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 :الديباجة

 

ً وحريات أصيلة، اللما ك يمكن النزول عنها، وقد ناضل من  انت حقوق اإلنسان وحرياته األساسية حقوقا
اقتضائها كاملة غير منقوصة، وبذلوا في سبيل ذلك أرواحهم  اجلها البشر جيال بعد جيل، وضحوا في سبيل

 ودمائهم.
 

 لتقصير فيه أو التقاعس عنه.ا ولما كان الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية واجبا ال يجوز
 

التي تضمنها كل من ميثاق األمم  واتساقا مع القيم التي وردت باألديان السماوية ومع المبادئ األساسية
والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقيات الدولية  المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والثقافية  الدولي الخاص بحقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعيةاإلنسان وخاصة العهد  الخاصة بحقوق
واإلعالن بشأن القضاء  الملحق به والعهد الدولي الخاص بحقوقه المدنية والسياسية والبرتوكول االختياري

العنصري والتمييز ضد المرأة وكل المواثيق المتعلقة بحقوق الشعوب  أو التمييز طرفعلى جميع أشكال الت
 حقها في تقرير مصيرها. ةوخاص

 
 تقبل التجزئة. ولما كانت جميع حقوق اإلنسان وحرياته السياسية مرتبطة ببعضها وال

 
السياسية المقررة في المواثيق  ولما كان من غير الجائز أن يقيد أي حق من حقوق اإلنسان أو حرياته

 لتحلل منها بحجة عدم إقرار هذه المواثيق.العرف، أو ا والعهود الدولية استنادا إلى القانون أو اللوائح أو
 

للتشبيك العالمي بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية واالجتماعية واإلنسانية بهدف ونظراً للحاجة الملحة 
الوطن العربي  فيتعزيز دور المنظمات واألفراد المدافعين عن حقوق اإلنسان وحرية الرأي والفكر واإلعالم 

المنظمة الدولية لحقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان لتكوين الناشطين ا دعا عدداً من وكافة دول العالم، مم
ً باسم ))  اإلنسان و القانون الدولي ، الذين ((شبكة راصد الدولية لحقوق اإلنسانوالتي كان معروفه سابقا

 نسان وحرياتهحقوق اإل يتناضل لترعى وتعزز وتحمجامعة عالمية  بمنظمةلقيام  االحتياج ملح رأوا أن
وتسعى  تنطلق لتكون حاضنة لكافة المؤسسات التي تناضل ألجل اإلنسانية و حقوق اإلنسانواألساسية، 

المنظمة التي تعتبر القضية الجوهرية لعمل احترام حقوق اإلنسان  من منطلقلتنميتها وحمايتها واحترامها 
تها من القيم والمبادئ األساسية المنصوص التي تأخذ مرجعيو الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي

  .عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان
 
ومنظمات وجمعيات ومراكز من مؤسسات  والقانون الدوليالمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان تكون وت
أو تمييز بل يتركز دون أي تفرقة وفق شراكات متينة لم كل دول العافي  لإلنسانية ينادونأعضاء أفراد و

في  حقوق اإلنسانلتعزيز وحماية على التشبيك بين كافة األعضاء والجماعات التي تنادي  المنظمةعمل 
 .العالم

 
 (( بعض العبارات الواردة في الديباجة مقتبسة))مالحظة: 
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 النظام  هذاالمصطلحات الواردة في  وتفسير بعضدالالت       
 

 
 

 المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدوليالمنظمة :  
 

 النظام األساسي والداخلي للمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي:    النظام
 

 الهيئات األساسية لمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي:   المنظمةهيكلية 
  

 الجمعية العمومية الدولية لمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي:    المؤتمر العام
 

 المجلس المسؤول عن إدارة المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي:   مجلس اإلدارة الدولي

 ومراقبة سير عملها عبر الهيئات المذكورة في هذا النظام 
 

مراقب ألعمال إدارة المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون المجلس ال:  المجلس اإلستشاري الدولي

  الدولي
 

دارية الموك  لها بددارة المدير التنفيذي إدارة عم  المنظمة المكتب التنفيذي اإلداري : الهيئة التنفيذية اإل

 وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة الدولي 
 

 لية لحقوق اإلنسان و القانون الدوليلمنظمة الدولالهيئة التأسيسية :  األعضاء المؤسسين
 

 تفصي  مهام عم  ك  إدارة وأعضاء المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي:   الصالحيات
 

  المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدوليتفاصي  إكتساب العضوية في :   العضوية واالنتساب
 

 لمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدوليلد والمنظمات المنتسبين األعضاء األفرا:  األعضاء العاملين
 

 األشخاص الذين ساهموا بتعزيز حقوق اإلنسان في العالم:   األعضاء الفخريون
 

  المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدوليالواجبات التي يتقيد بها أعضاء :  التزامات األعضاء
 

 للمنظمةقواعد محاسبة لألعضاء الذين تسببوا بأضرار جسيمة :   المسألة واإلصالح
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 الداخليو النظام األساسي
 

  والقانون الدوليالمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان المسماة:  المنظمة
International Organization for Human Rights and International Law 

  
 للمنظمة هار الوضع القانوني واإلش األولى:المادة 

 
الدوليمة  راصمد"شةتكة ( تاسة  2016 / ديسممبر/ 10) كمنظمة دوليةة تتةاخي  في انطالقتها الجديدةتأسست  -1

إعةادة إشةهاخيا تاسة  تعةدي  اسسة  واجتمعةت ييتتهةا التأسيسةية وتة   20/2/2018"، وتتةاخي  لحقوق االنسمان
سشةهاخ الاةانوني مةل السةلطات الخسةمية فةي وحصلت علة  ا والقانون الدوليالدولية لحقوق اإلنسان  المنظمة

وال  محايدة سياسيةحكومية وغيخ غيخ  دولية منظمةويي ، Org Nr 917987025مملكة النخوج تحت خق  
  للختح.تتوخ  

 .، وتلتز  الوسات  الاانونية في أداء مهامهااسنسال لحاوقالشخعة العالمية األساسية يي  المنظمةة مخجعي .1
 اعضةاء ناشةطيل ومنسةايل ويحة  لهةا اختيةاخ مملكةة النةخوج،ة دخامةل فةي نةمديفةي  يسةيالختالمنظمة  ماخ .2

 لها في كافة انحاء العال . وممثليل ومندوتيل ومتعوثيل
مسةةتالة لهةةا شخصةةية معنويةةة وةمةةة ماليةةة مسةةتالة وتيسةةا وفةة  الاةةوانيل واألنظمةةة  دوليةةة المنظمةةةتعتتةةخ  .3

 .المعمو  تها في تلد الماخ
وتخخص حسب نظا  الدولة التي تنشط  دولة، أي وفخعية في إقليمية مكاتب أل يكول لها للمنظمةيح   كما .4

 اخاضيها.عل  
 

 : الرسمي  المنظمة شعار الثانية:المادة 

 
 المنظمةالثالثة: عنوان المقر العام ووسائل التواصل مع المادة 

 
 ووسات  االتصا :  للمنظمةالموقع اسلكتخوني الخسمي 

 
P.B:1047  0130 DRAMMEN - Norway 

Tel: 0047 92207114 
Fax: 0047 21062747 

E-mail General:  info@iohril.org 
.orgiohrilwww.Official website:  

 

http://www.iohril.org/
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 المنظمةأهداف  :الرابعةالمادة 
 

 خالل:ق اإلنسان في العالم من إلى تعزيز وتنمية وحماية حقو المنظمةتهدف 
 

ودو  للمسةايمة فةي حمايةة حاةوق اسنسةال فةي الةدو  العختيةة األعضةاء  والمنظمةاتتعزيز دوخ الميسسات  –
علة   واالستشةاخاتمةل خةال  تاةدي  المسةاعدات العةال  في  اسنسالعل حاوق  والدفاعالدع  وواحتخامها  العال 

