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 رب ي اجملوس اموظين ذللوق الإوسان

  89.15كاهون رمق الخبطوص مرشوع  

 جملوس الاسدشاري نوش حاة وامؼمل ازلؼوي ػوق اباملت

 

ن اجملوس اموظين ذللوق الإوسان،   اإ

تداء امرب ي املوخو من   2017 هوهرب 8 امس َد رئُس جموس املسدشاٍرن تخارخي كدلتناء ػىل ظوة اإ

؛  2017 هوهرب 09تخارخي واموارد ػىل اجملوس اموظين ذللوق الإوسان 

( 2011فاحت مارس ) 1432ًع ال ول ة من ر25ضادر يف ال 1.11.19تناء ػىل امظيري امرشًف رمق 

حداج اجملوس اموظين ذللوق الإوسان، ولس امي املادت   منو؛  16ابإ

 منو؛   282تناء ػىل امنظام ادلاخًل جملوس املسدشاٍرن ول س امي املادت 

تناء ػىل مدادئ توـراد حول امؼالكة تني املؤسساث اموظنَة ذللوق الإوسان وامربملان، ولس امي 

 مهنا؛ 28 و25، 24، 22املحادئ 

 تني جموس املسدشاٍرن واجملوس اموظين 2014 دٌسمرب 10تناء ػىل مذكرت امخفامه املربمة تخارخي 

 مهنا؛      2ذللوق الإوسان، ولس امي املادت 

منو؛   171و 170 و139و 33 و13 و12ول تناء ػىل ادلس خور ولس امي امخطدٍر وامفص

 ؛ اث حلوق الاوسان اميت ب ضحح املـرة موزتما هباتناء ػىل اثفايق

متاش َا مع امخوحهياث املوكِة امسامِة ادلاغَة اىل اههنوض توضؼَة امش حاة خاضة مهنا املضمنة يف 

 مبناس حة افذخاخ ادلورت 2017 ب كخوجر 13 مبناس حة زورت املكل وامشؼة و2012 ؾشت 20خعايب 

امربملاهَة؛  
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 حول مدى 2012 فرباٍر 4 امطادر تخارخي د.   م12/829: رمقاجملوس ادلس خوري تناء ػىل كرار 

 املكرسة 182ايث املادت ض لس امي ما ًخؼوق مبلتمعاتلة امنظام ادلاخًل جملوس امنواة مع ادلس خور

 ومضهنا اجملوس 170 اىل 161ادلس خورًة املذكورت يف امفطول من ؤسساث لس خلالمَة امل

ي؛ الاسدشاري نوش حاة وامؼمل ازلؼو

 خبطوص معاتلة 2017 ش خنرب 11 امطادر يف 37/17وتناء ػىل كرار احملمكة ادلس خورًة رمق 

؛   347امنظام ادلاخًل جملوس امنواة مع ادلس خور، ولس امي ثفسريىا مللذضَاث املادت 

 نوش حاة الاسدشاري ابجملوسثؼوق امل 89.15 رمق مرشوع املاهونًلدم اجملوس رب ًو خبطوص 

.  ازلؼوي وامؼمل

 : مهنجَة الاش خـال. 1

ػداد رب ًو الاسدشاري خبطوص مرشوع املاهون  اموظين ذللوق الاوسان  هظم اجملوس،من ب خل اإ

امخجارة ادلومَة  خوَة، واظوع ػىل ادلراساث امللارهة املنجزت يف املوضوع وػىلاد ورًةشاملاءاث ث

ة ومبجامس امش حاة، وػىل ب غٌلل منظٌلث اجملمتع املدين امنش َعة يف  ارلاضة مبجامس اذلَات ازلؼًو

 . جمال امش حاة وامؼمل ازلؼوي

. من مخسة ب حزاء 89.15مرشوع كاهون رمق ًدشلك رب ي اجملوس اموظين ذللوق الاوسان حول 

ة لإػداد مسودت  خطص ادلزء ال ول مخلدمي سريورت اخنراط اجملوس يف معل انوجنة الاسدشاًر

