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 ال	�ام األساسي 

 ال�یاجة

� ) 08(تأس� ح�ب األصالة وال�عاص�ة في ال�ام� �;:قا لق9ان�7 ال��ل5ة ال�غ�3,ة  2009ف1�ای� م�  22و  21- 20ل-أس,+ي األول أ)ام ، وعق# م"ت��ه ا2008م� غ

 ال�JGV لألح�اب ال+,اس,ة؛ 2006ف1�ای�  14ال�9افP1427  S�م م 15الNادر في  J18.06.1  مق-I,ات الGه7� ال��Fـف رقـالBارA بها الع�ل، الس,�ا ال#س-9ر و 

;:قا ألح^ام  القان9ن ال-GV,�ي . 2016یVای�  24و  23 – 22ثJ م"ت��ه الV;9ي ال�الY أ)ام . 2012ف1�ای�  19و  18 -17ك�ا عق# م"ت��ه الV;9ي  االس-�Vائي، أ)ام 

 Jف7_  29.11رقV-ادر بNاألح�اب ال+,اس,ة الa Sال�-عل Jرق bF�� .ك�ا وقعه تع#یله وت-�,�ه) 2011أك-39�  22( 1432م� ذA القع#ة  24في   1.11.166ه الGه7� ال

ر في إ;ار ال�9اب� الBامعة لألمة وال�-��لة في ال#ی� اإلسالمي ال+�ح، وال9ح#ة الV;9,ة م-ع#دة ال�واف#، وال�ل5,ة ال#س-9رFة، واالخ-,ا" ح�ب األصالة وال�عاص�ة")ع�ل 

 �ق�ا;ي؛ال#)

 وF-عه# في ذلa mاح-�ام ال#س-9ر والق9ان�7 ال-GV,�,ة وال9NVص القان9ن,ة األخ�k الNادرة ع� ال�"س+ات ال#س-9رFة؛

هام ال�+V#ة ع ال�+"ول,ات وال�ك�ا یل-�م aالع�ل إلى جانq rافة الفاعل�7 ال�#ن�77 وال+,اس�77، في إ;ار ال�"س+ات ال�p-V:ة وال�Bال� والهo7ات العامة، وم� خالل ج�,

 إلى ع9Iات وأعIاء ال�Pب، وفS م:ادv ال�NلPة العامة وال�+"ول,ة وال�Pاس:ة، واح-�ام ال�أA وال-ع#د واالخ-الف وال#)�ق�ا;,ة؛

الة ال�B-�ع ال�غ�3ي وثقاف-ه ، وJ,y ال�+اواة وال�9ا;Vة والع#الة االج-�ا},ة، وت��1ه aأص�qا هي م-عارف عل7ها عال�,ا وFعل� ان�Iامه إلى J,y الP#اثة وحق9ق اإلن+ان

 .ال�قا|,ة واللغF9ة Fل-�م aالع�ل على ص,انة خ9Nص,اتهال�-ع#دة، وVFف-ح على qل م^9ناته و 

 أح�ام عامة: الاب األول
 :1ال�ادة 

�ار"ح�ب األصالة وال�عاص�ة"س�P( Jل ال�Pب إF3,ة ب ، و�وف الع�Pالa م� له�Fب و�Pال Jاسa امGVة " ال:ام"إل,ه في ه_ا ال,V7وف الالت�Pو3ال : "PAM"؛ 

 .ه�تها ال-Vف7_)ةی9ج# ال�ق� ال��A�q ل�Pب األصالة وال�عاص�ة aال�3ا�، و�F^� لل9ح#ات ال-�اب,ة لل�Pب أن ت-p_ مق�اتها aالعVاو�F ال-ي ت9افS عل7ها أج

 ی-p_ ال�Pب م� الB�ار ال�ل9ن aاألزرق رم�ا له؛

ال�س�7-�7 الع�3,ة واألماز�F,ة، �qا )�^� أن ت+-ع�ل اللغات األخ�k ل_ات الغ�ض، مع م�اعاة ال9NVص القان9ن,ة ال�P#دة ت+-ع�ل في ال-ع�a bFال�Pب و3�م�ه اللغ-�7 

 لل�م9ز االن-pاب,ة؛

 -فا� aالB�ار q�م� أساسي؛ح)�^� لل-GV,�ات ال�9ازFة لل�Pب ومV-#)اته aع# م9افقة ال�^-r ال+,اسي أن ت-p_ لها رم�ا )ع^� ;1,ع-ها، أو ل9نا ی9صل رسال-ها، مع اال

 إال 9�aجr ق�ار صادر ع� ال�"ت�� الV;9ي؛ أو رم�هسJ ال�Pب ال )�^� تع#یل أو تغ77� إ

  www.pam.ma: ال91اaة االل5-�ون,ة لل�Pب ت9ج# على ال�ا�a ال-الي

 :2ال�ادة 

ال�-علa Sاألح�اب ال+,اس,ة �qا تJ تع#یله  S 29.11 أح^ام القان9ن ال-GV,�ي رقP(J#د ه_ا الGVام األساسي الق9اع# ال�-علقة ب-+77� ال�Pب وتGV,�ه اإلدارA وال�الي وف

  Jي رق�,GV-القان9ن الa 33.15وت-�,�ه Jي رق�,GV-؛21.16، والقان9ن ال 

 ؛اسي)Nادق ال�"ت�� الV;9ي لل�Pب على الGVام األس

 ، وpF-� ب-ع#یله؛قN# ال�Nادقة ال�9ال,ة لل�"ت�� الV;9ي العاد)ةال�Bل� الV;9ي في ال#ورة  علىالGVام ال#اخلي لل�Pب  م��وع)ع�ض 

 ؛�7 ال-Vف7_)ع�ض qل ن� أو تع#یل aع# مNادقة ال�Bل� الV;9ي على اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P للGV� في م�اaق-ه للGVام األساسي ق1ل دخ9له ح

V9ص ال9اردة في ه_ا الNV7ل الNوتف J,�--ب ب�Pام ال#اخلي للGVال �-p(ام األساسي؛G 

-الف ب�7 أجه�ة ال�Pب في شأن تp-� اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-a J,^PالGV� في اح-�ام ال�عای7� واألن�Gة ال#اخل,ة للGVام األساسي لل�Pب، وتa �-pالGV� في qل اخ

 تف+7� ن9Nص الGVام األساسي والق9ان�7 ال#اخل,ة، وتPال عل7ها qل معایVة للف�اغ القان9ني؛
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ا ل�1#أ ت#رج الق9اع# وال�عای7� r ال+,اسي أن )N#ر دورFات ل-Vف7_ الGVام األساسي والGVام ال#اخلي، قابلة لإلحالة على لVBة الق9ان�7 وال-J,^P للGV� في م#k اح-�امهلل�^-

 .القان9ن,ة لل�Pب

 :3ال�ادة 

 :ی�اعى في تف+7� ه_ا الGVام األساسي ووثائS ال�Pب األخ�k ما یلي

- o7الهa #Nب ال-ال,ة)ق�Pات وأجه�ة ال�ة ال�"ت�F�F�ي؛:  ات ال-قV;9ل� الBوال� A9هBل� الBل� اإلقل,�ي وال�Bال� 

 األمانة ال�Pل,ة، واألمانة اإلقل,�,ة، واألمانة الBهF9ة، وال�^-r ال+,اسي؛: )قa #Nالهo7ات ال-Vف7_)ة -

 ال�"ت���F؛)قa #Nال#وائ� االن-#اب,ة ال�Vاق ال-�ابي ال�a �-pان-#اب ال�"ت��ات و  -

  .أخ�k م�GVة للP,اة ال#اخل,ة لل�Pب تp-� اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-a J,^PالGV� في ال�Vاعات ال�-علقة ب-ف+7� ه_ا الGVام األساسي والGVام ال#اخلي وqل وث,قة م�,ارFة

 األه�اف: الاب ال اني
 :4ال�ادة 

 :)ع�ل ال�Pب على وجه ال9Npص على تPقS7 األه#اف ال-ال,ة

 تأ;7� ال�9ا;Vات وال�9ا;�7V وتVF95هJ س,اس,ا، وتع��F انp�ا;هJ في الP,اة الV;9,ة، وفي ت#ب7� ال�أن العام؛ -

 ال-ع71� ع� إرادة الVاخ:ات والVاخ�71، ونقل ان�غاالتهJ وان-GاراتهJ إلى الP^9مة وال1�ل�ان وع�9م ال�Bال� ال�p-V:ة؛ -

 .ان9ن وال�NلPة العامة، و3ال9سائل ال#)�ق�ا;,ة، وفي ن�اق ال�"س+ات ال#س-9رFةال�+اه�ة في ت#ب7� ال�أن العام، على أساس الق -

 ت�7NP االخ-,ارات وال�^اسr ال#)�ق�ا;,ة وت#},�ها aاإلصالحات ال�"س+ات,ة وال#س-9رFة الالزمة؛ -

 الع�ل على تPقS7 الع#الة االج-�ا},ة واس-�5ال بVاء دولة الSP والقان9ن؛ -

- �V-رهان ال r+q �7 في ال+عي إلىV;ات وال�9اV;ا� ال�+"ول وال9اعي لل�9ا�pة وتفع7ل االن,qار�,ة ال�+-#امة aإع�ال الP^امة ال7B#ة و3-�س,خ ال#)�ق�ا;,ة ال-

 .الع�9م,ة ال+,اسات وتقJ,7 ال�أن العام �aا )Bعل�J في صلr ع�ل,ة إع#اد وتVف7_

 ال-�V,ة ال�+-#امة؛ت�س,خ الP^امة ال-�اب,ة aالBهF9ة ال�-ق#مة والالت���q ال9اسع و  -

 .تJ,y #7;9 ال-Iام� في أaعاده االج-�ا},ة، الفF9oة، ال�Bال,ة، اإل)^9ل9ج,ة، وال7Bل,ة -

وتP�F� ;اقات األف�اد وال�Bاعات، وت���7 مق9مات  ت9;7# ال���وع ال�B-�عي ال#)�ق�ا;ي الP#اثي ع1� دعJ ت9Vعه ال�قافي وص,ان-ه، وت9س,ع فIاءات الP�Fة -

 .ال95ن,ة اإلن+ان,ة األص7لة، ب-ع#د م^9ناتها وت9Vع رواف#ها و3انف-احها على ال�,J الV;9,ة ال�Np,ة

ال#ول,ة العادلة ودعJ شع9ب العالJ ال-9اقة إلى الP�Fة والع#الة  لل#)�ق�ا;,ة وحق9ق اإلن+ان والع#الة االج-�ا},ة ونN�ة qل القIا)ا االنp�ا� في ال�:ادv ال95ن,ة -

  .وال#)�ق�ا;,ة

 ال(ق&ق وال&اجات :$الاب ال ال
 ال(0 في االن-,ا+: 5ال�ادة 

سVة ش�+,ة qاملة الSP في االنp�ا� Pa�Fة في ال�Pب أو دعJ أن��-ه ومVاص�ته aع# تع71�هJ ع� رغ1-هJ في ) 18(وال�9ا;�7V ال�غار3ة ال:الغ�7 ث�ان,ة ع��  لل�9ا;Vات

 .ذل�a mلr شNpي

ل-��77، وخ9Nصا على أساس ال�VB أو الل9ن أو ال�ع-ق# أو ال�قافة أو االن-�اء االج-�اعي أو الBهA9 أو اللغة أو )�Vع رف� ;لr العF9Iة r1+a أA ن9ع م� أن9اع ا

 .اإلعاقة أو أA وضع شNpي q,ف�ا qان

 :6ال�ادة 

SقP-ض؛ ت�ب ال�9ض9عة له_ا الغ�P7له في ل9ائح الB+ش# القان9ني، وت�ب1ل9غه س� ال ��pVة أو ال�;�pVة ال�F9Iع 

ة ال�Pب، �aا ال واجr االنp�ا� على أساس ح# أدنى ی�اعي ال�+اواة ب�7 ال�pV�;ات وال�pV�;�7، على أن ال )عS7 ذلm رغ1-هJ في أداء م+اه�ة أعلى في مال,)P#د 

 ی-عارض مع مق-I,ات القان9ن ال-GV,�ي لألح�اب ال+,اس,ة ال�-علقة 9�aارد األح�اب؛

 :7ال�ادة 

V;ل م9اq ،ب�Pا لل�اصVم �ع-1(Jش# القان9ني، ی#ع�الغ س� الa �;ة ة أو م9اF9Iاقة الع�a على �ب وال ی-9ف�Pامج وت9جهات ال�خ,ارات و3. 

 .)+Bل ال�Vاص�ون في سBالت خاصة )P#د الGVام ال#اخلي q,�,ة إع#ادها وم+^ها وتV77Pها
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Jله SPFب وال�+اه�ة ف7ها، و�Pات الع�9م,ة لل�اهG-9ر الIح �F�اصVات وال��اصVلل� SP( هاV9افقة م�a 9ر اج-�اعات اله,اكلIح. 

Pاب اله,اكل الp-ان #Vع �F9N-3,ة وال�Pشح لل�هام وال�+"ول,ة ال�ماع#ا ال- ��pVلل� ��3,ة واخ-,ار ال��ش�7P ی-�-ع ال�Vاص� وال�Vاص�ة a^افة الPق9ق ال-ي ت�1

 لالن-pاaات؛

 :  8ال�ادة 

� إش�افه�ا إق�ار أن�Gة لالس-ق�اب ال�9ض9عاتي أو الق�اعي)�^� لل�^-r ال+,اسي ولألمانات الBهF9ة في ح#ود داPة نف9ذها وت�ئ. 

إح#اث ال�V-#)ات الق�ا},ة أو الفF9oة أو األن#)ة الف5�Fةأو م9�Bعات وألغ�اض ألغ�اض م�ارسة ال�Pب ل�9ائفه في ال-ف75� واالنف-اح واالق-�اح وال-�افع و�F^� لVف� الغا)ة 

 الVقاش وال�أA وال-ف75�؛

 حق&ق ال�	-,+: 9ادة ال�

 :ی-�-ع ال�pV�;9ن وال�pV�;ات aالPق9ق ال-ال,ة

 الSP في االس-�:ال؛ -

 ف7ها؛ � في الع�ل ال+,اسي وصقل تB�3-هJلالنp�ا �F وال-أ;7� ال+,اسي ال_A ی"هلهJحS االس-فادة م� ال-95  -

 حS ال9NPل على ال�عل9مة ال��ت:�ة aال�Pب و3-#ب7�ه ال�الي واإلدارA وال+,اسي؛ -

 S ال��ارqة في ال-Gاه�ات ال3�P,ة العامة، وفي االج-�اعات ال-GV,�,ة وفS ال��و� وال9Iا�a ال-GV,�,ة ال�";�ة ل_لm؛ح -

�أن أداء ال�Pب وأداء مp-لف ¡,اكله وy,اداته وم1p-V,ه، وال9pض في qافة القIا)ا ال-ي ت�ت:� ب-#ب7� ال�أن الع ح�Fة -a Aأ�و¢ب#اء ال �ال-ع71 �ة االق-F�اح ام،  وح

 الف�دA وال�Bاعي، في �ل االح-�ام ال-ام لP�Fات اآلخ��F في ال-ع71� وال�أA ول5�امة األشpاص؛

 حS ال�:ادرة إلى اق-�اح ق�ارات وت9ص,ات ول9ائح داخل,ة واتpاذ qافة ال�:ادرات ال�ام,ة إلى ال-فاعل مع القIا)ا ال�B-��,ة؛ -

� داخل  -F9N-الa 3ي�Pار ال�اذ القpال�+اه�ة في ات Sب؛ح�Pاكل ال,¡ 

وفي الGVام  الSP في ت�Pل ال�+"ول,ات داخل ال�Pب، وح�Fة ال-�شح ل�p-لف ال�+"ول,ات وال�هام واله,اكل وفS ال�+ا;� ال�P#دة في ه_ا الGVام األساسي -

 ال#اخلي؛

 .ع�9م,ة ال-��7ل,ة وغ7� ال-��7ل,ةالSP في اق-�اح ال-�شح لالن-pاaات ال-���F,ة أو ال�Bا},ة أو ال�هV,ة، ول�p-لف ال�Vاصr وال�+"ول,ات ال -

 واجات ال�	-,+: 10ال�ادة  

 :تقع على عاتS ال�pV�;ات وال�pV�;�7 ال9اج:ات ال-ال,ة

 Fة؛�Pب ووثائقه ال��,ار اح-�ام ال9Iا�a القان9ن,ة واألخالy,ة وال�,J ال�9NVص عل7ها في ال#س-9ر وفي ال9NVص القان9ن,ة ال�ع�9ل بها في aالدنا، وفي ق9ان�7 ال -

 ال#فاع ع� م_هr ال�Pب وم:ادئه وت9جهاته وم9اقفه؛ -

 اح-�ام آراء ع9Iات وأعIاء ال�Pب وم9اقفهJ وال-�ام أخالy,ات ال9Pار ال9اعي والV1اء في تN�bF الpالفات في ال�أA؛ -

 ال�Pب، وفS ال�+ا;� ال�P#دة في ق9انV7ه؛ ب�7 األعIاء وأجه�ة ما ب�7 األعIاء، أو فی ما االل-�ام aالل9Bء إلى الهo7ات ال3�P,ة في حل ال�Vاعات فی -

 ال��ارqة الفعل,ة في أن��ة ال�Pب ونIاالته؛ -

 ال-Iام� مع qافة ع9Iات وأعIاء ال�Pب في األوضاع ال-ي ال )ع-1� ذلm ماسا 1�a#أ اس-قالل القIاء؛ -

- 1p-Vب ال��Pاء الI9ات وأعIهامها، وم+ان#ة ع�a ب و¡,اكله وم"س+اته لل�,ام�Pأجه�ة ال Jل م+"ول,اتدع�P-�7 لV7اب,ة أو ع�9م,ة؛ �7 أو ال�عp-ان 