لحاوق  والتنسي  مع الميسسات الوطنية تالانوات اسجخاتية واالتصاالمل خال   والمتاحةكافة الطخق الممكنة 
 .األيداف ةاتفي العال  التي تخد   االنسال وميسسات المجتمع المدني

 
تالتعةاول ثاافة حاوق اسنسال مل خال  النشةخ والتعلةي  والتةدخيب لجميةع فتةات المجتمةع تالوعي تنمية ونشخ  –

فخاد حةو  كافةة الحاةوق المدخجةة فةي الشةخعة العالميةة لمدني والمواطنيل واألميسسات المجتمع اوالتشتيك مع 
االجتماعية واالقتصةادية والثاافيةة تالحاوق وتكخيا وتعمي  الفه  الديماخاطي وتوعية المجتمع  لحاوق اسنسال

 كفلها المواثي  والاوانيل الدولية.توالسياسية والمواطنة وكافة الحاوق التي 
 
 اسنسال واسسها إل  االتفاقيات الدولية واسقليمية المتعلاة تحاوق  االنضما  ومات واألنظمة عل الحك تشجيع –

التفاقيةات الدوليةة واسقليميةة لللحكومةات والةدو   الدوليةةاحتخا  االلتزامةات ونشاطات تسع  لتعزيز في إعما  
 .اسنسالالمتعلاة تحاوق 

 
إتةخاز وتشةجيع الةدولي وفي إطةاخ التعةاول اسقليمةي و واألصدقاءوالمنظمات األعضاء دع  عم  الميسسات  –
لمتادئ العالمية لحاوق اسنسال كما تخسخت في كافة االتفاقيات الدولية، ال سيما كما وخدت في إتفاقيةات لدع  ال

يةة جنيف واسعالل العالمي لحاوق اسنسال وإعالل تخشلونة وكافة االتفاقيةات والتخوتوكةوالت والصةكوك الدول
العامة لألم  المتحدة، ونشخ الوعي تهةه المتادئ في أوساط الخأي العا  وفي ك  الدو  التي  أقختها الجمعيةالتي 

 عل  أخاضيها.  المنظمةينشط أعضاء 
 
 اسنسال. واسقليمية لحاوقعل  التفاع  مع ييتات المعايدات الدولية والحكومات حث الدو   –
 
ومناصةخة حكة   اسنسةالحاةوق  فةي مجةا  األفةخاد واألعضةاء المنظمةة ضةاءأعتعزيز ودع  وتنسةي  جهةود  –

، وتشةكي  والةدفاع عنهةا اسنسةالمتادئ حاوق وتعلي   والنساء،والمساواة تيل الخجا   اسنسال،وحاوق  الاانول،
 العال . أنحاءفي  للمنظمةالمنتستيل  األعضاء كافةمنتخ موحد ل

 
 تاد .امج تدخيتية خاصة تما إعداد وتنفية دخاسات وتااخيخ وتخ –
 
منح الجواتز والدخوع التكخيمية للمدافعيل عل حاوق اسنسال والشخصيات االعتتاخية التةي قةدمت إسةهامات  –

 .إنسانية لتعزيز مسيخة حاوق اسنسال في العا 
 
خ كافة أشكا  وتوفيك  دو  العال  لمتاتعة والتايي  المستمخ ألوضاع حاوق اسنسال والحخيات العامة في ا –

وكةلك إنشاء آليات مناستة إةا اقتضت  ،مل خال  الدع  الفنيلحاوق اسنسال المساعدة لمنايضة االنتهاكات 
 .لتاصي الحاات وتعثات الضخوخة ةلك مث  إخسا  مخاقتيل ولجال 

 
ً لمتادئ  ومخاكز شتاتية وحاوقيةالميسسات  نشاءس التشجيع – للمدافعيل عل اسعالل العالمي وتعزيزيا وفاا

 .ومديا تالمشوخة والختخة حاوق اسنسال
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متاتعة وتةلي  العاتات الناجمة عل التحديات الجديدة في مجا  حاوق اسنسال ومساعدة الميسسات  –
 .ومنتستيهاعل  خفع قدخات أعضاتها  والمنظمات المحلية

 
أنواعها واستعما  كافة وسات  نشخ  صداخ المطتوعات عل  كافةإإقامة الندوات والميتمخات ووخش العم  و –

  .ونية(غيخ دوخية، كتب، تااخيخ، تخوشوخات، توستخات، المواقع اسلكتخ )نشخاتالمعلومات المتعلاة تما تاد  
 

ً  :الخامسةالمادة   المنظمةألهداف  سعيا
 

 :يلي بما القيام المنظمةفي  األعضاءعلى 
 

تالتزاماته   اسيفاءو أخاضيهالدال التي ينشطول عل  وتطتياها في الت المنظمة أيدافالحّث عل  نشخ  .1
 .اسنسالحاوق لمدافعيل عل العالمي ل اسعاللب تموج

كما وخدت في  اسنساللتطتي  معاييخ ومتادئ حاوق  أخاضيهاالحّث في كافة التلدال التي ينشطول عل   .2
 .اسنسالحاوق  لخاصة تتنوداالتفاقيات والمعايدات والتخوتوكوالت والمواثي  والملحاات الدولية ا

وخفع يةه  أخاضيهافي التلدال التي ينشطول عل   اسنسالحاوق  انتهاكات أوضاععل  تادي  تااخيخ .3
 ومشاخكة النشاطات التي ياومول تها مع اسداخة. المنظمة التااخيخ تشك  دوخي سداخة

في تلدانه  الدولية العاملة ليمية والمحلية واسقوالوكاالت والميسسات التنسي  مع الجمعيات والمنظمات  .4
مل االضطهاد  اسنسالحماية نشطاء حاوق محاولة التدخ  العاج  لو ،التواص  المستمختوطيد تهدف التشتيك و
 والدفاع عنه .

 .المنظمةية في المجاالت التي ته  أتحاث ةات صلة والايا  تنشاطات توثيا سجخاءالسعي  .5
والمنظمات شخاص الةيل يسعول إل  تحاي  نفا أيداف الميسسات تنمية العالقات مع المنظمات واأل .6

 .وتاألخص المنظمات غيخ الحكومية األعضاء
 والمنظمات المحليةتالتعاول مع الميسسات  تلدانه المساعدة في تعزيز وتنمية وحماية حاوق اسنسال في  .7

 .المنظمةالتي ال تنتمي إل  
 
 

 يلهاوتفاص المنظمةهيكلية  :السادسةالمادة 
 

 والمجلمس المدولي ( ومجلمس اإلدارة الدولية )الجمعية العمومية المؤتمر العام ييتات: ثالث مل المنظمة تتألف
 المخعية.ديخيا وفااً ألنظمتها وضمل الاوانيل وي المنظمةالدولي مجلا اسداخة يمث  الدولي،  االستشاري

  
 المؤتمر العام : / البند األول الفصل األول

 
 ةالمنتسةتاألفةخاد وممثلةي عةل الميسسةات ( مل جميع األعضاء الدوليةالجمعية العمومية ) ؤتمر العامالمتألف ي

وتحةةةدد  والواجتةةةات،ويكونةةةوا متسةةةاوييل فةةةي الحاةةةوق تواجةةةدوا وأينمةةةا كةةةانوا،  أينمةةةا المنظمةةةةإلةةة  تالعضةةةوية 
 .النظا  يةا الصالحيات والمها  تفصيالً في

 
سةةنوات ولةة  عاةةد  خمسةةةكةة   دولممينتخممب مجلممس لممإلدارة يودوخيةةة كةة  سةةنة ال اجتماعاتةة  المممؤتمر العممامعاةةد ي