حداهثا من كدل  مرشوع املاهون املخؼوق ابجملوس الاسدشاري نوش حاة وامؼمل ازلؼوي اميت مت اإ

، مع امخذكري ابمرب ي اذلي ثلدم تو اجملوس اموظين ذللوق 2013وزارت امش حاة وامرايضة يف ب كخوجر 

وخطص ادلزء امثاين ملراءت دًنامِكِة امؼمل ازلؼوي وػالكذو تخؼٍزز ادلميلراظَة . الاوسان ب هذاك

وثناول ادلزء امثامر وضؼَة امش حاة يف مـرة امَوم ابغخحاره . امدشاركَة، وابمؼوائق اميت ثطادفو

وثضمن ادلزء امراتع . رب س مال ثرشاي ثواهجو حتدايث حتد من مسامهخو يف امخمنَة املس خدامة نوحالد

وغرض ادلزء ارلامس وال خري ثوضَاث اجملوس اموظين . مالحظاث ػامة حول مرشوع املاهون

 .ذللوق الاوسان

ثذكري . 2

من ب خل مجع ب راء خمخوف ادلياث امفاػةل تعًرلة جشاركَة، ب وشب ث وزارت امش حاة وامرايضة يف 

ة مس خلةل، ب هَط هبا ضَاؿة مسودت مرشوع كاهون ًخؼوق ابجملوس 2013ب كخوجر   دلنة اسدشاًر
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الاسدشاري نوش حاة وامؼمل ازلؼوي، وكد كادث انوجنة مسوسال نوخحوَل امللارن وامدشاور ومجع 

ىل اذلكومة يف   .2014 ماًو 12ال راء واملذكراث من خمخوف ادلياث امفاػةل كدل ثلدمي مثار معويا اإ

وكد غرض اجملوس اموظين ذللوق الإوسان ب هذاك ػىل انوجنة ثطوره نويَلكة املؤسساثَة نومجوس 

الاسدشاري نوش حاة وامؼمل ازلؼوي و مرسامخو ورمامو وولًخو، و مرتكَخذو و مدس َريه، مع امرتكزي 

 : ػىل ما ًًل 

رضورت ثوفر اجملوس ػىل ولًة خاضة ثؼىن حرصاي ابمش حاة وامؼمل ازلؼوي امش حايب،  -1

مع امخب كَد .  من ادلس خور170 و 33وفلا مخفسري اجملوس اموظين ذللوق الاوسان نوفطوني 

ة وفلا ل حاكم امفطل   من 159ػىل وحوة خوق مؤسسة ب خرى حكَرس نوحَات ازلؼًو

 ادلس خور؛ 

رضورت اجسام اجملوس ابمعاتع الاسدشاري واملس خلل وامخؼددي، وجتس َده نومحادئ  -2

ف امواحض  ادلس خورًة، وامزتاماث املـرة ادلومَة، واس خويامو مدادئ ابٌرس يف امخؼًر

 مل دوار وامسوعاث؛ 

ضدار ال راء والإحاةل و الإحاةل اذلاثَة ثشب ن مجَع  -3 وحوة ثوفر اجملوس ػىل ضالحِاث اإ

املشاًرع وامللرتحاث امدرشًؼَة وامخنظميَة املخؼولة مبجال امش حاة، ورضد امس َاساث 

 امؼمومِة يف جمال امش حاة وثلِمييا، وجشجَع امححر ودمع اجملمتع املدين يف جمال امش حاة؛

وهبذا املؼىن، ًندـي ب ن ثضمن حركَحة . ب مهَة احرتام حركَحة اجملوس ملحدب ي امخؼددًة وامخنوع -4

ة و امفاػوون  امش حاة من  اجملوس متثَوَة خمخوف املوى الاحامتغَة، ول س امي اذلركة ازلؼًو

