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 (1H71134)رقم المنظمة 

 :األولىالمادة 

  اإلنسانمنظمة حمورابي لحقوق   االسم:

Hammurabi Human Rights Organization 

 (HHRO) ةباالنكليزي  ومختصرها

 المادة الثانية:

 – 213محلية  -الحارثيية ايارا الدنيد  –عنوان المنظمة : مقرها الرئيسي فيي الااميمة بايداد 

  5دار  –  9زقاق 

 المادة الثالثة:  

منظمة عراقية، مستقلة، غير حكومية، وال ربحية، تتكووون موون ءعووواط ونا وو ين   تاريف المنظمة:

اإلنسان قيمة عليا ينبغي احترامها، ت وعوا جميعا للدفاع عن في مجال حقوق اإلنسان، يؤمنون بأن  

حقوق وكرامة اإلنسان في العراق وخارجه ، بغض النظر عن دينووه ءو  اتهتووه ءو قوميتووه ءو جنسووه 

ءو ءصله ءو فكره واتجاهه السياسي، متبعين السبل السلمية كافة، مركزين على الهتات المستوعهة ) 

 والمعوقين واالحتياجات الخاصة(االقليات ،المرءة وال هل 

 المادة الراباة:

 ااار المنظمة وختمها الماتمدين مبينين أدناه:

هو عبارة عن صورة مستوحاة من اآلثووار العراقيووة القديمووة فووي بابوول، وفيهووا يسوول    ااار المنظمة:

تعبوور عوون ءهميووة  ريعته وقوانينه، وهي  القوانين المكتوبة في العال (    ءول  )ءبوالم رع الملك حمورابي  

يمكوون ووومانها ءو حمايتهووا اال ا عبوور القوووانين والت ووريعات، وموون خ لهووا ووومان  الحقوووق التووي ال

ا الووى العووراق وتعبووران عوون الخيوور والع وواط اإلنسووانيةوحمايووة الكرامووة  ، والسووعهتان ترمووزان ءيوووا

 والعدالة والس  .
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 المنظمة                                                ختم المنظمة ااار                         

 األهداف

 المادة الخامسة:

 أوال: أهداف المنظمة:

والدوليووة وتتوواب   واإلقليميووةفي كل الميادين وعلى المستويات الو نية  اإلنسانالدفاع عن حقوق أ ي  

ي تحوود ، ومتابعتهووا، ومنوو  وقوووع هوودر ورصد االنتهاكات الت   اإلنسانذات الصلة بحقوق    األن  ة

 .اإلنسانفي حقوق  

مراقبة حسن ت بيق الت ريعات والقوانين الووعية ذات الصلة بحقوووق اإلنسووان، ودسووتوريتها،   ب ي

ومتابعة مدى تكيف نصوص الدسووتور والت ووريعات الو نيووة موو  التزامووات العووراق فووي االتهاقيووات 

قوق اإلنسان، وتوثيق ذلووك والسووعي الووى انهوواط ءو الحوود والصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بح 

 من ءية خروقات او انتهاكات بهذا الصدد.

ن ر الوعي وترسيخ وت وووير قووي  وثقافووة حقوووق االنسووان علووى العمووو ، وايوو ط اهتمووا  واسوو    ج ي

بحقوق المرءة وال هل والمعوقين والعجزة، والسعي لمساعدته  وتمكيوونه  وتووأهيله  حسوون تمكانووات 

 المنظمة المتاحة.
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اهتمامها بجمي   راتح ومكونات المجتم  العراقي، تولي المنظمة اهتماما خاصا  عنفو ا  -د 
ب ؤون القوميات والمكونات الصغيرة واالقليات الدينية، بما يومن حقوقه  المدنية والسياسية،  

 اهية وده ، كموا نين واحترا  خصوصيته  الدينية والقومية والثقافية واللغوية ونبذ خ ان الكر
 عراقيين متساوين م  غيره  ءما  القانون

وال جتين والمهاجرين باغاثات خ ل األزمات، كمووا فووي العووودة والنازحين    مساعدة المهجرين  -هي  

ا، بما يتناسن وقدرات المنظمة.  الى دياره  ومنا قه  األصلية  وعيا

ة علووى المسووتويين الووو ني والوودولي، للتصوود  العمل على اتخوواذ االجووراطات السوولمية والقانونيوو   و ي

وادانة الجرات  المرتكبة واالنتهاكات الصارخة لحقوق االنسان التي قد تحد  فووي العووراق وتصوونف 

على انها من ءعمال االبادة الجماعية والجرات  ود االنسانية ءو جرات  حرن ءرتكبت ود ء  مكون 

 من مكونات المجتم  العراقي.

لحقوووق  رسيخ المهاهي  االنسووانية التووي تقوور بوواحترا  ت بيووق مبووادد القووانون الوودوليالسعي الى ت   ز ي

فووي النظووا  التربووو  العراقووي موون الصووهوف المبكوورة والووى والقووانون الوودولي االنسوواني  االنسووان 

موون خوو ل اإلعوو   المرتووي   ،الدراسات الجامعيووة والعليووا، ليتعوودى ذلووك لن وورها فووي الحيوواة العامووة

 .لومان االستهادة منها ألكبر  ريحة من المجتم   قرؤط،والم  والمسموع

 ثانيا: تقوم المنظمة بتحقيق اهدافها بالوسائل التالية:

القيا  بحم ت المناصرة والتوعية والبح  والتدرين وغيرهووا موون الوسوواتل السوولمية، منهووردة ءو أ ي  

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

اصوودار تقووارير فصوولية ءو سوونوية او خاصووة مواووويعية، وحسوون امكانووات المنظمووة تتووومن  -ب 

االنتهاكات والمزاع  التي قد يتعرض لها الموا نين العراقيين والمقيمووين األجانوون فووي العووراق موون 

 .قبل االجهزة الحكومية وغير الحكومية ومتابعة ذلك .