أو تةدعوة موقعةة مةل ثلثةي أعضةاء  الةدولي تدعوة مل الختيا إةا طلب ةلةك مجلةا اسداخة اجتماعات استثناتية
 .المؤتمر العام
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 : للمؤتمر العامالصالحيات المحددة  :الفصل األول / البند الثاني 
 

  وةلك ضمل حدود الاانول الةي  المنظمةيي السلطة التشخيعية في  (الدوليةعية العمومية )الجمالهيتة العامة
  يلي:بما ويشغلها ولها سلطة الايا   المنظمةينطت  عل  

 

ومناقشةة األعمةةا  المنجةزة وإتةةداء الةخأي تشةةأنها  الممدولي مجلمس اإلدارةاالسةتماع إلة  التاةةاخيخ المادمةة مةةل  .1
 . والنظا يداف األمع  تتالت  ظمةالمنوالتحا  مل أل نشاطات 

 الحساب الاطعي للسنة المالية المنصخمة. وإقخاخ المنظمةمناقشة موازنة  .2
 وإصداخ الاخاخ النهاتي. الدولي مجلس اإلدارةالنظخ في أي استتناف ماد  ضد قخاخات  .3
 الجماعي. النظخ تاخاخات تعلي  العضوية وإتداء الخأي األخيخ تها عتخ التصويت .4
 . للمنظمة الداخليواألساسي  عل  النظا  أي تعديالتإقخاخ  .5
 

 مجلس اإلدارة الدولي ::  الثاني / البند األولالفصل 
 

  الجمعيممة العموميممة  المممؤتمر العممامنتخةةته  ي عضةةواً، وعشةةخول ثالثةةة( 23) مةةل الممدوليمجلممس اإلدارة يتةةألف(
ة االنتخةةاب حضةةوخ أكثةخ مةةل نصةةف ، ويشةةتخط سكمةا  نصةةاب جلسةأو تالتصةةويتتةةاالقتخاع السةخي  (الدوليمة
 سنوات ويمكل إعادة انتخات  مخة واحدة فاط. خمسةومدة مجلا اسداخة  ،المؤتمر العامأعضاء 

  لمجلةا دعةوة لويح   ،لمنظمةلفي ك  مكتب تاتع  المؤتمر العامعل  ولجنة منتثاةيديخ جلسة االنتخاب الختيا
 ية لحضوخ جلسة االنتخاتات تصفة مخاقب.وشخصيات معنو منظماتمل يخاه مناستاً مل ييتات و

  وإال  ةلةك،عل   المنظمةمع توزيع المها  عل  أعضات  متاشخة إةا نص نظا  الدولي يت  انتخاب مجلا اسداخة
رئيسمماً، ونائبمماً  المنتخةةب تختاسةةة أكتةةخ األعضةةاء سةةناً ويختةةاخ مةةل تةةيل أعضةةات ، الةةدولي يجتمةةع مجلةةا اسداخة

ومسمؤوالً لهيئمة اإلعمالم،  للعالقمات العاممة، ومسمؤوال ،مالياً "أممين الصمندوق"أميناً و، وأميناً للسر ،للرئيس
ين إداريمأو  نإقليميمدراء و هيئاتأو  ملفاتمسيولي  ويمكل تكليفكما  ،لعالقات الخارجية الدوليةل ومسؤوالً 

 أخاضيها.عل   المنظمةالدو  التي يتواجد أعضاء  لدى لمنظمةلممثلين  وأ

 حة  التاخيةخ وتنفيةة صةخف  تاسةتثناءالةدولي اسداخة وظيفتيل عل  األكثةخ لعضةو واحةد فةي مجلةا  يمكل إسناد
 .النظا  يةاومها  ك  أعضات   الدولياألموا ، ويت  تحديد مها  مجلا اسداخة 

  قخاخات  تالتصويت تالنصةف زاتةد واحةد ويعتتةخ صةوت الةختيا مخجحةاً  مجلس اإلدارة الدولييتخة
 ضاء مجلا اسداخة الدولي تاألصوات عل أي قخاخ يتخة.في حا  تساوى أع

 

  :(الصالحيات) الدولي مجلس اإلدارة الفصل الثاني / البند الثاني :
  

 ملك السلطة تالتةداو  تكافةة الاضةايا اسداخيةة يو المنظمةيو السلطة الممثلة واسداخية في  الدولي مجلس اإلدارة
أو عتةخ  أو فخعيةة إداخيةةإقليميةة مكاتةب مكتةب الماةخ العةا  أو عتةخ  عتخ ديخيايو المنظمةوتأيداف ونشاطات 

وةلةك ضةمل  للنظةا وفاةاً  أو ممثليل توك  له  قةخاخت التكليةف مةل المجلةا تنفيةييل مدخاء إقليمييل أو إداخييل
  :التاليةويشغلها ول  الايا  تالمها   المنظمةحدود الاانول الةي ينطت  عل  

 
 كليف واستتدا  أعضاء اللجال واألقسا  أو أقالته  خال  اجتماع استثناتي.تتشكي  لجال واقسا  و .1
 (3)لمةدة أقصةةايا  للمنظمةةةفةخع  أولكة  مكتةةب تنفيمذيين ين إداريمممممدراء إقليممين أو  واسةتتدا تكليةف  .2

  سنوات ويمكل استتدال  تاخاخ مع ةكخ األستاب. ثالثة
 عل  أخاضيها.  المنظمةأعضاء  طالتي تنش الدو  لدى لمنظمةلممثلين تكليف واستتدا   .3
ثالثةة  (3)أقصةايا  لمةدة( المدوليستشماري اإلمجلمس ال) ونائمب لمه االستشماريالمجلس تكليف ختيا  .4

  األستاب.تاخاخ مع ةكخ   ويمكل استتداله سنوات
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قتو  االقتخاحات المطخوحة حو  األعضاء الفخخيول ويمكل للمجلا تكليف أشخاص معنةوييل تمهةا   .5
 ية أو تمثيلية تشخط أل يكونوا قد قدموا مسايمات ونشاطات تعزز مسيخة حاوق اسنسال. فخخية تكخيم

 إقخاخ منح الجواتز وشهادات التكخي  لنشطاء حاوق االنسال ولك  مل قد  لإلنسانية نشاطات يامة. .6
 ألخة الخأي والنصح تها الدولي للمجلس االستشاريأحالة الملفات التي يخايا ضخوخية  .7
ويح  لة  تعلية  عضةوية  األفخاد وعضويات الميسسات والمنظمات األعضاءفض عضوية قتو  أو خ .8

اإلسماءة أو ، كمما يحمق لمه تشمكيل لجنمة مسمائلة ألي عضمو تسمبب بأي عضو فقد شمرط ممن شمروط العضموية
 .لمنظمةلكبير الضرر ال
تاصةةي ثيةة  وتوأو تشةةكي  تعثةات  معينةةة،تةخامج  وأتةأليف لجةةال وييتةةات أو مسةيولي ملفةةات أو أقسةةا   .9

خسمية التسةمية والمهةا  وطةخق اختيةاخ األعضةاء داخلية في محاضخ ةكخ أو زياخات ميدانية عل  أل يالحاات  
 واأليداف تشك  واضح.

