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الولى:     المادة

 النإسان لحقوق حمورابي  منظمةالسام:

Hammurabi Human Rights Organization

)HHRO( بالنإكليزية ومختصرها

الثاناية:     المادة

الوزاري. القادسية مجمع – القادسية حي – بغداد العاصمة في الرئيس مقرهاالمنظمة:  عنوان

 :     الثالثة     المادة

في ونإاشطين أعضاء من تتكون ربحية، ول حكومية، غير مستقلة، عراقية،  منظمةالمنظمة: تعريف
عن للدفاع جميعا تطوعوا احترامها، ينبغي عليا قيمة النإسان بأن يؤمنون النإسان، حقوق مجال
فكره أو أصله أو جنسه أو قوميته أو طائفته أو دينه عن النظر بغض العراقي، النإسان وكرامة حقوق

السلمية.     السبل كافة متبعين السياسي، واتجاهه

الرابعة:     المادة

أدنااه: مبينين المعتمدين وختمها المنظمة شعار

يسلم وفيها بابل، في القديمة العراقية الثآار من مستوحاة صورة عن عبارة  هوالمنظمة: شعار
أهمية عن تعبر وهي وقوانإينه، شريعتهالعالم)  في المكتوبة القوانإين أول (أبو حمورابي الملك المشرع
وحماية ضمان خللها ومن والتشريعات، القوانإين عبر َ ال حمايتها أو ضمانإها يمكن ل التي الحقوق
والسلما. والعدالة والعطاء الخير عن وتعبران العراق الى أيضاا ترمزان والسعفتان النإسانإية، الكرامة
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المنظمة ختم                                                المنظمة شعار                        

الهأداف

الخامسة:     المادة

المنظمة: أول: أهأداف

وتتابع والدولية والقليمية الوطنية المستويات وعلى الميادين كل في النإسان حقوق عن الدفاع  ـ أ
في هدر وقوع ومنع ومتابعتها، تحدث، التي النإتهاكات ورصد النإسان بحقوق الصلة ذات النإشطة

النإسان. حقوق

ودستوريتها، النإسان، بحقوق الصلة ذات الوضعية والقوانإين التشريعات تطبيق حسن مراقبة ـ ب
التفاقيات في العراق التزامات مع الوطنية والتشريعات الدستور نإصوص تكيف مدى ومتابعة

أية من الحد أو انإهاء الى والسعي وتسجيل النإسان، بحقوق الصلة ذات الدولية والمواثآيق والصكوك
الصدد.. بهذا خروقات

بحقوق الهتماما وايلء العموما، على النإسان حقوق وثآقافة قيم وتطوير وترسيخ الوعي نإشر ـ ج
المنظمة إمكانإات حسب وتأهيلهم وتمكينهم لمساعدتهم والسعي والعجزة، والمعوقين والطفل المرأة

المتاحة. 

خاصا اهتماما المنظمة تولي العراقي، المجتمع ومكونإات شرائح بجميع اهتمامها الى بالضافة - د
والسياسية، المدنإية حقوقهم يضمن بما الدينية، والقليات الصغيرة والمكونإات القوميات بشؤون



       Mob: 964 (0) 7702466002

       Relations:      7901448651

Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.orgWebsite: www.hhro.org

غيرهم مع متساوين عراقيين كمواطنين واللغوية، والثقافية والقومية الدينية خصوصيتهم واحتراما
.القانإون أماما

مساعدة المهجرين واللجئين والمهاجرين باغاثآات خلل الزمات، كما في العودة الى ديارهم - هأـ
ومناطقهم الصلية طوعياا، بما يتناسب وقدرات المنظمة.

العمل على اتخاذ الجراءات السلمية والقانإونإية على المستويين الوطني والدولي، للتصدي ـ و
وادانإة الجرائم المرتكبة والنإتهاكات الصارخة لحقوق النإسان التي قد تحدث في العراق وتصنف

على انإها من أعمال البادة الجماعية والجرائم ضد النإسانإية أو جرائم حرب أرتكبت ضد أي مكون
من مكونإات المجتمع العراقي.

السعي الى ترسيخ المفاهيم النإسانإية التي تقر باحتراما تطبيق مبادئ القانإون الدولي الخاص ـ ز
بحقوق النإسان في النظاما التربوي العراقي من الصفوف المبكرة والى الدراسات الجامعية والعليا،

ليتعدى ذلك لنشرها في الحياة العامة من خلل العلما المرئي والمسموع لضمان الستفادة منها
لكبر شريحة من المجتمع. 

التالية: بالوساائل اهأدافها بتحقيق المنظمة ثانايا: تقوم

القياما بحملت المناصرة والتوعية والبحث والتدريب وغيرها من الوسائل السلمية، منفردة أو ـ أ
جماعية مع غيرها من المنظمات العراقية والجنبية داخل وخارج العراق. 

