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النظام الداخلي للتحالف الوطني

التحالف الوطني
النظام الداخلي

المادة )1(: 
يتم استخدام  المصطلحات االتية في النظام الداخلي بالمعاني التالية: 

•   العراق: جمهورية العراق.
•   المفوضيــة: المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات التــي تم تأسيســها 

وفقــا  لقانــون رقــم )11( المعــدل  لســنة 2007 .
•   القانــون:   قانــون االحــزاب السياســية فــي اقليــم كوردســتان- العــراق 

رقم 17 لســنة 1993 .
•   التحالف: التحالف الوطني.

•   النظام: النظام الداخلي للتحالف.

القسم األول

المادة )2( :
 أالسم، الشعار، الشارة، تفسير الشارة

األسم: التحالف الوطني.  •
الشعار: العدالة، الديمقراطية، الحكم الرشيد.  •
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•    الشارة )اللوغو( : 
 

تفسير الشارة :    •
 الشــارة تتكــون مــن أربعــة خطــوط تعبــر عــن التعدديــة القوميــة و 
السياســية و الدينيــة و االجتماعيــة فــي المجتمــع الكوردســتاني و العراقي 
عامــة. و تعبــر أيضــا عــن معنــى التحالــف متمثلــة فــي العمــل الجماعــي و 
توظيــف الطاقــات و القــدرات مــن أجــل حيــاة أفضــل.  كمــا وانهــا تعبر عن 
االزدهــار و التطــور. و اللــون الفيــروزي يرمــز الــى االمــن و االســتقرار.  

المادة )3( : 
التعريف:

ان التحالــف الوطنــي هــو تنظيــم سياســي ذات شــخصية معنويــة و 
بالمنهــج  المؤمنــة  اختيــاري لألشــخاص  مــن تجمــع  يتكــون  مســتقلة 
السياســي و النظــام الداخلــي للتحالــف. ان التحالــف يعتمــد علــى المواطنــة 
ــة و  ــات الديني ــة السياســية واالختالف ــالف الخلفي ــن اخت ــر ع ــض النظ بغ

الطائفيــة  و القوميــة. 
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المادة )4(: 
رؤية التحالف:

تحقيــق الحكــم الرشــيد وفــق رؤيــة وطنيــة و جعــل المواطــن مركــز 
االهتمــام، وتكــون فيــة المحاكــم مســتقلة و الســيادة تكــون للقانــون فقــط.

المادة )5(:
 أهداف التحالف:

تثبيت مبادىء العدالة.  •
العمليــة  خــالل  مــن  للســلطة  الســلمي  التــداول  مبــدأ  تثبيــت   •

الناخــب. ارادة  احتــرام  و  الديمقراطيــة 
مواجهة التمييز بين المواطنين.  •

جعل المواطن مركزا لألهتمام فى كافة مجاالت الحياة.  •

المادة )6(: 
المؤتمر التأسيسي العام:

وفقــا لســجالت اعضــاء التحالــف فــي حالــة عــدم الحصــول علــى النســبة 
المطلوبــة مــن الحضــور لعقــد المؤتمــر, يتــم تاجيــل  المؤتمــر لمــدة 
عشــرة أيــام. ويتــم بعــده عقــد المؤتمــر بحضــور مــا  ال يقــل عــن )250(  
ــي شــؤون  ــك بحضــور ممثل ــر و ذل ــن االعضــاء المشــمولين بالمؤتم م
االحــزاب و المنظمــات السياســية .و الحصــول علــى اجــازة التأســيس 
لــدى المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات و بعــد مــرور مــدة ال تتعــدى 
)90( يومــا يتــم عقــد المؤتمــر و ذلــك بحضــور األغلبيــة  المطلقــة أي 

)النصــف + 1( .
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المادة )7( :
 مكتب التحالف:

المكتب الرئيسي للتحالف يكون في أربيل العاصمة .  •
للتحالف فتح مكاتب اخرى في محافظات العراق و االقليم .  •

القسم الثاني
العضو )هاوديد(

المادة )8( : 
العضو )هاوديد(: 

ــن أجــل  ــل م ــف و يعم ــال للتحال ــة عم ــى عاتق ــذ عل ــن يأخ ــو كل مواط ه
تحقيــق أهدافــه و يصــوت  لصالــح  مشــاريعه و ينتخــب ممثليــه و 

يســانده  ويقــوم  بجمــع المعونــات لــه. 