 
 الدولي : المجلس االستشاريالفصل الثالث / البند األول : 

 

 الت  األيةداف تما ي نظمةالموالمخاقب لسيخ عم   للمنظمةيو الهيك  اسستشاخي  الدولي المجلس االستشاري
  النظا .المعلل عنها في المادة الخاتعة مل يةا 

  ويةالةدولي الةةي يسةمي  مجلةا اسداخة  المنظمةةمةل أعضةاء  ونائبمه المجلس االستشماريختيا  تكليف يت  
  تمةا يالتة للمجلةا واقتةخا  أعضةاء واختيةاخ مجلسه  تما يتناسةب، وتحديد آلية عم  إختياخ مساعديل ل   عليه

، ويجةوز الةدولي ألخةة المصةادقة الخسةمية ةوخفع قاتمة تاألعضاء الماتخحيل إل  مجلةا اسداخ المنظمةأيداف 
 .للمنظمة للمجلس اإلستشاري الدوليإختياخ أعضاء  لمجلس اإلدارة الدولي

  أو االجتماعيةة أو اسعالميةة أو مل الشخصيات الحاوقية الدوليالمجلس االستشاري يجوز أل يكول أعضاء 
تشخط ال يكونوا مةل ةوي السةمعة الطيتةة والمشةهود  للمنظمةخسمياً  المنتستيل أل يكونوا ململ غيخ المعنوية 
  أو مل الةيل قدموا لمسيخة حاوق اسنسال مسايمات كتيخة. تنزايته 

 

 )الصالحيات(الدولي  المجلس االستشاري:  الثانيالفصل الثالث / البند 
 

علة  المشةاخيع والاةخاخات  المدولياالعتخاض أما  مجلةا اسداخة  لدوليا للمجلس االستشارييح   -1
  األستاب.مع شخ   المنظمةمع أيداف ونظا   ال تتواف خايا التي ي

ودخاسةتها  المدولياالطالع عل  طلتات المادمة مل مجلةا اسداخة  الدولي للمجلس االستشارييح   -2
  الطلب.يو  مل تاخي  استال   15 العالقة تعدصحاب تها عل  أل يخد الملف أل لتادي  االستشاخة والنصح

 المنظمةحو  أسماء الناشطيل او الشخصيات المعنوية الماتخ  أسماته  لني  جواتز  تتادي  االقتخاحا -3
 .المنظمةأو شهادات التكخي  تاس  

 النظخ تطلتات العضوية المعلاة وإتداء الخأي الاانوني تها وخديا لمجلا اسداخة الدولي. -4
 
 

 االنتخابات : السابعةالمادة 
 

 سنوات.خمسة  كل الدولي مجلس اإلدارة يجخي إنتخاب 

   قت  انتهاء مدت  تشهخ عل  األق  اليو  الةي تجخي في  انتخاتةات  الدولي ويعلنمجلس اإلدارة يحدد
 الدولي. مجلس اإلدارة

  الةةةي ينةةا  العةدد األكتةةخ مةةل  تعلةل نتةةاتج االنتخاتةةات فةوخ االنتهةةاء مةةل الفةخز ويعتتةةخ فةةاتزاً المخشةح
 الماتخعيل.أصوات 
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   إةا تساوى مخشحال أو أكثخ في عدد األصوات تيل الفاتزيل يعتتةخ فةاتزاً المخشةح األقةد  فةي انتسةات
  سناً.وإةا تعادال في ةلك فالمخشح األكتخ  لمنظمةل

  فةي مكتةب  تمخ العةا المةيعةل  ولجنةة منتثاةة المنتهيةة واليتة  تعاد جلسة االنتخاتةات تختاسةة الةختيا
أو مكةال يحةدد مةل مجلةا اسداخة تهةدف وصةو  أكتةخ عةدد مةل أعضةاء  لمنظمةةلتةاتع فةخع  أي أوالماخ العا  
 .الميتمخ العا 

  ًالشتخاك .ال يح  ألي عضو التصويت ما ل  يكل مسددا 

  سةةماء موعةةد االنتخاتةةات تشةةهخ التحةةة أوليةةة تأ قتة  المنظمةةةفةةي مخاكةةز الممدولي  مجلممس اإلدارةينشةخ
 نهاتية.حت  أستوع قت  موعد االنتخاتات فتصتح الدولي مجلس اإلدارة الناختيل وتات  االعتخاضات عليها أما  

   أو التمثيليةةاسداخية الماخ العا  أو المكاتب ب تعتخ مكالدولي مجلس اإلدارة ياد  طلب التخشيح إل 
عشةخة أيةا   قتة  المنظمةةالماتوليل فةي مخاكةز  الةي ينظخ في توافخ الشخوط المطلوتة وينشخ أسماء المخشحيل

  نهاتية.مل موعد االنتخاتات وتات  االعتخاضات عليها حت  أستوع قت  يو  االنتخاب ومل ث  تصتح 

 يجةخي انتخةاب خلةف لهة  إةا كةال قةد تاةي مةل مةدة  الةدولي إةا شغخ ثالث مخاكةز فةي مجلةا اسداخة
 أشهخ.أكثخ مل ستة  الدولي مجلا اسداخة

 
 في االجتماعات : : الثامنةلمادة ا
 

   ول  أل يعاد اجتماعات استثناتية تةدعوة مةل الةختيا  شهخ،في اجتماعات عادية ك   الدولي مجلس اإلدارةيلتت
 الدعوة.لتحث وتاخيخ األموخ المحددة في أو ناتتة 

   األعضاء.نصف  توجود الدولياسداخة مجلا  الجتماعيكتم  النصاب الاانوني 

   علي .االجتماع تتالوة محضخ الجلسة الساتاة للمصادقة يفتتح 

  قخاخات  تموافاة أكثخ األعضاء الموجوديل قانوناً وفي حالة تعةاد  األصةوات يعتتةخ  الدولييتخة مجلا اسداخة
 صوت الختيا مخجحاً 

   الطواخئ.يح  للختيا أخة الاخاخ المناسب لسيخ العم  في حاالت 
 

 لمنظمةامالية :  التاسعةالمادة 
 

  المالية من المنظمةتتكون موارد: 
 
 اشتخاكات وتتخعات األعضاء .1
 المساعدات الحكومية .2
أو مةةل األشةةخاص الطتيعيةةيل أو  المنظمةةةالتتخعةةات والهتةةات والمسةةاعدات مةةل خةةال  نشةةاطات تاةةو  تهةةا  .3

 دولية. ومنظماتالمعنوييل ومل ييتات 
  في سبيل تحقيق أهدافها. المنظمةتصرف أموال 
 

 متةةة وخمسةةول دوالخ لكةة   150و أمخيكةةي لكةة  عضةةو منتسةةب دوالخ متةةة 100د  االشةةتخاك السةةنوي يحةةدد تةة
 .الدولي دفع تاسيطاً حسب ما ياخخ مجلا اسداخةت ميسسة أو منظمة منتستة

 أو الشةخص المكلةف مةل الةدولي إال تموجةب قةخاخ يتخةةه مجلةا اسداخة  المنظمةةيصخف أي متلغ مةل مةا   ال
  .ل أميل الصندوقأو ممجلا اسداخة 

   دوالخ  ألةةفيتجةةاوز  تصةةوخة اسةةتثناتية أل يةةأمخ تصةةخف متلةةغ الللةةختيا وتالتشةةاوخ مةةع أمةةيل الصةةندوق يحةة
 يعاديا.عل  يةا الصخف في أو  جلسة الدولي شخط موافاة مجلا اسداخة  أمخيكي،
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  وأميل الصندوق  الختياإال تموجب أمخ دفع موقع مل  المنظمةدفع أي متلغ مل ما  المكلف  لمحاسبل ال يح
يخفع الستب تتاخيخ تأمخ الصخف  المكلف المحاسبومتيل في  وج  وستب التصخف وفي حا  عد  اقتناع سوياً 
  الدولي.الجتماع مجلا اسداخة  األمخيعل  وأميل الصندوق إل  

  مةةل مةةا  أمخيكةةي  دوالخ 2000ألفةةي زاد علةة   مةةا لمنظمةةةلالةةدولي يوضةةع فةةي مصةةخف يعينةة  مجلةةا اسداخة
 .المنظمة

 
 

 في اللجان واألقسام : :العاشرة المادة 
 

  في المنظمة:اللجان والهيئات الثابتة 
 
  لجنة العضوية في المنظمة -1

يةةي اللجنةةة المسةةيولة عةةل اسةةتال  طلتةةات العضةةوية للمنظمةةة وتاةةع علةة  مسةةيوليتها إسةةتال  طلتةةات الةةخاغتيل 
اسداخة الدولي حو  توفخ الشخوط الاانونيةة فةي طلةب العضةوية  تاالنضما  للمنظمة وإعداد تاخيخ اولي لمجلا