قد التي والمزاعم النإتهاكات تتضمن المنظمة امكانإات وحسب سنوية أو فصلية تقارير  اصدار- ب
وغير الحكومية الجهزة قبل من العراق في الجانإب والمقيمين العراقيين المواطنين لها يتعرض

. ذلك ومتابعة الحكومية

عليها المنصوص والحريات الحقوق لحماية العلقة ذات الجهات الى وتوصيات مقترحات  تقديم- ج
. العراق عليها وصادق وقعها التي الدولية والتفاقيات القوانإين وفي الدستور في

الجماهيرية الندوات وعقد ومواردها المنظمة امكانإات وفق ودوريات ومطبوعات نإشرات  اصدار- د
النإسان. حقوق وصيانإة احتراما بأهمية للتوعية والتلفزيونإية

الفراد ومن جماعات، أو افراداا العراقيين المواطنين من المقدمة الشكاوى المنظمة تتلقى ـ هأـ
المناسبة الجراءات المنظمة واتخاذ النإسان، لحقوق انإتهاكات حدوث حول العراق، في المقيمين
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اذا الولية التحقيقات واجراء الواردة الشكاوى صحة من التأكد بعد المعنية، الجهات لدى للتدخل
التامة السرية على الحفاظ مع بشأنإها، والتوصيات والمقترحات المشورة وتقديم المر، اقتضى
مقدميها. لسماء

التعاون والتنسيق مع المنظمات الوطنية والعالمية غير الحكومية والحكومية داخل وخارج – و
العراق المعنية بحقوق النإسان ، انإطلقا من كون حقوق النإسان ، حقوقا انإسانإية ( جامعة )

كونإية .

لحقوق خروقات بأية علما والقضائية والتنفيذية التشريعية ،ةللدول الثلث السلطات واحاطة  اشعار- ز
كما ، المتضررين وتعويض النإتهاكات مرتكبي لمحاسبة العاجلة التدابير بأتخاذ والمطالبة ، النإسان

حدوث احتمال من الرسمية وغير الرسمية الجهات لتحذير المبكر بالنإذار القياما للمنظمة يمكن
عنها. تنجم قد التي النإسانإية المآسي لتفادي وقوعها قبل النإسان لحقوق انإتهاكات

الجتماعي الصلحا ومراكز والسجون المحاكم لزيارة أعضائها توفد ان للمنظمة  يمكن- ح
بكرامة مساس أو تعسف وجود عدما من للتأكد ، المنية والجهزة الشرطة ومراكز والمواقف
والتشريعات الدستور مع يتعارض بما كالتعذيب القاسية، المعاملة أو المفرطة القوة باستخداما النإسان،
. النإسان لحقوق الدولية والصكوك والعلنإات الوطنية

إقامة وتحريك الدعاوي المتعلقة بأنإتهاكات حقوق النإسان جراء قرارات أو قوانإين أو – ط
ممارسات جائرة تصدر من مختلف السلطات أو الكيانإات السياسية أو المنظمات غير الحكومية

والفراد واحالتها الى القضاء لتخاذ الجراءات القانإونإية بشأنإها.

السادساة:     المادة

العضوية:

لل:  العامة. الهيئة في عضواا واصبح انإتسابه طلب على الموافقة تمت شخص كل العضو: هوأو

وطنية ودينية وسياسية وعلمية أكاديمية لشخصيات الممنوحة العضوية الفخري: وهي  العضوثانايلا:
ويستثنى العادلة، وقضاياه القليات ولحقوق النإسان لحقوق المناصرة بمواقفها لها مشهود دولية، أو

والترشيح. التصويت من
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السابعة:     المادة

العضوية: وآلية شروط

لل: شروط الفراد: اناتساب أو

النإتماء عن النظر بغض العراق، في مقيم أو وعراقية عراقي لكل يحق
منظمة الى النإتساب خارجه أو العراق داخل في كان سواء القومي،الديني،الطائفي،السياسي،

: التالية للشروط وفقا النإسان لحقوق حمورابي

الهلية. كامل يكون وان ) عاماا،21( عن عمره ليقل  ان- أ

جنائية. جريمة يرتكب ولم والخلق، والسلوك السيرة حسن يكون  أن- ب

كتابة. الداخلي بالنظاما ويقبل بتنفيذها، ويلتزما النإسانإية المنظمة وقيم ومبادئ بأهداف يؤمن  ان- ج

ان يكون  ملما ونإاشطاا في مجال حقوق النإسان والقليات.-  د

خارج أهداف لتحقيق الشخصية أو السياسية وميوله أفكاره لترويج منبرا المنظمة من يتخذ ل  ان- هأـ
. المنظمة وأهداف قيم اطار

الخرين استغلل اجل من شخصية ودوافع لغراض المنظمة في وعضويته موقعه يستغل ل  ان- و
الشخصي. والربح

الناتساب: ثانايلا: آليات

الدارة. مجلس قرار وفق مرة لكل شهر لمدة السنة في مرتين علناا النإتساب باب  يفتح- أ

فتح وقبل السنة خلل للمنظمة انإضمامهم سيتم والذين الجدد، العضاء عدد الدارة مجلس  يحدد- ب
للمنظمة. الجمالي العدد % من10 عن سنوياا العضاء عدد ليزيد ان على النإتساب، باب

أهدافها. لتحقيق للمنظمة الداخلي النظاما وفق بالعمل ويتعهد تحريرياا النإتساب طلب  يقدما- ج

