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 (1H71134)رقم المنظمة 

 :األولىالمادة 

  اإلنسانمنظمة حمورابي لحقوق  االسم:

Hammurabi Human Rights Organization 

 (HHRO) ةباالنكليزي ومختصرها

 المادة الثانية:

 – 213 محلية -الحارثيية ايارا الدنيد  –عنوان المنظمة : مقرها الرئيسيي فيي الصاةيمة بديداد 

  5دار  – 9زقاق 

 المادة الثالثة: 

طين منظمة عراقية، مستقلة، غير حكومية، وال ربحيةة، تتكةون مةن اع ةاا ونا ة تصريف المنظمة:

لدفاع عن لاإلنسان قيمة عليا ينبغي احترامها، تطوعوا جميعا في مجال حقوق اإلنسان، يؤمنون بأن 

نسةه جحقوق وكرامة اإلنسان في العراق وخارجه ، بغض النظر عن دينةه او طافتتةه او قوميتةه او 

 مست عتة )او اصله او فكره واتجاهه السياسي، متبعين السبل السلمية كافة، مركزين على التفات ال

 والمعوقين واالحتياجات الخاصة(االقليات ،المراة والطتل 

 المادة الرابصة:

 اصار المنظمة وختمها المصتمدين مبينين أدناه:

ا يسةل  هو عبارة عةن صةورة مسةتوحاة مةن ا اةار العراقيةة القديمةة فةي بابةل، وفيهة اصار المنظمة:

ن اهميةة تعبةر عة ةريعته وقوانينةه، وهةي القوانين المكتوبة في العال (  اول )ابوالم رع الملك حمورابي 

مان  ةةيمكةةن  ةةمانها او حمايتهةةا اال ا عبةةر القةةوانين والت ةةريعات، ومةةن خ لهةةا  الحقةةوق التةةي ال

ا الةةى العةةراق وتعبةةران عةةن الخيةةر والاإلنسةةانيةوحمايةةة الكرامةةة  عطةةاا ، والسةةعتتان ترمةةزان اي ةةا

 والعدالة والس  .
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 تم المنظمةخ              المنظمة                                  اصار                         

 األهداف

 المادة الخامسة:

 أوال: أهداف المنظمة:

وليةة وتتةاب  والد واإلقليميةةفي كل الميادين وعلى المستويات الوطنية  اإلنسانالدفاع عن حقوق أ ـ  

در هةي تحةد،، ومتابعتهةا، ومنة  وقةوع ورصةد االنتهاكةات التة اإلنسانذات الصلة بحقوق  األن طة

 .اإلنسانفي حقوق 

يتها، مراقبة حسن تطبيق الت ريعات والقوانين الو عية ذات الصلة بحقةوق اإلنسةان، ودسةتور ب ـ

ت ومتابعةةة مةةدي تكيةة  نصةةور الدسةةتور والت ةةريعات الوطنيةةة مةة  التزامةةات العةةراق فةةي االتتاقيةةا

و الحةد قوق اإلنسةان، وتوايةق ذلةك والسةعي الةى انهةاا اوالصكوك والمواايق الدولية ذات الصلة بح

 من اية خروقات او انتهاكات بهذا الصدد.

سةة  ن ةةر الةةوعي وترسةةيي وتطةةوير قةةي  واقافةةة حقةةوق االنسةةان علةةى العمةةو ، وايةة ا اهتمةةا  وا ج ـ

كانةات بحقوق المراة والطتل والمعوقين والعجزة، والسةعي لمسةاعدته  وتمكيةنه  وتةأهيله  حسة   م

 المنظمة المتاحة.
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ا اما خاصاهتمامها بجمي   رافح ومكونات المجتم  العراقي، تولي المنظمة اهتم عنف  ا  -د 
اسية، السيب ؤون القوميات والمكونات الصغيرة واالقليات الدينية، بما ي من حقوقه  المدنية و

 طنينمواكاهية  ده ، واحترا  خصوصيته  الدينية والقومية والاقافية واللغوية ونبذ خطا  الكر
 عراقيين متساوين م  غيره  اما  القانون

العةودة  وال جفين والمهاجرين باغااات خ ل األزمات، كمةا فةيوالنازحين  مساعدة المهجرين -هـ 

ا، بما يتناس  وقدرات المنظمة.  الى دياره  ومناطقه  األصلية طوعيا

لتصةةد  ة علةةى المسةةتويين الةةوطني والةةدولي، لالعمةةل علةةى اتخةةاذ االجةةرااات السةةلمية والقانونيةة و ـ

وتصةن   وادانة الجراف  المرتكبة واالنتهاكات الصارخة لحقوق االنسان التي قد تحةد، فةي العةراق

  مكون اعلى انها من اعمال االبادة الجماعية والجراف   د االنسانية او جراف  حر  ارتكبت  د 

 من مكونات المجتم  العراقي.

لحقةوق  ليرسةيي المتةاهي  االنسةانية التةي تقةر بةاحترا  تطبيةق مبةادن القةانون الةدوالسةعي الةى ت ز ـ

لةةةى فةةي النظةةةا  التربةةو  العراقةةةي مةةن الصةةةتو  المبكةةرة واوالقةةةانون الةةدولي االنسةةةاني  االنسةةان 

لمرفةةي مةةن خةة ل اإلعةة   ا ،الدراسةةات الجامعيةةة والعليةةا، ليتعةةدي ذلةةك لن ةةرها فةةي الحيةةاة العامةةة

 .ل مان االستتادة منها ألكبر  ريحة من المجتم  قرؤا،والم والمسموع

 ثانيا: تقوم المنظمة بتحقيق اهدافها بالوسائل التالية:

نتةردة او القيا  بحم ت المناصرة والتوعية والبحة، والتةدري  وغيرهةا مةن الوسةافل السةلمية، مأ ـ 

 ق. جماعية م  غيرها من المنظمات العراقية واألجنبية داخل وخارج العرا

اصةةدار تقةةارير فصةةلية او سةةنوية او خاصةةة موا ةةيعية، وحسةة  امكانةةات المنظمةةة تت ةةمن  -ب 

لعةراق مةن االنتهاكات والمزاع  التي قد يتعرض لهةا المةواطنين العةراقيين والمقيمةين األجانة  فةي ا

 .قبل االجهزة الحكومية وغير الحكومية ومتابعة ذلك .