، تتةألف يةةه اللجنةة مةل أعضةاء مجلةا اسداخة واتداء الخأي والخد عل  الجهة صاحتة الطلةب تةالاخاخ الصةادخ
 .ويشخف عليها أميل السخ وتعهد إلية اسجخاءات اسداخية لطالتي العضوية الدولي حصخاً 

 
  زي في المنظمةهيئة اإلعالم المرك -2

يةةي الهيتةةة المسةةيولة عةةل اعةةداد التاةةاخيخ والتيانةةات الصةةحفية وعةةل وسةةات  النشةةخ االلكتخونةةي ومتاتعةةة أختةةاخ 
تإداخة مجلا اسداخة ويي تعم  إلداخة التنفيةية وختاسة المنظمة في وسات  اسعال  وإعداد تااخيخ تها وخفعها ل

 .ل  ومساعديل تحخيخ مل أعضاء المنظمةخ ناتب ويت  اختيا مسيو  اسعال  المخكزي ومسيولية
 
  لجنة البحث توثيق االنتهاكات -3

يي اللجة المسيولة عل التحث والتوثي  لاضةايا وتاةاخيخ إنتهاكةات حاةوق اسنسةال تاسضةافة إلة  تلاةي تاةاخيخ 
تهاكات وخفعها ال  وأختاخ إنتهاكات حاوق اسنسال مل المنظمات والميسسات الصدياة وإعداد تااخيخ تهةه اسن

 مجلا اسداخة الدولي.
 
 لجنة حقوق المرأة والطفل -4

يةةي اللجنةةة المختصةةة تكافةةة الاضةةايا التةةي تتعلةة  تحاةةوق المةةخأة والطفةة  مةةل حمةةالت التوعيةةة وإعةةداد التاةةاخيخ 
 والدخاسات واألتحاث والتوثي  وإعداد التااخيخ فيما يتعل  ال  مجلا اسداخة الدولي.

 والمساندة القانونية لجنة الدعم -5
 يي اللجنة الاانونية التي تختص تكافة المسات  الاانونية لدى المنظمة.

 
  لجنة مساندة المدافعين عن حقوق االنسان -6

يي اللجنة المختصة تإعداد ألية للمساندة للمدافعيل عل حاوق االنسال الةيل يتعخضوا لالسةتهداف والمضةاياات 
 المعنية.والدفاع عنه  اما  الجهات 

 
 لجنة حرية الرأي والصحافة -7

 يي اللجنة المختصة تإعداد التااخيخ وجمع االختاخ حو  انتهاكات حخية الخأي والصحافة.
 
 لجنة حقوق الالجئين والمهاجرين -8
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يةةي اللجنةةة الخاصةةة تمتاتعةةة أوضةةاع وأختةةاخ الالجتةةيل والمهةةاجخيل ووضةةع اليةةة للتواصةة  مةةع الحكومةةات 
 ية.والميسسات المعن

 
 لجنة الدراسات واألبحاث القانونية -9

 يي اللجنة الاانونية سعداد التااخيخ والدخاسات واألتحاث الاانونية والحاوقية 
 
 لجنة التعذيب واالعتقال التعسفي -10

يي اللجنة الخاصة تاضايا التعةةيب واالعتاةاالت التعسةفية واالخفةاء الاسةخي وعليهةا ياةع عةات  تلاةي الشةكاوي 
   الحوادث المتعلاة تتلك الاضايا والتواص  مع الضحايا والجهات المعنية.وتوثي
 
 لجنة الشؤون اإلنسانية واالجتماعية -11

يي اللجنة التةي تعةد التاةاخيخ عةل األوضةاع اسنسةانية واالجتماعيةة وتحةاو  العمة  تاألوضةاع المتاحةة لتسةليط 
 الضوء عل  تلك الشيول في دو  العال .

 
 جمة لجنة التر -12

 يي اللجنة الخاصة تالتخجمة الاانونية وك  ما يتعل  تالتخجمة للغات المتاحة في المنظمة.
 
 لجنة الجوائز الدولية -13

يي اللجنة التي يت  مل خاللها تادي  التخشيحات للمدافعيل عةل حاةوق االنسةال والشخصةيات الةةيل يعملةول مةل 
، تتةألف يةةه اللجنةة مةل اسداخةالدوليةة التةي ياخخيةا مجلةا اج  اسنسانية مل اجة  تكةخيمه  ومةنحه  الجةواتز 

 .أعضاء مجلا اسداخة الدولي حصخاً ويشخف عليها ختيا مجلا اسداخة وناتت  وأميل السخ
 

 ألية عمل اللجان:
و  تعم  كافة اللجال األساسية والفخعية تإشخاف مجلا اسداخة الدولي ومخاقتة المجلا اسستشةاخي الةدولي_1

 .المكتب التنفيةي اسداخي إداخة
المشاخيع التي تادمها أو تحا  إليها وتعم  عل  الملفات او تتول  ك  لجنة ضمل اختصاصها إعداد دخاسة  _2

 .الدوليتنفيةيا تعد إقخاخيا مل مجلا اسداخة 
مل  كثخللعضو االنتساب أل والمتطوعيل ويح  المنتستيلعضوية اللجال واألقسا  مفتوحة لجميع األعضاء  _3

 .لجنة
لك  لجنةة ختيسةاً وماةخخاً  ويختاخ مجلا اسداخة ،الميتمخ العا _ يت  اختياخ أعضاء اللجال واألقسا  مل تيل 4
 .أو تجخي التكليفات تتوصية المديخ التنفيةي لها
 حدة.دعوة أعضاء اللجال عند الحاجة أو أي لجنة عل  أو المديخ التنفيةي  ناتتة_ يح  للختيا أو 5
إلة   الموكلةةيمكل إقامة لجال فخعية داخ  ك  لجنة عند الضخوخة ولمدة محددة تنتهي تانتهاء تنفية المهةا  _ 6

 .أو تتوصية اسداخة التنفيةية مع موافاة مجلا اسداخة تاخاخ مل مجلا اسداخةيةه اللجال الفخعية 
 

 : للمنظمةالعضوية واالنتساب  :شرة حادي عالالمادة 
 

  عضموية األفمراد  للمنظممة: األعضماء العماملين وتضمم همذه الفئمة  التاليمةوفقماً للفئمات  نظمةالميصنف أعضاء
تمتمع بحقموق وميمزات يوكمل منهما الفخريون ، األعضاء االستشاريون، األعضاء  ،والمؤسسات او المنظمات 

 .والتزامات واردة في هذا النظام 
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 : فراد(األعضاء العاملين )األ/ البند األول :  األولالفصل 
 

قخاخ أل الشخص وس ،المنظمةل  أل يصتح عضو في  ح في العال  ي اسنسالأي شخص وفّي لمتادئ حاوق  - 
والنهةوض تهةا، والتةي تييلة   اسنسال، علي  أل يعخض النشاطات التي قا  تها لحماية حاوق يتحلّ  تهةه الصفة
  .ضمل مجاالت نشاطات  للمنظمةعول  ألل يصتح مصدخ

 

 لمجلمس اإلدارةأل ياد  طلب عضوية  المنظمةفي  األفخاد األعضاءعل  أي فخد يخغب أل يصتح مل  تعيلي -
 :يلي بما المجلا وال يزود االلكتخوني، المنظمةاأللية المعلنة في موقع عتخ متاشخة أو  الدولي

 

 وصةوخ عةل شمسةية، ةصةوخ ،الشخصةية أو جةواز السةفخ يويتة صةوخة عةل  عةدلي،سج   ةاتية،سيخة   .1
  الشهادات التي يحملها.

