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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 

 ُّ  د زئِس مجلس هىاب الضعب وهائبُه،الس

 ُّ  زئِس الحكىمت ومسافقُه، دالس

 ُّ  ادة أعظاء مجلس هىاب الضعب،داث والّس الس

 

جدكّغي لجىت الىـام الضازلي والحصاهت والِىاهحن البرإلااهُت والِىاهحن الاهخسابُت بإن حلغض 

غها خ٘ى  لؿىت  01اإلاخللّ بسحب ؤخٖام الِاهىن كـضص  74/5102مكغوق الِاهىن كضص كلُٕم جٍِغ

اإلاخللّ بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء  0892ماعؽ  9اإلااعر في  0892

    .الىػني الخإؾِس ي اإلاجلـ

 

 دًم املضسوع: ـــــأوال: جق

 

مبر  02ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي زال٘ اإلاّضة الخإؾِؿُت التي ُظىها بضاًت مً  جمّخم هًى

مبر  01بلى  5100 بمىذ وامخُاػاث زظلذ للحجؼ بلىىان ؤهـمت الخِاكض وعؤؽ اإلاا٘ كىض  5107هًى

اة صون ؤن ًِم بخضار هـام زاص  لٌاثضتهم ؤو سحب هـام الخِاكض الخاص بإكظاء مجلـ الًى

 كليهم. 0892ماعؽ  9اإلااعر في  0892لؿىت  01الىىاب اإلادضر بمِخض ى الِاهىن كضص 

ت ًتراث جلٗ اإلاهام  وباهتهاء مهام اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي بغػث كّضة بقٖالُاث بسصىص حؿٍى

 بػاء ؤهـمت الخِاكض وعؤؽ اإلاا٘ كىض الىًاة.

ب كً هظه الىطلُت خغمان اللضًض مً الىىاب مً حغاًت الخِاكض ومؼالبت البلع  وخُث
ّ
جغج

 آلازغ باؾترحاق اإلاؿاهماث اإلاِخؼلت مً مىدهم.

 



 

 

 

واكخباعا بلى ؤخُِت ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي في الخمّخم بجغاًاث الخِاكض كلى ملنى 

ّ بىـام 0892لؿىت  01ؤخٖام الِاهىن كضص 
ّ
جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب باكخباع ُظائهم  اإلاخلل

مً الضؾخىع الظي ًىّص كلى ؤّن اإلاباصت ألاؾاؾُت للظمان  12"إلاّضة جإؾِؿُت" وجؼبُِا للٌصل 

ت هظه  ِض جّم بكضاصًالاحخماعي جخسظ قٖل ُىاهحن كاصًت،  مكغوق الِاهىن اإلالغوض الغامي بلى حؿٍى

الٌتراث وجمخُم ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي باإلاىاًم الغاحلت بليهم بمِخض ى الىـام الِاهىوي 

 اإلاىؼبّ كليهم في مجا٘ الظمان الاحخماعي.

 0892 لؿىت 01وججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن حؿىٍت الٌتراث الخإؾِؿُت جّم اكخماصها في الِاهىن كضص 

ت وطلُت  ّ بدؿٍى
ّ
ّ بىـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب خُث جّم جظمُىه ؤخٖاما اهخِالُت جخلل

ّ
اإلاخلل

ش  0821ت ــــؤكظاء اإلاجلـ الِىمي الخإؾِس ي اإلادضر في ؾى بلىىان اإلاضة الخإؾِؿُت اإلاِّظاة ُبل جاٍع

 صضوع الِاهىن اإلاظٔىع.

ي طاث الخ
ّ
ي بسصىص ؤكظاـــــــٓما جّم جىخ

ّ
ً خُث جّم سحب الِاهىن كضص مص  ء مجلـ اإلاؿدكاٍع

ت الىُابُت  0892لؿىت  01 ّ بىـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء هظه الوًغ
ّ
اإلاخلل

لُت  09اإلااعر في  5112ت لؿى 27بمِخض ى الِاهىن كضص   .5112حٍى

ه جسصم مً اإلاؿاهماث اإلاضًىكت للصىضَو الىػني 
ّ
ض جّم الخإُٓض كلى ؤه للخِاكض والحُؼت ُو

ؼالب  الاحخماكُت اإلابالى اإلاضًىكت مً ُبل اإلالني باألمغ بلىىان هٌـ اإلاّضة في بػاع هـام جِاكض آزغ ٍو

 اإلالىُىن باألمغ بٌاَع اإلاؿاهماث ًِؽ في خضوص اليؿب اإلاؿخىحبت بلىىان هـام جِاكض مجلـ الىىاب.

خامى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي ؤن ًِّضمىا مؼلبا ٓخابُا بلى الصىضَو  ٓما ًمًٕ ألعامل ٍو

ِا للكغوغ اإلاىصىص  الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت ُصض الاهخٌاق بجغاًت ألاعامل والُخامى ًو

 كليها بهظا الِاهىن.

ً اإلاكغوق اإلالغوض ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي الظًً لم ًىسغػىا 
ّ
وبصٌت اؾخثىاثُت، مٕ

كض والحُؼت الاحخماكُت والغاهبحن في الاهخٌاق بإخٖام هظا الِاهىن مً في الصىضَو الىػني للخِا

ش وكغ هظا الِاهىن بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت  بمٖاهُت ػلب الاهسغاغ في ؤحل ؾخت ؤقهغ مً جاٍع

 الخىوؿُت.

 



 

 

 ــــــثاهُا: أع
ّ
 جىت: مال الل

 

ماعؽ  8اإلااعر في  1985لؿىت  16اإلاخللّ بسحب ؤخٖام الِاهــىن كـضص  الِاهىن وعص مكغوق 

كلى  اإلاخللّ بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 1985

ش مجلـ هىاب الكلب  ِا 2015حىان  22مً الحٖىمت بخاٍع بغؾالت اؾخعجا٘ الىـغ وؤخُل كلى  مًغ

ش لُت 16 اللجىت بخاٍع امخضاص كلى  غوق هظا الِاهىن ــــاللجىت مك وفي هظا ؤلاػاع جضاعؾذ 2015 حٍى

 كلى الىدى الخالي: حلؿخحن وطلٗ

 

 ش ــــــحلؿت ؤولى بخ ـــحــــٍى 21اٍع  ،مكغوق الِاهىن  زّصصذ للىِاف اللام خ٘ى مظامحن، 2015لُت ــ

   ش لُت 24حلؿت زاهُت بخاٍع ذ كلى م 2015حٍى  .الِاهىن  كغوقزّصصذ  للخصٍى

 

غ خىصلت ألكما٘ اللجىت وهخاثج مضاوالتها خ٘ى اإلاكغوق اإلالغوض، وطلٗ كلى       دىا٘و هظا الخٍِغ ٍو

 الىدى آلاحي:

 

 اش العام:ــــــــــــــــــالىق .0
 

لجىت الىـام الضازلي والحصاهت والِىاهحن البرإلااهُت والِىاهحن الاهخسابُت الىـغ في  باقغث

 8اإلااعر في  1985لؿىت  16اإلاخللّ بسحب ؤخٖام الِاهىن كـــــــضص  47/2015مكغوق الِاهىن كضص 

 اإلاخللّ بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 1985ماعؽ 

لُت  21ال٘ الجلؿت اإلاىاًِت لُىم الثالزاء ز  .2015حــــٍى

ؼ باألؾاؽ مؿخٌُع بحن الؿُضاث والؿاصة الجلؿت هِاف  زال٘ هظه ؤزحرو 
ّ
ؤكظاء اللجىت جٓغ

 خ٘ى الىِاغ آلاحي طٓغها: 

 

 

 



 

  ت وطلُت ؤكظاء الخإُٓض كلى ؤهمُت مكغوق هظا الِاهىن اللاصي الظي ًخجّز٘ في بػاع حؿٍى

الخإؾِس ي ججاه ؤهـمت الظمان الاحخماعي في ؿل هُاب هـام زاص لٌاثضتهم اإلاجلـ الىػني 

اإلاخللّ بظبؽ  1985ماعؽ  8اإلااعر في  1985لؿىت  16وكضم سحب ؤخٖام الِاهىن كــــــضص 

  هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كليهم بلى خض آلان،
 

 جىت
ّ
ت  كلى اجٌّ ؤهلب ؤكظاء الل ؤن مكغوق الِاهىن اإلالغوض للخضا٘و ًىضعج في بػاع حؿٍى

م مـلمت كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي خُث  وطلُت وهى ُاهىن اؾخثىاجي حاء لًغ

خغم اللضًض مً الىىاب مً حغاًت الخِاكض عهم ؤن الٌترة التي ُظىها زال٘ اإلاضة الخإؾِؿُت 

مبر  15بضاًت مً  مبر  30بلى  2011هًى زظلذ ًيها اإلاىذ والامخُاػاث التي جدصلىا  2014هًى

اة،ــــكليها للح في خحن جّم حسجُل ملاعطت ؤخض  جؼ بلىىان ؤهـمت الخِاكض وعؤؽ اإلاا٘ كىض الًى

ظه لسحب ؤخٖام الِاهىن كـــــــضص ألا  لؿىت  16كظاء إلاكغوق هظا الِاهىن والظي كّبر كً ًع

 ام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء اإلاخللّ بظبؽ هـ 1985ماعؽ  8اإلااعر في  1985