ادلنسني، فضال غن امكفاءاث ذاث امخجرتة، وذكل يف اظار احرتام اس خلالمَة املؤسسة 

 ومراػات مؼاًري ارلربت وامكفاءت املينَة امالزمة مضٌلن امفؼامَة؛ 

رضوت احرتام ىذه امرتكَحة، من انحِة ب خرى ملحادئ امخاكفؤ، وامللارابث ادلاجمة  -5

فاجملوس اموظين ذللوق الإوسان ًؼخرب لك حركَحة ل . والاس خحضار امفؼًل نوحؼد ادليوي

 .حراغي ىذه الاغخحاراث كد حكون منلوضة امنجاػة وضؼَفة امفؼامَة

ة مكرسة  وشاء ىَئة اسدشاًر وابمفؼل فلد اكرتحت مسودت مرشوع املاهون اميت كدمهتا انوجنة اإ

ضدار ب راء ثشب ن ما ًًل  :ملضااي امش حاة من ضالحِاهتا اإ

 لك املضااي املخؼولة ابمش حاة واميت حيَويا املكل ػوهيا. 
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  مشاًرع وملرتحاث املواهني والاسرتاثَجَاث املخؼولة ثس َاسة ادلوةل يف جمال امش حاة واميت

 .حتَويا اذلكومة ب و جموس امنواة ب و جموس املسدشاٍرن ػوهيا كطد اتداء امرب ي

ومن هجة ب خرى ب اتحت انوجنة جملامس ازلاػاث امرتاتَة ومؤسساث وىَئاث حٌلًة اذللوق 

واذلرايث، واذلاكمة، وامخمنَة امخرشًة وامخمنَة املس خدامة، وادلميلراظَة امدشاركَة، وازلؼَاث، 

ىل اجملوس ثشب ن لك مسب ةل ثخؼوق ابمش حاة يف حدود اخذطاضاهتا ماكهَة امخوخو اإ  .اإ

ة احملدزة  ة يف حاكمل مع ال مَة الاسدشاًر ة هجًو وشاء جمامس اسدشاًر كٌل اكرتحت انوجنة ب ًضا اإ

ة  مبوحة املواهني امخنظميَة نوجٌلػاث امرتاتَة، ثوفر ػىل امطؼَد الإكوميي، خدماث اسدشاًر

ة. نوسوعاث احملوَة واملطاحل واملنظٌلث ؿري اذلكومِة ة ادليًو ولك ميذه اجملامس الاسدشاًر  :ًو

  دراسة املضااي املخؼولة حبٌلًة امش حاة، وثؼٍزز مشاركهتم املدهَة وثددؼيا ػىل امطؼَد

 ادليوي؛ 

  ة اخملططة نوش حاة تـَة حتلِق ال ىداف الإسيام يف ثلِمي امس َاساث امؼمومِة ادليًو

  من ادلس خور؛33احملددت يف امفطل 

  حراءاث املنطوص ػوهيا يف املواهني امخنظميَة املشاركة يف معوَاث امخخعَط امرتايب، وفلا مالإ

 .نوجٌلػاث امرتاتَة

ز سايس يفب  فاػل : امنس َج ازلؼوي يف املـرة. 3  تني امخعور امحناء ادلميلراظي امدشاريك ثؼٍز

 وضوغَةاملغوائق ارلالق وال

 سواء من امناحِة ،تخريشيد املعاع ازلؼوي ابملـرة ثعورا رمٌل خالل ااس وغرشٍن س نة ال  

ة ،اش خـاهلحلول اممكَة ب و امخوزًع ادلـرايف ب و ػىل مس خوى   املمتثةل معوما يف اجملالث امرتتًو

ة وامثلافِة واذللوكِة وادلًنِة فرز وؿريىا، وامخمنًو  حتدايث ومذعوحاث ، مبوازات مع ثعورهاجملالىذا  ًو