طالةب العضةوية تموافاتة  علة   ايصةخ  فيهةو المنظمةةتوضح دوافع الشخص لالنتساب لعضوية  خسالة  .2
علة  متةدأ الصةداقة  أينمةا كةانوا المنظمةة أعضةاءللتعاول مع كافةة  واستعداده للمنظمة والداخلي األساسي النظا 

 .عامالً في ستي  تحاي  غاياتها مةالمنظقاتالً تنظا  و واالحتخا  المتتاد  واألخوة
   سنة(18مل العمخ ) ثامنة عشخأت  ال أل يكول قد  .3
أل يكول متمتعاً تادخ مل الثاافة ومةل ، ومحكو  علي  تجناية أو جنحة شاتنةمتمتعاً تحاوق  المدنية وغيخ   .4

 ةوي السمعة الحسنة.
ادتهةا ومصةالحها مةع مت تتضةاخبمةة منظيكول في مخكز صنع الاخاخ في أي جهة سياسية أو ييتةة /  أال .5

 .المنظمة أيداف مصالح
وتجنب التصةخفات التةي قةد تسةيء لهةا أو تضةخ تهةا أو تعخقة  تحاية   ومصالحها، المنظمةالعم  لمنفعة  .6

   أيدافها.
 

 : األعضاء العاملين )المؤسسات والمنظمات(: الثاني/ البند  األولالفصل 
 

مخاكز والهيتات والتجمعةات الحاوقيةة واسنسةانية واالجتماعيةة العاملةة المنظمات والميسسات والجمعيات وال  -
في مجا  حاوق اسنسال أو التي يندخج في إطاخ تخنامج عملها وأيةدافها خطةط وتةخامج تةدعو لحمايةة وتعزيةز 

وللحصةو  علة   ،المنظمةةحاوق اسنسال عل  الصعيد المحلي أو اسقليمةي يحة  لهةا طلةب اسنضةما  لعضةوية 
 المنظمةاأللية المعلنة في موقع عتخ الدولي متاشخة أو  مجلس اإلدارةمن عضوية الطلب ت وية عليها التاد العض

 :يلي بما المجلا زودتوال  االلكتخوني،
 
موقع مةل مجلةا ويكول الخطاب  ،لمنظمةلوالداخلي النظام األساسي  أهداف وبنودالتعهد باحترام خطاب   .1

 .الخاغتة في الحصو  عل  صفة العضوية الميسسة/ إداختها وممهوخ تخت  المنظمة 
 .النظا  األساسي للمنظمة / الميسسةالشعاخ "اللوغو" ونسخة عل عل  صوخة .2
 اسنسال.نسخة عل وثات  أو المواد التي عملت تها حو  حماية وتعزيز حاوق  .3
 .اسداخةقاتمة تأسماء أعضاء مجلا  .4
مةع سةيخة والاةانول الةدولي منظمة الدوليةة لحاةوق اسنسةال اليعيل ت  ممث  المنظمة/ الميسسة أما   خطاب .5

 .موقع وممهوخ تخت  المنظمة / الميسسة الخطاب ويكولةاتية وصوخة شمسية حديثة ل  
 

 :و االستشاريون  األعضاء الفخريون:  الثالث/ البند  األولالفصل 
 
 

أو  المنظمةة،يمات كتيخة لتحاي  أيداف اا مسالةيل قدموأو المنظمات  أو الشخصيات المعنوية األفخاد أي مل -
أو الةةيل  ،اسنسةالالعةالمي لحاةوق  اسعةاللومتةادئ  اسنسةانيةممل تةلوا جهوداً كتيخة لنشةخ االتفاقيةات الدوليةة 

  شاخكوا تنشاطات كتيخة ساندت وعززت عم  المدافعيل عل حاوق االنسال في العال .
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 اإلستشماري المجلمسأو تتوصةية مةل الةدولي  مجلمس اإلدارةقتة  مل  تاخاخ اعتتاخي  أعضاء فخخييل يمكل  -

ماتخل تتاخيخ عةل النشةاطات التةي تسةمح تمةنح العضةوية الفخخيةة أو المكتب اسداخي التنفيةي للمنظمة  الدولي
وتحديةد الصةفة  الاخاخ النهاتي في التةت فةي قةخاخ العضةوية الفخخيةة ي ل ةال الدولي مجلس اإلدارة إل وموج  
    .ة التي يت  منحهاالفخخي

 

المةيتمخات والنشةاطات التةي صاحب/ة الصفة الفخخيةة يحة  لة  شخصةياً أو عتةخ منةدوتيل لة  حضةوخ كافةة   -
  .المنظمةتايمها 

الجمعيمة ) الممؤتمر العمامصاحب/ة الصفة الفخخية يح  ل  شخصياً أو عتةخ منةدوتيل لة  حضةوخ إجتماعةات   -
 المتخةة. تيح  ل  التصويت عل  الاخاخا تصفة مخاقب و ال (الدوليةالعمومية 

 
 : قبول أو رفض العضوية: األول / البند  الثانيالفصل 

 

   المخفوعة اتالطلب والمستندات المخفاة والتوصي في اجتماعات  الدوخية الدولي مجلس اإلدارةيدخا 
الةدولي االستشةاخي  مجلةالالتشةاوخ مةع الة   ويجةوز الخفض،تالموافاة أو  ويتخة قخاخهإلي  مل لجنة العضوية 

 الةدولي يصةدق مجلةا اسداخةتحم  العضةوية الصةفة الاانونيةة مةال   ، والحو  تعض الطلتات المادمةللمنظمة 
 عليها.والختيا 

 .يتلغ صاحب العالقة أو ممث  المنظمة/ الميسسة تاخاخ مجلا اسداخة متاشخة عتخ خطاب خسمي 
 

 : ت األعضاءالتزاما:  الثاني/ البند  الثانيالفصل 
 

  المنظمةة لسةمعة  يسيءوتجنب أي عم  مل شأن  أل المنظمة عل  الدفع تمصالح  األعضاءينتغي أل يعم  كافة
 .عل  الصعيد المحلي أو اسقليمي أو الدوليالمنظمة أو أل يعي  تحاي  أيداف  تها،أو يضخ 

  مخات.النشاطات والميتوالمشاخكة في المنظمة أعضاء العم  عل  مساندة جهود 

  للمنظمة . األساسي والداخلي االلتزا  تالنظا 

    لمنظمةلالميتمخ العا  أو مجلا اسداخة الدولي الاخاخات التي تصدخ عل تااللتزا. 

   في المادة التاسعة في يةا النظا دفع االشتخاك الاانوني السنوي المحدد. 

  المنظمةأي عضو في  عل أي ضخخ أو إنتهاكات يتعخض لها الدولياسداخة مجلا إتالغ. 
 
