النظام األساسي للمنظمة العربية
( بعد تعديله يف الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة سنة) 2010
مقدمة :رشؾـــةمعـماألجفزة اظعؾقامظؾرضابةميفماظدولماظعربقة يفمتقثقؼماظروابط وتؼقؼةماظؿعاون وتشفقعمتؾادل وجفاتماظـظرمواألصؽارمواًرباتمصقؿا بقـفا،مودسؿمطؾمعامعـم ذأغفمأنم
ؼلفؿ يفمرصعةموتؼدم أعؿـاماظعربقة وبـاءموحدتفا اظشاعؾةموذظؽ يفمذبالماظرضابة اٌاظقةمعـماىاغؾني اظعؾؿلمواظؿطؾقؼل ،ورشؾةميفمتشفقع اظعاعؾنيميفمأجفزة اظرضابةماظعربقة سؾكمأداءم
أسؿاهلؿمبؽـريمعـماظؽػاءة ،وزؼادةمخرباتفؿ سـمررؼؼماظؿدرؼب وادؿؽؿالماظدرادة وصؼؾماٌعؾقعات،مصؼدممتمإغشاءم"ماٌـظؿةماظعربقةمظألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةممواحملادؾة "موػل
عـظؿةمتؿؿؿع باظشكصقةماٌعـقؼةمواألػؾقة اظؼاغقغقة،موذظؽ وصؼـامظألدسماظؿاظقة:

ادلادة األوىل :تعــاروـــــــف
تدلماألظػازمواٌصطؾقات اظؿاظقةمحقـؿا وردتميفمػذاماظـظام سؾكماٌعاغلماٌؼابؾة هلامأدغــاه:م
* النظام :اظـظامماألدادلمظؾؿـظؿة اظعربقة ظألجفزةماظعؾقا ظؾرضابةماٌاظقة واحملادؾة.م
* ادلنظمة العربوة:ماٌـظؿة اظعربقةمظألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة.
* األجهزة :األجفزةماظعؾقا ظؾرضابةماٌاظقة واحملادؾةميف اظدولماظعربقة.م
* األعضاء :أسضاءماٌـظؿة اظعربقةمظألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة.
* اجلمعوة العامة:اىؿعقة اظعاعةمظؾؿـظؿة اظعربقةمظألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة.
* اجمللس التنفوذي :اجملؾس اظؿـػقذيمظؾؿـظؿة اظعربقةمظألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة.
* األمانة العامة:ماألعاغة اظعاعة ظؾؿـظؿةماظعربقةمظألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة.

ادلادة الثانوة :أهداف ادلنظمة وودائل حتقوق أهدافها:
أوال  :أهداف ادلنظمة:
 1ـ تـظقؿموتـؿقةماظؿعاونمسؾكماخؿالفمأذؽاظفمبنيماألجفزةماألسضاءموتقرقدماظصالتمبقـفا.م
 2ـمتشفقعمتؾادلمموجفاتماظـظرمواألصؽارمواًرباتمواظدراداتمواظؾققثميفمذبالماظرضابةماٌاظقةمواحملادؾةمبنيماالجفزةماالسضاء،مواظعؿؾمسؾ ىمرصعمعلؿقىمػذهماظرضابةميفم
اجملاظنيماظعؾؿلمواظؿطؾقؼل.م
 3ـمتؼدؼؿماٌعقغةمواظدسؿماظالزعنيمظألجفزةماألسضاءماظيتمترشبميفمتطقؼرمآظقاتماظعؿؾمظدؼفا.م
 4ـماظعؿؾمسؾكمتقحقدماٌصطؾقاتماظعؾؿقةمبنيماألجفزةماألسضاءميفمذبالماظرضابةماٌاظقةمواحملادؾة.م
 5ـماظعؿؾمسؾكمغشرماظقسلماظرضابلميفماظقرـماظعربلم،مممامؼلاسدمسؾكمتؼقؼةمدورماألجفزةميفمأداءمعفاعفام.م
 6ـمتـظقؿماظؿعاونموتدسقؿفمبنيماألجفزةماألسضاءميفماٌـظؿةمواهلقؽاتمواٌـظؿاتماٌؿكصصةميفمجاععةماظدولماظعربقةمواٌـظؿةماظدوظقةمظألج ػزةماظعؾقامظؾرضابةماٌاظقةم (ماغؿقدايم )م
واهلقؽاتمواٌـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقةماألخرىماظيتمهلامصؾةمبأسؿالماظرضابةماٌاظقةمواحملادؾة.
 7ـماظلعلمظؿؽؾقػماٌـظؿةمبؿلؿقةمعراضيبمايلاباتماظذؼـمؼـاطمبفؿمعراجعةمحلاباتمجاععةماظدولماظعربقةموشريػامعـماٌـظؿاتمواهلقؽاتمواظشرطاتماظؿابعةمهلامأوماٌؿقظةمعـم
ضؾؾفامأومعـمضؾؾماظدولماظعربقةمعؾاذرةمواظعؿؾمسؾكمرصعمعلؿقىماظرضابةماٌاظقةمصقفا.م

ثانوا :ودائل حتقوق األهداف:
 1ـمسؼدماٌؤمتراتموايؾؼاتماظدرادقةمظؿؾادلماألصؽارمواًرباتميفمذباالتماظرضابةماٌكؿؾػةمبنيماألجفزةماألسضاءموتـؿقةمعفاراتموضدراتما ٌقاردماظؾشرؼةمبؿؾؽماألجفزة.م
 2ـمتشؽقؾمىانمظدرادةمعقضقساتمععقـةموتؼدؼؿمعؼرتحاتموتقصقاتمبشأغفا.م
 3ـمتؾادلماًرباءمبنيماألجفزةماألسضاءموإتاحةماظػرصةمهلؿمظدرادةمأغظؿةماظرضابةماٌطؾؼةميفمتؾؽماألجفزةموأداظقؾفاموحبثمعدىمإعؽانماالدؿػادةمعـفامأومتطقيرػا.م
 4ـمإغشاءمععفدمسربلمسؾكمعلؿقىمسالمظؿدرؼبماٌقزػنيماظػـقنيميفماألجفزةماألسضاءموصؼؾمععؾقعاتفؿموإلضاعةمحؾؼاتمدرادقةمودوراتمتدرؼيب ةمسؾكمزبؿؾػمعلؿقؼاتماوظؽؽم
اٌقزػني.م

 5ـمتشؽقؾمذبؿقساتمسؿؾمعشرتطةمظؾؾقثماظعؾؿلميفمدؾقؾمإسدادمأحباثمدبدممأشراضماظرضابةموتلفؾمضقامماألجفزةماألسضاءممبفؿؿفاموتعؿؾمسؾكمتطق ؼرماإلدارةماٌاظقةمظؾففاتم
اٌشؿقظةمبرضابؿفاموتـؿقؿفامصقفاموتقحقدماٌصطؾقاتماظرضابقةماٌاظقةماظػـقةميفماظدولماظعربقة.م
 6ـ تشفقعماظؿأظقػمواظرتذيةمواظـشرميفمعقدانماظرضابةماٌاظقةمواحملادؾة.م
 7ـ اظعؿؾمسؾكمإصدارمذبؾةمدورؼةمتؿقديمغشرماظدراداتمواظؾققثمواآلراءماظصادرةمسـماألجفزةميفمذبالماظرضابةماٌاظقةمواحملادؾة.