ٔاملت ) ئاإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي للضم ُظا ؾىىاث ( ٓما ًىّص كلُه  5هم إلاضة هُابُت 

ذ هٍ الظٓغ، الِاهىن آ غ مثل هظا اإلاكغوق في الُى مدؿاثال في آلان طاجه كً مضي وحاهت جمٍغ

ظلٗ في ؿل  الّغاهً في ؿل الصلىباث اإلاالُت التي جمغ بها صىاصًّ الظمان الاحخماعي ٓو

ٔاهل هظه  الىِاف الٕبحر اإلاخضا٘و خ٘ى ألاهـمت الخاصت للخِاكض التي ؤصبدذ جثِل 

 .الىـغ ًيها  الصىاصًّ والتي ؤصبذ مً اإلاٌترض بكاصة

  ت وطلُت ــؾالخإُٓض كلى الصبوت الا خعجالُت إلاكغوق الِاهىن اإلالغوض باكخباعه ًخللّ بدؿٍى

 هىاب اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي زاصت منهم اللاػلحن كً اللمل،
 

  
ّ
ض ؤهلب الىىاب كلى ؤخُِت ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي في الخمّخم بجـــــغاًاث الخِاكض ؤٓ

ّ بىـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب  1985لؿىت  16كلى ملنى ؤخٖام الِاهىن كضص 
ّ
اإلاخلل

 باكخباع ُظائهم "إلاّضة جإؾِؿُت"، 
 

 ،م في اإلاصاصُت كلى هظا الِاهىن  الخإُٓض كلى ؤهمُت الدؿَغ
 

 ُتراح بلع الىىاب بحغاء حلؿاث اؾخماق خ٘ى مكغوق الِاهىن الؾدُظاح حملت مً ا

اإلاؿاثل ولًٕ واكخباعا للصبوت الاؾخعجالُت إلاكغوق الِاهىن باإلطاًت بلى ٔىهه ًخللّ ًِؽ 

ًِؽ كلى  الاُخصاع كىض الاُخظاءبسحب امخُاػاث ؾابِت ًِض اعجإي ؤهلب الىىاب بمٖاهُت 

ّ جىحُه مغاؾلت في الوغض للجهت ػلب جىطُداث خ٘ى الاؾخٌ ؿاعاث اإلاؼغوخت كً ػٍغ

 اإلالىُت، 
 

 



 

 

 

 

  ٔاألخٖام ً طغوعة الخضُُّ في بلع اإلاؿاثل  ؤٓض ؤهلب الؿُضاث والؿاصة الىىاب الحاطٍغ

اإلاظٔىع ؤكاله والخضُُّ باليؿبت  1985لؿىت  16الِاهىن كــــــضص  مً 7الىاعصة صلب الٌصل 

 للىىاب اإلااؾؿحن الظًً جم اهخسابهم مً حضًض صلب مجلـ هىاب الكلب، 
 

  ّجىت كلى طغوعة جدؿحن صُاهت بلع الٌص٘ى لخجىب ؤي لبـ ًُما ًخلل
ّ
قّضص ؤكظاء الل

لخاصت ا ذاإلاىمثال بالخمُحز بحن اإلاىذ والامخُاػاث اإلاسصصت لغثِـ اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي و 

 بباقي ألاكظاء،
 

  هـغا ألهه هّص  اإلاظٔىع ؤكاله 1985لؿىت  16بمٖاهُت جىُِذ الِاهىن كــــــضص بزاعة بلع الاكظاء

كٕـ ما اججه بلُه بلع الىىاب   ،"مجلـ هىاب الكلبكلى ؤكظاء "مجلـ الىىاب" ولِـ "

كظاء اإلاجلـ مً ؤلابِاء كلى مكغوق الِاهىن اإلالغوض كلى اللجىت باكخباعه يهم ًِؽ ؤ

 الىػني الخإؾِس ي ،

 

  ؾباب ألا مً مكغوق الِاهىن ٓؿبب مً  3اُتراح خظي خالت الاؾخِالت الىاعصة صلب الٌصل

التي جد٘ى صون آدؿاب كظى اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي للحّ في حغاًت الخِاكض اإلاىصىص 

 ،اإلاكغوق هظا الِاهىن وطلٗ اكخباعا ألنها ال جخماش ى مم عوح مكغوق كليها ب
 

  جباًيذ آعاء الىىاب خ٘ى مجا٘ جؼبُّ الِاهىن اإلالغوض للىِاف اللام، خُث طهب  ؤهلب

لى ؤن ًٖىن جؼبُّ هظا اإلاكغوق خٕغا كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي بؤكظاء اللجىت 

صون هحرهم، بِىما عؤي البلع آلازغ ؤهه مً ألاعجح جؼبُّ هظه ألاخٖام كلى ٔل اإلاجالـ 

 ُت التي جلُه،الىُاب
 

  ها بمِخض ى هظا الِاهىن في صىعة اإلاصاصُت الخىصُت بةصعاج مبالى اإلاؿاهماث التي ؾِخم صًغ

محزاهُت مجلـ هىاب الكلب الظي ؾىي ًدل مدل  باب كلُه طمً ُاهىن اإلاالُت وطلٗ في

ت اإلاؿاهماث اإلادمىلت كلى اإلاكول لٌاثضة الصىضَو الىػني  اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي في حؿٍى

ّ ما وعص في مكغوق الِاهىن(، ٔامل اإلاضة الخإؾِؿُت )ًو  للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت كلى 

 

 

 



 

 

اإلااعر  1985لؿىت  16ىحىصة بالِاهىن كـضص واكخباعا بلى ؤن هظا اإلاكغوق ًخللّ بسحب ؤخٖام م

اإلاخللّ بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني  1985ماعؽ  8في 

غ الجض٘و آلاًِض اعجإث اللجىت ؤن ج ،الخإؾِس ي حي الظي ًخظمً قبه مِاعهت بحن ظمً هظا الخٍِغ

ي بدث كً بمٖاهُت اؾخسالص الٌىاَع ف ومكغوق الِاهىن اإلالغوض 1985لؿىت  16كضص الِاهىن 

 بُنهما.

 

 9املـؤزخ في  0892لسىت  01القاهىن عـــدد 

املخعلق بظبط هظام جقاعد  0892مازس 

 أعظاء مجلس الىىاب

 74/5102مضسوع القاهىن املعسوض عــــــــدد 

 

جىؼبّ كلى ؤكظاء مجلـ  – الفصل ألاول 

م اإلاخللّ بىـام  الجــــــغاًاث الىىاب ؤخٖام الدكَغ

ت للخِاكض وللباُحن كلى ُُض  اإلاضهُت واللؿٍٕغ

الحُاة في الِؼاق اللمىمي مم مغاكاة الكغوغ 

  الخاصت اإلاىصىص كليها بهظا الِاهىن.

 

يهضي هظا الِاهىن بلى حؿىٍت  الفصل ألاول:

وطلُت عثِـ وؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 

 ججاه ؤهـمت الظمان الاحخماعي.

 01جيسحب ؤخٖام الِاهىن كضص  :5الفصل 

ّ  0892ماعؽ  9اإلااعر في  0892لؿىت 
ّ
اإلاخلل

بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى 

عثِـ وؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي في ما ال 

 ًخلاعض مم ؤخٖام هظا الِاهىن.

 

ًٕدؿب الحّ في حغاًت الخِاكض  :5الفصل

اإلاىصىص كليها بهظا الِاهىن كىض ُظاء مضة 

ٔاملت وبطا لم جٕخمل  اإلاضة الىُابُت ألي  هُابُت 

ؾبب مً ألاؾباب ًال ًٕدؿب الحّ في حغاًت 

الخِاكض اإلاىصىص كليها بهظا الِاهىن بال بلض 

ُظاء ؾيخحن كلى ألاُل بصٌت هاثب وصًم 

ا بالٌصل الخامـ مً اإلاؿاهماث اإلاىصىص كليه

هظا الِاهىن إلاا جبِى مً اإلاضة الىُابُت باؾخثىاء 

ألاعامل والُخامى الظًً ًِم بكٌائهم مً صًم 

 .اإلاؿاهماث

ٌكترغ الٓدؿاب الحّ في حغاًت  :3الفصل 

الخِاكض مً ُبل ؤكظاء اإلاجلـ الىػني 

غ الكغػحن الخالُحن:
ّ
 الخإؾِس ي جًى

ٔاملت مً  أّوال: مبر 02ُظاء اإلاّضة الخإؾِؿُت   هًى
مبر  01بلى   5100  .5107هًى

ّ الِاهىن  ثاهُا: صًم اإلاؿاهماث اإلاؿخىحبت ًو
ٔامل  0892لؿىت  01كضص  اإلاكاع بلُه ؤكاله كً 

 اإلاّضة الخإؾِؿُت.

وبطا لم جٕخمل اإلاّضة الخإؾِؿُت ألي ؾبب مً 



ٔامل اإلاضة الىُابُت  بال ؤهه ًِم اكخماص 

( الؾخدِاَ مىدت الخِاكض 97 –48الخامؿت)

وجصٌُتها وطلٗ بصٌت اؾخثىاثُت وعهم اإلاضة 

ت وال جضًم اإلاؿاهماث بال كلى الٌللُت لهظه الىُاب

 (90 – 48ؤؾاؽ هظه اإلاضة الٌللُت )

ألاؾباب  ما كضي الاؾخِالت ًال ًٕدؿب الحّ في 
حغاًت الخِاكض اإلاىصىص كليها بهظا الِاهىن بال 

قهغا كلى ألاُل بصٌت كظى  05بلض ُظاء مضة 

باإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي وقغغ صًم 
 اإلاؿاهماث إلاا جبِى مً اإلاّضة الخإؾِؿُت.