 

 :في المسائلة واإلصالحالفصل الثاني / البند الثالث : 
 
تجةاوز صةالحيات   إل أوالمنظمةة تإةا اختكب أحد األعضةاء مةأمل شةأن  إلحةاق الضةخخ المعنةوي أو المةادي   -

لاةةخاخ وا السةةتابللنظةةخ فةةي ا الممدوليالمجلممس االستشمماري إلةة   الممدوليمجلممس اإلدارة تاةةخاخ مةةل  يحةةا  ملفةة 
الةةي يتةت فةي  المدوليمجلمس اإلدارة ومنة  إلة  المدولي المجلس االستشاري المختاب وإعداد اقتخا  تةلك إل  

 تأخةةالتةي ( فةي االجتمةاع السةنوي الدوليةالجمعية العمومية ) المؤتمر العامتعلي  العضوية وإحالتها إل  قخاخ 
خةال  أسةتوعيل  الدولي يعتخض أما  مجلا اسداخة، ويح  للعضو المخالف أل الاخاخ النهاتي للعضو المخالف

  .تاخاخ تعلي  العضويةمل تاخي  تتلغ  
 

يح  لمجلا اسداخة  المنظمة،تالكتيخ إةا اختكب أحد األعضاء مأمل شأن  إلحاق الضخخ المعنوي أو المادي   -
خةالف وإتخةاة الاةخاخ تتعلية  تالتشاوخ مع المجلا اسستشاخي الدولي تشكي  لجنة مساتلة قانونية مع العضو الم

عضويت ، وإل كال العضةو المخةالف عضةواً فةي مجلةا اسداخة الةدولي تعلة  مسةيوليت  فةي المجلةا ويسةتتد  
 (.الجمعية العمومية الدوليةتعضو جديد وال يفاد عضويت  في الميتمخ العا  )
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للعضةةو  متتاليةةة الثةةة إنةةةاخاتتوجيةة  ث لمجلممس اإلدارة الممدولييحةة   ،صةةالحيات  أحةةد األعضةةاء تجةةاوزإةا   -
 قانوني تحا  كما وخد في التنود الساتاة.المخالف قت  إتخاة أي إجخاء 

 
 : انتهاء وتعليق وإعادة العضوية : الثالثالفصل 

 

عضو فاد شخطاً مل شخوط العضوية أو  يح  لمجلا اسداخة الدولي إتخاة الاخاخ الفوخي تتعلي  عضوية أي -
أو أمتنع عل تسةديد تةدالت االشةتخاكات المسةتحاة تعةد  ،مانعجلسات متتالية تدول عةخ امتنع عل حضوخ أختع 

 .واحد شهختمهلة  خهإنةا
 
الجمعيمة المةيتمخ العةا  )ال يفاةد عضةويت  فةي الةدولي عضةواً فةي مجلةا اسداخة  المعلاة عضةويت وإةا كال   -

 (.العمومية الدولية
 

إذا لمم تعمد تسمتوشي طمرو  أو المنظمة إذا تم حلها أو إذا إنسحبت من ة الكاملعضويتها المؤسسة المنظمة/ تفقد  -

 . العضوية
 

بشكل كامل من االنسحاب من األشراد والمنظمات/ المؤسسات تعليق عضويته أو المنظمة شي  عضوا ألييح   -

بب يشرح ضمنها س مجلس اإلدارة الدوليشي أي وقت كان بشر  تقديم رسالة خطاب موجه إلى المنظمة 

وإذا كان صاحب  لب تعليق العضوية  التعليق أو االنسحاب ويحق له إستالم رد خطي من المجلس حول خطابه

يحتاج لخطاب موقع ومهمور بختم الجهة صاحبة لمنظمة لأو االنسحاب من المنظمات/ المؤسسات المنتسبة 

 العالقة.

  

( الجمعيممة العموميممة الدوليممةتمخ العةةا  )مةةل المةةيإعةةادة العضةةوية ألي عضةةو علاةةت عضةةويت ، تحتةةاج لاةةخاخ  -
 .لمنظمةل

 
 

 : للمنظمة الداخلياألساسي وتعديل النظام   :الثانية عشرة المادة 
 
المةيتمخ شةخط موافاةة ثلثةي أعضةاء الةدولي يجوز تعدي  يةا النظا  تناء عل  اقتخا  ماد  مل مجلا اسداخة  -

الجمعيممة العموميممة المةةيتمخ العةةا  )قتةةخا  موقةةع مةةل ثلثةةي أو تنةةاء علةة  ا( الجمعيممة العموميممة الدوليممةالعةةا  )
 .(الدولية

 

إل  إجخاء انتخاب مجلا إداخة جديد قت  انتهاء مدة  يدعو لأ (الجمعية العمومية الدوليةللميتمخ العا  )يح   -
تنحةي  أو فةي حةا  وموافاة الثلثيل منه  عل  األق المنظمة المجلا السات  شخط اقتخا  موقع مل ثلث أعضاء 

 .ثلثي أعضاء مجلا اسداخة الدولي
 

ً مل تاخي  إشهاخ  خما سنواتياو  الميسسول تالصالحيات اسداخية لمدة  -  .المنظمة قانونيا
 

 : المنظمة حل  :عشرة  الثالثةالمادة 
 
اء تنةالمنظمة  يمكل ح  تالميسسات والتجمعات ةل المتعلايانوتاسضافة إل  الشخوط المنصوص عنها في الا  -

 %75ماتةخل تموافاةة ( الجمعية العمومية الدوليةالميتمخ العا  )عل  طلب ماد  منها وتاالستناد إل  قخاخ مل 
 تالح .المنظمة ويجب تحديد تاخي  قخاخ المنظمة عل  األق  مل مجموع أعضاء  تالماتة
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 ةاتتةوخ  الةختح وتعمة  فةي ت غيةخ سياسةية ال لمنظمةات، تصتح أموالها وممتلكاتها ملكةاً المنظمة إةا حلت   -

 المجا  وتحدد في حين 
 

 : شؤون متفرقة  :الرابعة عشرة المادة 
   

 : في الصالحيات
 

 –  الدوليرئيس مجلس اإلدارة: 
 

ويشةخف علة  أعمةا   المدولي اإلدارة مجلمس و ( الجمعية العمومية الدوليمةالميتمخ العا  )يخأا جلسات   -1
 .والهيتاتاللجال واألقسا  

للمنظمةة دخاء اسقليميةيل أو الممثلةيل والمخاسةالت مةع أمةيل السةخ والمةيوقع جميع المحاضةخ واسجةخاءات   -2
 .)أميل الصندوق(المالي  األميلوالحواالت المالية مع 

لجلسةات اسةتثناتية وفاةاً  المدولي اإلدارة مجلمسو ( الجمعيمة العموميمة الدوليمةالميتمخ العا  )يح  ل  دعوة  -5
 .لهةا الاانول 

، حيةث ياةو  ماامة  الةدولي يح  ل  تعييل مل يمثل  عند الحاجة تالتشاوخ والتنسي  مةع مجلةا اسداخة -6
 اسداخة.، عل  أل يكول مل أعضاء مجلا عضواً أخخ أو في حا  تكليفناتت  في حا  غيات  

نفيةة ، كمةا يتكفة  تمسةيولية تطةويخ وتالمنظمةة ياو  الختيا تاسشخاف عل  فاعلية سةيخ العمة  فةي   -7
في الميةاديل المنظمة في الميدال الدولي، ويعخض أخاء  المنظمة، وكةلك ياو  الختيا تتمثي   المنظمةسياسات 

 .تالمنظمةعل أي مسات  سياسية تتعل   الختيا تالمسيوليةالمالتمة، وتاختصاخ يتكف  
 
 

 – : نائب الرئيس 
 

 .للمنظمةة مها  أو تمثي  يكلف مل الختيا لتنفي وأياو  ماا  الختيا في حا  غيات ، 
 
 

 - : أمين السر 
 

ومةل كافةة ييتةات الةدولي يحفظ وينظ  سج  محاضخ الجلسات والاخاخات والمخاسةالت مةل مجلةا اسداخة  -1
 .المنظمة

 يتلا  المخاسالت الواخدة ويعخضها عل  الختاسة ث  يتول  وضع الجواب وإخسال  . -2
 إل  أصحاب العالقة .للمنظمة الدولي داخة يوج  الدعوات ويتلغ ماخخات مجلا اس  -3
  المالي في حا  غيات  . األميلياو  ماا   -4
 يشخف عل  لجنة العضوية ويحفظ وثاتاها -4
 
 

 - المالي "أمين الصندوق" : األمين 
 

 المنظمةمكاتب عل  المحاسب المكلف ضمل ومسيوالً يكول مشخفاً  -1
 يلمل المحاستيتلا  التاخيخ المالي عل جميع المصاخفات  -2
 أخومة.يكلف المحاسب تتولي استيفاء الخسو  مل األعضاء تموجب إيصاالت ةات  -3
 المالية.يعتتخ عضواً داتماً في اللجنة  -4
 الواخدة.يتول  اسشخاف عل  أي قتض لجميع األموا  والحوالت والسندات  -5
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 - العالقات العامة:  مسؤول 
 

