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جقدًع دام 

 حضءا ؾحر ٌعحر منها، للىكىف غلى هُفُت طمان 2030،1أفشدث خؼت الخىمُت اإلاعخذامت لعىت 

مؽاسهت اإلاىاػىحن في صىؼ وجىفُز اللشاساث، بؽيل دًملشاػي، ٌعخجُب لخؼلػاتهم واهخظاساتهم، خُث 

لدشجُع دلى ئقامت مجخمعاث مصاملت لجم جخصُص الهذف العادط غؽش مً أهذاف هزه الخؼت، 

 وئجاحت ئمكانُت وضىل الجمُع ئلى العدالت، ،ال يهمش فيها أحد مم أجل جحقُق الخنمُت املصخدامت

، وكذ ؼمل هزا  للمصاءلت وشاملت للجمُع دلى جمُع املصخىٍاثةمإشصاث فعالت وخاغع وبناء

 اجخاذ القسازاث دلى نحى مصخجُب لالحخُاجاث الهذف مً بحن ملاصذه أو ؾاًاجه، ملصذا ًخػلم 

.روشامل للجمُع وحشازكي وجمثُلي دلى جمُع املصخىٍاث

، كذ أهذ غلى التزام اإلاملىت اإلاؿشبُت باغخباسها، غظىا 2011وئرا وان الذظخىس اإلاؿشبي لعىت 

بما جلخظُه اإلاىازُم الذولُت مً مبادب وخلىق وواحباث، فاهه  2غامال وؽُؼا في اإلاىظماث الذولُت،

كذ أهذ أًظا غلى اغخباس الاخخُاس الذًملشاػي، أخذ الثىابذ الجامػت التي حعدىذ غليها ألامت في خُاتها 

، 4، هما أفشد مياهت خاصت إلافهىم الذًملشاػُت الدؽاسهُت، وكشهه بمفهىم الذًملشاػُت اإلاىاػىت3الػامت

واغخبره مً بحن ملىماث الىظام الذظخىسي للمملىت، ئلى حاهب فصل العلؽ وجىاصجها وحػاوجها، ومبادب 

. الحيامت الجُذة وسبؽ اإلاعإولُت باإلاداظبت

                                                           
1
  صٔنت،193، بئجًبع "2030سطت انخًُٛت انًـخضايت نؼبو : حذٕٚم ػبنًُب"، حذج شؼبع 2015اػخًضحٓب انجًؼٛت انؼبيت نأليى انًخذضة فٙ شخُبغ -  

ٔطنك بؼض حقٛٛى شبيم . اٚت يٍ يقبطض ٔغبٚبث انخًُٛت  انًـخضايتٔؽ يقظض 169 حخكٌٕ يٍ إػالٌ ٔؿبؼت ػشغ ْضفب، حغحكؼ ػهٗ ْٙٔ

. 2015ٔيٕضٕػٙ، نشطت األْضاف اإلًَبئٛت نألنفٛت، ٔانخٙ بهغج يضاْب بذهٕل ؿُت 
2
 ٕٚنٕٛػ 30 بخبعٚز 5964ٔانظ٘ حى َشغِ فٙ انجغٚضة انغؿًٛت ػضص . 2011ًٚكٍ انؼٕصة فٙ ْظا انظضص إنٗ صٚببجت انضؿخٕع انًغغبٙ نـُت -  

، بؼض االؿخفخبء بشأَّ بخبعٚز فبحخ ٕٚنٕٛػ يٍ َفؾ انـُت، ٔاإلػالٌ ػٍ َخبئجّ يٍ نضٌ انًجهؾ انضؿخٕع٘ بًقخضٗ انقغاع عقى 2011

. 1.11.91، حذج عقى 2011 ٕٚنٕٛػ 29 ٕٚنٕٛػ، ٔاطضاع انظٓٛغ بخُفٛظِ بخبعٚز 14 بخبعٚز 815.2011
3
حـخُض األيت فٙ دٛبحٓب انؼبيت ػهٗ رٕابج جبيؼت، حخًزم فٙ انضٍٚ "حُض انفقغة انزبنزت يٍ انفظم األٔل يٍ صؿخٕع انًًهكت انًغغبٛت ػهٗ أَّ -  

". اإلؿاليٙ انـًخ، ٔانٕدضة انٕطُٛت يخؼضصة انغٔافض، ٔانًهكٛت انضؿخٕعٚت، ٔاالسخٛبع انضًٚقغاطٙ
4
ٚقٕو انُظبو انضؿخٕع٘ نهًًهكت ػهٗ أؿبؽ فظم انـهظ، ٔحٕاػَٓب ٔحؼبَٔٓب، "حُض انفقغة انزبَٛت يٍ انفظم األٔل يٍ انضؿخٕع انًغغبٙ ػهٗ أَّ -  

" ٔانضًٚقغاطٛت انًٕاطُت ٔانخشبعكٛت، ٔػهٗ يببصا انذكبيت انجٛضة ٔعبظ انًـؤٔنٛت ببنًذبؿبت
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فمفهىم الذًملشاػُت الدؽاسهُت، باغخباسه أخذ اإلافاهُم الجذًذة التي جم اظخدذاثها في الىظام 

، لِغ مجشد مفهىم ئوؽاتي، جم ئكدامه في 2011اللاهىوي اإلاؿشبي، بمىحب اإلاشاحػت الذظخىسٍت لعىت 

م، بل غلى الػىغ مً رلً، ٌػخبر مفهىما مإػشا للمماسظت  اإلاتن الذظخىسي بؿاًت الاظتهالن والدعٍى

، غلى اغخباس أهه كذ وطؼ كىاغذ حذًذة للمماسظت 2011الذًملشاػُت باإلاؿشب إلاا بػذ ظىت 

الذًملشاػُت، جدُذ للمىاػىاث واإلاىاػىحن، ئمياهُت اإلاعاهمت في اجخار اللشاساث وجدبؼ جىفُزها، 

وجلُُمها، لِغ فلؽ غبر آلُاث الىظاػت الخللُذًت، اإلاؽيلت إلافهىم الذًملشاػُت الخمثُلُت، التي حػخبر 

ألاخضاب العُاظُت الفاغل ألاظاس ي فيها، بل أًظا غبر آلُاث حذًذة جخٌى لهم ئمياهُت اإلاؽاسهت 

واإلاعاهمت، ئما بؽيل مباؼش، أو غبر الفاغل اإلاذوي باغخباسه فاغال حذًذا أو باألخشي فاغال جللُذًا 

. بأدواس حذًذة

للذ خصص الذظخىس اإلاؿشبي، مجمىغت مً فصىله للحذًث غً هزا اإلافهىم الجذًذ، وهُفُت 

له، ومنها غلى الخصىص الفصٌى اإلابِىت في ؤلاػاس بػذه، باإلطافت ئلى غذد مً الفصٌى  أحشأجه وججًز

ألاخشي، التي جخػلم باخذار وهُفُت حعُحر غذد مً مجالغ الاظدؽاسة وهُئاث الحيامت، التي جدُذ 

للمىاػىاث واإلاىاػىحن، وحمػُاث اإلاجخمؼ اإلاذوي غلى العىاء، ئمياهُت اإلاؽاسهت في اجخار اللشاساث، 

. وئبذاء الشأي بؽأن العُاظاث الػمىمُت
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الفقسة الثانُت مم الفطل الصااس 

ت اإلاىاػىاث " حػمل العلؼاث الػمىمُت غلى جىفحر الظشوف التي جمىً مً حػمُم الؼابؼ الفػلي لحٍش