المادة )9( :
 صالحيات تعديل النظام الداخلي:

بنــاء علــى طلــب االغلبيــة المطلقــة للمجالــس الثالثــة )المجلــس السياســي، 
االعضــاء  مــن   %10 طلــب  أو  التنفيــذي(  المجلــس  و  النــواب  مجلــس 
المســجلة أســمائهم لــدى التحالــف و بتصويــت اغلبيــة أعضــاء المؤتمــر   

ــف.  ــي للتحال ــام الداخل ــل النظ ــم تعدي )50% +1( يت
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المادة )10(:
 شروط  العضو )هاوديد(:

أن يكون حامال للجنسية العراقية.  •
اكتساب األهلية القانونية و أن ال يقل عمره عن 18 عاما.  •

ان يكون مؤمنا برؤية و أهداف و مبادىء التحالف.  •
أن ال يكون محكوما بجريمة مخلة للشرف او خيانة وطنية .  •

المادة )11(: 
أوال : حقوق العضوية :

حــق التصويــت و الترشــح فــي االنتخابــات العامــة و الداخليــة   •
لــف.  للتحا

تقديــم طلــب  بعــد  التحالــف  مــن  االختيــاري  االنســحاب  حــق   •
. باألســتقالة  تحريــرى 

ثانيا : واجبات العضو:
الســعي  مــن أجــل بنــاء العالقــات مــع كافــة الطبقــات و شــرائح   •

. لمجتمــع ا
المشاركة في نشاطات التحالف.  •

المادة )12( :
 فقدان العضوية :

يفقد العضو حق عضوية التحالف  في الحاالت االتية:
االضرار بالتحالف.  •

عدم الحضور في ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.  •
فــى حالــة تحقــق احــدى اســباب فقــد العضويــة الــواردة فــي المــادة )10( مــن النظــام   •

الداخلــي.
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القسم الثالث
الهيكل التنظيمي

المادة )13(: 
يتكون  الهيكل التنظيمي للتحالف من :

أوال : الدائرة:
تعتبــر  الدائــرة  الوحــدة الرئيســية فــى الهيئــات العاملــة للتحالــف  و 
تتكــون مــن عــدة مراكــز للتصويــت، و يتــم تحديدهــا بنــاء علــى الخارطــة 
ــا المســتقلة  ــة العلي ــن للمفوضي ــد ســجل الناخبي ــة لمراكــز تجدي الجغرافي

لالنتخابــات .

تكوين الدائرة و واجباتها :
لكل دائرة رقم خاص  للتعريف  بها  ولألغراض األدارية.  •

لكل دائرة مدير و طاقم اداري خاص بها.  •
ــي حدودهــا  ــت ف ــز التصوي ــى مراك ــرة باالشــراف عل ــوم الدائ تق  •

لخــاص. ا
تطوير و متابعة العمل التنظيمي.  •

•  تكون الدائرة مسؤولة أمام منطقتها. 

ثانيا : المنطقة :
 تعتبــر المنطقــة هيئــة عليــا لعمــل التحالــف, تتــم تشــكیلها علــى مســتوى 

المحافظــات أو االدارات المســتقلة فــي  المحافظــات . 
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تكوين المنطقة و واجباتها:
لكل منطقة اسمها الخاص.  •

لــكل منطقــة طاقــم اداري خــاص بهــا يتكــون مــن مديــر و أعضــاء   •
المنطقــة. مجلــس 

مسؤلوا الدوائر و أقسام المناطق يشكلون  مجلس المنطقة.  •
مســؤل  المنطقــة يتــم انتخابــه عــن طريــق االقتــراع الســري   •

االعضــاء. قبــل  مــن  المباشــر 
يقــوم بــادارة شــؤون التحالــف بطريقــة مباشــرة و يشــرف علــى   •