تقديمه.  تاريخ من شهرين خلل الطلب على الدارة مجلس يوافق-  د

بالطلب. للمتقدما تقديمها ويتم الرفض أسباب بيان الدارة مجلس على الطلب، رفض حال  في- هأـ
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تبليغه. تاريخ من شهر فترة خلل الدارة مجلس أماما الطعن حق  للمتقدماو-

التصويت، أو الترشيح خللها له يحق ل أشهر ستة لمدة اختبار لفترة جديد عضو كل  يخضع- ز
الدارة. مجلس قبل من ذلك بغير يبلغ لم ما الحقوق بكامل عضواا بعدها ويصبح

الثامنة:     المادة

التالية: الحالت في المنظمة من عضويته العضو يفقدالعضوية:  فقدان

لل: العضو. قبل من الخطية  الستقالةأو

العضوية. شروط أحد  فقدانثانايلا:

مقبول. عذر دون العامة للهيئة متتاليين اجتماعين عن  الغيابثالثلا:

بخصوص له النإذار توجيه من شهرين بعد السابقتين للسنتين الشتراكات رسوما تسديد  عدمارابعلا:
ذلك.

واهداف نإهج عن والخروج الداخلي، بالنظاما الخلل أو والنإظمة بالمبادىء اللتزاما  عدماخامسلا:
متعمد. وبشكل المنظمة

الوفاة:  ساادساا

التاساعة:     المادة

العضو: حقوق

لل: فترة في والعضاء الفخريين العضاء باستثناء والنإتخاب الترشح العضاء لكافة  يحقأو
الحالية. والسنة الماضية للسنوات اشتراكاته رسوما العضو سدد قد يكون ان على الختبار

عضو لي البناء النقد وممارسة بحرية المشاريع واقتراحا وأفكاره آرائه طرحا عضو لي  يحقثانايلا:
المنظمة. لجان من لجنة او هيئة أو
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وخارج داخل تجري التي والنإشطة الفعاليات في المشاركة المنظمة أعضاء لجميع  يحقثالثلا:
والختصاص الكفاءة ومعايير ينسجم بما أو المنظمة، ادارة مجلس من رسمي وبتكليف العراق
تمييز. وبدون والحاجة الضرورة ومقتضيات الفعاليات وطبيعة

العاشرة:     المادة

العضو: واجبات

لل: العمل على التثقيف بحقوق النإسان والقليات ضمن وسطه الجتماعي ورصد اية انإتهاكات أو
تحدث داخل أو خارج وسطه الجتماعي والتعريف بأهداف المنظمة ونإشاطاتها والمشاركة في

فعالياتها للدفاع عن حقوق النإسان.

السنوي. الشتراكات رسم وتسديد الداخلي النظاما ببنود  اللتزاماثانايلا:

تبليغه. عند العامة الهيئة اجتماع  حضورثالثلا:

التنظيمي الهيكل

عشرة:     الحادية     المادة

المجلس رئيس ، الدارة مجلس العامة،  الهيئةللمنظمة: التنظيمي للهيكل السااساية بالمفاصل تعريف
. المحلية اللجنة الفرع، هيئة المجلس، رئيس نإائب ،

وهي اعلى هيئة تشريعية في المنظمة، تتكون من جميع العضاء المنتسبين للمنظمة العامة: الهيئة
، ومن يحق لهم الترشح أو التصويت.

في المجلس انإتخاب يتم الدارة، مجلس رئيس فيهم بما أعضاء سبعة من  يتكونالدارة: مجلس
مقتضيات حسب المجلس أعضاء عدد تقليص أو زيادة العامة للهيئة ويمكن العامة، الهيئة اجتماع

نإشاطها. وطبيعة المنظمة عمل

يترأس مجلس الدارة وينتخب من بين أعضائه السبعة، في أول اجتماع للمجلس المجلس: رئيس
بعد انإتخابه ، ويمثل المنظمة أماما الجهات المحلية والوطنية والدولية.
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أعضاء بين من ينتخب ، المجلس رئيس ينوب الذي الدارة مجلس عضوالمجلس:  رئيس ناائب
تشكيله. بعد للمجلس اجتماع أول في المجلس رئيس انإتخاب بعد المجلس

بين من ينتخب الذي الفرع هيئة رئيس فيهم بما أعضاء خمسة من الفرع هيئة  تتكونالفرع: هأيئة
الدارة. مجلس أعضاء أغلبية وموافقة المنظمة رئيس من بقرار الفرع فتح ويتم الخمسة، أعضائها

الثلثآة، أعضائها بين من ينتخب الذي اللجنة رئيس فيهم بما أعضاء ثآلثآة من  تتكونالمحلية: اللجنة
المنظمة. ادارة مجلس وموافقة الفرع هيئة من بقرار الضرورة حالة في اللجان تشكيل ويتم

العامة الهيئة

عشر:      الثاناية     المادة

العامة: الهيئة ومهام تشكيل

لل: تتألف الهيئة العامة من العضاء المنتسبين الذين يحق لهم الترشح أو التصويت. او

العامة. الهيئة في القرارات اتخاذ آليةثانايلا: 

وبموافقة الدارة مجلس من بطلب واستثنائياا سنتين كل واحدة مرة اعتيادياا العامة الهيئة  تجتمع- أ
العامة. الهيئة ) أعضاء1/5( خمس أو أعضائه أغلبية

الجتماع. تاريخ من القل على اسبوعين قبل الجتماع وجدول بموعد العامة الهيئة إبلغا  يتم- ب

) من إجمالي عدد العضاء المنتسبين1% + 50النصاب لجتماع الهيئة العامة هو (  - ج
والمتواجدين في الوطن، وفي حال عدما اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثآان خلل اسبوع من تاريخه

بمن يحضر. 