ل،امخب ظري املاهوينمسب ةل : جرشًؼَة وثنظميَة ومادًة من تُهنا  ، وختوَق املٌلرسة وشفافِة اهمتًو

و من اخنفاض يف مؼدل امخب ظري ازلؼوي   ورفع املدراث مخجاوز ما،واملسامهة يف امخمنَة ًؼرًت

 وارلطاص اميَلكي اذلي ثؼرفو اجملايل،ػىل مس خوى اهدشاره  نوساكن وثلوَص امفوارق املسجةل

ة وامخرشًة موارده املامَة وحمدودًة كدراثو انووخُسدِكِة وامخدترًي
1

 .

                                                           

 .2015مذكرة المجلس الوطني لحقوق االنسان حول حرية الجمعيات  1 
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ىل، مجؼَة يف تداًة س نواث امدسؼَناث4 000 ملد اهخلل ػدد ازلؼَاث من حوايل    ما ٍرتو غن اإ

ًخوزع  ىذا . 2015س نة مجؼَة مف ب   130ىل ىذا امؼدد اإ ووضل . 2014  س نة 836 ب مف و116

حدى  و.امنس َج ثشلك مذفاوث ػىل هجاث املموكة ثؼخرب مجؼَاث املرة ذاث الإشؼاع احملًل اإ

ذ جشلك ما وسخذو ،ذمزياثو الإكومي )ب ما ازلؼَاث ذاث امحؼد الإكوميي .  الإحٌليل ابملائة من امؼدد93  اإ

 لو ، يف املائة1 يف حني متثل ازلؼَاث ذاث امحؼد ادليوي  يف املائة منو2فال ثخجاوز   (ب و امؼٌلةل

 .2  يف املائة4 ػىل املس خوى اموظين سوى ىامتثل ازلؼَاث اميت  ثنشط ػرب فروع

ن ب كرث من هطف ازلؼَاث ل ثخوفر ػىل ملر،ػىل املس خوى املاديو ا  منو ٪29,6 يف حني ب ن  ، فاإ

. ارلاص موكيا يف ملر ػىل ثخوفر  ٪8,4و ملرىا حكرتي  ٪11ثخوفر ػىل ملر منح ميا ابجملان، و

ة  ل ثخؼدى   درمه، و مجؼَة من ب ضل 5000وجش خـل مجؼَة واحدت من ب ضل مخسة  مبزياهَة س نًو

ة ثلل غن  ول ثخجاوز وس حة ازلؼَاث اميت ثفوق مزياهُهتا .  درمه10.000زالزة مبزياهَة س نًو

ة  هنا مزياهُهتا موَون درمه فػدى ب ما ازلؼَاث اميت  ثت.  ازلؼَاثمن ٪5,4 درمه 500.000امس نًو اإ

 املوارد ٍلوع من ٪63 ازلؼَاث، واذلال ب ن مواردىا املامَة متثل ٍلوع من ٪2,5 سوىمتثل ل 

ن ازلؼَاث ويف امللاتل،. جململ ازلؼَاث املامَة ة ثلل اميت فاإ  درمه 100.000 غن مواردىا امس نًو

امنس َج  ميذا املامَة املوارد ٍلوع من ٪10 من ب كل ثخلامس و ازلؼَاث ٍلوع من ٪80ثحوؽ وسخهتا 

 .3مبجمهل

خوق ىَئة خاضة ابجملمتع املدين ب ن ٌسامه  وما ميكن اس خخالضو من ىذه املؼعَاث ىو ب ن من شب ن

ة، وامطؼوابث املادًة وامؼوائق املاهوهَة اميت ثؼرتضو، وب ن ٌساػد  يف جتاوز تؼظ املشالك امحنًِو

جكِفِة فؼوَة وفؼاةل ػىل ثؼٍزز كِام اجملمتع املدين تب دواره ادلس خورًة، خاضة مهنا ما ًخؼوق تدمع 