" واإلاىاػىحن، واإلاعاواة بُنهم، ومً مؽاسهتهم في الحُاة العُاظُت والاكخصادًت والثلافُت والاحخماغُت

الفقسة الثالثت مم الفطل الثاني دشس 

حعاهم الجمػُاث اإلاهخمت بلظاًا الؽأن الػام، واإلاىظماث ؾحر الحيىمُت، في ئػاس الذًملشاػُت الدؽاسهُت، في "

ؼ لذي اإلاإظعاث اإلاىخخبت والعلؼاث الػمىمُت، وهزا في جفػُلها وجلُُمها وغلى هزه . ئغذاد كشاساث ومؽاَس

 "اإلاإظعاث والعلؼاث جىظُم هزه اإلاؽاسهت ػبم ؼشوغ وهُفُاث ًدذدها اللاهىن 

الفطل الثالث دشس 

حػمل العلؼاث الػمىمُت غلى ئخذار هُئاث للدؽاوس، كصذ ئؼشان مخخلف الفاغلحن الاحخماغُحن، في ئغذاد "

 "العُاظاث الػمىمُت وجفػُلها وجىفُزها وجلُُمها

الفطل السابع دشس 

للمىاػىاث واإلاىاػىحن، طمً ؼشوغ وهُفُاث ًدذدها كاهىن جىظُمي، الحم في جلذًم ملخمعاث في مجاٌ "

ؼ  "الدؽَش

الفطل الخامض دشس 

. للمىاػىاث واإلاىاػىحن، الحم في جلذًم غشاةع ئلى العلؼاث الػمىمُت"

دذد كاهىن جىظُمي ؼشوغ وهُفُاث مماسظت هزا الحم " ٍو

رر136الفطل 

إمً مؽاسهت العيان " ًشجىض الخىظُم الجهىي والترابي غلى مبادب الخذبحر الحش، وغلى الخػاون والخظامً؛ ٍو

ت اإلاىذمجت واإلاعخذامت  "اإلاػىُحن في جذبحر ؼإوجهم، والشفؼ مً معاهمتهم في الخىمُت البؽٍش

رر139الفطل 

جظؼ مجالغ الجهاث، والجماغاث الترابُت ألاخشي، آلُاث حؽاسهُت للحىاس والدؽاوس، لخِعحر معاهمت "

. اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن والجمػُاث في ئغذاد بشامج الخىمُت وجدبػها

ًمىً للمىاػىاث واإلاىاػىحن والجمػُاث جلذًم غشاةع، الهذف منها مؼالبت اإلاجلغ بادساج هلؼت جذخل في 

 . "اخخصاصه طمً حذٌو أغماله

رر156الفقسة ألاولى مم الفطل 

 . "جخللى اإلاشافم الػمىمُت مالخظاث مشجفليها، واكتراخاتهم وجظلماتهم، وجإمً جدبػها"
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وػبلا لفصٌى الذظخىس اإلاؽاس ئليها أغاله، فصلذ اللىاهحن الخىظُمُت، في ؼشوغ وهُفُاث 

جفػُل آلُاث الذًملشاػُت الدؽاسهُت، ظىاء غلى اإلاعخىي الىػني، مً خالٌ جلذًم الػشاةع ئلى 

ؼ، أو غلى اإلاعخىي اإلادلي، مً خالٌ اإلاؽاسهت  العلؼاث الػمىمُت، وجلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

الجماغاث، مجالغ الػماالث وألاكالُم، )في الهُئاث اإلادلُت للدؽاوس، غلى صػُذ الجماغاث الترابُت 

، أو مً خالٌ جلذًم الػشاةع، كصذ اإلاؼالبت بادساج هلؽ مػُىت طمً حذٌو أغماٌ (مجالغ الجهاث

. هزه اإلاجالغ

وظىػمل مً خالٌ هزه الذساظت، غلى الىكىف، غىذ الخأػحر اللاهىوي آللُاث مماسظت 

الذًملشاػُت الدؽاسهُت، والؿاًاث اإلاشحىة منها، وخذود غالكتها بمفهىم الذًملشاػُت الخمثُلُت، مً 

خالٌ بدث مشجىضاث ومبرساث اغخماد هزا اإلافهىم الجذًذ في خلل اإلاماسظت الذًملشاػُت، كبل 

ؼ اإلاؿشبي في هزا اإلاجاٌ، مؼ اكتراح بػع الخػذًالث  الاهخلاٌ ئلى بدث أهم الىلاةص التي حػتري الدؽَش

ت اإلاإػشة للمفهىم . الالصمت غلى اللىاهحن العاٍس
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مسجكزاث ومبرزاث ادخماا آلُاث الدًمقساؾُت الدشازكُت :راملحىز ألاولر

ٌؽيل ؤلاغالن الذظخىسي، باالسجلاء باالخخُاس الذًملشاػي، ئلى مشجبت زىابذ ألامت الجامػت، 

مدؼت مً بحن مدؼاث أخشي في اإلاعاس الذًملشاػي للمملىت اإلاؿشبُت، والزي اهؼلم مىز الاظخلالٌ 

.  1باغالن اإلاؿفىس له حاللت اإلالً مدمذ الخامغ، الاهخلاٌ مً الجهاد ألاصؿش ئلى الجهاد ألاهبر

فالذًملشاػُت الدؽاسهُت، حؽيل أكص ى مشاجب اإلاماسظت الذًملشاػُت، باغخباسها تهذف ئلى 

ئخذار الخيامل الىظُفي بحن الذًملشاػُت الخمثُلُت، واإلاؽاسهت اإلاىاػىت، وجأظِعا غلى رلً، فان 

حن  اغخماد هزا اإلافهىم في الذظخىس اإلاؿشبي وان اظخجابت لعُاق ظُاس ي مػحن، وان له أزشه غلى اإلاعخٍى

. ؤلاكلُمي والىػني

، والتي غملذ 2011فىما ال ًخفى غلى اإلاخدبؼ للؽأن الىػني، فان اإلاشاحػت الذظخىسٍت لعىت 

غلى جظمحن الىزُلت الذظخىسٍت، مفهىم اإلاؽاسهت اإلاىاػىت، أو الذًملشاػُت الدؽاسهُت، كذ حاءث في 

ظُاق الخفاغل مؼ الحشهت اإلاجخمػُت، التي غبر مً خاللها الؽاسع اإلاؿشبي غً اهخشاػه في معاس الشبُؼ 

. الػشبي، خاصت مً خالٌ الحشواث الؽبابُت ؾحر اإلاإػشة ظُاظُا وال هلابُا

ئن ظهىس الحشواث الاخخجاحُت الؽبابُت، وئغالجها مخاصمت الفاغل العُاس ي ممثال في ألاخضاب 

خػلم ألامش بالفاغل  العُاظُت، والخىظُماث الىلابُت، وان بمثابت ئغالن مُالد فاغل حذًذ في اإلاُذان، ٍو

ت، غً اخخىاء  اإلاذوي، فبلؼؼ الىظش غً كصىس ألاخضاب العُاظُت، والخىظُماث الىلابُت والجمػٍى

وجأػحر الحشواث الاخخجاحُت ولُذة الؽاسع، فلذ أظهشث هزه الحشواث، غمم الهىة بحن اهخماماث سحاٌ 

ووعاء العُاظت، واهخماماث الؽاسع الزي أطحى مشآة خلُلُت حػىغ اهخماماث واهخظاساث اإلاىاػىحن 

. واإلاىاػىاث

                                                           
1
. ، بؼض ػٕصحّ يٍ انًُف1955ٗ ََٕبغ 16سطبة انًغفٕع نّ، جالنت انًهك يذًض انشبيؾ بًُبؿبت ػٛض انؼغف، فٙ -  
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وأمام هزا الىطؼ، وحذ اإلاؽشع الذظخىسي، هفعه أمام، ئؼياٌ مفاهُمي غمُم، ًشجبؽ 