ذات الع قةةة لحمايةةة الحقةةوق والحريةةات المنصةةور  تقةةدي  مقترحةةات وتوصةةيات الةةى الجهةةات -ج 

 .عليها في الدستور وفي القوانين واالتتاقيات الدولية التي وقعها وصادق عليها العراق 

اصةةةدار ن ةةةرات ومطبوعةةةات ودوريةةةات وفةةةق امكانةةةات المنظمةةةة ومواردهةةةا وعقةةةد النةةةدوات  -د 

 وق االنسان.الجماهيرية والتلتزيونية للتوعية بأهمية احترا  وصيانة حق



 

5 

 

  

االفةةراد  ـةة تتلقةةى المنظمةةة ال ةةكاوي المقدمةةة مةةن المةةواطنين العةةراقيين افةةراداا او جماعةةات، ومةةنهييـ 

مناسةبة المقيمين في العراق، حول حدو، انتهاكات لحقةوق االنسةان، واتخةاذ المنظمةة االجةرااات ال

وليةة اذا التحقيقةات االللتدخل لدي الجهات المعنية، بعد التأكد مةن صةحة ال ةكاوي الةواردة واجةراا 

تامةةة اقت ةى االمةةر، وتقةةدي  الم ةةورة والمقترحةات والتوصةةيات ب ةةأنها، مةة  الحتةاظ علةةى السةةرية ال

 ألسماا مقدميها.

خةةارج التعةاون والتنسةيق مة  المنظمةةات الوطنيةة والعالميةة غيةر الحكوميةةة والحكوميةة داخةل و –و 

ة عةة ( كونيةوق االنسان ، حقوقا انسةانية ) جامالعراق المعنية بحقوق االنسان ، انط قا من كون حق

. 

خروقةةات  الت ةةريعية والتنتيذيةةة والق ةةافية علمةةا بأيةةة ،ةعار واحاطةةة السةةلطات الةةا ، للدولةةا ةة -ز 

يض لحقةةةوق االنسةةةان ، والمطالبةةةة بأتخةةةاذ التةةةدابير العاجلةةةة لمحاسةةةبة مرتكبةةةي االنتهاكةةةات وتعةةةو

 لرسةمية مةننذار المبكر لتحذير الجهات الرسمية وغيةر االمت ررين ، كما يمكن للمنظمة القيا  باال

 ج  عنها.احتمال حدو، انتهاكات لحقوق االنسان قبل وقوعها لتتاد  المآسي االنسانية التي قد تن

ي يمكةةن للمنظمةةة ان توفةةد اع ةةافها لزيةةارة المحةةاك  والسةةجون ومراكةةز االصةة   االجتمةةاع - ح 

 منيةةة ، للتأكةةد مةةن عةةد  وجةةود تعسةة  او مسةةا  بكرامةةةوالمواقةة  ومراكةةز ال ةةرطة واالجهةةزة اال

تور االنسةةةان، باسةةةتخدا  القةةةوة المترطةةةة او المعاملةةةة القاسةةةية، كالتعةةةذي  بمةةةا يتعةةةارض مةةة  الدسةةة

  .والت ريعات الوطنية واالع نات والصكوك الدولية لحقوق االنسان

و ارات او قةةةوانين اقامةةةة وتحريةةةك الةةةدعاو  المتعلقةةةة بأنتهاكةةةات حقةةةوق االنسةةةان جةةةراا قةةةر  –ط 

ة ممارسةات جةافرة تصةةدر مةن مختلةة  السةلطات او الكيانةةات السياسةية او المنظمةةات غيةر الحكوميةة

 واالفراد واحالتها الى الق اا ألتخاذ االجرااات القانونية ب أنها.

 المادة السادسة:

 الصضوية:

 ة.الهيفة العام الع و: هو كل  خر تمت الموافقة على طل  انتسابه واصبح ع واا فيأوالً: 
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ة وطنية الع و التخر : وهي الع وية الممنوحة ل خصيات اكاديمية وعلمية وسياسية وديني اً:نيثا

انى دلة، ويستاو دولية، م هود لها بمواقتها المناصرة لحقوق االنسان ولحقوق االقليات وق اياه العا

 من التصويت والتر يح.

 

 المادة السابصة:

 اروط وآلية الصضوية:

 والً: اروط انتساب االفراد:أ

ا كةان ،السياسةي، سةواالمذهبييحق لكل عراقي وعراقية ، بغض النظر عن االنتماا القومي،الديني،

نةة  عةةدد االجا زيةةديعلةى ان ال و األجنبةةي المقةي  فةةي العةةراقوكةةذلك  ،فةي داخةةل العةةراق او خارجةه

سةان مةة حمةورابي لحقةوق االناالنتسةا  الةى منظ حج  اع اا المنظمةبالمفة من  25 عن المقيمين

 وفقا لل روط التالية :

ا، وان يكون كامل االهلية.21ان اليقل عمره عن ) -أ   ( عاما

 ان يكون حسن السيرة والسلوك واالخ ق، ول  يرتك  جريمة جنافية. -ب 

 بة.كتالداخلي اان يؤمن بأهدا  ومبادن وقي  المنظمة االنسانية ويلتز  بتنتيذها، ويقبل بالنظا   -ج 

ا في مجال حقوق االنسان واالقليات. -د   ان يكون  ملما ونا طا

اهةدا   يتخةذ مةن المنظمةة منبةرا لتةرويا افكةاره وميولةه السياسةية او ال خصةية لتحقيةق ان ال - هيـ

 خارج اطار قي  واهدا  المنظمة .

ل يسةةتغل موقعةةه وع ةةويته فةةي المنظمةةة الغةةراض ودوافةة   خصةةية مةةن اجةةل اسةةتغ  ان ال -و 

 االخرين والربح ال خصي.