. خمخوف مكوانث اجملمتع وفئاثو وثب ظريىا ومتثَويا

 . رب سٌلل ب سايس وظاكاث واػدت: امش حاة يف املـرة. 4

ويه حتولث دميوؾرافِة واحامتغَة وس َاس َة )ب فرزث امخحولث امليمة اميت ًؼُشيا اجملمتع املـريب 

فاػال خدًدا ذا ب مهَة خاضة يف ادلًنامِكِة اجملمتؼَة يه فئة امش حاة اميت ثحلى،  (وزلافِة، وؿريىا

                                                           

 .2014معطيات وزارة الداخلية  2 
 .2012 بحث نشرته المندوبية السامية للتخطيط سنة  3
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ن ػىل املس خوى اموظين ب و ادلويل، من ب كرث امرشاحئ  رمغ اخذالف امرؤى حول حتدًد مفيورما، اإ

.  ثب زريا يف اجملمتؼاث معوما ويف اجملمتع املـريب تطفة خاضة

ىل فئة  شارت فلد حددث منظمة ال دم املخحدت واملؤسساث امخاتؼة ميا مؼَار سن الاهامتء اإ ومالإ

ىل 15 س نة، يف حني سارث ٍلوػة من ادلول يف اجتاه اغامتد مؼَار من 24 و15امش حاة ماتني   اإ

 س نة يف س َاساهتا امؼمومِة، كٌل ىو امشب ن ابمنس حة نوحكومة املـرتَة، خالل اش خـاميا ػىل 29

اميت ضادق ػوهيا جموس اذلكومة  (2030-2015)توورت مرشوع الاسرتاثَجَة املندجمة نوش حاة 

ل   س نة كحد 40ب ما ػىل املس خوى امدرشًؼي، فلد اخذار املرشع املـريب سلف . 2014شير ب جًر

. ب كىص مسن امش حاة حِر مت اغامتده يف املاهون امخنظميي جملوس امنواة

 من ٍلوع ساكن %30 س نة وس حة 29 اىل 15وػىل املس خوى ادلميـرايف متثل فئة امش حاة من 

ىل امؼامل ادلميوؾرايف، ىناك .  موَون شاة وشاتة8.4املـرة، ب ي ما ًلارة  وابلإضافة اإ

مؤرشاث ب خرى متزي وضؼَة امش حاة داخل اجملمتع، حِر جسجل ب ػىل مؼدلث امحعاةل دلى فئة 

ذ ثطل ىذه امنس حة اىل 24 و 15امش حاة املرتاوحة ب غٌلرمه تني   % 50كٌل ب ن . %29.3 س نة، اإ

 موَون شاة وشاتة4.3 س نة، ب ي ما ًلارة 24 و15من ش حاة ما تني 
4

، ل ًوجون سوق 

ن .  امشـل ومنظومة امخؼومي و امخكٍو

كدال ػىل امخؼمل ثشلك مضعرد، وب كرث  من هجة اثهَة، فلد ب حضت ىذه امفئة ممتزيت، جكوهنا ب كرث اإ

الاػالم والثطال اذلدًثة اميت ثدِح ميا وسائل  من خالل ػىل امؼاملاس خلرارا يف املدن واهفذاحا 

يف تدلان ب خرى ًؼُشو امش حاة  وما ا من ضؼوابث وغوائق،ػُشو يف واكؼوثامللارهة تني ما اماكهَة 

.  خاضة فامي ًخؼوق ابموموح اىل اذللوق ال ساس َة

وكد مؼة ىذا امفاػل ادلدًد، ب ي امش حاة، دورا حموراي يف خل اذلراكث الاحامتغَة خالل 

امس نواث ال خريت ابخذالف ب شاكميا وظرق ثؼحريىا، حِر اكن هل دور ثب ظريي، من خالل  

 سيل امخواضل داخويا تواسعة اموسائل اذلدًثةافرتاضَة ي ش حاكث ب شاكل خدًدت من امخؼحري ػرب

