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  :المادة االولى
 منظمة حمورابي لحقوق االنسان  :االسم

Hammurabi Human Rights Organization 
  (HHRO)ومختصرها 
  :المادة الثانية

  .مجمع القادسية الوزاري –حي القادسية  –مقرها الرئيس في العاصمة بغداد : عنوان المنظمة
   :المادة الثالثة 

ة،    :تعريف المنظمة ر حكومي تقلة، غي ة، تتكون من أعضاء وناشطين       منظمة عراقية، مس وال ربحي
دفاع عن     ا لل في مجال حقوق االنسان، يؤمنون بأن االنسان قيمة عليا ينبغي احترامها، تطوعوا جميع

ة االنسان العراق    ه أو جنسه أو أصله أو         حقوق وآرام ه أو قوميت ه أو طائفت ي، بغض النظر عن دين
  . فكره واتجاهه السياسي

  :المادة الرابعة
 :شعار المنظمة وختمها المعتمدين مبينين أدناه

ة لم  :شعار المنظم ا يس ل، وفيه ي باب ة ف ة القديم ار العراقي ارة عن صورة مستوحاة من اآلث هو عب
و ا (المشرع الملك حمورابي  الم   أب وانين في الع وق        ) لق ة الحق ر عن أهمي ه، وهي تعب شريعته وقوانين

ة     ة الكرام التي اليمكن ضمانها أو حمايتها االَ  عبر القوانين والتشريعات، ومن خاللها ضمان وحماي
  .االنسانية، والسعفتان ترمز أيضًا الى العراق وتعبر عن الخير والعطاء والعدالة والسالم

  
  

  االهــــــــــداف
  

  :المادة الخامسة
  :أهداف المنظمة: أوال
ابع          أـ   ة وتت ة والدولي ة واالقليمي ى المستويات الوطني ادين وعل الدفاع عن حقوق االنسان في آل المي

االنشطة ذات الصلة بحقوق االنسان ورصد االنتهاآات التي تحدث، ومتابعتها، ومنع وقوع هدر في   
  .حقوق االنسان

ات والقوانيين الوضعية ذات الصلة بحقوق االنسان، ودستوريتها، ومتابعة مراقبة تطبيق التشريع ب ـ 
ات والصكوك            ة مع التزامات العراق في االتفاقي مدى تكيف نصوص الدستور والتشريعات الوطني

  .الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان، وتسجيل أية خروقات بهذا الصدد
وعي وترسيخ وتطوير    ج ـ  يم   نشر ال وق   وق ة حق وق       ثقاف ام بحق الء االهتم وم، واي ى العم االنسان عل

ة        ات المنظم أهيلهم حسب امكان نهم وت المرأة والطفل والمعوقين والعجزة، والسعي لمساعدتهم وتمكي
  . المتاحة

ا خاصا        -د  ة اهتمام ولي المنظم ي، ت باالضافة الى اهتمامها بجميع شرائح ومكونات المجتمع العراق
ات ال  ات والمكون ؤون القومي ية،    بش ة والسياس وقهم المدني ا يضمن حق ة، بم ات الديني صغيرة واالقلي

  . واحترام خصوصيتهم الدينية والقومية والثقافية واللغوية



 

    

ـ  ا         -ه لية، بم اطقهم االص ارهم ومن ى دي ودة ال ي الع اجرين ف ين والمه رين والآلجئ اعدة المهج مس
  .يتناسب وقدرات المنظمة

ة  العمل على اتخاذ االجراءات الس و ـ  لمية والقانونية على المستويين الوطني والدولي، للتصدي وادان
ادة      ال االب ا من أعم االنتهاآات الصارخة لحقوق االنسان التي قد تحدث في العراق وتصنف على انه

  .الجماعية والجرائم ضد االنسانية 
وي العراقي من الصفوف             ز ـ   انية في النظام الترب اهيم االنس ى ترسيخ المف ى   السعي ال رة وال المبك

  .الدراسات الجامعية والعليا 
  :تقوم المنظمة بتحقيق اهدافها بالوسائل التالية: ثانيا
  .القيام بحمالت المناصرة والتوعية والبحث والتدريب وغيرها من الوسائل السلميةأ ـ 
زاعم التي    -ب  د   اصدار تقارير فصلية أو سنوية وحسب امكانات المنظمة تتضمن االنتهاآات والم ق

ر         ة وغي زة الحكومي ل االجه يتعرض لها المواطنيين العراقيين والمقيميين االجانب في العراق من قب
  .الحكومية ومتابعة ذلك 

ا   -ج  تقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات ذات العالقة لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليه
  .وصادق عليها العراق  في الدستور وفي القوانين واالتفاقيات الدولية التي وقعها

دوات          -د  د الن ا وعق ة وموارده ات المنظم ق امكان ات وف ات ودوري رات ومطبوع دار نش اص
  .الجماهيرية والتلفزيونية للتوعية بأهمية احترام وصيانة حقوق االنسان