 ال�+اه�ة الفعالة في مp-لف االس-�ارات االن-pاب,ة والس,�ا aال#عا)ة لل�Pب ون�� ب�امBه؛ -

 مال,ة ال�Pب ع� ;�SF دفع واجr االنp�ا�؛ ال�+اه�ة ال��G-Vة في -

�a Jاء اض�العهVاع9ا في أث�أن یa ب�P9ات ¡,اكل الIاء وعIأتها یل-�م أع�أجه�ته، و3أن )ع�ل9ا على أج �ب وم:ادئه والق9اع# ال�-علقة ب-+77�Pج�,ع أه#اف ال Jهامه

الVB+�7، وتفع7ل حق9ق األشpاص في وض�,ة  وتفع7ل qافة الPق9ق وال9اج:ات ال�9NVص عل7ها في ه_ا الGVام األساسي، خاصة مVها ال�-علقة ب-PقS7 ال�+اواة ب�7

  .اإلعاقة
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 ال�ادئ والق&اع� األساس;ة ل?<==, >;اكل ال(8ب: الاب ال,ا7ع
 :ت+7� ¡,اكل ال�Pب واج-�اعاته على أساس ال�:ادv ال-ال,ة

 م�Cأ ال��Bق,اA;ة: أوال

 :11ال�ادة 

�؛F9N-الa ب و3ه,اكله�Pالa ارات�افة القq _p-ت 

 :12ال�ادة 

 عات الع�9م,ة والpاصة ال-ي )�^� لل�Pب اس-ع�الها عV# الPاجة؛تVعق# ج�,ع اج-�اعات ال�Pب داخل مق�اته ال�س�,ة، وتع-1� في ح^�ها القا

 :13ال�ادة 

 م9ع#ه؛تVعق# اج-�اعات أجه�ة ال�Pب و¡,اكله ب-9ف� الNVاب القان9ني ال�-��ل في ح9Iر أك�� م� نNف ع#د األعIاء و��3 حI� aع# م�ور ساع-�7 ع� 

 Pاض��F؛تB�k ال�Vاق�ات على أساس م1#أ ال�+اواة ب�7 الPاض�ات وال

 :14ال�ادة

 ت-#اول ¡,اكل ال�Pب في الVقا� ال9اردة في ج#ول أع�الها، وa �^�Fق�ار م� أغل1,ة الPاض��F إضافة نق�ة واح#ة إلى ال-#اول؛

 9Iل عq mارات والل9ائح ال#اخل,ة ) ة()�ل�اح إص#ار الق�اصها، أن ی:ادر إلى اق-N-ب في ح#ود اخ�Pف7_)ة للV-ة والF�F�ات ال-قo7الهa Sال�ل�مة وال-9ص,ات ال-ي ت-عل

 aالP,اة ال#اخل,ة لل�Pب؛

 :15ال�ادة 

� العلVي في ان-pاب ¡,اكل ال�Pب و¢سVاد مهامه وم+"ول,اته، وفي اتpاذ الق�ارات ال�-علقة aاخ-,ار ال��ش�7P لالن-pاaات اF9N-ة؛)ع-�# ال,�F�� ل�هV,ة أو ال�Bا},ة أو ال-

� العلVي في اتpاذ aاقيF9N-ارات؛ )ع-�# ال�الق 

 ما ع#ا الPاالت ال�9NVص على أغل71-ها ب�V ص�Fح م� ه_ا الGVام األساسي، ت-p_ الق�ارات داخل ¡,اكل وأجه�ة ال�Pب aاألغل1,ة الV+1,ة؛

 )ع-1� ص9ت ال�ئ,� م�جPا عV# تعادل األص9ات؛

 :16ال�ادة 

 ق-�اع األحادA االس�ي في ان-pاب ¡,اكل ال�Pب وان-#اب ال��ش�7P؛في غ7� الPاالت ال��GVة ب9NVص ص�PFة م� ه_ا الGVام األساسي، )ع-�# اال

م^اتr ال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات  الهo7ات ال-ق�F�Fة ورؤساءفي غ7� الPاالت ال�9NVص على م+��تها ص�احة )�^� إقالة رؤساء وأعIاء الهo7ات ال-Vف7_)ة ورؤساء 

Jابهp-ة ال�-:عة في ان�نف� ال�+� Sوف. 

 :17ال�ادة 

� aالq9الة؛F9N-9ز الB( وال ،�F9N-ق1ل ی9م ال Jاكاته�9ا اش-V7�7، ال_ی� ح;�pV9ات، ال�Iاء والعIلألع �F9N-ال Sح � ی�1

�، aالV+:ة لالج-�اعات ال-ي ت1� في ال-9جهات ال+,اس,ة لل�Pب، أو ال-ي تr5V على ان-pاب اله,F9N-ال r7ل م^ات^�� تF9N-ع�ل,ات ال S1+(+ول,ات اكل وت9ل,ة ال�"

  .ال-GV,�,ة، أو ال-ي ت-علa Sاخ-,ار م�شPي ال�Pب لالن-pاaات

 م�Cأ اإلنGاف ال�Fالي وال	Eالي: ثان;ا

 :18ال�ادة 

 ت�اعى ال-��7ل,ة ال�Bال,ة في ت�^7ل اله,اكل ال-ق�F�Fة؛

ای7� اإلنNاف ال�Bالي ال�-��لة في األه�,ة االن-pاب,ة ت�Np للBهات حa �Nاالن-#اaات الV;9,ة، االن-pاب,ة وال-��7ل,ة وفي مVاصr ال�+"ول,ة، على أساس مع

 واالنp�ا� واألن��ة اإلشعا},ة وال-VF95,ة وال-9اصل,ة ال-ي تعق#ها؛

 .ت�Np لألمانات الBهF9ة حNة م� م�7ان,ة ال�Pب تP#د بVاء على نف� معای7� اإلنNاف ال�Bالي

 :19ال�ادة 

إسVاد ال�+"ول,ات وال�هام ال-GV,�,ة وال-�ش,ح ل�Vاصr ال�+"ول,ة الع�9م,ة ولل�هام ال-��7ل,ة واالن-pاب,ة وفS معای7� ی�اعى ال�ص7# الIVالي لل��شPات وال��ش�7P، في 

 .)P#دها الGVام ال#اخلي
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ال�9ازFة الع9Iات واألعIاء ال_ی� مع م�اعاة ال��و� الpاصة ال�9NVص عل7ها في ه_ا الGVام األساسي، ال ی-9لى رئاسة اله,اكل ال-ق�F�Fة وال-Vف7_)ة لل�Pب ول-GV,�اته 

  .لJ ی-�9ا أر3ع س9Vات qاملة aال�Pب

 م�Cأ ال?�اول على ال�<Iول;ة: ثال ا

 :20ال�ادة 

 :ونه وفS م1#أ ال-#اول على ال�+"ول,ات وعلى ه_ا األساس ی�اعى ما یلي)ق9م ال�Pب ب-+77� ش" 

 س9Vات؛) 4(3ع تrp-V ¡,اكل ال�Pب وأجه�ته وت+V# م+"ول,اته ال-GV,�,ة ل�#ة أر 

 یrp-V ل�هام األم�7 العام ورئاسة ¡,اكل ال�Pب وأجه�ته الV;9,ة والBهF9ة واإلقل,�,ة ل9ال)ة واح#ة قابلة لل-B#ی# م�ة واح#ة ؛

 وعلى qل ال�+-F9ات، بV+:ة ال تقل ع� ال�لY؛ كل ال-Vف7_)ة لل�Pب، Naفة م�G-Vةی-J تB#ی# اله,ا

 أشه�؛) 03(س9Vات qاملة م9ج:ة إلعادة ان-pابها داخل أجل ال ی-ع#k ثالثة ) 4(ة ل�#ة أر3ع تع-1� ¡,اكل ال�Pب وأجه�ته ال�+-9فا

 ائها ألر3ع س9Vات؛عV# تع_ر تB#ی# أA هo7ة ح�3,ة، ت-9لى الهo7ة ال-Vف7_)ة األعلى مVها اإلش�اف على تB#ی#ها في أجل ال ی-ع#k خ�+ة أشه� م� تارFخ اس-,ف

 �F�ة تقo7ه Aی# أ#Bت:� ت�ال ی k�ة أخo7ی# ه#B-ب Aم9از J,GVأو ت k#-Vف7_)ة أو مVة أو تF. 

 م�Cأ ع�م م,اك�ة ال�هام وال�<Iول;ات: را7عا

 :21ال�ادة 

 :)P-�م ال�Pب في بVائه ال-GV,�ي م1#أ ع#م م�اك�ة ال�هام وال�+"ول,ات، وعلى ه_ا األساس ی�اعى ما یلي

 دk عVها م� مال,ة ال�Pب؛ت-Vافى عF9Iة اله,اكل ال-Vف7_)ة مع أA مه�ة مأج9رة م" 

 ال )�^� ال�Bع ب�7 عF9I-�7 في اله,اكل ال-Vف7_)ة ال-�اب,ة؛

9Iع Aة) ة(ال )�^� أل,Vم� ب �أس أك��ب أن ی�Pاء الIواح# م� أع Aم9از J,GVاب,ة أو ت�؛ت 

 -#اب ال-�ابي؛ت-Vافى مهام لBان ال��اy:ة والP^امة مع العF9Iة aاله,اكل ال-Vف7_)ة ال�-9اج#ة في نف� دائ�ة االن

 Aب مع رئاسة أ�Pال+,اسي لل r-^ال�a ةF9Iافى العV-بت�Pعة للaاب,ة تا�ف7_)ة تVة تo7ه. 

 مادئ ال(�امة والSفاءة وال?�==8 االFBابي:  خام<ا

 :22ال�ادة 

 )+7� ال�Pب وفS ق9اع# الP^امة ال7B#ة وال�فا|,ة وال�+"ول,ة وال�Pاس:ة؛

 :23ال�ادة 

�� ل9ائح ع9Iات أعIاVواألخالت J,^P-ة للF9هBة الVBعل7ها م� الل Sی#N-وف9ر ال Jابهp-د ان�B�a ب�Pس�,ة لل�ة الaال91اa ف7_)ةV-ة والF�F�ب ال-ق�Pات أو ء ¡,اكل ال,y

 اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P ح+r االخ-Nاص ال-�ابي ل5ل مVها؛

�� م�7ان,ة ال�Pب وتقارF� تNف7-ها على ال91اaة االل5-�ون,ة Vب؛ت�Pلل 

 :24ال�ادة 

  ی-p_ ال�Pب إج�اءات فعل,ة إلدماج ال�Vاضالت وال�Vاضل�7 ال�9ج9دی� في وض�,ة إعاقة في الP,اة ال3�P,ة؛

 ت��7ل,ة الV+اء ع� ال�لY في ج�,ع بV,ات ال�Pب؛ وال تقلی-p_ ال�Pب ت#اب7� إ)Bاب,ة وع�ل,ة ل-PقS7 ال�Vاصفة ب�7 الV+اء وال�جال،  

 ا)Bاب,ة ل-�B,ع ال5فاءات األكاد)�,ة وال�ع�|,ة والف5�Fة على االنp�ا� ال+,اسي وعلى ت9لي ال�هام االن-pاب,ة والع�9م,ة؛ی-p_ ال�Pب ت#اب7� 

 .بV,ات ال�Pب ال تقل ت��7ل,ة ال�:اب إناثا وذ9qرا ع� ال�3ع في ج�,ع

 :25ال�ادة 

  ؛% 5ال3�P,ة و ت��7لهJ في أجه�ة ال�Pب الV;9,ة وال تقل ت��7ل7-هJ ع� ی-p_ ال�Pب ال-#اب7� ال�الئ�ة ل�Iان م�ارqة مغار3ة العالJ في الP,اة 

 :26ال�ادة 

9Iل عq ع� r7�� .aالهo7ات ال-Vف7_)ة لل�Pب تغr7 دون ع_ر مق91ل خالل ثالث دورات انعقاد أو اج-�اعات م--ال,ة) ة(ی-J ال-
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Tاب ال-ام اله;اكل واألجه8ة ال?	�;�;ة: ال
 :27ال�ادة 

 9ح#ة تJG-V على أساس الالم�F�qة ال-�اب,ة وال�9,�,ة؛ال�Pب بV,ة م

 .ال-�اب,ة والV;9,ة وال�9,�,ة ی-p_ ال�Pب ق�اراته ب9اس�ة مp-لف بV,اته

  الC	;ات ال?,اب;ة: الفGل األول

 : 28ال�ادة 

 �9ا;�7V، و¢;ارا ل1ل9رة ال+,اسات الع�9م,ة وت-:عها وتق7,�ها؛ال-�اب,ة وح#ات أساس,ة للV1اء ال3�Pي وأداة لل-�F95 وال��ارqة ال+,اس,ة لل�9ا;Vات وال ت�^ل الV1,ات

 :29ال�ادة 

 وال�Pل,ة وفي ال-GV,�ات الق��Fة والقارFة ل�غار3ة العالJ؛ ال-�اب,ة لل�Pب في الهo7ات الBهF9ة واإلقل,�,ة ت-P#د الV1,ات

 كل تGV,�,ة أخ�k ذات ;1,عة ف�},ة )P#دها الGVام ال#اخلي؛، وألغ�اض الق�ب م� ال�9ا;Vات وال�9ا;�7V إق�ار ¡,االBهF9ةو�F^� لألمانات 

 :30ال�ادة 

 )�^� ل�غار3ة العالJ ت�^7ل أمانة إقل,�,ة على صعq #7ل ق��، لها نف� ال���q القان9ني ال_A لألمانات اإلقل,�,ة داخل ال9;�؛

 انة جهF9ة؛أمانات إقل,�,ة على األقل على صع7# قارA، )�^� ت�^7ل أم) 04(عV# ¡,^لة أر3ع 

 B�؛)p-� الGVام ال#اخلي لل�Pب ب-P#ی# الع#د الالزم م� ال�"ت��ات وال�"ت���F النعقاد ال�"ت��ات وال9�Bع الpاصة به,اكل ال�Pب ب#ول ال�ه

 الC	;ات الFه&Uة: أوال

 :31ال�ادة 

 +V#ة ص�احة للV1,ات ال-�اب,ة األخ�k؛تGPى الV1,ات الBهF9ة aاألولF9ة في ت#ب7� ش"ون ال�Pب aالBهة، مع م�اعاة االخ-Nاصات ال�

 :32ال�ادة 

 .ت-P#د األجه�ة ال-GV,�,ة الBهF9ة لل�Pب في ال�"ت�� الBهA9 وال�Bل� الBهA9 واألمانة الBهF9ة

  ال�Iت�, الFه&W   -  أ

 : 33ال�ادة 

 )ع# ال�"ت�� الBهA9 أعلى جهاز تق�F�A على صع7# الBهة؛

 :34ال�ادة 

ه عV# شغ9ر مقع#ه بVاء على ق�ار ی-p_ه ال�Bل� aاألغل1,ة ,نائ1أح# اد)ة qل أر3ع س9Vات ب#ع9ة م� رئ,� ال�Bل� الBهA9 أو م� یVعق# ال�"ت�� الBهA9 في دورة ع

 الV+1,ة؛

 .)�^� أن یVعق# ال�"ت�� الBهA9 ح9ل ج#ول أع�ال مP#د في دورة اس-�Vائ,ة aق�ار )N#ر ع� ال�Bل� الBهa A9أغل1,ة ثل�ي أعIائه

 :35ال�ادة 

 ال�Bل� الBهA9 م� ب�7 أعIائه لVBة ت7IP�Fة ت-9لى اإلع#اد لل�"ت�� الBهA9؛ )�^ل

م� ه_ا الGVام  164وفS مق-I,ات ال�ادة  إلى ج�ع عام ل-�^7لهاال#ع9ة  ت-r1+a J ¨,اب ال�Bل� الBهA9 لل�"ت�� الBهA9 عV# تع_ر ت�^7ل اللVBة ال-7IP�Fة 

 .األساسي

 :36ال�ادة 

 : )^-+r صفة ال�"ت��

 ل�V-#ب9ن لل�"ت�� ال�91p-Vن خالل ج�9ع عامة إقل,�,ة بV+:ة ثل�ي ع#د ال�"ت���F؛ا .1

 :ال�"ت��ون aالNفة بV+:ة ثلY ع#د ال�"ت���F، وF-��ل9ن في .2

 ب�ل�ان,ات و3�ل�ان7ي ال�Pب aالBهة؛ -

 رؤساء ال�Bاعات ال-�اب,ة والغ�ف ال�هV,ة ال�V-��7 للBهة؛ -
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 أعIاء األمانة الBهF9ة؛ -

 قل,�97ن وال�Pل97ن ورؤساء ال�V-#)ات وال-GV,�ات ال�9ازFة الBهF9ة ؛األمVاء اإل -

 ع���F م"ت��ا؛ 20فعال,ات نقاب,ة في ح#ود  -

 .ع���F م"ت��ا 20فعال,ات أكاد)�,ة وف5�Fة وم#ن,ة في ح#ود  -

 :37ال�ادة 

ق أشغال الBل+ة العامة األولى، وF-9لى على وجه ال9Npص اإلش�اف )��ف رئ,� اللVBة ال-7IP�Fة لل�"ت�� الBهA9 على س7� أشغال الBل+ة االف--اح,ة وعلى ان�ال

 .على ان-pاب رئ,� ال�"ت��

 :38ال�ادة 

 :)p-� ال�"ت�� الBهA9 ب

 ال�Vاق�ة وال�Nادقة على ال-ق�F��F ال+,اسي وال�الي؛ -

 ان-pاب ع9Iات وأعIاء ال�Bل� الBهA9؛ -

 :)�ارس ال�"ت�� الBهA9 الNالح,ات ال-ال,ة -

 ل�Nادقة على ب�امج ال�Pب الBهF9ة وم9اءم-ها مع ال-9جهات ال+,اس,ة لل�Pب و3�امBه ال�P#دة في م"ت��ه الV;9ي؛ال�Vاق�ة وا -