ػالم والثطال  ن ىناك ال ن . (امخوفون وال هرتهت وامش حاكث الاحامتغَة الافرتاضَة)مالإ وابمخايل، فاإ

                                                           
4
. 2017البنك الدولي -  



7/9 
 

 س َاس َة واكذطادًة واحامتغَة وزلافِة ًؼرب غهنا دون ملعامة حامالش حااب ذا وغي س َايس، و

ىل مؤسساث اموساظة فيذا امواكع ادلدًد . وامنلاابثوازلؼَاث ال حزاة  املب موفة مثل انوجوء اإ

سائل ٍلل املؤسساث حول  . ظًرلة ثنظمييا واش خـامياًعرخ حتدايث خدًدت ٌو

ن ػىل ظوة رب ًو  كدام جموس املسدشاٍر ن اجملوس اموظين ذللوق الإوسان، وىو ٍمثن ػامَا اإ اإ

ن اكن ل ٍزال ملذنؼا جبدوى وب مهَة وراىنَة معوة  الاسدشاري خبطوص ىذا املرشوع اميام، واإ

هو يف ذاث ال ن ًلدر وحيرتم  حداج جموسني منفطوني ب حدىٌل نوش حاة و امثاين نوؼمل ازلؼوي، فاإ اإ

حداج جموس واحد ًضم اجملامني، وثحؼا ذلكل ومسامهة منو  اخذَار املرشع اذلي اس خلر رب ًو ػىل اإ

هو ًحدي مبالحظاثو وثوضَاثو 89.15يف جتوًد تؼظ امللذضَاث امواردت يف مرشوع املاهون رمق  ، فاإ

: امخامَة

املخؼوق ابجملوس الاسدشاري  89.15املالحظاث امؼامة حول مرشوع كاهون رمق . 5

 نوش حاة وامؼمل ازلؼوي

 :يف امحاة ال ول املخؼوق تطالحِاث اجملوس. 1.5

  ة اميت ثندرح مضن مل ًلف مرشوع املاهون غند مفيوم امش حاة وامفئاث امؼمًر

 ؛خاهخو

  ًالحغ ب ن مرشوع املاهون اكخفى ابلإشارت اىل الاس خلالمَة املامَة نومجوس ومل

ىل امعاتع امخؼددي  .ٌرش اإ
 

 :يف امحاة امثاين املخؼوق تطالحِاث اجملوس .2.5

  ماكهَة الإحاةل اذلاثَة من كدل اجملوس ؿري  (ب و امخطدي امخولايئ)ًالحغ ب ن اإ

منطوص ػوهيا ترصحي امؼحارت، ذما حيمل ػىل اس خنذاح ب ن اجملوس ًنذظر ظوة رب ًو، 

تداء رب ًو يف حاةل ػدم ثولِو ظوحا من ادلياث ذاث  ىل اإ وب هو ل ًحادر ثولائَا اإ

 ؛ الاخذطاص

  مل ًخوسع مرشوع املاهون يف ضالحِاث اجملوس املخؼولة ابملسامهة يف امخحسُس

 ؛وامرتتَة ػىل املمي و تخؼٍزز املدراث

 املسامهة : "مل ثخؼد امطالحِاث اخملوةل نومجوس يف ػالكة مع امس َاساث امؼمومِة

ؾناء امنلاش امؼمويم  ؛حوميا" يف اإ
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  ًالحغ ب ن امخلٍرر امس نوي املنطوص ػوَو يف مرشوع املاهون ًلذرص فلط ػىل