التحالــف.  دوائــر  أعمــال 
يجــرى االنتخابــات كل اربعــة ســنوات ألختيــار مجلــس ادارة   •

. لمنطقــة ا
تكون المناطق مسؤولة أمام المجلس التنفيذي.   •

المادة )14( : 
تشكيالت التحالف في الخارج :

ــة  ــى مســتوى كاف ــارج  عل ــي الخ ــا مجلســا ف ان االعضــاء يشــكلون مع
ــام  ــك مــن أجــل القي ــة و ذل ــة الكوردي ــا الجالي ــي تتواجــد فيه ــدان الت البل

باالمــور التنظيميــة و الثقاقيــة.
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المادة )15(: 
الهيكل االداري للتحالف:
رئيس التحالف.  •

معاوني رئيس التحالف.  •
المجلس السياسي.  •

مجلس النواب.  •
المجلس التنفيذي.  •

الهيئة االستشارية.   •

المادة )16( : 
رئيس التحالف:

يتــم انتخــاب رئيــس التحالــف فــي المؤتمــر العــام مــن قبــل أعضاء   •
.)1+%50( األصــوات  بأغلبيــة  المؤتمــر 

ــة )السياســي و  رئيــس التحالــف مســؤول أمــام المجالــس الثالث  •
التنفيــذي(. و  النــواب 

ــى  ــري باألســتقالة ال ــب تحري ــم طل ــزال الرئيــس يكــون بتقدي اعت  •
السياســي.  المجلــس 

صالحيات و مهام رئيس التحالف:  •
   1- االشراف على اجتماعات المجلس السياسي .

   2- التمثيــل القانونــي للتحالــف فــي المحافــل الرســمية فــي الداخــل 
والخــارج. 

•  يتــم تنحيــة رئيــس التحالــف باصــوات )2/3( مــن االعضــاء 
ــد  ــذي( عن ــواب و التنفي ــة ) السياســي و الن ــس الثالث ــن  للمجال الحاضري
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تحقيــق  االســباب الموجــودة فــي المــادة 12 مــن هــذا النظــام  و يشــترط  
اعــالم أعضــاء المجلــس بمــكان و زمــن و أســباب االجتمــاع.

المادة )17( :
 مساعدي رئيس التحالف:

للرئيــس مســاعدان، همــا كل مــن مســؤل مجلــس النــواب و مســؤل 
التنفيــذي.  المجلــس 

شروط المساعد :  •
أن يكون مسؤال  لمجلس النواب أو المجلس التنفيذي.  -1    
أن يكون صاحب تجربة سياسية و  ذات سمعة طيبة.  -2    

الواجبات و الصالحيات:  •
    1-األشراف  على اجتماعات مجلس النواب أو المجلس التنفيذي.

    2- التنسيق  بين المجالس الثالثة و رئيس التحالف.
    3- السعي  من أجل تأمين الدخل المالي وفقا للقوانين النافذة.

    4- للمســاعد حــق ممارســة صالحيــات الرئيــس بعــد تخويلــه مــن قبــل 
الرئيــس عنــد الضرورة

المادة )18(:
 المجلس السياسي: 

يتــم انتخــاب أعضائــه مــن قبــل اعضــاء مجالــس المناطــق بيــن مؤتمريــن 
كل أربــع ســنوات. 

تكوين المجلس:   •
ــس  ــم رئي ــن ضمنه ــن عشــرة أعضــاء م ــس السياســي م ــون المجل  يتك

التحالــف.
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واجبات و صالحيات رئيس المجلس:  •
ادارة  وتطويــر العالقــات و الشــؤون السياســية و الدبلوماســية   -1   

للتحالــف.
مساعدة معاوني رئيس التحالف في تأمين الدخل المالي.  -2   

الموافقــة علــى تنحــي رئيــس التحالــف بأغلبيــة )2/3( ثلتــي أعضاء   -3   
المجلــس .

تعين المتحدث الرسمي للتحالف.  -4   
التعبير عن المواقف الرسمية للتحالف.  -5   

يتــم تمريــر القــرارات بأغلبيــة  )50% +1( من االعضاء الحاضرين   -6   
ــة ســتكون للطــرف  ــان االغلبي ــي االصــوات ف ــادل ف ــد حــدوث التع و عن

الــذي صــوت معــه رئيــس التحالــف.