ذات الع قووة لحمايووة الحقوووق والحريووات المنصوووص   تقدي  مقترحات وتوصوويات الووى الجهووات  -ج  

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

اصوودار ن وورات وم بوعووات ودوريووات وفووق امكانووات المنظمووة ومواردهووا وعقوود النوودوات  -د 

 وق االنسان.الجماهيرية والتلهزيونية للتوعية بأهمية احترا  وصيانة حق
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و تتلقى المنظمة ال ووكاوى المقدمووة موون الموووا نين العووراقيين افووراداا ءو جماعووات، وموون االفووراد هي  

المقيمين في العراق، حول حدو  انتهاكات لحقوق االنسووان، واتخوواذ المنظمووة االجووراطات المناسووبة 

التحقيقووات االوليووة اذا للتدخل لدى الجهات المعنية، بعد التأكد من صحة ال ووكاوى الووواردة واجووراط  

اقتوى االمر، وتقدي  الم ورة والمقترحووات والتوصوويات ب ووأنها، موو  الحهوواظ علووى السوورية التامووة 

 ألسماط مقدميها.

التعاون والتنسيق م  المنظمات الو نيووة والعالميووة غيوور الحكوميووة والحكوميووة داخوول وخووارج   –و  

وق االنسان ، حقوقا انسووانية ) جامعووة ( كونيووة العراق المعنية بحقوق االنسان ، ان  قا من كون حق

. 

الت ووريعية والتنهيذيووة والقووواتية علمووا بأيووة خروقووات   ،ةعار واحا ة السل ات الووث   للدولوو ا   -ز  

لحقوووق االنسووان ، والم البووة بأتخوواذ التوودابير العاجلووة لمحاسووبة مرتكبووي االنتهاكووات وتعووويض 

نذار المبكر لتحذير الجهات الرسمية وغيوور الرسوومية موون المتوررين ، كما يمكن للمنظمة القيا  باال

 احتمال حدو  انتهاكات لحقوق االنسان قبل وقوعها لتهاد  المآسي االنسانية التي قد تنج  عنها.

يمكن للمنظمووة ان توفوود ءعووواتها لزيووارة المحوواك  والسووجون ومراكووز االصوو   االجتموواعي   -  ح  

منيووة ، للتأكوود موون عوود  وجووود تعسووف ءو مسووا  بكرامووة والمواقف ومراكز ال ر ة واالجهووزة اال

االنسووان، باسووتخدا  القوووة المهر ووة ءو المعاملووة القاسووية، كالتعووذين بمووا يتعووارض موو  الدسووتور 

   .والت ريعات الو نية واالع نات والصكوك الدولية لحقوق االنسان

ارات ءو قوووانين ءو قامووة وتحريووك الوودعاو  المتعلقووة بأنتهاكووات حقوووق االنسووان جووراط قوورت –ط 

ممارسات جاترة تصدر من مختلووف السوول ات ءو الكيانووات السياسووية ءو المنظمووات غيوور الحكوميووة 

 واالفراد واحالتها الى القواط ألتخاذ االجراطات القانونية ب أنها.

 المادة السادسة:

 الاضوية:

 الهيتة العامة.  العوو: هو كل  خص تمت الموافقة على  لن انتسابه واصبح عوواا فيأوالً: 
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العوو الهخر : وهي العووية الممنوحة ل خصيات ءكاديمية وعلمية وسياسية ودينية و نية   اً:نيثا

ءو دولية، م هود لها بمواقهها المناصرة لحقوق االنسان ولحقوق االقليات وقواياه العادلة، ويستثنى 

 من التصويت والتر يح.

 

 المادة الساباة:

 اروط وآلية الاضوية:

 والً: اروط انتساب االفراد:أ

،السياسي، سووواط كووان المذهبييحق لكل عراقي وعراقية ، بغض النظر عن االنتماط القومي،الديني،

عوودد االجانوون   زيوودي علووى ءن ال  و   األجنبووي المقووي  فووي العووراقوكووذلك    ،في داخل العراق ءو خارجه

مووة حمووورابي لحقوووق االنسووان االنتسان الووى منظ حج  اعواط المنظمةبالمتة من    25  عن  المقيمين

 وفقا لل رو  التالية :

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

 ءن يكون حسن السيرة والسلوك واالخ ق، ول  يرتكن جريمة جناتية. -ب  

 كتابة.ان يؤمن بأهداف ومبادد وقي  المنظمة االنسانية ويلتز  بتنهيذها، ويقبل بالنظا  الداخلي  -ج 

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

يتخذ من المنظمة منبوورا لتوورويك ءفكوواره وميولووه السياسووية ءو ال خصووية لتحقيووق ءهووداف  ان ال - هي

 خارج ا ار قي  وءهداف المنظمة .

ل يسووتغل موقعووه وعوووويته فووي المنظمووة الغووراض ودوافوو   خصووية موون اجوول اسووتغ  ان ال -و 

 االخرين والربح ال خصي.

