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الباب األول
يف تأسيس اجلمعية وشارتها 

وأهدافها

املاده )1(

اجلمعية وتأسيسها

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني هي جمعية وطنية فلسطينية 
ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تأسست يف عام 1968، وأقر 
عام  القاهرة  املنعقدة يف  السادسة  دورته  الوطني يف  املجلس 
خدمة  يف  والصحي  واإلجتماعي  اإلنساني  بدورها   1969

الهيئات الوطنية الفلسطينية،  الشعب الفلسطيني، إلى جانب 
 ،  1993 لسنة   46 رقم  الرئاسي  القرار  دورها مبوجب  وتأكد 

واملرسوم الرئاسي بتاريخ 2006/3/8.
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ومتارس اجلمعية نشاطها كجمعية غوث تطوعية وحيدة ملساعدة 
السلطات العامة يف امليدان االنساني يف أراضي دولة  فلسطني 
، ويف كافة األوقات وكذلك يف البالد العربية املضيفة  لالجئني  
الفلسطينيني، مبوجب تفاهمات مع اجلمعيات الشقيقة، وذلك 
املضافة،  والبروتوكوالت    1949 لعام  التفاقيات  جنيف  وفقاً 
ومبوجب القانون الدولي اإلنساني ، و مبادئ احلركة الدولية 

جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وهي:
اإلنسانية، عدم التحيز، احلياد، اإلستقالل، التطوع، الوحده، 

العاملية.
الدولي  االحتاد  يف  الكاملة  اجلمعية  بعضوية  اإلعتراف  ومت 
جلمعيات الصليب األحمر  والهالل األحمر  بتاريخ 2006/6/22.

املاده )2(

مقر اجلمعية 

مدينة القدس هي املقر الرسمي الدائم جلمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني، ومتارس نشاطها يف فلسطني ويف مناطق جتمعات 
الشعب الفلسطيني، ويجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ مقر رسمي 

مؤقت حسب مقتضيات املصلحة.
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املاده )3(

الرئيس الفخري للجمعية

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية هو الرئيس 
الفخري للجمعية.

املادة )4(

شارة اجلمعية

تتخذ جمعية الهالل األحمر الفلسطيني شارة )عالمة رمزية(، 
عبارة عن هالل أحمر على قاعدة بيضاء، طرفاه متجهان ميني 
الشارة على مقراتها  وتوضع هذه  يسار حاملها،  وإلى  الناظر 
الطبية  ومراكزها  ومخازنها  ومطبوعاتها  واداراتها  ومراكزها 
ووسائل نقلها وسيارات اإلسعاف اخلاصة بها، وذلك مبوجب 
وامللحقة،  املضافة  والبروتوكالت  جنيف  باتفاقيات  اإللتزام 
والقواعد املنظمة الستخدامها كما أقرت يف املؤمترات الدولية 
للصيب االحمر والهالل االحمر، ومبوجب احكام هذا النظام، 
وحماية  استعمال  بشان   2015 لسنة   15 رقم  بقانون  والقرار 

الشارة واللوائح الصادرة مبقتضاه.  
الشارة  الداخلية اخلاصة باستخدام  اللوائح   تصدر اجلمعية 

واستخدام املوظفني واالعضاء واملتطوعني لرمزها اخلاص.
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املادة )5(

احلماية

 تتمتع اجلمعية مبراكزها وفروعها وشعبها ووحداتها ومنشآتها 
بجميع املزايا واحلصانات املبينة يف اتفاقيات جنيف الدولية، 
وكذلك بجميع املزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات يف املستقبل.

املادة )6(

اهداف اجلمعية

تسعى اجلمعية لتحقيق اهدافها يف فلسطني ويف مناطق جتمع 
البالد املضيفة مبوجب تفاهمات مع  الفلسطيني ويف  الشعب 
تامة،  بنزاهة  االنسانية  املعاناة  لتخفيف  الشقيقة  اجلمعيات 
وبروتوكوالتها  جينيف  اتفاقيات  مع  انسجاما  اي متييز  ودون 
اإلضافية ، والنظام األساسي للحركة الدولية للصليب االحمر 
والهالل االحمر ال سيما املادتني )3 و 4( ، وقرارات االجتماعات 
الدستورية للحركة مبا يتالءم مع القوانني واالتفاقات الوطنية 

الواجبة التطبيق وذلك من خالل:
الدولية . 1 احلركة  ومبادئ  اجلمعية،  رسالة  وتعميم  نشر 

للصليب األحمر والهالل األحمر يف املجتمع الفلسطيني.
ضحايا . 2 جلميع  املساعدة  تقدمي  على  والعمل  االستعداد 

واملرضى  اجلرحى  ونقل  والعسكريني،  املدنيني  احلرب 
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وجتهيز معدات االيواء ومايلزم لعالجهم .
تنظيم وتقدمي خدمات اإلسعاف.. 3
منها . 4 الوقائية  الصحية،  اخلدمات  تقدمي  يف  املساهمة 

االحتياجات  وفق  الفلسطيني  للشعب  والعالجية، 
واإلمكانيات.

االجتماعية . 5 والبرامج  اخلدمات  تقدمي  يف  املساهمة 
واالنسانية للشعب الفلسطيني والعمل على تطويرها.

الوطني . 6 البرنامج  إلعداد  املختلفة  اجلهات  مع  التنسيق 
ملواجهة الكوارث.

األسر . 7 شمل  وجمع  املفقودين  عن  البحث  يف  املساهمة 
املنكوبة ومساعدة األسرى. 

املعلومات بني اجلمعية وجمعيات . 8 وتبادل  الصالت  توثيق 
الدولي  واالحتاد  األحمر،  والصليب  األحمر  الهالل 
من  وغيرها  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات 

الهيئات الدولية واملنظمات غير احلكومية.
واملناطق . 9 للفئات  التنموية  البرامج  تعزيز  يف  املساهمة 

والفئات  األكثر احتياجا.
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الباب الثاني
العضوية

املادة )7(

العضوية

عضوية اجلمعية متاحة لكل فلسطيني تنطبق عليه شروط . 1
أو  اللون  أو  العرق  أو  النظر عن اجلنس  العضوية، بغض 

مستواه االجتماعي أو لغته وديانته .
عليه 2.  تنطبق  الفلسطيني ممن  لغير  العضوية  منح  يجوز   

شروط العضوية، وقدم خدمات جليلة للجمعية بقرار من 
املكتب التنفيذي.

