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 النظام الداخمي لنادي الشعر
 األشرف النجفألدباء والكتاب في افي اتحاد 

 

  :الديباجة

، 4984/ب ما  الناااا الادا لال لات ااد الةااا ل دعاات باليتااب ااال الةارا  للةااا ةاستنادًا للماادة الراعةاع ر ار 
الزدىاار اا   الساع أاضا  انسجامًا مع الباقع الثقااال المتنامال اال م اااع النجف األ رف، بسةيًا لت قي  ب 

األدعال عما المينال الةم   التساعالتةعير ال ةري اال الم اااع، برغعع م  ات اد األدعات باليتاب اال النجف 
ت اليياةة اددارياع قارر ل قاب  األدعياع بالثقااياع ياااع   يضم   ل  مناخ  اّل ب ّر ب ا  م  المنااساع عاي  ا

"ناادي ال اةر ااال ات ااد ، ال اا  عاا إصادار ىاذا الناااا الادا لال فالت اد األدعات باليتاب اال النجف األ ار 
ااال  اددارياعارتعاارًا ما  تااريل التصابيت رلياو ااال اليياةة  ، بتا إقرار الةم  عاو ،األدعات باليتاب اال النجف"

لنااادي ال ااةر اااال مقاار االت اااد الةاااا  بقااد جاارت االستضاااتة عيتاعتااو عاان  النااااا الاادا لال ،4/44/2142
ال تجرعااع االت اااد اااال زمااع اااال نصااو ماا  ب االاا  ااا  التمييااراتباليتاااب اااال الةاارا / عمااداد، مااع إد دعااات ل

   النااا الدا لالن  بايما يةتال ، النجف األ رف
 

 األشرفاتحاد األدباء والكتاب في النجف نادي الشعر في النظام الداخمي ل
 

 صواالختظا التعريف :أوال

ات ااد األدعااات ما  مصاصا   ىاب مصصاا ٌ ىاذا النااااا الادا لال عاا"النادي"، ناادي ال اةر المةاّرف ال قااًا ااال نا  
االت ااااد"، عمبجاااب الناااااا الااادا لال لات ااااد الةااااا "عاساااا  ىناااا المةاااّرف ال قااااً ، األ ااارف باليتااااب ااااال النجاااف

 ما يةتال:عنادي ال ةر يت ص  ب   ل دعات باليتاب اال الةرا / عمداد، المةّرف ال قًا عاسا "االت اد الةاا"
تنايا الةم  المينال المتةل  عال ةر بال ةرات دا   ات اد األدعات باليتاب اال النجف األ رف، بما  -4

 تةل  عذلك اال عرامج االت اد بأن طتو ي
  متذبقال ال ةر اال المجتمع ن ر الذائقع ال ةريع بتبسيع  لقع -2
ر مااا أبتااال لااو ادميااا  عااالتةريف عيااا بن اارىا رلاا  قاد بادساياانتاجاااتيا متاعةااع ب عال ااةرات االىتمااا  -3

ادرامياااع ااااال تناااايا الملصاااات  أب دبرياااع،بنااادبات  تارقاااد جلسااارعااار ساااباًت أياااا  ذلاااك  ،بالمقااادرة
  الص ف بالمجات

المجااات بالصاا ف إصاادار الن اارات ب  -الييااةة ادداريااع لات اااد  طيااع ماا   مبااقااعع –ي اا  للنااادي  -4
ماااا ينااادرط ااااال إطاااار التةرياااف عال اااةر يااا  بساااائ  التةرياااف بادرااااا عال اااةر بعماااا يتةلااا  عاااو، بعب 

  بالمتباي النجصاّل، ب ةرائو، األ يات 
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ما   اارط النجاف األ ارف، ساباًت الباااد تنايا الصةاليات التال تضم  التاقح باالطاع رل  ال ةر  -5
، بماا إلا  مسيات  ةريع نجصيع اال الم ااااات األ ار ، أب عتنايا أم   ارجياعاستضااع ال ةرات 

 ع ذات الممز  نصسو ذلك م  األن ط
يع ممثلاااال الم ااااااع مااا  مسااالمااار  ت ة اددارياااع لات اااادةاليياااإجرات التنسااايقات الازماااع ماااع عاااالقيااااا  -6

يماا يسايا الناادي عتصةيا  جاناب التةااب     اارط الم ااااع المقاماعباألن اطع  الملتقيااتال اةرات ااال 
الندبات بالجلسات ااال الجامةاات رصينع ر  طري  رقد ثقاايع بالمدنيع العي  االت اد بالمؤسسات ال
  بالمدارس بالم اا  الةامع