المادة )19( :
 مجلس النواب :

بيــن مؤتمريــن ســيتم أختيــار )2/3( ثلثــي أعضــاء المجلــس فــي حــدود 
المنطقــة عــن طريــق االنتخــاب و )1/3( ثلــث االعضــاء يتــم اختيارهــم مــن 
قبــل  المجلــس السياســي بنــاء علــى اســاس الخبــرة  واألختصــاص, يتــم  
توزيــع أعضــاء هــذا المجلــس حســب األختصــاص علــى عــدة مفوضيــات 
ــم مســؤل  ــن ضمنه ــن 50 شــخصا وم ــم م محــددة و ال يتجــاوز عدده

المجلــس . 
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واجبات و صالحيات مجلس النواب:-  •
المتابعــة و تقييــم شــؤون التحالــف فــي مختلــف المســتويات بيــن   -1   

دورتيــن مــن االنتخابــات.
تصديق  االتفاقيات السياسية.  -2   

مراقبــة نشــاطات المجلــس السياســي و المجلــس التنفيــذي و   -3   
االستشــارية. الهيئــة 

تقصي المشاكل الموجودة لدى الهيئات و االعضاء و حلها.  -4   
يتــم تمريــر قــرارات المجلــس بنســبة )50%+1( مــن اصــوات   -5   
األعضــاء الحاضريــن   وفــي حالــة  تعــادل االصــوات فــان االغلبيــة 

المجلــس. الــذي صــوت معــه مســؤل  للطــرف  ســتكون 

شروط عضويه  مجلس النواب: -  •
   1- أن يكون ذا سمعة طيبة.

   2- متخصص في احدى المجاالت.
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المادة )20(:
 المجلس التنفيذي :

يتكــون مــن مســؤلي المؤسســات والمناطــق وعــدد مــن األعضــاء الدارة 
المجلــس.

اعضاء  المجلس التنفيذي :  •
أوال: مسؤلوا المؤسسات التالية 

1-  مؤسسة التوعية و التثقيف.
2-  المؤسسة  االنتخابية .

3- مؤسسة  التنمية االقتصادية.
4- المؤسسة  القانونية .

5- مؤسسة  الدراسات االستراتيجية.
6- المؤسسة  المالية و الحسابات.

7- مؤسسة  التنمية البشرية.
8- مؤسسة  االدارة و االحصاء 

9- المؤسسة  االعالمية.
ثانيا: مسؤلوا المناطق.

ثالثا : عدد من األعضاء الدارة المجلس

واجبات و صالحيات المجلس التنفيذي:  •
متابعة و تقييم شؤون المناطق و المؤسسات.  -1   

تنفيذ األعمال و الشؤون االدارية للتحالف.  -2   
احــداث المؤسسســات وفتــح المناطــق الجديــدة أو حلهمــا حســب   -3   

ــف . ــات عمــل ونشــاط التحال مقتضي
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االعضــاء  أصــوات  مــن   )1+  %50( بنســبة  القــرارات  تصــدر   -4   
ــة  ــان االغلبي ــادل االصــوات ف ــة  تع ــي حال ــن   وف ــن الحاضري الحاضري

ســتكون للطــرف الــذي صــوت معــه مســؤل المجلــس.

شروط عضويه  المجلس التنفيذي:  •
   1-  أن يكون ذا سمعة طيبة.

   2- متخصص في احدى المجاالت. 

المادة )21( :
 الهيئة االستشارية :-

تتكــون هــذه الهيئــة مــن الخبــراء أصحــاب التجربــة فــي مجــاالت مختلفــة, 
ال يقــل عددهــم عــن )11( عضــوا و اليتعــدى عددهــم عــن )12( عضــوا و 
يتــم ترشــيحهم مــن قبــل رئيــس التحالــف و معاونيــه و التصديــق عليهــم 

مــن قبــل المجلــس السياســي .

شروط أعضاء الهيئة: 
   1- أن يكون ذا خبرة أو تجربة في احدى المجاالت الضرورية.

