النظام الداخلً
لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان
)(HHRO
المعتمد والمقر فً مؤتمر المنظمة االنتخابً الخامس
اربٌل – عٌنكاوة
/12نٌسان1027/
E-mail: info@hhro.org

Website: www.hhro.org

Tel: 964 (1) 5410916

Mob: 964 (0) 7702466002
7901448651

Relations:

رقم المنظمة )(1H71134
المادة األولى:
االسم :منظمة خمورابي لخقوق اإلنسان
Hammurabi Human Rights Organization
ومختصرها باالنليزيزة )(HHRO
المادة الثانٌة:
عنوان المنظمة :مقرها الرئزس في العاصمة بؽداد – خي القادسزة – مجمع القادسزة الوياري.
المادة الثالثة :
تعرٌف المنظمة :منظمة عراقزة ،مستقية ،ؼزرر خلومزرة ،وال ربخزرة ،تتلرون مرن عنراط ونا ر زن
في مجال خقوق اإلنسان ،زؤمنون بأن اإلنسان قزمة عيزا زنبؽي اخترامها ،ت وعوا جمزعا ليدفاع عرن
خقوق ولرامة اإلنسان العراقي ،بؽر النظرر عرن دزنر و ائأتر و قومزتر و جنسر و صري و
فلره واتجاه السزاسي ،متبعزن لافة السبل السيمزة.
المادة الرابعة:
شعار المنظمة وختمها المعتمدٌن مبٌنٌن أدناه:
شعار المنظمة :هو عبرار عرن صرور مسرتوخا مرن االرار العراقزرة القدزمرة فري بابرل ،وفزهرا زسري
الم رع الميك خمورابي ( بو ول القوانزن الملتوبة في العال ) ررزعت وقوانزنر  ،وهري تعبرر عرن همزرة
الخقرروق الترري ال زملررن نررمانها و خمازتهررا اال ا عبررر القرروانزن والت رررزعا  ،ومررن خ لهررا نررمان
وخمازررة اللرامررة اإلنسررانزة ،والسررعأتان ترمرريان زن را ا ال ر العررراق وتعبررران عررن الخزررر والع رراط
والعدالة والس .
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ختم المنظمة

شعار المنظمة
األهداف
المادة الخامسة:
أوال :أهداف المنظمة:

أ ـ الدفاع عن خقوق اإلنسان في لل المزادزن وعي المستوزا الو نزرة واإلقيزمزرة والدولزرة وتترابع
األن ة ذا الصية بخقوق اإلنسران ورصرد االنتهالرا التري تخردم ،ومتابعتهرا ،ومنرع وقروع هردر
في خقوق اإلنسان.
ب ـ مراقبة خسن ت بزق الت رزعا والقروانزن الونرعزة ذا الصرية بخقروق اإلنسران ،ودسرتورزتها،
ومتابعررة مرردي تلزررؾ نصررور الدسررتور والت رررزعا الو نزررة مررع التيامررا العررراق فرري االتأاقزررا
والصلوك والموالزق الدولزة ذا الصية بخقروق اإلنسران ،وتسرجزل والسرعي الر انهراط و الخرد مرن
زة خروقا بهذا الصدد..
ج ـ ن ر الوعي وترسزخ وت روزر قرز ولقافرة خقروق االنسران عير العمرو  ،وازر ط االهتمرا بخقروق
المر وال أل والمعوقزن والعجي  ،والسعي لمساعدته وتملزرنه وترأهزيه خسر إملانرا المنظمرة
المتاخة.
د  -باالنافة ال اهتمامها بجمزع رائح وملونا المجتمع العراقي ،ترولي المنظمرة اهتمامرا خاصرا
ب ررؤون القومزررا والملونررا الصررؽزر واالقيزررا الدزنزررة ،بمررا زنررمن خقرروقه المدنزررة والسزاسررزة،
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واخترا خصوصزته الدزنزة والقومزة واللقافزرة واليؽوزرة ،لمروا نزن عرراقززن متسراوزن مرع ؼزرره
ما القانون.
هـ  -مساعد المهجرزن وال جئزن والمهاجرزن باؼالا خ ل األيما  ،لما في العرود الر دزراره
ومنا قه األصيزة وعزاا ،بما زتناس وقدرا المنظمة.
و ـ العمررل عير اتخرراذ االجررراطا السرريمزة والقانونزررة عير المسررتوززن الررو ني والرردولي ،ليتصرردي
وادانة الجرائ المرتلبة واالنتهالا الصارخة لخقوق االنسان التري قرد تخردم فري العرراق وتصرنؾ
عي انها من عمال االباد الجماعزة والجرائ ند االنسانزة و جرائ خر رتلب ند ي ملون
من ملونا المجتمع العراقي.
ز ـ السرعي الر ترسرزخ المأراهز االنسرانزة التري تقرر براخترا ت بزرق مبرادا القرانون الردولي الخرار
بخقوق االنسان في النظا التربوي العراقي من الصأوؾ المبلر وال الدراسرا الجامعزرة والعيزرا،
لزتعدي ذلك لن رها في الخزا العامرة مرن خر ل اإلعر المرئري والمسرموع لنرمان االسرتأاد منهرا
أللبر رزخة من المجتمع.
ثانٌا :تقوم المنظمة بتحقٌق اهدافها بالوسائل التالٌة:
المناصرر والتوعزرة والبخرم والتردرز وؼزرهرا مرن الوسرائل السريمزة ،منأررد و
أ ـ القزا بخم
جماعزة مع ؼزرها من المنظما العراقزة واألجنبزة داخل وخارج العراق.
ب  -اصدار تقارزر فصيزة و سنوزة وخس املانا المنظمة تتنمن االنتهالا والمياع التري قرد
زتعر لها الموا نزن العراقززن والمقزمزن األجانر فري العرراق مرن قبرل االجهري الخلومزرة وؼزرر
الخلومزة ومتابعة ذلك .
ج  -تقرردز مقترخررا وتوصررزا ال ر الجهررا ذا الع قررة لخمازررة الخقرروق والخرزررا المنصررور
عيزها في الدستور وفي القوانزن واالتأاقزا الدولزة التي وقعها وصادق عيزها العراق .
د  -اصررردار ن ررررا وم بوعرررا ودورزرررا وفرررق املانرررا المنظمرررة ومواردهرررا وعقرررد النررردوا
الجماهزرزة والتيأيزونزة ليتوعزة بأهمزة اخترا وصزانة خقوق االنسان.
هـــ ـ ر تتيق ر المنظمررة ال ررلاوي المقدمررة مررن المرروا نزن العررراقززن افررراداا و جماعررا  ،ومررن االفررراد
المقزمزن في العراق ،خول خردوم انتهالرا لخقروق االنسران ،واتخراذ المنظمرة االجرراطا المناسربة
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ليت دخل لدي الجها المعنزة ،بعرد التألرد مرن صرخة ال رلاوي الروارد واجرراط التخقزقرا االولزرة اذا
اقتنر االمررر ،وتقرردز الم ررور والمقترخررا والتوصررزا ب ررأنها ،مررع الخأرراظ عير السرررزة التامررة
ألسماط مقدمزها.
و – التعرراون والتنسررزق مررع المنظمررا الو نزررة والعالمزررة ؼزررر الخلومزررة والخلومزررة داخررل وخررارج
العراق المعنزة بخقوق االنسان  ،ان قا من لون خقوق االنسران  ،خقوقرا انسرانزة ( جامعرة ) لونزرة
.
ز  -ا رعار واخا ررة السرري ا الررل م ليدول رة ،الت رررزعزة والتنأزذزررة والقنررائزة عيمررا بأزررة خروقررا
لخقررروق االنسررران  ،والم البرررة بأتخررراذ التررردابزر العاجيرررة لمخاسررربة مرتلبررري االنتهالرررا وتعررروز
المتنررزن  ،لما زملن ليمنظمة القزا باالنذار المبلر لتخذزر الجها الرسرمزة وؼزرر الرسرمزة مرن
اختمال خدوم انتهالا لخقوق االنسان قبل وقوعها لتأادي المآسي االنسانزة التي قد تنج عنها.
ح  -زملررن ليمنظمررة ان توفررد عنررائها ليزررار المخررال والس رجون ومرالرري االصرر ج االجتمرراعي
والمواقررؾ ومرالرري ال ررر ة واالجهرري االمنزررة  ،ليتألررد مررن عررد وجررود تعسررؾ و مسرراس بلرامررة
االنسررران ،باسرررتخدا القرررو المأر رررة و المعاميرررة القاسرررزة ،لالتعرررذز بمرررا زتعرررار مرررع الدسرررتور
والت رزعا الو نزة واالع نا والصلوك الدولزة لخقوق االنسان .
ط – إقامرررة وتخرزرررك الررردعاوي المتعيقرررة بأنتهالرررا خقررروق االنسررران جرررراط قررررارا و قررروانزن و
ممارسررا جررائر تصرردر مررن مختيررؾ السرري ا و اللزانررا السزاسررزة و المنظمررا ؼزررر الخلومزررة
واالفراد واخالتها ال القناط ألتخاذ االجراطا القانونزة ب أنها.
المادة السادسة:
العضوٌة:
أوالا :العنو :هو لل خر تم

الموافقة عي

ي انتساب واصبح عنواا في الهزئة العامة.

ثانٌاا :العنو الأخري :وهي العنوزة الممنوخة ل خصزا لادزمزة وعيمزة وسزاسزة ودزنزة و نزرة
و دولزة ،م هود لها بمواقأها المناصر لخقوق االنسان ولخقوق االقيزا وقنازاه العادلة ،وزستلن
من التصوز والتر زح.
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المادة السابعة:
شروط وآلٌة العضوٌة:
أوالا :شروط انتساب االفراد:
زخرررررررق للرررررررل عراقررررررري وعراقزرررررررة و مقرررررررز فررررررري العرررررررراق ،بؽررررررر النظرررررررر عرررررررن االنتمررررررراط
القومي،الدزني،ال ائأي،السزاسرري ،سررواط لرران فرري داخررل العررراق و خارج ر االنتسررا ال ر منظمررة
خمورابي لخقوق االنسان وفقا لي رو التالزة :
أ  -ان الزقل عمره عن ( )32عاماا ،وان زلون لامل االهيزة.
ب  -ن زلون خسن السزر والسيوك واالخ ق ،ول زرتل

جرزمة جنائزة.

ج  -ان زؤمن بأهداؾ ومبادا وقز المنظمة االنسانزة وزيتي بتنأزذها ،وزقبل بالنظا الداخيي لتابة.
د  -ان زلون ميما ونا

ا ا في مجال خقوق االنسان واالقيزا .

هــ  -ان ال زتخرذ مرن المنظمررة منبررا لترروزر فلرراره ومزولر السزاسرزة و ال خصررزة لتخقزرق هررداؾ
خارج ا ار قز و هداؾ المنظمة .
و  -ان ال زسررتؽل موقع ر وعنرروزت فرري المنظمررة الؼرررا
االخرزن والربح ال خصي.

ودوافررع خصررزة مررن اجررل اسررتؽ ل

ثانٌاا :آلٌات االنتساب:
عينا ا مرتزن في السنة لمد

أ  -زأتح با االنتسا

هر للل مر وفق قرار مجيس االدار .