 وحلٌى ألاعامل والُخامى مً صًم اإلاؿاهماث.

 

جِم جصٌُت حغاًت الخِاكض اإلاىصىص : 3الفصل 

 :كليها بهظا الِاهىن ٓما ًلي

 .% مً اإلاىذ الىُابُت الِاعة01هُابت واخضة 

 .% مً اإلاىذ الىُابُت الِاعة 11هُابخان 

 .% مً اإلاىذ الىُابُت الِاعة 81هُاباث ؤو ؤٓثر  0

 

 

 

ًدّل مجلـ هىاب الكلب مدّل  :7الفصل 
ت اإلاؿاهماث  اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي في حؿٍى
ل لٌاثضة الصىضَو الىػني 

ّ
اإلادمىلت كلى اإلاكو

ٔامل اإلاّضة  للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت كً 
 الخإؾِؿُت.

ى عثِـ ؤو كظى اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 
ّ
خىل ٍو

ت  صًم اإلاؿاهماث اإلادمىلت كلُه بلىىان حؿٍى
الخإؾِؿُت ؤُؿاػا ؤو بىاؾؼت الحجؼ كً للمّضة 

ِا لليؿب اإلاىصىص كليها بالِاهىن  الجغاًت ًو
اإلاكاع بلُه ؤكاله وجسصم  0892لؿىت  01كضص 

مً هظه اإلاؿاهماث اإلابالى اإلاضًىكت للصىضَو 
الىػني للخِاكض والحُؼت  الاحخماكُت بلىىان 

 هٌـ اإلاّضة في  بػاع هـام جِاكض آزغ.

حغاًت الخِاكض لغثِـ جددؿب  :2الفصل 

اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي وؤكظاثه كلى ؤؾاؽ 

زالزحن باإلااثت مً اإلاىذ التي جِاطىها ػُلت اإلاّضة 

الخإؾِؿُت والخاطلت للحجؼ بلىىان ؤهـمت 

الخِاكض والحُؼت الاحخماكُت وعؤؽ اإلاا٘ كىض 

اة.  الًى

هقح بمقخض ى القاهىن  –)جدًد(  7الفصل 

جىٍلُت  59املؤزخ في  0884لسىت  24عدد 

: ًٕدؿب الحّ في الخمخم بجغاًت الخِاكض 0884

اإلاىصىص كليها بهظا الِاهىن كىض اهتهاء اإلاضة 

 الىُابُت.

ٍُ الخمخم بهظه الجغاًت في صىعة بكاصة  ِم جُى ٍو

اهخساب اإلالني باألمغ بمجلـ الىىاب ؤو حلُِىه في 

ه ًماعؽ وكاػا مهىُا 
ّ
زؼت كمىمُت ؤو بطا زبذ ؤه

حغ وفي هظه الحالت ألازحرة ًٕدؿب خّ الخمخم بإ

مم مغاكاة ؤخٖام الٌِغة الثاهُت مً  :1الفصل 

اإلاكاع  0892لؿىت  01مً الِاهىن كضص  7الٌصل 

بلُه ؤكاله ًٕدؿب الحّ في الخمّخم بجغاًت 

ش وكغ هظا الِاهىن بالغاثض  الخِاكض مً جاٍع

 الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت. 

جب كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي ؤو  ٍو

ش ؤولي  الحّ منهم ؤن ًِّضمىا في ؤحل ؾىت مً جاٍع

وكغ هظا الِاهىن بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت 



 بالجغاًت كىض بلىن ؾً الخمؿحن

جسظم اإلاىذ الىُابُت الِاعة اإلاؿىضة : 2الفصل 
للىىاب اإلاىخٌلحن بإخٖام هظا الِاهىن للحجؼ مً 

لٌاثضة  %01ؤحل حغاًت الخِاكض بيؿبت 
الصىضَو الِىمي للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت 

بلى طلٗ بمؿاهمت مً  الظي ًخمخم باإلطاًت
مً هٌـ اإلاىذ جدمل كلى  %02الضولت حؿاوي 

 محزاهُت مجلـ الىىاب 

وجضًم هظه اإلابالى بلى اهتهاء الخمخم باإلاىذ الىُابُت 
الِاعة اإلاؿىضة للىىاب اإلاىخٌلحن بإخٖام هظا 

 الِاهىن.

ًدّ للىاثب الظي ُام بمهامه زال٘ : 1الفصل 

ترحم مبالى ًترة جِل مضتها كً الؿيخحن ؤن ٌؿ

ِا  م زصمها مً مىده وطلٗ ًو الحجؼ التي ُو

م اإلاخللّ بىـام جِاكض مىؿٌي الضولت.   للدكَغ

وفي ٔل الحاالث جبِى مؿاهمت الضولت مٕدؿبت 

بصٌت نهاثُت لٌاثضة الصىضَو الِىمي للخِاكض 

 والحُؼت الاحخماكُت.

للىاثب خّ الجمم بحن حغاًت جِاكض : 4الفصل

هاثب وبحن حـــــــــغاًاث جِاكض ؤزغي بلىىان ؾىىاث 

اللمل اإلاِظُت ُبل ؤو بلض مماعؾت مهام هاثب بال 

ه ال ًمًٕ ؤن ًخجاوػ اإلاِضاع الجملي للجغاًت 
ّ
ؤه

ت الِصىي اإلاىصىص كليها بالٌصل  اليؿبت اإلااثٍى

 الثالث مً هظا الِاهىن.

ازخُاع هـام الخِاكض اإلاخمخلحن  ٓما ًمًٕ للىىاب

به ؾابِا وفي هظه الحالت ًخماصي اإلالىُىن باألمغ 

هم في الخِاكض وفي جدمل الحجؼ  في الاهخٌاق بدُِى

مً ؤحل الخِاكض كلى اإلاغجب واإلاىذ الخابلت 

لغجبتهم وزؼتهم الىؿٌُُت وصىٌهم وصعحتهم في 

خدمل مجلـ الىىاب اإلاؿاهمت  بػاعهم ألاصلي ٍو

ت لٌاثضة ماؾؿت الخِاكض اإلالىُت ٓما جِم اإلاىاًِ

الخىوؿُت مؼلبا ٓخابُا بلى الصىضَو الىػني 

للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت ُصض الاهخٌاق 

 بجغاًت الخِاكض ؤو حغاًت الباُحن كلى ُُض الحُاة.

 



 جصٌُت حغاًت جِاكضهم كلى هٌـ ألاؾاؽ.

جغاحم حغاًت جِاكض الىىاب اإلاىخٌلحن : 9الفصل 

بهظا الِاهىن خؿب هٌـ الكغوغ اإلاىصىص 

 كليها باليؿبت لجغاًاث جِاكض مىؿٌي الضولت. 

كلى الىىاب الظًً ًغهبىن في الاهخٌاق : 8الفصل 

ِاهىن ؤن ًىحهىا بلى الغثِـ اإلاضًغ بإخٖام هظا ال

اللام للصىضَو الِىمي للخِاكض والحُؼت 

 الاحخماكُت مؼلب اهسغاغ:

  ُبل اهتهاء مضة هُابتهم بمجلـ الىىاب باليؿبت

ً كىض صضوع هظا الِاهىن.  لألكظاء اإلاباقٍغ

 ؿغي ؾىت كلى ؤُص ى جِضًغ ابخضاء مً  في

ش اهخسابهم باليؿبت لألكظاء الظًً ؾُِم  جاٍع

اهخسابهم للٌتراث الىُابُت اإلاِبلت بمجلـ الىىاب 

 وؤزىاءها.

ًمًٕ للىىاب الحص٘ى كلى طم : 01الفصل
هُاباتهم الؿابِت باإلاجلـ الِىمي الخإؾِس ي ؤو 

ُت بمجلـ ألامت ؤو بمجلـ الىىاب بلى اإلاضة الىُاب
0890-0891. 

ٖىن الظّم بؼلب ٓخابي مً الىاثب ًِّضمه بلى  ٍو
الصىضَو الِىمي للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت 

 ُبل اهتهاء مضة هُابتهم بمجلـ الىىاب.

خم الظّم مِابل صًم اإلاؿاهماث اإلاىصىص  ٍو

كليها بالٌصل الخامـ مً هظا الِاهىن وجخٖىن 

 ُاكضة هظه اإلاؿاهماث كلى ؤؾاؽ ما جِاطاه

 الىاثب زال٘ اإلاضة الىُابُت اإلالىُت.

ى الصىضَو الِىمي للخِاكض والحُؼت 
ّ
خىل ٍو

الاحخماكُت اؾخسالص مبلى هظه اإلاؿاهماث التي 

ًخدملها اإلاخمخم بالجغاًت ومجلـ الىىاب ٔل ًُما 

 ًسّصه.