ـ ـ     راداً   ه راقيين اف واطنين الع ن الم ة م كاوى المقدم ة الش ى المنظم راد   أو تتلق ن االف ات، وم جماع
ة         الم اذ المنظم وق االنسان، واتخ راق، حول حدوث انتهاآات لحق المناسبة   االجراءات قيمين في الع

ة اذا              ات االولي واردة واجراء التحقيق د من صحة الشكاوى ال د التأآ ة، بع دى الجهات المعني للتدخل ل
رية التا     ى الس اظ عل ع الحف أنها، م ات والتوصيات بش ورة والمقترح ديم المش ر، وتق ة اقتضى االم م

  .ألسماء مقدميها
وق     -و  ة بحق ة المعني ة والحكومي ر الحكومي ة غي ة والعالمي ات الوطني ع المنظم يق م اون والتنس التع

  .االنسان ، انطالقا من آون حقوق االنسان ، حقوقا انسانية عالمية 
ة خر          -ز  ا بأي ة والقضائية ، علم ة ، التشريعية والتنفيذي ثالث للدول ات  اشعار واحاطة السلطات ال وق

ات و         ي االنتهاآ بة مرتكب ة لمحاس دابير العاجل اذ الت ة بأتخ ان ، والمطالب وق االنس ويض تلحق ع
ر الرسمية من         المتضررين ، آما يمكن للمنظمة القيام باالنذار المبكر لتحذير الجهات الرسمية وغي

  .تنجم عنهااحتمال حدوث انتهاآات لحقوق االنسان قبل وقوعها لتفادي المآسي االنسانية التي قد 
اعي  -ح  الح االجتم ز االص جون ومراآ اآم والس ارة المح ائها لزي د أعض ة ان توف ن للمنظم يمك

ة     ود تعسف أو المساس بكرام دم وج ن ع د م ة ، للتأآ زة االمني رطة واالجه ز الش والمواقف ومراآ
ت        ع الدس ارض م ا يتع ذيب بم ية، آالتع ة القاس ة أو المعامل وة المفرط تخدام الق ان، باس ور االنس

  .والتشريعات الوطنية واالعالنات والصكوك الدولية لحقوق االنسان 
ي     -ط  راق ف ات  الع ع التزام ة م ريعات الوطني تور والتش ف نصوص الدس دى تكي ة م ابع المنظم تت

  . االتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان وتسجيل اية خروقات بهذا الصدد
بأنتهاآات حقوق االنسان واحالتها الى االدعاء العام ألتخاذ االجراءات  تحريك الدعاوي المتعلقة  -ي 

  .القانونية بشأنها
  



 

    

  :السادسةالمادة 
  :العضوية

  .هو آل من تمت الموافقة على طلب انتسابه واصبح عضوًا في الهيئة العامة: العضو: أوًال
ا التر   : ثانيا ه     يقضي العضو فترة اختبار لمدة ستة أشهر واليحق خالله ه يمكن شح أو التصويت ولكن

  .حضور اجتماعات الهيئة العامة
ة    : العضو الفخري :ثالثًا ة وطني وهي العضوية الممنوحة لشخصيات أآاديمية وعلمية وسياسية وديني

تثنى     ة، ويس أو دولية، مشهود لها بمواقفها المناصرة لحقوق االنسان ولحقوق االقليات وقضاياه العادل
  .من التصويت والترشيح

  :بعةالمادة السا
  :شروط وآلية العضوية

  :شروط انتساب االفراد: أوًال
ة    ي وعراقي ل عراق ق لك راق،  يح ي الع يم ف اء   أو مق ن االنتم ر ع ض النظ بغ

ة           ى منظم اب ال ه االنتس راق أو خارج ل الع ي داخ ان ف واء آ ي، س القومي،الديني،الطائفي،السياس
  :حمورابي لحقوق االنسان وفقا للشروط التالية 

  .، وان يكون آامل االهليةعامًا) ٢١(ان اليقل عمره عن  -أ
  .جنائيةواالخالق، ولم يرتكب جريمة  أن يكون حسن السيرة والسلوك - ب
  .، ويقبل بالنظام الداخلي آتابةيؤمن بأهداف ومبادئ وقيم المنظمة االنسانية ويلتزم بتنفيذهاان  - ج
  .القلياتان يكون ناشطًا في مجال حقوق االنسان وا - ء
يتخذ من المنظمة منبرا لترويج أفكاره وميوله السياسية أو الشخصية لتحقيق أهداف خارج   ان ال - هـ

  .اطار قيم وأهداف المنظمة 
ان اليستغل موقعه وعضويته في المنظمة الغراض ودوافع شخصية من اجل استغالل االخرين    - و

  .والربح الشخصي
  :آليات االنتساب: ثانيًا
  .مرتين في السنة لمدة شهر لكل مرة وفق قرار مجلس االدارة علنًا باب االنتساب يفتح - أ
سيتم انضمامهم للمنظمة خالل السنة وقبل فتح  نوالذي ،يحدد مجلس االدارة عدد االعضاء الجدد - ب