ب  -زخدد مجيس االدار عدد االعناط الجردد ،والرذزن سرزت اننرمامه ليمنظمرة خر ل السرنة وقبرل
فتح با االنتسا  ،عي ان الزيزد عدد االعناط سنوزا ا عن  %21من العدد االجمالي ليمنظمة.
ج  -زقد

ي االنتسا تخرزرزا ا وزتعهد بالعمل وفق النظا الداخيي ليمنظمة لتخقزق هدافها.

د  -زوافق مجيس االدار عي ال ي خ ل هرزن من تارزخ تقدزم .
هـ  -في خال رف

ال ي  ،عي مجيس االدار بزان سبا الرف
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و -ليمتقد خق ال عن ما مجيس اإلدار خ ل فتر

هر من تارزخ تبيزؽ .

ز  -زخنع لل عنو جدزد لأتر اختبار لمد ستة رهر ال زخرق لر خ لهرا التر رزح و التصروز ،
وزصبح بعدها عنواا بلامل الخقوق ما ل زبيػ بؽزر ذلك من قبل مجيس اإلدار .
المادة الثامنة:
فقدان العضوٌة :زأقد العنو عنوزت من المنظمة في الخاال التالزة:
أوالا :االستقالة الخ زة من قبل العنو.
ثانٌاا :فقدان خد رو العنوزة.
ثالثاا :الؽزا عن اجتماعزن متتالززن ليهزئة العامة دون عذر مقبول.
رابع ـاا :عررد تسرردزد رسررو اال ررترالا ليررل م سررنوا السررابقة بعررد ررهرزن مررن توجز ر االنررذار ل ر
بخصور ذلك.
خامساا :عد االلتيا بالمباديط واالنظمة و االخ ل بالنظا الرداخيي ،والخرروج عرن نهرر واهرداؾ
المنظمة وب لل متعمد.
سادسا  :الوفا
المادة التاسعة:
حقوق العضو:
أوالا :زخررق للافررة االعنرراط التر ررح واالنتخررا باسررتلناط االعنرراط الأخرررززن واالعنرراط فرري فتررر
االختبار عي ان زلون قد سدد العنو رسو ا ترالات ليسنوا المانزة والسنة الخالزة.
ثانٌـاا :زخررق ألي عنررو رررج ورائر و فلرراره واقتررراج الم ررارزع بخرزررة وممارسررة النقررد البنرراط ألي
عنو و هزئة او لجنة من لجان المنظمة.
ثالثـاا :زخررق لجمزررع عنرراط المنظمررة الم ررارلة فرري الأعالزررا واالن ر ة الترري تجررري داخررل وخررارج
العررراق وبتليزررؾ رسررمي مررن مجيررس ادار المنظمررة ،و بمررا زنسررج ومعرراززر اللأرراط واالختصررار
و بزعة الأعالزا ومقتنزا النرور والخاجة وبدون تمززي.
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المادة العاشرة:
واجبات العضو:
أوالا :العمل عي التلقزؾ بخقوق االنسان واالقيزرا نرمن وسر االجتمراعي ورصرد ازرة انتهالرا
تخرردم داخررل و خررارج وس ر االجتمرراعي والتعرزررؾ بأهررداؾ المنظمررة ون ررا اتها والم ررارلة فرري
فعالزاتها ليدفاع عن خقوق االنسان.
ثانٌاا :االلتيا ببنود النظا الداخيي وتسدزد رس اال ترالا

السنوي.

ثالثاا :خنور اجتماع الهزئة العامة عند تبيزؽ .
الهٌكل التنظٌمً
المادة الحادٌة عشرة:
تعرٌــف بالمصا ــل االساســٌة للهٌكــل التنظٌمــً للمنظمــة :الهزئررة العامررة ،مجيررس االدار  ،رئررزس
المجيس  ،نائ رئزس المجيس ،هزئة الأرع ،اليجنة المخيزة .
الهٌئة العامة :وهي اعي هزئة ت رزعزة في المنظمة ،تتلون من جمزع االعناط المنتسربزن ليمنظمرة
 ،ومن زخق له التر ح و التصوز .
مجلس االدارة :زتلون مرن سربعة عنراط بمرا فرزه رئرزس مجيرس االدار  ،زرت انتخرا المجيرس فري
اجتماع الهزئة العامة ،وزملن ليهزئة العامة يزراد و تقيرزر عردد عنراط المجيرس خسر مقتنرزا
عمل المنظمة و بزعة ن ا ها.
رئٌس المجلس :زتر س مجيس االدار وزنتخ من برزن عنرائ السربعة ،فري ول اجتمراع ليمجيرس
بعد انتخاب  ،وزملل المنظمة ما الجها المخيزة والو نزة والدولزة.
نائب رئٌس المجلس :عنو مجيرس االدار الرذي زنرو رئرزس المجيرس  ،زنتخر مرن برزن عنراط
المجيس بعد انتخا رئزس المجيس في ول اجتماع ليمجيس بعد ت لزي .
هٌئة الصرع :تتلون هزئة الأرع من خمسة عناط بما فزه رئزس هزئة الأررع الرذي زنتخر مرن برزن
عنائها الخمسة ،وزت فتح الأرع بقرار من رئزس المنظمة وموافقة ؼيبزة عناط مجيس االدار .
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اللجنــة المحلٌــة :تتلررون مررن ل لررة عنرراط بمررا فررزه رئررزس اليجنررة الررذي زنتخر مررن بررزن عنررائها
الل لة ،وزت ت لزل اليجان في خالة النرور بقرار من هزئة الأرع وموافقة مجيس ادار المنظمة.