، وبالخالي هلل اإلاىاػً، مً 1باغخباسها ججعُذا لإلسادة الؽػبُت" الذًملشاػُت"بفلعفت وحىهش فىشة 

مجشد صىث مػبر غىه، في معاس البدث غً مؽشوغُت الفاغل العُاس ي داخل اإلاإظعاث الخمثُلُت، 

م العُاظاث الػمىمُت . ئلى فاغل أظاس ي مؽاسن في صىؼ وجدبؼ وجلُُم وجلٍى

ئن مفهىم الذًملشاػُت الدؽاسهُت، لِغ خصىصُت وال ئبذاغا مؿشبُا خالصا، وئهما هى آلُت 

دًملشاػُت اغخمذتها الػذًذ مً الخجاسب اإلالاسهت مً أحل جللُص الهىة بحن الفاغل العُاس ي، ممثال 

في ألاخضاب العُاظُت، وبحن باقي الفاغلحن الاحخماغُحن اإلاىظمحن داخل الذولت، خُث جم اغخماد هزا 

ىُت، خالٌ ظخِىُاث اللشن اإلااض ي، إلاىذ اإلاىاػىحن، آلُاث  اإلافهىم ألٌو مشة في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

وهى ما حػل خؼت . كاهىهُت جمىنهم مً جدبؼ وجلُُم هُفُاث صىؼ اللشاس الػمىمي ومشاكبت جىفُزه

، اإلاؽاس ئليها أغاله، جشهض غلى أهذاف وملاصذ جخػلم أظاظا بظمان 2030الخىمُت اإلاعخذامت لعىت 

. مؽاسهت اإلاىاػىحن غلى هدى فػاٌ في صىؼ اللشاساث الػمىمُت

و ًشجبؽ أهم مبرس الغخماد الذًملشاػُت الدؽاسهُت في الخجاسب اإلالاسهت، بخػذد الفاغلحن وحػذد 

اهخماماتهم، بدُث ٌػىغ مفهىم اإلاجخمؼ اإلاذوي رلً اليعُج الاحخماعي اإلاىظم وهزلً ؾحر اإلاىظم، 

واإلاعخلل وعبُا غً الذولت، وغً الفاغلحن الاكخصادًحن، بدُث ٌؽمل مخخلف صىس وهمارج الحشواث 

وأن هزا الخػذد ٌػىغ بالظشوسة، حػذدا في الشؤي، واخخالفا في الخلُُم لذي هإالء، . الاحخماغُت اإلاػبرة

ذ الخخُاسهم مً ًمثلهم داخل اإلاإظعاث  ػُت والخىفُزًت)بحن لحظت الخصٍى وبحن لحظاث جدبؼ  (الدؽَش

وجلُُم مذي صىاب واوسجام اخخُاساث العاظت، فيان لضاما، البدث غً آلُاث بذًلت، غً آلُت 

ل الفاغلحن اإلاذهُحن وظاةل كاهىهُت للخػبحر غً آسائهم في أي وكذ، ورلً غبر  ذ، مً أحل جخٍى الخصٍى

ؼ . غذة كىىاث مً بُنها جلذًم الػشاةع، وجلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش
                                                           

1
األدؼاة انـٛبؿٛت، انخُظًٛبث انُقببٛت، انجًؼٕٚت، انششظٛبث )طنك يب ٚفـغ اَفخبح انهجُت االؿخشبعٚت نًغاجؼت انضؿخٕع، ػهٗ يشخهف انفبػهٍٛ، -  

. قظض انخقضو بًقخغدبحٓب نهًغاجؼت انضؿخٕعٚت (...انًضَٛت
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ت  وججذس ؤلاؼاسة، أن هزا الىلاػ، كذ ًثحر ئؼياال ًشجبؽ باظخلشاس اإلاإظعاث، وأولٍى

الذًملشاػُت الخمثُلُت غلى مثُلتها الدؽاسهُت، وهىا وحبذ ؤلاؼاسة، أهه وفي مخخلف الخجاسب اإلالاسهت، 

حػخبر آلُاث الذًملشاػُت الدؽاسهُت، مىملت إلاثُلتها الخمثُلُت، بدُث ال ًمىً أن جدل مدلها غلى اغخباس 

أن الفاغل العُاس ي، ٌػخبر أهثر الفاغلحن جأهُال للخػبحر غً مخؼلباث واهخماماث اإلاىاػىحن، باغخباس 

وهى ألامش الزي خعمه الذظخىس اإلاؿشبي مً خالٌ فصله الحادي غؽش، . اللاغذة الؽػبُت التي ًمثلها

 ".الاهخخاباث الحشة والجزحهت والؽفافت هي أظاط مؽشوغُت الخمثُل الذًملشاػي"الزي ٌػخبر 

فثىساث الشبُؼ الػشبي، وما أغلبها مً اسجذاداث، غلى اإلاعخىي العُاس ي بمىؼلت ؼماٌ 

 ً لُا، والؽشق ألاوظؽ، هاهًُ غً الحشهت الاخخجاحُت اإلاىظػت باإلاؿشب، واإلاخمثلت في خشهت غؽٍش ئفٍش

فبراًش، أدث ال مدالت ئلى حػل اإلاؽشع الذظخىسي، ًؼشح ألاظئلت وؤلاؼياالث الحاسكت، خٌى حذوي 

الخمثُل العُاس ي، والؿاًت مىه، ئطافت ئلى فخذ كىىاث وآلُاث خلُلُت للفاغل اإلاذوي، مً ؼأجها ئجاخت 

ظها بثلافت اإلاؽاسهت . الفشصت ألحل حؿُحر زلافت الاخخجاج وحػٍى
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مػمىن القىانين املإؾسة للدًمقساؾُت الدشازكُت  املغسب، وأهع نقائطها :راملحىز الثاني

اخخاس اإلاؽشع اإلاؿشبي، مً بحن آلُاث اإلاماسظت الذًملشاػُت الدؽاسهُت، مجمىغت أهماغ 

خػلم ألامش أظاظا بصالخُت جلذًم الػشاةع  مخذاخلت، منها ما ًمىً مماسظخه غلى اإلاعخىي اإلادلي، ٍو

كصذ اإلاؼالبت بادساج هلؽ طمً حذٌو أغماٌ مجلغ حماغت جشابُت، باإلطافت ئلى الهُئاث 

خػلم ألامش  ت داخل هزه الجماغاث، ومنها ما ًمىً مماسظخه غلى اإلاعخىي الىػني، ٍو الاظدؽاٍس

ؼ، أو جلذًم غشاةع للعلؼاث الػمىمُت . بصالخُت جلذًم ملخمعاث في مجاٌ الدؽَش

وباظخلشاء مخخلف اللىاهحن اإلاىظمت لهزه آلالُاث، ظىاء حػلم ألامش باللىاهحن الخىظُمُت 

، أو باللاهىهحن (مجالغ الجماغاث، مجالغ الػماالث وألاكالُم، مجالغ الجهاث)للجماغاث الترابُت 

الخىظُمُحن اإلاخػللحن بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث مماسظت الحم في جلذًم الػشاةع ئلى العلؼاث 

ؼ1الػمىمُت ، ًخضح أن بػع 2، أو بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

ملخظُاث هزه اللىاهحن جدخاج ئلى جدُحن مً أحل معاًشة ؾاًت وهُت اإلاؽشع الذظخىسي مً ئكشاس هزه 

. آلالُاث

 

 

 