أو المنظمة لحل الخاصة القرارات باستثناء البسيطة بالغلبية العامة الهيئة في القرارات اتخاذ يتم-  د
الهيئة أعضاء ثآلثي أغلبية موافقة تتطلب والتي الداخلي، نإظامها تعديل أو المنظمة شعار أو اسم تغيير

العامة.



       Mob: 964 (0) 7702466002

       Relations:      7901448651

Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.orgWebsite: www.hhro.org

عضوان، ويعاونإه الجلسة بداية في انإتخابه يتم عامة هيئة عضو العامة الهيئة جلسات  يدير- هأـ
جلسات ادارة من البسيطة. ويستثنى الغلبية بموافقة الثلثآة يحظى ان على مقررا، يكون أحدهما
الدارة. مجلس أعضاء العامة الهيئة

:العامة الهيئة مهاماثالثلا: 

التقارير مناقشة وكذلك المالية، وميزانإيتها الداخلي ونإظامها وبرنإامجها المنظمة فعاليات  مناقشة-  أ
سنتين. خلل ادائها وتقييم اليها، المرفوعة المشاريع واقرار والدارية منها المالية

مجلس تلزما واهدافها اختصاصها اطار وفي المنظمة بشؤون تعني وتوصيات قرارات  اصدار- ب
ومتابعتها. تنفيذها الدارة

سنوات ثآلث مدتها اخرى بولية جديد ادارة مجلس وانإتخاب المنظمة ادارة مجلس  حل- ج
المباشر. السري وبالقتراع

طلب على بناءاا عليه المطلوبة التعديلت اجراء في الحق ولها للمنظمة، الداخلي النظاما  اقرار- د
العضاء ثآلثي أغلبية وبموافقة الدارة مجلس من بطلب أو العامة الهيئة ) أعضاء1/5( خمس

العامة.   الهيئة من الحاضرين

ال أو جزءاا الدارة مجلس مساءلة-  هأـ مجلس أعضاء من عضو أي من الثقة بسحب الحق ولها كام
الحاضرين. ثآلثي أغلبية وبموافقة أعضائها ) عدد1/5( خمس من بطلب الدارة

ورئيسها. الدارة مجلس صلحيات جميع  لها- و

لذلك. اللزمة التوصيات وتقديم الدارة مجلس قبل من المقدمة المقترحات  دراسة- ز

الدارة. مجلس يضعها التي للمنظمة داخلية تعليمات لئحة  اقرار- خ

جمعيات الى المنقولة وغير المنقولة الموال وتعود أعضائها ثآلثي أغلبية بموافقة المنظمة  حل- ط
العامة. الهيئة تحددها والمبادىء الهداف مماثآلة عراقية



       Mob: 964 (0) 7702466002

       Relations:      7901448651

Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.orgWebsite: www.hhro.org

تشكيل لجان دائمية على ان يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الدارة لحقا و هي ( لجنة الرصدي- 
و التوثآيق – اللجنة المالية – لجنة المشاريع و البرامج و التطوير – لجنة العلقات العامة – اللجنة

العلمية – اللجنة القانإونإية – لجنة المراة و الطفل ــ لجنة الغاثآة – لجنة شؤون فروع المهجر
.) المعنية بحقوق النإسانفي الخارج ولجنة الدراسات و البحوث

الدارة مجلــــــــس

عشر:      الثالثة     المادة

الدارة: مجلس ومهام تشكيل

لل: آلية الدارة: مجلس تشكيل أو

تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس الدارة لدورة تمتد ( لثلث سنوات ) تبدأ من تاريخ تشكيل -1
المجلس، وفي حال تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة لسباب خارج ارادة المنظمة وقدراتها (ظروف
قاهرة، تدهور الوضع المني في البلد، عدما توفر موارد مالية كافية )، يحق لمجلس الدارة اتخاذ

قرار بأغلبية أعضائه لتمديد ولية المجلس لمدة لتزيد عن اثآني عشر شهراا (سنة واحدة)، يتم
السعي خللها بالعداد والتهيئة لعقد الجتماع العاما للجمعية العامة .

السري بالقتراع ينتخبون احتياط أعضاء وثآلثآة أصليين، أعضاء سبعة من المجلس  يتكون-2
الصليين العضاء يكون ان على احتياط، أعضاء وثآلثآة العامة للهيئة العاما الجتماع في المباشر

الوطن. في مقيمين والحتياط

ينتخب المجلس في اول اجتماع له بعد تشكيله رئيسا له ، من بين أعضائه السبعة، ونإائباا -3
 )سنوات ورئيسا لفروع المهجر، ويتم توزيع المهاما الخرى لبقية3للرئيس لدورة كاملة أمدها (

أعضاء المجلس.

