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 المحتويات

 العنوان الصفحة رقم المادة رقم مسمسل

 جمعيةالتأسيس  4 3 3
 تعريف الجمعية 4 7 7
 الجمعيةمقر  5 1 1
 الغايات واألهداف 5 4 4
 الرؤية 5 5 5
 القيم 6 6 6
 التميز 6 7 7
 الموارد واألصول 6 8 8
 إطار العضوية 7 9 9

 كيان الجمعية وتنظيماتها 8 31 31
 الهيئة العامة 8 33 33
 فئات األعضاء 9 37 37
 أصدقاء الجمعية  لجنة 9 31 31
 الهيئة اإلدارية 10 34 34
 الهيئة اإلدارية والية 10 35 35
 إدارة الجمعية 31 36 36
 وظائف مراكز الجمعية 31 37 37
 مكتب الجمعية 12 38 38
 المجان اإلستشارية الدائمة 12 39 39
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 العنوان الصفحة رقم المادة رقم مسمسل

 مؤقتة التنفيذية ألعمال خاصةمجان ال 13 71 71
 إجتماعات "الهيئة العامة" واجتماعات "الهيئة اإلدارية" 31 73 73
 المالية السنة 14 77 77
 المسؤوليات المالية لمهيئة االدارية 14 71 71
 إيداع وصرف األموال 14  78 -74 74
 تعيين مدقق لمحسابات 16 79 75
 العالقات العامة 16 13 -11 76
 تعديل النظام 16 11 -17 77
 حّل الهيئة اإلدارية 17 15 -14 78
 حل الجمعية 18 17 -16 79
 الجمعيةنطاق أنظمة  39 18 11
 أحكام إنتقالية 39 43 -19 13
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 تأسيس الجمعية

بموجب  ة"،اللبنانيّ جمعية المكتبات " مسّماةال جمعيةال تأسست في الجمهورية اللبنانية 1مادة 
 .1960كانون األول عام   28تاريخ  1638رقم  من وزارة الداخلية في لبنان علم وخبر

  في سياق ىذا النظام.أينما وردت ، )الجمعية( باختصاروتسمى 
 الجمعية تعريف

 2 مادة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نخبة من في لبنان ، أسسهاىي جمعية علمية ثقافية مهنية "اللبنانّيةجمعية المكتبات "
 ومعلوماتها، بعلومهابغية النهوض  ،المكتبات شؤوناألساتذة المتخصصين والمهتمين ب

 . الباحثين في شأنها وخدمة ،ورعاية شؤون العاملين في مهنتها ،وتطور ثقافة مجتمعها
مولية المعلومات في نحو شواتخذت منحى  ،نطاق المكتباتالجمعية  تخطى نشاطوإذ 

نصف قرن من  نتيجة للتطورات العلمية والحاجات الميدانية بعد أكثر من إطارىا العام
وأضحت للجمعية،  العامة المنظومةجزءًا من  المكتباتفقد باتت ، الزمن على تأسيسها

الواحدة واإلىتمام المشترك في  امجموعة من األعضاء ذات الرؤيتضم  بدورىا الجمعية
     ات والمعلومات.إطار تخصصات علوم المكتب

بفضل من أسسوىا  إنطلقت فيما مضى ،جمعية عريقة ىي "اللبنانّيةجمعية المكتبات و"
ل عمي ،لبنان في شتى مناطقمن  أعضاء اآلن تحت لوائها ينضويعابرة ألرجاء الوطن. 

ذات في  آخرون يعملو  ،المعلومات إليها في حقول ماو  جامعاتال مكتبات في معظمهم
مراكز كما يعملون في  ،عماميةاإلو  ثقافيةالتعليمية و المؤسسات ال اإلختصاصات ضمن

    األراضي اللبنانية. على امتداد وغيرىارشيف األتوثيق و المعلومات و ال
ىي ىيئات جامعات كبرى،  ومنها، في لبنان أن معظم المكتبات الخاصة بالجامعات ناىيك

من المكتبات المدرسية والعامة  العديد إلى جانب ،الجمعيةإلى  كذلك  تنتسبومؤسسات 
. ىذا والمؤسسات ذات الصلةإطار المعلومات  فيالعاملة المؤسسات و  والمتخصصة