قدم . 3 ملن  الشرف  عضوية  منح  التنفيذي  للمكتب  يجوز 
خدمات جليلة للجمعية، بغض النظر عن جنسه وجنسيته.  
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املادة )8(

شروط العضوية

يشترط لقبول عضوية اجلمعية ما يلي:

أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية كاملة.. 1
أن يكون حسن السير والسلوك.. 2
ان ال يكون محكوماً بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او . 3

األمانة .
اجلمعية . 4 لعضوية  إنتساب  بطلب   شخصيا  يتقدم  أن 

للهيئة اإلدارية للفرع أو للمكتب التنفيذي للموافقة عليه.
للجمعية . 5 األساسي  النظام  باحترام  خطيا  يتعهد  أن 

الدولية  للحركة  األساسية  واملبادئ  الداخلية  ولوائحها 
للصليب األحمر والهالل األحمر.

أن يسدد اشتراكاته السنوية يف موعدها املقرر.. 6

املادة )9(

أنواع العضوية

أ. عضو منتسب:
بعد  العضوية،  شروط  يستويف  من  كل  منتسبا  عضواً  يعتبر   
يف  العاملني  األعضاء  أحد  يزكيه  االنتساب  طلب  تقدميه 
الفروع، وتوافق عليه الهيئة االدارية للفرع، أو املكتب التنفيذي 
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، حيث ال توجد أي فروع أو هيئات ادارية.

ب. عضو عامل:
وهو من مضى عليه عام كامل عضوا منتسبا، ويؤدي أعماالً 
خلدمة اجلمعية، وأنشطتها وتوافق عليه الهيئة اإلدارية للفرع، 
أو املكتب التنفيذي ، حيث ال توجد أي فروع أو هيئات إدارية.

ج. عضو شرف:
وهو من يوافق املكتب التنفيذي على منحه هذا اللقب تقديراً 

للخدمات اجلليلة التي قدمها للجمعية.

املادة )10(

 حقوق العضوية

العمومية  اجتماعات اجلمعية  يحق جلميع األعضاء حضور 
للفروع والشعب، ويحق التصويت والترشيح لألعضاء العاملني 
فقط، واملستوفني لشروط العضوية.وبالنسبة للترشح لعضوية 
املكتب التنفيذي والهيئات االدارية، حسب  ما هو وارد يف املواد 

املتعلقة بذلك الواردة يف النظام االساسي للجمعية.
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املادة )11(

سقوط العضوية 

تسقط العضوية  يف احلاالت التالية:-
الوفاة.. 1
االستقالة خطياً. . 2
التأخر يف تسديد االشتراك السنوي عن موعد استحقاقه . 3

تبلغ  قد  العضو  يكون  أن  بعد  مالية،  تزيد عن سنة  مدة 
خطيا بضرورة تسديد االشتراك.

املادة )12(

فصل العضو

يتم فصل العضو يف احلاالت التالية:
التنفيذي، بناء على . 1 للهيئة االدارية للفرع أو املكتب  يحق 

أسباب موجبة وموضوعية، فصل أي عضو يف اجلمعية، 
ويجوز للعضو املفصول الطعن يف هذا القرار لدى املكتب 
التنفيذي، خالل 21 يوما من تاريخ تبليغه، إذا كان صادرا 
عن الهيئة اإلدارية للفرع، أو عن املجلس االداري  العام،  
القرار  ويكون  التنفيذي.  املكتب  عن  صادراً  كان  إذا  أو 

الصادر عن اجلهة املتظلم لها نهائياً وملزماً.
محكمة . 2 من  جنحة  أو  بجناية  قطعياً  حكماً  عليه  احلكم 
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مختصة ميس بالشرف واألمانة.
مخالفة أهداف ورسالة اجلمعية وإحلاق الضرر بها ، أو . 3

استغالل عضويته يف اجلمعية لتحقيق مصالح شخصية.
العضو، 4.  يتداركه  لم  العضوية  شروط  من  شرط  فقدان   

خالل اخلمسة عشر يوماً من إعالمه خطياً بذلك.
أي . 5 يتعرض  ال  حتى  الطعن  إجراءات  يحدد  نظام  يصدر 

عضو ملعاملة غير عادلة.

املادة )13(

إعادة العضوية

يسترد . 1 أن  فللعضو  العضوية،  سقوط  سبب  زال  إذا 
أو  للفرع  اإلدارية  الهيئة  موافقة  بعد  ثانية  عضويته 

الشعبة .
التنفيذي . 2 املكتب  عن  صادرا  الفصل  قرار  كان  اذا 

فيتعني ان يصدر القرار باعادة العضوية عن املكتب 
التنفيذي اصوالً.

املادة ) 14(

سجل العضوية

يتم حفظ سجل عضوية معتمد لالعضاء العاملني واملنتسبني . 1



فيه  تسجل  وشعبها، حيث  اجلمعية  فروع  من  فرع  كل  يف 
تكون جميع صفحات هذا  أن  كافة أسماء األعضاء، على 

السجل موقعة من قبل أمني سر الفرع أو الشعبة.
يتم حفظ سجل عام معتمد للعضوية يحتفظ به لدى أمانة . 2

أسماء  كافة  تسجيل  ويتم  العام،  مقرها  يف  اجلمعية  سر 
هذا  صفحات  جميع  تكون  أن  على  العاملني،  األعضاء 
هذا  ويعتبر   ، اجلمعية  سر  أمني  قبل  من  موقعة  السجل 

السجل املرجع النهائي للجمعية وفروعها وشعبها. 
بناًء على ما تقترحه امانة سر اجلمعية يصدر املكتب التنفيذي 
الئحة تنظم فتح واعتماد السجالت وادارتها والتصرف بها يف 

الشعب ويف الفروع ويف اجلمعية.
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الباب الثالث
التطوع

املادة )15(

التطوع

التطوع هو احد مبادئ اجلمعية التي تعمل على تشجيعه . 1
واالعتماد عليه قدر االمكان يف تقدمي خدماتها االنسانية 

يف مختلف املجاالت.
تسعى اجلمعية لتهيئة الظروف ليستطيع فيها املتطوعون . 2

املشاركة يف عمل اجلمعية وتوفير احلماية املناسبة فيما 
يتعلق بعملهم التطوعي.
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املادة )16(

واهدافها  ومبادئها  بسياساتها  اجلمعية  يف  املتطوعون  يلتزم 
وقراراتها وأطرها التنظيمية، ويوقع املتطوع عند قبول تطوعه 

باجلمعية على االقرارات والتعهدات املعدة لهذا الغرض.