ىل امخلٍرر اذلي هيم جمايل معل اجملوس ب ي جمال  شارت اإ ب غٌلل اجملوس، دون ب ي اإ

 ؛امش حاة وجمال امؼمل ازلؼوي

  ًالحغ ثـَُة ضالحِة اجملوس يف مؼادلة وضؼَة ازلؼَاث اميت ثطادف تؼظ

ة ذمارسة ب وشعهتا وفلا  امؼوائق فامي خيص اذلطول ػىل ال ىوَة املاهوهَة، ب و حًر

 .ل حاكم ادلس خور واملواهني ادلاري هبا امؼمل
 

 :يف امحاة امثامر املخؼوق تخب مَف اجملوس .3.5
 

  ابس خثناء تؼظ املؼاًري املرثحعة ابمخجرتة وامكفاءت، ًالحغ ب ن امرشوط املعووتة

ة اجملوس، ل حتدد مبؼاًري مضحوظة وحمددت  ة )مؼضًو امنوع، امسن، اهمتثَوَة ادليًو

حداج ىذا اجملوس (.اخل ههيا محووغ ال ىداف املرحوت من اإ  ؛ميكن الاحذاكم اإ
 

  ني من ب ضل ة س خة مدراء مركًز  غضوا ب ي ما 30ًنص مرشوع املاهون ػىل غضًو

 يف املائة من ٍلوع ال غضاء، وىو ما كد ًؤثر ػىل اس خلالمَة اجملوس، 20ٌشلك 

 ؛ 2012 فرباٍر 04 امطادر تخارخي 829/12واملكرسة تلرار نومجوس ادلس خوري رمق 

  ة يف اذلكومة ب و يف اجملوس اكذرصث حالث امخنايف امواردت يف املرشوع ػىل امؼضًو

حدى املؤسساث ادلس خورًة املنطوص  الاكذطادي والاحامتغي و امحُيئ، ب و يف اإ

وكد اكن من ال وىل ثوس َع .  من ادلس خور170 اىل 161ػوهيا يف امفطول من 

هعاكيا مدشمل مجَع اموضؼَاث اميت كد ًرتثة غهنا ثضارة مطاحل ب و مس 

 .  ابس خلالمَة املرار
 

 

 ب هجزت اجملوس: امحاة امراتع .4.5

 ؛ ًالحغ ؾَاة امحؼد ادليوي مؼمل اجملوس 

 ماكهَة خوق دلن مؤكذة ب و موضوػاثَة غند الاكذضاء  . ًالحغ ػدم امخنطَص ػىل اإ
 

 :امخنظمي الإداري واملايل نومجوس: امحاة ارلامس .5.5
 

 موحغ ؾَاة ب ي حتدًد ملدت اهخداة ال مني امؼام. 
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 :ثوضَاث اجملوس اموظين ذللوق الاوسان .6
 

 

 ؛رضورت امخنطَص ػىل امعاتع امخؼددي و املس خلل نومجوس  .1.6

حرايئ نوش حاة، من ب خل حتدًد ب دق نوفئة اميت س خكون موضوع  .2.6 ف اإ وحوة توورت ثؼًر

ويف ىذا امطدد ًلرتخ اجملوس اموظين ذللوق الاوسان ب ن ٌشمل مفيوم . اش خـال اجملوس

ة املندرخة تني  اوسجاما مع حتدًد تداًة سن ) س نة كحد ب دىن 15امش حاة امفئاث امؼمًر

ابغخحاره اذلد ال كىص نومتثَوَة ) س نة كحد ب كىص 40و (امش حاة من دلن ىَئة ال دم املخحدت

  ؛(امش حاتَة املؼمتد من كدل املرشع املـريب يف املاهون امخنظميي جملوس امنواة

امخنطَص امرصحي يف املادت امثاهَة من املاهون ػىل ضالحِة امخطدي امخولايئ، ثوخِا ندلكة  .3.6

 وثالفِا ملك فيم ضَق مللذىض امنص؛

تداء امرب ي يف جمالث معل جمامس ادلياث  .4.6 ضافة ضالحِة خدًدت ثخؼوق تب ىوَة اجملوس يف اإ اإ