 ثانياً: آليات االنتساب:

ا مرتين في السنة لمدة  هر لكل مرة وفق قرار مجل  االدار -أ   ة.يتتح با  االنتسا  علنا
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وقبةل  يحدد مجل  االدارة عدد االع اا الجدد، والذين سةيت  ان ةمامه  للمنظمةة خة ل السةنة -ب 

 ظمة.% من العدد االجمالي للمن10الع اا سنوياا عن فتح با  االنتسا ، على ان اليزيد عدد ا

ا ويتعهد بالعمل وفق النظا  الداخلي للمنظمة لتحقيق ا -ج   هدافها.يقد  طل  االنتسا  تحريريا

 يوافق مجل  االدارة على الطل  خ ل  هرين من تاريي تقديمه.  -د 

 لطل .يت  تقديمها للمتقد  بافي حال رفض الطل ، على مجل  االدارة بيان اسبا  الرفض و -هـ 

 خ ل فترة  هر من تاريي تبليغه. اإلدارةللمتقد  حق الطعن اما  مجل   -و

ويت، يحق لةه خ لهةا التر ةيح او التصة لمدة ستة ا هر ال اختباريخ   كل ع و جديد لتترة  -ز 

 .اإلدارةل  يبلغ بغير ذلك من قبل مجل   ويصبح بعدها ع واا بكامل الحقوق ما

 مادة الثامنة:ال

 يتقد الع و ع ويته من المنظمة في الحاالت التالية:فقدان الصضوية: 

 االستقالة الخطية من قبل الع و. أوالً:

 فقدان احد  روط الع وية. ثانياً:

 الغيا  عن اجتماعين متتاليين للهيفة العامة دون عذر مقبول. ثالثاً:

ر لةةه بعةةد  ةةهرين مةةن توجيةةه االنةةذا وات السةةابقةللةةا ، سةةنعةةد  تسةةديد رسةةو  اال ةةتراكات  رابصيياً:

 بخصور ذلك.

  هةا واهةداعد  االلتزا  بالمباديا واالنظمة او االخ ل بالنظا  الداخلي، والخروج عةن ن خامساً:

 المنظمة وب كل متعمد.

 الوفاةسادسا : 

 المادة التاسصة:

 حقوق الصضو:
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تةةرة فا االع ةةاا التخةةريين واالع ةةاا فةةي يحةةق لكافةةة االع ةةاا التر ةةح واالنتخةةا  باسةةتانا أوالً:

 االختبار على ان يكون قد سدد الع و رسو  ا تراكاته للسنوات الما ية والسنة الحالية.

ا أل  يحةةق أل  ع ةو طةةر   رافةه وافكةةاره واقتةرا  الم ةةاري  بحريةة وممارسةةة النقةد البنةةا ثانيياً:

 ع و او هيفة او لجنة من لجان المنظمة.

ارج   اع ةاا المنظمةة الم ةاركة فةي التعاليةات واالن ةطة التةي تجةر  داخةل وخةيحةق لجمية ثالثاً:

ر العةراق وبتكليةة  رسةةمي مةةن مجلةة  ادارة المنظمةة، او بمةةا ينسةةج  ومعةةايير الكتةةااة واالختصةةا

 وطبيعة التعاليات ومقت يات ال رورة والحاجة وبدون تمييز.

 المادة الصاارة:

 واجبات الصضو:

هاكةات قي  بحقوق االنسان واالقليات  ةمن وسةطه االجتمةاعي ورصةد ايةة انتالعمل على التا أوالً:

تحةةد، داخةةل او خةةارج وسةةطه االجتمةةاعي والتعريةة  بأهةةدا  المنظمةةة ون ةةاطاتها والم ةةاركة فةةي 

 فعالياتها للدفاع عن حقوق االنسان.

 االلتزا  ببنود النظا  الداخلي وتسديد رس  اال تراكات السنو . ثانياً:

  ور اجتماع الهيفة العامة عند تبليغه.ح ثالثاً:

 الهيدل التنظيمي

 :ةالمادة الحادية عار

ة ، رفةةي  الهيفةةة العامةةة، مجلةة  االدار تصريييف بالمصاةييل االساسييية للهيدييل التنظيمييي للمنظميية:

 المجل  ، ناف  رفي  المجل ، هيفة الترع، اللجنة المحلية .

ن للمنظمة منظمة، تتكون من جمي  االع اا المنتسبيوهي اعلى هيفة ت ريعية في ال الهيئة الصامة:

 ، ومن يحق له  التر ح او التصويت.
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فةي  يتكون من خمسة اع اا بما فيه  رفةي  مجلة  االدارة، يةت  انتخةا  المجلة  مجلس االدارة:

ت ةيات اجتماع الهيفة العامة، ويمكن للهيفة العامة زيادة او تقلير عةدد اع ةاا المجلة  حسة  مق

 نظمة وطبيعة ن اطها.عمل الم

لة  ، في اول اجتماع للمجخمسةيترا  مجل  االدارة وينتخ  من بين اع افه ال رئيس المجلس:

 بعد انتخابه ، ويمال المنظمة اما  الجهات المحلية والوطنية والدولية.

ع و مجل  االدارة الذ  ينةو  رفةي  المجلة  ، ينتخة  مةن بةين اع ةاا نائب رئيس المجلس: 

 د انتخا  رفي  المجل  في اول اجتماع للمجل  بعد ت كيله.المجل  بع

  مةن بةين تتكون هيفة الترع من ا اة  اع اا بما فيه  رفي  هيفة الترع الةذ  ينتخة هيئة الصرا:

 الدارة.ااع افها الا اة، ويت  فتح الترع بقرار من رفي  المنظمة وموافقة اغلبية اع اا مجل  

افها ا اةةة اع ةةاا بمةةا فةيه  رفةةي  اللجنةةة الةةذ  ينتخة  مةةن بةةين اع ةةتتكةةون مةن  اللجنية المحلييية:

 .ة المنظمةالا اة، ويت  ت كيل اللجان في حالة ال رورة بقرار من هيفة الترع وموافقة مجل  ادار

 

 الهيئة الصامة

 المادة الثانية عار: 

 تاديل ومهام الهيئة الصامة:

 سبين الذين يحق له  التر ح او التصويت.تتأل  الهيفة العامة من األع اا المنت اوالً:

  لية اتخاذ القرارات في الهيفة العامة.ثانياً: 

ا بطلة  مةن  -أ  ا مرة واحدة كل ا ، سنوات ، واسةتانافيا  جلة  االدارةمتجتم  الهيفة العامة اعتياديا

 ( اع اا الهيفة العامة.1/5وبموافقة اغلبية اع افه او خم  )

 الجتماع.العامة بموعد وجدول االجتماع قبل اسبوعين على االقل من تاريي الهيفة ا  ب غيت   -ب 
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( مةةةن  جمةةالي عةةةدد األع ةةاا المنتسةةةبين 1+  %50النصةةا  الجتمةةةاع الهيفةةة العامةةةة هةةو )  -ج 

ريخةه والمتواجدين في الوطن، وفي حال عد  اكتمال النصا  يعقد اجتماع اان خة ل اسةبوع مةن تا

 بمن يح ر. 

مةة صة لحل المنظالبسيطة باستاناا القرارات الخا باألغلبيةالقرارات في الهيفة العامة  يت  اتخاذ -د 

 لاةي اع ةااااو تغيير اس  او  عار المنظمة او تعديل نظامها الداخلي، والتي تتطل  موافقة اغلبية 

 الهيفة العامة.

 ةوان، علسةة ويعاونةه يدير جلسات الهيفة العامةة ع ةو هيفةة عامةة يةت  انتخابةه فةي بدايةة الج - هـ

ة جلسةات احدهما يكون مقررا، على ان يحظى الا اة بموافقة االغلبيةة البسةيطة. ويسةتانى مةن ادار

 الهيفة العامة اع اا مجل  االدارة المنحل.

 :مها  الهيفة العامةثالثاً: 

ير ناق ة التقارممناق ة فعاليات المنظمة وبرنامجها ونظامها الداخلي وميزانيتها المالية، وكذلك   -أ 

 ية.االنتخاب المالية منها واالدارية واقرار الم اري  المرفوعة اليها، وتقيي  ادافها خ ل الدورة

 اصدار قرارات وتوصيات تعني ب ؤون المنظمة وفي اطار اختصاصها واهدافها تلز  مجلة  -ب 

 االدارة تنتيذها ومتابعتها.

 اةة ، سةةنواتادارة جديةةد بواليةةة اخةةري مةةدتها حةةل مجلةة  ادارة المنظمةةة وانتخةةا  مجلةة   -ج 

 وباالقتراع السر  المبا ر.

  ااا علةى طلةاقرار النظا  الداخلي للمنظمة، ولها الحق في اجراا التعدي ت المطلوبة عليةه بنةا -د 

اا ( اع ةةاا الهيفةةة العامةةة او بطلةة  مةةن مجلةة  االدارة وبموافقةةة اغلبيةةة الاةةي االع ةة1/5خمةة  )

 يفة العامة.  الحا رين من اله

مجل   مساالة مجل  االدارة جزااا او كام ا ولها الحق بسح  الاقة من ا  ع و من اع اا - هـ

 ( عدد اع افها وبموافقة اغلبية الاي الحا رين.1/5االدارة بطل  من خم  )

 لها جمي  ص حيات مجل  االدارة ورفيسها. -و 

 ارة وتقدي  التوصيات ال زمة لذلك.دراسة المقترحات المقدمة من قبل مجل  االد -ز 
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 اقرار الفحة تعليمات داخلية للمنظمة التي ي عها مجل  االدارة. -خ 

لةةة الةةى حةةل المنظمةةة بموافقةةة اغلبيةةة الاةةي اع ةةافها، و تةةؤول االمةةوال المنقولةةة وغيةةر المنقو  - ط

 جمعيات عراقية مماالة االهدا  والمباديا تحددها الهيفة العامة.

نة الرصد جان دافمية على ان يت  تحديد مهامها من قبل مجل  االدارة الحقا و هي ) لجت كيل ل - 

اللجنة  –لعامة لجنة الع قات ا –لجنة الم اري  و البراما و التطوير  –اللجنة المالية  –و التوايق 

ع المهجةر رولجنةة  ةؤون فة –لجنة المراة و الطتل ــ لجنةة االغااةة  –اللجنة القانونية  –االع مية 

 .(المعنية بحقوق االنسان لجنة الدراسات و البحو،وفي الخارج 

 

 مجلــــــــس االدارة

 المادة الثالثة عار: 

 تاديل ومهام مجلس االدارة:

 أوالً: آلية تاديل مجلس االدارة:

اريي الهيفة العامة اع ةاا مجلة  االدارة لةدورة تمتةد ) لةا ، سةنوات ( تبةدا مةن تة تنتخ - -1

ة لمجلةة ، وفةي حةةال تعةذر عقةةد اجتمةةاع الهيفةة العامةةة ألسةبا  خةةارج ارادة المنظمةةت ةكيل ا

ة (، وقدراتها )ظرو  قاهرة، تدهور الو   االمني في البلةد، عةد  تةوفر مةوارد ماليةة كافية

ن اانةي عةيحق لمجل  االدارة اتخاذ قرار بأغلبية اع افه لتمديد والية المجل  لمدة التزيةد 

للهيفةة   (، يةت  السةعي خ لهةا باالعةداد والتهيفةة لعقةد االجتمةاع العةاع ر  هراا )سةنة واحةدة

ة، دثر من سنوفي حال استمرار الظروف القاهرة )دأنتاار وباء او غير ذلك( الى ا. العامة

 لطبيصية يصقد اجتماا الهيئة الصامة بصد ثالثة  ااهر من عودة االمور الى الحالة ا

 ليين، وع ةوين اانةين  احتيةاط، ينتخبةون بةاالقتراعيتكون المجل  من خمسة اع اا اصة - 2

ع اا السر  المبا ر في االجتماع العا  للهيفة العامة، وع وين احتياط، على ان يكون اال

 االصليين واالحتياط مقيمين في الوطن.
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ا وناف ،الخمسةةةفةةي اول اجتمةةاع لةةه بعةةد ت ةةكيله رفيسةةا لةةه ، مةةن بةةين اع ةةافه  ينتخةة  المجلةة  -3 بةةا

ري لبقيةة ورفيسا لتروع المهجر، ويت  توزي  المهةا  األخة ،(سنوات 3) للرفي  لدورة كاملة امدها 

 اع اا المجل .