 بل9رة ال��p واالس-�ات,B,ات في مBاالت ال-�V,ة الBهF9ة؛ -

 ال-�اب,ة؛ الع�9م,ة بل9رة ال+,اسات -

 ال�FلT الFه&W   - ب

  :39ال�ادة 

 ع�ل ال�Pب في ما ب�7 م"ت��اته على صع7# الBهة؛)ع-1� ال�Bل� الBهA9 جهازا ل-S7+V وتفع7ل 

 :40ال�ادة 

 :ی-ألف ال�Bل� الBهA9 م�

 ع9Iا؛) 40(ثلY األعIاء ی91p-Vن خالل ال�"ت�� الBهA9 على أساس ت��7ل,ة ت�اب,ة ال )قل ع#دهJ ع� أر3ع�7  .1

 ع9Iا؛) 40(ع#دهJ ع� أر3ع�7 ثلY األعIاء ی91p-Vن على أساس ع#د االنp�ا;ات في qل إقل,J أو ع�الة ال )قل  .2

 :ثلY األعIاء ی-��ل9ن في .3

 ب�ل�ان,ات و3�ل�ان97 ال�Pب ال�V-��7 للBهة؛ -

 رؤساء ال�Bاعات ال-�اب,ة والغ�ف ال�هV,ة ال�V-��7 للBهة؛ -

 أعIاء األمانة الBهF9ة ورؤساء ال�V-#)ات وال-GV,�ات ال�9ازFة الBهF9ة؛ -

 األمVاء اإلقل,�97ن وال�Pل97ن aالBهة؛ -

 ؛مقع#ا)15(خ�+ة ع��أ;� نقاب,ة في ح#ود  -

 ؛مقاع# )15(فعال,ات أكاد)�,ة وف5�Fة وم#ن,ة في ح#ود ع��ة  -

 .رؤساء اله,اكل الBهF9ة ل��GVات ال�:اب والV+اء وال�V-#)ات -

 :41ال�ادة 

 یrp-V ال�Bل� الBهA9 م� ب�7 أعIائه رئ,+ا ونائ�71 م� جV+�7 مp-لفa �7االق-�اع الالئPي؛

 ارFة ال�Bل� الBهA9 م� رئ,� ال�Bل� ونائ1,ه وم� رؤساء اللBان ال�9,�,ة؛ت-�^ل س^�ت

 :42ال�ادة 

 :)p-� ال�Bل� الBهA9 ب

 ؛ان-pاب األم�7 الBهA9 ونائ�71 م� جV+�7 مp-لفa �7االق-�اع الالئPي -

  ان-pاب أعIاء األمانة الBهF9ة؛ -

 ان-pاب اللVBة الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,ات؛ -
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- F9N-ة وال�� على م�7ان,ة األمانة الBهF9ة وال�Nادقة على ح+اaاتها ال+F9Vة؛ال�Vاق 

 ال�Nادقة على ب�نامج ع�ل األمانة الBهF9ة؛ -

 ت�F95 اللBان ال�9,�,ة الBهF9ة؛ -

 :)�ارس ال�Bل� الBهA9 الNالح,ات ال-ال,ة

 أولF9اته؛ ص,اغة ت9جهات ال�Pب على الNع7# الBهA9 وتP#ی# -

 F9ة مع ال�p ال+,اسي لل�Pب؛ال+ه� على م�اaقة ال1�امج الBه -

 ت-:ع تVف7_ ب�امج ال�Pب جهF9ا في الف-�ات الفاصلة ب�7 ال�"ت��ات الBهF9ة؛ -

� إش�اف ال�^-r ال+,اسي؛ -Pهة تBالa اب,ة�اعات ال-�Bال� الBالفات مع األح�اب ال+,اس,ة على صع7# مP-ال �ی# إ;ار ل-#ب7#Pت 

 ت-:ع ت9س,ع ت9اج#ه في مp-لف ع�االت وأقال,J الBهة والق�اعات والهo7ات ال�-9اج#ة ب-�ابها؛ت-:ع تع�,J ال-J,GV ال3�Pي ت�اب,ا و ق�ا},ا، و  -

 وت9س,ع م�ارqة ال�Vاص��F في مp-لف أن��ة ال�Pب الBهF9ة؛ اق-�اح ت#اب7� ت�F9� االس-ق�اب وت�V,ة العF9Iة -

 ت-:ع أداء م1p-Vي ومp-V:ات ال�Pب aال�Bاعات ال-�اب,ة؛ -

 :43ال�ادة 

 ؛ح+r ال-�تr7 عV# شغ9ر مقع#ه ه,نائ1أح# م� و �Bل� الBهA9 في دورة انعقاد واح#ة في شه� مارس م� qل سVة ب#ع9ة م� رئ,+ه، )B-�ع ال

 ی#ع9 األم�7 الBهA9 إلى اج-�اع ال�Bل� الBهA9، عV# تع_ر ال#ع9ة إلى انعقاده في م9ع#ه ال+A9V؛

 ,ة وB3#ول أع�ال مP#د �aلr م� األم�7 الBهA9؛)�^� ال#ع9ة إلى انعقاد ال�Bل� الBهA9 في دورة اس-�Vائ

 :44ال�ادة 

 )�لm أعIاء وع9Iات ال�Bل� الBهA9 حS ال�:ادرة إلى إص#ار ل9ائح تGV,�,ة ومق�رات وت9ص,ات ت-علa SالP,اة ال3�P,ة aالBهة؛

د دورة ال�Bل� a+:عة أ)ام، aأسoلة م^-39ة )�Np لها ح�7ا إلجاaة )�^� لع9Iات وأعIاء ال�Bل� الBهA9 ال-ق#م ع1� ال1�F# االل5-�وني لألمانة الBهF9ة ق1ل انعقا

 .األمانة الBهF9ة خالل دورة ال�Bل�

 ت-#اول س^�تارFة ال�Bل� ولBانه ال�عV,ة ق1ل انعقاده في مp-لف األسoلة وفي ج#ول األع�ال ال#ورة؛

�F9N-الa A9هBل� الBرات وال-9ص,ات ع� ال��ر الل9ائح وال�ق#Nت. 

 :45ال�ادة 

أعIاء ال�Bل� عV# معایVة حالة ال�لل ال�71 في اله,اكل الBهF9ة  ثالثة أر3اع)�^� لل�Bل� الBهA9 خالل دورة اس-�Vائ,ة تVعق# ل_ات الغ�ض إقالة األمانة الBهF9ة aأغل1,ة 

 :لل�Pب ال_A ی-Bلى في اج-�اع ال�"ش�ات ال-ال,ة

 الف�ل في تVف7_ ب�نامBها واالل-�ام 9�aاع7#ه؛ -

 ي م# ال-J,GV على صع7# الBهة؛ال:�ء ف -

 شلل في مBاالت االس-ق�اب واالنف-اح واألن��ة ال-9اصل,ة؛ -

 )p-� ال�Bل� الBه�a A9عایVة الPالة ال�_9qرة خالل دورة االنعقاد العاد)ة aاألغل1,ة ال��لقة لألعIاء؛

 .انة الBهF9ة وان-pاب األمانة الBهF9ة الB#ی#ة ل�ا ت:قى م� م#ة ال9ال)ةتع-1� ال�Nادقة على ال�عایVة م9ج:ة لعق# ال#ورة االس-�Vائ,ة الpاصة aإقالة األم

 لFان ال�FلT الFه&W : 46ال�ادة 

�^ل ال�Bل� الBهA9 لBانا و�,�,ة  ل--:ع ع�ل ال�Pب aالBهة وم�اy:ة أداء األمانة الBهF9ة وت�F9�ه وض�ان سالمة وشفا|,ة ال��ارسات ال( A9هBال k9-+3,ة على ال��P. 

 لGVام ال#اخلي لBان ال�Bل� الBهA9 واخ-Nاصاتها؛)P#د ا

 .)�^� aق�ار م� ال�Bل� الBهA9 ت�^7ل لBان م9ض9عات,ة م"ق-ة تV-هي aان-هاء مهامها

 :47ال�ادة 

 .ومق�رات وت9ص,اتت-#اول لBان ال�Bل� في القIا)ا ال-ي ت#خل في ص�,J اخ-Nاصاتها وفي ما )7Pله عل7ها رئ,� ال�Bل� الBهA9 م� مق-�حات ل9ائح تGV,�,ة 

  األمانة الFه&Uة  -  ج

 : 48ال�ادة 

 .تع-1� األمانة الBهF9ة هo7ة تVف7_)ة داخل دائ�ة نف9ذها ال-�ابي ال�-��ل في الBهة ال-ي تV-�ي إل7ها



 

9 

 

 : 49ال�ادة 

 .ی-عارض مع ت9جهات ال�Pب واس-�ات,B,اته الV;9,ة ت+7� األمانة الBهF9ة ش"ونها aاس-قالل,ة، في ح#ود االخ-Nاصات ال�9pلة لها 9�aجr ه_ا الGVام األساسي و�3ا ال

 : 50ال�ادة 

 ؛لل-+77�ت-�-ع األمانة الBهF9ة aاالس-قالل ال�الي، وتNPل م� م�7ان,ة ال�Pب الV;9,ة على مPVة سF9Vة 

على أساس ع#د اللقاءات ال-9اصل,ة واألن��ة ال-VF95,ة تNPل األمانة الBهF9ة aاإلضافة إلى مPVة ال-+77� على مPVة تPفF�7ة )P#د م1لغها في م�7ان,ة ال�Pب الV;9,ة 

 والف5�Fة ال��BVة على صع7# الBهة وعلى أساس م#k إشعاعها وت9اصلها وت9س,ع ش:^ة مpV�;7ها ؛

 تNPل األمانة الBهF9ة مVاصفة مع األمانة اإلقل,�,ة، على ال�:الغ ال�NPلة م�  واج:ات االنp�ا�؛

 .# في مال7-ها على qل م9رد آخ� )+�ح aه القان9ن الس,�ا اله:ات وال-1�عات)�^� لألمانة الBهF9ة أن تع-�

 : 51ال�ادة 

 :ت-95ن األمانة الBهF9ة م�

 األم�7 الBهA9؛ -

 نائ�71 م� جV+�7 مp-لف�7 مع تP#ی# األول وال�اني؛ -

-  �F9Iأو ع�الة؛) 02(ع J,ل إقلq ان ع�:p-Vی 

 خ:ة جهF9ة aاالق-�اع الالئPي؛ع9Iا ی91p-Vن على أساس هo7ة نا) 12(ع��ة  إثVى -

 رئ,� ال�Bل� الBهA9 واألمVاء اإلقل,�97ن؛ -

 ورئ,� ف�SF ال�Pب aه؛ رئ,� مBل� الBهة -

 رؤساء ال-V+,�,ات الBهF9ة لل�V-#)ات وال-GV,�ات ال�9ازFة؛ -

 ).ة(نقابي ) ة(فاعل  -

 : 52ال�ادة 

 :اس-�ارFة )�^� لألم�7 الBهA9 أن ی#ع9 ل9IPر اج-�اعات األمانة الBهF9ة Naفة

 رؤساء الغ�ف ال�هV,ة؛ -

 .رؤساء ال�Bاعات ال-�اب,ة -

 : 53ال�ادة 

mاجة إلى ذلPما ت#ع9  ال#V، وع�ل شهq ة واح#ة�ة مF9هBع األمانة ال�-Bت. 

 .)�^� لألمانة الBهF9ة أن تعق# ب�7 اج-�اع�77 ح9Iر�7F اج-�اعا aاس-ع�ال وسائل ال-9اصل ال�ق�ي

 :54ال�ادة 

Bاألمانة ال rp-Vرات�ا لل�ال ونائ:ا له ومقV7ائها أمIة م� ب�7 أعF9ه. 

 :55ال�ادة 

 :ت�ارس األمانة الBهF9ة االخ-Nاصات ال-ال,ة

 إع#اد م��وع م�7ان,ة األمانة الBهF9ة؛ -

 اإلش�اف على ¡,^لة األمانات اإلقل,�,ة؛ -

 اإلش�اف على ال-GV,�ات ال�9ازFة لل�Pب ومV-#)اته على صع7# الBهة؛ -

 �"ت�� الBهA9 وت9ج7هات ال�Bل� الBهA9؛تVف7_ مق�رات ال -

 تفع7ل أداء ال�Pب وتJ,GV أن��-ه في دائ�ة نف9ذها ال-�ابي؛ -

 وال�Pل,ة وال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات؛ ت-:ع األداء ال3�Pي على صع7# الBهة وت9ج,ه ع�ل األمانات اإلقل,�,ة -

 ت�F9� ع�ل ال�Pب في مBاالت االنp�ا� وتPقS7 إشعاع ال�Pب؛ -

�أن القIا)ا ال�-علقة N�aالح ال�9ا;Vات وال�9ا;�7V وال�Bاعات ال-�اب,ة؛ال- -a ابي�ارج,ة في ن�اقها ال-pالح الNال� k#افع ل� 

 .ت#ب7� أA ف�اغ تGV,�ي على صع7# الBهة -
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�أن ش"ون الBهة ت+ه� األمانة الBهF9ة aاإلضافة إلى اخ-Nاصاتها األخ�k على تJ,GV لقاء ت�اورA سA9V مف-9ح في وجه ال�9ا;Vات وال -a اور��9ا;�7V لل-

 وال�Pب؛

 :56ال�ادة 

 :)p-� األم�7 الBهa A9اإلضافة إلى اخ-Nاصاته ال�P#دة ب9NVص أخ�k ب

 ال#ع9ة إلى عق# اج-�اعات األمانة الBهF9ة؛ -

 ال+ه� على تVف7_ مق�رات األمانة الBهF9ة؛ -

 ت-:ع أداء ال�Pب وتفع7ل دیVام7-ه وتPقS7 إشعاعه؛ -

- Vهة؛ت-:ع ع�ل ال�Bة على صع7# الFات ال�9از�,GV-ات وال(#- 

 تS7+V ال-9اصل ال#اخلي لل�Pب على صع7# الBهة وفي عالق-ه aاله,اكل الV;9,ة لل�Pب؛ -

 ت��7ل ال�Pب على صع7# الBهة أمام الهo7ات ال�س�,ة وأمام ال�أA العام ووسائل اإلعالم؛ -

 والس,�ا تP�mF م+��ة ال-أدیr؛ ال+ه� على اح-�ام ق9ان�7 ال�Pب وم:ادئه وم�7اقه األخالقي -

 تJ,GV ال9�Bع العامة االن-pاب,ة؛ -

ى اله:ات وال9صا)ا )ع-1� األم�7 الBهA9 آم�ا aالN�ف، ی9قع األوراق ال�ال,ة إلى جانr تy9,ع أم�7 ال�ال، و9VFب عVه�ا ن9ابه�ا عV# شغ9ر مقع#یه�ا، وF-لق -

  ها؛وال-1�عات ال��9Vحة لل�Pب و9Fقع اإلشهادات ال�-علقة ب

  :57ال�ادة 

 .)�^� لالم�7 الBهA9 أن )ف9ض aع� مهامه ألح# ن9اaه أو ألح# ع9Iات أو أعIاء األمانة الBهF9ة

 :58ال�ادة 

 .تP#ث على صع7# األمانة الBهF9ة أق�اaا ل#عJ ع�ل ال�Pب وت�F9� أدائه

 :تP#ث وج39ا األق�اب ال-ال,ة

 ق�r ال9سا;ة وال��افقة؛ -

 ه الIVالي؛ق�r تفع7ل ال-J,GV وال-9ج, -

 .ق�r اإلشعاع وال-9اصل ال3�Pي -

  الC	;ات اإلقل;�;ة: ثان;ا

 : 59ال�ادة 

 .یJG-V ع�ل ال�Pب على صع7# الع�االت واألقال,J في م"ت��ات إقل,�,ة ومBال� وأمانات إقل,�,ة

 .ال�9q9لة للهo7ات الBهF9ة للهo7ات ال�_9qرة في ن�اق اخ-Nاصها ال-�ابي نف� الNالح,ات

  قل;�ي ال�Iت�, اإل  - أ 

 : 60ال�ادة 

 Bل� ی-a _pاألغل1,ة الV+1,ة؛یVعق# ال�"ت�� اإلقل,�ي في دورة عاد)ة qل أر3ع س9Vات ب#ع9ة م� رئ,� ال�Bل� اإلقل,�ي أو م� نائ:ه عV# شغ9ر مقع#ه بVاء على ق�ار ال�

 ر ی-a _pاألغل1,ة الV+1,ة؛)�^ل ال�Bل� اإلقل,�ي م� ب�7 أعIائه لVBة ت7IP�Fة لإلع#اد لل�"ت�� اإلقل,�ي لل�Pب aق�ا

 .األساسيم� ه_ا الGVام  164وفS مق-I,ات ال�ادة  ت-J ال#ع9ة إلى ج�ع عام ل-�^7لهاr1+a ع#م وج9ده  عV# تع_ر ت�^7ل اللVBة ال-7IP�Fة م� ;�ف ال�Bل� اإلقل,�ي

 :61ال�ادة 

 :aال�"ت�� اإلقل,�ي) a^+� ال�,J()ع-1� م"ت��ا 

 ج�9ع عامة تعق# على صعq #7ل أمانة مPل,ة بV+:ة ثل�ي ع#د ال�"ت���F؛ال�V-#ب9ن لل�"ت�� داخل  .1

2. Jفة وهNالa ون�ال�"ت�: 

 ال1�ل�ان,ات وال1�ل�ان97ن ورؤساء ال�Bاعات ال-�اب,ة والغ�ف ال�هV,ة ال�V-��7 لإلقل,J أو الع�الة؛ -

 أعIاء األمانة اإلقل,�,ة واألمانات ال�Pل,ة؛ -
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 ؛ة لل�V-#)ات وال-GV,�ات ال�9ازFة ال�V-�9ن لإلقل,Jع9Iات وأعIاء ال�^اتr ال-Vف7_) -