 ثانياً: آليات االنتساب:

ا مرتين في السنة لمدة  هر لكل مرة وفق قرار مجل  االدارة. -أ   يهتح بان االنتسان علنا
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يحدد مجل  االدارة عدد االعواط الجدد، والذين سيت  انووومامه  للمنظمووة خوو ل السوونة وقبوول   -ب  

 % من العدد االجمالي للمنظمة.10العواط سنوياا عن فتح بان االنتسان، على ان اليزيد عدد ا

ا ويتعهد بالعمل وفق النظا  الداخلي للمنظمة لتحقيق ءهدافها. -ج   يقد   لن االنتسان تحريريا

 يوافق مجل  االدارة على ال لن خ ل  هرين من تاريخ تقديمه.   -د 

 يت  تقديمها للمتقد  بال لن.في حال رفض ال لن، على مجل  االدارة بيان ءسبان الرفض و  -هي  

 خ ل فترة  هر من تاريخ تبليغه. اإلدارةللمتقد  حق ال عن ءما  مجل     -و

يحق لووه خ لهووا التر وويح ءو التصووويت،  لمدة ستة ء هر ال اختباريخو  كل عوو جديد لهترة   -ز  

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

 مادة الثامنة:ال

 يهقد العوو عوويته من المنظمة في الحاالت التالية:فقدان الاضوية:  

 االستقالة الخ ية من قبل العوو. أوالً:

 فقدان ءحد  رو  العووية.  ثانياً:

 الغيان عن اجتماعين متتاليين للهيتة العامة دون عذر مقبول.  ثالثاً:

بعوود  ووهرين موون توجيووه االنووذار لووه  وات السووابقةللووث   سوون عد  تسديد رسووو  اال ووتراكات    رابااً:

 بخصوص ذلك.

عد  االلتزا  بالمبادىط واالنظمة ءو االخ ل بالنظا  الداخلي، والخروج عوون نهووك واهووداف   خامساً:

 المنظمة وب كل متعمد.

 الوفاةسادسا : 

 المادة التاساة:

 حقوق الاضو:
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ط االعووواط الهخووريين واالعووواط فووي فتوورة يحق لكافة االعووواط التر ووح واالنتخووان باسووتثنا  أوالً:

 االختبار على ان يكون قد سدد العوو رسو  ا تراكاته للسنوات الماوية والسنة الحالية.

يحق أل  عوو  ر  آراتووه وءفكوواره واقتوورا  الم وواري  بحريووة وممارسووة النقوود البنوواط أل    ثانياً:

 عوو ءو هيتة او لجنة من لجان المنظمة.

  ءعواط المنظمة الم وواركة فووي الهعاليووات واالن وو ة التووي تجوور  داخوول وخووارج يحق لجمي   ثالثاً:

العراق وبتكليف رسمي موون مجلوو  ادارة المنظمووة، ءو بمووا ينسووج  ومعووايير الكهوواطة واالختصوواص 

 و بيعة الهعاليات ومقتويات الورورة والحاجة وبدون تمييز.

 المادة الااارة:

 واجبات الاضو:

قيف بحقوق االنسان واالقليات ومن وس ه االجتموواعي ورصوود ايووة انتهاكووات العمل على التث   أوالً:

تحد  داخل ءو خارج وسوو ه االجتموواعي والتعريووف بأهووداف المنظمووة ون ووا اتها والم وواركة فووي 

 فعالياتها للدفاع عن حقوق االنسان.

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

 وور اجتماع الهيتة العامة عند تبليغه.ح   ثالثاً:

 الهيدل التنظيمي 

 :ةالمادة الحادية عار

الهيتووة العامووة، مجلوو  االدارة ، رتووي   تاريييف بالمصامييل االساسييية للهيدييل التنظيمييي للمنظميية:

 المجل  ، ناتن رتي  المجل ، هيتة الهرع، اللجنة المحلية .

منظمة، تتكون من جمي  االعواط المنتسبين للمنظمووة وهي اعلى هيتة ت ريعية في ال  الهيئة الاامة:

 ، ومن يحق له  التر ح ءو التصويت.
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يتكون من خمسة ءعواط بما فيه  رتي  مجلوو  االدارة، يووت  انتخووان المجلوو  فووي   مجلس االدارة:

اجتماع الهيتة العامة، ويمكن للهيتة العامة زيادة ءو تقليص عدد ءعووواط المجلوو  حسوون مقتووويات 

 نظمة و بيعة ن ا ها.عمل الم

، في ءول اجتموواع للمجلوو  خمسةيترء  مجل  االدارة وينتخن من بين ءعواته ال  رئيس المجلس:

 بعد انتخابه ، ويمثل المنظمة ءما  الجهات المحلية والو نية والدولية.

عوو مجل  االدارة الذ  ينون رتي  المجلوو  ، ينتخوون موون بووين ءعووواط نائب رئيس المجلس:  

 د انتخان رتي  المجل  في ءول اجتماع للمجل  بعد ت كيله.المجل  بع

تتكون هيتة الهرع من ث ثة  ءعواط بما فيه  رتي  هيتة الهرع الذ  ينتخوون موون بووين   هيئة الصيرا:

 ءعواتها الث ثة، ويت  فتح الهرع بقرار من رتي  المنظمة وموافقة ءغلبية ءعواط مجل  االدارة.

ث ثة ءعووواط بمووا فوويه  رتووي  اللجنووة الووذ  ينتخوون موون بووين ءعووواتها تتكون من    اللجنة المحلية:

 الث ثة، ويت  ت كيل اللجان في حالة الورورة بقرار من هيتة الهرع وموافقة مجل  ادارة المنظمة.

 

 الهيئة الاامة 

 المادة الثانية عار: 

 تاديل ومهام الهيئة الاامة:

 سبين الذين يحق له  التر ح ءو التصويت.تتألف الهيتة العامة من األعواط المنت  اوالً:

 آلية اتخاذ القرارات في الهيتة العامة.ثانياً:  

ا ب لوون موون مجلوو  االدارة   -أ   ا مرة واحدة كل ث   سنوات ، واستثناتيا تجتم  الهيتة العامة اعتياديا

 ( ءعواط الهيتة العامة.1/5وبموافقة ءغلبية ءعواته ءو خم  )

 لعامة بموعد وجدول االجتماع قبل اسبوعين على االقل من تاريخ االجتماع.الهيتة ا  تب غيت    -ب  
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( موون تجمووالي عوودد األعووواط المنتسووبين 1% + 50النصووان الجتموواع الهيتووة العامووة هووو )  -ج 

والمتواجدين في الو ن، وفي حال عد  اكتمال النصان يعقد اجتماع ثان خ ل اسووبوع موون تاريخووه 

 بمن يحور.  