ادلادة الثالثـــــة :عضووـــة ادلنظمة:
تعؿربمذيـقع األجفـزةماظعؾقا ظؾرضابـةماٌاظقـة واحملادؾــةميفماظـدولماظعربقة – األسضاءميفمجاععة اظدولماظعربقة – أسضاءميفماٌـظؿة.

ادلادة الرابعـــــة :البنوــة التنظوموـــة للمنظمة:
تؿأظػماظؾـقة اظؿـظقؿقـــة ظؾؿـظؿةمعـ:
1ماىؿعقــة اظعاعــة
2ماجملؾس اظؿـػقذيم
3ماألعـــــاغة اظعاعة

 -1اجلمعوـــــــــة العامــــــة:
أ – تشكول اجلمعوـــة العـــــامة:

 ادلـــــادة اخلامســــة: -1تؿأظػ اىؿعقةماظعاعة عـموصقدماألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة األسضاءميفماٌـظؿة
 -2تؽقنماظقصقد برئادةمرؤداء ػذهماألجفزةمأو عـمؼـقبمسـفؿ.
 -3ؼعؿرب رئقسماىفازماٌلؿضقػ رئقلامظؾفؿعقة اظعاعةمورئقلامظؾؿفؾسماظؿـػقذي حؿكماغعؼادماىؿعقة اظعاعةماظعادؼة اظؿاظقة .موؼؽقن ظفمغائؾان،ماألول ػقمرئقسماظدورةماظعادؼةم
اظلابؼة ظؾفؿعقةماظعاعة ،واظـاغلمػقمرئقس اىفازماٌلؿضقػ ظؾدورةماظعادؼة اظؿاظقة.مم

ويفمحاظةمسدممادؿضاصةمأؼةمدوظةمالجؿؿاع اىؿعقةماظعاعة،متـعؼدماىؿعقة اظعاعةميفمعؼر األعاغةماظعاعة ظؾؿـظؿةم،مويفمػذهماياظةمتـؿكبماىؿعقةماظعاعة رئقلامهلاموغائؾا ثاغقامظفمعـم
بني األجفزةماٌشارطة يفمػذاماالجؿؿاع.م
 -4متـؾماألعاغة اظعاعةميفمجؾلات اىؿعقةماظعاعة والمحيؼمهلاماالذرتاك يفماظؿصقؼت.
ب– اختصاصات اجلمعوة العامــــة:

الــمادة الساددــــة:
اىؿعقةماظعاعة ػلماظلؾطةماظعؾقا ظؾؿـظؿةمومتارس  -سؾكموجفماًصقص -االخؿصاصاتماظؿاظقة:
-1

ردؿماظلقادة اظعاعةمظؾؿـظؿة ظؿقؼقؼمأػداصفا.

 -2تعدؼؾ اظـظامماألدادل ظؾؿـظؿةموذظؽ وصؼامظإلجراءات اٌـصقصمسؾقفا يفمػذاماظـظام.
 -3اظـظر يفماألعقرماظيت حيقؾفامإظقفا اجملؾسماظؿـػقذي أوماألعاغةماظعاعة وادباذمعامتراه اىؿعقةماظعاعة بصددػامعـمضراراتموتقصقات.
 -4درادة وإضرارمبرغاعج اظعؿؾمظؾدورة اٌؼؾؾةماٌؼرتح عـمضؾؾماجملؾسماظؿـػقذيمواظـظر ضلمتؼارؼرماٌؿابعة اٌؼدعةمعـف.م
 -5تؼرؼرمودائؾمتدسقؿماظؿعاونموتقرقدماظصالتمبنيماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماٌاظقةمواحملادؾةماألسضاءميفماٌـظؿةمعـمجفة،موبقـفاموبني اٌـظؿاتماٌؿكصصة يفمجاععةماظدولماظعربقةم
واٌـظؿة اظدوظقةمظألجفزة اظعؾقاملظرضابةمواحملادؾةم"اغؿقداي"مواهلقؽاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقةماألخرىماظيتمتعؿؾميفمذبال اظرضابةمعـمجفة أخرى.م
 -6هدؼد عؽانموعقسدماغعؼاد اىؿعقةماظعاعة يفمدورتفاماظعادؼةماظؿاظقة.م
 -7اغؿكاب أسضاءماجملؾس اظؿـػقذيموتلؿقة جفازماظرضابةماظعؾقاماظذيمدقؿقدي عفامماألعاغة اظعاعة ظؾؿـظؿة واألجفزةماٌـؾـؼةمسـفا.م
 -8تؽؾقػ طؾمعـماجملؾسماظؿـػقذي واألعاغةماظعاعة مبامتراهمعـمعفام.م
 -9تشؽقؾ ىانمعؿكصصةمعـ بنيمأسضائفامؼقطؾ إظقفامحبثمعقضقسات بذاتفا.م
 -10إضرار اظربغاعجماٌاظل ظؾؿـظؿةمسؾك أنمؼؿؿمتقزؼعف إديمعقازغاتمدـقؼة بؼرارمعـماجملؾس اظؿـػقذي.م
-11مإضرارماٌكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿة.
م