مًٕ للىاثب ػلب حجؼ مبلى الظم ؤُؿاػا  ٍو

كلى حغاًت جِاكض كلى ؤن ال ًخجاوػ هظا الحجؼ 

 مً الجغاًت. % 51

جيسحب ؤخٖام هظا الِاهىن كلى  :00الفصل 

ِا ألخٖام  حغاًاث جِاكض الىىاب اإلاؿىضة ًو

مبر  5اإلااعر في  0847لؿىت  5اإلاغؾىم كضص  هًى

 0اإلااعر في  0844لؿىت  24والِاهىن كضص  0847

 مم اإلاداًـت كلى الحَِى اإلإدؿبت. 0844ؤوث 

 

ًمًٕ ألكظاء اإلاجلـ الِىمي  :05الفصل 

الخإؾِس ي ومجلـ ألامت وؤكظاء مجلـ الىىاب 

 - 0890الظًً باقغوا مهامهم ُبل اإلاضة الىُابُت 

ش صضوع  0891 ؤن ًِضمىا في ؿغي ؾىت مً جاٍع

هظا الِاهىن مؼلبا ٓخابُا بلى الصىضَو الِىمي 

للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت ُصض الاهخٌاق 

ِا ل لكغوغ اإلاىصىص كليها بهظا بجغاًت جِاكض ًو

 .الِاهىن 

وكلى صاخب الؼلب ؤن ًدضص الىُابت ؤو الىُاباث 

التي ًلخمـ الاهخٌاق بلىىانها بجغاًت جِاكض هاثب 

وان ًضًم اإلابالى اإلاىصىص كليها بالٌصل 

الخامـ مً هظا الِاهىن لٌاثضة الصىضَو 

الِىمي للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت وطلٗ كلى 

اه الىاثب  زال٘ اإلاضة الىُابُت ؤؾاؽ  ما جِاط

اإلالىُت وجسصم مً جلٗ اإلابالى ما ًٖىن ُض صًلها 

إلالني باألمغ مً مبالى للصىضَو الِىمي للخِاكض ا

والحُؼت الاحخماكُت بلىىان هٌـ اإلاضة في هؼاَ 

ضًم مجلـ الىىاب بلى  هـام جِاكض آزغ ٍو

الصىضَو اإلاظٔىع مؿاهمت الضولت اإلاىصىص 

لخامـ مً هظا الِاهىن وطلٗ كليها بالٌصل ا

 .ؤُؿاػا وإلاضة زمـ ؾىىاث

وجضًم الضولت بلى الصىضَو الِىمي للخِاكض 

ت حؿاوي مِضاع  والحُؼت الاحخماكُت مىدت ؾىٍى

ل الضولت بضًم الجغاًاث  :4الفصل  ٌّ جخٕ

اإلاؿخدِت ألكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي ؤو 

ؤولي الحّ منهم بلى الصىضَو الىػني للخِاكض 

والحُؼت الاحخماكُت في قٖل مىدت ؾىىٍت 

 حؿاوي مِضاع الجغاًاث.

بصٌت اؾخثىاثُت ًخلحن كلى ؤكظاء  :9الفصل

اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي الغاهبحن في الاهخٌاق 

بإخٖام هظا الِاهىن والظًً لم ًىسغػىا 

بالصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت 

ؤزىاء مماعؾتهم إلاهامهم زال٘ اإلاّضة الخإؾِؿُت ؤن 

ًباصعوا بخىحُه مؼالب الاهسغاغ للصىضَو 

ّضة وطلٗ في ؤحل ؾخت ؤقهغ مً بلىىان هظه اإلا

ش وكغ هظا الِاهىن بالغاثض الغ جا ي للجمهىعٍت ؾمٍع

 الخىوؿُت.



الجغاًاث اإلاسىلت ألكظاء اإلاجلـ الِىمي 

 0828الخإؾِس ي ومجلـ ألامت للمضجحن الىُابِخحن 

ظلٗ ألعاملهم  0818 - 0817و  0817 - ٓو

ّ ألاخٖام هظا الٌصل. وجسصم مً وألًخ امهم ًو

هظه اإلاىدت مؿاهماث اإلالىُحن باألمغ اإلاىصىص 

كليها بالٌِغة الثاهُت مً هظا الٌصل وفي هظه 

 .الحالت حلٌي الضولت مً صًم مؿاهماتها الِاهىهُت

ٕدؿب خّ الخمخم بالجغاًت كلى ؤؾاؽ ؤخٖام  ٍو

هظا الٌصل ابخضاء مً وكغ هظا الِاهىن مم 

ألاخٖام اإلاىصىص كليها بالٌصل الغابم  مغاكاة

  .مً هظا الِاهىن 

خامى الىىاب اإلاىصىص كليهم  مًٕ ألعامل ٍو ٍو

بهظا الٌصل ؤن ًِضمىا مؼلبا ٓخابُا بلى 

الصىضَو الِىمي للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت 

ِا  ُصض الاهخٌاق بجغاًت ألاعامل والُخامى ًو

 .للكغوغ اإلاىصىص كليها بهظا الٌصل

وللىىاب اؾترحاق : ًمًٕ للضولت 13الفصل 

م صًلها بلى مبالى الحجؼ مً ؤ حل الخِاكض التي ُو

 ماؾؿت جِاكض لم ًِم الازخُاع النهاجي كليها.

 

 

ؤلوُذ حمُم ألاخٖام الؿابِت : 07الفصل

 55اإلاسالٌت لهظا الِاهىن وزاصت اإلاغؾىم كضص 

مبر  5اإلااعر في  0847لؿىت  والِاهىن  0847هًى

 .0844ؤوث  0اإلااعر في  0844لؿىت  24كضص 

 

جلغى ؤخٖام ُغاع عثِـ اإلاجلـ  :8الفصل 

 5105ؤوث  02الىػني الخإؾِس ي اإلااعر في 

ّ بظبؽ اإلاىذ والامخُ
ّ
اػاث اإلاؿىضة لغثِـ واإلاخلل

 اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي.

 

  

 



 

ذ .5  على مضسوع القاهىن : الخصٍى

ش  زال٘ الجلؿت اإلاسصصت لهظا اإلاكغوق حغي  لُت  57اإلاىلِضة بخـــاٍع ذ كلُه 5102حٍى  الخصٍى

 كلى الىدى آلاحي:وطلٗ  ال صًصال ً

  :العىىان 

ً مم حسجُل ؤخغػ اللىىان في صُوخه اإلالغوطت كلى مىاًِت  ع كظى واخض.الحاطٍغ  ًع

 :الفصل ألاول  

ت اإلاظمىت صلب الٌصل الؿُضاث و جضا٘و  الؿاصة ؤكظاء اللجىت خ٘ى الجضوي مً الخٌُغ

 الاكخباع بلحن  ألازظألا٘و بحن عثِـ اإلاجلـ مً حهت وألاكظاء مً حهت ؤزغي والدؿا٘ئ كً هُاب 

ت هاثبي الغثِـ باكخباعه بىٌـ الىطلُت الِاهىهُت  لظلٗ اججهذ اللجىت ا ًخمخلان مفي هظه الخٌُغ

 بلى :

ت كبما الاُخصاع صلب الٌصل  -  لى ؤلاقاعة بلى "ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي" صون جٌُغ

ت بحن  -  "عثِـ اإلاجلـ"، "هاثبي عثِـ اإلاجلـ" و"ظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس يكؤ"ؤو الخٌُغ

 

ت واكخماص " ؤكظاء اإلاجلـ واؾخِغث ؤهلب آلاعاء صازل اللجىت في اججاه  الخسلي كً الخٌُغ

 الىػني الخإؾِس ي"

ً، بإهلبُتصُوخه اإلالّضلت وجمذ اإلاىاًِت كلى الٌصل في  ع كظى واخض.مم حسجُل  الحاطٍغ   ًع

ض جّم الاجٌاَ كلى سحب هظا الخىصُص كلى باقي ًص٘ى مكغوق الِاهىن .  ُو

ُما ًلي الصُوت اإلالّضلت للٌصل ت وطلُت ؤكظاء اإلاجلـ  ًو : "يهضي هظا الِاهىن بلى حؿٍى ألا٘و

 الىػني الخإؾِس ي ججاه ؤهـمت الظمان الاحخماعي".

  2 الفصل: 

ً، و  هظا الٌصل ؤخغػ   ع كظى واخض  في صُوخه اإلالّضلت مً اللجىت كلى مىاًِت الحاطٍغ ًع

لسىت  16جيسحب أحكام القاهىن عدد  ":كلى الىدى الخالي الثاويلخصبذ الصُوت اإلالّضلت للٌصل 

ق بظبط هظام جق 1985مازس  8املؤزخ في  1985
ّ

أعظاء اعد أعظاء مجلس الىىاب على املخعل

 ."املجلس الىطني الخأسِس ي في ما ال ًخعازض مع أحكام هرا القاهىن 



 

 

 

  3الفصل : 

ذ ؤخٖام الٌصل الثالث مً اإلاكغوق وجدضًضا مؿإلت الاؾخِالت  ؤزاعث   مً حضًض زال٘ حلؿت الخصٍى

 بحن ؤكظاء اللجىت وبغػث في هظا الكإن كّضة آعاء: امؿخٌُظ اهِاق

 

  اُتراح طغوعة اإلاداًـت كلى كباعة " ما كضي الاؾخِالت " صلب هص الٌصل الن هظه السأي ألاول :

ت الحٖىمت ؤو  األاكظاء الظًً ُّضمـــى مً  اهام االىطلُت حلني كضص اؾخِالتهم لاللخداَ بلظٍى