املادة )17(

تعمل اجلمعية على اقرار سياسات وبرامج وخطط تهيئ من 
املتطوعني  العمل باجلمعية، مبا ميكن  وبيئة  الظروف  خاللها 
ونشاطاتها  اجلمعية  عمل  مسيرة  يف  بفاعلية  املشاركة  من 

املختلفة وما تقدمه من خدمات انسانية .

املادة )18(

خاللها  من  يوضح  مفصلة  الئحة  التنفيذي  املكتب  يصدر 
يف  توافرها  الواجب   الشروط  و  وضوابطه  التطوع  مجاالت 

املتطوع  وحقوق املتطوعني والتزاماتهم ومسؤولياتهم .
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الباب الرابع
النزاهة والشفافية

املادة )19(

تلتزم اجلمعية مبعايير النزاهة واألمانة على جميع املستويات، 
بجودة  يتعلق  فيما  للمساءلة  اجلمعية  خضوع  ذلك  يف  مبا 
أعمال  عن  واالمتناع  للموارد،  الفعال  واالستخدام  خدماتها 

االحتيال والفساد وإساءة استخدام السلطة واحملسوبية

املادة )20(

من  املستفيدون  فيهم  مبن  اجلميع  مبعاملة  اجلمعية  تلتزم 
واعتماد  واحترام  بكرامة  واملوظفون  واملتطوعون  خدماتها 
االجراءات املناسبة لالبالغ عن ومعاجلة املخالفات والشكاوى
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املادة )21(

النزاهة  معايير  حتدد  مفصلة  الئحة  التنفيذي  املكتب  يصدر 
واملعايير االخالقية، التي يجب االلتزام بها على جميع املستويات 
ذلك  يف  مبا  والتجاوزات،  املخالفات  ملنع  الالزمة  واالجراءات 

االجراءات التأديبية واالجراءات اخلاصة بتسوبة النزاعات.
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الباب ااخلامس
املالية

املادة )22(

تتكون مالية اجلمعية من املوارد التالية:
األموال املنقولة وغير املنقولة.. 1
اشتراكات األعضاء.. 2
التبرعات والهبات والوصايا والوقفيات، مبا ال يتعارض مع . 3

املبادئ األساسية للجمعية .
االعانات احلكومية.. 4
ايرادات األموال الثابتة )العقارات( واملنقولة ) املودعة يف . 5

البنوك أو املساهمة يف الشركات(.
أهداف . 6 وفق  التنفيذي  املكتب  يقررها  التي  االستثمارات 

ومبادئ اجلمعية.
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املادة )23(

 أموال اجلمعية مخصصة للصرف على أنشطة اجلمعية وفق 
النظام األساسي للجمعية واألنظمة و اللوائح املتممة له.

املادة )24(

الثاني )يناير(  تبدأ السنة املالية للجمعية يف األول من كانون 
من  )ديسمبر(  األول  كانون  من  والثالثني  احلادي  يف  وتنتهي 

نفس السنة.

املادة )25(

تقوم اإلدارة املالية ، و بالتنسيق مع باقي اإلدارات والدوائر . 1
بداية  قبل  سنوية   موازنة  مشروع  بإعداد  اجلمعية،  يف 
اجلمعية  عام  مدير  اشراف  للجمعية حتت  املالية  السنة 

الذي يقوم باحالته للجنة املالية.
وابداء . 2 املوازنة  مشروع  بدراسة  املالية  اللجنة  تقوم 

املكتب  على  وتعرض  بشأنه  والتوصيات  املالحظات 
التنفيذي إلقرار ما يلزم.

العام . 3 بدء  قبل  السنوية  املوازنة  اقرار مشروع  يتم  لم  اذا 
اجلديد يكون لإلدارة املختصة سلطة حتصيل اإليرادات، 
يف  عليها  املنصوص  واملعدالت  والشروط  اآلليات  وفق 
االنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات املرعية و  يستمر 
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االنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1\12 من موازنة السنة 
املالية املنصرمة بحد اقصى ثالثة اشهر.

املادة )26( 

الذمة املالية للفروع والشعب هي ذمة مالية مستقلة عن . 1
الذمة املالية للجمعية.

تقوم فروع وشعب اجلمعية كل على حدى باعداد مشاريع . 2
موازناتها السنوية وترفعها إلى أمانة سر اجلمعية  لعرضها 

على املكتب التنفيذي.
املالية . 3 اللجنة  الى  املشاريع  تلك  التنفيذي  املكتب  يحيل 

لدراستها وابداء املالحظات بشانها متهيداً القرارها من 
املكتب التنفيذي .

العام . 4 بدء  قبل  املشاريع  تلك  من  اي  اقرار  يتيسر  لم  اذا 
اجلديد يكون للشعبة أو الفرع املعني، الذي لم تقر موازنته، 
سلطة حتصيل االيرادات وفق االليات والشروط واملعدالت 
املنصوص عليها باالنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات 
املرعية، و  يستمر االنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1\12 
من موازنة السنة املالية املنصرمة بحد اقصى ثالثة اشهر.

املادة )27(

واملراحل  االليات  وتبني  توضح  التنفيذي الئحة  املكتب  يصدر 
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للجمعية  العامة  املوازنات  العداد  الالزمة  والنماذج  واملدد 
وللفروع وللشعب .