ج– دعوة اجلمعوة العامة وانعقادها:
 ادلادة السابـــــعة:تـعؼدماىؿعقة اظعاعةميفمدورة سادؼةمعرةمطؾمثالث دـقات،ميفمإحدىماظدول اظعربقةمبـاءمسؾكمدسقةمعـماىفاز األسؾكمظؾرضابة واحملادؾةميف ػذهماظدوظةموعقاصؼة اىؿعقةماظعاعةمأوميفم
عؼرماألعاغةماظعاعةمظؾؿـظؿة.
وجيقزمأنمتعؼد اىؿعقةماظعاعة أؼضامدورةمشري سادؼةموذظؽميف األحقالماظؿاظقة:م
 -1أنمتؼر اىؿعقةماظعاعة ذظؽميفمدورماغعؼادػا اظعادي.
 -2أنمؼطؾب اجملؾسماظؿـػقذي سؼدمدورةمشريمسادؼة ظؾفؿعقةماظعاعة.م
 -3أنمتطؾب األعاغةماظعاعة سؼدمدورةمشريمسادؼة وؼقاصؼمسؾكمذظؽ غصػماألسضاءمسؾك األضؾ.م
 -4إذامتؾؼت األعاغةماظعاعة رؾؾامظعؼدمدورة شريمسادؼةمعـمغصػ األسضاءمسؾكماألضؾ.
وجيبميفماياالت اظـاغقةمواظـاظـة واظرابعة،مأن ؼؿضؿـمرؾبمسؼدماظدورةمشريماظعادؼة بقانماألدؾاب اظيتمتدسقمإديماغعؼادػامواٌقضقسات اٌرادمحبـفا ،واٌقسدماٌؼرتح ظعؼدماظدورة .م
وجيؿؿعماجملؾسماظؿـػقذيمظدرادةمػذهماألدؾابمواٌقضقساتموهدؼد عقسدموعؽانمسؼدماظدورةمشري اظعادؼة.م

الـمـادة الثــامنـــــة:
تؼقمماألعاغة اظعاعةمبإبالغ اظدسقةمإديماألجفزة األسضاءميضقرمجؾلاتماىؿعقة اظعاعةمضؾؾمعقسد االجؿؿاعمبلؿةمأذفرمسؾكماألضؾمباظـلؾةمظؾدورة اظعادؼةموبـالثة أذفرمسؾكماألضؾ
باظـلؾةمظؾدورة شريماظعادؼة.م
وهاطماألعاغة اظعاعةممبقاصؼة األجفزةماألسضاء سؾكمايضقرمضؾؾ اٌقسدماحملدد الغعؼادماىؿعقة اظعاعةمبأربعة أذفرميفمحاظةماظدورة اظعادؼة،موبذفرؼـ باظـلؾةمظؾدورة شريماظعادؼة.م
طؿامهاطماألعاغة اظعاعةمبعددمأسضاء طؾموصدمووزائػفؿ ضؾؾمعقسدماالغعؼاد بشفرمسؾكماألضؾ.مم
وتؼقمماألعاغة اظعاعةمبإبالغ اظدسقةمظؾؿراضؾني يفمغػسماٌقاسقد اظلابؼة.
م

الـمـادة التادعـــة:م
 -1ؼعؿربماغعؼادماىؿعقةماظعاعةمصقققامعؿكمحضرتمجؾلاتفاموصقدماألشؾؾقةماٌطؾؼةمظألجفزةماألسضاءميفماٌـظؿة.م
 -2تؾــدأ عدةماغعؼادماىؿعقة اظعاعةموتـؿفل يفماٌقاسقدماظيتمحيددػاماجملؾس اظؿـػقذيمباظؿـلقؼ ععماىفازماظذي دؿـعؼدميفمبؾده ػذهماىؿعقة .موظؾفؿعقة اظعاعةممتدؼد تؾؽ اٌدةم
حلب عامتؿطؾؾفماظظروفمالنازماٌفاممواٌقضقساتماٌدرجةمجبدولماألسؿال.م

د– رئادة اجلمعوة العامة وإدارة جلساتها:
الـمـادة العــاذــرة:م
 -1ؼؿقدي رئادةمأوديمجؾلات اىؿعقةماظعاعة رئقسماظدورةماظلابؼة إديمأنمؼؿؿماغؿؼال اظرئادةمإديمرئقس اظدورةماٌؼؾؾة.م
 -2ؼؿقدي اظرئقسمرئادة اىؿعقةماظعاعة وميـؾماٌـظؿة رقالمصرتةمرئادؿف.م
 -3ؼؽقنمظؾرئقس غائؾانموحيؾماظـائب األولمظؾرئقس ربؾماظرئقسميف عؾاذرةمعفامماظرئادة اٌـصقصمسؾقفا يفمػذاماظـظام يفمحاظةمشقابف.م
وإذا تعذرمحضقرماظرئقس واظـائبماألول ،حيؾماظـائبماظـاغل ربؾماظرئقسميف عؾاذرةمعفامماظرئادة .وسـدمتعذرمحضقرػؿ ذيقعا،مؼؼقمماألعني اظعاممبأسؿال اظرئقس.م
 -4ؼؿقدي رئقسماىؿعقة اظعاعةمإدارة جؾلاتفاموميارس بصػةمخاصةماٌفام واظصالحقاتماآلتقــة:م
أ_مؼعؾـماظرئقس اصؿؿاحمواخؿؿام اىؾلاتمواظدورات وؼؾؾغماىؿعقةماظعاعةمباظردائؾماظقاردةمإظقف.مطؿامؼعرضماٌقضقسات اظـقاردةمجبدولماألسؿالمظؾؿـاضشة وؼؼرتحمإضػالمبابماٌـاضشةم
وؼطرحماالضرتاحاتموؼعؾـماظؿقصقاتمواظؼرارات.
ب_مظؾرئقسموغائؾقف حؼماالذرتاكميف اٌـاضشاتمواالضرتاع غقابةمسـماألجفزة اظيتمميـؾقغفا.

م

هـ– جدول أعمال اجلمعوة العامة:
 الــمادة احلادوة عشرة:ؼعدماجملؾسماظؿـػقذي عشروعمجدولمأسؿال اىؿعقةماظعاعةموتؼقمماألعاغة اظعاعةمبإبالشف إديماظقصقدماألسضاء ضؾؾمعقسدماالغعؼاد بـالثةمأذفرمسؾك األضؾميفماظدورات اظعادؼةموذفرؼـم
سؾكماألضؾمباظـلؾةمظؾدوراتمشريماظعادؼة.م

