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 فجابر 
 

 

 لـ برجاف

 الفصل األول : هوية المنظمة

 

 االسم :1المادة 

 anBerçav Ji Bo Ragihandin û Azadiy:باللغة الُكرديّة

 والحريّات لإلعالمبرجاف باللغة العربية :

  sLibertierchav Organization For Media And aBاالنكليزية:باللغة 
(BOMl) 

 

 العنوان :2المادة 

 كوباني –سوريا  :للمنظمةالمكتب الرئيسي عنوان  

 

 :المنظمةشعار : 3المادة

 
 

 النظام الداخلي
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 الرؤية :4المادة 

وط ديمقراطية تحقق شراتحادية مجتمع أكثر انفتاحاً وتفاعالً بين مكوناته في دولة ال مركزيّة 

 المواطنة الحقة. 

 

 :: الرسالة5المادة 

، والصحافة السلميّة وتعزيز دورها في ميديا لالسوشياوعالم المجتمعي تبلور برجاف رسالة اإل

الحياة العامة لتكون عين الناس وحامل هّمهم، كما تعمل برجاف على نشر ثقافة السلم األهلي 

خالل مبادرات مجتمعية وجلسات حواريّة في حقل التنمية والتواصل بين المكونات من 

الديمقراطية، وتأخذ من عملها حيّزاً واسعاً لبناء القدرات لدى الناشطين والقادة في المجتمع 

 المدني السوري بما يخدم الصالح العام.

 

 : األهداف6المادة 

 المساهمة في التنمية الديمقراطية 

  .المساهمة في تعزيز دور رسالة االعالم المجتمعي الجديد 

  العمل على تعميق الوعي المجتمعي حول مفاهيم التسامح وقبول اآلخر 

  مبادرات مجتمعية لتوسيع مساحة الحوار وتبادل الخبرات بين مكونات المجتمع 

  ومؤسسات. أفراداً توعية وتمكين المجتمع 

  العمل في حيّز واالضافة في مسألة التنمية الديمقراطية 

 قيم المنظمة :7المادة 

  الخيار الالعنفي 

  المساواة 

  التشاركية 

  الشفافية 

  الموضوعية 

 العضوية الثاني:الفصل 

 

 : شروط العضوية8المادة 

 المنظمة:في عضو  يشترط

 .الجنسية سورييكون العضو  أن-1

 األهلية.الثامنة عشر من العمر وكامل  أكمل-2
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 يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة. أن-3

 .يكون حسن السيرة والسلوك ان-4

 استمارة االنتساب. ملئ-5

 :: حقوق األعضاء9المادة 

 هوية المنظمة.على  الحصول-1

 .الجوارو دول أسورية وخارج  والندوات داخلفي الفعاليات والمؤتمرات  المشاركة-2

 بقرارات المنظمة.في إبداء الرأي  المشاركة-3

دارة إذا انطبقت عليه الشروط العامة ومجلس اإل والترشح للهيئةفي التصويت  الحق-4

 .(21و 11)المنصوص عليها في المادتين 

 ية المعمول بها في المؤسسةناء القدرات وفق االجراءات اإلدارفي الترقية وب الحق-5

 

 واجبات األعضاء: 11المادة 

 الصادرة.بالنظام الداخلي والتعليمات  االلتزام-1

 المنظمة.ممتلكات  والحفاظ علىاألعضاء  احترام-2

 والسلوك.في النشاطات وحسن التصرف  المشاركة-3

 إدارة المنظمة عند تغيير عمل أو سكن العضو. إبالغ-4

 رسوم االشتراكات المنصوص عليها دفع-5

 على سرية معلومات المنظمة المحافظة-1

 