  .من العدد االجمالي للمنظمة% ١٠، على ان اليزيد عدد االعضاء سنويًا عن باب االنتساب
  .لب االنتساب تحريريًا ويتعهد بالعمل وفق النظام الداخلي للمنظمة ولتحقيق أهدافهايقدم ط - ج
  .يوافق مجلس االدارة على الطلب خالل شهرين من تاريخ تقديمه - ء
  .في حال رفض الطلب، على مجلس االدارة بيان أسباب الرفض ويتم تقديمها للمتقدم بالطلب - هـ
ام مجلس  -و ن أم دم حق الطع دم رد  للمتق ال ع ي ح ه، وف اريخ تبليغ ن ت هر م رة ش االدارة خالل فت

  .المجلس يعتبر ذلك رفضًا لطلب الطعن
ا الترشيح أو التصويت،              - ز ه خالله دة ستة أشهر اليحق ل ار لم رة أختب د لفت يخضع آل عضو جدي

  .ويصبح بعدها عضوًا بكامل الحقوق مالم يبلغ بغير ذلك من قبل مجلس االدارة
  :نةالثامالمادة 

  :يفقد العضو عضويته من المنظمة في الحاالت التالية: فقدان العضوية
  .االستقالة الخطية من قبل العضو :أوًال



 

    

  .فقدان أحد شروط العضوية :ثانيًا
  .الغياب عن اجتماعين متتاليين للهيئة العامة دون عذر مقبول :ثالثًا
ه بخصوص      عدم تسديد رسوم االشتراآات للسنتين السابقتين ب :رابعًا ذار ل ه االن عد شهرين من توجي
  .ذلك

داخلي، والخروج عن نهج واهداف         :خامسًا عدم االلتزام بالمبادىء واالنظمة أو االخالل بالنظام ال
  .المنظمة
  الوفاة: سادسا 
  :التاسعةالمادة 

  :حقوق العضو
ريين واالعض       :أوًال اء الفخ تثناء االعض اب باس ح واالنتخ اء الترش ة االعض ق لكاف رة  يح ي فت اء ف

  .االختبار على ان يكون قد سدد العضو رسوم اشتراآاته للسنوات الماضية والسنة الحالية
يحق ألي عضو طرح آرائه وأفكاره واقتراح المشاريع بحرية وممارسة النقد البناء ألي عضو  :ثانيًا

  .أو هيئة او لجنة من لجان المنظمة
ًا ارآة   :ثالث ة المش ع أعضاء المنظم ارج  يحق لجمي ي تجري داخل وخ طة الت ات واالنش ي الفعالي ف

س االدارة  ن مجل ف م راق وبتكلي ة الع اص وطبيع اءة واالختص ايير الكف ق مع جم وف ا ينس ، وبم
  .الفعاليات ومقتضيات الضرورة والحاجة

  :العاشرةالمادة 
  :واجبات العضو

اعي   :أوًال طه االجتم ات ضمن وس ان واالقلي وق االنس ف بحق ى التثقي ل عل داف  العم ف بأه والتعري
  .المنظمة ونشاطاتها والمشارآة في فعالياتها للدفاع عن حقوق االنسان

  .االلتزام ببنود النظام الداخلي وتسديد رسم االشتراآات السنوي :ثانيًا
  .حضور اجتماع الهيئة العامة :ثالثاًً

  
  

  الهيكل التنظيمي
  

  :الحادية عشرالمادة 
ف  ل   تعري ية للهيك ل االساس ة بالمفاص ي للمنظم ة  :التنظيم ة العام س االدارة ، الهيئ يس  ، مجل رئ
  .، هيئة الفرع، اللجنة المحلية نائب رئيس المجلس،  المجلس

ة،   :الهيئة العامة وهي اعلى هيئة تشريعية في المنظمة، تتكون من جميع االعضاء المنتسبين للمنظم
  .ومن يحق لهم الترشح والتصويت

بعة  :مجلس االدارة تم انتخابيتكون من س يس مجلس االدارة، ي يهم رئ ا ف ي  المجلس أعضاء بم ف
ادة أو تقليص عدد أعضاء المجلس حسب مقتضيات           ة زي ة العام اجتماع الهيئة العامة، ويمكن للهيئ

  .عمل المنظمة وطبيعة نشاطها
ين أعضائه السبعة      :رئيس المجلس اع للمجلس    يترأس مجلس االدارة وينتخب من ب ، في أول اجتم

  .تخابهبعد ان



 

    

ين أعضاء           : نائب رئيس المجلس   يس المجلس ، ينتخب من ب ذي ينوب رئ عضو مجلس االدارة ال
  .المجلس بعد انتخاب رئيس المجلس في أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله

يس    هيئةتتكون  :الفرع هيئة يهم رئ ة  الفرع من خمسة أعضاء بما ف ين      هيئ ذي ينتخب من ب رع ال الف
  .تح الفرع بقرار من رئيس المنظمة وموافقة أغلبية أعضاء مجلس االدارة، ويتم فئها الخمسةأعضا

، تتكون من ثالثة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة الذي ينتخب من بين أعضائها الثالثة :اللجنة المحلية
  .ويتم تشكيل اللجان في حالة الضرورة بقرار من هيئة الفرع وموافقة مجلس ادارة المنظمة