وجيبمأنمترصؼمجبدولماألسؿالمذيقعماٌذطراتمواظقثائؼماٌؿعؾؼةمباٌقضقسات اٌطؾقبمسرضفا سؾكماىؿعقةماظعاعة.مم
وجيقزمأليمجفاز عـماألجفزةماألسضاء يفماٌـظؿةمأنمؼطؾبمإدراجمأي عقضقعمؼراهمضؿـ جدولماألسؿال وذظؽميفمعقسدمال ؼؼؾمسـمذفرمواحد عـماظؿارؼخماحملدد الغعؼادمجؾلة
اجملؾسماظؿـػقذيماظيتمؼعدمصقفا اىدولماٌذطقر.م
وؼؿضؿـمجدولماألسؿال بقجفمخاصماٌقضقسات اظؿاظقة:
أ_متؼرؼر اجملؾسماظؿـػقذي سـمعؿابعةمغشاط اٌـظؿةمواإلجراءاتماظيتمادبذػامظضؿان تـػقذمبرغاعج اظعؿؾماظذيمأضرتف اىؿعقةماظعاعةميفماظدورةماظلابؼة.
ب_معشروع طؾمعـمبرغاعجمسؿؾ اٌـظؿةمواظربغاعج اٌاظلمهلا.م
ج_ماٌؼرتحات واٌقضقساتماظقاردة عـماجملؾسماظؿـػقذيمدقاءمطاغتمعؼدعة عـمػذاماجملؾس بداءةمأومبـاء سؾكمرؾبماألعاغة اظعاعةمأومعـماألجفزة األسضاءمضؿـماإلجراءاتماٌؼررةميفم
ػذا اظـظام.م
د_ماٌقضقسات األخرىماظيتمدؾؼ ظؾفؿعقةماظعاعة أنمأجؾتمحبـفا وأضرتمإدراجفا يفمجدولمأسؿاهلا اٌؼؾؾ.
هـ_معامؼلؿفدمعـمأسؿالمؼؿؿمإضرار إضاصؿفاميفماىؾلةماٌكصصةمٌـاضشة جدولماألسؿال يفماىؿعقةماظعاعة.
تدرجميفمجدولمأسؿال اظدوراتمشريماظعادؼة ظؾفؿعقةماظعاعةماٌقضقساتماظيت سؼدتماظدورةمعـ أجؾماظـظرمصقفا صؼــط،معامملمتؼرر ػذهماىؿعقةمأثـاء اغعؼادػامخالف ذظؽمبأشؾؾقةم
ثؾـل األسضاءماياضرؼـ.

و – إجراءات دري العمل يف اجلمعوة العامة:م
 الــمادة الثانوـــة عشرة:*1تؿؿمأسؿال اىؿعقةماظعاعة يفمذؽؾمجؾلاتمساعة تشرتكمصقفامذيقع األجفزةماألسضاء وجيقزمظؾفؿعقة اظعاعةمأنمتشؽؾ ىاغامصرسقةمعـ بنيمأسضائفامظدرادة عقضقساتمععقـة أوم
ظصقاشةمضراراتفا وتقصقاتفا.
*2تصادق اىؿعقةماظعاعة يفمبداؼةمطؾمدورة سؾكمجدولمأسؿاهلا ،وتطرحماٌقضقسات ظؾؾقثمحبلـبمترتقـبمورودػاميفمجدول األسؿال.موجيقز ظؾفؿعقةماظعاعة تؼدؼؿمعـاضشة بـدم
سؾكمآخر.م
*3ظؽؾموصدمعـموصقدماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماٌاظقةمواحملادؾة صقتمواحدميفماالضرتاع يفماىؿعقةماظعاعة ،والمجيقزمأليموصد أنمميـؾموصدامآخر أومأنمؼصقتمسـف.م
*4ؼؽقنماظؿصقؼت سؾـقامبرصعماظقد أومباظـداءمباالدؿ أومدرؼامسـمررؼؼ اظؽؿابةموذظؽ حلبمايالماظذي ؼؼدرهماظرئقس،موتدرجممبقضرماىؾلة غؿقفةماالضرتاع.م

*5إذامرؾب وصدمعـماظقصقد تعدؼؾمتقصقةمأو ضرارمعـماظؿقصقات أوماظؼراراتماٌعروضة سؾكماىؿعقةماظعاعة ،ؼؿؿماظؿصقؼتمأوال سؾكمإجراءماظؿعدؼؾ عـمحقثماٌؾدأ صإذاممتتماٌقاصؼة
سؾقفمجيريماظؿصقؼت بعدمذظؽمسؾكمصقغة اظؼرارمأوماظؿقصقة اٌعدظة.م
*6تؿكذماىؿعقة اظعاعةمضراراتفا وتقصقاتفاممبقاصؼة األشؾبقةماٌطؾؼة ظألسضاءماياضرؼـ صقؿامسداماياظة اظيتمجيريمصقفاماظؿصقؼتمسؾكمتعدؼؾ اظـظامماألدادل أومإدراجمعقضقساتم
جدؼدةميفمجدول أسؿالماظدورات شريماظعادؼة ،صؿؿؿماٌقاصؼةمبأشؾؾقةمثؾـل األسضاءماياضرؼـ.م
*7إذامأدػرت غؿقفةماظؿصقؼت سـمتعادلميفماألصقاتمورىمإسادةماظؿصقؼت ،صإذامتعادظتماألصقات يفماٌرةماظـاغقة ؼرجحماىاغبماظذي عـفماظرئقس.م

ز – ادلـــــــــــراقبون:
 ادلــادة الثالثة عشرة:جيقزمدسقة اهلقؽاتمواٌـظؿات اظدوظقةمواإلضؾقؿقة واظقرـقةموطذظؽ اًرباءمدقاء عـماظدولماظعربقة أومعـمشريػاميضقرماجؿؿاساتماىؿعقة اظعاعةمبصػةمعراضؾني.
ظقسمظؾؿراضبمحؼ اظؿصقؼت،موظؽـ جيقزمأنمؼلؿحمظفمرئقسماىؿعقة اظعاعةمباالذرتاك يفماٌـاضشات.

 -2اجمللس التنفوذي:
أ – تشكول اجمللس التنفوـذي:
ادلـــــادة الرابعة عشرة:
ؼؿؽقنماجملؾس اظؿـػقذيممما ؼؾل:
م-رئقس اىفازماٌلؿضقػ ظؾفؿعقةماظعاعة أوماظرئقسماٌـؿكب )رئقلـا(.
رئقسماظدورةماظلابؼةمظؾفؿعقةماظعاعة)غائؾا أوال(.مرئقسماظدورة اٌؼؾؾةمظؾفؿعقة اظعاعة )غائؾامثاغقا(.األعاغةماظعاعةمظؾؿـظؿةماظعربقة.مثاغقة أسضاءمتـؿكؾفؿ اىؿعقةماظعاعة باالضرتاعماظلريمٌدةمدتمدـقات.م*متؼقمماألعاغةماظعاعةمبإخطارماألجفزةماألسضاءمظؿؼدؼؿماظرتذقحمظؾعضقؼةميفماجملؾسماظؿـػقذيموذظؽمضؾؾماربعةماذفرمعـماغعؼادماىؿعقةماظعاعةم،مسؾكم

أنمتصؾمرؾؾاتماظرتذقحم

ظألعاغةماظعاعةمضؾؾمذفرؼـمعـمعقسدماغعؼادماىؿعقةماظعاعة.م
*ؼؿفددمغصػماألسضاء باالغؿكابميف طؾمدورةماغعؼاد سادؼةمباالضرتاعماظلري.