ع ةاا يحق لكل ع و تر يح نتسةه لمجلة  اإلدارة، خة ل اجتمةاع الهيفةة العامةة، باسةتاناا األ -4

 واحةدةى علةى ع ةويته سةنة على ان يكون المر ح قد م ة،رالتخريين واألع اا في فترة االختبا

ة العامةة. من األع اا الحا رين في االجتماع العا  للهيف اناألقل، وان ياني على تر يحه اانعلى 

ا كما يستانى من التر يح لمجل  االدارة كل ع و انخرط في االدارة العليةا لمنظمةة اخةري ) رفيسةا

تةه و التزاماتقالته او انتهةاا مهامةه ااو ع و مجل  ادارة(، ويمكنه التر يح اذا ما قةد  مةا يابةت اسة

 م  تلك المنظمة المعنية.

 ثانياً: آلية اتخاذ القرارات في مجلس االدارة:

ا واحداا على االقل كل ا اة ا ةهر بطلة  مةن  -أ  ا اعتياديا فةي  مجلة  ريعقد مجل  االدارة اجتماعا

 ن الةةرفي  او بطلةة  مةةناالدارة اومةةن ا اةةة مةةن اع ةةافه، وينعقةةد االجتمةةاع الطةةاريا بةةدعوة مةة

 ع وين من مجل  االدارة.

يي يبلغ رفي  مجل  االدارة بموعد وجةدول اعمةال االجتمةاع قبةل اسةبوع علةى االقةل مةن تةار -ب 

 االجتماع.

 يتحقق النصا  الجتماع مجل  االدارة بح ور ا اة من اع افه الخمسة. -ج 

تةة وفي حال تساو  االصةوات تةرجح كيت  اتخاذ القرارات بموافقة نص  الح ور زافد واحد  -د 

 الجهة المت منة صوت رفي  المجل .

 ثالثاً: مهام مجلس االدارة:

ا اةة دي لعمل المنظمة خ ل مةدة ال تتعةاستراتيجية وخطة واعداد لوافح و ليات داخلية   و   -أ 

 .وقد تعدل من قبله الهيفة العامة  بعد انتخا  المجل  وتعرض على اع اا  ا هر 

 متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من الهيفة العامة والعمل على تنتيذها. -ب 

 اقرار قبول انتسا  االع اا الجدد الى المنظمة بعد استيتاا  روط الع وية. -ج 
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املين مةن القيا  بمناق ة براما وخطةط المنظمةة و جةرااات التعيةين واإليتةاد وتقةدير رواتة  العة -د 

 .يمكن لهذه المجموعة العاملة ان تكون من غير المنتسبين للمنظمةالخبراا اإلداريين ، و

 اصدار البيانات والتصريحات والندااات التي تعني بأهدا  المنظمة. - هـ

 ت كيل لجان متخصصة لتنتيذ براما المنظمة ون اطاتها. -و 

 عامة.يكون مجل  االدارة مسؤوالا عن االدارة المالية وتقدي  تقاريرها للهيفة ال -ز 

 يحق للمجل  فتح  وغلق فروع داخل وخارج العراق. -خ

 اصدار قرارات ولوافح تنتيذية وفق احكا  مواد هذا النظا  والعمل على تنتيذها. - ط

يحق للمجل  البت بمصير ع وية ا  ع و بما فيه  االع اا المؤسسين فةي حةال هجةرته   -  

 التتاعل م  فعالياتها. او انقطاع اتصاله  اوتواصله  م  المنظمة او عد 

ه لعاملة، ولاجراا تقيي  دور  لن اطات وبراما المنظمة ولكافة العاملين في المكات  واللجان ا - ك

 الحق في اتخاذ كافة االجرااات ال زمة ل مان تقد  وديمومة العمل فيها.

نيةة اسةية ودييحق لمجل  االدارة منح صتة الع وية التخرية ل خصيات اكاديميةة وعلميةة وسي - ل

والداعمةة  وطنية او دولية ولمنظمات محلية ودولية، م هود لها بمواقتها المناصرة لحقوق االنسان،

 للمنظمة.

ا للنظا  الداخيحق لمجلس االدارة  - م يةت  ولي للمنظمة اصدار لوافح داخلية لتنظي   ليات العمل وفقا

 اقرارها من قبل الهيفة العامة.

هيفةةة وبموافقةةة اغلبيةةة الاةةي اع ةةافه طلةة  عقةةد اجتمةةاع عةةا  اسةةتانافي لل يحةةق لمجلةة  االدارة - ن

 العامة.

 رئيــــس مجلــــس االدارة

 المادة الرابصة عار:

 رئيس مجلس االدارة:

 اوالً: آلية انتخاب رئيس مجلس االدارة:
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ا للمجل  من بينه . - أ  ينتخ  اع اا مجل  االدارة رفيسا

ا او غ يج  ان اليتعارض منصبه او - ب ا او سياسيا ا او برلمانيا  ر ذلك م يمركزه سواا كان حكوميا

 .طبيعة المنظمة المستقلة

 ثانياً: مهام رئيس مجلس االدارة:

تخويةل  ادارة ورفاسة اجتماعات مجل  االدارة ويحل محله نافبه في حال غيابه، ولةه الحةق فةي -أ 

 ا  ع و  خر من بين اع اا مجل  االدارة.

جلة  عنةد ابعة الخطط والبراما واالستراتيجيات العامةة للمنظمةة وتوقية  قةرارات المتنتيذ ومت -ب 

يةة  ت المالالمصادقة عليها في مجل  االدارة باالكارية المطلوبة ومراقبة االوامةر االداريةة والسةج

 .الخارجية وم اري  اللجان و ليات تنتيذ البراما والع قات العامة وتوقي  االتتاقيات م  الجهات

و ب انها، وه تمايل المنظمة في مختل  االن طة الوطنية واالقليمية والعالمية و اتخاذ القرارات -ج 

ي الناطق الرسمي بأسمها، ويمكن له تخويل نافبةه او ا  ع ةو مةن اع ةاا المجلة  ياالصةليي لكة

 ينو  عنه في هذه االن طة.