يحق لكل عضو ترشيح نإفسه لمجلس الدارة، خلل اجتماع الهيئة العامة، باستثناء العضاء -4
الفخريين والعضاء في فترة الختبار على ان يكون المرشح قد مضى على عضويته سنة على
القل، وان يثني على ترشيحه أثآنين من العضاء الحاضرين في الجتماع العاما للهيئة العامة.  
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الدارة: مجلس في القرارات اتخاذ ثانايلا: آلية

مجلس رئيس من بطلب أشهر ثآلثآة كل القل على واحداا اعتيادياا اجتماعاا الدارة مجلس  يعقد- أ
عضوين من بطلب أو الرئيس من بدعوة الطارىء الجتماع وينعقد أعضائه، من ثآلثآة أومن الدارة

الدارة. مجلس من

تاريخ من القل على اسبوع قبل الجتماع أعمال وجدول بموعد الدارة مجلس رئيس  يبلغ- ب
الجتماع.

السبعة. أعضائه من أربعة حضور هو الدارة مجلس لجتماع النصاب  يكون- ج

كفة ترجح الصوات تساوي حال وفي واحد زائد الحضور نإصف بموافقة القرارات اتخاذ  يتم- د
المجلس. رئيس صوت المتضمنة الجهة

الدارة: مجلس ثالثلا: مهام

وضع خطة واستراتيجية واليات واللوائح الداخلية لعمل المنظمة خلل مدة ل تتعدى شهراا-  أ
واحداا بعد انإتخاب المجلس وتعرض على العضاء وقد تعدل من قبلهم.

تنفيذها. على والعمل العامة الهيئة من الصادرة والتوصيات القرارات  متابعة- ب

العضوية. شروط استيفاء بعد المنظمة الى الجدد العضاء انإتساب قبول  اقرار- ج

القياما بمناقشة برامج وخطط المنظمة وإجراءات التعيين واليفاد وتقدير رواتب العاملين من - د
الخبراء الداريين ، ويمكن لهذه المجموعة العاملة أن تكون من غير المنتسبين للمنظمة.

المنظمة. بأهداف تعني التي والنداءات والتصريحات البيانإات  اصدار- هأـ

ونإشاطاتها. المنظمة برامج لتنفيذ متخصصة لجان  تشكيل- و

ال الدارة مجلس  يكون- ز العامة. للهيئة تقاريرها وتقديم المالية الدارة عن مسؤو

يحق للمجلس فتح  وغلق فروع داخل وخارج العراق. خ-

تنفيذها. على والعمل النظاما هذا مواد أحكاما وفق تنفيذية ولوائح قرارات  اصدار- ط
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أو هجرتهم حال في المؤسسين العضاء فيهم بما عضو أي عضوية بمصير البت للمجلس يحق-  ي
فعالياتها. مع التفاعل عدما او المنظمة مع أوتواصلهم اتصالهم انإقطاع

وله العاملة، واللجان المكاتب في العاملين ولكافة المنظمة وبرامج لنشاطات دوري تقييم اجراء-  ك
فيها. العمل وديمومة تقدما لضمان اللزمة الجراءات كافة اتخاذ في الحق

ودينية وسياسية وعلمية أكاديمية لشخصيات الفخرية العضوية صفة منح الدارة لمجلس يحق-  ل
والداعمة النإسان، لحقوق المناصرة بمواقفها لها مشهود ودولية، محلية ولمنظمات دولية أو وطنية

للمنظمة.

الهيئة قبل من اقرارها ويتم للمنظمة الداخلي للنظاما وفقاا العمل آليات لتنظيم داخلية لوائح اصدار-  م
العامة.

العامة. للهيئة استثنائي عاما اجتماع عقد طلب أعضائه ثآلثي أغلبية وبموافقة الدارة لمجلس  يحق- ن

الدارة مجلــــس رئيــــس

عشر:     الرابعة     المادة

الدارة: مجلس رئيس

لل: آلية الدارة: مجلس رئيس اناتخاب او

بينهم. من للمجلس رئيساا الدارة مجلس أعضاء ينتخب-  أ

مع ذلك غير أو سياسياا أو برلمانإياا أو حكومياا كان سواء مركزه او منصبه ليتعارض ان  يجب- ب
المستقلة. المنظمة طبيعة

الدارة: مجلس رئيس ثانايلا: مهام

أي تخويل في الحق وله غيابه، حال في نإائبه محله ويحل الدارة مجلس اجتماعات ورئاسة ادارة-  أ
الدارة. مجلس أعضاء بين من آخر عضو
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عند المجلس قرارات وتوقيع للمنظمة العامة والستراتيجيات والبرامج الخطط ومتابعة تنفيذ-  ب
المالية والسجلت الدارية الوامر ومراقبة المطلوبة بالكثرية الدارة مجلس في عليها المصادقة
الخارجية. الجهات مع التفاقيات وتوقيع العامة والعلقات البرامج تنفيذ وآليات اللجان ومشاريع