ب– اختصاصات اجمللس التنفوذي:
 الــمادة اخلامســــة عشرة:خيؿصماجملؾسماظؿـػقذي باألسؿالمواٌفام اظيتمتقطؾفامإظقفماىؿعقةماظعاعة وميارسمسؾكموجف اًصقصمعامؼؾل:
*1تـػقذمأحؽامماظـظامماألدادلمظؾؿـظؿةمواضرتاحماظؿعدؼالت اظيتمؼرىماجملؾس اظؿـػقذيمإدخاهلا سؾقفامورصعفا إديماىؿعقةماظعاعة ٌـاضشؿفاموإضرارػا وذظؽموصؼامظؾؼقاسد اٌـصقصم
سؾقفا يفمػذاماظـظام.
*2درادة طؾمعـمعشروعمبرغاعج اظعؿؾمظؾؿـظؿة وعشروعماظربغاعج اٌاظلمهلاماظذي أسدتفماألعاغة اظعاعة،موتؼدميفمبصقرةماضرتاحمإديماىؿعقةماظعاعةمإلضراره.
*3عؿابعة تـػقذمبرغاعج اظعؿؾمبعدمإضراره يفماىؿعقةماظعاعةموادباذمعامؼؿطؾؾف األعرمعـمإجراءات ظضؿانمحلـمتـػقذهمععمعراساةمعامؼطرأ أثـاءمذظؽمعـمزروف بنيماظدورتنيماظعادؼؿنيم
ظؾفؿعقة اظعاعة.
*4تؼدؼؿ تؼرؼرمإديماىؿعقة اظعاعةميفمبداؼة دورةماغعؼادػاماظعادؼةمؼؿضؿـ بقانمغشاطماٌـظؿة خاللماظػرتةماظلابؼةماظقاضعةمبنيمدورتل االغعؼادماظعادؼؿني وتقضقحمعدىمهؼقؼمامل غظؿة م
ظألػداف اظيتموجدتمعـمأجؾفا واضرتاحماظقدائؾماظؽػقؾةمبؿقؼقؼفا.
*5اضرتاح جدولمأسؿالماىؿعقة اظعاعةميفمدوراتفا اظعادؼةموشري اظعادؼةموإسداد اظرتتقؾاتماظالزعة الغعؼادػاميف اٌقسدماحملدد يفماظؼرارماٌؿكذ يفمػذاماظشأنموذظؽ باظؿـلقؼمععماألعاغة
اظعاعةمواىفاز سضقماٌـظؿة يفماظدوظةماظيتمدؿـعؼدمصقفاماىؿعقة اظعاعة،مصقؿا إذامتؼررمسؼدػا يفمشريمعؼرماألعاغةماظعاعّةمظؾؿـظؿة.م
*6اٌقاصؼة سؾكمدسقةماىؿعقة اظعاعةمإديمسؼد دورةمشريمسادؼة وصؼامظإلجراءات واظؼقاسدماٌـصقص سؾقفاميفمػذاماظـظام.
*7اٌقاصؼة سؾكمدسقةماًرباء واٌـظؿاتماظدوظقة واإلضؾقؿقةمأوماهلقؽاتماظقرـقة داخؾماظدولم(طاىاععات وشريػا )ماظيتمتؿالءم أغشطؿفامععماخؿصاصات اٌـظؿةم،موذظؽ يضقرم
جؾلاتماىؿعقة اظعاعةمأومبعض اظؾفانماٌـؾـؼة سـفامبصػةمعراضؾني.
*8إضرار اٌقازغةماظلـقؼة ظؾؿـظؿةموايلاب اًؿاعلمظؽؾمدـة عاظقةموذظؽمبعد االرالعمسؾكماظؿؼرؼر اٌاظلماظذيمتؼدعفمىـةماظرضابة اٌاظقةمسؾكمذظؽ ايلاب.
*9مإضرارماًطةماظؿـػقذؼةمظؾؿكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿة.م

ج– دعوة اجمللس التنفوذي وانعقاده:
 الــمادة الساددــــة عشرة:*1ؼـعؼد اجملؾسماظؿـػقذي يفمدورةمسادؼةمعرةمواحدةمسؾكماألضؾ،موجيقزماغعؼاده يفمدوراتمشريمسادؼة خاللماظلـةمعؿك رأىمضرورةمظذظؽ ،أومبـاءمسؾكمرؾب األعاغةماظعاعة.م
*2ؼعؼدماجملؾس اظؿـػقذيماجؿؿاساتف اظعادؼةمأومشري اظعادؼةميفمعؼر األعاغةماظعاعة أوميفمإحدىماظدول األسضاء،مبـاء سؾكمدسقةمعـفا وعقاصؼةماجملؾس اظؿـػقذي.م

الــمادة السابعــــة عشرة:
تؼقمماألعاغة اظعاعةمبإبالغ اظدسقةمإديماألجفزة األسضاءميفماجملؾس اظؿـػقذيميضقر جؾلاتفمضؾؾمعقسد االجؿؿاعمبشفرؼـ سؾكماألضؾ.م
وهاط األعاغةماظعاعة مبقاصؼةمأسضاءماجملؾسماظؿـػقذي سؾكمايضقر،موسدد أسضاءمطؾموصدمووزائػفؿ ضؾؾمعقسدماالغعؼاد.م

الــمادة الثامنــــة عشرة:
*1ؼعؿرب اغعؼادماجملؾس اظؿـػقذيمصقققا حبضـقرماظرئقـسمأومعـمحيؾمربؾف عـماظـقابم سؾكماظرتتقبماظـائبماألولمثؿماظـائبماظـاغلمـموصؼامهلذاماظـظام – وغصػمسددماألسضاءمسؾكم
األضؾ.م
*2ميـؾماىفاز األسؾكمظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾةميف اجؿؿاساتماجملؾس اظؿـػقذيمرئقلف ،ويفمحالمتعذرمحضقره ميؽـمأنمؼـقبمسـف أحدمطؾارماظعاعؾني صقف.
*3إذاممل ؼؿؿؽـمأيمجفاز سضقميفماجملؾس اظؿـػقذيمعـمحضقر اجؿؿاساتماجملؾس اظؿـػقذيمصقفب إخطارماألعاغةماظعاعةمبذظؽمضؾؾ عقسدماالجؿؿاع.
*4حيددماجملؾس اظؿـػقذيمعقسد وعؽانماجؿؿاسف اظؿاظل،موتقجف اظدسقةمعـمضؾؾ األعاغةماظعاعة.م

د– رئادة اجمللس التنفوذي وإدارة جلساته:
الــمادة التادــعــة عشرة:
*1ؼرأس اجملؾسماظؿـػقذي رئقسماىؿعقة اظعاعةموؼلؿؿر يفمرئادؿفمحؿك اجؿؿاعماىؿعقة اظعاعةميفمدورتفا اظعادؼةماظؿاظقة.
*2ؼؼقمماظرئقس بإدارةمجؾلات اجملؾس،مطؿامؼؼقم بعرضمجدولماألسؿال واٌقضقساتماظقاردة بف،موأؼةمعقضقساتمأخرى،موظفمأنمؼعرض بعضماٌقضقسات سؾكمأسضاءم اجملؾس
اظؿـػقذيمباٌرادؾة وخارجمصرتاتماغعؼاده.
*3حيؾماظـائبماألولمظؾرئقسمربؾماظرئقسميفمإدارةمجؾلاتماجملؾس اظؿـػقذيميفمحال تعذرمضقامماظرئقسمبأسؿالماظرئادة أليمدؾبمطان.موإذا تعذرمحضقرماظرئقسمواظـائبماألول

حيؾماظـائبماظـاغل ربؾماظرئقسميف عؾاذرةمعفامماظرئادة .وسـدمتعذرمحضقرػؿ ذيقعا،مؼؼقمماألعنيماظعاممبأسؿال اظرئقس.