  
  الهيئة العامة

  
  : عشر الثانيةالمادة 

  :تشكيل ومهام الهيئة العامة
  .تتألف الهيئة العامة من االعضاء المنتسبين الذين يحق لهم التصويت :اوًال
  .آلية اتخاذ القرارات في الهيئة العامة: ثانيًا
تثنائيًا بطلب من مجلس االدارة        - أ نتين واس ة  وبموتجتمع الهيئة العامة اعتياديًا مرة واحدة آل س افق

  .أعضاء الهيئة العامة) ١/٥(أو خمس أغلبية أعضائه 
  .يتم ابالغ الهيئة العامة بموعد وجدول االجتماع قبل اسبوعين على االقل من تاريخ االجتماع - ب
اٍن       ١%+٥٠النصاب الجتماع الهيئة العامة هو  - ج اع ث د اجتم ال النصاب يعق ، وفي حال عدم اآتم

  .رخالل اسبوع من تاريخه بمن حض
ة       - ء رارات الخاصة لحل المنظم تثناء الق يتم اتخاذ القرارات في الهيئة العامة باالغلبية البسيطة باس

ة ثلثي أعضاء         ة أغلبي داخلي، والتي تتطلب موافق أو تغيير اسم أو شعار المنظمة أو تعديل نظامها ال
  .الهيئة العامة

تم انتخ         - هـ ة ي ة عام ة عضو هيئ ة العام دير جلسات الهيئ ه      ي ة الجلسة ويعاون ه في بداي عضوان،  اب
ررا  ى ان يحظى   أحدهما يكون مق ة ، عل ة البسيطة    الثالث ة االغلبي تثنى من ادارة جلسات    . بموافق ويس

  .الهيئة العامة أعضاء مجلس االدارة
  :مهام الهيئة العامة: ثالثًا
ة   - أ ا المالي ارير    مناقشة فعاليات المنظمة وبرنامجها ونظامها الداخلي وميزانيته ذلك مناقشة التق ، وآ

  .المالية منها واالدارية واقرار المشاريع المرفوعة اليها، وتقييم ادائها خالل سنتين
زم مجلس       - ب دافها تل اصدار قرارات وتوصيات تعني بشؤون المنظمة وفي اطار اختصاصها واه

  .االدارة تنفيذها ومتابعتها
ة وانتخاب مجلس ادار      - ج االقتراع       حل مجلس ادارة المنظم نتان وب دتها س ة اخرى م د بوالي ة جدي

  .السري المباشر
ى طلب          - ء اءًا عل ه بن ة علي ديالت المطلوب اقرار النظام الداخلي للمنظمة، ولها الحق في اجراء التع

س  اء       ) ١/٥(خم ي االعض ة ثلث ة أغلبي س االدارة وبموافق ن مجل ب م ة أو بطل ة العام اء الهيئ أعض
  .  ةالحاضرين من الهيئة العام

مساءلة مجلس االدارة جزءًا أو آامًال ولها الحق بسحب الثقة من أي عضو من أعضاء مجلس      - هـ
  .عدد أعضائها وبموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين) ١/٥(االدارة بطلب من خمس 



 

    

  .لها جميع صالحيات مجلس االدارة ورئيسها - و
  .م التوصيات الالزمة لذلكدراسة المقترحات المقدمة من قبل مجلس االدارة وتقدي - ز
  .اقرار الئحة تعليمات داخلية للمنظمة التي يضعها مجلس االدارة - خ
ات         - ط ى جمعي ة ال ر المنقول ة وغي وال المنقول ود االم حل المنظمة بموافقة أغلبية ثلثي أعضائها وتع

  .عراقية مماثلة االهداف والمبادىء تحددها الهيئة العامة
  
  

  مجلــــــــس االدارة
  

  : عشرالثالثة المادة 
  :تشكيل ومهام مجلس االدارة

  :آلية تشكيل مجلس االدارة: أوًال
س،         -١ اريخ تشكيل المجل دأ من ت نتين، تب د لس تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس االدارة لوالية تمت

دراتها           ة وق ة ألسباب خارج ارادة المنظم ة العام اع الهيئ د اجتم ذر عق اهرة،  (وفي حال تع  ظروف ق
د   دهور الوضع االمني في البل ة   ت ة آافي وارد مالي وفر م رار  )، عدم ت اذ ق ، يحق لمجلس االدارة اتخ

د عن اثني عشر شهرًا           دة التزي ة المجلس لم د والي تم السعي   )سنة واحدة  (بأغلبية أعضائه لتمدي ، ي
  .خاللها باالعداد والتهيئة لعقد االجتماع العام للجمعية العامة

ن -٢ ون المجلس م بعة أعضاء أصليين يتك اطس ة أعضاء احتي االقتراع السري  ، وثالث ون ب ينتخب
ى ان يكون االعضاء االصليين          اط، عل ة أعضاء احتي ة وثالث المباشر في االجتماع العام للهيئة العام