 : زوال العضوية11المادة

 اآلتية:صفة العضوية في الحاالت  تزول

 حالة الوفاة. في-1

 حالة الفصل في-2

 المنظمة.االنسحاب من  طلب حالة تقديم في-3

 .أخل بشرط من شروط العضوية إذا-4

ً  12 االشتراك مدةتأخر بدفع رسم  إذا-5  نذار.إبعد  شهراً متتاليا

أما عضو مجلس اإلدارة فيفصل بقرار اإلدارة،يتخذه مجلس  بقراريكون زوال صفة العضوية 

 ج(-3/رقم9/ف 91)هو محدد في المادة  مامن الهيئة العامة وفق 

 فصل األعضاء ت: حاال12المادة 
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 التالية:ت العضو في إحدى الحاال يفصل

 جناية.أو  مخلة بالشرف أدين بجنحة إذا-1

 مارس سلوك مخل برؤية وأهداف وقيم المنظمة. إذا-2

 المعنوية.المادية أو  بأي شكل من األشكال منظمةبال إذاأضر-3
 شخصي.لغرض  منظمةللاستغل انضمامه  إذا-4

 

 :13المادة 

عنه وذلك خالل مدة خمسووة عشر يوما   العضوويةالعضوو قرار مجلس اإلدارة بزوال صوفة  يبلغ

 القرار.من تاريخ صدور هذا 

 :14المادة 

عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم  زالتإعادة صفة العضوية إلى األعضاء الذين  يجوز

 التالية.عليهم خالل السنة  المستحقةاالشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم 

 :15المادة 

لورثة العضوووو المتوفى اسوووترداد رسوووم  أويجوز للعضوووو أو لمن زالت صوووفة العضووووية عنه  ال

وليس له حق في  للمنظمة.التي قدمها  التبرعاتاالنتسوووواب أو رسوووووم االشووووتراك أو الهبات أو 

 )فياإلعانات المتبادلة أو لصوووندو  المعاشوووات  لصوووندو إال بالقدر المخصووو   منظمةأموال ال

 وجوده(.حال 
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 الفصل الثالث : الهيكل التنظيمي

  
 

 

 

 : الهيئة العامة16المادة 

تزامات لالذين قاموا باإلاألعضاء المؤسسين إضافة إلى األعضاء  جميع  منالعامة  الهيئة تتألف

 ألقل.اعلى ثالث سنوات ومضى على عضويتهم فيها مدة  المنظمة،لنظام  وفقا  المترتبة عليهم 

 : مهام الهيئة العامة17المادة 

 

أو في حال شغر مكان عضو وذلك حسب  لها،أعضاء مجلس اإلدارة في أول اجتماع  انتخاب-1

 (25المادة )

 المالية.على الميزانية والمصادقة على الموازنة  اإلشراف-2

 التقارير السنويةالمصادقة على لعمل المنظمة و إصدارالقرارات الالزمة-3

 حاجة إلى لذلك.اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند ال تحديد-4

 .نظمةورسم السياسات العامة للم مناقشة-5

 مجلس اإلدارة حل-1

 قرارات الفصل والعقوبات بحق األعضاء مراجعة-7

 أعضاء المجلس االستشاري اختيار-8

مةالهيئة العا

مجلس 
االدارة

المدير 
التنفيذي

قسمقسمقسمقسمقسم

 

المجلس 

 االستشاري

mailto:info@bercav.com


Dezgeha Berçav ji bo 

Ragihandin û Azadiyan 

 

Barchav Organization 

For Media and Liberties 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
www.Bercav.com / info@bercav.com+9647501983347 / +90531286455 
 

 

 : اجتماعات الهيئة العامة18 مادةال

هاء النت التاليةكل سنة خالل الثالثة أشهر  واحدة  دعوة الهيئة العامة لالنعقاد مرة يجب:1فقرة 

 لك ذ منظمةمصلحة ال اقتضتويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية كلما  منظمةالسنة المالية لل

يوجهها مجلس اإلدارة إلى جميع  بدعوة منظمةاجتماعات الهيئة العامة في مقر ال تعقد:2فقرة 

بخمسة عشر يوما  على األقل ويرفق  النعقادااألعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد 