 

                                                           
1
 6492، انجغٚضة انغؿًٛت ػضص 2016 ٕٚنٕٛػ 28 انًؤعر فٙ 1.16.107، انظبصع بخُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف عقى 44.14انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى -  

. 2016 غشج 18بخبعٚز 
2
 6492، انجغٚضة انغؿًٛت ػضص 2016 ٕٚنٕٛػ 28 انًؤعر فٙ 1.16.108، انظبصع بخُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف عقى 64.14انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى -   

. 2016 غشج 18بخبعٚز 
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آلُاث الدًمقساؾُت الدشازكُت دلى املصخىي املحلي  :رأوال

، غذة ملخظُاث جخػلم باغماٌ آلُاث 1جظمىذ اللىاهحن الخىظُمُت للجماغاث الترابُت

اث اإلادلُت، ظىاء حػلم باألمش بالجهاث، أو  الذًملشاػُت الدؽاسهُت، أو اإلاؽاسهت اإلاذهُت، غلى اإلاعخٍى

 139ألاكالُم والػماالث، أو الجماغاث، ورلً جفػُال للملخط ى الذظخىسي اإلاىصىص غلُه في الفصل 

مً الذظخىس، والزي ًلضم الجماغاث الترابُت بىطؼ آلُاث للحىاس والدؽاوس، هما ًخٌى للمىاػىاث 

واإلاىاػىحن والجمػُاث غلى العىاء الحم في جلذًم غشاةع ئلى اإلاجالغ الترابُت كصذ اإلاؼالبت بادساج 

.  هلؼت جذخل في اخخصاصاها طمً حذٌو أغماٌ دوساتها

ججذس ؤلاؼاسة، أهه ال ًىحذ اخخالف هبحر، بحن اإلالخظُاث اإلاإػشة لىُفُاث ئغماٌ آلُاث 

، 2الذًملشاػُت الدؽاسهُت غلى اإلاعخىي اإلادلي، بحن ول مً الجهاث، الػماالث وألاكالُم، والجماغاث

د اإلاخػلم بمشاكبت دظخىسٍت . م966.15خاصت بػذ أن أكش اإلاجلغ الذظخىسي بملخط ى كشاسه سكم 

 ؾحر مؼابم 121، بيىن البىذ ألاخحر مً اإلاادة 3 اإلاخػلم بالجهاث111.14اللاهىن الخىظُمي سكم 

 .للذظخىس، الؼتراػه، جىفش الجمػُت غلى فشوع كاهىهُت في ول أكالُم الجهت

 

 

                                                           
1
: ٚخؼهق األيغ بزالد قٕاٍَٛ حُظًٛٛت كبنخبنٙ-  

، يُشٕع ببنجغٚضة 2015 ٕٚنٕٛػ 7 بخبعٚز 1.15.83 انًخؼهق ببنجٓبث، انظبصع بخُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف عقى 111.14انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى     - 

. 2015 ٕٚنٕٛػ 23 بخبعٚز 6380انغؿًٛت ػضص 

، يُشٕع 2015 ٕٚنٕٛػ 7 بخبعٚز1.15.84 انًخؼهق ببنؼًبالث ٔاألقبنٛى، انظبصع بخُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف عقى 112.14انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى     - 

. 2015 ٕٚنٕٛػ 23 بخبعٚز 6380ببنجغٚضة انغؿًٛت ػضص 

، يُشٕع ببنجغٚضة 2015 ٕٚنٕٛػ 7 بخبعٚز 1.15.85 انًخؼهق ببنجًبػبث، انظبصع بخُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف عقى 113.14انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى     - 

. 2015 ٕٚنٕٛػ 23 بخبعٚز 6380انغؿًٛت ػضص 
2
 يُّ، بئدضاد رالد ْٛئبث اؿخشبعٚت، دضصحٓب انًبصة 117 انًخؼهق ببنجٓبث، بًقخضٗ انًبصة 111.14ٔطنك ببؿخزُبء، حفغٚض انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى -  

انًظكٕعة، فٙ ْٛئت اؿخشبعٚت بشغاكت يغ فؼبنٛبث انًجخًغ انًضَٙ حشخض بضعاؿت انقضبٚب انجٕٓٚت انًخؼهقت بخفؼٛم يببصا انًـبٔاة ٔحكبفؤ 

انفغص ٔيقبعبت انُٕع، ْٔٛئت اؿخشبعٚت حشخض بضعاؿت اْخًبيبث انشببة، ببإلضبفت إنٗ ْٛئت اؿخشبعٚت بشغاكت يغ انفبػهٍٛ االقخظبصٍٚٛ 

 انًخؼهق ببنؼًبالث ٔاألقبنٛى، 112.14 يٍ انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى 111ببنجٓت حٓخى ببنقضبٚب انجٕٓٚت طاث انطببغ االقخظبص٘، فًٛب اكخفج انًبصة 

 انًخؼهق ببنجًبػبث، ببنذضٚذ ػٍ ْٛئت اؿخشبعٚت ٔدٛضة حى حـًٛخٓب فٙ انزبَٙ، ْٛئت انًـبٔاة 113.14 يٍ انقبٌَٕ انخُظًٛٙ عقى 120ٔانًبصة 

. ٔحكبفؤ انفغص ٔيقبعبت انُٕع، فًٛب حى االكخفبء فٙ األٔل بخذضٚض يجبل اسخظبطٓب انظ٘ ال ٚشخهف ػٍ يزٛهخٓب ػهٗ يـخٕٖ انجًبػبث
3
. 2015 ٕٚنٕٛػ 9 بخبعٚز 6376انجغٚضة انغؿًٛت ػضص -  
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فُما ًخعلق  اآللُاث الدشازكُت للحىاز والدشاوز :رالفقس ة ألاولى

ئن أبشص، مالخظت، ًمىً ئبذاؤها بؽأن اللىاهحن الخىظُمُت اإلاخػللت بالجماغاث الترابُت، فُما 

ت 139ًخػلم باغماٌ الفلشة ألاولى مً الفصل   مً الذظخىس، واإلاشجبؼت باخذار الهُئاث الاظدؽاٍس

للحىاس والدؽاوس، هى وىن اللاهىهحن الخىظُمُحن اإلاخػللحن غلى الخىالي بالػماالث وألاكالُم مً حهت، 

وبالجماغاث مً حهت أخشي، كذ حاءث بصُؿت مً ؼأجها جلُُذ خم اإلاجالغ اإلاىخخبت في ئخذار 

 مً اللاهىن 78، خاصت أهه ػبلا للمادة "اإلاعاواة وجيافإ الفشص وملاسبت الىىع"هُئاث ؾحر هُئت 

 اإلاخػلم بالػماالث وألاكالُم، فاهه جىاغ بهزه ألاخحرة مهام النهىض بالخىمُت 112.14الخىظُمي سكم 

الاحخماغُت، وأن هزه اإلاهام بؼبُػتها جلخط ي حشخُص الحاحُاث وئبشام الؽشاواث بؽأجها، وهى أمش 

ت ميىهت مً الفػالُاث اإلاذهُت باإلكلُم . ًمىً جِعحره غبر خلم هُئاث اظدؽاٍس

لت  هما ًالخظ غلى هزه آلالُاث، أن اللىاهحن الخىظُمُت الثالر اإلاؽاس ئليها أغاله، لم جدذد ػٍش

جألُف هزه الهُئاث وال الصالخُاث اإلاخىلت لها، وال هُفُت جلذًمها آلسائها، باغخباسها هُئت معخللت غً 