وهو بشانإها، القرارات اتخاذ و والعالمية والقليمية الوطنية النإشطة مختلف في المنظمة  تمثيل- ج
"الصلي" لكي المجلس أعضاء من عضة أي أو نإائبه تخويل له ويمكن بأسمها، الرسمي الناطق
النإشطة. هذه في عنه ينوب

بالكفاءة يتمتع عضو بأي أو المنطقة في الفنية والخبرات بالكوادر الستعانإة المجلس لرئيس يحقد- 
المختلفة. النإشطة في واشراكه المطلوبة

قياما ذلك يسبق ان على الصكوك، على والتوقيع بالصرف المر هو المجلس رئيس  يكون- هأـ
مسؤول قبل من توقيعها يتم ان بعد الرسمية، والجراءات الوراق بتحضير المالية الشؤون مسؤول
المالية. الشؤون

ومرتبات الجور وتحديد اليفاد، وكذلك الكفاءة أساس على المبنية التعيين اجراءات تحظى-  و
مجالته مختلف في المالي والنإفاق اليفاد وتكاليف المنظمة في الداريين الخبراء من العاملين
الدعوات وتوجيه الرسمية المراسلت على التوقيع بصلحية كذلك ويتمتع المجلس، رئيس بموافقة
والتصريحات. النداءات وإطلق

في حالة استقالة رئيس المجلس أو ترك منصبه بسبب ( النإسحاب ، الهجرة، العتقال ، شغله-  ز
منصب رسمي رفيع في الدولة،  ثآبوت عدما قدرته على اداء مهامه بسبب اصابته بعجز عقلي أو

ال عنه ويضاف جسدي بعد اقرار مجلس الدارة بذلك ، الوفاة، أو أي سبب آخر) يحل نإائبة بد
عضو جديد الى المجلس من العضاء الحتياط ممن حصل على أكثر الصوات أو ممن يكون

ال لسد الفراغا الحاصل وفق الختصاص والحاجة المطلوبة لمجلس الدارة. مؤه

النإسانإي المجال في للعمل عاجلة اغاثآة وحدة تشكيل صلحية عنه ينوب من أو المنظمة لرئيس-  خ
والوبئة. المجاعة وانإتشار المسلحة والنزاعات الطبيعية الكوارث ضحايا لنإقاذ الطوارئ حالت في

المنكوبين، الى بتقديمها والمادية العينية التبرعات وجمع الممكنة المساعدة تقديم الوحدة مهمة تكون
والطوارئ. الغاثآة بوحدة تسمى
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سبب أي الوفاة) أو الهجرة، الستقالة، العضوية، وقف ( النإسحاب، بسبب فراغا حدوث حال  في- ط
أحد لختيار اسبوعان أقصاها مدة في موعداا المجلس رئيس يحدد الدارة، مجلس أعضاء لحد آخر

المطلوب والختصاص الحاجة لسد المؤهل  أوالحتياط الول الحتياط ( اختيار الحتياط العضاء
). الدارة مجلس في

للهيئة العاما الجتماع لغاية المجلس في عضو أي عضوية وقف قرار اصدار للرئيس  يحق- ي
يحظى ان على المنظمة لسمعة الساءة أو التجاوز او للمنظمة الداخلي للنظاما خرقه حال في العامة،
الحتياط. المجلس أعضاء أحد الوقف مدة في محله ويحل الصليين، المجلس أعضاء بأغلبية القرار

المنظمــــة رئيـــــس ناائـــب

عشر:     الخامسة     المادة

الدارة: مجلس رئيس ناائب

لل: آلية المنظمة: ادارة مجلس رئيس ناائب اناتخاب او

أعضائه بين من للرئيس نإائبا انإتخاب يتم ، المنظمة رئيس انإتخاب من الدارة مجلس انإتهاء بعد
الصليين.

الدارة: مجلس رئيس ناائب ثانايلا: مهام

الرئيس. غياب حال في الدارة مجلس اجتماعات ورئاسة ادارة في المنظمة رئيس محل  يحل- أ

أو هجرته أو الستقالة، على بالغلبية الدارة مجلس وموافقة الرئيس استقالة او وفاة حال  في- ب
جسدي او عقلي بعجز اصابته بسبب مهامه اداء على القدرة عدما ثآبوت أو ، التعسفي للعتقال تعرضه

العامة. للهيئة اجتماع أقرب عقد لحين محله الرئيس نإائب يحل ،

حصوله بعد الرئيس غياب حال في والدولية والقليمية الوطنية المحافل لدى المنظمة تمثيل  يمكنه- ج
منه. تخويل على

حالت في النإسانإي المجال في عاجلة اغاثآة وحدة تشكيل له يحق الرئيس، غياب حال  في- د
والوبئة. المجاعة وانإتشار المسلحة والنزاعات الطبيعية الكوارث ضحايا لنإقاذ الطوارئ
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الفـــــــــروع

عشر:     السادساة     المادة

ومهامها: الفروع تشكيل

ما، جغرافية منطقة في أهدافها وتحقيق برامجها ومتابعة بمهامها للقياما المنظمة قدرة تعزيز بهدف
. فيها فرع فتح للمنظمة يمكن بلد، اقليم، مدينة، ، قضاء تكون كأن

لل: آلية الفرع: تشكيل أو

تفتح فروع للمنظمة بقرار من رئيس مجلس الدارة وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الدارة، عند-  أ
 ) أو3) تسعة أعضاء أو أكثر في المنطقة المراد فتح الفرع فيها و ( 9بلوغا عدد أعضاء المنظمة (

أكثر من فروع المهجر.