 لخدمل مؿاولُت صلب ماؾؿت عثاؾت الجمهىعٍــــت وهحر مِخصغة ًِؽ كلى كظى واخض،

 :ي عخاب قهغ كمل ًللي  ف 12اججه بلى خظي كباعة " ما كضي الاؾخِالت" والآخٌاء ب السأي الثاوي

لخىصُص ال ًمًٕ مً ؤلاخاػت بٖل الىطلُاث زاصت في ؿل ن هظا ااإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي أل 

ً  كً اإلاجلـ صون جِضًم  الؾخِالتهم  جِضًم هىاب الؾخِالتهم وحوُب هىاب آزٍغ

الغؤي ألا٘و والغؤي الثاوي جغاوخذ آعاء الؿُضاث والؿاصة الىىاب بحن حملت مً ألاًٖاع  وبــــــــــــــحن

 :واإلاِترخاث جمذ بزاعتها واإلاخمثلت زصىصا ًُما ًلي

ت الحٖىمت ولم ًِّضمىا  - ػغح بقٖالُت هىاب اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي الظًً الخدِىا بلظٍى

ـــــىاب الكلب والـــــــــــدؿا٘ئ زغ طلٗ جم اهخسابهم مً حضًض ٓباؾخِالتهم وكلى  إكظاء بمجلـ هــــــــــــــــ

ـــخماص صوعجحن لٌاثــــــــــــــــــضتهم ؤم ال، ــــــــ ٔان ؾِخم اكـــــــــــــــ  في هظا الكإن خ٘ى ما بطا 

خؼاب في الٌترة الخإؾِؿُت باصعوا الخإُٓض مً ُبل ؤخض ؤكظاء اللجىت  كلى وحىص ؤكظاء ؤ -

 ًِىمىابالحٖىمت  في خحن ؤن ؤكظاء بلع ؤخؼاب ؤزغي لم  مكىض الخداُه همتبخِضًم اؾخِال

 بظلٗ،

بدؿاب  اكخماصه ا جّم الىاعصة بالٌصل مِابل مقهغا " 05الخإُٓض كلى طغوعة ؤلابِاء كلى مضة " -

، خُث ال 0892لؿىت  01باليؿبت ألكظاء مجلـ الىىاب بمِخض ى الِاهىن كضص  " ؾيخحن"

 بلض ًٕدؿب 
ّ
الحّ في حغاًت الخِاكض بطا لم جٕخمل اإلاضة الىُابُت ألي ؾبب مً ألاؾباب بال

ى مً اإلاضة الىُابُت باؾخثىاء  ِّ ُظاء ؾيخحن كلى ألاُل بصٌت هاثب وصًم اإلاؿاهماث إلاا جب

، وجىاؾبا مم مضة الثالر ؾىىاث ألاعامل والُخامى الظًً ًِم بكٌائهم مً صًم اإلاؿاهماث

بطا لم جٕخمل اإلاضة ًٕدؿب الحّ في حغاًت الخِاكض ال الخإؾِس ي، ًةهه للمجلـ الىػني 

 قهغا، 05الخإؾِؿُت ألي ؾبب مً ألاؾباب بال بلض ُظاء 



 

ػغح الدؿا٘ئ خ٘ى هـام الخِاكض اإلاىؼبّ باليؿبت ألكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي الظًً  -

ـــــــٌت هاثب وصٌت كظى خــــــــــــــــــٖىمت مىطىق الىِاف  0892لؿىت  01)الِاهىن كضصحملىا بحن صـ

اإلاخللّ بظبؽ هـام الخِاكض  0890ماعؽ  04اإلااعر في  0890لؿىت  00كضص  ؤو الِاهىن 

 ،وطلُت هاالء ألاكظاء ألكظاء الحٖىمت(  والخإُٓض في هظا الؿُاَ كلى وحىبُه جىطُذ 

لت مً هص الٌصل بلى الخإُٓض كلى طغوعة خظي اؾخثىاء الاؾخِا عؤي ؤخض الىىاباججه  -

قهغا كمل ًللي باإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي الن مثل هظا الخىصُص ُض ال  05والآخٌاء بمضة 

ًٖىن كاصال باليؿبت لبلع الىىاب الظًً الخدِىا بالحٖىمت، خُث ؤن هاالء الىىاب الظًً 
ُبلىا مؿاولُت في الحٖىمت في جلٗ الـغوي جلبُت لىضاء الىاحب الىػني ال ًمًٕ "ملاُبتهم 

ؤن ُُمت وحجم اللمل في الحٖىمت جضًلهم مىؼُِا للُِام "لِب٘ى هظه اإلاؿاولُت زاصت و 

ّضم  جٌّغن بلى اللمل الحٖىميبخِضًم الاؾخِالت وفي ٔل الحاالث هىاْ مً الىىاب مً  ُو
 اؾخِالخه وهىاْ مً آخٌى بالوُاب صون الاؾخِالت،

هِاف خ٘ى الّىىاب الظًً حملىا بحن صٌتي الىاثب وكظى الحٖىمت ولم ًِىمىا  ؤّصيٓما  -

بخِضًم اؾخِاالتهم بلى اُتراح بمٖاهُت خؿم اإلاؿإلت باالكخماص كلى كىىان الاُخؼاكاث التي 
جمذ لٌاثضة الصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت ؤي البدث في ما بطا جم بزــــــــــــــظاق 

ؤؽ اإلاا٘ لىىان ؤهـمت الخِاكض والحُؼت الاحخماكُت وع ب هاالء لالُخؼاقاإلاىذ التي جِاطاها 

اة  واكخماص طلٗ ٓملُاع في جدضًض ؤخُِت  ابىصٌهم ؤكظاء خٖىمت ؤو بىصٌهم هىابكىض الًى
 آدؿاب الحّ في حغاًت الخِاكض اإلاىصىص كليها بهظا الِاهىن،

جدُِِا إلابضؤ اللض٘ وؤلاهصاي بحن ٔل اإلالىُحن بهظا ؤخض الىىاب للِ٘ى ؤهه ٓما اججه عؤي  -

مخُاػاث للّىىاب الظًً اؾخِالىا والىىاب الظًً لم ًِضمىا الِاهىن ًخلحن كضم مىذ هٌـ الا 

خه  ت الحٖىمت ؤي ؤن مً خاًف مً الىىاب كلى كظٍى اؾخِالتهم عهم الخداُهم بلظٍى

ذ مخِلض إلاىصب كظى خٖىمت ًال كالُت له بهظا اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي وهى في هٌب ـ الُى

ل الىىاب الظًً جدملىا  مؿاولُت في الحٖىمت ٓمً ُضم اؾخِالخه. ومً الِاهىن. و بالخالي ججًز

ٔاملت ،  اهظا اإلاىؼلّ ًخمخم ًِؽ بهظا الِاهىن الىىاب الظًً ُظى   ًترة هُابُت 

ً ؤهـــــــــه ولحؿم ؤلاقٖا٘ اإلالغوض وجماهُ - ً ؤخض ألاكظاء آلازٍغ
ّ
مم ًلؿٌت الٌصل  آما بُــــــــــ

ً والظًً اإلالغوض، مً اإلاؿخدؿً كضم الغبؽ بحن مؿإلت الا  ؾخِالت ومؿإلت الىػعاء اإلاباقٍغ

بالصٌخحن وبال ؾِخم الاُخصاع ًِؽ كلى خاالث مدضصة وبالخالي ؾُٖىن الخلاػي مم  اجمؿٖى 
هظه الىطلُت كلى اإلاِاؽ. لظلٗ مً الظغوعي جْغ اإلاؿإلخحن مىٌصلخحن زاصت وؤن اإلاِصىص 

هى الشخص الظي ُؼم كالُخه باإلاجلـ بعاصًا ولِـ  تخؿب الىص اإلالغوض باالؾخِال

بؿبب ُاهغ وكلُه ًجب الخمُحز بحن وطلُخحن مسخلٌخحن وهما وطلُت الىاثب الظي ُؼم 
مً الخمخم بهظا الِاهىن والىاثب الظي ُؼلذ  ـ بعاصًا بِغاع مىه ًُِم اؾخثىائهكالُخه باإلاجل

 قهغا 12ةهه ًدض ى باؾخثىاء ل اإلاثا٘( ًكالُخه باإلاجلـ بصىعة هحر بعاصًت )الىًاة كلى ؾبُ

ِم سحب هظا الِاهىن كلُه،  ٍو



 

ض  جمذ بزاعة مؿإلت الوُاباث وكالُتها بإخٖام هظا الِاهىن  - جباًيذ آلاعاء خىلها، خُث طهب ُو

لتلالىىاب الظًً حوُبىا الغؤي ألا٘و بلى طغوعة لٌذ الاهدباه بلى  قوا٘ اإلاجلـ ؤزال٘  ٌترة ػٍى

عؤي اكخبر  و ، بإخٖام  هظا الِاهىن  وػغح الؿاا٘ ٍُٓ ًمًٕ لهم الاهخٌاق  الخإؾِس يالىػني 

 هٖامجؼبُّ ؤخومؿاولُت اإلاجلـ في  مً مكمىالث الىـام الضازليؤن هظه اإلاؿإلت  زان

ؤهمُت ػغح مؿإلت الوُاباث ألهه ال كلى وؤٓض عؤي زالث  خللِت زاصت بالخصم مً اإلاىدتواإلا

 ،اللام صون جِضًم زضمت في اإلاِابلًجب حؿلُم اإلاا٘ 

ٔان ٌؿمذ بالجمم بحن  تؤلاقاعة بلى ؤّن الِاهىن اإلاىـم للّؿلؽ اللمىمُجمذ  - في جلٗ الٌترة 