مىخب اإلاجلغ، وغً ئداسة الجماغت الترابُت، وأوولذ مخخلف اللىاهحن الخىظُمُت هزه الىلؽ ئلى 

الىظام الذاخلي للمجلغ، بدُث وان ًجذس  بها غلى ألاكل أن جدُل هزه الىلؽ غلى هصىص جىظُمُت 

. مً أحل جىخُذ هُفُت غمل هزه الهُئاث، وجدذًذ صالخُاتها، وطمان اظخلاللها

فُما ًخعلق بشسوؽ جقدًع العسائؼ مم ؾسف املىاؾناث واملىاؾنين :رالفقسة الثانُت

والجمعُاث 

خذدث اللىاهحن الخىظُمُت الثالر اإلاخػللت بالجماغاث الترابُت، اإلاؽاس ئليها أغاله، ؼشوغ 

جلذًم الػشاةع ئلى اإلاجالغ اإلاىخخبت كصذ مؼالبتها بادساج هلؼت جذخل طمً اخخصاصها في حذٌو 

أغمالها، ؾحر أهه ًمىً ئزاسة مالخظت أظاظُت بهزا الخصىص جخمثل في أن الؽشوغ التي ٌؽترغ جىفشها 



12 

 

ظت ئلى مجلغ الجهت، لِغ هي هفغ الؽشوغ اإلاخؼلبت في اإلاىاػىحن  في اإلاىاػىحن الزًً ًخلذمىن بػٍش

 120الزًً ًخلذمىن بؼلب ئلى مجلغ الػمالت أو ؤلاكلُم، أو مجلغ الجماغت، بدُث ًالخظ أن اإلاادة 

 اإلاخػلم بالجهاث، كذ أظلؼذ ؼشغ جىفش اإلاىكػحن غلى الػٍشظت 111.14مً اللاهىن الخىظُمي سكم 

 مً اللاهىن 114وهى ؼشغ ٌػخبر أظاس ي في ول مً اإلاادة . غلى ؼشوغ الدسجُل في اللىاةذ الاهخخابُت

 113.14 مً اللاهىن الخىظُمي سكم 123 اإلاخػلم بالػماالث وألاكالُم، واإلاادة 112.14الخىظُمي سكم 

. اإلاخػلم بالجماغاث

هما ًالخظ غلى هزه اللىاهحن، اهخفاءها بالخىصُص غلى جظمحن الػٍشظت ػلب ئدساج هلؼت 

ذ، أو ئمياهُت خظىس أصحاب  طمً حذٌو ألاغماٌ، دون ئمياهُت اكتراح اللشاس وغشطه للخصٍى

الػٍشظت كصذ مىاكؽتها طمً أؼؿاٌ احخماع اإلاجلغ، وهى ما ًجػل ػلب ئدساج الىلؼت طمً 

التي غادة ما "الضجت ؤلاغالمُت"حذٌو ألاغماٌ بمثابت ػلب ؼىلي، ال ًدلم أي ؾاًت فػلُت باظخثىاء، 

. 1جشافم مثل هزه الػشاةع

أما غلى معخىي ؼيل الػٍشظت، وهُفُت ئًذاغها، فلذ غملذ اللىاهحن الخىظُمُت، غلى ؤلاخالت 

غلى هصىص جىظُمُت كصذ جدذًذ ؼيل الػشاةع، اإلالذمت غلى اإلاعخىي اإلادلي، بدُث أن أبشص ما 

ًمىً مالخظخه بػذ اظخلشاء اإلاشاظُم اإلاخػللت بخدذًذ ؼيل هزه الػشاةع، أجها اججهذ ئلى جدذًذ 

ؼيل الػٍشظت بذٌ جدذًذ همىرحها، خُث ٌػخبر ؼيل الػٍشظت اإلادذد بمىحب اإلاشظىم، واحب 

الخلُذ به مً ػشف اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن والجمػُاث، وهى ما ًجػل هزه اإلاشاظُم، حؿلم أبىاب 

الاحتهاد وؤلابذاع مً ػشف ملذمي الػشاةع، وجأظِعا غلى رلً، فاهه ًجب حػذًل هصىص اللىاهحن 

                                                           
1
إٌ ْظا يب ٚفـغ ضؼف إقببل انًٕاطُبث ٔانًٕاطٍُٛ ٔانجًؼٛبث، ػهٗ حقضٚى ػغائض إنٗ انًجبنؾ انًُخشبت، بذٛذ أَّ ٔيُظ اقغاع ْظِ انقٕاٍَٛ -  

، نى حخهقٗ انًجبنؾ انًُخشبت بًشخهف إَٔاػٓب ؿٕٖ ػضص قهٛم يٍ انؼغائض انًطبنبت 2011انخُظًٛٛت، ٔقبهٓب يُظ اقغاع انضؿخٕع فٙ فبحخ ٕٚنٕٛػ 

. بئصعاس َقظ ضًٍ جضٔل أػًبنٓب
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الخىظُمُت اإلادُلت غلى هزه الىصىص، مً خالٌ الخىصُص غلى جدذًذها لىمىرج الػشاةع، أو 

. باألخشي اإلاػؼُاث الىاحب جىفشها في الػٍشظت، بذٌ جدذًذ ؼيلها

 رآلُاث الدًمقساؾُت الدشازكُت دلى املصخىي الىؾني:رزانُا

أفشدث هصىص الذظخىس اإلاؿشبي، خاصت الفصلحن الشابؼ غؽش، والخامغ غؽش، آلُخحن 

مهمخحن إلاماسظت الذًملشاػُت الدؽاسهُت، وطمان اإلاؽاسهت اإلاذهُت غلى اإلاعخىي الىػني، جخمثالن غلى 

ؼ، وجلذًم الػشاةع ئلى العلؼاث الػمىمُت، وهى ألامش  الخىالي، في جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

ل هزًً الفصلحن، ئصذاس اللاهىهحن الخىظُمُحن، سكم   44.14الزي اظخذعى مً اإلاؽشع، في ئػاس ججًز

 64.14بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث مماسظت الحم في جلذًم الػشاةع ئلى العلؼاث الػمىمُت، وسكم 

ؼ خُث ئن أبشص ما ًمحز هاجحن آلالُخحن، هى . بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

خصشهما، الجهت اإلاخٌى لها مماسظت هزا الحم، في اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن، واظخثىاء الجمػُاث، بخالف 

. آلالُاث اإلاىصىص غليها في اللىاهحن الخىظُمُت للجماغاث الترابُت

ع :رالفقسة ألاولى شسوؽ وكُفُاث جقدًع امللخمصاث في مجال الدشَس

ؼ، غذة  خذد اللاهىن الخىظُمي اإلاخػلم بؽشوغ وهُفُاث جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

. ؼشوغ مً أحل صحت اإلالخمغ، جخص ول مً أصحاب اإلالخمغ، ومىطىع اإلالخمغ، ومعؼشة ئًذاغه

فػلى معخىي صُاؾت الىص، حاءث اإلاادة الثاهُت مً اللاهىن الخىظُمي، بصُاؾت ؾحر 

مظبىػت، مً ؼأجها ئخذار بػع الظبابُت خٌى اإلاشاد مً بػع الؽشوغ، خُث خذد البىذ الثاوي 

، والتي مددمُه، وأصحاب امللخمضوالثالث مً اإلاادة اإلازوىسة، الؽشوغ الىاحب جىفشها في ول مً 

، فُما اؼترػذ هفغ اإلاادة "الخمثُل الجغسافي لثلث جهاث اململكت دلى ألاقل"لِغ مً بُنها ؼشغ 