 فاعال نقاب,ا؛) 20(ع��ون  -

 .;ارا أكاد)�,ا وف5�Fا وم#ن,اع��ون إ -

 :62ال�ادة 

 :)p-� ال�"ت�� اإلقل,�ي على وجه ال9Npص ب

 ال�Vاق�ة وال�Nادقة على ال-ق�F��F األدبي وال�الي لألمانة اإلقل,�,ة؛ -

 اإلقل,�ي؛ان-pاب ع9Iات وأعIاء ال�Bل�  -

  مVاق�ة و3ل9رة ب�امج ال�Pب على صع7# اإلقل,J أو الع�الة؛ -

 .مVاق�ة أداء اله,اكل ال3�P,ة و¡,اكل ال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات -

  ال�FلT اإلقل;�ي   -ب 

 :  63ال�ادة 

 ل,J؛)ع-1� ال�Bل� اإلقل,�ي جهازا ل-S7+V وتفع7ل ع�ل ال�Pب في ما ب�7 م"ت��اته على صع7# الع�الة أو اإلق

 :64ال�ادة 

 :ی-ألف ال�Bل� اإلقل,�ي م�

 ؛ع9Iا) 30()قل م9�BعهJ ع� ثالث�7 على أن ال  ت��7ل,ة م-+اوFةلل�Bاعات وال�قا;عات ال�V-�,ة إلى اإلقل,J أو الع�الةثلY األعIاء ی91p-Vن على أساس  .1

 ع9Iا ؛) 30(م9�BعهJ ع� ثالث�7  ثلY األعIاء ی91p-Vن على أساس ع#د االنp�ا;ات في qل ج�اعة على أن ال )قل .2

3. Jفة وهNالa اءIاألع Yثل: 

 ب�ل�ان,ات و3�ل�ان97 ال�Pب ال�V-��7 لإلقل,J؛ -

 رؤساء ال�Bاعات ال-�اب,ة والغ�ف ال�هV,ة ال�V-��7 لإلقل,J أو الع�الة؛ -

 رؤساء ¡,اكل ال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات اإلقل,�,ة؛ -

 األمVاء ال�Pل97ن؛ -

4.  �� على صع7# الع�الة أو اإلقل,J؛ وال�#ن,ةات أو أعIاء م� ب�7 الفعال,ات الVقاب,ة ع9I ) 10(ع

5.  �� .ال�قافة وال�ع�فة تع9Iات أو أعIاء م� ب�7 ال5فاءات الVاش�ة في مBاال) 10(ع

 :65ال�ادة 

 :)p-� ال�Bل� اإلقل,�ي ب

 األم�7 اإلقل,�ي ونائ�71 م� جV+�7 مp-لفa �7االق-�اع الالئPي؛ ان-pاب -

 ان-pاب aاقي أعIاء األمانة اإلقل,�,ة aاالق-�اع الالئPي؛ -

 ال�Nادقة على ب�نامج ع�ل األمانة اإلقل,�,ة؛ -

� على م�7ان,ة األمانة اإلقل,�,ة وال�Nادقة على ح+اaاتها ال+F9Vة؛ -F9N-ة وال� ال�Vاق

 م�اy:ة أداء األمانة اإلقل,�,ة وت-:ع تVف7_ها ل1�امج ع�لها؛ -

 اإلقل,�,ة في ¡,^لة ال�Pب ت�اب,ا و ق�ا},ا، وت-:ع ت9س,ع ت9اج#ه في مp-لف ال�Bاعات والق�اعات والهo7ات ال�-9اج#ة ب-�ابها؛ م�اy:ة أداء األمانة -

 ت-:ع أداء م1p-Vي ومp-V:ات ال�Pب aال�Bاعات ال-�اب,ة؛ -

 أولF9اته؛ ص,اغة ت9جهات ال�Pب على الNع7# اإلقل,�ي، وتP#ی# -

 ل,�,ة مع ال�p ال+,اسي لل�Pب؛ال+ه� على م�اaقة ال1�امج اإلق -

 العF9Iة واالس-ق�اب وت9س,ع م�ارqة ال�Vاص��F في مp-لف أن��ة ال�Pب الBهF9ة؛ ت�V,ة اق-�اح ت#اب7� -

 :66ال�ادة 

 یrp-V ال�Bل� اإلقل,�ي م� ب�7 ع9Iاته وأعIائه رئ,+ا ونائ:ة ونائ:ا له aاالق-�اع الالئPي؛

 :67ال�ادة 
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 ورة انعقاد واح#ة في شه� أك-39� م� qل سVة؛)B-�ع ال�Bل� اإلقل,�ي في د

 یVعق# ال�Bل� اإلقل,�ي ب#ع9ة م� رئ,+ه، وم� نائ:ه عV# شغ9ر مقع# ال�ئ,�؛

 ت-�^ل س^�تارFة ال�Bل� اإلقل,�ي م� األم�7 اإلقل,�ي ونائ:ه وم� رؤساء اللBان ال�9,�,ة؛

 :68ال�ادة 

أعIاء ال�Bل� عV# معایVة حالة ال�لل ال�71 في اله,اكل  ثالثة أر3اعات الغ�ض إقالة األمانة اإلقل,�,ة aأغل1,ة )�^� لل�Bل� اإلقل,�ي خالل دورة اس-�Vائ,ة تVعق# ل_

 :اإلقل,�,ة لل�Pب ال_A ی-Bلى في اج-�اع ال�"ش�ات ال-ال,ة

 الف�ل في تVف7_ ب�نامBها واالل-�ام 9�aاع7#ه؛ -

 ال:�ء في م# ال-J,GV على صع7# الBهة؛ -

 س-ق�اب واالنف-اح واألن��ة ال-9اصل,ة؛شلل في مBاالت اال -

 )p-� ال�Bل� اإلقل,�ي �aعایVة الPالة ال�_9qرة خالل دورة االنعقاد العاد)ة aاألغل1,ة ال��لقة لألعIاء؛

Bاب األمانة اإلقل,�,ة الp-إقالة األمانة اإلقل,�,ة وانa اصةpائ,ة الV�-ة م9ج:ة لعق# ال#ورة االسVادقة على ال�عایNال� �ی#ة ل�ا ت:قى م� م#ة ال9ال)ةتع-1#. 

 :69ال�ادة 

 .یrp-V ال�Bل� اإلقل,�ي لBانا و�,�,ة ل#عJ الع�ل ال3�Pي وت�F9� أدائه

  األمانة اإلقل;�;ة   - ج 

 : 70ال�ادة 

 A9هBاص الN-ة االخF9اعى م1#أ أول�اصاته�ا یN-ة، وفي حال تعارض اخF9هBاف األمانة ال�إش �Pتع�ل األمانة اإلقل,�,ة ت. 

 :71 ال�ادة

 : ت-�^ل األمانة اإلقل,�,ة م�

 األم�7 اإلقل,�ي ونائ1,ه؛ -

-  �� ع9Iا مp-V:ا aاالق-�اع الالئPي؛) 18(ث�ان,ة ع

 رئ,� ال�Bل� اإلقل,�ي واألمVاء اإلقل,�97ن وال�Pل97ن؛ -

 نة اإلقل,�,ة؛)�^� لألم�7 اإلقل,�ي عV# الPاجة، أن ی#ع9 ال1�ل�ان�77 ورؤساء مBال� ال�Bاعات إلى ح9Iر اج-�اعات األما

 :72ال�ادة 

 .تrp-V األمانة اإلقل,�,ة م� ب�7 أعIائها أمV7ا لل�ال ونائ:ه ومق�را

 :73ال�ادة 

 :تp-� األمانة اإلقل,�,ة على وجه ال9Npص ب

 ¡,^لة ال�Pب داخل دائ�ة نف9ذها ال-�ابي؛ -

 اإلش�اف على الV1,ات ال�Pل,ة لل�Pب؛ -

 قل,�ي؛تVف7_ مق�رات ال�"ت�� وق�ارات ال�Bل� اإل -

 ت�V,ة االنp�ا� واالس-ق�اب؛ -

 تJ,GV األن��ة اإلشعا},ة ال�قا|,ة واالج-�ا},ة ال-IامV,ة؛ -

�أنa اور� قIا)ا مB-��,ة أو ح�3,ة؛ تل-�م األمانة اإلقل,�,ة aاإلضافة إلى اخ-Nاصاتها األخ�k ب-J,GV لقاء ت9اصلي سA9V مف-9ح في وجه ال�9ا;Vات وال�9ا;�7V لل-

 :74ال�ادة 

 .على صع7# األمانة اإلقل,�,ة أق�اaا ل#عJ ع�ل ال�Pب وت�F9� أدائهتP#ث 

 تع�ل ه_ه األق�اب على تS7+V ع�ل ال�Pب في ح#ود اخ-Nاصها ال9Vعي وال-�ابي؛

  

  الC	;ات ال�(ل;ة: ثال ا
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 :75ال�ادة 

 یJG-V ع�ل ال�Pب على صع7# ال�Bاعة في ج�ع عام مPلي و أمانة مPل,ة؛

 Bانا و�,�,ة للق�ب، الس,�ا اللVBة ال�قا|,ة وال�Fاض,ة ولVBة ال-�V,ة االج-�ا},ة؛تP#ث على صع7# ال�Bاعة ل

 :76ال�ادة 

 على صع7# األح,اء وال-�Bعات ال+^V,ة ف�وعا للق�ب؛ ال�Pل,ة)�^� أن تP#ث األمانات 

 :77ال�ادة 

�أن ش"ون ال�Bاعة وال�Pب؛-J,GV لقاء ت�اورA سA9V مف-9ح في وجه ال�9ا;Vات وال�9ا;7Vبتل-�م األمانة ال�Pل,ة a اور� � لل-

 :78ال�ادة 

 .)P#د الGVام ال#اخلي تأل,b هo7ات ال�Pب على الNع7# ال�Pلي وتJ,GV اش-غالها

 األجه8ة ال&A	;ة: الفGل ال اني
 :79ال�ادة 

 .ت-��ل األجه�ة الV;9,ة في ال�"ت�� الV;9ي وال�Bل� الV;9ي وال�^-r ال+,اسي

 ال�Iت�, ال&A	ي: أوال

 :�80ادة ال

 .)ع-1� ال�"ت�� الV;9ي أعلى هo7ة تق�F�Fة لل�Pب

 :81ال�ادة 

 .B#ول أع�ال مP#دیVعق# ال�"ت�� الV;9ي في دوراته العاد)ة م�ة qل أر3ع س9Vات وN3فة اس-�Vائ,ة aق�ار م� ال�Bل� الV;9ي ی-a _pأغل1,ة ثل�ي األعIاء، و3

 دورة عاد)ة لل�Bل� الV;9ي aاألغل1,ة الV+1,ة؛ی-p_ ق�ار انعقاد ال�"ت�� الV;9ي العادA خالل آخ� 

 ت�^ل لVBة ت7IP�Fة لإلع#اد لل�"ت�� الV;9ي م� ب�7 أعIاء ال�Bل� الV;9ي خالل نف� ال#ورة وNFادق عل7ها aاألغل1,ة الV+1,ة؛

 :82ال�ادة 

9Iة مائة عF�7IP-ة الVBاء اللIاوز ع#د أعB-؛)ة(ال ی 

 "ت�� معای7� ال-��77 اال)Bابي ال�9NVص عل7ها في ه_ا الGVام األساسي؛ی�اعى في ت�^7ل اللVBة ال-7IP�Fة لل�

 .أشغال اللVBة ال�_9qرة)�^� ل�ئ,+ها aع# ت�^7ل اللVBة ال-7IP�Fة وان-pاب ¡,اكلها دع9ة ال5فاءات الف5�Fة واألكاد)�,ة ال-ي ع1�ت ع� رغ1-ها في ال�+اه�ة في 

 :83ال�ادة 

 .األولى ال�9ال,ة لل�"ت�� )p-� رئ,� ال�"ت�� الV;9ي ب-N�bF ال�"ون الBارFة لل�Pب الV;9ي خالل جل+-هال�Bل� ) ة(رئ,� إلى ح�7 ان-pاب 

 :84ال�ادة 

 : ت�1� صفة ال�"ت�� ل

� ع� ال9�Bع العامة اإلقل,�,ة بV+:ة ضعفي ع#د ال�"ت��a �FالNفة، م� ب�7 الع9Iات واألعIاء .1F9N-الa �7ب#-Vال� 

 .في ال�Pبال_A أت�9ا أر3ع س9Vات 

2. Jفة وهNالa �F�ال�"ت�: 

 ع9Iات وأعIاء الP^9مة ومBل+ي ال9Vاب وال�+-�ار�F؛ -

 ع9Iات وأعIاء ال�Bل� الV;9ي؛ -

 ع9Iات وأعIاء ال�^-r ال+,اسي؛ -

 األمVاء الBه9F9ن واإلقل,�97ن؛ -

 رؤساء ال�V-#)ات وال-GV,�ات ال�9ازFة الV;9,ة والBهF9ة؛ -

ع#د ال�"ت���F ال�V-#ب�7 ع� ال9�Bع اإلقل,�,ة الpاصة �aغار3ة العالJ، وتق�ر في الPاالت األخ�k ال-ي ی-ع_ر ف7ها اح-+اب ع#د  تق�ر اللVBة ال-7IP�Fة لل�"ت�� في

 ال�"ت���F ال�V-#ب�7 ع� ال9�Bع العامة اإلقل,�,ة على أساس ع#د ال�"ت��a �FالNفة؛
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 :85ال�ادة 

 أشغال الBل+ة االف--اح,ة واإلش�اف على أشغال ال�"ت�� إلى ح�7 ان-pاب رئ,� ال�"ت��؛ ی-9لى رئ,� اللVBة ال-7IP�Fة لل�"ت�� الV;9ي ت+77�

 :86ال�ادة 

 :)�ارس ال�"ت�� الV;9ي االخ-Nاصات ال-ال,ة

-  �F�F�ادقة على ال-قNة وال�� وال�الي؛األدبي ال�Vاق

 ال�Vاق�ة وال�Nادقة على الGVام األساسي لل�Pب وتع#یله؛ -

 ,ة وال�Nادقة عل7ها؛مVاق�ة األوراق ال�_ه1 -

 ان-pاب ع9Iات وأعIاء ال�Bل� الV;9ي؛ -

 ال�9ازFة؛ مVاق�ة ح7Nلة اله,اكل ال-GV,�,ة وال�V-#)ات وال-GV,�ات -

 االخ-,ارات ال+,اس,ة لل�Pب وم:ادئه و3�امBه واس-�ات,B,اته وال�:ادv ال�P#دة ل-Pالفاته؛ تP#ی# -

 .في إ;ار ح�ب ج#ی# ال�Nادقة على ق�ارات االن#ماج في إ;ار ح�ب قائJ أو -

-  

 ال�FلT ال&A	ي: ثان;ا

 :87ال�ادة 

 م"ت���F؛ )ع-1� ال�Bل� الV;9ي ��aاaة ب�ل�ان ال�Pب وأعلى هo7ة تق�F�Fة خالل الف-�ة الفاصلة ب�7

 :88ال�ادة 

 :ی-95ن ال�Bل� الV;9ي م�

 :الفoة األولى

 هo7ات ان-pاب,ة جهF9ة؛ت��ل الع9Iات واألعIاء ال_ی� ی91p-Vن م� ال�"ت�� الV;9ي على أساس 

 aال-Vاسr مع ع#د م"ت��اتها وم"ت��Fها؛وqل إقل,J داخلها تP#د حNة qل جهة  -

 ال تقل ت��7ل,ة أA ج�V ع� ال�لY في ج�,ع بV,ات ال�Pب، وال تقل ت��7ل,ة ال�:اب ع� ر3ع ال�قاع#؛ -

 الف5�Fة؛ی�اعى في ان-pاب أعIاء ال�Bل� الV;9ي ت�B,ع ال5فاءات األكاد)�,ة وال�ع�|,ة و  -

 :الفoة ال�ان,ة

Jالقان9ن وه J^Pa اءI9ات واألعIل الع�� :ت

 ع9Iات وأعIاء ال�Pب aالP^9مة؛ -

 م+-�ارو ون9اب ال�Pب B�aل+ي ال1�ل�ان؛ -

 رؤساء مBال� الBهات؛ -

 األمVاء العام9ن ال+اaق9ن؛ -

 أعIاء ال�^-r ال+,اسي ال�V-ه,ة والی-ه؛ -

 قارFة ل�غار3ة العالJ؛األمVاء الBه9F9ن لل�Pب ورؤساء ال-GV,�ات ال -

  رؤساء الهo7ات ال-Vف7_)ة الV;9,ة والBهF9ة لل-GV,�ات ال�9ازFة ورؤساء ال�V-#)ات الV;9,ة؛ -

 .م� ب�7 الفعال,ات الVقاب,ة ال��ارqة في ال�"ت��) 15(خ�+ة ع�� ع9Iا  -

 :الفoة ال�ال�ة

خ�+ة وع���F ) 25(�ئ,+ه أن ی#عq 9فاءات ج#ی#ة لالن�Iام لل�Bل� الV;9ي في ح#ود aع# ال-�اس م� ال�^-r ال+,اسي وV3اء على ق�ار م� ال�Bل� الV;9ي )�^� ل

 .ع9Iا في أجل أقNاه ال#ورة ال�ان,ة لل�Bل� الV;9ي ال�9ال,ة لل�"ت��

 :89ال�ادة 

 تp-� اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-a J,^Pال-N#یS على الئPة أعIاء ال�Bل� الV;9ي؛

�� الئPة أعIاء ال�Bل� ال9 Vب ;7لة م#ة والی-ه؛ت�Pون,ة لل�ة االل5-aي على ال91اV; 
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 :90ال�ادة 