الهٌئة العامة
المادة الثانٌة عشر:
تشكٌل ومهام الهٌئة العامة:
اوالا :تتألؾ الهزئة العامة من األعناط المنتسبزن الذزن زخق له التر ح و التصوز .
ثانٌاا :ولزة اتخاذ القرارا في الهزئة العامة.
أ  -تجتمع الهزئة العامة اعتزادزا ا مر واخد لل سنتزن واسرتلنائزا ا ب ير مرن مجيرس االدار وبموافقرة
ؼيبزة عنائ و خمس ( )5/2عناط الهزئة العامة.
ب  -زت إب غ الهزئة العامة بموعد وجدول االجتماع قبل اسبوعزن عي االقل من تارزخ االجتماع.
ج  -النصرررا الجتمررراع الهزئرررة العامرررة هرررو (  )1 + %00مرررن إجمرررالي عررردد األعنررراط المنتسررربزن
والمتواجدزن في الو ن ،وفي خال عد التمال النصا زعقد اجتمراع لران خر ل اسربوع مرن تارزخر
بمن زخنر.
د  -زت اتخاذ القرارا في الهزئة العامة باألؼيبزة البسز ة باستلناط القرارا الخاصرة لخرل المنظمرة
و تؽززر اس و عار المنظمة و تعدزل نظامها الداخيي ،والتي تت ي موافقرة ؼيبزرة ليلري عنراط
الهزئة العامة.
هـ  -زدزر جيسا الهزئرة العامرة عنرو هزئرة عامرة زرت انتخابر فري بدازرة الجيسرة وزعاونر عنروان،
خدهما زلون مقررا ،عي ان زخظ الل لرة بموافقرة االؼيبزرة البسرز ة .وزسرتلن مرن ادار جيسرا
الهزئة العامة عناط مجيس االدار .
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ثالثاا :مها الهزئة العامة:
أ  -مناق ة فعالزا المنظمة وبرنامجها ونظامها الداخيي ومزيانزتها المالزة ،ولذلك مناق ة التقرارزر
المالزة منها واالدارزة واقرار الم ارزع المرفوعة الزها ،وتقزز ادائها خ ل ل م سنوا .
ب  -اصدار قرارا وتوصزا تعني ب ؤون المنظمة وفي ا ار اختصاصها واهردافها تيري مجيرس
االدار تنأزذها ومتابعتها.
ج  -خررل مجيررس ادار المنظمررة وانتخررا مجيررس ادار جدزررد بوالزررة اخررري مرردتها لرر م سررنوا
وباالقتراع السري المبا ر.
الم يوبرة عيزر بنراطاا عير ير
د  -اقرار النظا الداخيي ليمنظمة ،ولها الخق في اجراط التعردز
خمررس ( )5/2عنرراط الهزئررة العامررة و ب ي ر مررن مجيررس االدار وبموافقررة ؼيبزررة ليلرري االعنرراط
الخانرزن من الهزئة العامة.
هـ  -مساطلة مجيس االدار جيطاا و لام ا ولها الخق بسخ اللقة من ي عنو من عناط مجيرس
االدار ب ي من خمس ( )5/2عدد عنائها وبموافقة ؼيبزة ليلي الخانرزن.
و  -لها جمزع ص خزا مجيس االدار ورئزسها.
ز  -دراسة المقترخا
خ  -اقرار الئخة تعيزما

المقدمة من قبل مجيس االدار وتقدز التوصزا

ال يمة لذلك.

داخيزة ليمنظمة التي زنعها مجيس االدار .