   2- أن ال يقل عمره من 40 سنة.
   3- أن يكون من نخبة المجتمع و خبيرا في احدى المجاالت.

   4- ترتبط هذه الهيئة برئيس التحالف.
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المادة )22(:
 مبادىء العمل في التحالف:

مدة المســؤلية في التحالف تكون محدودة، ال يحق ألي شــخص   •   
البقــاء فــي أي موقــع للمســؤلية لــدى التحالــف ألكثــر مــن دورتيــن.

ال يجــوز ألي شــخصين مــن الدرجــة االولــى و الثانيــة مــن القرابة   •   
الوجــود فــي هيئــة واحــدة.

اليــة اصــدار القــرارات فــي كافــة مؤسســات التحالــف تكــون   •   
البســيطة. باالغلبيــة 

هــو  االجتماعــات  علــى  الشــرعية  القانونــي ألصفــاء  النصــاب   •   
أيضــا. البســيطة  االغلبيــة 

المجالــس الثالثــة التنفيــذي و النــواب و السياســي علــى مســتوى   •   
تنظيمــي واحــد.

يجــب أن ال يقــل نســبة مشــاركة النســاء فــي كافة هيئــات التحالف   •   
عــن الثلــث )1/3(.

يســعى التحالــف مــن اجــل تحقيــق التــوازن فــي المشــاركه  بيــن   •   
الذكــور و االنــاث.

عنــد التحــاق اعضــاء االطــراف السياســية األخــرى بالتحالــف   •   
يتخــذ القــرار بشــأنهم فــي المجلــس التنفيــذي ويتــم تثبيتهــم فــي احــدى 

التحالــف حســب مؤهالتهــم. مؤسســات 
اليحق للعضو ان يتقلد أكثر من منصب واحد داخل التحالف.  •   
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 المادة )23( :
 المؤتمر و البلينيوم :

يتــم عقــد مؤتمــر التحالــف بعــد انتهــاء كل دورة انتخابيــة لمجلــس   •   
نــواب العــراق.

ــة )السياســي  ــس الثالث ــم : أعضــاء المجال ــر ه مشــاركوا المؤتم  •   
و التنفيــذي و النــواب( و الهيئــة االستشــارية و مجالــس المناطــق و 

المؤسســات الذيــن يتــم انتخابهــم قبــل عقــد المؤتمــر.
لــكل  الضــرورة  مــرة كل ســنتين حســب  البلنيــوم  يتــم عقــد   •   
المجالــس و الهيئــات و المناطــق و الدوائــر مــن اجــل متابعــة و تقييــم 

التحالــف. نشــاطات  و  أعمــال 
يقــوم المؤتمــر بتصديــق النظــام الداخلــي و المنهــج والخطــة    •   

للتحالــف. االســتراتيجية 

المادة )24(: 
العقوبات:

أعضــاء  ثلثــي   )2/3( بموافقــة  يكــون  العضويــة  حــق  انتــزاع   •   
مفوضيــة الحقــوق والشــكاوى التابعــه  لمجلــس النــواب و ذلــك اثنــاء 
تحقــق احــدى النقــاط الموجــودة فــي المادتيــن)10 و 12( مــن هــذا المنهــج. 
التحالــف  المناطــق و مؤسســات  المجالــس و  تنحيــة أعضــاء   •   

النــواب.  مجلــس  أعضــاء  ثلثــي   )2/3( بموافقــة  تكــون 
الشــخص المتنحــي يكــون لــه حــق الطعــن و المراجعــة أمــام   •  

التنفيــذي.  للمجلــس  التابعــة  للتحالــف  القانونيــة  المؤسســة 
ــل الدرجــة و  ــه و تنزي ــارة عــن التنبي ــف عب ــي التحال ــة ف مراحــل العقوب  •  
أخيــرا انتــزاع حــق العضويــة و ذلــك وفــق اليــات يتــم تحديدهــا مــن قبــل مجلــس 

النــواب. 
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القسم الرابع
مالية التحالف

المادة )25(:
 مصادر الدخل للتحالف عبارة عن:

تبرع االعضاء  •   
المساعدات و المعونات الداخلية.  •   

عائــدات النشــاطات االجتماعيــة و الثقافيــة و االســتثمارات الماليــة   •   
ــف. للتحال

أقليــم  لحكومــة  العامــة  الميزانيــة  مــن  الماليــة  المســاعدات   •   
للقانــون. وفقــا  الفدراليــة  الحكومــة  و  كوردســتان 

المادة )26(: 
ــي و الحســابات العامــة   ــة التحالــف تكــون خاضعــة للنظــام المال ان مالي

المعمولــة بهــا.