تةة  فةةي المنطقةةة او بةةأ  ع ةةو يتم يحةةق لةةرفي  المجلةة  االسةةتعانة بةةالكوادر والخبةةرات التنيةةة -د

 بالكتااة المطلوبة وا راكه في االن طة المختلتة.

يكةون رفةي  المجلة  هةو ا مةر بالصةر  والتوقية  علةى الصةكوك، علةى ان يسةبق ذلةك قيةا   - هـ

ل مسؤول الرسمية، بعد ان يت  توقيعها من قب واإلجرااات األوراقمسؤول ال ؤون المالية بتح ير 

 ية.ال ؤون المال

مرتبةات تحظى اجرااات التعيين المبنيةة علةى اسةا  الكتةااة وكةذلك االيتةاد، وتحديةد االجةور و -و 

  مجاالتةه فةي المنظمةة وتكةالي  االيتةاد واالنتةاق المةالي فةي مختلة اإلداريةينالعاملين مةن الخبةراا 

عوات يةه الةدبموافقة رفي  المجل ، ويتمت  كذلك بص حية التوقي  على المراس ت الرسمية وتوج

 الندااات والتصريحات. و ط ق

في حالة استقالة رفي  المجل  او ترك منصبه بسب  ) االنسحا  ، الهجرة، االعتقةال ،  ةغله  -ز 

منص  رسمي رفي  في الدولة،  ابوت عد  قدرته علةى اداا مهامةه بسةب  اصةابته بعجةز عقلةي او 

سةب   خةةر( يحةل نافبةةة بةدالا عنةةه وي ةةا   ا  جسةد  بعةةد اقةرار مجلةة  االدارة بةذلك ، الوفةةاة، او
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ع و جديد الى المجلة  مةن االع ةاا االحتيةاط ممةن حصةل علةى اكاةر االصةوات او ممةن يكةون 

 مؤه ا لسد التراغ الحاصل وفق االختصار والحاجة المطلوبة لمجل  االدارة.

لمجةةال لةةرفي  المنظمةةة او مةةن ينةةو  عنةةه صةة حية ت ةةكيل وحةةدة اغااةةة عاجلةةة للعمةةل فةةي ا -خ 

ر  ةةحايا الكةةوار، الطبيعيةةة والنزاعةةات المسةةلحة وانت ةةا إلنقةةاذ الطةةوارناالنسةةاني فةةي حةةاالت 

الماديةةة و. تكةةون مهمةةة الوحةةدة تقةةدي  المسةةاعدة الممكنةةة وجمةة  التبرعةةات العينيةةة واألوبفةةةالمجاعةةة 

 .والطوارنبتقديمها الى المنكوبين، تسمى بوحدة االغااة 

ا   ) االنسةحا ، وقة  الع ةوية، االسةتقالة، الهجةرة، الوفةاة( اوفي حال حدو، فةراغ بسةب   -ط 

سةةب   خةةر ألحةةد اع ةةاا مجلةة  االدارة، يحةةدد رفةةي  المجلةة  موعةةداا فةةي مةةدة اقصةةاها اسةةبوعان 

جةةةة ألختيةةةار احةةةد االع ةةةاا االحتيةةةاط ) اختيةةةار االحتيةةةاط االول اواالحتيةةةاط  المؤهةةةل لسةةةد الحا

 واالختصار المطلو  في مجل  االدارة (.

 يحق للرفي  اصدار قةرار وقة  ع ةوية ا  ع ةو فةي المجلة  لغايةة االجتمةاع العةا  للهيفةة -  

لةةى ان العامةةة، فةةي حةةال خرقةةه للنظةةا  الةةداخلي للمنظمةةة او التجةةاوز او االسةةااة لسةةمعة المنظمةةة ع

لة  ، ويحل محله في مدة الوقة  احةد اع ةاا المجاألصليينيحظى القرار بأغلبية اع اا المجل  

 ياط.االحت

وله حق فتح حسا  مصرفي للمنظمة وتحريك حساباتها عن طريةق االيةداع والسةح  وتخويةل  -ك

ا للقيا  بذلك  من يراه مناسبا

 نائـــب رئيـــــس المنظمــــة

 المادة الخامسة عار:

 نائب رئيس مجلس االدارة:

 اوالً: آلية انتخاب نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة:

ع ةافه ارة من انتخةا  رفةي  المنظمةة ، يةت  انتخةا  نافبةا للةرفي  مةن بةين بعد انتهاا مجل  االدا

 االصليين.

 ثانياً: مهام نائب رئيس مجلس االدارة:
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  .يحل محل رفي  المنظمة في ادارة ورفاسة اجتماعات مجل  االدارة في حال غيا  الرفي -أ 

 و هجرتةه اوالبية على االستقالة، في حال وفاة او استقالة الرفي  وموافقة مجل  االدارة باالغ -ب 

او  تعر ه لألعتقال التعسةتي ، او ابةوت عةد  القةدرة علةى اداا مهامةه بسةب  اصةابته بعجةز عقلةي

 جسد  ، يحل ناف  الرفي  محله لحين عقد اقر  اجتماع للهيفة العامة.

  بعةةد الةةرفيوالدوليةةة فةةي حةةال غيةةا   واإلقليميةةةيمكنةةه تمايةةل المنظمةةة لةةدي المحافةةل الوطنيةةة  -ج 

 حصوله على تخويل منه.