 او اكثر  أعضاء أصليين بضمنهم رئيس الفرع واثآنينأعضاء 5يكون للفرع هيئة تتكون من -  ب
 والحتياط بالقتراع السري المباشر في اجتماع انإتخابي عاما يعقدالصلييناحتياط، يتم انإتخاب 
 سنوات ، ويحضره فقط أعضاء المنظمة، ضمن نإطاق الرقعة الجغرافية التي3لهذا الغرض ، كل 

يراد فتح الفرع فيها، ويشرف على الجتماع مجلس ادارة المنظمة، ويتم انإتخاب رئيس الفرع
 في أول اجتماع تعقده هيئة الفرع، وتوزع المهاما بينالصليينالخمسة ونإائبه من بين العضاء 

بقية العضاء حسب كفاءاتهم وقدراتهم.

 أموال الفرعإليهما تؤول  في - يعد مجلس ادارة المنظمة الجهة المسؤولة في اتخاذ القرارج
وممتلكاته بعد غلقه، وحسب الصلحيات الممنوحة له وفق هذا النظاما .

الفرع: في القرارات اتخاذ ثانايلا: آلية
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يعقد الفرع اجتماعاا واحداا على القل كل شهر بطلب من رئيس الفرع أو من أثآنين من اعضائه،-  أ
وثآلثآة أشهر للمهجر.

. الخمسة أعضائه من ثآلث حضور هو الفرع لجتماع النصاب يكون-  ب

الخمسة. مجموع من أعضاء ثآلثآة بموافقة القرارات اتخاذ يتم-  ج

الفرع: ثالثلا: مهام

فعالياتها ومتابعة برامجها وانإجاز المنظمة اهداف تحقيق شانإها من التي المهاما بجميع الفرع يقوما-  أ
مجلس من صدرت التي او العامة للهيئة العاما الجتماع في أقرت التي والتوصيات القرارات وتنفيذ
ورئيسه. المنظمة ادارة

رصد انإتهاكات حقوق النإسان التي قد تحدث ومتابعتها ضمن نإطاق عمل الفرع ورفعها الى -  ب
مجلس الدارة أو الى الفروع  في المهجر.

وبموافقة المنظمة، وباهداف النإسان بحقوق تعني التي والنداءات واليضاحات البيانإات اصدار-  ج
الدارة. مجلس رئيس

فيها. للبت الدارة مجلس الى ورفعها المنظمة الى النإتساب طلبات استلما-  د

 لنإهاء عضوية العضاء المنتسبين الى الفرع أو البت في طلبات استقالتهم ، تقوما هيئة الفرع- هأـ
برفعها الى مجلس ادارة المنظمة مقرونإة بتوصية هيئة الفرع ، لتخاذ القرار المناسب بشأنإها .

والبلدات والقصبات القرى في والضرورة الحاجة حسب للمنظمة محلية لجان تشكيل للفرع  يحق- ز
. الدارة مجلس موافقة بعد عمله نإطاق ضمن تقع التي والنواحي

الفرع: هأيئة رئيس : مهام رابعا

. غيابه حال في نإائبه محله ويحل ، الفرع هيئة اجتماعات ورئاسة  ادارة- أ

حق وله الدارة، ومجلس العامة الهيئة وتوصيات وقرارات المنظمة وخطط برامج ومتابعة  تنفيذ- ب
منطقته. نإطاق في القائمة النإشطة مختلف في المنظمة تمثيل
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حال في المنظمة ادارة مجلس اجتماعات حضور حق وله والفرع، الدارة مجلس بين  التنسيق- ج
التصويت. حق له ليس حضوره حال وفي الدارة، مجلس وبموافقة الضرورة،

المحليـــة اللجـــان

عشر:     السابعة     المادة

ومهامها: المحلية اللجان تشكيل

تحقيق اجل ومن وبرامجها، المنظمة خطط ومتابعة تنفيذ في المنظمة فروع قدرة تعزيز بهدف
نإطاق ضمن والنواحي، والبلدات والقصبات القرى في محلية لجان تشكيل يمكنها ، النإسانإية أهدافها

للمنظمة. ودعم اسناد وحدات بمثابة لتكون ، الفرع عمل جغرافية

المحلية: اللجنة تشكيل  آلية: أول

الفرع هيئة من بقرار تشكيلها يتم ، محلية لجنة لتشكيل وحاجة ضرورة وجود حال في-1
في أكثر أو أعضاء ) ثآلثآة3( المنظمة أعضاء عدد بلوغا عند ، المنظمة ادارة مجلس وبموافقة
فيها. محلية لجنة تشكيل المراد المنطقة

