجيل -16

 أشخاص على للعثور الدليل من نسخة األعضاء إعطاء يجب كما. من المهارات المعينة بمجموعة أو معين شخصي

 .عملهم في مساعدتهم على قادرين آخرين

  
 7مادة 

 

 مسؤوليات أعضاء المنظمة تجاه بعضهم البعض:

 والجماعي الفردي العمل:  



 

 

 . هي عضوية فردية في المنظمة العضوية -

 .القيود وليس وضع  السالم بناء بأنشطة أعضائها قيام تسهيل هو الشبكة من إن الغرض -

 البريدية القائمة أو الشبكة دليل االستفادة من في انشطتهم يمكنهم اآلخرين من يد المساعدة عن األعضاء يبحث عندما  -

 لم إذا أنشطتهم في اآلخرين إلشراك األعضاء من ليس هناك إلزام ذلك، ومع،دعمهم  أو إليهم لالنضمام اآلخرين لدعوة

 .ذلك في يرغبوا

 .معه أو دعوته التواصل دون السالم بناء نشاط في قدما   بالمضي آخر عضو قيام حالة في التظلم لألعضاء يحق ال -

 .البعض بعضهم أنشطة في ليس لديهم حق الزامي للمشاركة األعضاء -

 البعض بعضهم تجاه والمهنية والتضامن االحترام إظهار مسؤولية األعضاء يتحمل :واالحتراف التضامن. 

 الخاصة بالمنظم سلوكال قواعد بمدونة االلتزام األعضاء على يجب :األخالقي السلوك. 

 
  

 8مادة 
 رسوم العضوية:

 لمرة واحدة فقط.دينار ليبي  50دينار ليبي. كما يجب على األعضاء الجدد دفع رسوم التسجيل بقيمة  120تدفع رسوم العضوية بشكل سنوي و بقيمة 

 أشهر. 3تكون مهلة دفع رسوم العضوية السنوية  لفترة أقصاها 

لك في حال إبداء في حال عدم تمكن األعضاء من دفع الرسوم السنوية، تعتبر عضويتهم قد انقضت و لمجلس إدارة المنظمة الحق في التمديد متى دعت الحاجة لذ

 األعضاء لرغبتهم في االستمرار بالمنظمة.

نطمة خالل مدة في حال إبداء األعضاء رغبتهم كتابيا بعدم االستمراربالمنظمة، فيعمل مجلس االدارة على استبعاد أسمائهم من الموقع الرسمي و دليل الم  أما

 أقصاها شهر من تاريخ استالم الطلب الكتابي بعدم  االستمرار.

  
 9مادة 

 
 

 واجبات األعضاء
 .للنظام األساسيالسنوية المقررة وفقا   االشتراكاتتسديد  .1
 .اوبكافة النظم المقررة بموجبه ا، واإللتزام بهالنظام األساسيفي هداف المبينة األالعمل على تحقيق  .2
 المشاركة و الدعم  و التفاعل مع األنشطة التي يقوم بها األعضاء. .3
 . لحضورهاحضور اجتماعات الشبكة العادية والطارئة المدعو لتزام باال .4
 مشاركة و إعالم األعضاء باألنشطة التي تدعم السلم اإلجتماعي. .5
 .االلتزام بما ورد في مدونة السلوك .6

 

 10مادة 
 
 

 األفعال المحظورة على األعضاء
 .المنظمةأي فعل أو القيام بأي تصرف يسئ لسمعة  ارتكاب .1
 بموجبها ةوأحكام اللوائح الصادر اوتخالف أحكامهالنظام األساسي عليها في  أعمال تتعارض مع األهداف المنصوصالقيام ب .2

 . و مدونة السلوك الخاصة بالمنظمة
مجلس و للجمعية العمومية الدورية إليها العضو و التي تتمثل في االجتماعات يدعىالتي  جتماعاتاالالنشاطات والتغيب عن  .3

 . وبدون عذر مقبول اإلدارة واللجان التخصصية ألكثر من ثالث مرات متتالية



 

 

 التهجم باألقوال أو األفعال أو ازدراء دين أو مكون أو جنس أو عرق أو منطقة أو قبيلة . .4
 بأنواعها وفقا  للضوابط الصادرة عن مجلس اإلدارة .واللفظية التعديات السلوكية  .5
االجتماعي دون إذن من ذوي إلى وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها أو استخدام صفحات التواصل  المنظمةالتحدث باسم  .6

 .في المنظمةاالختصاص 

 .فيها موافقة ذوي االختصاص  بدون المنظمةجباية أموال باسم  .7
 

 11مادة 
 

 الجزاءات
المقررة بموجب هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه ، يكون  ، أو ارتكب أحد األفعال المحظورة إذا أخل العضو بواجباته 

 : لآلتي عرضة  
 شفهيا .التنبيه  .1
 لفت النظر كتابيا . .2
 تجميد العضوية. .3
 سحب العضوية. .4
 
 

 انتهى
 

 
 
 

 

 