باإلضافة إلى أن للجمعية عماقات وثيقة مع "المكتبة الوطنية اللبنانية" )دار الكتب الوطنية 
  المستوى العربي على  ،ومنظمات مناظرة مع مؤسسات   عماقات وثيقة أيضاً  ولها سابقًا(، 
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 واإلقليمي والدولي. 
أن يكون مؤىمًا لهذه  شرط، مام إلى عضويتهاكل من يرغب باإلنض  الجمعية تشجعو 

 .وما تخضع لو من القوانين المرعية اإلجراءبأنظمة الجمعية  العضوية، وأن يكون ملتزماً 
  

 مقر الجمعية

 .ويحق لها أن تنشئ لجاناً في المحافظات اللبنانية. بيروت في مقر الجمعية 3 مادة
  

 الغايات واألىداف

 : ىي الغايــة مـن تأسيس الجمعيـةإن  4 مادة
  .في لبنان والمعلومات تشجيع وتعزيز قطـاع المكتبات -1
  .المعلوماتالمكتبات و  علوم يياختصاص وتطويــر العمـل على تدريب -2
 .النوعية لمجتمع المكتبات والمعلومات تقديـم أفضل الخدمات -3

 ومن أىم اىدافها :
 .المعلومات مراكزبين العاملين في مجال المكتبات و  تأمين التواصل -أ  

 .وضمان تنفيذىالعلوم المكتبات والمعلومات  وضع المعايير المهنية  -ب
 .في إطار علوم المكتبات والمعلومات دعم برامج التنمية المهنية المستمرة - ج

     (Continuing Professional Development)  

 المازمة وتوفيرىا. المعلوماتعن دعم خدمات البحث -  د 
  

  الرؤية
 ، تطمح لتكون:  بوتقة واحدة ضمن أطرىا التنظيميةإن الجمعية، وىي تضم أعضاءىا في  5 مادة

 الناطق باسم المهنة، والقائمين عليها في لبنان. -1
الساعي لتنمية قطاع المكتبات والمعلومات، والعمل على تطوير آفاق علومها والرقي  -2

 .بأوضاعها
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عامة   المعرفة في نشر  على مكانتها  المحافظة  ميةالمكتبات، وأى  المحرك في أداء -3 
 وثقافة المجتمع اللبناني بشكل خاص. 

وخدمة   عن أثرىا في تطور القدرات البشرية التي تعكس دور المعلومات وتعبر المرآة  -4
 األىداف اإلنسانية.

 
 القيم

  :في مسيرتها، وىي ثابتةً  اً تعد أسس أركان خمسةعلى  الجمعية تقوم قيم 6 مادة  
 .الربح يعدم توخو  ،التعامل بالمسائل التجاريةعدم  .1
 عاطي النشاط والشأن السياسي.تعدم  .2
  .خارج إطار المعرفة ونطاق المهنة الحياد عن كل ما يتعلق بالعقائد واألديان .3
 .قواعد السلوك المهني المتعارف عليها في األساسية األطرمراعاة  .4
 باألنظمة المعلنة للجمعية، وبالقوانين المرعية اإلجراء. اإللتزام .5

 
 

 التميز
 الرقي والتطور:أمور ىي من المسّلمات، تحفزىاعلى  على أربعة الجمعية في مهماتها تعتمد 7 مادة

 .المعلوماتو  المكتبات مو علوالممتهنين  المختصينفريق متماسك من  .1
 .هاوأىداف الجمعية غاياتعماقات وثيقة داخل وخارج لبنان لتحقيق  .2
 في عالم المعرفة لتغطية حاجات الوطن وأبنائو. سامية رسالة .3
 العماقات مع اآلخرين. في ، وشفافيةبين األعضاء إلحترام المتبادللسبل واضحة  .4

  

  الموارد واألصول

، وفي التي تتمتع بها شخصية اإلعتباريةبموجب ال "ةاللبنانيّ جمعية المكتبات "ـ يجوز ل 8 مادة  
مواردىا  بتوفيرحدود ما يسمح بو القانون للمؤسسات التي ال تتوخى الربح ، أن تقوم 