البسي ة باستثناط القرارات الخاصة لحوول المنظمووة  باألغلبيةالقرارات في الهيتة العامة  يت  اتخاذ  -د  

ءو تغيير اس  ءو  عار المنظمة ءو تعديل نظامها الداخلي، والتي تت لن موافقة ءغلبية ثلثووي ءعووواط 

 الهيتة العامة.

لسووة ويعاونووه عووووان، يدير جلسات الهيتة العامة عوو هيتة عامة يووت  انتخابووه فووي بدايووة الج  - هي

ءحدهما يكون مقررا، على ان يحظى الث ثة بموافقة االغلبية البسووي ة. ويسووتثنى موون ادارة جلسووات 

 الهيتة العامة ءعواط مجل  االدارة المنحل.

 :مها  الهيتة العامةثالثاً:  

مناق ة التقارير مناق ة فعاليات المنظمة وبرنامجها ونظامها الداخلي وميزانيتها المالية، وكذلك      -أ  

 المالية منها واالدارية واقرار الم اري  المرفوعة اليها، وتقيي  اداتها خ ل الدورة االنتخابية.

اصدار قرارات وتوصيات تعني ب ؤون المنظمة وفي ا ار اختصاصها واهدافها تلز  مجلوو    -ب  

 االدارة تنهيذها ومتابعتها.

 ثوو   سوونواتادارة جديوود بواليووة اخوورى موودتها حوول مجلوو  ادارة المنظمووة وانتخووان مجلوو   -ج 

 وباالقتراع السر  المبا ر.

اقرار النظا  الداخلي للمنظمة، ولها الحق في اجراط التعدي ت الم لوبة عليه بنوواطاا علووى  لوون   -د  

( ءعواط الهيتووة العامووة ءو ب لوون موون مجلوو  االدارة وبموافقووة ءغلبيووة ثلثووي االعووواط 1/5خم  )

 يتة العامة.  الحاورين من اله

مساطلة مجل  االدارة جزطاا ءو كام ا ولها الحق بسحن الثقة من ء  عوو من ءعواط مجلوو   - هي

 ( عدد ءعواتها وبموافقة ءغلبية ثلثي الحاورين.1/5االدارة ب لن من خم  )

 لها جمي  ص حيات مجل  االدارة ورتيسها.  -و 

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

حل المنظمووة بموافقووة ءغلبيووة ثلثووي ءعووواتها، و تووؤول االموووال المنقولووة وغيوور المنقولووة الووى   - ط

 جمعيات عراقية مماثلة االهداف والمبادىط تحددها الهيتة العامة.

جان داتمية على ان يت  تحديد مهامها من قبل مجل  االدارة الحقا و هي ) لجنة الرصد ت كيل ل  - 

اللجنووة   –لجنة الع قات العامة    –لجنة الم اري  و البرامك و الت وير    –اللجنة المالية    –و التوثيق  

ع المهجوور لجنووة  ووؤون فوورو   –لجنة المراة و ال هل وو لجنة االغاثة    –اللجنة القانونية    –االع مية  

 .(المعنية بحقوق االنسان  لجنة الدراسات و البحو و في الخارج 

 

 مجلييييييييس االدارة

 المادة الثالثة عار: 

 تاديل ومهام مجلس االدارة:

 أوالً: آلية تاديل مجلس االدارة:

الهيتة العامة ءعواط مجل  االدارة لدورة تمتوود ) لووث   سوونوات ( تبوودء موون توواريخ   تنتخن- -1

لمجل ، وفي حال تعووذر عقوود اجتموواع الهيتووة العامووة ألسووبان خووارج ارادة المنظمووة ت كيل ا

وقدراتها )ظروف قاهرة، تدهور الوو  االمني في البلد، عد  توووفر موووارد ماليووة كافيووة (، 

يحق لمجل  االدارة اتخاذ قرار بأغلبية ءعواته لتمديد والية المجل  لمدة التزيوود عوون اثنووي 

للهيتووة   (، يت  السعي خ لهووا باالعووداد والتهيتووة لعقوود االجتموواع العووا ع ر  هراا )سنة واحدة

وفي حال استمرار الظروف القاهرة )دأنتاار وباء او غير ذلك( الى ادثر من سنة، .  العامة

 ياقد اجتماا الهيئة الاامة باد ثالثة  ااهر من عودة االمور الى الحالة الطبياية  

ليين، وعووين اثنووين  احتيووا ، ينتخبووون بوواالقتراع يتكون المجل  من خمسة ءعواط ءص  - 2

السر  المبا ر في االجتماع العا  للهيتة العامة، وعووين احتيا ، على ان يكون االعووواط 

 االصليين واالحتيا  مقيمين في الو ن.
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ا   ،الخمسووةفي اول اجتماع لووه بعوود ت ووكيله رتيسووا لووه ، موون بووين ءعووواته    ينتخن المجل   -3 وناتبووا

ورتيسا لهروع المهجر، ويت  توزي  المهووا  األخوورى لبقيووة   ،(سنوات  3)  للرتي  لدورة كاملة ءمدها  

 ءعواط المجل .