املادة )28(

سنوية، . 1 موازنة  وللشعب  للفروع  وكذلك  للجمعية  يكون 
اخلتامي  واحلساب  للجمعية  اخلتامي  احلساب  ويعرض 
للفروع وللشعب على مكتب تدقيق حسابات قانوني معني 
من املؤمتر العام، مشفوعا باملستندات املؤيدة له لفحصه 
متهيدا لعرضه على املجلس االداري العام قبل شهر واحد 

على االقل من اجتماعه لغايات اعتماده .
مبلخص . 2 تقرير  باعداد  العام  االداري  املجلس  يقوم 

عن  وللشعب  وللفروع  للجمعية  املوازنات  وخالصات 
السابقة  العام  املؤمتر  انعقاد  دورة  بني  الواقعة  السنوات 
والدورة اجلديدة ليقوم بعرضها على املؤمتر العام اصوالً.

املادة )29(

يتم فتح حساب أو أكثر يف البنوك املعتمدة من املكتب التنفيذي 
بإسم اجلمعية أو فروعها أوشعبها.

املادة )30(

املالية . 1 واملعامالت  الصادرة  الشيكات  على  بالتوقيع  يقوم 
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الرئيس،  نائبي  احد  او  اجلمعية  رئيس  إثنان،  املركزية 
واملسؤول املالي، أو من ينوب عنه يف حال غيابه بقرار من 

املكتب التنفيذي  . 
املالية . 2 واملعامالت  الصادرة  الشيكات  على  بالتوقيع  يقوم 

للفرع أو للشعبة امني الصندوق  للفرع أو للشعبة باإلضافة 
الى توقيع رئيس الفرع أو الشعبة، أو نائبه، بإعتماد من 
املكتب التنفيذي. ويف حال غياب احدهم يتم تنسيب احد 

اعضاء الهيئة اإلدارية للمكتب التنفيذي العتماده.

املادة )31(

تراعى أصول احملاسبة املتعارف عليها دوليا يف حفظ الدورة 
احملاسبة واملستندات حسب اللوائح املعمول بها يف اجلمعية.

املادة )32(

والعقارات  واألراضي  املباني  وشراء  متلك  للجمعية  يحق 
واملركبات على اختالف انواعها  والتصرف بها تصرفاً كاماًل 
التنفيذي حسب  املكتب  من  بقرار  بيعها  يف  احلق  يشمل  مبا 

االصول.

املادة )33(

تشكل جلنة مالية بقرار من املكتب التنفيذي مكونة من خمسة 
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اعضاء على النحو التالي:
املسؤول املالي للجمعية  - رئيساً.. 1
املدير املالي للجمعية.. 2
اإلدارة . 3 يف  واالختصاص  اخلبرة  ذوي  من  اعضاء  ثالثة 

احملاسبية واملالية.

مهامها:
وضع االقتراحات الالزمة لتسهيل األعمال املالية للجمعية.. 1
دراسة املوازنة املقترحة من املدير العام وابداء املالحظات . 2

بخصوصها وعرضها على املكتب التنفيذي.
ووضع . 3 اجلمعية  استثمارات  بخصوص  املقترحات  دراسة 

املالحظات بخصوصها لعرضها من خالل املكتب التنفيذي 
للمؤمتر العام و املجلس االداري العام ومبوجب املقاييس 

املالية واحملاسبية املعتمدة.
ووضع . 4 االعضاء  اشتراك  لقيمة  الدورية  املراجعة  اجراء 

املكتب  على  لعرضها  بخصوصها  الالزمة  االقتراحات 
التنفيذي.

أو . 5 التنفيذي  املكتب  ملساعدة  الالزمة  االقتراحات  وضع 
العام فيما  املؤمتر  لتنفيذ مقررات  العام  االداري  املجلس 

يخص االدارة املالية  للجمعية.
تقدمي التقارير الدورية عن اعمالها للمكتب التنفيذي اثناء . 6

اجتماعه.
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الباب السادس

النظام الهيكلي )األطر الدستورية(

املادة )34(

النظام الهيكلي للجمعية: 

يتكون النظام الهيكلي للجمعية من:
املؤمتر العام.. 1
املجلس اإلداري العام.. 2
املكتب التنفيذي.. 3
الفروع والشعب:. 4

مؤمترات الفروع والشعب.أ. 
الهيئات اإلدارية للفروع والشعب.ب. 



26

املادة )35(

املؤمتر العام
هو أعلى سلطة يف اجلمعية اثناء انعقاده، ويتكون من:

الفروع، . 1 يف  االدارية  الهيئات  من  املعينني  الفروع  ممثلي 
وفقا ملا يلي: عضوان: اذا قل عدد أعضاء الهيئة العامة 
للفرع عن مائتي عضو، تسمهيم الهيئة االدارية، على أن 
يراعى التمثيل للجنسني. وبعد ذلك يزيد عضو واحد عن 
زاد على األلف، عضو  كل مائتي عضو حتى األلف، وما 

واحد عن كل خمسمائة عضو.
اعضاء املكتب التنفيذي. 2
أعضاء املجلس االداري العام.. 3
بالهالل . 4 يتصل  نشاط  ذوي  الكفاءات  من  أعضاء  عشرة 

التنفيذي،  املكتب  يرشحهم  األحمر،  الصليب  أو  األحمر، 
ويقرهم املجلس االداري  العام. 

متثيل متطوعي اجلمعية يف املؤمتر بواقع خمسة متطوعني، . 5
يرشحهم املكتب التنفيذي.

موظفني، . 6 خمسة  بواقع  اجلمعية  يف  العاملني  متثيل 
يرشحهم املكتب التنفيذي.
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املادة )36(

دورات انعقاد املؤمتر العام

الدورة العادية: 
يعقد املؤمتر العام دورة عادية مرة كل أربع سنوات يف التاريخ 
واملكان احملددين من قبل املكتب التنفيذي، ويتم انعقاد املؤمتر 
العام  بناء على دعوة من املكتب التنفيذي، يوجهها امني سر 
بها  مرفق  تقومييا،  يوما  بستني  االنعقاد  موعد  قبل  اجلمعية 
جدول االعمال، على ان تقدم الفروع اقتراحاتها قبل 30 يوما 
من انعقاد املؤمتر العام. ويعتبر االجتماع قانونيا اذا حضر أكثر 
من نصف االعضاء. واذا لم يتوفر النصاب يدعى الجتماع ثان 
يوميتني  جريدتني  يف  وينشر  التنفيذي،  املكتب  موعده  يحدد 
محليتني، قبل موعد االجتماع بخمسة عشر يوما تقومييا على 
األقل، ويعتبر االجتماع قانونيا على أن ال يقل احلضور عن ثلث 

عدد األعضاء.