 :)p-� ال�Bل� الV;9ي بـ

 ال�Vاق�ة وال�Nادقة على الGVام ال#اخلي لل�Pب وتع#یله؛ -

 ان-pاب رئ,� ال�Bل� الV;9ي و¢قال-ه وق91ل اس-قال-ه؛ -

 عا؛ال�Nادقة على ق�ار رئ,� ال�Bل� ب-ع�77 نائ1,ه أو إقالة أح#ه�ا أو ه�ا م -

 ان-pاب األم�7 العام لل�Pب و¢قال-ه وق91ل اس-قال-ه؛ -

  إن-pاب أعIاء ال�^-r ال+,اسي و¢قال-هJ؛ -

 ان-pاب اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P؛ -

 ال�Vاق�ة وال�Nادقة على ب�نامج ع�ل ال�^-r ال+,اسي؛ -

 ال�Vاق�ة وال�Nادقة على م��وع م�7ان,ة ال�Pب؛ -

 ال�Nادقة على ق�ار ال��ارqة أو ع#م ال��ارqة في ال-Pالفات الP^9م,ة؛ -

 م"ت��Fه؛ ب�7 ما تP#ی# ت9جهات ال�Pب فی -

 ت-:ع وتقJ,7 ع�ل ال�^-r ال+,اسي؛ -

 م�اy:ة أداء ال�^-r ال+,اسي في مBال تأ;7� ع�ل الف�ق ال1�ل�ان,ة وفي مBاالت ال9سا;ة وال�9اك:ة؛ -

 ي ت#ب7� ال�هام وال�+"ول,ات ال-��7ل,ة والع�9م,ة ألعIاء ال�Pب وم#k م�اعاتها ل�:ادئه و3�امBه؛م�اy:ة أداء ال�^-r ال+,اسي ف -

 ال�Nادقة على ق�ار ال#ع9ة النعقاد ال�"ت�� الV;9ي؛ -

 .ال�Nادقة على تأس,� اتPاد أح�اب س,اس,ة أو على االن�Iام إلى اتPاد أح�اب س,اس,ة -

 :لل�Bل� الV;9ي م�ارسة الNالح,ات ال-ال,ة

 ت-:ع وتقJ,7 ومVاق�ة األداء الP^9مي وال-��Fعي؛ -

- vة األساس,ة وضع ال�:اد,B,ات�ب؛ لإلس-�Pاب,ة للp-االن 

 اإلعالم,ة لل�Pب؛ تP#ی# ال�:ادv العامة لإلس-�ات,B,ة -

 تP#ی# معای7� ال-�ش,ح لل�Vاصr الع�9م,ة؛ -

 V;9ي؛ال مع األح�اب ال+,اس,ة على الNع7#س,اسة ال-Pالفات االن-pاب,ة  تP#ی# -

 :)�^� لل�Bل� الV;9ي أن ی:ادر إلى

 إص#ار ل9ائح وق�ارات وت9ص,ات ل-Vف7_ الGVام األساسي لل�Pب وأن�G-ه ال#اخل,ة؛ -

 إص#ار م�7اق األخالy,ات؛ -

 تأس,� م�ص# لل#راسات واألPaاث؛ -

�Pب في بل9رة ال+,اسات الع�9م,ة والعامة و3ال9Bانr ال-GV,�,ة یل-�م ال�Bل� الV;9ي ب-J,GV ن#وات وأ)ام دراس,ة ومVا��ات م9ض9عات,ة ذات الNلة ب-�F9� أداء ال

 وال+,اس,ة لل�Pب؛

 :91ال�ادة 

 العادی-�7 لل1�ل�ان؛ عادی-�7 في ال+Vة ت-�امVان مع اف--اح ال#ورت�7 )عق# ال�Bل� الV;9ي دورت�7

 ;لr م� األم�7 العام لل�Pب او �aلr م� ثلY أعIاء ال�Bل�؛)�^� لل�Bل� الV;9ي أن )عق# دورات اس-�Vائ,ة تVعق# ح9ل ج#ول أع�ال مP#د بVاء على 

 تVعق# ج�,ع دورات ال�Bل� الV;9ي ب#ع9ة م� رئ,+ه أو أح# نائ1,ه عV# شغ9ر مقع#ه؛

ف� دع9ة ال�Bل� لالنعقاد، أو ت-J ال#ع9ة إلى عق# دورات ال�Bل� العاد)ة ق1ل مN-Vف ال�ه� ال_A تVعق# |,ه، وa �^�Fع# ذلm لألم�7 العام �a:ادرة مVه aع# معایV-ه ل� 

 .بVاء على ;لr م� ر3ع أعIاء ال�Bل� ال#ع9ة إلى انعقاده

 :92ال�ادة 

 ؛aاالق-�اع األحادA االس�ي aاألغل1,ة الV+1,ة وFق1ل اس-قال-ه یrp-V ال�Bل� الV;9ي م� ب�7 أعIائه رئ,+ا له

 aال�Bل� ل9الی-�7 على األقل؛ )�-�� في ال�-�شPة أو ال�-�شح ل�ئاسة ال�Bل� الV;9ي أن )^9ن ع9Iا
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 )ق#م ال��شح ل�rNV رئ,� ال�Bل� الV;9ي م��وع ب�نامج ی-علS ب-�F9� أداء ال�Bل�؛

 ت-J ال�Nادقة على ق�ار تع�77 نائ1ي ال�ئ,� aاألغل1,ة الV+1,ة؛

 )P#د ق�ار ال-ع�77 الVائr األول والVائr ال�اني؛

 لى نائ1,ه والى أعIاء س^�تارF-ه؛)�^� ل�ئ,� ال�Bل� الV;9ي أن )ف9ض aع� مهامه إ

  .ال�9ال,ة العاد)ة لل�Bل� الV;9ي عV# شغ9ر مقع# رئ,� ال�Bل� الV;9ي ی-9لى مهامه نائ:ه األول ثJ ال�اني في حال شغ9ر مقع#ه إلى ح�7 إعادة ان-pاaه خالل ال#ورة

 .العامال�Bل� الV;9ي نف� ال�+ا;� ال�-:عة في إقالة األم�7 ) ة(ت-:ع في إقالة رئ,� 

 :93ال�ادة 

 تP#ث ل#k ال�Bل� الV;9ي س^�تارFة ت-95ن م� رؤساء ل�B ال�Bل� الV;9ي؛

 .تع�ل ال+^�تارFة على م+اع#ة رئ,� ال�Bل� الV;9ي على أداء مهامه

 :94ال�ادة 

 ت9ضع ره� إشارة ال�Bل� الV;9ي االع-�ادات الالزمة ل+7� أشغاله وعق# دوراته؛

 � الV;9ي مق�ا له و;اق�ا إدارFا خاصا؛ی9ضع ره� إشارة رئاسة ال�Bل

 ت9ف� ل+^�تارF-ه ال�-�ل:ات اإلدارFة الالزمة لالنعقاد؛

 .تع�ل إدارة ال�Pب على ت�^�7 س^�تارFة ال�Bل� الV;9ي ولBانه م� ال�ع�,ات الالزمة لل�,ام �aهامها

 :95ال�ادة 

 :)p-� رئ,� ال�Bل� الV;9ي ب

 دع9ة ال�Bل� لالنعقاد وت+77� أشغاله؛ -

 ت+77� ش"ون ال�Bل� وال+ه� على اش-غال لBانه ال�9,�,ة؛ -

 وال-J,^P؛ إحالة ال9NVص القان9ن,ة وال-GV,�,ة ال#اخل,ة ال��GVة لل�Pب وتع#)التها ال-ي صادق عل7ها ال�Bل� الV;9ي على اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 -

 Nاصه؛في ح#ود اخ- وال-J,^Pال+ه� على تVف7_ ق�ارات اللVBة الV;9,ة للق9ان�7  -

ة و3ال9Bانr ال-GV,�,ة ال+ه� على تJ,GV الV#وات واأل)ام ال#راس,ة وال�Vا��ات ال�9ض9عات,ة ذات الNلة ب-�F9� أداء ال�Pب في بل9رة ال+,اسات الع�9م,ة والعام -

 وال+,اس,ة لل�Pب؛

 ال+ه� على ض�ان ال-9اصل مع هo7ات ال�Pب؛ -

 :96ال�ادة 

 ل�:ادرة إلى اق-�اح إص#ار ل9ائح تGV,�,ة ومق�رات وت9ص,ات ت-علa SالP,اة ال#اخل,ة لل�Pب؛ت�لm ع9Iات وأعIاء ال�Bل� الV;9ي حS ا

جاaة خالل دورة )�^� لع9Iات وأعIاء ال�Bل� الV;9ي ال-ق#م لل�^-r ال+,اسي، ق1ل انعقاد دورة ال�Bل� �pa+ة ع�� ی9ما، aأسoلة م^-39ة )�Np لها ح�7ا لإل

 .ال�Bل�

�أنها في الBل+ة العامة تN#ر الل9ائح وال�ق�راتa و3ع# ال-#اول �F9N-الa يV;9ل� الBوال-9ص,ات ع� ال�. 

 :97ال�ادة 

  :ال-الي )�^ل ال�Bل� الV;9ي الل�B ال�9,�,ة

 الف�ص؛ وت5اف" ال�+اواة  لVBة -

  وال�9ا;Vة؛ الهB�ة ش"ون  لVBة -

  الع�9م,ة؛ ال+,اسات لVBة -

 ؛ما )P#ده الGVام ال#اخليوفS  أن )�^ل لBانا م9ض9عات,ة أخ�k  لل�Bل� الV;9ي 

  

 ال��?\ ال<;اسي: ثال ا

 :98ال�ادة 
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 .ال�^-r ال+,اسي هo7ة تVف7_)ة ی-�أسها األم�7 العام، وم^لفة ب-Vف7_ س,اسة ال�Pب وق�اراته �qا ح#د©ا ال�"ت�� الV;9ي وال�Bل� الV;9ي

 :99ال�ادة 

 :ی-95ن ال�^-r ال+,اسي م�

 ؛)ة(العام ) ة(األم�7  -

 ی91p-Vن aاالق-�اع الالئPي aاألغل1,ة الV+1,ة؛على األك��  9Iاع )30( �ثالث7 -

 مBل+ي ال1�ل�ان؛) ة(أو رئ,+ي ) ة(رئ,�  -

 ع9Iات وأعIاء ال�Pب aالP^9مة؛ -

 ال�Bل� الV;9ي لل�Pب؛) ة(رئ,�  -

 الف�Fقa �7ال1�ل�ان؛ رئ,+ي -

 رئ,+ات ورؤساء مBال� الBهات؛ -

 .األم�7 العام ع9Iات وأعIاء )p-ار©J) 04(أر3ع  -

 :100ال�ادة 

  aال�Bل� الV;9ي؛ على األقل ة واح#ةعلى وال)ت9ف� ال��شPات وال��ش�7P ی�اعى في ت�^7ل الل9ائح ال�ق#مة لل-�ش,ح لعF9Iة ال�^-r ال+,اسي 

  )ق-�ح األم�7 العام الئP-ه وتق#م الل9ائح ال�-Vاف+ة األخ�k م� ق1ل و7qلها؛

 ف9ز الالئPة ال�ق-�حة م� ق1ل األم�7 العام؛ عV# تعادل األص9ات ال�NPل عل7ها ی-J اإلعالن ع�

 د ال�قاع# ال�اغ�ة؛عV# ح#وث أA شغ9ر في عF9Iة ال�^-r ال+,اسي )�أل في دورة ال�Bل� الV;9ي ال�9ال,ة لP#وثه وفS ن�� االق-�اع الف�دA أو الالئPي ح+r ع#

J,^P-ة للق9ان�7 وال,V;9ة الVBالل �-pة  تVعای�a الشغ9ر r-^ال�a #اء على إحالة م� األم�7 العامال�قاعVاسي ب,+. 

 :101ال�ادة 

 :)p-� ال�^-r ال+,اسي ب

 ت#ب7� ش"ون ال�Pب في الف-�ات الفاصلة ب�7 دورات ال�Bل� الV;9ي؛ -

 تVف7_ ق�ارات ال�"ت�� الV;9ي وال�Bل� الV;9ي؛ -

 س,اسة ال�Pب وفS األولF9ات ال-ي )P#دها ال�"ت�� أو ال�Bل� الV;9ي لل�Pب؛ ت9ج,ه -

 -+77� ال�الي واإلدارA لل�Pب؛ال -

 ت#ب7� العالقات الpارج,ة لل�Pب؛ -

 ال�B-��,ة؛ ت#ب7� العالقة مع مp-لف األح�اب وال�^9نات -

 ت-:ع الع�ل الP^9مي وال-��Fعي؛ -

 ل�+"ول,ات س,اس,ة أو ع�9م,ة أو مهام ت��7ل,ة؛ تأ;7� ع�ل الف�Fق�7 ال1�ل�ان�77 وع�ل أعIاء ال�Pب ال�-�Pل�7 -

 اإلعالم,ة لل�Pب؛ات,B,ة اإلس-�  أج�أة  -

 إع#اد م��وع م�7ان,ة ال�Pب وع�ضه على ال�Bل� الV;9ي؛ -

 إع#اد تقارF� ح9ل األداء ال�الي وال-GV,�ي وال+,اسي لل�Pب وع�ضها على ال�Bل� الV;9ي؛ -

 ل,ة الV;9,ة؛ت#ب7� ت�شح ع9Iات وأعIاء ال�Pب لل�Vاصr الع�9م,ة ول�هام ال1p�اء وال�+-�ارa �Fالهo7ات الع�9م,ة وال-��7 -

 :aاإلضافة إلى ذلm ی-9لى ال�^-r ال+,اسي

  اإلش�اف على ال-J,GV والP,اة ال#اخل,ة لل�Pب؛ -

 اإلش�اف على ال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات الق�ا},ة والفF9oة؛ -

 وت�اب,ا؛ تS7+V الع�ل ال-GV,�ي ق�ا},ا -

 بل9رة مVاهج ت9س,ع قاع#ة ال�Pب وت�V,ة قاع#ته ال�ع1,ة؛ -

 االن-pاب,ة لل�Pب و;V,ا وجهF9ا؛ -�ات,B,ةت-:ع اإلس -

  ت#ب7� م�-ل5ات ال�Pب وت�V,ة م#اخ7له وعقلVة وم�اy:ة ت#ب7�ه ال�الي؛ -



 

18 

 

 :102ال�ادة 

إلى qافة األم�7 العام  )B-�ع ال�^-r ال+,اسي Naفة دورFة qل أس91ع، وN3فة اس-�Vائ,ة qل�ا دع� الPاجة إلى ذلm بVاء على دع9ة ثاب-ة ال�9ض9ع وال-ارFخ ی9جهها

 .أعIاء ال�^-r ال+,اسي، وتع# اج-�اعاته داخل,ة وت��I ملNpات م#اوالته في مPاض� خاصة

 )�^� في حاالت اس-�Vائ,ة و3ق�ار ی-p_ه aاألغل1,ة ال��لقة ألعIائه عق# اج-�اعات aاع-�اد وسائل ال-9اصل االف-�اضي؛

 :103ال�ادة 

 :ت�^ل داخل ال�^-r ال+,اسي األق�اب ال-ال,ة

- rال+,اسات الع�9م,ة؛ ق� 

 ق�r ال-J,GV وال#)�ق�ا;,ة؛ -

 ق�r ال-�افع وال9سا;ة وال�9اك:ة؛ -

 ق�r ت-:ع وتS7+V الع�ل ال1�ل�اني؛ -

� ال�^-r ال+,اسي؛F9N-رئاسة األق�اب ب #V+ت 

� ع9Iا أو ع#ة أعIاء ب--:ع أح# الق�اعات ال9زارFة أو �aهام أخ�k وع�ض تF9N-الa ال+,اسي أن )^لف r-^اء انعقاده؛)�^� لل�Vأنها أث�a �Fقار 

 األم=[ العام :104ال�ادة 

-r ال+,اسي ل9ال)ة واح# على یrp-V األم�7 العام لل�Pب aاالق-�اع األحادA اإلس�ي م� ب�7 ال��شPات وال��ش�7P الع9Iات واألعIاء aال�Bل� الV;9ي  ل9الی-�7  و3ال�^

 .األقل

 ل ف-�ة اإلع#اد لل�"ت�� الV;9ي؛)�^� اإلعالن ع� ال-�شح ل�rNV األم�7 العام خال

 م؛)P-فq ªل أعIاء ال�Pب ال�+-9ف�7 ل��و� ال-�ش,ح aالSP في إعالن ت�ش,PهJ إلى غا)ة إغالق aاب ال-�ش,Pات خالل جل+ة ان-pاب األم�7 العا

 Bه االن-pابي؛ت-اح ل5ل م�شح )عل� ع� ت�شPه ل�rNV األم�7 العام خالل ف-�ة اإلع#اد لل�"ت�� أح�,ة تق#)J م��وع ب�نام

 :105ال�ادة 

  یrp-V ال�^-r ال+,اسي م� ب�7 أعIائه م� جV+�7 مp-لف�7 و3ال-�تr7 الالزم ن9اaا لألم�7 العام وأمV7ا لل�ال ونائ:ا له ومق�ر�F؛

 :106ال�ادة 

 :العام aاإلضافة إلى ن9Nص أخ�k م� ه_ا الGVام األساسي في ت-��ل اخ-Nاصات األم�7

 وله أن )ف9ض ذلm إلى أح# ن9اaه؛رئاسة ال�^-r ال+,اسي  -

 ال�PاكJ واإلدارات وال�"س+ات الع�9م,ة؛و  ة,�س� لا �7غو  ة,�س� لا ة,سا,+لا تا7oهلا وأمام الpارج,ةت��7ل ال�Pب ل#k الهo7ات  -

 تVف7_ ق�ارات ال�^-r ال+,اسي؛ -

 ال+ه� على ال+7� العادA وال-#ب7� ال97مي واإلدارA ل�"ون ال�Pب؛ -

 األم� aالN�ف؛ -

 ال+ه� على ت-:ع العالقات العامة والpارج,ة وتفع7لها؛ -

 .األم�7 العام الVا;S ال�س�ي aاسJ ال�Pب، و له أن )ف9ض ه_ه ال�ه�ة إلى أح# أعIاء ال�^-r ال+,اسي )ع-1� -