 االجتماع.بالدعوة جدول أعمال 

أسماء ـوون الدعوة وجدول األعمال وقائمة بـووـووـووصورة ع ومنشآتها منظمةي مقر الـووـووـووف وتلصق

 ن ــاألعضاء المدعوي

لعامة ا الهيئةأن يطلبوا كتابة إلى مجلس اإلدارة دعوة  الهيئة العامةأعضاء  ثلثيل يجوز:3فقرة 

لهذا  المجلسفإذا لم يستجب  ذلك.على أن يبينوا في طلبهم الغرض من  بشكل طارئ لالنعقاد

 العامة.لهيئة الدعوة مباشرة إلى أعضاء اتوجيه الطلب خالل خمسة عشر يوما  جاز لهم 

في اجتماع الهيئة العامة وال يجوز  يمثلهللعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا  آخر  يحق:4فقرة 

رئيس مجلس صحة اإلنابة إلى موافقة  وتخضعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد للع

 .اإلدارة

ويرأسها أكبر أعضاء غيابه،في حالة  نائبهالهيئة العامة رئيس مجلس اإلدارة أو  يرأس:5فقرة

 الرئيس.مجلس اإلدارة سنا  إذا غاب نائب 

مجموع  يثلثعدد األعضاء الحاضرين أكثر من  بلغاجتماع الهيئة العامة قانونيا  إذا  يعتبر:6فقرة 

تدعى الهيئة العامة الجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين  النصاباألعضاء وإذا لم يتوفر هذا 

ء قانونيا  إذا بلغ عدد األعضا نياالجتماع األول ويعتبر االجتماع الثا تاريخيوما  على األقل من 

 األعضاء.نصف مجموع أكثر من  الحاضرين
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 األعمال.المدرجة في جدول  األموريجوز للهيئة العامة أن تبحث إال في  ال:7 فقرة

 اآلتية:األمورالهيئة العامة في اجتماعها السنوي في  تنظر:8فقرة 

 المنتهية.للسنة المالية  الختاميالتصديق على الحساب  .9

 لذلك.تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى  .2

 .على الميزانية والمصادقة على الموازنة الماليةاإلشراف  .3

 المنصرم.وحالتها خالل العام  منظمةأعمال ال عنتقرير مجلس اإلدارة مناقشة  .4

بدال  من الذين انتهت مدة عضووووووويتهم أو زالت صووووووفة  اإلدارةانتخاب أعضوووووواء مجلس  .5

 عنهم.العضوية 

 المنظمة.غير أعضاء  منتعيين مراقب حسابات  .6

 ؤونها.بشخالل قيامهم  منظمةاالنتقال التي يتحملها أعضاء ال ونفقاتنقل تحديد أجور ال .7

 .مراجعة قرارات الفصل والعقوبات بحق األعضاء .8

 .نظمةمناقشة ورسم السياسات العامة للم .1

 األخرى.من األمور  اإلدارةما يعرضه مجلس  .91

 : قرارات الهيئة العامة19المادة 

 

 :1فقرة 

 لألعضاء الحاضرين  (9+ %51)بأغلبية قرارات الهيئة العامة  تصدر-9

فيما يتعلق الكاملين  لمنظمةا ألعضوووووواء( 9+ %51)قرارات الهيئة العامة بأغلبية  تصوووووودر-2

 الداخلي.بتعديل النظام 

 التالية:ة في الحاالت منظمبأغلبية ثلثي أعضاء القرارات الهيئة العامة  تصدر-3

 مجلس اإلدارة التي لم يتم االتفا  عليهاالبت في قرارات  – آ

 منظمةأو دمجها أو تجزئتها حل ال – ب
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 وحله.عزل أعضاء مجلس اإلدارة  – ج

 :2فقرة 

كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفا   إذاة االشتراك في التصويت منظميجوز لعضو ال ال

ة وكلما كانت له مصلحة شخصية في منظموبين ال بينهمعه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى 