يحق لكل عوو تر يح نهسه لمجل  اإلدارة، خوو ل اجتموواع الهيتووة العامووة، باسووتثناط األعووواط   -4

واحوودة ى علووى عوووويته سوونة على ان يكون المر ح قد مو،رالهخريين واألعواط في فترة االختبا

من األعواط الحاورين في االجتماع العا  للهيتة العامووة.   اناألقل، وان يثني على تر يحه ءثن على  

كما يستثنى من التر يح لمجل  االدارة كل عوو انخر  في االدارة العليووا لمنظمووة اخوورى )رتيسوواا 

تقالته او انتهوواط مهامووه او التزاماتووه او عوو مجل  ادارة(، ويمكنه التر يح اذا ما قد  ما يثبووت اسوو 

 م  تلك المنظمة المعنية.

 ثانياً: آلية اتخاذ القرارات في مجلس االدارة:

ا واحداا على االقل كل ث ثة ء هر ب لوون موون رتووي  مجلوو    -أ   ا اعتياديا يعقد مجل  االدارة اجتماعا

ن الوورتي  ءو ب لوون موون االدارة ءوموون ث ثووة موون ءعووواته، وينعقوود االجتموواع ال ووارىط بوودعوة موو 

 عووين من مجل  االدارة.

يبلغ رتي  مجل  االدارة بموعد وجدول ءعمال االجتماع قبوول اسووبوع علووى االقوول موون توواريخ   -ب  

 االجتماع.

 يتحقق النصان الجتماع مجل  االدارة بحوور ث ثة من ءعواته الخمسة. -ج 

وفي حال تساو  االصوووات توورجح كهووة يت  اتخاذ القرارات بموافقة نصف الحوور زاتد واحد    -د  

 الجهة المتومنة صوت رتي  المجل .

 ثالثاً: مهام مجلس االدارة:

ث ثووة لعمل المنظمة خ ل موودة ال تتعوودى  استراتيجية وخ ة واعداد لواتح وآليات داخلية     وو   -أ  

 .وقد تعدل من قبله الهيتة العامة  بعد انتخان المجل  وتعرض على اعواط  ء هر 

 متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من الهيتة العامة والعمل على تنهيذها. -ب  

 اقرار قبول انتسان االعواط الجدد الى المنظمة بعد استيهاط  رو  العووية. -ج 
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القيا  بمناق ة برامك وخ   المنظمة وتجراطات التعيووين واإليهوواد وتقوودير رواتوون العوواملين موون   -د  

 يمكن لهذه المجموعة العاملة ءن تكون من غير المنتسبين للمنظمة.الخبراط اإلداريين ، و 

 اصدار البيانات والتصريحات والنداطات التي تعني بأهداف المنظمة.  - هي

 ت كيل لجان متخصصة لتنهيذ برامك المنظمة ون ا اتها.  -و 

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

 يحق للمجل  فتح  وغلق فروع داخل وخارج العراق. -خ

 اصدار قرارات ولواتح تنهيذية وفق ءحكا  مواد هذا النظا  والعمل على تنهيذها. - ط

يحق للمجل  البت بمصير عووية ء  عوو بما فيه  االعواط المؤسسين فووي حووال هجوورته    -   

 التهاعل م  فعالياتها.  ءو انق اع اتصاله  ءوتواصله  م  المنظمة او عد 

اجراط تقيي  دور  لن ا ات وبرامك المنظمة ولكافة العاملين في المكاتن واللجان العاملة، ولووه  - ك

 الحق في اتخاذ كافة االجراطات ال زمة لومان تقد  وديمومة العمل فيها.

اسووية ودينيووة يحق لمجل  االدارة منح صهة العووية الهخرية ل خصيات ءكاديمية وعلميووة وسي  - ل

و نية ءو دولية ولمنظمات محلية ودولية، م هود لها بمواقهها المناصرة لحقوق االنسووان، والداعمووة 

 للمنظمة.

ا للنظا  الداخلي للمنظمووة ويووت  يحق لمجلس االدارة  - م اصدار لواتح داخلية لتنظي  آليات العمل وفقا

 اقرارها من قبل الهيتة العامة.

وبموافقووة ءغلبيووة ثلثووي ءعووواته  لوون عقوود اجتموواع عووا  اسووتثناتي للهيتووة  يحق لمجل  االدارة - ن

 العامة.

 رئيييييس مجلييييس االدارة 

 المادة الراباة عار:

 رئيس مجلس االدارة:

 اوالً: آلية انتخاب رئيس مجلس االدارة:
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ا للمجل  من بينه .  - أ  ينتخن ءعواط مجل  االدارة رتيسا

ا ءو غير ذلك م   يجن ان اليتعارض منصبه او  - ب ا ءو سياسيا ا ءو برلمانيا مركزه سواط كان حكوميا

  بيعة المنظمة المستقلة.

وله حق فتح حسان مصرفي للمنظمة وتحريك حساباتها عن  ريووق االيووداع والسووحن وتخويوول   -ج

ا للقيا  بذلك.  من يراه مناسبا

 ثانياً: مهام رئيس مجلس االدارة:

االدارة ويحل محله ناتبه في حال غيابه، ولووه الحووق فووي تخويوول  ادارة ورتاسة اجتماعات مجل   -أ  

 ء  عوو آخر من بين ءعواط مجل  االدارة.

تنهيذ ومتابعة الخ   والبرامك واالستراتيجيات العامة للمنظمة وتوقيوو  قوورارات المجلوو  عنوود   -ب  

ة والسووج ت الماليووة المصادقة عليها في مجل  االدارة باالكثرية الم لوبة ومراقبة االوامر االداريوو 

 وم اري  اللجان وآليات تنهيذ البرامك والع قات العامة وتوقي  االتهاقيات م  الجهات الخارجية.