هـ– جدول أعمال اجمللس التنفوذي:
الــمادة العشرون:
*1تؼـقم األعاغةماظعاعة – بعدماظؿشاورمعع رئقسماجملؾسماظؿـػقذي – بإسدادمجدولمأسؿال اجملؾسماٌؼرتح وبرغاذبفماظزعين وإرداظفمإديمأسضاء اجملؾسماظؿـػقذي ضؾؾ معقسدماالجؿؿاعم
بشفرؼـمسؾكماألضؾ.م
*2ؼؼرماجملؾس اظؿـػقذيميفمبداؼة طؾماجؿؿاعمظفمجدولماألسؿالماٌؼرتح.
*3ؼؿضؿـ جدولماألسؿال – بقجفمخاصم–ماظـؼاط اظؿاظقة:م
مأ-متؼرؼرمرئقس اجملؾسماظؿـػقذي سـمغشارفموغشاط اجملؾسماظؿـػقذي عـذمآخرماجؿؿاع ظف.م
مب-متؼرؼرماألعاغة اظعاعةمعنمغشارفا عـذمآخرماجؿؿاعمظؾؿفؾس.م
مج-معشروعماظربغاعجماٌاظلموعشروعماٌقازغةموذظؽميفماالجؿؿاعماظلابؼ ظؾدءماظدورةمأو اظلـةماٌاظقة حلبمايال.
د-ماٌقضقساتماظيت دؾؼمأنمضررماجملؾس اظؿـػقذيمإدراجفاميفمجدولماألسؿال.م
مػـ-ماٌقضقساتماظيت ترىماألعاغةماظعاعة سرضفامسؾكماجملؾسماظؿـػقذي.
مو-معــامؼلؿفدمعـ أسؿــــــال.

و– إجراءات دري العمل يف اجمللس التنفــوذي:
الــمادة احلادوة والعشرون:
*1ؼصادق اجملؾسماظؿـػقذي يفمبداؼةمطؾمدورة سؾكمجدولمأسؿاظف ،وؼطرحماظرئقس اٌقضقساتمظؾؾقث حبلبمترتقبمورودػا يفمجدولماألسؿال ،وجيقزمظؾؿفؾس اظؿـػقذي تؼدؼؿم
عـاضشةمبـدمسؾك آخر.م
*2ظؽؾمسضق عـمأسضاءماجملؾس اظؿـػقذيمصقتميفماالضرتاع ،والمجيقزمأليمسضق أنمميـؾمسضقامآخر أومأنمؼصقتمسـف.

*3ؼؿكذماجملؾس اظؿـػقذيمضراراتف مبقاصؼةمأشؾؾقة األسضاءماياضرؼـ ،صقؿامسداماياظة اظيتمجيرىمصقفا اظؿصقؼتمسؾكماضرتاع تعدؼؾماظـظام األدادلمأوماظدسقة ألسؿالماظدورةمشريم
اظعادؼةمظؾفؿعقة اظعاعةمصؿؿؿماٌقاصؼة بأشؾؾقةمثؾـلماألسضاءماياضرؼـ.
*4تطؾؼ اظػؼراتماظرابعة واًاعلةمواظلابعة عـماٌادةماظـاغقةمسشرةماٌؿعؾؼة بإجراءاتمدري اظعؿؾميفماىؿعقة اظعاعة،مسؾكمإجراءات دريماظعؿؾميفماجملؾس اظؿـػقذي.

ز– اللجان الفرعوة ادلنبثقة عن اجمللس التنفوذي:م
الـمادة الثانوة والعشرون:
*جيقزمظؾؿفؾس اظؿـػقذيمأنمؼشؽؾ ىاغامصرسقةموصرقمسؿؾمعـ أسضاءماٌـظؿةمأومأنمؼلؿعنيمخبرباءمظدرادةمعقضقساتمععقـة.م
*وتؼدمماظؾفانماظػرسقةموصرقماظعؿؾ واًرباءمتؼارؼرػامإديماجملؾسماظؿـػقذي عؿضؿـةماظرأي يفماٌقضقسات اٌقطؾةمإظقفامدرادؿفاموصقصفا .م
*المجيقزمدسقةمعراضؾنيميضقرماجؿؿاساتماجملؾسماظؿـػقذي.م

 -3األمـــانـــة العـــامــــة:
ادلـــــادة الثالثة والعشرون:م
*دبؿارماىؿعقة اظعاعةمأحدماألجفزة األسضاءمظؿقظل عفامماألعاغة اظعاعةمظؾؿـظؿةم ،وذظؽموصؼامظألحؽام اٌـصقصمسؾقفا يفمػذاماظـظام.م

ادلـــــادة الرابعة والعشرون:
*األعنيماظعام ظؾؿـظؿةمػقمرئقس اىفازماظعضق اظذيمدبؿارهماىؿعقة اظعاعةمظؾؼقام بأسؿالماألعاغة اظعاعة،موػقمؼرأس األعاغةماظعاعة ،وؼؼقممغائؾفميف اىفازماٌذطقر مبفاممغائبماألعني
اظعامموحيؾمربؾف أثـاءمشقابفمألي دؾبمطان.م

ادلـــــادة اخلامسة والعشرون:
تؿقديماألعاغة اظعاعةمظؾؿـظؿةماظؼقام باألسؿالماظؿاظقة:مم
*1اظعؿؾ سؾكمتـػقذمأحؽام اظـظامماألدادل ظؾؿـظؿةموذظؽميفمإرارماٌفام اٌقطقظةمإظقفا.م
*2إسداد عشروعمجدولمأسؿال اجؿؿاعماجملؾس اظؿـػقذيمتضؿقـف بقجفمخاصماٌؼرتحات اظقاردةمإظقفا عـماألجفزةماألسضاء.
*3تـػقذ ضراراتماجملؾس اظؿـػقذيمواىؿعقة اظعاعةموذظؽمضؿـ ايدودماظيتمؼطؾب عـفامذظؽ.