ت في حةال غيةا  الةرفي ، يحةق لةه ت ةكيل وحةدة اغااةة عاجلةة فةي المجةال االنسةاني فةي حةاال -د 

 .واألوبفة حايا الكوار، الطبيعية والنزاعات المسلحة وانت ار المجاعة  إلنقاذ الطوارن

 

 

 

 الصـــــــــروا

 المادة السادسة عار:

 تاديل الصروا ومهامها:

، غرافيةة مةابهد  تعزيز قدرة المنظمة للقيا  بمهامها ومتابعة برامجها وتحقيق اهدافها في منطقةة ج

 كأن تكون ق اا ، مدينة، اقلي ، بلد، يمكن للمنظمة فتح فرع فيها .

 أوالً: آلية تاديل الصرا:

ة، عند الدارتتتح فروع للمنظمة بقرار من رفي  مجل  االدارة وموافقة اغلبية اع اا مجل  ا - أ

(  5)  و ،في المنطقة المراد فتح الترع فيها ،( تسعة اع اا او اكار9بلوغ عدد اع اا المنظمة )

 فروع المهجر. في  او اكار

واانين احتيةاط،  ،اصليين ب منه  رفي  الترع ،اع اااو اكار 3يكون للترع هيفة تتكون من  - ب

  المبا ةةر فةةي اجتمةةاع انتخةةابي عةةا  يعقةةد لهةةذا واالحتيةةاط بةةاالقتراع السةةر األصةةليينيةةت  انتخةةا  
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سنوات ، ويح ره فقط اع اا المنظمة،  من نطاق الرقعة الجغرافية التي يراد  3الغرض ، كل 

فتح الترع فيها، وي ر  على االجتماع مجل  ادارة المنظمة، ويت  انتخا  رفي  الترع ونافبه من 

تعقده هيفة الترع، وتوزع المها  بين بقيةة االع ةاا في اول اجتماع  األصليين الا اة بين االع اا

 حس  كتاااته  وقدراته 

تةةرع امةةوال ال  ليةةهمةةا تةةؤول  فةةي يعةةد مجلةة  ادارة المنظمةةة الجهةةة المسةةؤولة فةةي اتخةةاذ القةةرار -ج

حسة  و، م  تأكيةد عةودة امةوال وممتلكةات التةرع الةى المقةر الرفيسةي للمنظمةة وممتلكاته بعد غلقه

 وحة له وفق هذا النظا  .الص حيات الممن

 ثانياً: آلية اتخاذ القرارات في الصرا:

ا واحداا على االقل كل   -ا ا(  يعقد الترع اجتماعا من اانين  بطل  من رفي  الترع او)ستون يوما

ا( للمهجرومن اع افه،   )تسعون يوما

 . ا اةال من اع افه اانينيكون النصا  الجتماع الترع هو ح ور - ب

 .لا ،من مجموع اع وين اانين  ذ القرارات بموافقة يت  اتخا - ج

 ثالثاً: مهام الصرا:

ابعةةة يقةةو  التةةرع بجميةة  المهةةا  التةةي مةةن  ةةانها تحقيةةق اهةةدا  المنظمةةة وانجةةاز برامجهةةا ومت - أ

ت التةي صةدر فعالياتها وتنتيذ القرارات والتوصيات التي اقرت في االجتمةاع العةا  للهيفةة العامةة او

 رة المنظمة ورفيسه.من مجل  ادا

اق ومتابعتهةا  ةمن نطةفةي المنةاطق )محليةا(  رصد انتهاكات حقوق االنسةان التةي قةد تحةد،   -ب 

 .عمل الترع ورفعها الى مجل  االدارة او الى التروع  في المهجر.

 اصةةةدار البيانةةةات واالي ةةةاحات والنةةةدااات التةةةي تعنةةةي بحقةةةوق االنسةةةان وباهةةةدا  المنظمةةةة، -ج 

   مجل  االدارة.وبموافقة رفي

 است   طلبات االنتسا  الى المنظمة ورفعها الى مجل  االدارة للبت فيها. -د 

ألنهاا ع وية االع اا المنتسبين الى الترع او البت في طلبات استقالته  ، تقو  هيفةة التةرع  - هـ

 س  ب أنها .برفعها الى مجل  ادارة المنظمة مقرونة بتوصية هيفة الترع ، ألتخاذ القرار المنا
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يحةةق للتةةرع ت ةةكيل لجةةان محليةةة للمنظمةةة حسةة  الحاجةةة وال ةةرورة فةةي القةةري والقصةةبات  - ز

 والبلدات والنواحي التي تق   من نطاق عمله بعد موافقة مجل  االدارة .

 : مهام رئيس هيئة الصرا: رابصا

 ادارة ورفاسة اجتماعات هيفة الترع ، ويحل محله نافبه في حال غيابه . -أ 

، ولةه تنتيذ ومتابعة براما وخطط المنظمة وقرارات وتوصةيات الهيفةة العامةة ومجلة  االدارة -ب 

 حق تمايل المنظمة في مختل  االن طة القافمة في نطاق منطقته.

ال حالتنسيق بين مجل  االدارة والترع، وله حق ح ور اجتماعات مجل  ادارة المنظمة في  -ج 

 رة، وفي حال ح وره لي  له حق التصويت.ال رورة، وبموافقة مجل  االدا

 

 

 

 اللجـــان المحليـــة

 المادة السابصة عار:

 تاديل اللجان المحلية ومهامها:

ق بهد  تعزيز قةدرة فةروع المنظمةة فةي تنتيةذ ومتابعةة خطةط المنظمةة وبرامجهةا، ومةن اجةل تحقية

 من نطاق  البلدات والنواحي،اهدافها االنسانية ، يمكنها ت كيل لجان محلية في القري والقصبات و

 جغرافية عمل الترع ، لتكون بماابة وحدات اسناد ودع  للمنظمة.