صٌتي الىاثب وكظى الحٖىمت كلى زالي الضؾخىع الظي هص كلى طغوعة الاؾخِالت مً 

في ؿل جلٗ اإلاىـىمت الِاهىهُت ًمٕىه ؤن ًداًف كلى صٌت  لظى الحٖىمتالبرإلاان وبالخالي ً
ذ كلى  إلاؿاهمت في ؤكما٘ اإلاجلـوا الىاثب  مً طلٗ خظىع بلع ؤكظاء اإلاجلـ للخصٍى

 ،الضؾخىع بلض  زغوحهم مً الحٖىمت 

لىا ؤي ُالظًً لم ٌؿخِ ؤكظاء الحٖىمتٌُُٓت الخلامل مم وطلُت الىىاب ٓما ؤزحرث مؿإلت  -
بالحٖىمت زال٘ الٌترة الخإؾِؿُت زم ؤكُض اهخسابهم بهظه الضوعة الىُابُت وهى الظًً الخدِىا 

 ضةواإلا الخإؾِؿُت ضةما ُض ًثحر  الاهخِاص بسصىص بمٖاهُت صمج مىدخحن لٌاثضتهم )مىدت اإلا

. لظلٗ جم الخإُٓض كلى ؤن هظا الِاهىن ًجب ؤن ٌسحب % 60يؿبت الخمخم ب( و ىُابُت الحالُتال
قهغ  باإلاجلـ ولًٕ مً لم  ًِع هظه اإلاضة بكٖل ؤو  12كلى ألاُل   ًِؽ كلى مً ُض ى

ىق في ًغطُت سحب امخُاػاث هحر مؿخدِت زاصت  بأزغ ًُجب مىاُكت هظه الحاالث صون الُى

 وؤن حغاًتهم ؾخٖىن مىـمت بمِخض ى ُاهىن الخِاكض الخاص بإكظاء الحٖىمت،

ؾخِالت صلب هص الٌصل مً بمٖاهُت كلى اؾخثىاء الا  تالخلبحر كً اإلاساوي في صىعة اإلاداًـ -

ٔاهى  ُغاعا واضحا في جِضًم اؾخِالتهم  امىظبؼحن واجسظو  ابلحاَ ؿلم ببلع الىىاب الظًً 

قهغا وفي اإلاِابل ًخمخم بجغاًت الخِاكض الىاثب الظي حوُب  12زاصت منهم مً لم ًٕمل مضة 
لت كً اإلاجلـ ولٕىه لم ًِضم اؾخِالخه،  لٌترة ػٍى

ٔان لضًه مضة هُابُت ًللُت ،الخإُٓض مً بل - في ع الىىاب كلى ؤهه ال ٌؿخدّ الجغاًت بال مً 

هظا ؤلاػاع جم اُتراح بطاًت كباعة " وكاغ ًللي"  بلى ؤخٖام الٌِغة الغابلت مً الٌصل 
مدة فعلُت" وذلك  الثالث، زم وفي طاث الؿُاَ اججهذ آلاعاء هدى  اُتراح  بطاًت كباعة"

خللّ اإلا 1988 ؤوث 18ماعر فى  1988لؿىت  101ِاهىن كضص بال بما جم اكخماصهاسخئىاسا 

 إجساءفي صىزة  الري ًىص على ما ًلي:" ىحُدال هفصل في مجلـ الىىاب ؤكظاءبخِاكض 
عُت جكمُلُت  ( 1991- 1986عامت قبل نهاًت املدة الىُابُت السابعت ) أو اهخذاباث حضَس

املخعلق  1985مازس  8املؤزخ في  1985لسىت  16مً القاهىن عدد  2الفصل  ألحكامودالفا 
- 1986مجلس الىىاب ًقع اعخماد كامل املدة الىُابُت املركىزة ) أعظاءبظبط جقاعد 

سخحقاق مىحت الخقاعد وجصفُتها وذلك بصفت اسخثىائُت وزغم املدة الفعلُت ال  (1991
 "املدة الفعلُت أساسعلى  إال لهره الىُابت، وال جدفع املساهماث 



 

 

وبلض الىِاف والخضا٘و بــــــــــغػ مِترخان ؤولهما ًخللّ بدظي كباعة "ما كضي الاؾخِالت" مً هص الٌصل  

ً مم حسجُل اخخٌاؾِترح ؤخغػ اإلافي صُوخه اإلالغوطت  و  ً و  كلى مىاًِت الحاطٍغ  4عًع كظٍى

 قهغا 12ال جِّل كً  وزاهـــــــيهما ًخللّ بةطاًت "مضة ًللُت ٓلظى باإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي .ؤكظاء

وخصل هظا لخجاوػ ؤلاقٖالُاث وقغغ صًم اإلاؿاهماث إلاا جبِى مً اإلاّضة الخإؾِؿُت " لىص الٌصل 

ًكلى  اإلاِترح  عًع كظى واخض.و  كظى واخض مم حسجُل اخخٌاؾ مىاًِت الحاطٍغ

 وبظلٗ جصبذ الصُوت اإلالّضلت للٌصل الثالث كلى الىدى الخالي:                   

س "  
ّ

ٌضترط الكدساب الحق في جساًت الخقاعد مً قبل أعظاء املجلس الىطني الخأسِس ي جىف

 الضسطين الخالُين:

 .2014هىفمبر  30إلى  2011هىفمبر  15قظاء املّدة الخأسِسُت كاملت مً  أّوال:

املضاز إلُه أعاله عً كامل  1985لسىت  16دفع املساهماث املسخىجبت وفق القاهىن عدد  ثاهُا:

 املّدة الخأسِسُت.

وإذا لم جكخمل املّدة الخأسِسُت ألي سبب مً ألاسباب فال ًكدسب الحق في جساًت الخقاعد 

س ي ال جقل املىصىص عليها بهرا القاهىن إال بعد قظاء مدة فعلُت كعظى باملجلس الىطني الخأسِ

 صهسا وصسط دفع املساهماث ملا جبقى مً املّدة الخأسِسُت. 12عً 

 وحعفى ألازامل والُخامى مً دفع املساهماث."

   5و  4الفصل: 

ع كباعحي " عثِـ ؤو  5و  4 نال ؤخغػ الٌص بلض سحب الىِاف الظي صاع في الٌصل ألا٘و بخلٍى

الىػني الخإؾِس ي وؤكظاثه" الىاعصجحن جباكا كظى اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي "  و " لغثِـ اإلاجلـ 

بالٌصلحن اإلاظٔىعًٍ  بلباعحي" ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي" و"ألكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 

ً مم حسجُل "  كظى واخض. اكتراض كلى مىاًِت الحاطٍغ

 

 

 

 



 

 

  6الفصل: 

ً خ٘ى ؤخٖام الٌصل      )ًِغة ؤولى( مً مـــــــــــــكغوق  6جباًيذ آعاء الؿُضاث والؿاصة الىىاب الحاطٍغ

الِاهىن اإلالغوض وبالخدضًض خ٘ى مؿإلت ألازغ الغحعي الٓدؿاب الحّ في الخمّخم بجغاًت الخِاكض، 

ش اليكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت  ٔان ًجب ؤلابِاء كلى اكخماص جاٍع خُث جم الدؿا٘ئ خ٘ى ما بطا 

جاه الخىصُص كلى كباعة  خِاكض،الخىوؿُت الٓدؿاب الحّ في الخمّخم بجغاًت ال
ّ
ؤو ًخجه مغاحلخه في اج

ش لبضاًت الخمخم بهظا ؤلاحغاء.  اهتهاء اإلاّضة الخإؾِؿُت ٓخاٍع

 :طغوعة جظمحن ألازغ الغحعي الٓدؿاب الحّ في الخمّخم بجغاًت الخِاكض بمكغوق  السأي ألاول

ش اليكغ بالغاثض  الِاهىن و طلٗ بالخىصُص كلى كباعة اهتهاء اإلاّضة الخإؾِؿُت لخلىٍع جاٍع

ش لبضاًت الاهخٌاق بالحّ والخإُٓض في هظا ؤلاػاع  كلى طغوعة الّضًاق كلى جــــــمخُم  الغؾمي ٓخاٍع

ٔاملت ؤي كىض اهتهاء اإلاّضة الخإؾِؿُت ألّن ألازغ اإلاالي لهظا ؤلاحغاء ؤصحاب  الحَِى مً خِىُهم 

وال جىحض ؤًت آزاع كلى الخىاػهاث اإلاالُت للصىاصًّ  آما جمذ بزاعجه زال٘ الىِاف لِـ ٓبحر 

 الاحخماكُت خُث  ؤن كضص الىىاب اإلادخمل سحب هظا الِاهىن كليهم مدضوص.

 :بلى الخإُٓض كلى ؤهمُت ؤلابِاء كلى هظا الٌصل في طهب  السأي الثاوي ً كضص مً الىىاب آلازٍغ

غ  صُوخه الحالُت والخيؿُّ مم مكغوق مِترح حلضًل زاّصت ؤّن الحٖىمت للىـغ في بمٖاهُت جمٍغ

خظمً ؤخٖام لُت ٍو طاث صبوت مالُت بطاًت بلى ؤهمُت ألازظ  اهظا الِاهىن هى مباصعة حكَغ

وجىػَم  2014ث الىـام الؿُاس ي الجضًض اإلاظّمً صلب صؾخىع حـــــــــــــاهٌي بلحن الاكخباع لخىاػها

ضًً  لُت والؿلؼت الخىٌُظًت وهى ما كاعطه ؤكظاء آزغون مٓا الصالخُاث بحن الؿلؼت الدكَغ

جاه بطاًت اإلاٌل٘ى الغحعي ؤي ؤن ًٕدؿب الحّ بضاًت مً  هظا الٌصل لضًلؤهمُت ح
ّ
في اج

 نهاًت اإلاضة الخإؾِؿُت.