الدورة االستثنائية:
رئيس . 1 من  يطلبوا  ان  العام،  املؤمتر  أعضاء  لثلث  يحق 

اجلمعية دعوة املؤمتر العام الجتماع استثنائي، إذا دعت 
الضرورة، مع بيان الغرض من طلب الدعوة. وعلى الرئيس 
االستجابة لهذا الطلب، وتوجيه الدعوة الى اعضاء املؤمتر 
العام، فاذا لم يستجب الرئيس لهذا الطلب خالل خمسة 
عشر يوماً من تاريخ استالمه له، جاز لهم الدعوة مباشرة 



28

عبر جريدتني يوميتني محليتني قبل موعد االجتماع بـ )15( 
يترأس  ونائبه،  الرئيس  يوما على األقل. ويف حال غياب 
االجتماع أكبر األعضاء سنا، وله احلق يف أن يفوض غيره، 

ويعتبر االجتماع قانونياً بحضور نصف األعضاء.
يحق لثلثي أعضاء املجلس االداري العام طلب عقد دورة . 2

استثنائية، وتسري عليها نفس األحكام واإلجراءات املبينة 
يف الفقرة )أ( أعاله.

استثنائية . 3 دورة  لعقد  الدعوة  التنفيذي  للمكتب  يحق 
للمؤمتر مبوجب قرار باغلبية ثلثي اعضائه ويبلغ املجلس 
االداري العام خطيا بذلك خالل ثمانية وأربعني ساعة من 

صدور القرار .
موجبة . 4 موعده ألسباب  العام يف  املؤمتر  انعقاد  تعذر  اذا 

الى حني  املؤمتر  املنتخبة من  الهيئات  تستمر صالحيات 
انعقاده.

املادة )37(

نظام املؤمتر

حتدد الالئحة الداخلية للمؤمتر العام تنظيم أعماله.. 1
لألعضاء . 2 املطلقة  باألكثرية  العام   املؤمتر  قرارات  تتخذ 

احلاضرين.
يف حالة تعديل النظام األساسي للجمعية تصدر قرارات . 3
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املؤمتر العام بأغلبية ثلثي أعضائه احلاضرين يف جلسة 
عادية.

املادة )38(

صالحيات املؤمتر العام

ويتخذ من  إنعقاده،  فترة  للجمعية خالل  العليا  السلطة  هو 
القرارات ما يراه الزمًا لتحقيق األهداف التي قامت من أجلها، 

وبخاصة ما يلي:

رسم السياسة العامة التي حتقق أغراض اجلمعية.أ. 
أعضاء ب.  غير  من  قانوني  حسابات  تدقيق  مكتب  تعيني 

املؤمتر العام.
تقييم أعمال املكتب التنفيذي خالل الفترة ما بني انعقاد ت. 

املقدمة  املختلفة  التقارير   ضوء  يف  العامني  املؤمترين 
للمؤمتر العام.

قبول استقالة املكتب التنفيذي.ث. 
اقرار واعتماد إستراتيجية اجلمعية.ج. 
إقالة املكتب التنفيذي أو بعض أعضائه، عند االقتضاء يف 	. 

دورة استثنائية خاصة تعقد لهذا الغرض.
املادة 	.  يف  جاء  ملا  طبقا  التنفيذي  املكتب  أعضاء  انتخاب 

)44( من هذا النظام األساسي.
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انتخاب أعضاء املجلس اإلداري كما هو وارد يف املادة )39( د. 
من هذا النظام األساسي.

مكتب ذ.  تقرير  واعتماد  اخلتامي،  احلساب  على  التصديق 
تدقيق احلسابات واعتماد املوازنة.

احكام  ر.  بذلك  مراعيا  للجمعية  االساسي  النظام  تعديل 
وقرارات املؤمتر الدولي املتعلقة بذلك .

 حل احد فروع أو شعب اجلمعية.ز. 

املادة )39(  

املجلس اإلداري العام

املجلس  وميارس  املؤمتر،  غياب  حال  يف  العليا  السلطة  هو 
لتحقيق  السطات  جميع  انعقاده  أثناء  للجمعية  اإلداري 

أهداف اجلمعية ويتشكل من:

اعضاء املكتب التنفيذي.. 1
سبعه عشر عضوا ينتخبهم املؤمتر من بني اعضائه.. 2
رؤساء الهيئات االدارية للفرع او من ينوب عنهم.. 3
رئيس املؤمتر العام.. 4
املجلس . 5 ويقرهم  التنفيذي  املكتب  يرشحهم  كفاءات  ستة 

اإلداري يف أول اجتماع له.
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املادة )40(

اجتماعات املجلس اإلداري العام

يجتمع املجلس االداري وينتخب من بني أعضائه رئيسا ونائبا 
ومقرراً يف جلسته األولى، ويعقد اجتماعاته كل عامني  على 
االقل بدعوة من رئيس املجلس اإلداري العام ، أو من املكتب 
التنفيذي، ويجوز دعوته لالنعقاد يف جلسة طارئة بطلب ثلث 

أعضائه أو بقرار من املكتب التنفيذي.

املادة )41(

 صالحيات املجلس اإلداري

متابعة تنفيذ  قرارات املؤمترالعام  واخلطة التي وضعها . 1
املؤمتر العام.

دعوة املؤمترالعام  لالنعقاد الطارئ مبوافقة ثلث أعضائه.. 2
حتديد كل ما يتعلق مبمتلكات اجلمعية وكيفية احلفاظ . 3

عليها.
استثمار األموال االحتياطية للجمعية ، مبا ال يتعارض مع . 4

اهداف اجلمعية ونظامها االساسي.
تعليق عضوية عدد من أعضاء املكتب التنفيذي ال يزيد . 5

عن ثلث األعضاء.
تعيني أعضاء احتياطيني يف حالة الوفاة أو االستقالة مبا . 6
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ال يزيد على ثالثة من أعضاء املكتب التنفيذي، على ان 
يكونوا من بني أعضاء املؤمتر العام .