 :107ال�ادة 

 لألم�7 العام تفa �F9ع� مهامه ل9Vاaه أو لع9I أو أك�� م� أعIاء ال�^-r ال+,اسي؛ )�^�

 :108ال�ادة 

 #ورة ال�9ال,ة لل�Bل� الV;9ي؛عV# شغ9ر مقع# األم�7 العام، ی-9لى نائ:ه أو نائ1-ه ح+r ال-�تr7 مهام وم+"ول,ات ت+77� ال�Pب qأم�7 عام aالV,اaة إلى ح�7 انعقاد ال

 ی9ما؛) 30(ال ی-Bاوز ثالث�7 عV# شغ9ر مقع# األم�7 العام ون9اaه یVعق# ال�Bل� الV;9ي الن-pاب األم�7 العام في دورة اس-�Vائ,ة داخل اجل 

 .لل�Pب إلى ح�7 ان-pاب األم�7 العام aع# ح#وث حالة ال�غ9ر ال��ار إل7ها في الفق�ة ال+اaقة ی-9لى رئ,� ال�Bل� الV;9ي ت#ب7� األم9ر الBارFة

  

 :109ال�ادة 
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عV# معایVة حالة ال�لل ال�71 في اله,اكل الV;9,ة لل�Pب ال_A ی-Bلى في  عIاء ال�Bل� الV;9ي ال-ق#م �aل-�� إقالة األم�7 العام الV;9يأل لألغل1,ة ال��لقة )�^�

 :اج-�اع ال�"ش�ات ال-ال,ة

 ف�له في تVف7_ ب�نامج ع�له؛ -

 ح#وث شلل �اه� في أجه�ة ال�Pب؛ -

 ت�اجع شع1,ة ال�Pب و¢شعاعه؛ -

 أعIائه؛ ثالثة أر3اعی9افS ال�Bل� الV;9ي على مل-�� إقالة األم�7 العام aأغل1,ة 

Vاب األم�7 العام ونائ:ه؛عp-اءات ان�ف9را إج �اإلقالة، ی:اش r1+a شغ9ر مقع# األم�7 العام # 

 .ال )�^� ال-ق#م aأك�� م� مل-�� واح# إلقالة األم�7 العام ;7لة م#ة وال)ة ال�Bل� الV;9ي

 : 110ال�ادة 

�أن ت�F9� األداء ال-Vل#k األم�7 العام لVBة ف#رال,ة  تP#ثa اور�G,�ي وتS7+V ع�ل ال�Pب في مBال ال-J,GV وتPف�7 اله,اكل ال3�P,ة وتGV,�اته ال�9ازFة ألغ�اض ال-

 على صع7# الBهات؛

 : 111ال�ادة 

 :ت-ألف اللVBة الف7#رال,ة م�

 األم�7 العام أو أح# ن9اaه؛ -

 األمVاء الBه9F9ن؛ -

 لل-GV,�ات ال�9ازFة؛ الV;9,ةرؤساء ال-V+,�,ات  -

- #-Vة لل�,V;9ات الo7ات؛رؤساء اله( 

 ؛أعIاء )ق-�حهJ األم�7 العام بVاء على تB�3-هJ وخ1�تهJ في مBال ال-J,GV ع��ة -

 : 112ال�ادة 

 ؛م� )ف9ض له ذلmتB-�ع اللVBة الف7#رال,ة ب�ئاسة األم�7 العام أو 

 تعق# اللVBة ثالث اج-�اعات عاد)ة في ال+Vة ب#ع9ة م� األم�7 العام؛

 عي انعقادها دع9ة اللVBة إلى اج-�اع اس-�Vائي؛)�^� لألم�7 العام عV#ما )+-B# ما )+-#

 : 113ال�ادة 

 :ال�Bاالت ال-ال,ة وتق#)J اق-�احات في ب#راسةالف#رال,ة تp-� اللVBة 

 م# ال-J,GV ال3�Pي وتV+,قه وت�F9� أدائه؛ -

 ؛اصل,ة وع�ضها على ال�^-r ال+,اسيشعا},ة وت9 تGV,�,ة و¢ اس-�ات,B,ات اق-�اح -

 ت�F9� االنp�ا�؛ -

 عاع ال3�Pي؛اإلش -

 ال-9اصل ال#اخلي؛ -

  .تN#ر اللVBة عقq rل اج-�اع تق�F�ا ع� أشغالها ی-��I خالصاتها وت9ص,اتها )ع�ضه األم�7 العام أو اح# ن9اaه على ال�^-r ال+,اسي

 ت�ب=, ال(0 في ال?,ش;ح لالن?-ا7ات :الاب ال<ادس
 :114ال�ادة 

)SP ل5ل مpV�� في ال�Pب ی"دa Aان-Gام ما ب_م-ه م� واج:ات االنp�ا� أن )ق-�ح ت�ش,Pه ا الGVام األساسي، في ن9Nص أخ�k م� ه_ ال9اردة aاإلضافة إلى األح^ام

  .لالن-pاaات

 معای=, ال?,ش;ح: 115ال�ادة 

 :االن-pاب,ة ما یلي ی�اعى في ان-#اب ال��ش�7P ل�p-لف االن-#اaات

 ا شع71-ه وق#رته على تعo1ة الVاخ:ات والVاخ�71؛م"هالت ال��شح للف9ز في االس-Pقاق االن-pابي ال�_9qر، الس,� -
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 ن�اهة ال��شح وس�ع-ه وأخالقه وم+اره ال�Npي وال�هVي وال+,اسي وqفاءته واس-Pقاقه؛ -

 .ال-#رج الIVالي لل��شح وم+اره وأق#م7-ه في صف9ف ال�Pب -

 :ك�ا ی-ع�7 م�اعاة ال-الي

 حاجة ال�Pب إلى ال-B#ی# ال#ورA وال�-#رج للrpV؛ -

 ل-PقS7 ال�Vاصفة وال�فع م� ال-��7ل,ة ال+,اس,ة لل�:اب؛ اإل)Bابي ال-��77 اب7�إع�ال ت# -

 حاجة ال�Pب إلى ال5فاءات ال�ع�|,ة وال1p�ات الالزمة ل-أ;7� ع�ل م1p-Vي ال�Pب aال�"س+ات ال�p-V:ة؛ -

 ال&A	;ة لالن?-ا7اتاللF	ة : 116ال�ادة 

 ؛ة لالن-pاaات� اللVBة الV;9,)ع�7 ال�^-r ال+,اسي aاألغل1,ة ال��لقة ألعIائه رئ,

  ؛االن-pاب,ة االس-Pقاقات )p-� رئ,� اللVBة الV;9,ة لالن-pاaات ب-#ب7�

  )IP� رئ,� اللVBة الV;9,ة لالن-pاaات اج-�اعات ال�^-r ال+,اسي؛

 ل�+اع#ته في ال�,ام �aهامه؛ على األك�� یV-#ب رئ,� اللVBة الV;9,ة لالن-pاaات أر3عة أعIاء

Iفي أع �ت-9ف �B-و� ال5فاءة وال#را)ة وال�ات شaاp-ة لالن,V;9ة الVBاب,ةاء اللp-الع�ل,ات االن �؛3ة في ت#ب7 

 ال�F&ع العامة االن?-اب;ة: 117ال�ادة 

 تVعق# ج�9ع عامة على صعq #7ل دائ�ة ان-pاب,ة قN# ان-قاء ال��ش�7P ال�ق91ل�7 ل9pض االن-pاaات؛

 :118ال�ادة 

 S7+V-ب A9هBاتمی#ع9 األم�7 الaاp-ة لالن,V;9ة الVBأشغاله؛ع الل �وت+77 J,GVعلى ت �ه+Fابي وp-ع العام االن�Bإلى انعقاد ال ، 

�؛F9N-ال r-^هام م�a م� )ق9م A9هBب األم�7 ال#-Vی 

 تV-#ب اللVBة الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,ات م� بV7ها ع9Iا م�اy:ا؛

 ز aاالن-#اب لل-�ش,ح الف�دA أو لq9الة الالئPة r+Pa ع#د ال�قاع# ال�-:ارk عل7ها a^ل دائ�ة ان-pاب,ة؛)ع-�# االق-�اع األحادA االس�ي وBF�A ال-:ارA على الف9 

 ی�تr ال��ش9Pن ال�الثة األوائل لالن-#اaات االن-pاب,ة ح+r ع#د األص9ات ال�NPل عل7ها خالل ال9�Bع العامة؛

�، وم� مV#وب اللVBة الBهF9ة لألخالy,ات؛الن-pاaات ت9ص,ة م�فقة aالئPة األستPال على اللVBة الV;9,ة لF9N-ال r-^ش,ح، م9قعة م� م�ة لل-a#-Vاء ال�الثة ال�� 

A_ة الP7ل الالئqشح أو و�ال� JهV7ار م� ب-pار إل7ها أعاله، وت� س--J ت�7q-ه لالن-pاaات؛ ت1� اللVBة الV;9,ة لالن-pاaات r+Pa االخ-Nاص، في الئPة األس�اء ال�

 :119ال�ادة 

�-p(  اوز ح#ودB-ات ال-ي تaاp-ة واالن,�F��دائ�ة الVف9ذ ال-�ابي للBهة ال9اح#ة بVاء على رأA اللVBة الV;9,ة  إج�ائهااألم�7 العام ب-y9,ع ت�q,ات ال��ش�7P لالن-pاaات ال-

 لالن-pاaات؛

 A9هBاألم�7 ال �-p( م� األم�7 العام �F9اء على تفVات البaاp-�7 لالنPش�ات ال�,qع ت�,y9-ف9ذ بVة ال�ائها دائ�اوز ح#ود إجB-ة ال-ي ال ت,Vة وال�هF9هBا},ة وال�B

 ال-�ابي للBهة؛

� وع�ل,اته والق�ارات وال-9ص,ات ال�-علقة aان-#اب ال��ش�7P ل�B,ع االن-pاaات قابلة لل�ع� أمام F9N-ة الن-ائج الVBة لل,V;9الJ,^P-لق9ان�7 وال. 

 :120ال�ادة 

p-9ع العامة االن�B9اب م�ت-95ن الVل� الB�a اصةpاب,ة ال: 

 أعIاء ال�Pب الPال�77 وال+اaقB�a �7ل+ي ال1�ل�ان؛ -

 رؤساء ال�Bاعات ال-�اب,ة وال�+-�ار�F ال�Bاع�77 ال�V-��7 إلى ال#ائ�ة االن-pاب,ة ال�عV,ة؛ -

 أعIاء  األمانة الBهF9ة وال�Bل� الV;9ي ال�V-��7 إلى اإلقل,J؛ -

 ت ال�Pل,ة aاإلقل,J؛أعIاء األمانة اإلقل,�,ة واألمانا -

 أعIاء ال�^اتr الBهF9ة واإلقل,�,ة لل-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات ال�V-��7 إلى اإلقل,J؛ -

 :121ال�ادة 

 .ت-95ن ال9�Bع العامة االن-pاب,ة الpاصة B�aل� ال�+-�ار�F م� ج�,ع األعIاء ال�+Bل�7 في الهo7ة االن-pاب,ة ال�عV,ة

 ن?-ا7ات ال�ه	;ةت�ب=, ال?,ش;ح لال : 122ال�ادة 



 

21 

 

 تVعق# ج�9ع عامة على صعq #7ل دائ�ة ان-pاب,ة مهV,ة؛

 :123ال�ادة 

 :ت-95ن ال9�Bع العامة لالن-pاaات ال�هV,ة م�

 األعIاء الPال�77 لل�Pب aالغ�فة ال�هV,ة ال�عV,ة؛ -

 ن-pاب,ة ال�هV,ة؛ال�ه�77V ال�V-��7 إلى ال#ائ�ة االن-pاب,ة للغ�فة ال�هV,ة ال�عV,ة وال�+Bل�7 في الل9ائح اال -

 ت�ب=, ال?,ش;ح لالن?-ا7ات ال�Fاc;ة:  124ال�ادة 

 تVعق# ج�9ع عامة على صعq #7ل ج�اعة أو مقا;عة؛

 :125ال�ادة 

 :ت-95ن ال9�Bع العامة الpاصة aاالن-pاaات ال�Bا},ة م�

 أعIاء األمانة ال�Pل,ة؛ -

 ؛ة أو ال�قا;عةال�Bاعال�+-�ار�F ال�Bاع�77 ال+اaق�7 والPال�77 ال�V-��7 إلى  -

 أعIاء اله,اكل ال-Vف7_)ة وال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات ال�V-��7 إلى ال�Bاعة أو ال�قا;عة؛ -

 ت�ب=, ال?,ش;ح لالئ(ة ال&A	;ة:  126ال�ادة 

 تعق# األمانة العامة الBهF9ة ج�ع�7 عام�7 الن-#اب ال��شPات وال��ش�7P لالئPة الV;9,ة ع� الBهة؛

 ال�-علa Sان-#اب ال��شPات م� الV+اء م� ع9Iات اله,اكل ال-�اب,ة لل�Pب وع9Iات م�GVة الV+اء على صع7# الBهة ؛ی-�^ل ال�Bع العام 

�:اب aالBهة؛ی-�^ل ال�Bع العام الpاص aان-#اب ال��شPات وال��ش�7P م� ال�:اب م� ع9Iات وأعIاء اله,اكل ال-�اب,ة لل�Pب وم� أعIاء وع9Iات م�GVة ال 

 ل�a#-Vة لل-�شح لالئPة الV;9,ة في قائ�-�7 جهF9-�7 م�ت1-�7 ح+r ع#د األص9ات ال�NPل عل7ها خالل ال9�Bع العامة؛ت�تr األس�اء ا

 تPال القائ�ة الBهF9ة لل�a#-Vات لل-�ش,ح م� الV+اء والقائ�ة الBهF9ة م� ال�a#-Vات وال�V-#ب�7 ال�:اب على األم�7 العام لل�Pب؛

aاp-ة لالن,V;9ة الVBاعي الل�الي؛تIVال-#رج ال �ات معای7 

نp�ا;ات واألن��ة اإلشعا},ة ت�تr ال��شPات وال��شa �7PالالئPة الV;9,ة وج39ا على أساس معای7� اإلنNاف ال�Bالي ال�-��لة في األه�,ة االن-pاب,ة للBهات وع#د اال

 .وال-VF95,ة وال-9اصل,ة ال-ي تعق#ها ¡,اكلها ال3�P,ة

 �g=ل ال(�&مة وم�ات\ اله=fات ال�	?-ةت�ب=, مفاوضات ت: 127ال�ادة 

 aع# م9افقة ال�Bل� الV;9ي على ال��ارqة في الP^9مة ی-9لى األم�7 العام ب-S7+V مع ال�^-r ال+,اسي ت#ب7� مفاوضات ت�^7ل الP^9مة؛

 ی-9لى األم�7 العام لل�Pب ب-S7+V مع ال�^-r ال+,اسي ت#ب7� ت�^7ل م^اتr مBل+ي ال1�ل�ان؛

 ، ب-#ب7� ت�^7ل م^اتr ال�Bاعات ال-�اب,ة وم^اتr الغ�ف ال�هV,ة؛اللVBة الV;9,ة لالن-pاaاترئ,� مع الBهA9 ب-S7+V ی-9لى األم�7 

ة وال(�امة: الاب ال<ا7عhان ال�,اFل 
 واألخالh;ات اللF	ة الFه&Uة لل?(�;i: 128ال�ادة 

 rp-Vل�یBة لل- ال�VB1,ة ل+Vاألغل1,ة الa يPاع الالئ�االق-a A9هBالJ,^P  �7ات م� ب,y9اتواألخالIاء العIاهة واالس-قامة؛ واألع�Vالa Jه9د له� ال�

 ت-�^ل اللVBة م� خ�+ة ع�� ع9Iا یrp-V نNفهJ على األقل م� ب�7 الPاصل�7 على ت�F95 قان9ني؛

 :129ال�ادة 

J,^P-ة الVBل �-pا یلي ت�a ات,yواألخال: 

- F�اصVاء وال�Iعلى ض�ان حق9ق وواج:ات األع �ام األساسيال+هGVدة في ال#Pا ©ي م�q �. 

 ان-#اب م�اق�71 لالج-�اعات ال�-علقة aان-pاب ¡,اكل ال�Pب وان-#اب ال��ش�7P لالن-pاaات؛ -

 ال1� في ال�Vاعات ب�7 ع9Iات وأعIاء ال�Pب و¡,اكله؛ -

 .ت�S71 أح^ام الGVام األساسي والGVام ال#اخلي ال�-علقة aال-أدیr واألخالy,ات -

  

 :130ال�ادة 
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 .ل-J,^P واألخالy,ات اخ-Nاصاتها بVاء على اإلحاالت ال9اردة على رئ,+ها، أو ال�9دعة ل#k إدارة ال�Pب aالBهةالBهF9ة ل لVBةالاش� ت:

 .خ-Nاصها#خل في ا)�^� للVBة وفي حاالت ال�+اس ال9اضح وال7�p� aق9ان�7 ال�Pب وم:ادئه وم9اث,قه األخالy,ة، أن ت:اش� �a:ادرة مVها الGV� في أA قI,ة ت

 .ال-J,^PتGV� اللVBة في القIا)ا ال�ع�وضة عل7ها داخل أجل ثالث�7 ی9ما، )�^� aع# م�ورها ال-9جه بVف� اإلحالة إلى اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 و 

J,^P-ة الVBلل J,^P-ة للق9ان�7 وال,V;9ة الVBاصها على اللN-ا)ا ال-ي ال ت#خل في اخI7ل القPات أن ت,yواألخال. 