 
 اإلداري االرتباط :ثانيا  

بيمتثااا  لقراراتاااو ، إدارياااًا بمالياااًا، األ ااارف ات ااااد األدعاااات باليتااااب ااااال النجااافيااارتعط ناااادي ال اااةر ع -4
متةلقااع اااال ات اااذ القاارارات ال دا لااالمااع تمتةااو عاسااتقا  المت ااذة ماا  قعاا  الييااةة ادداريااع لات اااد   

رضاب ما  ناادي  أليّ  يجابز  بال  ليا  ما  االت ااد بالناادي الناااا الادا لالعةملو، ما لا تتناَف ماع 
ات ااااد األدعاااات باليتااااب ااااال مساااتقلعً أب أ  يسااايا ااااال تجيياااره لجياااعٍ غيااار  مؤسساااعً  هيةااادّ أ  ، ال اااةر
  األ رف النجف

ياااع إلااا  اليياااةة اددارياااع م اطعاااات المبجال ينااابب رناااو ااااال غياعاااو،عااارئيس الناااادي أب مااا  تن صااار  -2
  لات اد

اةاليااات النااادي إلاا   ضاابر  درااباتالقياااا عتبجيااو  ،أب ماا  يناابب رنااو اااال غياعااو ،لاارئيس النااادي  -3
غيار ذلاك  ادداريع لات اد، ما لا تَر الييةة غير ال يبميعالثقاايع، ال يبميع ب بالمؤسسات الجميبر 

  اال بقت م  األبقات 
أ  يقايا راقااات تةاااب  ثقاايااع متنبرااع  –ما  الييااةة ادداريااع لات اااد عمبااقااع  طيااع  –ي ا  للنااادي  -4

  اال النجف األ رف أب  ارجيا يبميع يانت أب غير  يبميع، مع المؤسسات الثقاايع  صرًا، 
تبجياااو م اطعاااات معا ااارة إلااا  المؤسساااات ال يبمياااع أب غيااار  -رئيساااًا أب أرضاااات  –للناااادي  لااايس -5

ااال أي  اة  أب ال  صيات الثقاايع العاارزة   بأت المجتمع المدنال، ال يبميع أب النقاعات أب مناما
 يانت ىذه المؤسسات ثقاايع أب غير ثقاايع أ، سباًت ن اط يتةل  عالنادي أب االت اد

 
 واختظاطاتها هيآت النادي :ثالثا  

األ اارف،  نجافات اااد األدعاات باليتااب ااال التتياب  ماا  ال اةرات الاذي  يمتلياب  رضابيع الهيأةة العاةأ    .1
ماا   ،االت اااد اااال طاابر ايتساااب رضاابيعال يزالااب  بماا   ااةرات ع سااب مااا مؤ اار اااال ىبيااع االت اااد لاادييا، 

رلا  صاراًا بن ابًا   ،ليتاعع عاللمع الةرعيع الصص  االمستباي  لل ربط األساسيع ليتاعع ال ةر بأىميا إجادة 
لمااار  األ ااارف  ألدعاااات باليتااااب ااااال النجااافت ااااد االيياااةة اددارياااع الأساااماؤىا رلااا  أ  ييبنااابا قاااد ُطر ااات 

 عما يةتال:للنادي بت ت  الييةة الةامع   اال النادي المةراع بالقعب 
  عنااا التصبيت عاألغلعيع انت اب الييةة ادداريع برزليا (أ 
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 متاعةع تنصيذ الييةة ادداريع للنااا الدا لال بمساتلتيا رما تراه جديرًا عالمساتلع  (ب 
 الييةة الةامع أب أيثر ئع للنادي عطلب ثلثال أرضات رقد االجتمارات الطار  (ط 

 
   الةارا  دعاات باليتااب ااال الةااا لت اد االتمتةب  عةضبيع أرضاتٍ ي  مسعتتيب  م    اإلداري  الهيةة .2

تراع السااري عاااالقماا  الييااةة الةامااع للنااادي تااا انت اااعيا مباريااد المقاارة ليااا ب ضاام  ال لانت اعااات ار اا ب مماا  
( االنت اعياعاددارياع االادبرة  اليياةة  بيستمر رما   ت المعا رة اال مؤتمرٍ انت اعال يةل  رنو مسعقاً باالنت اعا
، أب بااتاو، لمار  اال  ا  انس اب أ د األرضات ا تياطيي ادداريع رضبي   الييةة ر بتدّ    تي لمدة سن