ومةع  اومنةدوتيهالمنظمةة ممثلةي  ل  تواص  مستمخ مةعويكول ععل  العالقات العامة  مسيوالً يكول  -1
 ويعد تها تاخيخ ويخفع  للختاسة.للمنظمة إداخة الميسسات المنتستة 

ميسسةات حو  العالقات العامة مةع المنظمة مدخاء وممثلي ومندوتي يتلا  التااخيخ والمخاسالت مل  -2
 غيخ الحكومية. الحكومية و المجتمع المدني والميسسات 

ومجلةا اسداخة  علة  الختاسةة اعتخ عنوال خاص وصياغة اقتخا  تاخاخ حولهةا وعخضةه الشكاوىاي ياو  تتل -3
 .والمكتب التنفيةي الدولي

تمةا  والتشتيكتهدف تنمية العالقات  ومنظمات المجتمع المدنيالخسمية ياو  تالتواص  مع الميسسات الحكومية  -4
  مجلا اسداخة الدولي.السخ لدى  وأمانة الختاسةعل   نشاطات يتواف  مع أيداف وخيية المنظمة ويعخض 

 
 

 - اإلعالم هيئة مسؤول : 
 

 المنظمةاسعالمية في واللجال  المخكزياسعال   ييتةعل  مسيوالً يكول  .1
تها تاخيخ ويخفعة   ويعدوأعضاتها المنظمة التصخيحات اسعالمية لممثلي متاتعة عل   مسيوالً يكول  .2
  .وامانة السخ ختاسةللمكتب التنفيةي ومل خالل  لل

مجلةةا المةةديخ التنفيةةةي وختةةيا ويعخضةةها علةة   وسةةات  اسعةةال يتلاةة  التاةةاخيخ والمخاسةةالت مةةل  .3
 اسداخة.

يكول مسيوالً عل التيانات الصحفية والتاةاخيخ اسعالميةة المتناسةتة مةع أيةداف المنظمةة الةواخدة فةي  .4
المكتب التنفيةةي منظمة تعد أخة الموافاة عليها مل يةا النظا  ويعم  عل  نشخيا عتخ ييتة اسعال  المخكزي لل

 الختاسة وأمانة السخ.و
 

 - والدولية العالقات الخارجية مسؤول: 
 

 أخاضيها.في جميع التلدال التي ينشطول عل  المنظمة يكول منسااً تيل جميع أعضاء  -1
ة العالقةات الخاخجيةة تهدف تنمية والدولية واسقليميةالخسمية ياو  تالتواص  مع الميسسات الحكومية  -2

  الدولي.ومجلا اسداخة  والمخاسالت وعخضها عل  الختاسة
العةةال  عتةةخ منةةدوتي أو ممثلةةي  والحكوميةةة فةةيخطةةط للتشةةتيك مةةع المنظمةةات األمميةةة تةةإقتخا  ياةةو   -3

 .ياتخحه  لمجلا اسداخة المنظمة
 

 -  الدوليرئيس المجلس اإلستشاري: 
 
ليةةة مةةل المختصةةيل والشخصةةيات المعنويةةة الغيةةخ منتسةةتيل مسةةيوالً عةةل تشةةكي  ييتةةة استشةةاخية دو .1

 للتداو  تالاضايا التي تحا  إلي  مل مجلا اسداخة الدولي وإتداء الخأي اسستشاخي تها. للمنظمة
ويتدخ  في حا  كانت يةه النشاطات ال تتواف  مع المنظمة يتاتع ك  النشاطات التي ياو  تها أعضاء  .2

 يةا النظا .المدخجة في المنظمة أيداف 
 .المنظمةياد  االقتخاحات واألفكاخ لتنمية أيداف  .3
 

 -  اإلقليميالمدير: 
 
فةي اسقلةي  الةةي الدولي  وأعضاتها ومكاتتها أما  مجلا اسداخةالمنظمة يو المسيو  عل سيخ عم   .1

يا خ مةع ختةتعةد التشةاوالمنظمةة ويح  ل  إتخاة الاخاخات السخيعة تصوخة استثناتية لسيخ عم   لتكليف يخضع 
 .اسداخة الدوليمجلا 
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ياةو  تة  ولة  الحة  فةي إياةاف أي عمة  فةي حةا  تكليفة  في إقليم   الدولي يمث  ختيا مجلا اسداخة .2
 إقليم .في المنظمة قد يخاه ال يتناسب مع سياسة عم  وأيداف والمنظمة أعضاء 

أل يكةةول مةةل  ويجةةوزللمنظمةةة  الةةدولييجةةوز أل يكةةول المةةديخ اسقليمةةي عضةةواً فةةي مجلةةا اسداخة  .3
 .(الجمعية العمومية الدوليةالميتمخ العا  )لكل ال يجوز أل يكول مل خاخج أعضاء خاخج  

  

 -  التنفيذيالمدير: 
 
 خاخج .وال يح  ل  التصويت إةا كال مل الدولي يجوز ل  أل يحضخ اجتماعات مجلا اسداخة   -1
ت والمخاسةةالت المتعلاةةة تالمكتةةب يحفةةظ ويةةنظ  مةةع السةةكختاخيا جميةةع محاضةةخ الجلسةةات والاةةخاخا -2

 في اجتماعات  الدوخية ويتدي خأي  تما ةكخ.الدولي ويعخضها عل  مجلا اسداخة للمنظمة اسداخي 
يتول  ختاسة االجتماعات الدوخية للمكتب اسداخي ويح  ل  الدعوة الجتماعات استثناتية للمكتب أو    -3

 لمسيولي األقسا  واللجال والتخامج ك  عل  حدة.
 يشخف شخصياً عل  تنفية التخامج أو مل خال  مديخ التخامج. -4
يكول مسيوالً عل أموا  التخامج ويح  ل  إجخاء التعدي  المناسب عل  التخنةامج تالتنسةي  والتعةاول  -5

 مع مسيو  التخامج أو المحاسب تعد التشاوخ مع الممو .
ا  تكليف  ول  الح  تتكليف مل يخيد ياو  ماامة في حا  غيات  ناتت  إل وجد أو مسيو  التخامج في ح -6

 .المنظمةشخط أل يكول عضواً في 
المممدير التنفيمموي هممو المسممؤول التنفيمموي لسياسممة وعمممل المنظمممة وتطبيممق أهممداشها كممما وردت شممي همموا  -7

خطم  مخمالأل ألهمداف المنظممةا وكاشمة القمرارات التمي  أيمحاسبته شي حال ارتكب  اسداخةالنظام ويحق لمجلس 

 .اسداخةمجلس  ومواشقة رئاسةون مسؤوالً عنها بالتشاور يتخوها يك
 

 - :األعضاء الفخريون أو السفراء أو الممثلين أو المندوبين 
 

هم األشخاص الذين يختارهم مجلس اإلدارة الدولي ويحدد لهمم عبمر التكليمف الرسممي مهمام عملهمم والمهممة 
 .هداف المنظمة الواردة في النظامبما يتوافق مع ا المنوطة بهم والصالحيات التي تعطى لهم

 
حسمب األصمول المتبعمة والمصمادقة والتوقيمع عليمه  أعضاء الهيئة التأسيسميةمن قبل  إقرار هذا النظام_ تم *

 ويعتبر ساري المفعول في حينه.  10/12/2016 خباإلجماع بتاري
المتبعمة والمصمادقة والتوقيمع هذا النظام من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية حسب األصمول  التعديل على_ تم *

 ويعتبر ساري المفعول في حينه.  20/02/2018 خعليه باإلجماع بتاري
 