*4اظؼقام مبفاممأعاغةماظلر ظؾؿـظؿةمواظؿشؽقالت اٌـؾـؼةمسـفا وبقجفمخاصمأعاغة درمجؾلاتماىؿعقة اظعاعةمواجملؾس اظؿـػقذيموتلفقؾ عامؼدورمصقفاموإسداد رباضرماىؾلات
وتعؿقؿفامسؾك األجفزةماألسضاء.مم
ويفمحاظةمسؼد اىؿعقةماظعاعة أوماجملؾسماظؿـػقذي جؾلاتفؿاميفمشري عؼرماألعاغةماظعاعة،مؼؿقديمجفازماظرضابة اٌاظقةمواحملادؾة األسؾكميفماظدوظة اٌضقػةمععاوغة األعاغةماظعاعةم يفمعفامم
أعاغة اظلر.مويفمحاظة تعذرمحضقرماألعاغة اظعاعةمجؾلات إحدىماظؿشؽقالت اظيتمتعؼدميفمإحدى اظدولماٌضقػة ،ؼؼقممجفازماظدوظة اٌضقػةمبأسؿال أعاغةماظلر.م
*5إبالغ اظدسقةمظألجفزة األسضاءميضقر دوراتماىؿعقة اظعاعةمواجؿؿاسات اجملؾسماظؿـػقذي ،طؿامتؿقديمتؾؾقغماظدسقةمظؾؿراضؾني يضقرمجؾلاتماىؿعقة اظعاعة.
*6إسداد عشروعمطؾمعـمبرغاعج اظعؿؾمظؾؿـظؿةمواظربغاعجماٌاظل هلا.
*7حضقرمجؾلات اىؿعقةماظعاعة واجملؾسماظؿـػقذيماظعادؼةموشري اظعادؼة.م
*8اضرتاح دسقةماًرباء واهلقؽاتمواٌـظؿات اظيتمترشبميفمحضقرماجؿؿاساتماىؿعقة اظعاعةمطؿراضؾني سؾكماجملؾسماظؿـػقذي.م
*9اضرتاح سؼدمدوراتمشري سادؼةمظؾؿفؾس اظؿـػقذي،مععمإؼضاحماألدؾاب اظداسقةمظالجؿؿاسات واٌقضقساتماٌراد حبـفا.م
*10إسداد دفؾمؼؿضؿـمأمساء وسـاوؼـماألجفزة اظعؾقامظؾرضابة اٌاظقةمواحملادؾة األسضاء،مععمهدؼد اىفةماظيتمتؿؿ االتصاالتمواٌرادالت ععفاميفمطؾمجفاز ،وإدخالمعامؼلؿفد
عـمتعدؼالتمسؾك اظؾقاغاتماظقاردة صقف.
*11اظؼقام جبؿقعماالتصاالت واٌرادالتمواألسؿال اإلدارؼةماظالزعة.م
*12حػظمرباضر جؾلاتماىؿعقة اظعاعةمواجملؾسماظؿـػقذيمواٌؽاتؾات واظدراداتمواألحباث اٌؿعؾؼةمبـشاطماٌـظؿة.م
*13اإلذراف سؾكمعامتصدرهماٌـظؿة عـمدراداتموأحباث وذبالتموغشرات وعؿابعةمإسدادػا ورؾعفاموتقزؼعفا إالمصقؿامإذامضرر اجملؾسماظؿـػقذي إدـادماإلذرافمسؾقفامإديمػقؽة ؼؿؿم
إغشاؤػامهلذا اظغرض.
*14إسداد عشروعمعقازغة اٌـظؿةماظلـقؼة يفمضقءماظؿؼدؼرات اظقاردةميفماظربغاعج اٌاظلمظؾؿـظؿة اظذيمأضرتفماىؿعقة اظعاعةمسـماظدورة اظؼادعة،موطذا إسدادمعشروعمطؾمعـمايلابم
اًؿاعل ظؿؾؽماظلـةموعشروع ايلابماًؿاعل ظؾربغاعجماٌاظل.

ادلـــادة الساددة والعشرون:
*ظؾفؿعقة اظعاعةمواجملؾس اظؿـػقذيمواألعاغة اظعاعة،مطؾمصقؿا خيصف،موضعمغظاعف اظداخؾلموذظؽ حلبمعؿطؾؾاتمحلـ دريماظعؿؾمصقف مبامالمؼؿعارض

ععمأحؽاممػذاماظـظام.

ثالثــا :مالوــة ادلنظمة:م
ادلـادة السابعة والعشرون:م
*1تؾدأ اظلـةماٌاظقة ظؾؿـظؿةميفمشرة طاغقنماظـاغلم"ؼـاؼر"معـمطؾ سامموتـؿفلميف شاؼةمطاغقنماألول "دؼلؿرب"معـف.م
*2تعدماألعاغة اظعاعةمعشروع اظربغاعجماٌاظل ظؾؿـظؿةمسـماظلـقاتماٌاظقة اظـالثماظيتمتؾدأ عـمأولماظلـةماٌاظقة اظيتمتؾلماغعؼاد اظدورةماظعادؼة ظؾفؿعقةماظعاعة ،وتعرضفمسؾكماجملؾس
اظؿـػقذيمظؾؿقاصؼة سؾقف،موعـمثؿمؼرصع إديماىؿعقةماظعاعة إلضراره.م
*3ؼعدمعشروع عقازغةماٌـظعة اظلـقؼةمعـمضؾؾ األعاغةماظعاعةميفمضقءماظؿؼدؼراتماظقاردةميفماظربغاعجماٌاظلمظؾؿـظؿة اظذيمأضرتفماىؿعقة اظعاعة.م
*4ؼؾؾغمعشروع اٌقازغةمإدي أسضاءماجملؾس اظؿـػقذيمضؾؾمعقسدماجؿؿاعماجملؾس اظؿـػقذيمبقضت طافمظدرادؿف.م
*5ؼعؿؿد اجملؾسماظؿـػقذي اٌقازغةماظلـقؼة ظؾؿـظؿةمضؾؾمبدءماظلـةماٌاظقة اظيتمتعقدمهلا تؾؽماٌقازغة.
*6تعدماألعاغة اظعاعةمعشروع ايلابماًؿاعل سـمطؾمدـةمعاظقة وتؾؾغفمإديمأسضاء ىـةماظرضابة اٌاظقةميفمغفاؼةمذفرمطاغقنماظـاغل "ؼـاؼر"معـماظلـة اٌاظقةماظؿاظقة ظؾلـةماظيتمؼعقد
هلامذظؽمايلاب.م
*7ؼؼرمايلاب اًؿاعلمظؾؿقازغة وصؼامظؾطرؼؼة اظيتمتعؿؿدمبفا تؾؽماٌقازغة ،وذظؽمبعدماالرالع سؾكمتؼرؼرمىـةماظرضابةماٌاظقة.م
*8إذامتأخر إضرارماظربغاعج اٌاظلمأوماٌقازغة اظؿؼدؼرؼةمظؾؿـظؿة ظلـةمعاظقةمعا ،صقعؿؾمبؿؼدؼرات اظلـةماٌاظقةماظلابؼة،مرؼـؿا ؼؼرماظربغاعج أوماٌقازغة ،سؾكمأنمتدخؾماٌؾاظغ احملصؾةم
واٌصروصة يفمحلابماظلـة اٌاظقةماىدؼدة.م
*9ؼعدمرئقس اجملؾسماظؿـػقذي تؼرؼرامسـماظقضع اٌاظلمظؾؿـظؿة وؼؼدعفمإديماىؿعقة اظعاعةميفمدور اغعؼادػاماظعادي عؾقـامصقفمعدى تـػقذماظربغاعج اٌاظلماظلابؼ ،سؾكمأنمترصؼمبفذا
اظؿؼرؼرمايلابات اًؿاعقةماٌعؿؿدة عـمضؾؾفمعصققبة بؿؼارؼرمىـة اظرضابةماٌاظقة.م