 .VBة aإشعار األمانة الBهF9ة a^ل الق�ارات الNادرة عVهاتق9م الل

 اللF	ة ال&A	;ة للق&ان=[ وال?(�;i:  131ال�ادة 

 rp-Vل�یBم� ب�7  ال� J,^P-ة للق9ان�7 وال,V;ة وVB1,ة ل+Vي و3األغل1,ة الPاع الالئ�االق-a يV;99اتالIاء العIاهة واالس-قامة؛ واألع�Vالa Jه9د له� ال�

 م� خ�+ة ع�� ع9Iا یrp-V نNفهJ على األقل م� ب�7 الPاصل�7 على ت�F95 قان9ني؛ت-�^ل اللVBة 

الV;9,ة لل�فا|,ة وال��اy:ة ال�ال,ة  ت-Vافى العF9Iة في اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P مع العF9Iة في الهo7ات ال-Vف7_)ة الV;9,ة أو ال-�اب,ة، ومع العF9Iة في اللVBة

,^P-ة للF9هBان الBاتوالل,yواألخال J. 

 :132ال�ادة 

 :تp-� اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-a J,^Pاإلضافة إلى ن9Nص أخ�k م� ه_ا الGVام األساسي �aا یلي

- � في م�اaقة الGVام ال#اخلي لل�Pب واألن�Gة ال#اخل,ة لل-GV,�ات ال�9ازFة للGVام األساسي؛ ال1

- � ال�Pب ووثائقه ال��,ارFة وتف+7�ها؛في ال�Vازعات ال-ي ت�ار V�aاس:ة تع#یل أن�Gة  ال1

- � في ال�Vازعات ب�7 ¡,اكل ال�Pب أو بV7ها و�73 ال�pV�;ات وال�pV�;�7؛ ال1

�أن تف+7� أن�Gة ال�Pب ومعای7�ه؛ -a ةFار� تق#)J أراء اس-

 ال9سا;ة وال-J,^P لPل الpالفات ب�7 اله,اكل ال3�P,ة الV;9,ة؛ -

ال�Bا},ة، ال�9NVص عل7ها في ال#س-9ر وال9NVص القان9ن,ة األخ�k وq_ا في ق9ان�7 ال�Pب، وذلa mالGV� في ض�ان حق9ق ال�pV�;ات وال�pV�;�7 الف�د)ة و  -

 ال�^ا)ات ال��ف9عة إل7ها وفS ال�+��ة ال�P#دة في الGVام ال#اخلي؛

 أو ع�9م,ة؛ال+ه� على سالمة ت�S71 الق9اع# ال�-علقة Paاالت ال-Vافي aالV+:ة ل-�Pل أعIاء ال�Pب ل�+"ول,ات ح�3,ة  -

 ، ت-علa Sاش-غال ¡,اكل ال�Pب أو aأم9ر ووض�,ات ت#خل في اه-�امه؛�a:ادرة مVها، �aلr م� ¡,اكل ال�Pب أو إص#ار آراء وت9ص,ات -

� بها ؛ -F9N-ة ع�ل,ات الGها  ومالحBعلى ن-ائ Sی#N-ة وال,V;9اب داخل اله,اكل الp-ة ع�ل,ات االنGمالح 

- N-اء ج�,ع ع�ل,ات ال�ة إجPة صGاب,ة مالحp-ات االنaلف االن-#ا-p�7 ل�Pش�ات وال�Pش�ع�ل,ات اخ-,ار ال�a ب أو�Pات ال#اخل,ة للaاp-االنa ال�-علقة �F9

 الV;9,ة أو ال-�اب,ة أو ال�هV,ة؛

� خالل -F9N-ع�ل,ات الa ازعات ال�-علقةVفي ال� �GVب؛ أشغال ال�Pة لل,V;9اله,اكل ال 

ة ال�ال;ةاللF	ة ال&A	;ة للgفاj;ة وال�: 133ال�ادة hا, 

 �� ع9Iا، ی91p-Vن م� ب�7 ع9Iات وأعIاء ال�Bل� الV;9ي ال_ی� ت-9ف� ف7هJ ش�و� ال�Vاهة واالس-قامة؛) 15(ت-ألف لVBة ال�فا|,ة وال��اy:ة ال�ال,ة م� خ�+ة ع

V;9ف7_)ة الV-ات الo7ة في الهF9Iة ال�ال,ة مع الع:yا�فا|,ة وال��,ة أو ال-�اب,ة، ومع العF9Iة في اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P ت-Vافى العF9Iة في اللVBة الV;9,ة لل

 .واللBان الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,ات

 :134ال�ادة 

 : ال-ال,ة الNالح,ات ت�ارس لVBة ال�فا|,ة وال��اy:ة ال�ال,ة

 .م�اy:ة مال,ة ال�Pب و;V,ا وجهF9ا و¢قل,�,ا -

 -قارF� وع�ضها على ال�Bل� الV;9ي؛دعJ ال�فا|,ة ال�ال,ة لل�Pب م� خالل إع#اد ال -

 .م� القان9ن ال-GV,�ي ال�-علa Sاألح�اب ال+,اس,ة 42م�اy:ة ح+اaات ال�Pب وت-:ع حN� الP+اب ال+A9V لل�Pب وفS ال��و� ال�9NVص عل�7ا في ال�ادة  -

 .ت95ن اللVBة م+"ولة أمام ال�Bل� الV;9ي، وتق#م تق�F�ا خالل دوراته -

  

 ت ال�&ازUةال?	�;�ا: الاب ال ام[
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 :135ال�ادة 

وت�F9�  بV,ة االس-�:ال ال3�P,ة وت9س,ع العF9Iة ال�9ازFة إلى ت9س,ع ح9Iر ال�Pب داخل ال�B-�ع وتPقS7 ق�3ه م� ال�9ا;Vات وال�9ا;�7V، وت�V,ة ته#ف ال-GV,�ات

 .ال�9,فة اإلق-�اح,ة لل�Pب

 �F�Pوت rpVی# ال#Bال+,اس�77 وت �وال-أ;7 �F95-ل إ;ارات لل^� ال�اقات وت�وF# ال�Pب aال5فاءات وال�,ادات؛وت

 :136ال�ادة 

 هامها؛ت9ف� اله,اكل ال-Vف7_)ة في ح#ود دائ�ة اخ-Nاصها ال-�ابي، ال�-�ل:ات الل9ج+-,^,ة الالزمة النعقاد ¡,اكل ال-GV,�ات ال�9ازFة وأداء م

 :137ال�ادة 

 V1,ات الBهF9ة؛ت-p_ ال-GV,�ات ال�9ازFة ش^ال ف#رال,ا قاع#ته األساس,ة هي ال

 ت�-غل الV1,ات الBهF9ة لل-GV,�ات ال�9ازFة وفS ب�امج جهF9ة ی-J إع#ادها بVاء على حاج,ات الBهة وان-Gاراتها؛

 )�^� لل-GV,�ات ال�9ازFة إرساء تV+,�,ات إقل,�,ة؛

 ت-�^ل الهo7ات الV;9,ة لل-GV,�ات ال�9ازFة م� ت��7ل,ات تV-#بها هo7اتها الBهF9ة؛

 الV;9,ة لل-J,GV ال�9ازA ب-S7+V الع�ل ما ب�7 الهo7ات الBهF9ة وم9اءم-ه مع اه-�امات ال�Pب وأجV#اته و3�امBه الV;9,ة؛ تp-� الهo7ة

 :138ال�ادة 

#خل ح�7 ال-Vف7_ إال على وال ی)Iع qل تJ,GV م9از نGامه ال#اخلي و7PFله على اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P للGV� في م�اaق-ه لق9ان�7 ال�Pب وم:ادئه ومق�راته، 

 .أساس ق�ار ��aاaق-ه للGVام األساسي

 م	��ة ن<اء ح8ب األصالة وال�عاص,ة: 139ال�ادة 

افPة ال-��77 وال�قا|,ة للV+اء وقIا)ا ال�+اواة وال�Vاصفة وم^ واالج-�ا},ة ت�^ل ال��GVة هo7ة لل-ف75� وال-#اول واالق-�اح في القIا)ا ال�-علقة aالPق9ق ال+,اس,ة واالق-Nاد)ة

 وq_ا ت��7ل7-ها في مp-لف ال�"س+ات والهo7ات؛

واة  وال-��77 اال)Bابي ومقار3ة ال9Vع ت+ه� ال��GVة ب-عاون مع ل�B ال�+اواة وت5اف" الف�ص p�a-لف الهo7ات ال-ق�F�Fة وال-Vف7_)ة لل�Pب على ت-:ع وتقJ,7 اح-�ام م:ادv ال�+ا

 .وهo7اتهفي مp-لف أع�ال ال�Pب وأن��-ه وق�اراته 

 :140ال�ادة 

 :م�" م�GVة ن+اء ح�ب األصالة وال�عاص�ة"ت-95ن 

 :الهo7ات الBهF9ة وت-�^ل م�

 ال�Bل� الBهA9 لV+اء األصالة وال�عاص�ة؛ -

 .ال�^-r الBهA9 لV+اء األصالة وال�عاص�ة -

 :الهo7ة الV;9,ة وت-�^ل م�

 .م^-r ف#رال,ة ن+اء األصالة وال�عاص�ة -

 :141ال�ادة 

r-^9ع ل )�^� ل�Ipاءات ال�ة إج�3ي، م:اش�اء القان9ني ال�غIة وت:+,� ان#ماجها في الف�GVع�ل ال� �اض ت,+7�ة، وألغ�ات ف#رال,ة ن+اء األصالة وال�عاص,I-ل�ق

 .القان9ن,ة ال�-علقة ب-أس,� ال��B,ات

�� .-ها على صع7# الBهةتGل اله,اكل ال3�P,ة الBهF9ة للV+اء مN-pة aاح-Iان ع�ل ن+اء ح�ب األصالة وال�عاص�ة وأن

 :142ال�ادة 

الV;9,ة ال�V#مBة لل�:اب، وض�ان  ، ح�qة ش:اب,ة لل�Pب ه#فها ال�+اه�ة في ال-ف75� على ال9Npص في ال+,اسات"م�GVة ش:اب ح�ب األصالة وال�عاص�ة"ت��ل 

 ؛�ارq,ةوال-ال-��7ل,ة  ال#)�ق�ا;,ة وتع�,J م�ارq-هJ ال�9ا;Vة ع1� آل,ات وت9س,ع حق9قهJ ال#س-9رFة

� .�ة الP�qة)�^� لل��GVة في إ;ار و�,ف-ها اإلس-ق�اب,ة أن ت-,ح، وفS ص,غ ال ت-عارض مع ق9ان�7 ال�Pب، لل�:اب غ7� ال�V-�ي لل�Pب أن )+اهJ في أن

 .سVة) 40(سVة وأر3ع�7 ) 18(في ما ب�7 ث�ان,ة ع�� " م�GVة ش:اب ح�ب األصالة وال�عاص�ة "ی-P#د س� االن-+اب إلى 

 :143 ال�ادة

 :م�"م�GVة ش:اب ح�ب األصالة وال�عاص�ة"ت-95ن 
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 :الهo7ات الBهF9ة وت-95ن م�

 ال�Bل� الBهA9 ل�:اب  األصالة وال�عاص�ة؛ -

 ال�^-r الBهA9 ل�:اب  األصالة وال�عاص�ة -

 :الهo7ة الV;9,ة وت-��ل في

 .م^-r ف#رال,ة ش:اب األصالة وال�عاص�ة -

 :144ال�ادة 

ألصالة وال�عاص�ة، وألغ�اض ت,+7� ع�ل ال��GVة وت:+,� ان#ماجها في الفIاء القان9ني ال�غ�3ي، م:اش�ة إج�اءات ال9Ipع لل�ق-I,ات )�^� ل�^-r ف#رال,ة ش:اب ا

 .القان9ن,ة ال�-علقة ب-أس,� ال��B,ات

 .تGل الهo7ات ال3�P,ة الBهF9ة لل�:اب مN-pة aاح-Iان ع�ل ش:اب األصالة وال�عاص�ة وأن��-ه على صع7# الBهة

 :145ال�ادة 

 .هo7ة ل�9اك:ة ودعJ ال�p-V:ات وال��71p-V في م�ارسة مهامهJ االن-pاب,ة ال�p-لفة" ال�"س+ة الV;9,ة ل�p-V:ات وم1p-Vي ح�ب األصالة وال�عاص�ة"ت�^ل 

Iة حF9وتق ،JهV7ام� االج-�اعي في ما بI-�71، وت�-�7 ال-عاون والp-Vات وال�:p-Vق#رات ال� Jإلى تع�ل ال�"س+ة على دع Jغاالته�9ر ب�امج ال�Pب في مهامهJ ، ونقل ان

 .الهo7ات الV;9,ة لل�Pب

 :146ال�ادة 

 :في" ال�"س+ة الV;9,ة ل�p-V:ات وم1p-Vي ح�ب األصالة وال�عاص�ة"ت-P#د ¡,^لة 

 :الهo7ات الBهF9ة الBهF9ة لل�"س+ة وت-95ن م�

 ال�Bل� الBهA9 ل�p-V:ات وم1p-Vي  األصالة وال�عاص�ة؛ -

-  r-^ة؛ال��1ي  األصالة وال�عاصp-Vات وم:p-Vل� A9هBال 

 :اله,اكل الV;9,ة لل�"س+ة وت-��ل في

 .م^-r ف#رال,ة مp-V:ات وم1p-Vي األصالة وال�عاص�ة -

 :147ال�ادة 

 .م9ازFة أخ�k لل�Pب )�^� aق�ار م� ال�Bل� الV;9ي إح#اث تGV,�ات

 الC	;ة اإلدارUة لل(8ب: الاب ال?اسع
 :148ال�ادة 

Pغل ت-�� إش�اف األمVاء الBهq �7F9ل في ح#ود دائ�ة نف9ذه ال-�ابي ;اقJ إدارA ی-95ن م� م#ی� م�A�q وم#راء )Pي وتV;9اف األم�7 العام ال�إش �جه�7F9 وم^لف�7 

  .�aهام إدارFة و¢عالم,ة وم+-p#م�7

 دارA ال��A�q؛)p-� ال�^-r ال+,اسي ب-ع�77 وت�y,ة وتأدیr ال�#ی� ال��A�q لل�Pب و3اقي أعIاء ال�اقJ اإل

 تp-� األمانة الBهF9ة ب_ات االخ-Nاص وت+لm نف� ال�+��ة aالV+:ة لل�#ی� الBهA9 و3اقي أعIاء ال�اقJ اإلدارA على صع7# الBهة؛

 :149ال�ادة 

 )Ipع ال�اقJ اإلدارA لل�Pب ل�ق-I,ات عق9د خاضعة لقان9ن ال�غل؛

P,اد، وال-فاني في تPقS7 أه#اف ال�Pب وت5��F م:ادئه، وV-�Fع9ن على وجه ال9Npص ع� ال-#خل في ش"ون یل-�م أعIاء ال�اقJ اإلدارA لل�Pب �a:ادv ال�Vاهة وال

 .ال-Vاف� ال+,اسي ب�7 أعIاء ال�Pب ومVاضل,ه

 :)+ه� ال�اقJ اإلدارA لل�Pب على ما یلي

 اس-�:ال ال�pV�;ات وال�pV�;�7 وم�افق-هJ في م+-هل عF9I-هJ؛ -

 لالج-�اعات ولألن��ة ال�-9Vعة؛ت9ف7� ��وف اح-Iان ال�ق�ات  -

 ال�+اه�ة إلى جانr أجه�ة ال�Pب في تJ,GV اج-�اعات ال�Pب وأن��-ه؛ -

�أنها وع�ضها على األم�7  -a �Fة و¢ع#اد ال-قارFاته ال�9از�,GVب وت�P؛)ة(العام ) ة(ت-:ع اش-غال ¡,اكل ال 
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وع�ض  وت9س,ع قاع#ته ال�ع1,ة وأن��-ه و¢شعاعه-GV,�ات ال�9ازFة ال�-علقة a+7� ال�Pب والق�ا},ة وال ال-�اب,ة م� الV1,اتال�-أت,ة  ال�ع�,ات وتPل7ل ت�B,ع -

�أنها على األم�7 a �F؛؛)ة(العام ) ة(تقار 

 اإلش�اف على ال-9اصل ال#اخلي؛ -

  فة؛م+m ال1,انات واألرش -

 تV77Pها؛ اإلش�اف على ال91اaات االل5-�ون,ة لل�Pب وعلى صفPاته في وسائ� ال-9اصل االج-�اعي وض�ان -

  ص,انة مق�ات ال�Pب وم�-ل5اته ال�Vق9لة؛ -

 مال;ة ال(8ب :الاب العاش,
 :150ال�ادة 

 :ت-95ن مال,ة ال�Pب م� م9ارد ونفقات

 :ت�-�ل ال�9ارد ال�ال,ة لل�Pب على

 واج:ات انp�ا� األعIاء؛ -

 واج:ات ال�+اه�ة على أساس ال�+"ول,ات ال-Vف7_)ة؛ -

در©J في ال+Vة  300000اإلج�ال,ة ل5ل واح#ة مVها  والعV7,ة على أن ال ی-ع#k ال�1لغ اإلج�الي أو ال�,�ة ةاله:ات وال9صا)ا وال-1�عات الVق#) -

 aالV+:ة ل5ل م-1�ع؛

 وال�قا|,ة لل�Pب؛ العائ#ات ال��ت:�ة aاألن��ة االج-�ا},ة -

 و3�ل�ان7ي ال�Pب وم1p-V,ه؛ ب�ل�ان,ات م+ا©�ات -

�� وال�:اعة العاملة لP+اaه؛ عائ#ات اس-��ار أم9ال ال�Pب في ال�قاوالت -Vإس�ه وفي مقاوالت الa ا;قةVف الPNر ال#Nال-ي ت 

 ال#عJ ال�الي الع�9مي ال��Np لألح�اب ال+,اس,ة �aق-Iى الق9ان�7 واألن�Gة الBارA بها الع�ل؛ -