اقرار  اللوائح املختلفة واملنظمة لسير العمل يف اجلمعية . 7
وفروعها وشعبها واقرار اي تعديالت بخصوصها.

املصادقة على التقرير السنوي واملوازنة واحلسابات يف . 8
األعوام التي ال يجتمع فيها املؤمتر العام.

والشعب . 9 الفروع  بأنشطة  اخلاصة  التقارير  مناقشة 
وتقرير ما يلزم.

املادة )42(

املكتب التنفيذي

املكتب التنفيذي هو السلطة العليا للجمعية اثناء انعقاده يف 
غياب املؤمتر العام واملجلس االداري العام.

املادة )43(

 شرط عضوية املكتب التنفيذي

خمسة  عن  تقل  ال  ملدة  اجلمعية  يف  عاماًل  عضواً  يكون  أن 
سنوات.
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املادة )44(

تشكيل املكتب التنفيذي

ينتخب املؤمتر . 1 يتشكل املكتب التنفيذي من )17( عضواً 
العام خمسة عشر عضواً،  ويتم تعيني العضويني االخرين 
بترشيح من االعضاء املنتخبني، ويتم اقرارهم من املجلس 

االداري العام.
يحق للمكتب التنفيذي تعيني أعضاء مراقبني ال يتجاوز . 2

عددهم 7 أعضاء.
أربعة أعضاء من . 3 يفرغ حتى  أن  التنفيذي  للمكتب  يحق 

أعضائه مبكافئة شهرية يقررها املكتب التنفيذي.
ويتم توزيع املهام لتشمل التالي:

• الرئيس. وهو رئيس اجلمعية.	
• نائبا الرئيس. 	
• أمني السر. 	
• املسؤول املالي. 	

رئيس اجلمعية:
مهامه وصالحياته:

ميثل اجلمعية لدى اجلهات الرسمية والدولية.. 1
تنفيذ . 2 على  ويشرف  التنفيذي  املكتب  اجتماعات  يرأس 
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قرارات املكتب التنفيذي، ويشرف على سير عمل اجلمعية 
وفروعها.

جانب . 3 الى  اجلمعية  من  الصادرة  الشيكات  على  التوقيع 
توقيع املسؤول املالي.

يف احلاالت الطارئة واالستثنائية يتخذ القرارات الالزمة . 4
على أن تعرض على املكتب التنفيذي يف االجتماع التالي.

املالية . 5 واملعامالت  الصادرة  الشيكات  على  بالتوقيع  يقوم 
الرئيس  نائبي  احد  أو  اجلمعية  رئيس  إثنان،  املركزية 
بقرار  ينوب عنه يف حال غيابه  أو من  املالي،   واملسؤول 

من املكتب التنفيذي .

نائب الرئيس: 
مهامه وصالحياتة:

االشراف على الوحدة االدارية التي يفوض بها.. 1
القيام باالعمال التي يكلفه بها الرئيس.. 2
من . 3 عدم متكنه  أو  غيابة،  حال  الرئيس يف  القيام مبهام 

أداء مهامه.

أمني السر:
مهامه وصالحياته :

واملجلس . 1 التنفيذي  املكتب  الجتماعات  الدعوات  توجيه 
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التنفيذي وتوجيهات  العام، وفقا لقرارات املكتب  اإلداري 
رئيس اجلمعية.

اإلداري . 2 واملجلس  التنفيذي  املكتب  اعمال  جدول  تنظيم 
العام وتدوين محاضر اجتماعات املكتب التنفيذي والتوقيع 

عليها الى جانب الرئيس.
اجراء املراسالت مع الفروع والهيئات املركزية فيما يخص . 3

قرارات املكتب التنفيذي واملجلس اإلداري العام.
توجيه الدعوات حلضور املؤمتر العام وفق قرارات املكتب . 4

التنفيذي وتوجيهات رئيس اجلمعية.
حفظ سجل العضوية املركزي والفروع واعتماد السجل.. 5
اإلشراف على انتخابات الفروع والشعب.. 6
العام . 7 اإلداري  املجلس  من  املشكلة  اللجان  أعمال  متابعة 

واملكتب التنفيذي.
الفروع . 8 يف  العمل  سير  على  التنفيذي  املكتب  اطالع 

والشعب.
متابعة األعمال التي يكلفها يف املكتب التنفيذي.. 9

التنفيذي . 10 املكتب  من  تصدر  التي  القرارات  على  التوقيع 
ومتابعة تنفيذها مع اإلدارات والفروع والشعب.
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املسؤول املالي:
مهماته وصالحياته 

اعتماد النظام احملاسبي يف اجلمعية طبقا لتوصية اللجنة . 1
املالية.

القبض . 2 )سندات  الرسمية  املستندات  نظام  اعتماد 
والصرف( واإلشراف على طباعتها وحفظها باملتابعة مع 

املدير املالي.
الداخلي . 3 واملدقق  العام  واحملاسب  املالي  املدير  ترشيح 

للمكتب التنفيذي.
االشراف على السجالت املالية للجمعية وحفظها مبتابعة . 4

املدير املالي.
اعداد مشروع املوازنة العامة وتقدميها للمكتب التنفيذي . 5

وعرضها على املؤمتر العام القراها.
التنفيذي . 6 املكتب  عن  الصادرة  املالية  القرارات  تنفيذ 

املكتب  اجتماعات  يف  دوري  بشكل  مالي  تقرير  وتقدمي 
التنفيذي.

ترشيح مدقق حسابات خارجي مبوافقة املكتب التنفيذي . 7
واقراره من املؤمتر العام للجمعية.
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املادة )45(

اجتماعات املكتب التنفيذي

يجتمع املكتب التنفيذي مبا ال يقل عن ستة اجتماعات سنويا.