  .واالحتياط مقيمين في الوطن
رئيس   ة، من بين أعضائه السبع تشكيله رئيسا له ،ينتخب المجلس في اول اجتماع له بعد  -٣ ًا لل ونائب

  .لوالية آاملة أمدها سنتان، ويتم توزيع المهام االخرى لبقية أعضاء المجلس
ى   -٤ ي عل ى ان يثن ة عل ة العام اع الهيئ يح نفسه لمجلس االدارة، خالل اجتم ل عضو ترش يحق لك

  .ترشيحه اثنين من االعضاء الحاضرين في االجتماع العام للهيئة العامة
  :القرارات في مجلس االدارة آلية اتخاذ: ثانيًا
يس مجلس            اعتياديًا يعقد مجلس االدارة اجتماعًا - أ ة أشهر بطلب من رئ ل آل ثالث ى االق دًا عل واح

، وينعقد االجتماع الطارىء بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين  ومن ثالثة من أعضائهأاالدارة 
  .من مجلس االدارة

يس مجلس االدارة بموعد وج      - ب غ رئ اريخ         يبل ل من ت ى االق ل اسبوع عل اع قب ال االجتم دول أعم
  .االجتماع

  .االدارة هو حضور أربعة من أعضائه السبعةمجلس يكون النصاب الجتماع  - ج
ة         - ء رجح آف يتم اتخاذ القرارات بموافقة نصف الحضور زائد واحد وفي حال تساوي االصوات ت

  .الجهة المتضمنة صوت رئيس المجلس
  :ةجلس االدارمهام م: ثالثًا
ة  عمل واستراتيجية  وضع خطة    - أ دة ال   المنظم د انتخاب المجلس        خالل م دًا بع تتعدى شهرًا واح

  .وتعرض على االعضاء وقد تعدل من قبلهم



 

    

  .متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من الهيئة العامة والعمل على تنفيذها - ب
  .ة بعد استيفاء شروط العضويةاقرار قبول انتساب االعضاء الجدد الى المنظم - ج
املين من              - ء دير رواتب الع اد وتق ين وااليف ة واجراءات التعي رامج وخطط المنظم ام بمناقشة ب القي

  .الخبراء االداريين
  .اصدار البيانات والتصريحات والنداءات التي تعني بأهداف المنظمة - هـ
  .تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ برامج المنظمة ونشاطاتها - و
  .يكون مجلس االدارة مسؤوًال عن االدارة المالية وتقديم تقاريرها للهيئة العامة - ز
  .يحق للمجلس فتح فروع داخل وخارج العراق - خ
  .اصدار قرارات ولوائح تنفيذية وفق أحكام مواد هذا النظام والعمل على تنفيذها - ط
ء المؤسسين في حال هجرتهم أو  يحق للمجلس البت بمصير عضوية أي عضو بما فيهم االعضا - ي

  .وتواصلهم مع المنظمة او عدم التفاعل مع فعالياتهاأانقطاع اتصالهم 
ه      - ك ة، ول اجراء تقييم دوري لنشاطات وبرامج المنظمة ولكافة العاملين في المكاتب واللجان العامل

  .الحق في اتخاذ آافة االجراءات الالزمة لضمان تقدم وديمومة العمل فيها
ة          - ل ة وسياسية وديني ة وعلمي ة لشخصيات أآاديمي يحق لمجلس االدارة منح صفة العضوية الفخري

ة       وق االنسان، والداعم ا المناصرة لحق وطنية أو دولية ولمنظمات محلية ودولية، مشهود لها بمواقفه
  .للمنظمة

ة    اصدار لوائح داخلية لتنظيم آليات العمل وفقًا للنظام الداخلي للمنظمة ويتم - م ل الهيئ اقرارها من قب
  .العامة

  .للهيئة العامة استثنائي يحق لمجلس االدارة وبموافقة أغلبية ثلثي أعضائه طلب عقد اجتماع عام - ن
  

  رئيــــس مجلــــس االدارة
  

  :عشر الرابعةالمادة 
  :رئيس مجلس االدارة

  :آلية انتخاب رئيس مجلس االدارة: اوًال
  .ة رئيسًا للمجلس من بينهمينتخب أعضاء مجلس االدار - أ
ك مع      - ب ر ذل يًا أو غي يجب ان اليتعارض منصبه او مرآزه سواء آان حكوميًا أو برلمانيًا أو سياس

  .طبيعة المنظمة المستقلة
  :مهام رئيس مجلس االدارة: ثانيًا
ل أي  ادارة ورئاسة اجتماعات مجلس االدارة ويحل محله نائبه في حال غيابه، وله الحق في تخو - أ ي

  .عضو آخر من بين أعضاء مجلس االدارة
ة  تنفيذ  - ب د          ومتابع رارات المجلس عن ع ق ة وتوقي ة للمنظم رامج واالستراتيجيات العام الخطط والب

ة          ة والسجالت المالي ة االوامر االداري ة ومراقب ة المطلوب المصادقة عليها في مجلس االدارة باالآثري
  .والعالقات العامة وتوقيع االتفاقيات مع الجهات الخارجية ومشاريع اللجان وآليات تنفيذ البرامج