 ت�ب=, مال;ة ال(8ب:  151ال�ادة 

 5V,ة مغ�3,ة؛ت9دع qل ال�9ارد الVق#)ة لل�Pب Pa+اب ب5Vي و;Vي مف-9ح ل#k م"س+ة ب

 تع-1� غ7� م��وعة اله:ات وال9صا)ا وال-1�عات الVق#)ة ال-ي ال ت9دع aالP+اب ال5V1ي لل�Pب؛

 ت+Bل ال��-ل5ات األخ�k واله:ات وال9صا)ا وال-1�عات العV7,ة في اسJ ال�Pب، وBF�A ج�دها وتق�F9ها؛

� م�اق1-ها؛ ح+اaا ب5V,ا ل#k م"س+ة ب5V,ة مغ�3,ة، ل,�,ةو¢قتف-ح qل أمانة جهF9ة Pب وت�Pة لل,V;9الح ال�ال,ة الNال� k#ه لa ح�Nوت 

 :152ال�ادة 

 )ع-1� األم�7 العام لل�Pب أم�ا aالN�ف ی9Vب عVه نائ:ه عV# شغ9ر مقع#ه، و9Fقع إلى جان:ه أم�7 ال�ال أو نائ:ه عV# شغ9ر مقع#ه؛

 N�ف ی9Vب عVه نائ:ه عV# شغ9ر مقع#ه، و9Fقع إلى جان:ه أم�7 ال�ال أو نائ:ه عV# شغ9ر مقع#ه؛)ع-1� األم�7 الBهA9 واألم�7 اإلقل,�ي qل في ح#ود اخ-Nاصه، أم�ا aال

 أوجه الG,ف:  153ال�ادة 

 االن-pاب,ة؛ تN�ف أم9ال ال�Pب في أوجه ص�فها ال�P#دة ;:قا للق9ان�7 الBارA بها الع�ل، الس,�ا ال�-علقة aال#عJ الع�9مي ال��Np لل-+77� وال�Pالت

ي )V�Iها نGامه 9ال ال�Pب األخ�k، وت+p� م�-ل5اته ال�Vق9لة والعقارFة، ل-PقS7 األه#اف ال-ي ح#د©ا في نGامه األساسي، و;:قا للق9اع# واإلج�اءات ال-تN�ف أم

 :ال#اخلي ووثائقه ال��,ارFة، والس,�ا

 ال�Vح ال+F9Vة ال�NNpة لألمانات الBهF9ة؛ -

 ؛ش�اء ال�ق�ات واك-�ائها وتBه�7ها وص,ان-ها -

 ت+77� ال�ق�ات وت#ب7� ال9اجهة اإلعالم,ة لل�Pب؛ -

  إقامة األن��ة اإلشعا},ة واالج-�اعات وال�"ت��ات؛ -

 ؛م9�Bعات الVقاش وال�أA وال-ف75�و واألن#)ة الف5�Fة ال-GV,�ات ال�9ازFة وال�V-#)ات  aأن��ةوال�,ام  ج-�اعاتاالمNارbF انعقاد  -

 أداء أج9ر ال�+-p#م�7 وحق9قهJ االج-�ا},ة؛ -

 ال�=8ان;ة وق,ار حG, ت	ف=o ال�=8ان;ة؛:  154ال�ادة 
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 ف--اح ال+Vة ال�ال,ة ال�9ال,ة؛)ع# ال�^-r ال+,اسي م��وع م�7ان,ة ال�Pب لل+Vة ال�ال,ة ال�ق1لة، وFع�ضها لل�Vاق�ة وال�Nادقة على دورة ال�Bل� الV;9ي ال+اaقة على ا

 والBهF9ة؛ م��وع م�7ان,ة ال�Pب حاج,اته الV;9,ة إع#ادت�اعى في 

 ی#عى ال�Bل� الV;9ي إلى دورة انعقاد اس-�Vائ,ة لل�Nادقة على م��وع ال��7ان,ة في حال رفIها خالل ال#ورة العاد)ة؛

 ال ی�ف� ال���وع خالل ال#ورة االس-�Vائ,ة إال aأغل1,ة ال�ل��7؛

 ال+Vة ال�اض,ة؛" �7ان,ةق�ار حN� تVف7_ م")ق#م ال�^-r ال+,اسي في نف� ال#ورة لل�Vاق�ة وال�Nادقة م��وع 

�ة وال�Nادقةت�فS م�ارFع ال��7ان,ة وم�ارFع ق�ارات حN� تVف7_ ال��7ان,ة aاألوراق وال9ثائS الالزمة ل�,ام أعIاء ال�Bل� الV;9ي ب#ورهJ في ال�Vاق. 

 ل,ة؛ال )�^� ال��وع في مVاق�ة م��وع ق�ار حN� تVف7_ ال��7ان,ة ق1ل تق#)J ع�ض تق�F� لVBة ال�فا|,ة ال�ا

 الgفاj;ة ال�ال;ة:  155ال�ادة 

 Jي رق�,GV-ع م� القان9ن الaا�ات ال:اب ال,I-بها الع�ل والس,�ا مق AارBمال7-ه للق9ان�7 ال �ب في ت#ب7�Pع الIp(29.1. 

 ل,ة؛یل-�م ال�Pب وج39ا �aا ی�د عل,ه م� مالحGات ال�Bل� األعلى للP+اaات، وF�اعي مالحGات لVBة ال�فا|,ة وال��اy:ة ال�ا

  �� س9Vات؛) 10(ت�+m ال9ثائS وال�+-V#ات ال�Pاس1,ة لل�Pب ل�#ة ع

 .)N�ح ال�Pب Pa+اaاته ال+F9Vة إلى الهo7ات ال�N-pة

� ق�ارا aالل9Bء إلى آل,ات ال-#قS7 اإلدارA وال�اليF9N-الa _p-ال+,اسي أن ی r-^ي أو لل�V;9ل� الBلل� �^�(. 

ى ما تق-I,ه الق9ان�7 وال9NVص ال-GV,�,ة، )7Pل األم�7 العام لل�Pب ن+pة م� ال-قارF� ال�ال,ة ال�ع#ة qل سVة على لVBة ال�فا|,ة ت�P,قا لل�فا|,ة ال�ال,ة، و3اإلضافة إل

 وال��اy:ة ال�ال,ة؛

�� م�7ان,ة ال�Pب وتق�F�ه ال�الي ال+A9V على ال91اaة االل5-�ون,ة لل�PبVت.  

,gع Wاب ال(اد ;ةاالس?قالة والق&اع� ال?أدیC: ال
 :156ال�ادة 

A للBهة ال-ي یr+-V إل7ها ل5ل مpV�� أو مpV�;ة حS االس-قالة م� ال�Pب م-ى شاء؛ وrBF أن ی-J ذلm ب9اس�ة رسالة ثاب-ة ال�9ض9ع وال-ارFخ، ت9جه إلى األم�7 الBه9 

 ح�3,ا؛

 -ي یV-�ي ;الr االس-قالة إلى دائ�ة نف9ذها ال-�ابي؛ت1� األمانة الBهF9ة في ;ل:ات االس-قالة بVاء على تق�F� ی-لقاه م� األمانة اإلقل,�,ة ال

 .)p-� ال�^-r ال+,اسي aالGV� في ;ل:ات االس-قالة ال�ق#مة م� مp-V:ات وم1p-Vي ال�Pب

 .ال تعفي االس-قالة ال�ق91لة الع9I ال�+-ق7ل م� إب�اء ذم-ه تBاه ال�Pب

,y9ا وت,Npي بها شVار ق91ل أو رف� االس-قالة إلى ال�ع�9ن ی1لغ ق�Iال� #F�1الa رسالة �عه وصل اس-الم أو ع1. 

#7�Bت kارتأ ��pVة أو م;�pVل مq ة االس-قالة على�نف� م+� A�+ب ت�Pالa ه-F9Iع. 

 :157ال�ادة 

rال-أدیa ا)ات وال�ل-�+ات ال�-علقة^� � ;�ف رؤساء ال�Bال� ال-ق�F�Fة؛م� ق1ل رؤساء الهo7ات ال-Vف7_)ة لل�Pب أو م" للVBة الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,اتا"على  تPال ال

 الق�ارات ال-أدی1,ة؛" اللVBة الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,ات"تN#ر 

7ها م� اللVBة الBهF9ة لل-J,^P تp-� اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P وح#ها aإص#ار ق�ارات ال��د م� ال�Pب واإلقالة م� عF9Iة ¡,اكله وأجه�ته، aع# إحالة ال�لف عل

yاص ال�9ض9عي؛واألخالN-ع#م االخa ارها�ق �ات على اث, 

 أمام اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P؛" اللVBة الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,ات"ت+-أنف ق�ارات 

 .V;9,ة للق9ان�7 وال-J,^PللBهة ال-ي أحال� القI,ة على اللVBة الBهF9ة لل-J,^P واألخالy,ات ولل�-I�ر م� ق�ارها في ج�,ع الPاالت حS اس-Voافه ل#k اللVBة ال

 .)ع-1� اس-Voاف الق�ار ال-أدی1ي م9قفا ل-Vف7_ه إلى ح�7 ص#ور الق�ار الVهائي

 .ال )^9ن الق�ار ال-أدی1ي ناف_ا إال aع# ت1ل,غه لل�عVي aاألم� شNp,ا وتy9,عه وصل اس-الم aال1�F# ال�9�Iن 

  

 :158ال�ادة 

 +ات ال�-علقة aال-أدیr، ق�VFة ال1�اءة وحق9ق ال#فاع وتVاسr ال�Bاء مع ج+امة ال�pأ؛ی�اعى عV# ال1� في اإلحاالت وال�^ا)ات وال�ل-�
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 .)�^� ل5ل ;�ف أن یV-#ب م� )ق9م مقامه aال-�افع وال#فاع

 :159ال�ادة 

Bائه وس�ع-ه، أو هي م� الIأعa اته وضارة,yب وأخال�Pق9ان�7 الa ل�+اسها rعلى أفعال م9ج:ة لل-أدی rام ال-أدیGي نV1Vة یFجع7-ه ال#س-9ر�ة ل�IاقVامة ل-95ن م+

 ولق9ان�7 ال��ل5ة ال�غ�3,ة؛

 :تN#ر الق�ارات ال-أدی1,ة في م� ارتr5 إح#k األفعال ال�9NVص عل7ها أدناه

 :)ع# خ�أ أح# األفعال اآلت,ة .أ

 .ع#م االل-�ام aأه#اف وم:ادv وق9ان�7 ال�Pب -

 .اس-ع�ال ال�Pب ألغ�اض شNp,ة Pa-ة -

-  9Ia ع#م االل-�امAها العاد�7+a االج-�اعات واإلخالل �aا. 

 .ع#م االنI:ا� للق�ارات ال�-p_ة م� ;�ف أجه�ة ال�Pب -

 :)ع# خ�أ ج+,�ا أح# األفعال اآلت,ة .ب

 .ال�+اس aالع�ض و3^�امة وش�ف ال�V-��7 لل�Pب واس-:احة الP,اة الpاصة -

 .وخارج الفIاءات ال�ق�,ة ال�ع-�#ة م� ;�ف ال�Pبال-هJB العلVي على ق�ارات ال�Pب ورم9زه وy,اداته خارج ¡,اكل ال�Pب  -

 .ع#م االل-�ام ب-9ج7هات ال�Pب |,�ا ی-علa Sال-Pالفات -

� في اتBاه مpالف ل-9ج7هات وت9جهات ال�Pب -F9N-ال. 

 ال-�شح aاسJ ح�ب س,اسي آخ�؛ -

 .ع#م االنI:ا� لق�ارات ال�Pب في مBال ال-�ش,ح ل�p-لف االس-�ارات االن-pاب,ة -

 .سائل غ7� م��وعة في ت�F9ل ال�Pالت االن-pاب,ةالل9Bء إلى و  -

 غ7� م��وعة؛ قIا)ا ال-9ر� أثVاء ت#ب7� ال�أن العام أو ال�أن ال3�Pي في -

 .ارت5اب أفعال تع# جPVا أو جVا)ات في ق9ان�7 ال��ل5ة ال�غ�3,ة -

 :ال-أدی1,ة ح+r ما یلي ت-#رج ال�Bاءات

- #7�Bاوز س-ة أش اإلن_ار أو تB-ة ل�#ة ال تF9Iار الع� أعاله؛) أ(في الV1#  إل7هاه� في الPالة ال�

 أعاله؛ )ب(الV1# اإلقالة أو ال��د م� ال�Pب في الPالة ال��ار إل7ها في  -

 الP�مان م� ال-�شح aاسJ ال�Pب لالن-pاaات س9اء qان� ج�ا},ة أو جهF9ة أو ت���F,ة -

 .ت�#د ال�Bاءات في حالة الع9د

 :160ال�ادة 

) 06(�اسة aال��ف و3الع�ض  )�^� ل5ل ع9I تع�ض لعق39ات تأدی1,ة ش#ی#ة م� ق71ل ال��د أو ت7�B# العF9Iة ل�#ة ;F9لة و3ع# م�ور س-ة ما ع#ا حاالت األفعال ال

 أشه� ع� ص#ور الق�ار الVهائي، أن ی-ق#م aاس-ع�اف إلى األم�7 یل-�� |,ه إنهاء العق39ة الNادرة في حقه أو ما ت:قى مVها؛

  .ام العa 9Iع#م الع9دة لل+ل9ك ال_A أدk إلى ص#ور الق�ار في حقهی�فS االس-ع�اف aال-� 

 ت(اد مع أح8اب أخ,q االن�ماج أو اإل : عg,الاب ال اني 
 :161ال�ادة 

ة، ش��Fة أن ل+,اس,)�^� لل�Pب أن یV#مج مع ح�ب أو م9�Bعة أح�اب قائ�ة أو في إ;ار ح�ب ج#ی# وفقا لل�ق-I,ات ال�ع�9ل ب�ا في القان9ن ال-GV,�ي لألح�اب ا

 ت-9افS ال�:ادv وال-9جهات ال+,اس,ة واإلس-�ات,B,ة لألح�اب ال�عV,ة aاالن#ماج؛

 ت#ب7� مفاوضات االن#ماج ق1ل ع�ض م��وعه على ال�"ت�� الV;9ي قN# ال�Nادقة؛ یq9ل إلى لVBة م^9نة م� األم�7 العام وأعIاء م� ال�^-r ال+,اسي

�-p(  ع على,y9-الa ب�Pة ال�ان,ة م� ال�ادة األم�7 العام لل�ال#اخل,ة، في حالة االن#ماج ;:قا للفقa 9م,ة ال�^لفة^Pال+ل�ة ال k#إی#اعه ل rح ال9اجF�N-م� القان9ن  59ال

 .ال-GV,�ي ال�-علa Sاألح�اب ال+,اس,ة

 :162ال�ادة 
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Jاد أح�اب س,اس,ة قائPإلى ات JIVاد أح�اب س,اس,ة أو أن یPفي تأس,� ات Jب أن )+اه�Pس,اسي)�^� لل r7ل ق�^� وشفا|,ة ال#)�ق�ا;,ة ی�مي إلى تع��F ، به#ف ت

 ال-#ب7� الع�9مي وت�7NP ال���وع ال�B-�عي وتPقS7 الع#الة االج-�ا},ة؛

 .ت#ب7� مفاوضات االتPاد ق1ل ع�ض م��وعه على ال�Bل� الV;9ي قN# ال�Nادقة )عه# إلى األم�7 العام وأعIاء ال�^-r ال+,اسي

�-p(  أو ال�+ااألم�7 العام Jاد أح�اب قائPام إلى ات�Iال#اخل,ة في حالة االنa 9م,ة ال�^لفة^Pال+ل�ة ال k#إی#اعه ل rح ال9اجF�N-ع على ال,y9-الa ب�Pه�ة في لل

  .م� القان9ن ال-GV,�ي ال�-علa Sاألح�اب ال+,اس,ة 53تأس,� اتPاد أح�اب س,اس,ة وفS ما ت�V عل,ه الفق�ة ال�ان,ة م� ال�ادة 

 خ?ام;ةو مق?E;ات ان?قال;ة :  ال$ عg,الاب ال
 :163ال�ادة 

 )p-� الGVام ال#اخلي ب--�,J وتف7Nل مق-I,ات ه_ا الGVام األساسي؛

�أنها ق1ل ع�ضها على ال�Bل� لل�Vاق�ة وال�Nادقة؛a ي لل-#اولV;9ل� الBة ال�Fتار�ام ال#اخلي على س^GVع تع#یل الFار� تPال مق-�حات وم

V;9ل� الB7ل رئ,� ال�P(في م�ا �aق-ه للGVام ي وج39ا وق1ل ال��وع في تVف7_ه، م��وع الGVام ال#اخلي وال-ع#)الت ال9اردة عل,ه، على اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 وال-J,^P لل1

 .األساسي لل�Pب

 :164ال�ادة 

 ؛ال�Pبش"ون -#ب7� ة بال�-علقالق�ارات qافة إلى ح�7 انعقاد ال�"ت��ات الBهF9ة واإلقل,�,ة )p-� ال�^-r ال+,اسي aاتpاذ 

 :165ال�ادة 

�� الGVام األساسي والGVام ال#اخلي لل�Pب على ال91اaة االل5-�ون,ة لل�Pب، aع# ال-N#یS عل7ه�ا م� ل#ن اللVBة الV;9,ة للق9ان�7 واVیJ,^P-ل. 

 :166ال�ادة 

 ,ة ثل�ي أعIائه؛ال )�^� حل ال�Pب إال aق�ار ی-p_ في دورة اس-�Vائ,ة لل�"ت�� الV;9ي وN�3ادقة أغل1

 .ی�V في ق�ار الPل على الBهة ال-ي ت9Pل إل7ها م�-ل5ات ال�Pب

 :167ال�ادة 

 .واألماز�F,ة و�F^� ت�ج�-ه إلى لغات أخ�k  الع�3,ة )N#ر ه_ا الGVام األساسي aاللغ-�7
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