بملخط ى البىذ الشابؼ منها في لجىت جلذًم اإلالخمغ والتي هي لجىت ميىهت مً حعػت أغظاء غلى ألاكل 
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ًخم اخخُاسهم مً بحن أصحاب اإلابادسة، ؼشغ الاهدعاب ئلى زلث غذد حهاث اإلاملىت غلى ألاكل، وهى 

هما أهه ؼشغ ؾحر . ؼشغ ًبذو مخىاكظا مؼ الؽشوغ الىاحب جىفشها في أصحاب اإلالخمغ ومذغمُه

. مبرس مً الىاخُت الىاكػُت واللاهىهُت

" أصحاب اإلالخمغ"هما أن صُاؾت اإلاادة الثاهُت، جثحر الىثحر مً الؿمىض، بحن مفهىمي 

، بدُث حؽترغ اإلاادة الثاهُت طشوسة حسجُل أصحاب اإلالخمغ ومذغمُه، في اللىاةذ "مذغمي اإلالخمغ"و

ذ مً غمم ؤلاؼياٌ، . الاهخخابُت الػامت، ورلً دون جدذًذ للػذد ألادوى ألصحاب اإلالخمغ ولػل ما ًٍض

خ . م1009.16هى ما هص غلُه كشاس اإلاجلغ الذظخىسي سكم  ، الزي 2016 ًىلُىص 12د الصادس بخاٍس

اغخبر الخلُُذ في اللىاةذ الاهخخابُت الػامت واحبا وػىُا، مالصما إلاماسظت هزا الحم، مما ًجػل اإلاىاػىحن 

. ؾحر اإلالُذًً في هزه اللىاةذ، ؾحر مػىُحن بمماسظت هزا الحم

ئن حىهش وفلعفت الذًملشاػُت الدؽاسهُت، واإلاؽاسهت اإلاذهُت، هى فخذ اإلاجاٌ، للمىاػىحن 

بمخخلف كىاغاتهم كصذ اإلاؽاسهت في اللشاس الػمىمي، بما في رلً، اإلاىاػىحن الزًً اخخاسوا غذم 

الدسجُل في اللىاةذ الاهخخابُت الػامت، أو الزًً لم ًخمىىىا مً رلً لعبب أو آلخش، غلى اغخباس، أهه 

وئن وان ٌعىؽ اظخثىاؤهم مً اإلاؽاسهت في غملُت اخخُاس اإلاإظعاث الخمثُلُت في ئػاس الذًملشاػُت 

الخمثُلُت فاهه ال ًجىص اظخثىاؤهم مً مماسظت اإلاىاػىت، أو اإلاؽاسهت اإلاذهُت التي جثبذ لجمُؼ 

اإلاىاػىحن، بمجشد خصىلهم غلى صفت مىاػً، بدُث ال ًمىً الشبؽ بحن صفت الىاخب، وصفت 

. غلى اغخباس أن الؿاًت مً هزه آلالُاث، هى حشجُؼ اإلاؽاسهت اإلاذهُت. اإلاىاػىت

باإلطافت ئلى ماظبم، فان اإلاادة الػاؼشة مً اللاهىن الخىظُمي اإلازوىس، مىدذ مىخب اإلاجلغ 

ل أصحاب  الزي ًلذم اإلالخمغ أمامه، صالخُت واظػت في سفع أو كبٌى اإلالخمغ، مؼ غذم جخٍى
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اإلابادسة أي ئمياهُت للؼػً، وهى ملخط ى مً ؼأهه حػل مىخب اإلاجلغ، خاسج ول سكابت، هما مً ؼأهه 

.  فسح اإلاجاٌ أمام الخػعف في سفع اإلالخمعاث

شسوؽ وكُفُاث جقدًع العسائؼ ئلى الصلؿاث العمىمُت :رالفقسة الثانُت

ئن ما كُل بخصىص، ؼش غ اللُذ في اللىاةذ الاهخخابُت الػامت، باليعبت ألصحاب اإلالخمعاث 

ؼ، ومذغمي هزه اإلالخمعاث، هفعه ًمىً أن ًلاٌ، باليعبت ألصحاب الػٍشظت  في مجاٌ الدؽَش

. اإلاىحهت ئلى العلؼاث الػمىمُت، ومذغمي الػٍشظت

هما ًمىً ئطافت مالخظت جخػلم بمفهىم العلؼاث الػمىمُت، الزي اختزله اللاهىن الخىظُمي 

اإلاخػلم بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث جلذًم الػشاةع ئلى العلؼاث الػمىمُت في ول مً سةِغ الحيىمت، 

ً، فُما جم اظخثىاء العلؼت اللظاةُت، بما في رلً  سةِغ مجلغ الىىاب، وسةِغ مجلغ اإلاعدؽاٍس

سةاظت الىُابت الػامت باغخباسها ظلؼت مً بحن العلؽ التي جدذر غنها الذظخىس اإلاؿشبي، ئطافت ئلى 

مجمىغت مً الهُئاث واإلاإظعاث ؾحر الخاطػت لعلؼت سةِغ الحيىمت  بما في رلً بػع اإلاإظعاث 

. الاظتراجُجُت التي جماسط بػع العلؽ، والتي لها غالكت مباؼشة بمصالح اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن
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مقترحاث لخعدًل بعؼ املقخػُاث 

القانىنُت ذاث الطلت 

ر

ر
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ر

:راًباجت

حؽيل آلُاث الذًملشاػُت الدؽاسهُت غلى اإلاعخىي اإلادلي، ئخذي أهم آلالُاث التي اظخدذثها 

، الزي حػل مً الاخخُاس الذًملشاػي واإلاؽاسهت اإلاىاػىت، أخذ زىابذ 2011الذظخىس اإلاؿشبي، لعىت 

. ألامت الجامػت

 مً الذظخىس، الزي ًمىذ اإلاىاػىحن واإلاىاػىاث 139وجأظِعا غلى سوح وفلعفت الفصل 

والجمػُاث، الحم في جلذًم الػشاةع ئلى مجالغ الجهاث والجماغاث الترابُت ألاخشي، وجماؼُا مؼ 

ض مؽاسهت اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن في اجخار اللشاس، خاصت مً  اهخشاغ اإلاملىت في الذًىامُت الذولُت لخػٍض

 مً خالٌ هذفها العادط غؽش والشامي ئلى  2030خالٌ ما أفشدجه خؼت الخىمُت اإلاعخذامت لعىت 

ر،لدشجُع دلى ئقامت مجخمعاث مصاملت ال يهمش فيها أحد مم أجل جحقُق الخنمُت املصخدامتا

 للمصاءلت وشاملت ةوئجاحت ئمكانُت وضىل الجمُع ئلى العدالت، وبناء مإشصاث فعالت وخاغع

ض آلُاث الذًملشاػُت الدؽاسهُت، اإلاعاهمت للجمُع دلى جمُع املصخىٍاث ، غلى اغخباس أن مً ؼأن حػٍض

في الاهخلاٌ بالثلافت اإلاىاػىت، والىعي الجمعي، مً زلافت الاخخجاج ئلى زلافت اإلاؽاسهت اإلاذهُت، وفسح 

. اإلاجاٌ أمام اإلاىاػىحن كصذ اإلاعاهمت في اجخار اللشاساث ومعاءلت اإلاعإولحن غليها

 اإلاخػلم بالجهاث، كذ سهض في بابه اإلاخػلم بؽشوغ 11.14واغخباسا ليىن اللاهىن الخىظُمي سكم 

ل خشفي للىص الذظخىسي، مً  جلذًم الػشاةع مً ػشف اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن والجمػُاث، غلى ججًز