 المنظمة. هيئاتالقرار المطروح فيما عدا انتخاب 

 :3فقرة 

ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين  االجتماعاتقرارات الهيئة العامة في سوووجل محاضووور  تدون

 السر

الذين يحق لهم الحضور وأسماء األعضاء  منظمةأعضاء ال أسوماءفي محضور االجتماع  ويذكر

يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد األصوات  كماالحاضرين والممثلين 

 وعرضه لكافة أعضاء المنظمة.ويجب تدوين المحضر فور انتهاء االجتماع  عليهاحازت  التي

 

 اإلدارة:: مجلس 21المادة 

 

 جوزسنتين ويتنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة  أعضاءسبعة مجلس إدارة مؤلف من 

 .مرة واحدة فقط هذا النظام الداخليتجديد عضويتهم وفق أحكام 

 : شروط عضوية مجلس اإلدارة21المادة 

 اإلدارة:في عضو مجلس  يشترط

 والسياسية.المدنية  بحقوقهأن يكون متمتعا   – آ

 المنطقة. هذه جدية فيأوله مصلحة  منظمةأعمال ال منطقةأن يكون مقيما  في  – ب

 .اإلدارةحاصل على شهادة تعليم ثانوي فما فو  أو شهادة خبرة في مجال أن يكون  – ج
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د_ أن يكون تجاوز الحادية والعشووورين من العمر ومضوووى على انتسوووابه للمنظمة ثالث سووونوات 

 على األقل

 :22المادة 

، إال إذا ُكلف من قبل المجلس لمنظمة بأجـووووووردى الالعمل  منظمةيجوز لعضو مجلس إدارة ال ال

 اإلدارة نفسه لألعمال التنفيذية.

 :23المادة 
 ؤونشاإلدارة استرداد نفقات االنتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في  مجلسلعضو  يحق
 العامة.وفقا  للنظام الذي تقرره الهيئة  منظمةال

 :24المادة 

 واجبات.من حقو  وما عليها من  لهاأمام القضاء فيما منظمة اإلدارة يمثل ال مجلس

 :25المادة 

المجلس أن يعين من بين األعضووووووواء  فلهذاشوووووووغر مكان أحد األعضووووووواء في مجلس اإلدارة  إذا

 من يشوووووغل منظمةفي آخر اجتماع لل المنتخبينالحائزين على أكثر األصووووووات بعد األعضووووواء 

ا العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسوولفه وإذ الهيئةالمكان الشوواغر بصووورة مؤقتة ريثما تنعقد 

 خالل شهر واحد من تاريخ استثنائيالهيئة العامة الجتماع  احتياطيون تدعىلم يوجد مرشوحون 

 الشاغر.شغور المكان النتخاب من يسد المكان 

 :26المادة 

الهيئة العامة من قبل األعضاء الباقين  تدعىمن نصف أعضاء مجلس اإلدارة  أكثرانسوحب  إذا

 المنسحبين.النتخاب أعضاء يحلون محل األعضاء 

 :27المادة 

المجلس ثالث مرات متوالية بدون عذر  هذاعضوووو في مجلس اإلدارة انقطع عن اجتماعات  كل

 منسحبا .مشروع يجوز اعتباره 

 مجلس اإلدارة م: مها28المادة 

 اآلتية:بصورة خاصة باألمور  يقومكما  منظمةمجلس اإلدارة بإدارة شؤون ال يقوم

 للمنظمة.الموازنة العامة والميزانية الختامية  اعداد-1
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 الخطط االستراتيجية للمنظمة. اعداد-2

 .نظمةأهداف الم يحقق والمشاريع بماالبرامج على السياسة العامة  تطبيق-4
 سورية.فروع أخرى داخل وخارج  فتح-5

 المدير التنفيذي. تعيين-1

 قرارات السياسة المالية والتمويل للمنظمة. اتخاذ-7

 المنظمة أمام الجهات العامة والخاصة. تمثيل -8

 التقرير السنوي للمنظمة. اعداد-9

 اإلدارةمجلس  ت: اجتماعا29المادة 

ويعتبر  منظمةللنظر في شوووووووؤون ال األقلمجلس اإلدارة مرة واحدة في كل شوووووووهر على  يجتمع