  لية ت كيل اللجنة المحلية: أوال :

وافقة في حال وجود  رورة وحاجة لت كيل لجنة محلية ، يت  ت كيلها بقرار من هيفة الترع وبم -أ

قةةة ا اةةة اع ةةاا او اكاةةر فةةي المنط (3مجلةة  ادارة المنظمةةة ، عنةةد بلةةوغ عةةدد اع ةةاا المنظمةةة )

 المراد ت كيل لجنة محلية فيها.
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  فةةي تتكةةون ادارة اللجنةةة المحليةةة مةةن ا اةةة اع ةةاا مةةن  ةةمنه  رفةةي  اللجنةةة ، يةةت  انتخةةابه -ب 

اجتماع انتخابي ، يعقةد كةل اة ، سةنوات  ويح ةره فقةط اع ةاا المنظمةة،  ةمن نطةاق المنطقةة 

ادارة   ر  على االجتماع هيفةة التةرع ، ويمكةن زيةادة عةدد اع ةااالمراد ت كيل المحلية فيها، وت

 ( خمسة اع اا.5اللجنة وحس  الحاجة وبموافقة هيفة الترع، على ان اليزيد عدده  عن )

 

محليةة بعةد الا اة للجنة فةي اول اجتمةاع للجنةة ال األع ااينتخ  رفي  اللجنة المحلية من بين  -ج

 ت كيلها .

 افقةة مجلة محلية تنظيميا بهيفةة التةرع التةي لهةا صة حية ت ةكيلها وحلهةا بعةد موترتبط اللجنة ال -د

  حلية ، وحسةاموال وممتلكات اللجنة الم  ليهادارة المنظمة ، الذ  يعد الجهة المسؤولة فيما تؤول 

 الص حيات الممنوحة للمجل  وفق هذا النظا  .

 

 ثانيا: مهام اللجنة المحلية:

رامجهةا ، بجمي  المها  التةي مةن  ةأنها تحقيةق اهةدا  المنظمةة ، وانجةاز ب تقو   اللجنة المحلية -أ

و مةن وتنتيذ القرارات والتوصيات التي صدرت من الجمعية العامة او مجل  االدارة ورفيسةه ا

 هيفة الترع ورفيسه.

وتنتيةذ  ،تقو  المحلية بجمي  المها  التي مةن  ةأنها تحقيةق اهةدا  المنظمةة ، وانجةاز برامجهةا   -ب

الترع  القرارات والتوصيات التي صدرت من الجمعية العامة او مجل  االدارة ورفيسه او من هيفة

 ورفيسه.

عهةا الةى است   طلبات االنتسةا  الةى المنظمةة ورفعهةا الةى هيفةة التةرع التةي بةدورها تقةو  برف -ج 

 مجل  ادارة المنظمة للبت فيها.

 ثالثا: مهام رئيس اللجنة المحلية:

ح ةور  رة اجتماعات اللجنة المحلية ، والتنسيق بين المحليةة وهيفةة التةرع، ولةه حةقرفاسة وادا -أ

اجتماعات هيفة الترع في حال ال ةرورة وبموافقةة هيفةة التةرع، وفةي حةال ح ةوره لةي  لةه حةق 

 التصويت.
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ارة متابعة وتنتيذ القرارات والتوصةيات الصةادرة مةن هيفةة التةرع ورفيسةها او مةن مجلة  االد -ب

 ورفيسه .

 تنتيذ براما وخطط المنظمة وم اريعها  من نطاق عمل اللجنة المحلية. -ج

 المادة الثامنة عار:

 الموارد واالدارة المالية:

لمقدمةة تعتمد مصادر تمويل المنظمة علةى ا ةتراكات اع ةافها والهبةات والتبرعةات والمةنح اأوالً: 

ة واقتصةةةادية وتجاريةةةة مهتمةةة مةةةن المةةةواطنين والجمعيةةةات الخيريةةةة واالنسةةةانية ، ومؤسسةةةات ماليةةةة

 عةومتعاونة ، وكذلك من المنظمات المايلة والصديقة ، واية مصادر اخري غير م روطة وم رو

 .الي كحم ت جم  الموارد داخل وخارج العراق

ا.  عراقي ( دينار10,000يكون بدل اال تراك ) ثانياً:  سنويا

ا.يحق لمجل  االدارة تعديل بدالت اال تراك سنو ثالثاً:  يا

يل بأس  المنظمة في المصار  وتخو مصرفي  حسا  لرفي  مجل  ادارة المنظمة حق فتحرابصاً: 

 نةدوبين مةنالمسؤول المالي او من يراه مناسباا من االع اا للقيا  بذلك، كما له الحةق فةي تخويةل م

ت اع اا المنظمة لتحريك الحسا  في االيداع والسح  والتوقي  علةى الصةكوك، وحسة  مقت ةيا

 مصلحة المنظمة وس مة و عها المالي.

صصةة لهةا تعتبر جمي  الممتلكةات المنقولةة وغيةر المنقولةة والعافةدة للمنظمةة، ممتلكةات مخخامساً: 

لبةة بهةا كمنظمة مستقلة، وال يترت  أل  من اع افها من الذين تنتهي ع قةته  بالمنظمةة حةق المطا

 او بجزا منها بأ   كل من اال كال.

 اسصة عار:المادة الت

 تصديل النظام الداخلي:

ة او خمة  يت  تعديل النظا  الداخلي للمنظمة في اجتماع الهيفةة العامةة امةا بطلة  مةن مجلة  االدار

لهيفةة ا( اع اا الهيفةة العامةة ويقةر التعةديل مةن اغلبيةة الالاةين مةن االع ةاا الحا ةرين مةن 1/5)

ا للنصا .  العامة وفقا
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 المادة الصارون:

 داخلها: األموالواندماجها وتجزئتها ونقل حل المنظمة 

ت وال وممتلكايت  حل المنظمة بقرار من الهيفة العامة وبموافقة اغلبية الاي اع افها، وتؤول ام -أ 

ختصةار، المنظمة المنقولة وغير المنقولة في حال حلها، الى منظمات عراقية مايلة تحمةل ذات اال

 طة من الح ور ويت  ذلك في فروع المهجر اي ا. البسي باألغلبيةتحددها الهيفة العامة 

افةرة د، مسةجلة فةي باألهةدا للهيفة العامة صة حية انةدماج المنظمةة مة  منظمةة متماالةة معهةا  -ب 

 البسيطة من الح ور. باألغلبيةالمنظمات غير الحكومية 

 لح ور. طة من االبسي باألغلبيةداخلها  األموالللهيفة العامة ص حية تجزفة المنظمة ونقل  -ج 

 