ط  -خل المنظمة بموافقة ؼيبزة ليلي عنائها وتعود االموال المنقولرة وؼزرر المنقولرة الر جمعزرا
عراقزة ممالية االهداؾ والمباديط تخددها الهزئة العامة.
ي -ت لزل لجان دائمزة عي ان زت تخدزد مهامها من قبل مجيس االدار الخقا و هي ( لجنة الرصرد
و التولزق – اليجنة المالزة – لجنة الم ارزع و البرامر و الت وزر – لجنة الع قا العامرة – اليجنرة
االع مزة – اليجنة القانونزة – لجنة المرا و ال أرل ـرـ لجنرة االؼالرة – لجنرة رؤون فرروع المهجرر
في الخارج ولجنة الدراسا و البخوم المعنزة بخقوق االنسان).
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مجلــــــــس االدارة
المادة الثالثة عشر:
تشكٌل ومهام مجلس االدارة:
أوالا :آلٌة تشكٌل مجلس االدارة:
 -2تنتخ الهزئة العامة عناط مجيس االدار لدور تمتد ( لل م سرنوا ) تبرد مرن ترارزخ ت رلزل
المجيس ،وفي خال تعذر عقد اجتماع الهزئة العامة ألسبا خارج اراد المنظمرة وقردراتها (ظرروؾ
قاهر  ،تدهور الونع االمني في البيد ،عد توفر مروارد مالزرة لافزرة ) ،زخرق لمجيرس االدار اتخراذ
قرار بأؼيبزرة عنرائ لتمدزرد والزرة المجيرس لمرد التيزرد عرن النري ع رر رهراا (سرنة واخرد ) ،زرت
السعي خ لها باالعداد والتهزئة لعقد االجتماع العا ليجمعزة العامة .
 -1زتلررون المجيررس مررن سرربعة عنرراط صرريززن ،ول لررة عنرراط اختزررا زنتخبررون برراالقتراع السررري
المبا ر في االجتماع العا ليهزئة العامة ول لة عناط اختزرا  ،عير ان زلرون االعنراط االصريززن
واالختزا مقزمزن في الو ن.
 -3زنتخ ر المجيررس فرري اول اجتمرراع ل ر بعررد ت ررلزي رئزسررا ل ر  ،مررن بررزن عنررائ السرربعة ،ونائب را ا
ليرئزس لدور لامية مردها () 3سرنوا ورئزسرا لأرروع المهجرر ،وزرت تويزرع المهرا األخرري لبقزرة
عناط المجيس.
 -4زخق للل عنرو تر رزح نأسر لمجيرس اإلدار  ،خر ل اجتمراع الهزئرة العامرة ،باسرتلناط األعنراط
الأخرززن واألعناط في فتر االختبرار عير ان زلرون المر رح قرد منر عير عنروزت سرنة عير
األقل ،وان زلني عي تر زخ لنزن من األعناط الخانرزن في االجتماع العا ليهزئة العامة.
ثانٌاا :آلٌة اتخاذ القرارات فً مجلس االدارة:
أ  -زعقد مجيس االدار اجتماعا ا اعتزادزا ا واخداا عي االقل لرل ل لرة رهر ب ير مرن رئرزس مجيرس
االدار ومررن ل لررة مررن عنررائ  ،وزنعقررد االجتمرراع ال رراريط برردعو مررن الرررئزس و ب ي ر مررن
عنوزن من مجيس االدار .
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ب  -زبيػ رئزس مجيرس االدار بموعرد وجردول عمرال االجتمراع قبرل اسربوع عير االقرل مرن ترارزخ
االجتماع.
ج  -زلون النصا الجتماع مجيس االدار هو خنور ربعة من عنائ السبعة.
د  -زت اتخاذ القرارا بموافقة نصؾ الخنور يائد واخد وفري خرال تسراوي االصروا تررجح لأرة
الجهة المتنمنة صو رئزس المجيس.
ثالثاا :مهام مجلس االدارة:
أ  -ونررع خ ررة واسررتراتزجزة والزررا واليرروائح الداخيزررة لعمررل المنظمررة خ ر ل مررد ال تتعرردي ررهراا
واخداا بعد انتخا المجيس وتعر عي االعناط وقد تعدل من قبيه .
ب  -متابعة القرارا والتوصزا الصادر من الهزئة العامة والعمل عي تنأزذها.
ج  -اقرار قبول انتسا االعناط الجدد ال المنظمة بعد استزأاط رو العنوزة.
د  -القزا بمناق ة بررامر وخ ر المنظمرة وإجرراطا التعزرزن واإلزأراد وتقردزر رواتر العراميزن مرن
الخبراط اإلدارززن  ،وزملن لهذه المجموعة العامية ن تلون من ؼزر المنتسبزن ليمنظمة.
هـ  -اصدار البزانا والتصرزخا والنداطا التي تعني بأهداؾ المنظمة.
و  -ت لزل لجان متخصصة لتنأزذ برامر المنظمة ون ا اتها.
ز  -زلون مجيس االدار مسؤوالا عن االدار المالزة وتقدز تقارزرها ليهزئة العامة.
خ -زخق ليمجيس فتح وؼيق فروع داخل وخارج العراق.
ط  -اصدار قرارا ولوائح تنأزذزة وفق خلا مواد هذا النظا والعمل عي تنأزذها.
ي  -زخق ليمجيس الب بمصزر عنوزة ي عنو بما فزه االعنراط المؤسسرزن فري خرال هجررته
و انق اع اتصاله وتواصيه مع المنظمة او عد التأاعل مع فعالزاتها.
ك  -اجراط تقزز دوري لن ا ا وبرامر المنظمة وللافة العاميزن في الملات واليجان العامية ،ولر
الخق في اتخاذ لافة االجراطا ال يمة لنمان تقد ودزمومة العمل فزها.
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ل  -زخق لمجيس االدار منح صأة العنوزة الأخرزرة ل خصرزا لادزمزرة وعيمزرة وسزاسرزة ودزنزرة
و نزة و دولزة ولمنظما مخيزة ودولزة ،م هود لها بمواقأها المناصر لخقروق االنسران ،والداعمرة
ليمنظمة.
م  -اصردار لروائح داخيزرة لتنظرز ولزرا العمرل وفقرا ا لينظرا الرداخيي ليمنظمرة وزرت اقرارهرا مرن قبرل
الهزئة العامة.
ن  -زخررق لمجيررس االدار وبموافقررة ؼيبزررة ليلرري عنررائ
العامة.

ي ر عقررد اجتمرراع عررا اسررتلنائي ليهزئررة

رئٌــــس مجلــــس االدارة
المادة الرابعة عشر:
رئٌس مجلس االدارة:
اوالا :آلٌة انتخاب رئٌس مجلس االدارة:
أ  -زنتخ

عناط مجيس االدار رئزسا ا ليمجيس من بزنه .

ب  -زج ان الزتعار
بزعة المنظمة المستقية.