تمثيل المنظمة في مختلف االن  ة الو نية واالقليمية والعالمية و اتخاذ القرارات ب انها، وهووو   -ج  

موون ءعووواط المجلوو  "االصوولي" لكووي النا ق الرسمي بأسمها، ويمكن له تخويل ناتبه ءو ء  عوو 

 ينون عنه في هذه االن  ة.

يحووق لوورتي  المجلوو  االسووتعانة بووالكوادر والخبوورات الهنيووة فووي المن قووة ءو بووأ  عوووو يتمتوو   -د

 بالكهاطة الم لوبة وا راكه في االن  ة المختلهة.

لووك قيووا  يكون رتي  المجل  هو اآلمر بالصوورف والتوقيوو  علووى الصووكوك، علووى ان يسووبق ذ - هي

الرسمية، بعد ان يت  توقيعها من قبل مسؤول   واإلجراطات  األوراقمسؤول ال ؤون المالية بتحوير  

 ال ؤون المالية.

تحظى اجراطات التعيين المبنية على ءسا  الكهوواطة وكووذلك االيهوواد، وتحديوود االجووور ومرتبووات   -و  

واالنهوواق المووالي فووي مختلووف مجاالتووه في المنظمووة وتكوواليف االيهوواد  اإلداريينالعاملين من الخبراط 

بموافقة رتي  المجل ، ويتمت  كذلك بص حية التوقي  على المراس ت الرسمية وتوجيووه الوودعوات 

 النداطات والتصريحات.  وت  ق
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في حالة استقالة رتي  المجل  ءو ترك منصبه بسبن ) االنسحان ، الهجرة، االعتقووال ،  ووغله   -ز  

لة،  ثبوت عد  قدرته على اداط مهامووه بسووبن اصووابته بعجووز عقلووي ءو منصن رسمي رفي  في الدو 

ء  سووبن آخوور( يحوول ناتبووة بوودالا عنووه ويووواف   جسد  بعد اقرار مجل  االدارة بووذلك ، الوفوواة، ءو 

عوو جديد الى المجل  من االعواط االحتيا  مموون حصوول علووى ءكثوور االصوووات ءو مموون يكووون 

 اص والحاجة الم لوبة لمجل  االدارة.مؤه ا لسد الهراغ الحاصل وفق االختص

لوورتي  المنظمووة ءو موون ينووون عنووه صوو حية ت ووكيل وحوودة اغاثووة عاجلووة للعموول فووي المجووال  -خ 

وووحايا الكوووار  ال بيعيووة والنزاعووات المسوولحة وانت ووار  إلنقوواذ ال وووارداالنسوواني فووي حوواالت 

موو  التبرعووات العينيووة والماديووة . تكون مهمووة الوحوودة تقوودي  المسوواعدة الممكنووة وج واألوبتةالمجاعة  

 .وال واردبتقديمها الى المنكوبين، تسمى بوحدة االغاثة  

في حال حدو  فراغ بسبن ) االنسووحان، وقووف العووووية، االسووتقالة، الهجوورة، الوفوواة( ءو ء    -ط  

سبن آخر ألحد ءعووواط مجلوو  االدارة، يحوودد رتووي  المجلوو  موعووداا فووي موودة ءقصوواها اسووبوعان 

االعووواط االحتيووا  ) اختيووار االحتيووا  االول ءواالحتيووا   المؤهوول لسوود الحاجووة  ألختيووار ءحوود

 واالختصاص الم لون في مجل  االدارة (.

يحق للرتي  اصدار قرار وقف عووية ء  عوووو فووي المجلوو  لغايووة االجتموواع العووا  للهيتووة   -   

سوومعة المنظمووة علووى ان العامة، في حووال خرقووه للنظووا  الووداخلي للمنظمووة او التجوواوز ءو االسوواطة ل

، ويحل محله في مدة الوقووف ءحوود ءعووواط المجلوو  األصليينيحظى القرار بأغلبية ءعواط المجل  

 االحتيا .

 نائيييب رئييييييس المنظميييية 

 المادة الخامسة عار:

 نائب رئيس مجلس االدارة:

 اوالً: آلية انتخاب نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة:

ارة من انتخان رتي  المنظمة ، يووت  انتخووان ناتبووا للوورتي  موون بووين ءعووواته بعد انتهاط مجل  االد

 االصليين.

 ثانياً: مهام نائب رئيس مجلس االدارة:
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 يحل محل رتي  المنظمة في ادارة ورتاسة اجتماعات مجل  االدارة في حال غيان الرتي . -أ 

غلبية على االسووتقالة، ءو هجرتووه ءو في حال وفاة او استقالة الرتي  وموافقة مجل  االدارة باال  -ب  

تعروه لألعتقال التعسهي ، ءو ثبوت عد  القوودرة علووى اداط مهامووه بسووبن اصووابته بعجووز عقلووي او 

 جسد  ، يحل ناتن الرتي  محله لحين عقد ءقرن اجتماع للهيتة العامة.

الوورتي  بعوود   والدوليووة فووي حووال غيووان  واإلقليميووةيمكنه تمثيل المنظمة لدى المحافوول الو نيووة    -ج  

 حصوله على تخويل منه.