مؼالبت اإلاجلغ بادساج هلؼت جذخل في صالخُاجه طمً "خالٌ الخىصُص غلى جلذًم الػٍشظت كصذ 

، دون ئجاخت الفشصت إلالذمي الػٍشظت كصذ اكتراح خلٌى وبذاةل أو ملترخاث كشاساث أو "حذٌو أغماله

. ؾحر رلً

وخُث حهذف هزا اإلالترح ئلى حػذًل بػع مىاد هزا اللاهىن بما ًخماش ى مؼ ؾاًت اإلاؽشع 

الذظخىسي، مً ئكشاس هزه آلالُت، وهي ئجاخت الفشصت للمىاػىاث واإلاىاػىحن والجمػُاث، في اجخار 

. اللشاس

  املخعلق  الجهاث111.14مقترح قانىن جنظُمي  خعدًل القانىن الخنظُمي زقع 
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  املخعلق  الجهاث111.14مقترح قانىن جنظُمي  خعدًل القانىن الخنظُمي زقع 

 

اإلاادة ألاولى 

:  اإلاخػلم بالجهاث111.14 مً اللاهىن الخىظُمي سكم 118حؿحر هما ًلي، ملخظُاث اإلاادة 

: 118اإلاادة 

طمً حذٌو أغماله؛ .......... 139ػبلا ألخيام الفلشة الثاهُت مً الفصل 

ػت، مقترحاث، بشأن القسازاث املمكم اجخاذها  خطىص النقؿت املدزجت  ًمكم جػمين العٍس

غمم جدول أدمال املجلض؛ 

حعسع املقترحاث، للخطىٍذ مم ؾسف أدػاء املجلض؛ 

. (الباقي دون حؿُحر)

 

اإلاادة الثاهُت 

ذة الشظمُت  ًذخل هزا اللاهىن الخىظُمي خحز الخؼبُم، بمجشد وؽشه في الجٍش

ر

ر

ر



19 

 

ر

ر

اًباجت 

 اإلاخػلم بالػماالث وألاكالُم، بابا خاص لآللُاث 112.14خصص اللاهىن الخىظُمي سكم 

ال للفصل  ، والزي حاء ألٌو مشة، 2011 مً الذظخىس اإلاؿشبي لعىت 139الدؽاسهُت للحىاس والدؽاوس، ججًز

بمفهىم الذًملشاػُت الدؽاسهُت وأكشهه بمفهىم الذًملشاػُت اإلاىاػىت، التي اغخبرها ئخذي زىابذ ألامت 

. الجامػت

- إلاجالغ الػماالث وألاكالُم- واغخباسا إلاا جىلُه اللىاهحن اإلاإػشة، لػمل الجماغاث الترابُت

باغخباسها مىوىال لها مهام النهىض بالخىمُت الاحخماغُت، بمخخلف حؽػباتها، فان ئغماٌ آلُاث اإلاؽاسهت 

اإلاذهُت، والذًملشاػُت الدؽاسهُت، ًلخط ي أن ًيىن لهزه اإلاجالغ، خصىصُت غلى معخىي ئغماٌ هزه 

.  مً هزا اللاهىن 111آلالُاث، خُث ًبذو حلُا، غذم هفاًت الهُئت الىخُذة التي جىص غليها اإلاادة 

وجأظِعا غلى رلً، فان هزا اإلالترح، ًشمي ئلى جىظُؼ مجاٌ الحىاس غلى معخىي مجالغ 

 مً الذظخىس، غبر مىذ هزه 139الػماالث وألاكالُم، وجفػُل اإلالخط ى الذظخىسي الىاسد في الفصل 

. اإلاجالغ ئمياهُت ئخذار هُئاث حذًذة للدؽاوس  والحىاس، في ئػاس الاخخصاصاث اإلاىوىلت ئليها

ل الحشفي للفلشة  ومً حهت أخشي ًشمي هزا اإلالترح ئلى الاسجلاء بهزا اللاهىن، مً معخىي الخجًز

ل صالخُت جلذًم الػشاةع مً ػشف اإلاىاػىاث 139الثاهُت مً الفصل   مً الذظخىس، مً خالٌ جخٍى

واإلاىاػىحن والجمػُاث كصذ مؼالبت اإلاجلغ بادساج هلؼت جذخل في صالخُاجه طمً حذٌو أغماله، 

لجػلها جخماش ى مؼ فلعفت وؾاًت اإلاؽشع الذظخىسي مً رلً، وهي مىذ ملذمي الػٍشظت صالخُت 

ذ .  اكتراح اللشاساث والحلٌى الىاحػت وغشطها للخصٍى

 

 

  املخعلق  العماالث وألاقالُع112.14مقترح قانىن جنظُمي  خعدًل القانىن الخنظُمي زقع 
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 املخعلق  العماالث وألاقالُع 112.14مقترح قانىن جنظُمي  خعدًل القانىن الخنظُمي زقع 

اإلاادة ألاولى 

 اإلاخػلم بالػماالث 112.14 مً اللاهىن الخىظُمي سكم 112 و 111حؿحر هما ًلي ملخظُاث اإلاادجحن 

وألاكالُم  

: 111اإلاادة 

ت.... جدذر" ......  جخخص والشخطُاث املدنُت، بؽشاهت مؼ فػالُاث اإلاجخمؼ اإلاذوي، هُئاث اشدشاٍز

 مخخلف املهام والاخخطاضاث الراجُت املىكىلت ئلى مجلض العمالت أو إلاقلُع؛ اإلاخػللت 

صسي دليها ما ٌصسي دلى  اقي اللجان،  حعخبر هره الهُئاث  مثا ت لجان اائمت ااخل املجلض، َو

خاضت فُما ًخعلق بصير اجخماداتها، والخعىٍؼ املخىل لسؤشائها؛ 

ًحدا ددا الهُئاث املمكم ئحداثها دلى مصخىي كل دمالت أو اقلُع، وكُفُاث جألُفها، وحصُيرها 

 مقخض ى نظ جنظُمي، ًخخر  مباازة مم الصلؿت الحكىمُت املكلفت  الجماداث الترا ُت؛ 

ر."ًخع الخنطُظ ااخل النظام الداخلي للمجلض دلى حصمُاث هره الهُئاث

: 112اإلاادة 

طمً حذٌو أغماله؛ .......... 139ػبلا ألخيام الفلشة الثاهُت مً الفصل 

ػت، مقترحاث، بشأن القسازاث املمكم اجخاذها  خطىص النقؿت املدزجت  ًمكم جػمين العٍس

غمم جدول أدمال املجلض؛ 

حعسع املقترحاث، للخطىٍذ مم ؾسف أدػاء املجلض؛ 

 (الباقي دون حؿُحر)

اإلاادة الثاهُت 

ذة الشظمُت . ًذخل هزا اللاهىن الخىظُمي خحز الخؼبُم، بمجشد وؽشه في الجٍش
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اًباجت 

 اإلاخػلم بالجماغاث، بابا خاص لآللُاث الدؽاسهُت 113.14خصص اللاهىن الخىظُمي سكم 

ال للفصل  ، الزي حاء ألٌو مشة، بمفهىم 2011 مً الذظخىس اإلاؿشبي لعىت 139للحىاس والدؽاوس، ججًز

. الذًملشاػُت الدؽاسهُت وأكشهه بمفهىم الذًملشاػُت اإلاىاػىت، التي اغخبرها ئخذي زىابذ ألامت الجامػت

باغخباسها - إلاجالغ الجماغاث- واغخباسا إلاا جىلُه اللىاهحن اإلاإػشة، لػمل الجماغاث الترابُت