تتكون ادارة اللجنة المحلية من ثآلثآة أعضاء من ضمنهم رئيس اللجنة ، يتم انإتخابهم في ب -
اجتماع انإتخابي ، يعقد كل ثآلث سنوات  ويحضره فقط أعضاء المنظمة، ضمن نإطاق المنطقة

المراد تشكيل المحلية فيها، وتشرف على الجتماع هيئة الفرع ، ويمكن زيادة عدد أعضاء ادارة
) خمسة أعضاء.5اللجنة وحسب الحاجة وبموافقة هيئة الفرع، على ان ليزيد عددهم عن (

بعد المحلية للجنة اجتماع أول في للجنة الثلثآة العضاء بين من المحلية اللجنة رئيس  ينتخبج-
. تشكيلها
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 ترتبط اللجنة المحلية تنظيميا بهيئة الفرع التي لها صلحية تشكيلها وحلها بعد موافقة مجلسد-
 اموال وممتلكات اللجنة المحلية ، وحسبإليهادارة المنظمة ، الذي يعد الجهة المسؤولة فيما تؤول 

الصلحيات الممنوحة للمجلس وفق هذا النظاما .

المحلية: اللجنة ثانايا: مهام

الى والسعي ، المنظمة برامج ومتابعة ، النإسان حقوق انإتهاكات برصد المحلية اللجنة تقوما-1
. الفرع هيئة وأشراف بالتنسيق ، أهدافها تحقيق

وتنفيذ ، برامجها وانإجاز ، المنظمة أهداف تحقيق شأنإها من التي المهاما بجميع المحلية تقوما -2
الفرع هيئة من أو ورئيسه الدارة مجلس أو العامة الجمعية من صدرت التي والتوصيات القرارات
ورئيسه.

مجلس الى برفعها تقوما بدورها التي الفرع هيئة الى ورفعها المنظمة الى النإتساب طلبات  استلما- ج
فيها. للبت المنظمة ادارة

المحلية: اللجنة رئيس ثالثا: مهام

حضور حق وله الفرع، وهيئة المحلية بين والتنسيق ، المحلية اللجنة اجتماعات وادارة رئاسة-1
حق له ليس حضوره حال وفي الفرع، هيئة وبموافقة الضرورة حال في الفرع هيئة اجتماعات
التصويت.

الدارة مجلس من أو ورئيسها الفرع هيئة من الصادرة والتوصيات القرارات وتنفيذ متابعة-2
. ورئيسه

المحلية. اللجنة عمل نإطاق ضمن ومشاريعها المنظمة وخطط برامج - تنفيذج

عشر:     الثامنة     المادة

المالية: والدارة الموارد
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لل:  من المقدمة والمنح والتبرعات والهبات أعضائها اشتراكات على المنظمة تمويل مصادر تعتمدأو
، ومتعاونإة مهتمة وتجارية واقتصادية مالية ومؤسسات ، والنإسانإية الخيرية والجمعيات المواطنين

جمع كحملت ومشروعة مشروطة غير اخرى مصادر واية ، والصديقة المثيلة المنظمات من وكذلك
.الخ العراق وخارج داخل الموارد

سنوياا.  عراقي ) دينار10,000( الشتراك بدل  يكونثانايلا:

سنوياا. الشتراك بدلت تعديل الدارة لمجلس  يحقثالثلا:

لمجلس الدارة فتح حساب بأسم المنظمة في المصارف وتخويل المسؤول المحلي فيرابعلا: 
الخارج القياما بذلك.

لها مخصصة ممتلكات للمنظمة، والعائدة المنقولة وغير المنقولة الممتلكات جميع تعتبرخامسلا: 
أو بها المطالبة حق بالمنظمة علقتهم تنتهي الذين من أعضائها من لي يترتب ول مستقلة، كمنظمة

الشكال. من شكل بأي منها بجزء

عشر:     التاساعة     المادة

الداخلي: النظام تعديل

( خمس أو الدارة مجلس من بطلب أما العامة الهيئة اجتماع في للمنظمة الداخلي النظاما تعديل يتم
العامة الهيئة من الحاضرين العضاء من الثلثين أغلبية من التعديل ويقر العامة الهيئة ) اعضاء1/5
للنصاب. وفقاا

العشرون:     المادة

داخلها: الموال وناقل وتجزئتها وانادماجها المنظمة حل

يتم حل المنظمة بقرار من الهيئة العامة وبموافقة أغلبية ثآلثي أعضائها، وتؤول أموال وممتلكات-  أ
المنظمة المنقولة وغير المنقولة في حال حلها، الى منظمات عراقية مثيلة تحمل ذات الختصاص،

 البسيطة من الحضور ويتم ذلك في فروع المهجر ايضا. بالغلبيةتحددها الهيئة العامة 

دائرة في مسجلة بالهداف، معها متماثآلة منظمة مع المنظمة انإدماج صلحية العامة للهيئة-  ب
الحضور. من البسيطة بالغلبية الحكومية غير المنظمات
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الحضور.  من البسيطة بالغلبية داخلها الموال ونإقل المنظمة تجزئة صلحية العامة  للهيئة- ج