  ٓما  التي ًمًٕ ؤن جثاع  ٓما جم الخإُٓض مً ػغي ؤخض الىىاب كلى ؤّن مؿإلت الخىاػهاث اإلاالُت

مً الضؾخىع هحر مؼغوخت في هظا ؤلاػاع ألّن اإلاكغوق هى مباصعة مً  63حاء بـــــــها الٌصل 

 .لضًلالحٖىمت وبالخالي ًمًٕ ؤن ًٖىن مىطىق ح

ذ لُدىػ كلى مىاًِت          ؤكظاء مم  6وبلض الخــــضا٘و والىِاف، جّم ػغح هظا الازخالي كلى الخصٍى

ؤكظاء  8جظمحن اإلاٌل٘ى الغحعي في الحّ في آدؿاب حغاًت الخِاكض مىظ اهتهاء اإلاّضة الخإؾِؿُت و

غ  مِترح حلضًل ؤزظا بلحن الاكخب ً مم ًٕغة الخيؿُّ مم الحٖىمت في بمٖاهُت جمٍغ اع للخىاػهاث آزٍغ

 اإلاالُت التي ًدملها هظا ؤلاحغاء مم اخخٌاؾ كظى واخض.



 

 

ع و في صُوخه اإلالغوطت زم كغض الٌصل الؿاصؽ    ً مم حسجُل ًع ؤخغػ كلى مىاًِت الحاطٍغ

 .ًٍاخخٌاؾ كظى و   ًٍكظى 
 

 

 

 ً9إلى  7الفصىل م: 
ً  مم حسجُل اكتراض كظى واخض. ؤخغػث بُِت الٌص٘ى كلى اإلاىاًِت بةحماق الحــــاطٍغ

 

 

ً، مع حسجُل  أعظاء واعتراض عظى  3احخفاظ وقد أحسش املضسوع بسّمخه على مىافقت الحــــاطٍس

 .واحد

 

ُما ًلي ح  ض٘و ًلخص هـغ اللجىت في الصُوت الجضًضة مً مكغوق هظا الِاهىن:ـــــــًو

 

 العـــــــــــــــــــــــــــىىان

 أو

 الفصل

 الصُغت املعخمدة مً قبل اللجىت القاهىن املعسوض مضسوع

 العىىان

 

مكغوق ُاهىن ًخللّ بسحب ؤخٖام 

 19اإلااعر في  0892لؿىت  01الِاهىن كضص 

ّ بظبؽ هـام جِاكض  0892ماعؽ 
ّ
اإلاخلل

ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى ؤكظاء اإلاجلـ 

 الىػني الخإؾِس ي.

 

 دون حغُير

الفصل 

 ألاول 

ت وطلُت عثِـ يهضي هظا الِاهىن  بلى حؿٍى

وؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي ججاه 

 ؤهـمت الظمان الاحخماعي.

ت وطلُت  يهضي هظا الِاهىن بلى حؿٍى

ججاه  أعظاء املجلس الىطني الخأسِس ي

 ؤهـمت الظمان الاحخماعي.

 



 

 5الفصــــــــل 

 

 

لؿىت  01جيسحب ؤخٖام الِاهىن كضص 

ّ  0892ماعؽ  9اإلااعر في  0892
ّ
اإلاخلل

بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب 

كلى عثِـ وؤكظاء اإلاجلـ الىػني 

الخإؾِس ي في ما ال ًخلاعض مم ؤخٖام هظا 

 الِاهىن.

 

 

لؿىت  01جيسحب ؤخٖام الِاهىن كضص 

ّ  0892ماعؽ  9اإلااعر في  0892
ّ
اإلاخلل

بظبؽ هـام جِاكض ؤكظاء مجلـ الىىاب 

في أعظاء املجلس الىطني الخأسِس ي كلى 

 ما ال ًخلاعض مم ؤخٖام هظا الِاهىن.

 3الفصــــــــــل 

 

ٌكترغ الٓدؿاب الحّ في حغاًت الخِاكض 

مً ُبل ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 

غ الكغػحن الخالُحن:
ّ
 جًى

ٔاملت مً  أّوال:  02ُظاء اإلاّضة الخإؾِؿُت 

مبر بلى  مبر  01هًى  .5107هًى

ّ  ثاهُا: صًم اإلاؿاهماث اإلاؿخىحبت ًو

اإلاكاع بلُه  0892لؿىت  01الِاهىن كضص 

ٔامل اإلاّضة الخإؾِؿُت.  ؤكاله كً 

وبطا لم جٕخمل اإلاّضة الخإؾِؿُت ألي ؾبب 

مً ألاؾباب  ما كضي الاؾخِالت ًال 

ًٕدؿب الحّ في حغاًت الخِاكض اإلاىصىص 

 05كليها بهظا الِاهىن بال بلض ُظاء مضة 

كلى ألاُل بصٌت كظى باإلاجلـ قهغا 

الىػني الخإؾِس ي وقغغ صًم اإلاؿاهماث 

 إلاا جبِى مً اإلاّضة الخإؾِؿُت.

 وحلٌى ألاعامل والُخامى مً صًم اإلاؿاهماث.

 

ٌكترغ الٓدؿاب الحّ في حغاًت الخِاكض 

مً ُبل ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي 

غ الكغػحن الخالُحن:
ّ
 جًى

ٔاملت مً  ؤّوال:  15ُظاء اإلاّضة الخإؾِؿُت 

مبر  مبر  30بلى  2011هًى  .2014هًى

ّ  زاهُا: صًم اإلاؿاهماث اإلاؿخىحبت ًو

اإلاكاع بلُه  1985لؿىت  16الِاهىن كضص 

ٔامل اإلاّضة الخإؾِؿُت.  ؤكاله كً 

وبطا لم جٕخمل اإلاّضة الخإؾِؿُت ألي ؾبب 

مً ألاؾباب ًال ًٕدؿب الحّ في حغاًت 

إال ىصىص كليها بهظا الِاهىن الخِاكض اإلا

بعد قظاء مدة فعلُت كعظى باملجلس 

 صهسا 12الىطني الخأسِس ي ال جقل عً 

وقغغ صًم اإلاؿاهماث إلاا جبِى مً اإلاّضة 

 الخإؾِؿُت.

 عامل والُخامى مً صًم اإلاؿاهماث.وحلٌى ألا 



 

 

 

 7الفصل 

 

 

 

 

ًدّل مجلـ هىاب الكلب مدّل اإلاجلـ  

ت اإلاؿاهماث  الىػني الخإؾِس ي في حؿٍى

ل لٌاثضة الصىضَو 
ّ
اإلادمىلت كلى اإلاكو

الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت كً 

 ٔامل اإلاّضة الخإؾِؿُت.

ى عثِـ ؤو كظى اإلاجلـ الىػني 
ّ
خىل ٍو

الخإؾِس ي صًم اإلاؿاهماث اإلادمىلت كلُه 

ت للمّضة  الخإؾِؿُت ؤُؿاػا ؤو بلىىان حؿٍى

ِا لليؿب  بىاؾؼت الحجؼ كً الجغاًت ًو

لؿىت  01اإلاىصىص كليها بالِاهىن كضص 

اإلاكاع بلُه ؤكاله وجسصم مً هظه  0892

اإلاؿاهماث اإلابالى اإلاضًىكت للصىضَو 

الىػني للخِاكض والحُؼت  الاحخماكُت 

بلىىان هٌـ اإلاّضة في  بػاع هـام جِاكض 

 آزغ.

 

كلب مدّل اإلاجلـ ًدّل مجلـ هىاب ال

ت اإلاؿاهماث  الىػني الخإؾِس ي في حؿٍى

ل لٌاثضة الصىضَو 
ّ
اإلادمىلت كلى اإلاكو

الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت كً 

 ٔامل اإلاّضة الخإؾِؿُت.

ى 
ّ
خىل  عظى املجلس الىطني الخأسِس يٍو

صًم اإلاؿاهماث اإلادمىلت كلُه بلىىان 

ت للمّضة الخإؾِؿُت ؤُؿاػا ؤو  حؿٍى

ِا لليؿب  بىاؾؼت الحجؼ كً الجغاًت ًو

لؿىت  01اإلاىصىص كليها بالِاهىن كضص 

اإلاكاع بلُه ؤكاله وجسصم مً هظه  0892

اإلاؿاهماث اإلابالى اإلاضًىكت للصىضَو 

الىػني للخِاكض والحُؼت  الاحخماكُت 

بلىىان  هٌـ اإلاّضة في  بػاع هـام جِاكض 

 آزغ.

 

 

 2الفصل 

 

 

 

 

اإلاجلـ جددؿب حغاًت الخِاكض لغثِـ 

الىػني الخإؾِس ي وؤكظاثه كلى ؤؾاؽ 

زالزحن باإلااثت مً اإلاىذ التي جِاطىها ػُلت 

اإلاّضة الخإؾِؿُت والخاطلت للحجؼ بلىىان 

ؤهـمت الخِاكض والحُؼت الاحخماكُت وعؤؽ 

 اإلاا٘ كىض الىًاة.