منصب او مرليه سواط لان خلومزا ا و برلمانزا ا و سزاسزا ا و ؼزر ذلك مرع

ثانٌاا :مهام رئٌس مجلس االدارة:
أ  -ادار ورئاسة اجتماعا مجيس االدار وزخل مخي نائب في خرال ؼزابر  ،ولر الخرق فري تخوزرل
ي عنو وخر من بزن عناط مجيس االدار .
ب  -تنأزذ ومتابعة الخ والبرامر واالسرتراتزجزا العامرة ليمنظمرة وتوقزرع قررارا المجيرس عنرد
المالزرة
المصادقة عيزها في مجيس االدار باالللرزة الم يوبة ومراقبرة االوامرر االدارزرة والسرج
وم ارزع اليجان وولزا تنأزذ البرامر والع قا العامة وتوقزع االتأاقزا مع الجها الخارجزة.
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ج  -تملزل المنظمة في مختيؾ االن ة الو نزة واالقيزمزة والعالمزة و اتخاذ القرارا ب رانها ،وهرو
النا ق الرسمي بأسمها ،وزملن ل تخوزرل نائبر و ي عنرة مرن عنراط المجيرس االصريي للري
زنو عن في هذه االن ة.
د -زخررق لرررئزس المجيررس االسررتعانة برراللوادر والخبرررا الأنزررة فرري المن قررة و بررأي عنررو زتمتررع
باللأاط الم يوبة وا رال في االن ة المختيأة.
هــ  -زلرون رئرزس المجيرس هرو اامرر بالصررؾ والتوقزرع عير الصرلوك ،عير ان زسربق ذلرك قزرا
مسؤول ال ؤون المالزة بتخنزر األوراق واإلجراطا الرسمزة ،بعد ان زت توقزعها من قبل مسؤول
ال ؤون المالزة.
و  -تخظ اجراطا التعزرزن المبنزرة عير سراس اللأراط ولرذلك االزأراد ،وتخدزرد االجرور ومرتبرا
العراميزن مرن الخبرراط اإلدارزررزن فري المنظمرة وتلررالزؾ االزأراد واالنأراق المررالي فري مختيرؾ مجاالتر
الرسرمزة وتوجزر الردعوا
بموافقة رئزس المجيس ،وزتمتع لذلك بص خزة التوقزع عي المراسر
وإ ق النداطا والتصرزخا .
ز  -في خالة استقالة رئزس المجيس و ترك منصب بسب ( االنسرخا  ،الهجرر  ،االعتقرال  ،رؽي
منص رسمي رفزع في الدولة ،لبو عرد قدرتر عير اداط مهامر بسرب اصرابت بعجري عقيري و
جسرردي بعررد اقرررار مجيررس االدار بررذلك  ،الوفررا  ،و ي سررب وخررر) زخررل نائبررة برردالا عنر وزنرراؾ
عنو جدزد الر المجيرس مرن االعنراط االختزرا ممرن خصرل عير للرر االصروا و ممرن زلرون
مؤه ا لسد الأراغ الخاصل وفق االختصار والخاجة الم يوبة لمجيس االدار .
خ  -لرررئزس المنظمررة و مررن زنررو عن ر ص ر خزة ت ررلزل وخررد اؼالررة عاجيررة ليعمررل فرري المجررال
االنسرراني فرري خرراال ال رروارا إلنقرراذ نررخازا اللرروارم ال بزعزررة والنياعررا المسرريخة وانت ررار
المجاعررة واألوبئررة .تلررون مهمررة الوخررد تقرردز المسرراعد المملنررة وجمررع التبرعررا العزنزررة والمادزررة
بتقدزمها ال المنلوبزن ،تسم بوخد االؼالة وال وارا.
ط  -في خرال خردوم فرراغ بسرب ( االنسرخا  ،وقرؾ العنروزة ،االسرتقالة ،الهجرر  ،الوفرا ) و ي
سررب وخررر ألخررد عنرراط مجيررس االدار  ،زخرردد رئررزس المجيررس موعررداا فرري مررد قصرراها اسرربوعان
ألختزرررار خرررد االعنررراط االختزرررا ( اختزرررار االختزرررا االول واالختزرررا المؤهرررل لسرررد الخاجرررة
واالختصار الم يو في مجيس االدار ).
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ي  -زخق ليرئزس اصردار قررار وقرؾ عنروزة ي عنرو فري المجيرس لؽازرة االجتمراع العرا ليهزئرة
العامررة ،فرري خررال خرق ر لينظررا الررداخيي ليمنظمررة او التجرراوي و االسرراط لسررمعة المنظمررة عي ر ان
زخظ القرار بأؼيبزة عناط المجيس األصيززن ،وزخل مخي فري مرد الوقرؾ خرد عنراط المجيرس
االختزا .
نائـــب رئٌـــــس المنظمــــة
المادة الخامسة عشر:
نائب رئٌس مجلس االدارة:
اوالا :آلٌة انتخاب نائب رئٌس مجلس ادارة المنظمة:
بعد انتهاط مجيس االدار مرن انتخرا رئرزس المنظمرة  ،زرت انتخرا نائبرا ليررئزس مرن برزن عنرائ
االصيززن.
ثانٌاا :مهام نائب رئٌس مجلس االدارة:
أ  -زخل مخل رئزس المنظمة في ادار ورئاسة اجتماعا مجيس االدار في خال ؼزا الرئزس.
ب  -في خال وفا او استقالة الرئزس وموافقة مجيس االدار باالؼيبزة عير االسرتقالة ،و هجرتر و
تعرنر لععتقررال التعسررأي  ،و لبرو عررد القرردر عير اداط مهامر بسررب اصرابت بعجرري عقيرري او
جسدي  ،زخل نائ الرئزس مخي لخزن عقد قر اجتماع ليهزئة العامة.
ج  -زملن ر تملزررل المنظمررة لرردي المخافررل الو نزررة واإلقيزمزررة والدولزررة فرري خررال ؼزررا الرررئزس بعررد
خصول عي تخوزل من .
د  -فري خررال ؼزرا الرررئزس ،زخرق لر ت رلزل وخررد اؼالرة عاجيررة فري المجررال االنسراني فرري خرراال
ال وارا إلنقاذ نخازا اللوارم ال بزعزة والنياعا المسيخة وانت ار المجاعة واألوبئة.
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الصـــــــــروع
المادة السادسة عشر:
تشكٌل الصروع ومهامها:
بهدؾ تعيزي قدر المنظمة ليقزا بمهامها ومتابعة برامجها وتخقزق هردافها فري من قرة جؽرافزرة مرا،
لأن تلون قناط  ،مدزنة ،اقيز  ،بيد ،زملن ليمنظمة فتح فرع فزها .
أوالا :آلٌة تشكٌل الصرع:
أ  -تأتح فروع ليمنظمة بقرار من رئزس مجيس االدار وموافقة ؼيبزة عنراط مجيرس االدار  ،عنرد
بيوغ عدد عناط المنظمة ( )9تسعة عناط و للر في المن قة المراد فتح الأرع فزها و (  ) 3و
للر من فروع المهجر.
ب  -زلون ليأرع هزئة تتلون من  5عناط او اللر عناط صيززن بنرمنه رئرزس الأررع والنرزن
اختزا  ،زت انتخرا األصريززن واالختزرا براالقتراع السرري المبا رر فري اجتمراع انتخرابي عرا زعقرد
لهذا الؽر  ،لل  3سنوا  ،وزخنره فق عناط المنظمة ،نمن ن اق الرقعرة الجؽرافزرة التري
زررراد فررتح الأرررع فزهررا ،وز رررؾ عير االجتمرراع مجيررس ادار المنظمررة ،وزررت انتخررا رئررزس الأرررع
ونائب من بزن االعناط الخمسرة األصريززن فري ول اجتمراع تعقرده هزئرة الأررع ،وترويع المهرا برزن
بقزة االعناط خس لأاطاته وقدراته .
ج -زعررد مجيررس ادار المنظمررة الجهررة المسررؤولة فرري اتخرراذ القرررار فرري مررا تررؤول إلز ر مرروال الأرررع
وممتيلات بعد ؼيق  ،وخس الص خزا الممنوخة ل وفق هذا النظا .
ثانٌاا :آلٌة اتخاذ القرارات فً الصرع:
أ  -زعقد الأرع اجتماعا ا واخداا عي االقل لل هر ب ي من رئزس الأرع و من لنزن من اعنرائ ،
ول لة هر ليمهجر.
ب  -زلون النصا الجتماع الأرع هو خنور ل م من عنائ الخمسة .
ج  -زت اتخاذ القرارا بموافقة ل لة عناط من مجموع الخمسة.
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ثالثاا :مهام الصرع:
أ  -زقررو الأرررع بجمز رع المهررا الترري مررن ررانها تخقزررق اهررداؾ المنظمررة وانجرراي برامجهررا ومتابعررة
فعالزاتها وتنأزذ القرارا والتوصزا التي قر فري االجتمراع العرا ليهزئرة العامرة او التري صردر
من مجيس ادار المنظمة ورئزس .
ب  -رصد انتهالا خقوق االنسان التي قد تخدم ومتابعتها نمن ن راق عمرل الأررع ورفعهرا الر
مجيس االدار و ال الأروع في المهجر.
ج  -اصررردار البزانرررا واالزنررراخا والنرررداطا التررري تعنررري بخقررروق االنسررران وباهرررداؾ المنظمرررة،
وبموافقة رئزس مجيس االدار .
د  -است