 األقل.االجتماع قانونيا  إذا حضره نصف األعضاء على 

وفي حوووال لم يتم التوافق يعرض  اإلدارة،بوووالتوافق بين أعضووووووووواء مجلس القرارات  وتتخوووذ

 .لإلقرارالموضوع على الهيئة العامة في اجتماع طارئ 

 : انتخاب مجلس اإلدارة31المادة 

له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا  ونائبا   اجتماعمجلس اإلدارة من بين أعضوائه في أول  ينتخب

 للصندو .للرئيس وأمينا  للسر وأمينا  

 : رئيس مجلس اإلدارة31المادة 

مع الجمهور والدوائر الرسوووومية  عالقاتهايمثلها أمام القضوووواء وفي  مجلس إدارة المنظمة رئيس

 .منظمةنفقات ال وهو آمر الصرف في جميع

 : نائب رئيس مجلس اإلدارة32المادة 

 إليه. هوبكل عمل يسند غيابهبمهام الرئيس أثناء  اإلدارة يقوممجلس رئيس  نائب

 السر : أمين33المادة 

 يلي:أمين السر بما  يقوم

والتوقيع عليها منه ومـووون رئيس  ومجلس اإلدارةالعامة  الهيئةتدوين محاضر اجتماعات  -أ

 منظمةال

 اإلدارة.العامة ومجلس  الهيئةحرير الدعوة الجتماعات ت -ب
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 إليها. الواردةة واستالم المخابرات منظمتحرير جميع مراسالت ال -ج

 المنظمة.وأختامها في مقر  ةمنظمالوسجالت  أضابيرحفظ  -د

 اإلدارة. مجلسمراقبة تنفيذ قرارات  -ه

 الصندوق ن: أمي34المادة 

 يلي:بما  أمين الصندو  يقوم

 ة بموجبمنظمجبايتها واسووووتالم المبالغ التي ترد إلى ال علىجمع الرسوووووم واإلشووووراف ب -أ

 .وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف ةمنظمالوصوالت مختومة بخاتم 

 نائبه.صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو  أمرتأدية النفقات بموجب  -ب

 الصرف.باالشتراك مع آمر  المصرفسحب المبالغ من  -ج

 للمجلس.المالية ويقدم حسابا  شهريا   اإلدارةبتنفيذ قرارات مجلس  -د

 المنظمة.في مقر  الماليةبحفظ الدفتر والمستندات  -ه

 : المجلس االستشاري35المادة 

 المنظمة في حاالت تقديم المشورة  إليهممجموعة المؤسسات واالفراد ذوي الخبرة والذين تلجأ 

 : مهام المجلس االستشاري36المادة 

 مهامها:

 .في حال الطلب االستشارة-9

 .في وضع السياسات العامة للمؤسسة  المشاركة-2

 .بوضع الخطة االستراتيجية للمؤسسة المشاركة-3

 .المؤسسة خارج-4

 .يحق لهم التصويت  ال-5

  .لهم صالحيات اتخاذ القرار ليس-6

 : المدير التنفيذي37المادة 

دارة تنفيذ كافة أعمال المنظمة من مشاريع وأنشطة ومراقبة عمل إهو موظف مسؤول عن 

 .اإلدارةكافة األقسام في المنظمة، ويتم تعيينه بقرار من مجلس 

 : مهام المدير التنفيذي38المادة 
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 .ةاالستراتيجي ةاعداد الخطط التنفيذية للخط -9

 .االشراف على تنفيذ البرامج  -2

 .االداريةمراقبة الجودة  -3

 .اإلدارةتقرير كل ثالث أشهر حول سير االقسام لمجلس  -4

 .تنفيذ العقوبات والمكافآت اإلدارية للموظفين واألعضاء -5

 .الموافقة واتباع اجراءات التوظيف وفق سياسة المنظمة -6

 .اعداد خطط تطوير المنظمة وأعضاؤه -7

 