 ، طبقاً لما يلي:أىدافهاو تحقيق غاياتها المازمة ل الحاجاتبما يتماءم مع وأصولها المالية 
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  تحصل  وىي األموال  التي قد الجمعية،  عائدات الموارد : ىي األموال المحصلة من 
 المختلفة.  مالية العائدات التبرعات أو وال من المساعدات عليها الجمعية أيضاً 

 غير منقولة األصول : قد تكون أصواًل ثابتة أو متداولة، وقد تكون أصواًل منقولة أو ،
ومراميها، وما  لمزاولة أنشطتها يعقار التملك ال قد تقتنيو الجمعية عن طريق ومثالها ما

و آالت أو أجهزة مختلفة. أو قد تكون أصواًل تقتنيو ألجل ذلك أيضًا من وسائل نقل أ
 . أخرى تمتلكها الجمعية وفقاً لما تقتضيو الظروف والمستجدات في ىذا اإلطار

غايات  من ما قامت لتحقيقوفي سبيل  ، في كافة األحوال،ُتصرف أموال الجمعية و
  وأىداف.
 :ما يليمخاصة لجمعية لموارد المالية الوتتكون 

، ورسوم اإلنتساب، وما تقرره "الهيئة العامة" من رسوم ألعضاءل الدورية شتراكاتاإل -1
 أخرى بناًء على اقتراح "الهيئة اإلدارية".

 وما تقدمو  .الواردة من الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية في لبنان المساعدات -2
 رج. المؤسسات والمنظمات المناظرة ذات األىداف المشتركة في لبنان والخا     

 .التي يقدمها األفراد ومنظمات المجتمع األىلي التبرعات والهبات والوصايا -3
 .العائدات من فوائد الودائع المصرفية وسندات الخزينة -4
 .العائدات من المؤتمرات العلمية وورش العمل التي تنظمها الجمعية -5
 .ياإلجتماعو  ين الثقافيالعائدات من نشاطات الجمعية في المجال -6
 موارد أخرى. -7

    
 العضوية إطار

من ، و مؤسسةأ فرد، أو ىيئةمتاحة ألي  "ةاللبنانيّ جمعية المكتبات "في  العضويةإن  9 مادة  
 يعملون في وممن ،المعلوماتو المكتبات  قطاعب غير مباشرةالمهتمين بصورة مباشرة أو 

  من يقوم  بالتعليم  في مجاالتو  المتخصصة  في مؤسسات لكل  ىذا  القطاع. وىي متاحة
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الدراسات  لمن يتابع دراستو منهم في مراحلو  منهاللمتخرجين  ، ومتاحة أيضاً التعليم العالي 
من القادة والخبراء في إطار الحقول العلمية والمهنية ىي متاحة لـ"أعضاء شرف".كما العليا

 أن مع مراعاة ذلك، وممن يساندون الجمعية ويرغبون بدعمها.، للمكتبات والمعلومات
 .ومتوافقاً مع سياستها وأنظمتها الى الجمعية مؤىمًا لعضويتها يكون من يود اإلنتساب

  ها.يوطريقة اإلنتساب إل " للجمعية الشروط المؤىلة للعضوية فيها،النظام الداخلي"ن ويبيّ 
 كما يبّين النصوص التي تحكم قاعدة بيانات األعضاء.

  
 وتنظيماتها الجمعية كيان

والرقابة ، وإدارتها ة الجمعيةمسير  ضمانوفقًا الختصاصاتها  تنظيمات تتولى بضعلجمعية ل 10 مادة
 :التالية ىيىذه التنظيمات و  على حسن األداء.

  الهيئة العامة 
  الهيئة اإلدارية 
  مكتب الجمعية 

 اإلستشارية اللجان 
  أصدقاء الجمعيةلجنة 

 
 الهيئة العامة

تتألف "الهيئة العامة" من كافة أعضاء الجمعية المنتسبين فعليًا إليها. ىي اإلطار العام  11 مادة  
للجمعية وسلطتها العليا. لها القرارات المطلقة، خاصة ما يتعلق منها بتحديد سياسة 

 الجمعية وشؤنها اإلستراتيجية والمالية، وضبط مسيرتها والرقابة على أعمال ىيئتها اإلدارية.
 في بوتقة واحدة، ىي "الجمعية العمومية". عضاءاأل الهيئة العامة" جميعوتضم "