يبا االنتسا

ال المنظمة ورفعها ال مجيس االدار ليب فزها.

هـ  -ألنهاط عنوزة االعناط المنتسبزن ال الأرع و الب في يبا اسرتقالته  ،تقرو هزئرة الأررع
برفعها ال مجيس ادار المنظمة مقرونة بتوصزة هزئة الأرع  ،ألتخاذ القرار المناس ب أنها .
ز  -زخررق ليأرررع ت ررلزل لجرران مخيزررة ليمنظمررة خس ر الخاجررة والنرررور فرري القررري والقصرربا
والبيدا والنواخي التي تقع نمن ن اق عمي بعد موافقة مجيس االدار .
رابعا  :مهام رئٌس هٌئة الصرع:
أ  -ادار ورئاسة اجتماعا هزئة الأرع  ،وزخل مخي نائب في خال ؼزاب .
ب  -تنأزذ ومتابعة برامر وخ المنظمرة وقررارا وتوصرزا الهزئرة العامرة ومجيرس االدار  ،ولر
خق تملزل المنظمة في مختيؾ االن ة القائمة في ن اق من قت .
ج  -التنسزق بزن مجيس االدار والأرع ،ول خق خنور اجتماعا مجيس ادار المنظمرة فري خرال
النرور  ،وبموافقة مجيس االدار  ،وفي خال خنوره لزس ل خق التصوز .

E-mail: info@hhro.org

Website: www.hhro.org

Tel: 964 (1) 5410916

Mob: 964 (0) 7702466002
7901448651

Relations:

اللجـــان المحلٌـــة
المادة السابعة عشر:
تشكٌل اللجان المحلٌة ومهامها:
بهدؾ تعيزري قردر فرروع المنظمرة فري تنأزرذ ومتابعرة خ ر المنظمرة وبرامجهرا ،ومرن اجرل تخقزرق
هدافها االنسانزة  ،زملنها ت لزل لجان مخيزة في القري والقصبا والبيدا والنواخي ،نمن ن اق
جؽرافزة عمل الأرع  ،لتلون بملابة وخدا اسناد ودع ليمنظمة.
أوال  :ولزة ت لزل اليجنة المخيزة:
أ -في خال وجود نرور وخاجة لت لزل لجنة مخيزة  ،زت ت لزيها بقرار من هزئرة الأررع وبموافقرة
مجيررس ادار المنظمررة  ،عنررد بيرروغ عرردد عنرراط المنظمررة ( )4ل لررة عنرراط و للررر فرري المن قررة
المراد ت لزل لجنة مخيزة فزها.
ب  -تتلررون ادار اليجنررة المخيزررة مررن ل لررة عنرراط م رن نررمنه رئررزس اليجنررة  ،زررت انتخررابه فرري
اجتماع انتخرابي  ،زعقرد لرل لر م سرنوا وزخنرره فقر عنراط المنظمرة ،نرمن ن راق المن قرة
المراد ت لزل المخيزة فزها ،وت رؾ عي االجتمراع هزئرة الأررع  ،وزملرن يزراد عردد عنراط ادار
اليجنة وخس الخاجة وبموافقة هزئة الأرع ،عي ان الزيزد عدده عن ( )0خمسة عناط.
ج -زنتخ رئزس اليجنة المخيزة من بزن األعناط الل لرة ليجنرة فري ول اجتمراع ليجنرة المخيزرة بعرد
ت لزيها .
د -ترتب اليجنة المخيزة تنظزمزرا بهزئرة الأررع التري لهرا صر خزة ت رلزيها وخيهرا بعرد موافقرة مجيرس
ادار المنظمة  ،الذي زعد الجهة المسؤولة فزما تؤول إلز اموال وممتيلا اليجنرة المخيزرة  ،وخسر
الص خزا الممنوخة ليمجيس وفق هذا النظا .
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ثانٌا :مهام اللجنة المحلٌة:
أ -تقررو اليجنررة المخيزررة برصررد انتهالررا خقرروق االنسرران  ،ومتابعررة برررامر المنظمررة  ،والسررعي الر
تخقزق هدافها  ،بالتنسزق و راؾ هزئة الأرع .
ب -تقو المخيزة بجمزع المهرا التري مرن رأنها تخقزرق هرداؾ المنظمرة  ،وانجراي برامجهرا  ،وتنأزرذ
القرارا والتوصزا التي صدر من الجمعزة العامة و مجيس االدار ورئزس و من هزئة الأررع
ورئزس .
يبرا االنتسرا الر المنظمرة ورفعهرا الر هزئرة الأررع التري بردورها تقرو برفعهرا الر
ج  -است
مجيس ادار المنظمة ليب فزها.
ثالثا :مهام رئٌس اللجنة المحلٌة:
أ -رئاسة وادار اجتماعا اليجنة المخيزة  ،والتنسرزق برزن المخيزرة وهزئرة الأررع ،ولر خرق خنرور
اجتماعا هزئة الأرع فري خرال النررور وبموافقرة هزئرة الأررع ،وفري خرال خنروره لرزس لر خرق
التصوز .
ب -متابعة وتنأزرذ القررارا والتوصرزا الصرادر مرن هزئرة الأررع ورئزسرها و مرن مجيرس االدار
ورئزس .
ج -تنأزذ برامر وخ المنظمة وم ارزعها نمن ن اق عمل اليجنة المخيزة.
المادة الثامنة عشر:
الموارد واالدارة المالٌة:
أوالا :تعتمد مصادر تموزل المنظمرة عير ا رترالا عنرائها والهبرا والتبرعرا والمرنح المقدمرة
مرررن المررروا نزن والجمعزرررا الخزرزرررة واالنسرررانزة  ،ومؤسسرررا مالزرررة واقتصرررادزة وتجارزرررة مهتمرررة
ومتعاونة  ،ولذلك من المنظما الملزية والصدزقة  ،وازة مصادر اخري ؼزر م رو ة وم رروعة
جمع الموارد داخل وخارج العراق الخ.
لخم
ثانٌاا :زلون بدل اال تراك ( )210111دزنار عراقي سنوزاا.
ثالثاا :زخق لمجيس االدار تعدزل بدال
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رابع ـاا :لمجيررس االدار فررتح خسررا بأس ر المنظمررة فرري المصررارؾ وتخوزررل المسررؤول المخيرري فرري
الخارج القزا بذلك.
خامساا :تعتبر جمزرع الممتيلرا المنقولرة وؼزرر المنقولرة والعائرد ليمنظمرة ،ممتيلرا مخصصرة لهرا
لمنظمة مستقية ،وال زترت ألي من عنائها من الذزن تنتهري ع قرته بالمنظمرة خرق الم البرة بهرا
و بجيط منها بأي لل من اال لال.
المادة التاسعة عشر:
تعدٌل النظام الداخلً:
زت تعدزل النظا الداخيي ليمنظمة في اجتمراع الهزئرة العامرة مرا ب ير مرن مجيرس االدار و خمرس
( )5/2اعنراط الهزئررة العامررة وزقررر التعردزل مررن ؼيبزررة الليلررزن مرن االعنرراط الخانرررزن مررن الهزئررة
العامة وفقا ا لينصا .
المادة العشرون:
حل المنظمة واندماجها وتجزئتها ونقل األموال داخلها:
أ  -زت خل المنظمة بقرار من الهزئة العامة وبموافقة ؼيبزة ليلي عنائها ،وتؤول موال وممتيلرا
المنظمة المنقولة وؼزر المنقولة في خال خيها ،ال منظما عراقزة ملزيرة تخمرل ذا االختصرار،
تخددها الهزئة العامة باألؼيبزة البسز ة من الخنور وزت ذلك في فروع المهجر ازنا.
ب  -ليهزئة العامة صر خزة انردماج المنظمرة مرع منظمرة متماليرة معهرا باألهرداؾ ،مسرجية فري دائرر
المنظما ؼزر الخلومزة باألؼيبزة البسز ة من الخنور.
ج  -ليهزئة العامة ص خزة تجيئة المنظمة ونقل األموال داخيها باألؼيبزة البسز ة من الخنور.
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