املادة )46(

 صالحيات وواجبات املكتب التنفيذي

إدارة شؤون اجلمعية يف حدود نظامها.. 1
اإلشراف على تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية املقرة من قبل . 2

املؤمتر العام للجمعية. 
لالئحة . 3 وفقاً  والشعب  الفروع  انتخابات  على  اإلشراف 

الداخلية للجمعية واعتماد نتائجها.
تعيني ممثلي اجلمعية لدى هيئات ومجالس احتاد جمعيات . 4

الصليب األحمر والهالل األحمر وغيرها.
اجلمعية . 5 ألعمال  املنظمة  واملالية  اإلدارية  اللوائح  اقرار 

اهداف  مع  يتعارض  ال  مبا  وإقرارها  وشعبها  وفروعها 
اجلمعية ونظامها االساسي .

درجاتهم . 6 لتحديد  اجلمعية  ملوظفي  موحد  نظام  وضع  
العمل  قانون  مع  يتفق  مبا   ، املقررة  والبدالت  الوظيفية 
الفلسطيني، وال يتعارض  مع قانون العمل يف البالد العربية 
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املضيفة  مبوجب التفاهمات  مع اجلمعيات الشقيقة .
إلى . 7 وتقدميها  أوأكثر  خارجي  حسابات  مدقق  ترشيح 

املؤمتر العام.
تعيني مديري اإلدارات املركزية واملستشارين للجمعية .. 8
الدولي، . 9 األحمر  الصليب  هيئات  مع  العالقات  تنظيم 

واإلحتاد الدولي، واجلمعيات الوطنية يف الدول األخرى.
وعضوية . 10 واملكافآت  وامليداليات  واألوسمة  الشارات  منح 

الشرف.
املوافقة على انشاء الفروع والشعب يف املناطق املختلفة.. 11
تشكيل اللجان الالزمة لتسهيل اعماله.. 12
اقرار مختلف الوسائل لتمويل اجلمعية مبا ال يتعارض مع . 13

اهداف اجلمعية ونظامها االساسي.
حل الهيئة اإلدارية للفرع أو الشعبة وتشكيل هيئة  إدارية . 14

مؤقتة لتسيير أعمال الفرع أو الشعبة والدعوة النتخابات 
جديده يف مدة اقصاها عام ميالدي.

اقرار املوازنة العامة للجمعية.. 15
الدعوة النعقاد املؤمتر العام للجمعية.. 16
بني . 17 من  يكون  أن  ويجوز  للجمعية،  العام  املدير  تعيني 

أعضائه وحتديد أعماله اإلدارية واملالية.
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من . 18 والتحقق  والشعب  الفروع  على  واالشراف  املتابعة 
والشعب  الفروع  والئحة  النظام،  هذا  بتطبيق  التزامها 

وحتقيق رسالة اجلمعية.
اجلمعية . 19 شؤون  ملتابعة  جلنة   التنفيذي  املكتب  يشكل 

اليومية برئاسة رئيس اجلمعية وثالثة اعضاء من املكتب 
التنفيذي .

صالحيات اللجنة
إدارة شؤون اجلمعية يف حدود نظامها.. 1
اجلمعية . 2 ألعمال  املنظمة  واملالية  اإلدارية  اللوائح  اقترا	 

ال  مبا  التفيذي،  املكتب  من  وإقرارها  وشعبها  وفروعها 
يتعارض مع اهداف اجلمعية ونظامها االساسي .

درجاتهم . 3 لتحديد  اجلمعية  ملوظفي  موحد  نظام  وضع  
العمل  قانون  مع  يتفق  مبا   ، املقررة  والبدالت  الوظيفية 
البالد  يف  العمل  قانون  مع  يتعارض   وال   ، الفلسطيني 
اجلمعيات  مع  التفاهمات   مبوجب  املضيفة   العربية 

الشقيقة .
من . 4 واقرارها  للجمعية،  السنوية  املوازنة  واقترا	  اعداد 

املكتب التنفيذي.
تعيني املستشارين وحتديد مكافآتهم.. 5
تعيني مديري اإلدارات املركزية.. 6



40

تفويض رئيس اجلمعية او من ينوب عنه يف متثيلها بأية . 7
نزاعات قضائية تنشأ بحق اجلمعية.

اعتماد املفوضني بالتوقيع عن اجلمعية والفروع والشعب . 8
لدى البنوك والدوائر واإلدارات املختلفة.

تعرض قرارات اللجنة على أول اجتماع للمكتب التنفيذي.. 9

املادة )47(

فروع وشعب اجلمعية

والتجمعات . 1 املدن  يف  للجمعية  وشعب  فروع  تنشأ 
لالئحة  وفقا  التنفيذي،  املكتب  موافقة  بعد  الفلسطينية، 
الفروع والشعب، على اال يقل عدد أعضاء الهيئة العامة 

عن مائة عضو.
تشكيالت الفروع والشعب:. 2

مؤمتر الفرع أو الشعبة.أ. 

الهيئة اإلدارية للفرع أوالشعبة.ب. 

املادة )48(

مؤمتر الفرع أو الشعبة

الذين . 1 العاملني،  والشعب  الفرع  أعضاء  من جميع  يتكون 
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اشتراكاتهم  وسددوا  كاماًل  عاماً  عضويتهم  على  مضى 
السنوية.

ينعقد مؤمتر الفرع أو الشعبة يف األحوال العادية، مرة كل . 2
عام، بدعوة من الهيئة اإلدارية، وبإشراف املكتب التنفيذي، 
ويعتبر االجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف األعضاء. 
ويف حال عدم توفر النصاب يدعى الجتماع ثان يف مدة 
ال تتجاوز خمسة عشر يوما. ويعتبر االجتماع قانونيا مبن 
حضر، ويجوز عقد مؤمتر الفرع أو الشعبة يف جلسة غير 
الشروط  وبنفس  املؤمتر،  أعضاء  ثلث  من  بطلب  عادية 

السابقة يف هذه املادة.

املادة )49(

صالحيات مؤمتر الفرع أو الشعبة

النظام . 1 الشعبة يف حدود  أو  الفرع  على شؤون  اإلشراف 
األساسي للجمعية .