ويبين "النظام الداخلي" للجمعية مقومات ىذه الهيئة وتشكيلها وتنظيمها وعملها 
 التي تحكمها.وصماحّياتها والقواعد 
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  عضاءاألفئات 

ىم بمثابة شرائح مختلفة من أعضاء الجمعية، موزعين على أربع فئات، فئات األعضاء  12 مادة  
  وىذه الفئات ىي: بحسب طبيعة من ينضوون في كنفها.تسمى كل فئة 

  .فرادفئة األ -
  ."مؤسساتالهيئات وال"فئة  -
  .الدراسات العليا بفئة طماّ  -
 ."أعضاء الشرف"فئة  -

 تعريف تلك الفئات وماىيتها وتصنيفها. للجمعية ويبين النظام الداخلي
  

 أصدقاء الجمعيةلجنة 

في مسيرتها وتحقيق أىدافها،  لهاالداعمين  ،"اء الشرفضأع" تضم الجمعية لجنة شكلت 31مادة   
صياغة وتنفيذ الدعائم المادية  ىذه اللجنة تتولىو  ."لجنة أصدقاء الجمعية"تسمى 
 :، طبقاً لما يليللجمعية

وضع الخطط المادية الكفيلة بتحقيق الخطة اإلستراتيجية للجمعية في المدى  -1
 المنظور. 

وتقوم بعرضها  األنجع الستدراك ذلك، والطرق ،دراسة السبل اآليلة لدعم الجمعية -2
 لمتابعتها ووضعها موضع التنفيذ.على الهيئة اإلدارية 

  يمكن أن يكون مرجعاً صالحاً لرعاية الجمعية وتسهيل شؤونها. اإلتصال بمن -3
الجمعية مجتمعها على وجو  في دعمها ومساندتها. فعماد بالراغبينالجمعية  ترحبو 

 ورعايتو الكريمة ممن يؤازرىا بالتفاتتو ،بشكل عام وفعالّياتو والمجتمع األىلي ،الخصوص
       .ئهاأصدقالجنة  وفي عداد وعضو شرف فيها لهادعامة يكون  بذلكىو و  مسيرتها،ل
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 الهيئة اإلدارية

باإلقتراع   "العامةهيئة ال" الذين تنتخبهمىي مجموع األعضاء  "الهيئة اإلدارية" للجمعية 41 مادة
 أعضاء.  ةمن عشر كون تتو  ،إلدارة شؤون الجمعية السري

تعيين من يمثلها، خطياً، وذلك في حال  الجمعيةفي   أو المؤسسة العضو الهيئة  على
  عماقاتها مع الجمعية بشكل عام.تنظيم ، ولترشحها لعضوية "الهيئة اإلدارية"

وقواعد إنعقاد جلسة  ،"لهيئة اإلداريةـ"اللجمعية شروط الترشح ل "النظام الداخلي"ويبين  
 عملية اإلنتخاب. ومجريات وقواعد هاإنتخاب

  
 والية الهيئة اإلدارية

تبدأ في األول من شهر أيار  .، من حيث المبدأثماث سنوات "الهيئة اإلدارية"مدة والية  51 مادة  
ي آخر شهر نيسان من العام الميمادي الرابع النتخابها، أي بعد انقضاء ستة وتنتهي ف

 وثماثين شهراً على ىذا اإلنتخاب.
حتساب مدة الوالية ألي ىيئتين متتاليتين، إذا تعذر اكيفية   للجمعية ويبين النظام الداخلي

   .والية الهيئة األولى إنتخاب الهيئة الثانية في نهاية
  

 الجمعية إدارة
وتشرف  ،العادية والمتداولة األمورفي نطاق شؤونها  تديرو  ،الجمعية "الهيئة اإلدارية"تمثل  61 مادة

القوانين وفقًا ألنظمتها وضمن وذلك  المسائل المتعلقة بها. تقريرو  على حسن سير أعمالها
  .اإلجراء المرعية

 إختصاص الهيئة العامة. أما الجوانب المفصلية والمهمة فيبقى تقريرىا من 
  

 وظائف مراكز الجمعية
 من بينهم من يتولى وتنتخب  ،أكبر أعضائها سناً   برئاسة  المنتخبة "الهيئة اإلدارية"تجتمع  71 مادة  
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ى توزيع ىذه الوظائف ، أو يجري توافق ىؤالء األعضاء علالمراكز المنبثقة عنها وظائف 
 :التالية على ىذه المراكز التي تشملها الفئات األربع موزعة وىي  فيما بينهم.