 

 مالية المنظمة الرابع:الفصل 

 المنظمة ت: إيرادا39المادة 

 من: منظمةإيرادات ال تتألف

 .المنح -9

 .المشاريع االنتاجية الخاصة بالمنظمة  -2

 .رسوم االنتساب واشتراكات األعضاء -3

 االنتساب م: رسو41المادة 

يؤدى  ل.س 91111السوونوي بمبلغ  االشووتراكورسووم  ل.س 9111رسووم االنتسوواب بمبلغ  يحدد

موسووومية بناء  على طلب العضوووو ويجب أن يتم تسوووديد رسوووم  أوسووونويا  أو على أقسووواط شوووهرية 

 األقل.ة بشهر على منظمالمالية لل السنةاالشتراك السنوي كله قبل نهاية 

من رسووم االشووتراك السوونوي  يؤدية خالل السوونة المالية فال منظمانضووم أحد األعضوواء إلى ال إذا

 السنة.إال ما يعادل المدة الباقية من 

 المالية ة: السن41المادة 
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آخر كوانون األول من كول عوام  فيفي أول كوانون الثواني وتنتهي  منظموةالسووووووونوة المواليوة لل تبودأ

 تعديل ذلك بقرار من مجلس اإلدارة. ويجوز

 والصرف ع: االيدا42المادة 

 :1الفقرة 

النقدية بأسمها لدى مصرف او مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تودع أموالها  منظمةال على

 .إخطار الهيئة المختصة عن جهد االيداع 

 :2الفقرة 

للنفقات  دوالر او ما يعادله 5111يجوز ألمين الصووووووونودو  أن يحتفظ لوديوه بوأكثر من مبلغ  وال

 النثرية

 : 3الفقرة 

من  قرارة المودعوة في المصووووووورف إال بناء  على منظمويجوز سوووووووحوب أي مبلغ من أموال ال ال

 اإلدارة.مجلس 

 :4الفقرة 

 ةمنظمالإال بموجب أمر صووورف موقع عليه من رئيس  منظمةيصووورف أي مبلغ من أموال ال ال

 الصندو .وأمين 

 :5الفقرة 

 كل مبلغ يصرف وينفق يكون ذلك بموجب فاتورة أو وصل نظامي يثبت عملية الصرف  

اليجوز للمنظمة تملك االموال المنقولة شووريطة الحصووول على اذن مسووبق من الهيئة : 6الفقرة 

 لمقاطعة كوبانيالمختصة 

التصورف باالموال الغير المنقولة اال بعد الحصوول على اذن مسبق  ال يجوز للمنظمة: 7الفقرة 

 من الهيئة المختصة 
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اوز ثالثة اشوووهر من نهاية السووونه تقدم المنظمة للهيئة المختصوووة وذلك في موعد ال يتج:8الفقرة 

 تقريرين :المالية 

 االول :يحوي على وصف كامل لنشاط المنظمة خالل عام 

الثاني : تقرير مالي مصود  من قبل امين الصوندو  بشوكل تفصيلي كامل ايرادات ومصروفات 

   المنظمة

  المنظمة الخامس: فروعالفصل 

 :43المادة 

تم شووووهرها  إذاللمنظمة أن تنشووووا لها فروعا وال يكون لهذه الفروع الشووووخصووووية االعتبارية إال 

ويكون إنشووووووواء الفرع بقرار من مجلس إدارة المنظموة بعود موافقوة الهيئوة العامة على ذلك ويتم 

 تعيين اللجنة اإلدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة المنظمة أيضا .

 :44المادة 

 جوزوال يفروع المنظمة في تأليفه وسير أعماله ألحكام هذا النظام الداخلي يخضع كل فرع من 

للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته اتجاهه وفيما يتعلق بالسوووووياسوووووة العامة واألغراض إال 

 بموافقة مجلس إدارة المنظمة.