اطق الرسمي بأسمها،       - ج ة، وهو الن تمثيل المنظمة في مختلف االنشطة الوطنية واالقليمية والعالمي
  .لكي ينوب عنه في هذه االنشطة" االصلي"ويمكن له تخويل نائبه أو أي عضة من أعضاء المجلس 



 

    

س اال  - ء رئيس المجل ق ل ع    يح أي عضو يتمت ة أو ب ي المنطق ة ف رات الفني الكوادر والخب تعانة ب س
  .بالكفاءة المطلوبة واشراآه في االنشطة المختلفة

ـ ام  - ه ك قي ى ان يسبق ذل ى الصكوك، عل ع عل ر بالصرف والتوقي و اآلم يس المجلس ه يكون رئ
ل مسؤول    مسؤول الشؤون المالية بتحضير االوراق واالجراءات الرسمية، بعد ان يتم تو قيعها من قب

  .الشؤون المالية
ين    - و ذلك      تحظى اجراءات التعي اءة وآ ى أساس الكف ة عل اد  المبني ات    ،االيف د االجور ومرتب  وتحدي

ه   ي مختلف مجاالت الي ف اق الم اد واالنف اليف االيف ة وتك ي المنظم ين ف راء االداراي املين من الخب الع
دعوات       بموافقة رئيس المجلس، ويتمتع آذلك بصالحية ال ه ال ى المراسالت الرسمية وتوجي ع عل توقي

  .واطالق النداءات والتصريحات
ال التعسفي،   ( بسبب في حالة استقالة رئيس المجلس أو ترك منصبه  - ز االنسحاب ، الهجرة، االعتق

رار مجلس االدارة         د اق ي أو جسدي بع ه بسبب اصابته بعجز عقل ى اداء مهام ه عل ثبوت عدم قدرت
اط ممن              ) بذلك ، الوفاة ى المجلس من االعضاء االحتي د ال ه ويضاف عضو جدي دًال عن ة ب يحل نائب

ر االصوات     ى أآث راغ الحاصل وفق االختصاص والحاجة          حصل عل ؤهًال لسد الف أو ممن يكون م
  .المطلوبة لمجلس االدارة

نساني  لرئيس المنظمة أو من ينوب عنه صالحية تشكيل وحدة اغاثة عاجلة للعمل في المجال اال - خ
ة            ار المجاع لحة وانتش ات المس ة والنزاع وارث الطبيعي حايا الك اذ ض وارىء النق االت الط ي ح ف

ى       .. واالوبئة ديمها ال ة بتق ة والمادي تكون مهمة الوحدة تقديم المساعدة الممكنة وجمع التبرعات العيني
  .المنكوبين، تسمى بوحدة االغاثة والطوارىء

راغ بسبب  - ط ي حال حدوث ف تقالةاال( ف اة الهجرة، ،نسحاب، وقف العضوية، االس أو أي ) الوف
بوعان        اها اس دة أقص ي م دًا ف س موع يس المجل دد رئ س االدارة، يح اء مجل د أعض ر ألح بب آخ س

اط  اء االحتي د االعض ار أح اط االول أو (ألختي ار االحتي اط اختي ة  االحتي د الحاج ل لس المؤه
  ).واالختصاص المطلوب في مجلس االدارة 

ة               - ي ام للهيئ اع الع ة االجتم رار وقف عضوية أي عضو في المجلس لغاي رئيس اصدار ق يحق لل
ى ان يحظى     ة عل العامة، في حال خرقه للنظام الداخلي للمنظمة او التجاوز أو االساءة لسمعة المنظم
  .القرار بأغلبية أعضاء المجلس االصليين، ويحل محله في مدة الوقف أحد أعضاء المجلس االحتياط

  
  نائـــب رئيـــــس المنظمــــة

  
  :عشر الخامسةالمادة 

  :نائب رئيس مجلس االدارة
  :آلية انتخاب نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة: اوًال

اء مجلس االدارة من انتخاب  د انته ة بع يس المنظم ين أعضائه رئ رئيس من ب ا لل تم انتخاب نائب ، ي
  .االصليين

  :ةمهام نائب رئيس مجلس االدار: ثانيًا
  .يحل محل رئيس المنظمة في ادارة ورئاسة اجتماعات مجلس االدارة في حال غياب الرئيس - أ



 

    

ة     - ب ة مجلس االدارة باالغلبي تقالة،   عفي حال وفاة او استقالة الرئيس وموافق ى االس ه أو  ل أو هجرت
ز عق    بب اصابته بعج ه بس ى اداء مهام درة عل دم الق وت ع في ، أو ثب ال التعس ي او تعرضه لألعتق ل

  .العامة للهيئةاجتماع  أقرب يحل نائب الرئيس محله لحين عقدجسدي ، 
د     - ج رئيس بع اب ال ال غي ي ح ة ف ة والدولي ة واالقليمي ل الوطني دى المحاف ة ل ل المنظم ه تمثي يمكن