أعمال . 2 تنظم  التي  الداخلية  الالئحة  تعديل،  أو  وضع، 
األساسي  والنظام  يتناقض  ال  مبا  الشعب،  أو  الفروع 

للجمعية واللوائح املعتمدة.
تقييم أعمال الهيئة االدارية للفرع أو للشعبة، خالل الفترة . 3

ما بني انعقاد مؤمتري الفرع أو الشعبة، يف ضوء التقارير 
املختلفة املقدمة للمؤمتر. 
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التصديق على احلساب اخلتامي املقدم من الهيئة االدارية.. 4
قبول استقالة الهيئة االدارية وانتخاب هيئة ادارية جديدة . 5

وفقا للمادة )37(.

املادة )50(

الهيئة اإلدارية للفرع أو للشعبة

يدير فرع اجلمعية أو الشعبة هيئة إدارية مكونه من 11-7 . 1
ينتخبهم مؤمتر الفرع أو الشعبة من بني أعضائه  عضواً 

يراعي متثيل املرأة يف  الهيئات اإلدارية.
الواحدة . 2 الدورة  ألربع سنوات يف  اإلدارية  الهيئة  عضوية 

بني فترتي انعقاد مؤمتر الفرع أو الشعبة.
إذا خال عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية للفرع أو للشعبة ال . 3

يزيد عن النصف، يقوم املكتب التنفيذي للجمعية بتعيني 
أعضاء بديلني لهم من بني أعضاء الهيئة العامة للفرع أو 
الشعبة .وإذا زاد عدد املتخلفني او املستقيلني عن نصف 
اعضاء الهيئة االدارية يتم عقد مؤمتر استثنائي النتخاب 

هيئة ادارية جديدة.

شرط عضوية الهيئة اإلدارية
أن يكون عضواً عاماًل يف اجلمعية  ملدة )عامني(.



43

  املادة )51(

صالحيات الهيئة االدارية للفرع أو للشعبة

تطبيق النظام األساسي للجمعية واللوائح املعتمدة، وتنفيذ . 1
توصيات مؤمتر الفرع أو الشعبة يف حدود نظام اجلمعية، 

وباملتابعة مع  املكتب التنفيذي.
مالية . 2 تنمية  على  والعمل  واملصروفات  اإليرادات  حتديد 

الفرع أو الشعبة.
العمل على حتقيق أهداف اجلمعية، كما وردت يف النظام . 3

فاعلية  لتنشيط  املقررة  باألعمال  والقيام   ، األساسي 
اجلمعية يف املدن والقرى، حيث  ميارس الفرع أنشطته.

فرع . 4 أعمال  لبعض  الالزمة  والكفاءات  املوظفني  تنسيب 
أو شعبة اجلمعية ورفعها للمكتب التنفيذي التخاذ الالزم 

حسب النظام املعتمد للموظفني. 
اليجوز اجلمع بني عضوية الهيئة االدارية، والعمل بها أو . 5

الهيئة االدارية  التي تشرف عليها تلك  ألي من الوظائف 
بشكل مباشر أو غير مباشر.

أعضائها . 6 من  إثنني  أو  تكليف عضو  اإلدارية  للهيئة  يحق 
املكتب  موافقة  بعد  مالية  مكافأة  مقابل  للعمل  بالتفرغ 

التنفيذي.
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املادة )52(

اجتماعات الهيئة االدارية للفرع أو للشعبة

جتتمع الهيئة االدارية يف األحوال العادية، مرة كل شهر على 
األقل بدعوة من الرئيس أو أمني السر، ويكون االجتماع قانونيا 
بحضور أكثر من نصف األعضاء، ويرأس االجتماع الرئيس أو 
أكبر األعضاء سناً،  نائبه، ويف حالة غيابهما يرأس االجتماع 
تساوت  وإذا  لذلك.  املنظمة  اللوائح  حسب  القرارات  وتتخذ 

األصوات يكون صوت رئيس اجللسة مرجحا.

املادة )53(

مالية الفرع أو الشعبة:

الثاني . 1 كانون  أول  للشعبة يف  أو  للفرع  املالية  السنة  تبدأ 
)يناير(، وتنتهي يف احلادي والثالثني من كانون األول من 

نفس العام. 
تتألف مالية الفرع أو الشعبة من:. 2

اشتراكات األعضاء.أ. 
التبرعات والهبات املوافق عليها من الهيئة اإلدارية.ب. 
املساعدات التي يقدمها املكتب التنفيذي للفرع أو للشعبة.ت. 
الوصايا والوقف.ث. 
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وإعتماد ج.  اإلدارية  الهيئة  عليها  توافق  أخرى  موارد  أي 
املكتب التنفيذي.

على 	.  للصرف  مخصصة  اجلمعية  شعبة  أو  فرع  أموال 
الهيئة  عمل  نطاق  حدود  يف  الشعبة،  أو  الفرع  أنشطة 
اإلدارية، وحسب النظام األساسي واللوائح املعتمدة اال اذا 

قرر املكتب التنفيذي خالفا لذلك. 
جميع حسابات الفرع أو الشعبة، حتول إلى املسؤول املالي 	. 

فيه وتعرض على املدقق املعتمد. 

املادة )54(

املالي  باالستقالل  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  تتمتع 
األمور  وكافة  الداخلية  االدارية  لوائحها  وتنظم  واالداري، 

املتعلقة بها.

املادة )55(

أحكام عامة

العام، . 1 املؤمتر  من  اقراره  بعد  النظام،  هذا  أحكام  تطبق 
ويلغى كل ما يتعارض معه من أنظمة ولوائح.

أو . 2 التنفيذي  املكتب  يقرها  التي  واألنظمة  اللوائح  تعتبر 
املجلس اإلداري العام جزءاً متمماً لهذا النظام 
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تعليق أو إلغاء هذا النظام يتطلب انعقاد املؤمتر العام يف . 3
ثلثي  يتم مبصادقة  أن  على  الغرض،  لهذا  جلسة خاصة 

أعضائه.
املسؤولية جماعية يف املكتب التنفيذي. . 4
املسؤولية جماعية يف الهيئات االدارية للفروع وللشعب.. 5
اعضاء الهيئات االدارية للفروع والشعب ملزمون بتطبيق . 6

هذا النظام، واللوائح املقرة من املكتب التنفيذي.
ال يجوز ألعضاء الهيئات االدارية للفروع والشعب القيام . 7

بالتصرفات واملعامالت التي تتعارض مع رسالة اجلمعية 
وحتقيق اهدافها.