في حال غيان الرتي ، يحق له ت ووكيل وحوودة اغاثووة عاجلووة فووي المجووال االنسوواني فووي حوواالت   -د  

 .واألوبتةوحايا الكوار  ال بيعية والنزاعات المسلحة وانت ار المجاعة   إلنقاذ ال وارد

 

 

 

 الصيييييييييروا 

 المادة السادسة عار:

 :تاديل الصروا ومهامها

بهدف تعزيز قدرة المنظمة للقيا  بمهامها ومتابعة برامجها وتحقيق ءهدافها في من قووة جغرافيووة مووا، 

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

 أوالً: آلية تاديل الصرا:

االدارة، عنوود تهتح فروع للمنظمة بقرار من رتي  مجل  االدارة وموافقة ءغلبية ءعواط مجل   - أ

(   5و )    ،في المن قة المراد فتح الهرع فيهووا  ،( تسعة ءعواط ءو ءكثر9بلوغ عدد ءعواط المنظمة )

 فروع المهجر. في   ءو ءكثر

واثنووين احتيووا ،  ،ءصليين بومنه  رتي  الهرع ،ءعواطاو اكثر 3يكون للهرع هيتة تتكون من  - ب

ر  المبا وور فووي اجتموواع انتخووابي عووا  يعقوود لهووذا واالحتيووا  بوواالقتراع السوو   األصووليينيت  انتخووان  
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سنوات ، ويحوره فق  ءعواط المنظمة، ومن ن اق الرقعة الجغرافية التي يووراد   3الغرض ، كل  

فتح الهرع فيها، وي رف على االجتماع مجل  ادارة المنظمة، ويت  انتخان رتي  الهرع وناتبه موون 

تعقده هيتة الهرع، وتوزع المها  بين بقيووة االعووواط   في ءول اجتماع  األصليين  الث ثة  بين االعواط

 حسن كهاطاته  وقدراته 

ءموووال الهوورع   تليووهمووا تووؤول    فووي  يعد مجل  ادارة المنظمة الجهووة المسووؤولة فووي اتخوواذ القوورار  -ج

، وحسوون م  تأكيد عودة ءموال وممتلكووات الهوورع الووى المقوور الرتيسووي للمنظمووة  وممتلكاته بعد غلقه

 نوحة له وفق هذا النظا  .الص حيات المم

 ثانياً: آلية اتخاذ القرارات في الصرا:

ا واحداا على االقل كل    -ء ا(   يعقد الهرع اجتماعا ب لن من رتي  الهرع ءو من ءثنين )ستون يوما

ا( للمهجرو من اعواته،   )تسعون يوما

 . ث ثةال من ءعواته  اثنينيكون النصان الجتماع الهرع هو حوور - ب

 .لث  من مجموع اعووين اثنين  اذ القرارات بموافقة يت  اتخ   - ج

 ثالثاً: مهام الصرا:

يقووو  الهوورع بجميوو  المهووا  التووي موون  ووانها تحقيووق اهووداف المنظمووة وانجوواز برامجهووا ومتابعووة  - أ

فعالياتها وتنهيذ القرارات والتوصيات التي ءقرت في االجتماع العا  للهيتووة العامووة او التووي صوودرت 

 ارة المنظمة ورتيسه.من مجل  اد

ومتابعتهووا ووومن ن وواق فووي المنووا ق )محليووا(    رصد انتهاكات حقوق االنسان التي قد تحد       -ب  

 .عمل الهرع ورفعها الى مجل  االدارة ءو الى الهروع  في المهجر.

اصوودار البيانووات وااليووواحات والنووداطات التووي تعنووي بحقوووق االنسووان وباهووداف المنظمووة،  -ج 

 ي  مجل  االدارة.وبموافقة رت 

 است    لبات االنتسان الى المنظمة ورفعها الى مجل  االدارة للبت فيها. -د 

ألنهاط عووية االعواط المنتسبين الى الهرع ءو البت في  لبات استقالته  ، تقو  هيتووة الهوورع   -  هي

 اسن ب أنها .برفعها الى مجل  ادارة المنظمة مقرونة بتوصية هيتة الهرع ، ألتخاذ القرار المن 
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يحووق للهوورع ت ووكيل لجووان محليووة للمنظمووة حسوون الحاجووة والووورورة فووي القوورى والقصووبات  - ز

 والبلدات والنواحي التي تق  ومن ن اق عمله بعد موافقة مجل  االدارة .

 : مهام رئيس هيئة الصرا: راباا

 ادارة ورتاسة اجتماعات هيتة الهرع ، ويحل محله ناتبه في حال غيابه . -أ 

تنهيذ ومتابعة برامك وخ   المنظمة وقرارات وتوصيات الهيتووة العامووة ومجلوو  االدارة، ولووه   -ب  

 حق تمثيل المنظمة في مختلف االن  ة القاتمة في ن اق من قته.

التنسيق بين مجل  االدارة والهرع، وله حق حوور اجتماعات مجل  ادارة المنظمة في حووال   -ج  

 ارة، وفي حال حووره لي  له حق التصويت.الورورة، وبموافقة مجل  االد

 

 

 

 اللجيييان المحليييية 

 المادة الساباة عار:

 تاديل اللجان المحلية ومهامها:

بهدف تعزيز قدرة فروع المنظمة في تنهيووذ ومتابعووة خ وو  المنظمووة وبرامجهووا، وموون اجوول تحقيووق 

والبلدات والنواحي، ومن ن اق ءهدافها االنسانية ، يمكنها ت كيل لجان محلية في القرى والقصبات  

 جغرافية عمل الهرع ، لتكون بمثابة وحدات اسناد ودع  للمنظمة.

 آلية ت كيل اللجنة المحلية: أوال :

في حال وجود ورورة وحاجة لت كيل لجنة محلية ، يت  ت كيلها بقرار من هيتة الهرع وبموافقووة  -أ

( ث ثووة ءعووواط ءو ءكثوور فووي المن قووة 3مجل  ادارة المنظمة ، عند بلوووغ عوودد ءعووواط المنظمووة )

 المراد ت كيل لجنة محلية فيها.
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تتكون ادارة اللجنة المحلية موون ث ثووة ءعووواط موون ووومنه  رتووي  اللجنووة ، يووت  انتخووابه  فووي   -ب  

اجتماع انتخابي ، يعقد كل ث   سنوات  ويحوووره فقوو  ءعووواط المنظمووة، ووومن ن وواق المن قووة 

ت رف على االجتماع هيتة الهرع ، ويمكوون زيووادة عوودد ءعووواط ادارة المراد ت كيل المحلية فيها، و 

 ( خمسة ءعواط.5اللجنة وحسن الحاجة وبموافقة هيتة الهرع، على ان اليزيد عدده  عن )

 

الث ثة للجنة في ءول اجتموواع للجنووة المحليووة بعوود   األعواطينتخن رتي  اللجنة المحلية من بين    -ج

 ت كيلها .