  .حصوله على تخويل منه
ا - ء ي ح اني ف ي المجال االنس ة ف ة عاجل دة اغاث ه تشكيل وح رئيس، يحق ل اب ال ي حال غي الت ف

  .الطوارىء النقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وانتشار المجاعة واالوبئة
  

  روعـــــــــالف
  

  :عشر السادسةالمادة 
  :تشكيل الفروع ومهامها

ا،         ة م ة جغرافي دافها في منطق ا وتحقيق أه بهدف تعزيز قدرة المنظمة للقيام بمهامها ومتابعة برامجه
  .رع فيها فتح ف للمنظمة ينة، اقليم، بلد، يمكنمدقضاء ، آأن تكون 

  :آلية تشكيل الفرع: أوًال
د       - أ ة أعضاء مجلس االدارة، عن ة أغلبي تفتح فروع للمنظمة بقرار من رئيس مجلس االدارة وموافق

  .تسعة أعضاء أو أآثر في المنطقة المراد فتح الفرع فيها) 9(بلوغ عدد أعضاء المنظمة 
تم          يكون للفرع هيئ - ب اط، ي ين احتي رع واثن يس الف ة تتكون من خمسة أعضاء أصليين بضمنهم رئ

ذا الغرض            د له ام يعق اع انتخابي ع االقتراع السري المباشر في اجتم انتخاب االصليين واالحتياط ب
ا، ويشرف          رع فيه تح الف راد ف ة التي ي ة الجغرافي ويحضره فقط أعضاء المنظمة، ضمن نطاق الرقع

اع مجلس    ين االعضاء الخمسة           على االجتم ه من ب رع ونائب يس الف تم انتخاب رئ ة، وي ادارة المنظم
ليين رع   االص ة الف ده هيئ اع تعق ي أول اجتم اءاتهم    ف ب آف اء حس ة االعض ين بقي ام ب وزع المه ، وت
  .وقدراتهم

  :آلية اتخاذ القرارات في الفرع: ثانيًا
  .ئيس الفرع أو من أثنين من اعضائهيعقد الفرع اجتماعًا واحدًا على االقل آل شهر بطلب من ر - أ
  .يكون النصاب الجتماع الفرع هو حضور ثالثة من أعضائه الخمسة - ب
  .يتم اتخاذ القرارات بموافقة ثالثة أعضاء من مجموع الخمسة - ج

  :مهام الفرع: ثالثًا
ا   يقوم الفرع بجميع المهام التي من شانها تحقيق اهداف المنظمة وانجاز برامجها ومتا - أ ة فعالياته بع

وتنفيذ القرارات والتوصيات التي أقرت في االجتماع العام للهيئة العامة او التي صدرت من مجلس     
  .ادارة المنظمة ورئيسه

ى            - ب ا ال رع ورفعه ا ضمن نطاق عمل الف د تحدث ومتابعته رصد انتهاآات حقوق االنسان التي ق
  .مجلس االدارة

ة   اصدار البيانات وااليضاحات والن - ج ة، وبموافق داءات التي تعني بحقوق االنسان وباهداف المنظم
  .رئيس مجلس االدارة

  .استالم طلبات االنتساب الى المنظمة ورفعها الى مجلس االدارة للبت فيها - ء



 

    

ـ  بات          -ه رى والقص ي الق رورة ف ة والض ب الحاج ة حس ة للمنظم ان محلي كيل لج رع تش ق للف يح
  .نطاق عمله بعد موافقة مجلس االدارة  والبلدات والنواحي التي تقع ضمن

  :مهام رئيس هيئة الفرع: ثالثا 
 .ادارة ورئاسة اجتماعات هيئة الفرع ، ويحل محله نائبه في حال غيابه  - أ
ه           - ب ة ومجلس االدارة، ول ة العام رارات وتوصيات الهيئ ة وق رامج وخطط المنظم تنفيذ ومتابعة ب

 .القائمة في نطاق منطقته حق تمثيل المنظمة في مختلف االنشطة
ة في حال        - ج التنسيق بين مجلس االدارة والفرع، وله حق حضور اجتماعات مجلس ادارة المنظم

 .الضرورة، وبموافقة مجلس االدارة، وفي حال حضوره ليس له حق التصويت
  

  اللجـــان المحليـــة
  

  :المادة السابعة عشر
  :تشكيل اللجان المحلية ومهامها

ة  بهدف تعزي ة خطط المنظم ذ ومتابع ي تنفي ة ف روع المنظم درة ف از ق ق وبرامجه ، ومن اجل تحقي
واحي، ضمن نطاق     أهدافها االنسانية ، يمكنها تشكيل لجان محلية في القرى والقصبات والبلدات والن

  .جغرافية عمل الفرع ، لتكون بمثابة وحدات اسناد ودعم للمنظمة
  :آلية تشكيل اللجنة المحلية :أوال 

ة       - أ رع وبموافق ة الف رار من هيئ في حال وجود ضرورة وحاجة لتشكيل لجنة محلية ، يتم تشكيلها بق
راد   ) ٣(مجلس ادارة المنظمة ، عند بلوغ عدد أعضاء المنظمة  ة الم ثالثة أعضاء أو أآثر في المنطق