ادلـادة الثامنة والعشرون:
وتم متوول موازنة ادلنظمة من:
*1علاػؿة األجفزةماألسضاء يفماٌـظؿة ،وهددمػذهماٌلاػؿة وصؼامظـلبمعلاػؿة اظدولماظعربقة يفمعقازغةمجاععة اظدولماظعربقة .وؼؿقديماألعني اظعاممظؾؿغظؿة إبالغماألجفزة األسضاءم
ضقؿة اٌلاػؿةماظيت جيبمسؾكمطؾمجفازمدصعفا،موذظؽمصقر اسؿؿادماٌقازغة عـمضؾؾماجملؾسماظؿـػقذي.

*2اإلساغات واظؿربساتماظيت تؼدعفاماألجفزة األسضاءميفماٌـظؿة واٌـظؿاتمواهلقؽات بشرطمأالمتؿعارض ععمأػدافماملغظؿة وأنمؼقاصؼمسؾقفا اجملؾسماظؿـػقذي.م
*3اظقصر اٌؿقؼؼمعـماظلـقات اٌاظقةماظلابؼة وذظؽمبعدمأنمهؿػظ ظؾؿـظؿةمباحؿقارل حيددمعؼداره ماجملؾسماظؿـػقذيمبؼرار عـف.م
*4إؼرادات أخرىمعؿـقســــة.م
ادلـادة التادعة والعشرون:مم
تـظؿماظؼقاسد اٌاظقةماظالزعة إلدارةمأعقال اٌـظؿةموصرفمغػؼاتفامبؼرار عـماجملؾسماظؿـػقذي بـاءمسؾكماضرتاح األعاغةماظعاعة.م
ادلـادة الثالثــون:م
تعنيماىؿعقة اظعاعةميفمطؾمدورة اغعؼادمسادؼة هلامىـةمظؾرضابة اٌاظقةمتؿؽقن عـمجفازؼـمأصؾقني عـماألجفزةماألسضاءموجفازؼـماحؿقارقني ظؾؼقاممبأسؿالمعراضؾةمحلابات اٌـظؿة .م
وظرئلس اجملؾسماظؿـػقذي ،يفمحاظةمتعذرمضقام أيمعـماظعضقؼـ االحؿقارقني بفذهماٌفؿة أنمؼطؾبمعـمسضق أومسضقؼـمعـماألجفزة األسضاءماظؼقام بفا،محلبمايال.م
وؼؽقنماخؿقار وتعقنيمأسضاء ىـةماظرضابة اٌاظقةمعـمشريماألجفزةماألسضاء باجملؾسماظؿـػقذي سؾكمأنمتؼدممػذهماظؾفـةمتؼرؼرػا إديماجملؾسماظؿـػقذي بشأنمحلابمخؿاعلمطؾمدـةم
سؾكمحده ضؾؾمغفاؼةمذفرمذؾاطم"صرباؼر"معـماظلـةماظؿاظقةمظؿؾؽ اظلـة.م

تعــــــدول النظام األدادي:
ادلـادة احلادوة والثالثون:ماقرتاح التعـدول:
*1ؼطرحمعقضقع تعدؼؾماظـظام األدادلمأعام اجملؾسماظؿـػقذي إعامبداءةمعـماجملؾس غػلفمأومبـاءمسؾك اضرتاحمعـماألعاغة اظعاعةمأومرؾب ربعمأسضاءماٌـظؿة سؾكماألضؾ.م
*2ؼدرسماجملؾس اظؿـػقذيماظؿعدؼؾ اٌؼرتح،مويف حالماٌقاصؼة سؾقفمؼؼررمإدراجف يفمعشروعمجدول أسؿالماىؿعقةماظعاعةميفمدورتفا اظؿاظقة.م
ادلـادة الثانوة والثالثون:مالتصووت على التعدول:
جيرىماظؿصقؼت سؾكماظؿعدؼؾميف اىؿعقةماظعاعة عـمحقثماٌؾدأ أوال.مصإذامحاز سؾكمعقاصؼةماألشؾؾقة اٌطؾؼةمألسضاءماٌـظؿةماياضرؼـ ،ررحمغصماظؿعدؼؾ ظؾؿـاضشةمثؿمؼصقت سؾقف.م
والمؼعؿرب غصماظؿعدؼؾمعؼرا إالمإذامواصؼمسؾقف ثؾـامأسضاءماٌـظؿة اياضرؼـ.مصإذا ملمحيصؾمسؾكمػذه األطـرؼةمؼؤجؾ حبثماٌقضقعمإدي دورةماىؿعقة اظعاعةماظؿاظقةمٌـاضشؿفم
واظؿصقؼت سؾكمغصفمذبددا.م

أحكام انتقالوــــــــة وختاموـــــة:
ادلـادة الثالثة والثالثون:م
جيقزمدسقةمأولمذيعقةمساعةموأولمذبؾسمتـػقذيمظؾؿـظؿةمإدي االغعؼادمبعد اظعؿؾمبفذاماظـظام دونماظؿؼقدمباٌدد اٌـصقصمسؾقفا صقف.م

ادلـادة الرابعة والثالثون:
ؼعؿؾمبفذاماظـظام عـمتارؼخم2010/10/27موؼؾغكمطؾمعامخياظػفمعـمأحؽام.
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