المادة )27( :
 حقوق التحالف:

للتحالــف حــق ملكيــة االمــالك المنقولــة و غيــر المنقولــة وفقــا   •
معنويــة. كشــخصية  التحالــف  باســم  تســجيلها  و  للقانــون 

ــالم و  للتحالــف حقــوق الملكيــة و اســتخدام كافــة وســائل االع  •
المطبوعــات. و  المجــالت  و  الجرائــد  اصــدار 

للتحالــف حــق المشــاركة فــى المضاهــرات المدنيــة الســلمية وفقــا   •
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للقانــون و لــه ايضــا حــق المشــاركة فــي االنتخابــات العامــة و االنتخابــات 
ــة. المحلي

المادة )28( :
 السجالت:

سجالت التحالف عبارة  عن:   •
و  التحالــف  اعضــاء  أســماء  علــى  يحتــوي  االعضــاء:  ســجل   -1   

عناوينهــم. و  المؤسســين 
سجل القرارات: يحتوي على كافة قرارات التحالف.  -2   

ــدات و االيــرادات و  ــى كافــة العائ ســجل الحســابات: يحتــوي عل  -3   
. المصروفــات 

ســجل االمــالك: يحتــوي علــى المعلومــات المتعلقــة بملكيــة  كافــة   -4   
ــف و المعلومــات الموجــودة  ــة( للتحال ــر المنقول ــة و غي االمــالك )المنقول

حولهــا.
اي سجل اخر يكون ضروريا للتحالف.  -5   

يجــب ان يكــون كافــة ســجالت التحالــف مصدقــا لــدى كاتــب   •
العــدل.

االحكام النهائية

المادة )29(: 
كافــة مراكــز و مكاتــب و مناطــق التحالــف تمتلــك الحصانــة و ال يجــوز 
ألي شــخص انتهاكهــا دون قــرار قضائــي صــادر مــن المحكمة المختصة.
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المادة )30(: 
حل أو تغيير اسم التحالف:

ــف  ــا و الدمــج أو التحال ــف الحــق فــي حــل نفســه اختياري للتحال  •
مــع الكيانــات السياســية االخــرى وفقــا للقانــون, بنــاء علــى أصــوات )2/3( 
ثلثــي االعضــاء الحاضريــن للمجالــس )السياســي و التنفيــذي و النــواب( 
و ذلــك فــي اجتمــاع موســع بعــد اعــالم الحاضريــن كافــة بمــكان و زمــان 

ــاد االجتمــاع.  انعق
اثنــاء حــل التحالــف تنقــل امــالك و ثروات التحالــف الى المنظمات   •

االنســانية و الخيريــة و التــي يتــم تحديدهــا اثنــاء عقــد المؤتمــر .
للتحالــف الحــق فــي وقــف نشــاطه السياســي, وفقــا لالليــة الواردة   •

فــي الفقــرة االولــى مــن هــذه المــادة .
للتحالــف الحــق فــي تغييــر اســمه باغلبيــة اصــوات االعضــاء   •

. المؤتمــر  فــي  الحاضريــن 

المادة )31(: 
دائــرة  مــن  الصــادرة  القانونيــة  التعليمــات  كافــة  ينفــذ  التحالــف  ان 
الشــؤون الحزبيــة و التنظيمــات السياســية فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة 

لالنتخابــات و مكتــب المحافظــات .

المادة )32(: 
ــون  ــا ألحــكام قان ــة مســتقلة وفق ــف تأســس كشــخصية معنوي ان التحال
االحــزاب السياســية رقــم )17 لســنة 1993( و التعليمــات الصــادرة عنــه .
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