 دي عما يةتال:بت ت  الييةة ادداريع للنا  ادداريع الييةة إل معا رة  د ب  اال تياط
  ، رعر نااا التصبيت عاألغلعيعانت اب المناصب اييا أب رز  أص اعيا (أ 
 إدارة رم  النادي، بتنايمو  (ب 
 إقرار العرامج الثقاايع للنادي باةالياتو  (ط 
 اد راف رل  من برات النادي  (د 
 تمثي  ال ةرات الذي  ىا اال طبر ايتساب رضبيع االت اد  (ه 
أسااامات ال اااةرات الم ااااريي  ااااال الماااؤتمرات بالملتقياااات البطنياااع، رلااا  اليياااةة ادداريااااع، اقتااارا   (ب 

بالتنسااي  مةيااا لت قياا  التمثياا  الةاااد  للمباىااب ال ااةريع بالتجااارب الميمااع لل ااةر النجصااال اااال 
 الم اا  ال ةريع البطنيع 

 النادي  أرضاتجدد اال االت اد م   أرضاتاقترا  قعب   (ز 
عالتصاابيت  ىاااات اذدا اا  الييااةة، يصااار إلاا   القاارارات أب التباااا  اااال اااال  ااا  تةااذر ادجماااع (  

  يتا ترجيح الجانب الذي ايو رئيس النادي، برند تسابي جانعي  عاألغلعيع
 

 المناطب اإلدارية :رابعا  

، الاذبات التاال ت ام  المناصاب المدرجاع ااال أدنااه عانت ااب لناادي ال اةر اديثًا  ادداريع المنت عاع الييةة تقبا
 :رعر االقتراع السري باالنت اب المعا ر اال جلستيا األبل بذلك 

  للنادي رئيساً   4
  للنادي نائب رئيس  2
  أميَ  السر  3
  العرامج الثقاايع أمي   4
   أمي  ادراا بالةاقات 5
 
 
 

 العضىيةلجنة قبىل : خامسا  
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ت ااد األدعاات باليتااب ط ااييا انتمااؤىا ال اتر يُ تعق  أساماؤىا طااّل اليتماا ، ب أرضات،   مسعتتيب  م   -4
ت تااارىا تيليصااًا الييااةة النااادي أب ليساابا عةرضااات ايااو،  اااال رضااات/ النجااف األ اارف، سااباًت يااانبا أاااال الةاارا 

  ادداريع للنادي عالتنسي  مع الييةة ادداريع لات اد
نما رعر أمي  سر -2  النادي  ال يجبز للجنع تسلا طلعات الةضبيع عصبرة معا رة، با 
قارار راادا ي ا  لما  لااا ياتا قعبلاو لااد  اللجناع، أ  يقاادا طلعاًا جديادًا لانتمااات عةاد مااربر ساتع أ اير ماا   -3

 القعب ، مص بعًا عنصب  جديدة 
 

 الظالحيات والمهام :سادسا  

   رئيس نادي الشعر .1
لدبريااااع أب بالااادربة لاجتمارااااات ااجتمارااااات الييئتاااي  ادداريااااع بالةامااااع لناااادي ال ااااةر،  رئاساااع (أ 

  الطارئع ليما
الممثلاع لاو، بتمثيلاو  باابداللمصاص  المتةلقع عةما  الناادي، برئاساع ا رل  إدارةاألرل  اد راف  (ب 

  ببسائ  ادراا  اال الم اا  الةامعب  ت ادادداريع لا الييةةأماا 
ات ااد ع اي  ة اددارياع لةمااا اليياعةر  الي باات الماليع بالميااا المنجازة أرئيس النادي يلتزا  (ط 

  أب استثنائال، بع سب ما تراه الييةة ادداريع لات اد مناسعاً  دبري
مياا تمثيا  اراياع ة ادداريع لات اد عالنادي  صرًا ما لا ت بلو اليية يرتعط تمثي  رئيس النادي (د 

اع دا   الم ااالتال ت يليا اليياة ادداريع لات اد  ترط بجبده دائمًا ضم  البابد ال يُ ، ب أ ر 
 أب  ارجيا 

ينابب را  رئايس ناادي ال اةر ااال تبلياو لمياماو بصاا ياتو ااال  اا  غيااب الارئيس إال   نائب الأرئيس. 2
 اال  ا  االتصا  رل  صيمع أ ر  م  قع  الييةة ادداريع للنادي 

 أةين السر   -3
تاعةاع تيصا  عمييماا  ،نااديلاليياةة الةاماع ل أسامات أرضاات ال اةرات ب صار اؤب  عمتاعةاع  يتيصا  (أ 