 :45المادة 

ئه وتقريرا سوونويا عن على كل فرع أن يرسوول للمنظمة نسووخة من نظامه وقائمة بأسووماء أعضووا

 نشاطه وحالته المالية.

 :46المادة 

 األقل،يجوب أن يعقود الفرع اجتماعه قبل موعد اجتماع الهيئة العامة للمنظمة بمدة شوووووووهر على 

 وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة المنظمة من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي

 :47المادة 

 المنظمة.عند حل أي فرع من فروع المنظمة تؤول أمواله إلى 

 الفصل السادس: الحل والتجزئة واالندماج
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 :48 المادة

يدعو الهيئة  أغراضها أنعن تحقيق  عاجزةأصبحت  منظمةاإلدارة إذا تبين له أن ال مجلس
 الهيئةإال بقرار تتخذه  منظمةوال يجوز حل ال المنظمة.لالجتماع للنظر في أمر حل  العامة

 األقل.العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على 

 :49المادة 

حصوور قوم بت لجنة مصووفيين تتألف من خمس أعضوواءالهيئة العامة بعد صوودور قرار الحل  تعين

 بالتزاماتها.والوفاء  منظمةحقو  ال

 :51المادة 

األهداف، منظمة الشريكة والحليفة أو منظمة مشابهة لها في بعد حلها إلى  منظمةأموال ال تؤول

 حسب قرار من الهيئة العامة وذلك

 أسرهم(إلى األعضاء أو ورثتهم أو  المنظمةأموال  تؤولال يجوز الن  على أن )

 :51المادة 

 تقوم الهيئة العامة باتخاذ القرار في التجزئة أو الدمج ويؤخذ القرار بأغلبية الثلثين 

 

 : اجراءات الدمج أو التجزئة 52مادةال

 .يتم عقد اجتماع للهيئة العامة لعرض مقترح التجزئة أو الدمج  -

  .يتم تشكيل لجنة لتطوير النظام الداخلي للمركز بما يتوافق مع التجزئة أو الدمج -

  .يتم البت بالقرار خالل ثالث أشهر -

 .تؤلف لجنة الدمج والتجزئة من خمسة أعضاء  -

 .بتقديم تقريرها في الدمج أو التجزئة للهيئة العامة إلصدار القرار تقوم اللجنة -

 

 

 الفصل السابع: معايير حقوق االنسان

 

 :53المادة 

تلتزم المنظمة بمعايير الشفافية الدولية إدارياً ومالياً في كافة تعامالتها مع األعضاء والمجتمع 

 والشركاء وتقوم بإعداد االجراءات واالنظمة االدارية والمالية في المنظمة بناء على ذلك. 
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 :54المادة 

طتها ها في عالقاتها وانشتراعي المنظمة المواثيق والعهود الدولية لحقوق االنسان وتلتزم تطبيق

بما يضمن عدم التمييز بناء على أية اعتبار واعداد االجراءات واالنظمة االدارية في المنظمة 

بناء على ذلك ويعتبر توفير الخدمات االساسية والتنمية والتدريب المهني وتمكين المرأة حقوقا 

 أساسية يجب العمل عليها.

 

 الفصل الثامن: أحكام عامة وختامية

 

 النظام الداخلي  ل: تعدي55المادة 

الهيئة  ثلث أعضاء مقترح للتعديل من أحد أعضاء مجلس االدارة او يعدل هذا النظام بتقديم

 العامة 

من  1+ 05واقراره بأغلبية  ،للنظر فيهلهيئة العامة على اعرض المقترح باجتماع رسمي ي

 (2رقم / 1ف / 11)مجموع األعضاء الكلي وفق المادة 

 
 :56المادة 

يعتبر هذا النظام الداخلي هو النظام المعمول به في المنظمة ابتداًء من تاريخ اقراره من قبل 

 .الهيئة العامة للمنظمة

 

 

 

 

 

 

 7102/8/01كوباني    
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