 ؛ ذاث امطةل ابىامتماثو

ضافة ضالحِة خدًدت ثخؼوق ابملسامهة يف امرتتَة ػىل املواظنة وثؼٍزز املشاركة املدهَة  .5.6 اإ

 ؛نوش حاة

ضافة ضالحِة خدًدت مضن ضالحِاث اجملوس ثخؼوق مبنح خائزت وظنَة يف جمال امش حاة  .6.6 اإ

 ؛ وب خرى يف جمال امؼمل ازلؼوي 

مراحؼة امطالحِة املخؼولة ابملسامهة يف اثراء امنلاش امؼمويم حول امس َاساث امؼمومِة يف  .7.6

مِادٍن امش حاة و امؼمل ازلؼوي، ػىل ب ساس ب ن جشمل ترصحي امؼحارت املسامهة يف توورت 

 ؛امس َاساث امؼمومِة وثددؼيا وثلِمييا يف مِادٍن امش حاة و امؼمل ازلؼوي

ة ازلؼَاث، مبا يف ذكل ثولي امشاكايث  .8.6 حؼل اجملوس ب مَة مالهخطاف فامي خيص حًر

ومؼادلهتا، وفلا ندلس خور واملواهني ادلاري هبا امؼمل، وثضمني املؼعَاث املخؼولة ابذلق يف 

ة ذمارسة ب وشعهتا مضن امخلٍرر امس نوي نومجوس  ؛ثب سُس ازلؼَاث وحًر

ظار ثؼٍزز اس خلالمَة  .9.6 ثلوَص ػدد ذمثًل امسوعاث اذلكومِة يف اجملوس، وامخنطَص، يف اإ

ت  ؛اجملوس، ػىل ب هنم ب غضاء فِو تطفة مالحظني، وػىل ب هنم ل ٌشاركون يف امخطًو

ة نومجوس ابمنس حة نويَئدني .10.6 ًلرتخ : ثدكِق امرشوط واملواضفاث امواحة ثوفرىا يف امؼضًو

ب ن ٍكون مددب  املناضفة وامنوع مددب  غرضاهَا سواء ابمنس حة نوش حاة ب و ابمنس حة نوؼمل 

ىل املؼاًري امخامَة؛  ضافة اإ ازلؼوي، اإ
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 :ابمنس حة نوش حاة

ة واجملامَة  -  ؛(كروي، حرضي)اس خحضار مددب  امخنوع وامخؼددًة امثلافِة وانوـًو

 .اس خحضار ثـعَة اجملالث ال ساس َة يف اىامتماث امش حاة -
 

 :ابمنس حة نوؼمل ازلؼوي

 ؛اس خحضار مددب  امخوازن يف جمالث اش خـال املرحشني -

ػاكة؛ - دماح ال شخاص يف وضؼَة اإ  اإ

ني يف اجملالث ادلدًدت  - مجؼَاث ال حِاء، ازلؼَاث )الاهفذاخ ػىل امفاػوني ازلؼًو

 ؛(...املروًة، ازلؼَاث امفنَة، مجؼَاث املياحٍرن، مجؼَاث مشجؼي امفرق امرايضَة

ة يف جمويس امربملان وامسوعة املضائَة ابغخحارىا من حالث امخنايف - ضافة امؼضًو  ؛اإ

حتدًد مدت اهخداة ال مني امؼام يف مخس س نواث ب سوت مبدت اهخداة امرئُس  -

 ؛وال غضاء

ة احملدزة  .11.6 ة نومجوس خيخار ب غضاؤىا من تني ب غضاء اميَئاث الاسدشاًر حداج دلن هجًو اإ

ة وفلا نولاهون امخنظميي   ؛ املخؼوق ابدلياث114.14ابجملامس ادليًو

ماكهَة خوق دلان معل مؤكذة ب و موضوػاثَة حسة اذلاخة. 12.6  . امخنطَص ػىل اإ