لمحلية تنظيميا بهيتة الهرع التي لهووا صوو حية ت ووكيلها وحلهووا بعوود موافقووة مجلوو  ترتب  اللجنة ا  -د

اموال وممتلكات اللجنة المحليووة ، وحسوون  تليهادارة المنظمة ، الذ  يعد الجهة المسؤولة فيما تؤول 

 الص حيات الممنوحة للمجل  وفق هذا النظا  .

 

 ثانيا: مهام اللجنة المحلية:

ة بجمي  المها  التي من  ووأنها تحقيووق ءهووداف المنظمووة ، وانجوواز برامجهووا ، تقو   اللجنة المحلي  -أ

وتنهيذ القرارات والتوصيات التي صدرت من الجمعية العامة ءو مجلوو  االدارة ورتيسووه ءو موون 

 هيتة الهرع ورتيسه.

 تقو  المحلية بجمي  المها  التي من  أنها تحقيووق ءهووداف المنظمووة ، وانجوواز برامجهووا ، وتنهيووذ  -ب

القرارات والتوصيات التي صدرت من الجمعية العامة ءو مجل  االدارة ورتيسه ءو من هيتة الهوورع 

 ورتيسه.

است    لبات االنتسان الى المنظمة ورفعها الى هيتووة الهوورع التووي بوودورها تقووو  برفعهووا الووى   -ج  

 مجل  ادارة المنظمة للبت فيها.

 ثالثا: مهام رئيس اللجنة المحلية:

ارة اجتماعات اللجنة المحلية ، والتنسيق بين المحلية وهيتووة الهوورع، ولووه حووق حوووور رتاسة واد -أ

اجتماعات هيتة الهرع في حال الورورة وبموافقة هيتة الهوورع، وفووي حووال حووووره لووي  لووه حووق 

 التصويت.
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متابعة وتنهيذ القرارات والتوصيات الصادرة موون هيتووة الهوورع ورتيسووها ءو موون مجلوو  االدارة  -ب

 ورتيسه .

 تنهيذ برامك وخ   المنظمة وم اريعها ومن ن اق عمل اللجنة المحلية. -ج

 المادة الثامنة عار:

 الموارد واالدارة المالية:

تعتمد مصادر تمويل المنظمة على ا تراكات ءعووواتها والهبووات والتبرعووات والموونح المقدمووة أوالً:  

ة واقتصووادية وتجاريووة مهتمووة موون الموووا نين والجمعيووات الخيريووة واالنسووانية ، ومؤسسووات ماليوو 

 ومتعاونة ، وكذلك من المنظمات المثيلة والصديقة ، واية مصادر اخرى غير م رو ة وم ووروعة

 .الخ كحم ت جم  الموارد داخل وخارج العراق

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

ا.يحق لمجل  االدارة تعديل بدالت اال تراك سن   ثالثاً:  ويا

بأس  المنظمة في المصارف وتخويوول  مصرفي  حسان لرتي  مجل  ادارة المنظمة حق فتحرابااً:  

المسؤول المالي او من يراه مناسباا من االعواط للقيا  بذلك، كما له الحق فووي تخويوول منوودوبين موون 

ات اعواط المنظمة لتحريك الحسان في االيداع والسحن والتوقي  على الصووكوك، وحسوون مقتوووي 

 مصلحة المنظمة وس مة ووعها المالي.

تعتبر جمي  الممتلكات المنقولة وغير المنقولووة والعاتوودة للمنظمووة، ممتلكووات مخصصووة لهووا خامساً:  

كمنظمة مستقلة، وال يترتن أل  من ءعواتها من الذين تنتهي ع قته  بالمنظمووة حووق الم البووة بهووا 

 ءو بجزط منها بأ   كل من اال كال.

 تاساة عار:المادة ال

 تاديل النظام الداخلي:

يت  تعديل النظا  الداخلي للمنظمة في اجتماع الهيتة العامة ءمووا ب لوون موون مجلوو  االدارة ءو خموو  

( اعواط الهيتة العامة ويقر التعديل موون ءغلبيووة الثلثووين موون االعووواط الحاووورين موون الهيتووة 1/5)

ا للنصان.  العامة وفقا
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 المادة الاارون:

 داخلها:  األموالواندماجها وتجزئتها ونقل   حل المنظمة

يت  حل المنظمة بقرار من الهيتة العامة وبموافقة ءغلبية ثلثي ءعواتها، وتؤول ءموال وممتلكات   -أ  

المنظمة المنقولة وغير المنقولة في حال حلها، الى منظمات عراقية مثيلة تحموول ذات االختصوواص، 

 ي ة من الحوور ويت  ذلك في فروع المهجر ايوا. البس  باألغلبيةتحددها الهيتة العامة 

، مسووجلة فووي داتوورة باألهوودافللهيتة العامة ص حية اندماج المنظمة م  منظمووة متماثلووة معهووا   -ب  

 البسي ة من الحوور.  باألغلبيةالمنظمات غير الحكومية  

 ي ة من الحوور. البس  باألغلبيةداخلها   األموالللهيتة العامة ص حية تجزتة المنظمة ونقل   -ج 

 