 

 

 

  

ألعظاء املجلس جددؿب حغاًت الخِاكض 

كلى ؤؾاؽ زالزحن باإلااثت الىطني الخأسِس ي 

اإلاىذ التي جِاطىها ػُلت اإلاّضة  مً

الخإؾِؿُت والخاطلت للحجؼ بلىىان ؤهـمت 

الخِاكض والحُؼت الاحخماكُت وعؤؽ اإلاا٘ 

اة.  كىض الًى



 1الفصل 

مم مغاكاة ؤخٖام الٌِغة الثاهُت مً الٌصل 

اإلاكاع  0892لؿىت  01مً الِاهىن كضص  7

بلُه ؤكاله ًٕدؿب الحّ في الخمّخم بجغاًت 

ش وكغ هظا الِاهىن بالغاثض  الخِاكض مً جاٍع

 الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت. 

جب كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني  ٍو

الخإؾِس ي ؤو ؤولي الحّ منهم ؤن ًِّضمىا في 

ش وكغ هظا الِاهىن  ؤحل ؾىت مً جاٍع

ؼلبا بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت م

ٓخابُا بلى الصىضَو الىػني للخِاكض 

والحُؼت الاحخماكُت ُصض الاهخٌاق بجغاًت 

 الخِاكض ؤو حغاًت الباُحن كلى ُُض الحُاة.

 

                       

 

 

 

 

 دون حغُير                         

 4الفصل 

 

ل الضولت بضًم الجغاًاث اإلاؿخدِت  ٌّ جخٕ

الخإؾِس ي ؤو ؤولي ألكظاء اإلاجلـ الىػني 

الحّ منهم بلى الصىضَو الىػني للخِاكض 

ت  والحُؼت الاحخماكُت في قٖل مىدت ؾىٍى

 حؿاوي مِضاع الجغاًاث.

 دون حغُير

 9الفصل 

 

بصٌت اؾخثىاثُت ًخلحن كلى ؤكظاء اإلاجلـ 

الىػني الخإؾِس ي الغاهبحن في الاهخٌاق 

بإخٖام هظا الِاهىن والظًً لم ًىسغػىا 

بالصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت 

الاحخماكُت ؤزىاء مماعؾتهم إلاهامهم زال٘ 

اإلاّضة الخإؾِؿُت ؤن ًباصعوا بخىحُه مؼالب 

ة الاهسغاغ للصىضَو بلىىان هظه اإلاّض 

ش وكغ هظا ؤوطلٗ في  حل ؾخت ؤقهغ مً جاٍع

الِاهىن بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت 

 الخىوؿُت.

 دون حغُير



 8الفصل 

 

 

جلغى ؤخٖام ُغاع عثِـ اإلاجلـ الىػني 

ّ  5105ؤوث  02الخإؾِس ي اإلااعر في 
ّ
واإلاخلل

بظبؽ اإلاىذ والامخُاػاث اإلاؿىضة لغثِـ 

 اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي.

 

 دون حغُير

 

 

 : قساز اللجىت : ثالثا  

 

ً في صُوت ملّضلت كلى مكغوق الِاهىن بإهلبُت ؤكظائ ُغعث اللجىت اإلاىاًِت ها الحاطٍغ

 .وجىص ي الجلؿت اللامت باإلاصاصُت كلُه

 

    

 

 اللجىت ز قسّ م                 زئِست اللجىت        

 صفُق العُادي                                       كلثىم بدز الدًً              

 

 

 

 
 



 
 

مازس  19املؤزخ في  0892لسىت  01مضسوع قاهىن ًخعلق بسحب أحكام القاهىن عدد 

ق بظبط هظام جقاعد أعظاء مجلس الىىاب  0892
ّ
 املخعل

 على أعظاء املجلس الىطني الخأسِس ي.

 

 

 الفصل الاول :

ت وطلُت  ججاه ؤهـمت الظمان  أعظاء املجلس الىطني الخأسِس ييهضي هظا الِاهىن بلى حؿٍى

 الاحخماعي.

 

 :5الفصل 

ّ بظبؽ هـام جِاكض  0892ماعؽ  9اإلااعر في  0892لؿىت  01جيسحب ؤخٖام الِاهىن كضص 
ّ
اإلاخلل

 خٖام هظا الِاهىن في ما ال ًخلاعض مم ؤأعظاء املجلس الىطني الخأسِس ي ؤكظاء مجلـ الىىاب كلى 

 

 : 3الفصل 

غ الكغػحن 
ّ
ٌكترغ الٓدؿاب الحّ في حغاًت الخِاكض مً ُبل ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي جًى

 الخالُحن:

ٔاملت مً  مبر  02ؤّوال: ُظاء اإلاّضة الخإؾِؿُت  مبر  01بلى  5100هًى  .5107هًى

ّ الِاهىن كضص  اإلاكاع بلُه ؤكاله كً 0892لؿىت  01 زاهُا: صًم اإلاؿاهماث اإلاؿخىحبت ًو

 ٔامل اإلاّضة الخإؾِؿُت. 

وبطا لم جٕخمل اإلاّضة الخإؾِؿُت ألي ؾبب مً ألاؾباب ًال ًٕدؿب الحّ في حغاًت الخِاكض اإلاىصىص 

 صهسا 05إال بعد قظاء مدة فعلُت كعظى باملجلس الىطني الخأسِس ي ال جقل عً كليها بهظا الِاهىن 

 إلاا جبِى مً اإلاّضة الخإؾِؿُت. وقغغ صًم اإلاؿاهماث

 عامل والُخامى مً صًم اإلاؿاهماث.وحلٌى ألا 

 

 :  7الفصل 

ل 
ّ
ت اإلاؿاهماث اإلادمىلت كلى اإلاكو ًدّل مجلـ هىاب الكلب مدّل اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي في حؿٍى

ٔامل اإلاّضة الخإؾِؿُت.  لٌاثضة الصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت كً 

ى 
ّ
خىل ت للمّضة  عظى املجلس الىطني الخأسِس يٍو صًم اإلاؿاهماث اإلادمىلت كلُه بلىىان حؿٍى

ِا لليؿب اإلاىصىص كليها بالِاهىن كضص   01الخإؾِؿُت ؤُؿاػا ؤو بىاؾؼت الحجؼ كً الجغاًت ًو

اإلاكاع بلُه ؤكاله وجسصم مً هظه اإلاؿاهماث اإلابالى اإلاضًىكت للصىضَو الىػني للخِاكض  0892لؿىت 

 ؼت  الاحخماكُت بلىىان  هٌـ اإلاّضة في  بػاع هـام جِاكض آزغ.والحُ



 
 

 :  2الفصل 

كلى ؤؾاؽ زالزحن باإلااثت مً اإلاىذ التي ألعظاء املجلس الىطني الخأسِس ي جددؿب حغاًت الخِاكض 

جِاطىها ػُلت اإلاّضة الخإؾِؿُت والخاطلت للحجؼ بلىىان ؤهـمت الخِاكض والحُؼت الاحخماكُت وعؤؽ 

 ىض الىًاة.اإلاا٘ ك

 

 : 1الفصل 

اإلاكاع بلُه ؤكاله  0892لؿىت  01مً الِاهىن كضص  7مم مغاكاة ؤخٖام الٌِغة الثاهُت مً الٌصل 

ش وكغ هظا الِاهىن بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت  ًٕدؿب الحّ في الخمّخم بجغاًت الخِاكض مً جاٍع

 الخىوؿُت. 

 

جب كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي ؤو ؤولي  ش وكغ ٍو الحّ منهم ؤن ًِّضمىا في ؤحل ؾىت مً جاٍع

هظا الِاهىن بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت مؼلبا ٓخابُا بلى الصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت 

 الاحخماكُت ُصض الاهخٌاق بجغاًت الخِاكض ؤو حغاًت الباُحن كلى ُُض الحُاة.

 

 :  4الفصل 

ل الضولت بضًم الجغاًاث اإلاؿخ ٌّ دِت ألكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي ؤو ؤولي الحّ منهم بلى جخٕ

ت حؿاوي مِضاع الجغاًاث.  الصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت في قٖل مىدت ؾىٍى

 

 :  9الفصل 

بصٌت اؾخثىاثُت ًخلحن كلى ؤكظاء اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي الغاهبحن في الاهخٌاق بإخٖام هظا الِاهىن 

ًىسغػىا بالصىضَو الىػني للخِاكض والحُؼت الاحخماكُت ؤزىاء مماعؾتهم إلاهامهم زال٘ اإلاّضة والظًً لم 

الخإؾِؿُت ؤن ًباصعوا بخىحُه مؼالب الاهسغاغ للصىضَو بلىىان هظه اإلاّضة وطلٗ في ؤحل ؾخت ؤقهغ 

ش وكغ هظا الِاهىن بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت.  مً جاٍع

 

 :  8الفصل 

ّ بظبؽ اإلاىذ  5105ؤوث  02ام ُغاع عثِـ اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي اإلااعر في جلغى ؤخٖ
ّ
واإلاخلل

 والامخُاػاث اإلاؿىضة لغثِـ اإلاجلـ الىػني الخإؾِس ي.

 

 

 
 

 