 اتو ملتقيضيبف النادي بندباتو ب 
بمتاعةع تربيجيا لد  لجنع قعب  الةضابيع ااال الناادي، عماا طلعات االنتمات لل ةرات الجدد تسلا  (ب 

( م  ىذا النااا الادا لال، بتعلياأ أصا اعيا عنتاائج ا ا  4ال يتناا  مع مضمب  المادة اثالثًا/
 اللجنع، بتبصياتيا 

بتقديا األاياار بالارؤ   اب  بادرداد ليا تيص  عت ضير العرامج الثقاايع للنادي، ي  أةين البراةج الثقافي . 4
رداد التقرير الثقااال ال تامال للدبرة االنت اعيع المنقضيع، المتضم  عارامج الناادي باةالياتاو بأىاا  تطبيرىا، با 

 ما ت ق  اييا طبا  مدة الدبرة 
ادراماال للناادي ما  رما  إراناات الجلساات باالتصاا  عاإدارة الملاف  يتيصا   والعمقأات اإلعأممأةين . 5

عتمطياع  ي ات لتربيج ن ااطات الناادي يماا بالمؤسسات الثقاايع عالصضائيات بالص ف المقربتة بادذارات 
 ألر يف النادي  الجلسات إرامياً 
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 مالية نادي الشعر :سابعا  

   "أماناااعلنجاااف األ ااارف عصاااصع "األدعاااات باليتااااب ااااال اات ااااد مالياااع  ال اااةر ااااالت صاااا أمااابا  ناااادي  -4
مااع  إنصاقيااا  بيتصاا  اااال  بمصاادرىا اال ااترايات أب اليعااات بالتعررااات أب الماانح الدا ليااع بال ارجيااع

  بدرا اةالياتو طبير الناديلتاأل رف النجف اال  ألدعات باليتاباات اد 
ددارياع لات ااد، إلا  اليياةة اتتا رمليع الصرف اال النادي عمبجب مذيرة ت ريريع م  رئيس الناادي  -2

 ُيذير اييا مبجعات الصرف بقيمع المعالأ المطلبعع 
 

 واإلعفاء االستقالة :ثامنا  

لناااادي اددارياااع ل اليياااةة إلااا عاالساااتقالع  ت ريريااااً  اً ااااال  اااا  تقديماااو طلعااا ناااادي مساااتقياً الرضاااب  ُيةااادّ  -4
 لةضب مستقيًا ( ثاثي  يبمًا، ُيةد ا31، باال  ا  ردا العت اييا لمدة ابمبااقتيا رلييا

 إقالتااوب لنااادي ال ااةر اااال  ااا  بااتااو أب اسااتقالتو الطبريااع أ ادداريااع الييااةةتسااقط رضاابيع رضااب  -2
، ماااع ذيااار األساااعاب ااااال ماااذيرة مرابراااع إلااا  اليياااةة اددارياااع للناااادي اددارياااع اليياااةة لاااد عادجمااااع 
 لات اد 

معارادة اددارياع للناادي ااال  اا  رأت  أ  تقيا  اليياةةعا اتراط ادجمااع ي   لليياةة اددارياع لات ااد  -3
رمليا ر  أىداف االت اد با تصاصاتو ادداريع بقيمو الثقاايع المنصب  رلييا اال قانب  االت اد 

 ،4984الاادا لال لات اااد للةااااا ، باااال النااااا 4981( للةاااا 71الةاااا ل دعااات باليتاااب ذي الاارقا ا
ىيةة إداريع انت اب أ  تيب  م صبرع عالدربة إل   بي ترط اال ىذه ادقالع باال ىذا النااا الدا لال،

 اال  ا  مدة ال تزيد ر  ا ير با د( ارتعارًا م  تاريل قرار ادقالع للنادي جديدة 
 
 التغييرات في نض النظام الداخلي: تاسعا  

راىاااا أ  تقااابا عاااإجرات التمييااارات التاااال تي ااا  لليياااةة اددارياااع الت ااااد األدعاااات باليتااااب ااااال النجاااف األ ااارف 
رأي رئايس الناادي أب ىيةتاو اددارياع يلماا ضربريع اال ن  النااا الدا لال لنادي ال ةر، بليا أ  تستةنس عا

 رأت ذلك ضربريًا 
 ، بيةد نااذًا م  تاري و 2142/ 4/44  تا إقراره اال ات اد األدعات باليتاب اال النجف عتاريل

 
 
 

 حرّام فارس
 شرفرئيس اتحاد األدباء والكتاب في النجف األ