مىوىال لها جلذًم خذماث اللشب، بمخخلف ججلُاتها، فان ئغماٌ آلُاث اإلاؽاسهت اإلاذهُت، والذًملشاػُت 

الدؽاسهُت، ًلخط ي أن ًيىن لهزه اإلاجالغ، خصىصُت غلى معخىي ئغماٌ هزه آلالُاث، خُث ًبذو 

.  مً هزا اللاهىن 111حلُا، غذم هفاًت الهُئت الىخُذة التي جىص غليها اإلاادة 

وجأظِعا غلى رلً، فان هزا اإلالترح، الشامي ئلى جىظُؼ مجاٌ الحىاس غلى معخىي مجالغ 

 مً الذظخىس، غبر مىذ هزه 139الػماالث وألاكالُم، وجفػُل اإلالخط ى الذظخىسي الىاسد في الفصل 

. اإلاجالغ ئمياهُت ئخذار هُئاث حذًذة للدؽاوس  والحىاس، في ئػاس الاخخصاصاث اإلاىوىلت ئليها

ل الحشفي للفلشة  ومً حهت أخشي ًشمي هزا اإلالترح ئلى الاسجلاء بهزا اللاهىن، مً معخىي الخجًز

 مً الذظخىس، مً خالٌ صالخُت جلذًم الػشاةع مً ػشف اإلاىاػىاث 139الثاهُت مً الفصل 

واإلاىاػىحن والجمػُاث كصذ مؼالبت اإلاجلغ بادساج هلؼت جذخل في صالخُاجه طمً حذٌو أغماله، 

لجػلها جخماش ى مؼ فلعفت وؾاًت اإلاؽشع الذظخىسي مً رلً، وهي مىذ ملذمي الػٍشظت صالخُت 

ذ .  اكتراح اللشاساث والحلٌى والىاحػت وغشطها للخصٍى
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 املخعلق  الجماداث 113.14مقترح قانىن جنظُمي  خعدًل القانىن الخنظُمي زقع 

اإلاادة ألاولى 

 اإلاخػلم بالجماغاث 113.14 مً اللاهىن الخىظُمي سكم 121 و 120حؿحر هما ًلي ملخظُاث اإلاادجحن 

: 120اإلاادة 

ت.... جدذر" ......  جخخص ،والشخطُاث املدنُت بؽشاهت مؼ فػالُاث اإلاجخمؼ اإلاذوي، هُئاث اشدشاٍز

 مخخلف املهام والاخخطاضاث الراجُت املىكىلت ئلى مجلض الجمادت؛ اإلاخػللت 

صسي دليها ما ٌصسي دلى  اقي اللجان،  حعخبر هره الهُئاث  مثا ت لجان اائمت ااخل املجلض، َو

خاضت فُما ًخعلق بصير اجخماداتها، والخعىٍؼ املخىل لسؤشائها؛ 

ًحدا ددا الهُئاث املمكم ئحداثها دلى مصخىي كل جمادت، وكُفُاث جألُفها، وحصُيرها  مقخض ى 

نظ جنظُمي، ًخخر  مباازة مم الصلؿت الحكىمُت املكلفت  الجماداث الترا ُت؛ 

 ."ًخع الخنطُظ ااخل النظام الداخلي للمجلض دلى حصمُاث هره الهُئاث

: 121اإلاادة 

طمً حذٌو أغماله؛ .......... 139ػبلا ألخيام الفلشة الثاهُت مً الفصل 

ػت، مقترحاث، بشأن القسازاث املمكم اجخاذها  خطىص النقؿت املدزجت  ًمكم جػمين العٍس

غمم جدول أدمال املجلض؛ 

حعسع املقترحاث، للخطىٍذ مم ؾسف أدػاء املجلض؛ 

 (الباقي دون حؿُحر)

اإلاادة الثاهُت 

ذة الشظمُت  ًذخل هزا اللاهىن الخىظُمي خحز الخؼبُم، بمجشد وؽشه في الجٍش
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: اًباجت

ؼ، ئخذي آلُاث اإلاؽاسهت  ٌؽيل جلذًم اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن، إلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

، خُث 2011اإلاذهُت، والذًملشاػُت اإلاىاػىت، التي جم اظخدذاثها بمىحب اإلاشاحػت الذظخىسٍت لعىت 

جم الخىصُص وألٌو مشة غلى اغخباس الذًملشاػُت اإلاىاػىت، ئخذي زىابذ ألامت الجامػت، والتي ال ًمىً 

. التراحؼ غنها جدذ أي مبرس وان

ؼ، باغخباسه  وئرا وان اظخدذار آلُت جلذًم اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن إلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

آلُت مػمٌى بها في الػذًذ مً الخجاسب اإلالاسهت، دون أن ًإدي رلً ئلى اإلاغ بصالخُاث اإلاإظعاث 

الاهخخاباث الحشة والجزحهت " مً الذظخىس الزي ًلط ي بأن 11الخمثُلُت اغخباسا إلاا ًىص غلُه الفصل 

ل آلُاث اإلاؽاسهت "والؽفافت هي أظاط مؽشوغُت الخمثُل الذًملشاػي ، فان رلً أًظا ال ٌػني جدٍى

. اإلاذهُت ئلى مجشد وظاةل ؼيلُت، لخأزِث اإلاؽهذ الذًملشاػي بالبالد

واغخباسا لزلً فان هزا اإلالترح، ًشمي باألظاط ئلى حػذًل بػع فصٌى اللاهىن الخىظُمي 

ؼ، لجػلها مخماؼُت مؼ فلعفت  اإلاخػلم بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

وؾاًت اإلاؽشع الذظخىسي مً ئكشاس هزه آلالُت، ومً أحل خث اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن غلى زلافت اإلاؽاسهت 

.  والعلىن اإلاذوي
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  خحدًد شسوؽ وكُفُاث جقدًع 64.14مقترح قانىن جنظُمي  خعدًل القانىن الخنظُمي زقع 

ع  امللخمصاث في مجال الدشَس

اإلاادة ألاولى 

 بخدذًذ ؼشوغ وهُفُاث 64.14 مً اللاهىن الخىظُمي سكم 10 و 2حؿحر هما ًلي، ملخظُاث اإلاادجحن 

ؼ   جلذًم اإلالخمعاث في مجاٌ الدؽَش

: 2اإلاادة 

: ًشاد في مذلٌى هزا اللاهىن الخىظُمي بما ًلي

 ....-

ؼت أن ًيىهىا مخمخػحن بدلىكهم اإلاذهُت والعُاظُت ..... اإلاىاػىاث واإلاىاػىىن : أصحاب اإلالخمغ-  ؼٍش

روجخىفس فيهع شسوؽ الدسجُل في اللىائح الانخخا ُت العامت؛

-   ......

-   .....

لجىت ميىهت مً حعػت أغظاء غلى ألاكل ًخخاسهم أصحاب اإلابادسة في جلذًم : لجىت جلذًم اإلالخمغ- 

 (خزف الباقي). أو مم  ين مددمي امللخمضاإلالخمغ مً بُنهم، 

: 10اإلاادة 

..... ًبذ مىخب اإلاجلغ اإلاػني

ًخػحن أن ًيىن غذم كبٌى اإلالخمغ مػلال؛ 

خ الخىضل  ه، لدي  ًمكم الؿعم في قساز ددم قبىل امللخمض ااخل أجل دشسة أًام مم جاٍز

.راملحكمت الدشخىزٍت، التي ًجب أن جبذ في الؿعم ااخل أجل شخين ًىما

اإلاادة الثاهُت 

ذة الشظمُت  .ًذخل هزا اللاهىن الخىظُمي خحز الخؼبُم، بمجشد وؽشه في الجٍش