 .تشكيل لجنة محلية فيها
اع   تتكون ادارة اللجنة المحلية من ثالثة أعضاء من ضمنهم رئيس ا  - ب للجنة ، يتم انتخابهم في اجتم

ة أعضاء  فقط  انتخابي يحضره  ا،        ،المنظم ة فيه راد تشكيل المحلي ة الم وتشرف   ضمن نطاق المنطق
ادة عدد أعضاء     على االجتماع  رع ، ويمكن زي ة وحسب الحاجة     ادارة هيئة الف ة   واللجن ة هيئ بموافق

 .خمسة أعضاء) ٥(، على ان اليزيد عددهم عن الفرع
د           ينتخب  -ج ة بع ة المحلي اع للجن ة في أول اجتم ة للجن ين االعضاء الثالث رئيس اللجنة المحلية من ب

  .تشكيلها 
  :مهام اللجنة المحلية: ثانيا
تقوم اللجنة المحلية برصد انتهاآات حقوق االنسان ، ومتابعة برامج المنظمة ، والسعي الى تحقيق  - أ

 .أهدافها ، بالتنسيق وأشراف هيئة الفرع 
وم ال   - ب ذ    تق ا ، وتنفي ة ، وانجاز برامجه ق أهداف المنظم أنها تحقي ي من ش ام الت ع المه ة بجمي محلي

رع      ة الف القرارات والتوصيات التي صدرت من الجمعية العامة أو مجلس االدارة ورئيسه أو من هيئ
 .ورئيسه

الى مجلس  استالم طلبات االنتساب الى المنظمة ورفعها الى هيئة الفرع التي بدورها تقوم برفعها -ج
 .ادارة المنظمة للبت فيها



 

    

  :مهام رئيس اللجنة المحلية: ثالثا
رع        - أ ة الف ة وهيئ ين المحلي ة ، والتنسيق ب ة المحلي ه حق حضور    رئاسة وادارة اجتماعات اللجن ، ول

ه حق  يس ل رع، وفي حال حضوره ل ة الف ة هيئ رع في حال الضرورة وبموافق ة الف اجتماعات هيئ
 .التصويت

ذ  - ب ة وتنفي ن مجلس االدارة  متابع ها أو م رع ورئيس ة الف ن هيئ رارات والتوصيات الصادرة م الق
 .ورئيسه 

  .تنفيذ برامج وخطط المنظمة ومشاريعها ضمن نطاق عمل اللجنة المحلية -ج
  :المادة الثامنة عشر

  :الموارد واالدارة المالية
برعات والمنح المقدمة من  تعتمد مصادر تمويل المنظمة على اشتراآات أعضائها والهبات والت: أوًال

ة ،      ة ومتعاون ة مهتم المواطنين والجمعيات الخيرية واالنسانية ، ومؤسسات مالية واقتصادية وتجاري
  .وآذلك من المنظمات المثيلة والصديقة ، واية مصادر اخرى غير مشروطة ومشروعة 

  .سنويًا دينار) ١٠,٠٠٠(االشتراك  بدليكون  :ثانيًا
  .االشتراك سنويًا بدالتالدارة تعديل يحق لمجلس ا :ثالثًا
  .لمجلس االدارة فتح حساب بأسم المنظمة في المصارف: رابعًا

ًا ا : خامس ة، ممتلكات مخصصة له دة للمنظم ة والعائ ر المنقول ة وغي ع الممتلكات المنقول ر جمي تعتب
ا أو   آمنظمة مستقلة، وال يترتب ألي من أعضائها من الذين تنتهي عالقتهم بالمنظمة حق ا ة به لمطالب

  .بجزء منها بأي شكل من االشكال
  :المادة التاسعة عشر
  :تعديل النظام الداخلي

ا بطلب من مجلس االدارة أو خمس              ة أم ة العام اع الهيئ ة في اجتم داخلي للمنظم يتم تعديل النظام ال
ن   ) ١/٥( ن االعضاء الحاضرين م ين م ة الثلث ن أغلبي ديل م ر التع ة ويق ة العام ة اعضاء الهيئ الهيئ

 .العامة وفقًا للنصاب
  :المادة العشرون

  :واندماجها وتجزئتها ونقل االموال داخلها حل المنظمة
وال وممتلكات        -أ ؤول أم ة ثلثي أعضائها، وت يتم حل المنظمة بقرار من الهيئة العامة وبموافقة أغلبي

ة ت     ة مثيل ى منظمات عراقي حمل ذات االختصاص،   المنظمة المنقولة وغير المنقولة في حال حلها، ال
   .باالغلبية البسيطة من الحضورتحددها الهيئة العامة 

رة     -ب ي دائ جلة ف داف، مس ا بااله ة معه ة متماثل ع منظم ة م دماج المنظم ة صالحية ان ة العام للهيئ
  .المنظمات غير الحكومية باالغلبية البسيطة من الحضور

  . داخلها باالغلبية البسيطة من الحضور للهيئة العامة صالحية تجزئة المنظمة ونقل االموال -ج