  :اآلتية المراكزمكتب الجمعية ، ويشمل أواًل : 
  .الجمعية رئيس -1
 .الجمعية نائب رئيس -2
 .أميـن السر -3
 .المال أميـن -4
 .محاسب الجمعية -5
 لدى السلطات الرسمية اللبنانية.ممثل الجمعية  -6

 :اآلتية المراكز، وتشمل  في الحقول اإلدارية اإلستشارية الدائمة اللجانثانيًا: 
  ".العامة العماقاتلجنة " أميـن -1
  ".العضوية لجنة" أميـن -2
 ". لجنة الشؤون المالية"أمين  -3

 : اآلتية المراكزالعلمية والمهنية ، وتشمل  في الحقول اإلستشارية الدائمة اللجانثالثًا: 
 ".لجنة األنشطة والبرامج والمؤتمرات"أمين  -1
 ".المكتبات المدرسية لجنة"أميـن  -2
 ".المكتبات المتخصصة لجنة" أميـن -3
 ".تالمطبوعاالنشرة و شؤون لجنة "أميـن  -4

 أمين "لجنة أصدقاء الجمعية".: رابعاً 
من مجموع  على األكثر وظيفتين "الهيئة اإلدارية"يمكن أن يتولى العضو الواحد في 

شرط أن تكون كل وظيفة من الوظيفتين مدرجة في أي من الفئات  ،الوظائف المبينة أعماه
  الثماث األولى ومختلفة عن فئة الوظيفة األخرى.

 ووظيفة  ،التي لها صفة التنفيذ ،الجمع بين وظيفتي أمين المال وفي جميع األحوال ال يجوز
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كما تكون وظيفة أمين "لجنة أصدقاء الجمعية" تحديدًا . ، التي لها صفة الرقابةالمحاسب 
 من إختصاص رئيس الجمعية.  

في حاالت  األعضاء الذين لم يسند لهم أي وظيفة من تلك الوظائف يمكن تكليفهم إن
اإلشراف على بمهام  طارئة وعند اإلقتضاء، أو تكليف غيرىم من أعضاء الهيئة اإلدارية،

أو يمكن إعتبارىم أعضاء  ، ومتابعة تنفيذ موجباتها."مؤقتة خاصةالتنفيذية ألعمال لجان ال"
 إستشاريون.

 للجمعية مهام تلك الوظائف بما فيها مهام المستشارين. "النظام الداخلي"ويتضمن 
 

 مكتب الجمعية
مباشرة إدارة وتنظيم  "الهيئة اإلدارية"المخولة في  التنفيذية ىو الجهة"مكتب الجمعية"  18 مادة

خمال المراكز الستة التي ، وذلك من وفقًا لقرارات وتوجيهات ىذه الهيئة أعمال الجمعية
 يشملها.

 ويبين النظام الداخلي وظائف المراكز ىذه والمهام الموكلة إليها.
 

 اللجان اإلستشارية الدائمة
 من أعضاء الجمعية وغيرىم، ،متخصصةالدائمة ىي مجموعات  ستشاريةاإل لجانال 19 مادة  

 في لمساعدتها تشكلها "الهيئة اإلدارية" برئاسة أحد أعضائها على امتداد واليتها ، وذلك
وتكلفها بتقديم  ،تنفيذ أعمالها وتحقيق غاياتهافي إطار  تحضير ودراسة ما يستوجبو األمر

الحاجات المالية  المشورة إليها لترشيد قراراتها المتعلقة بأنماط وشؤن اإلدارة، وضمن
 والمهنية والفنية.  

 ىي:وىذه اللجان 
  .العامة العماقاتلجنة  -1 

 .لجنة شؤون العضوية -2
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 .المالية الشؤون لجنة -3 
 .والمؤتمرات لجنة األنشطة والبرامج -4
  .لجنة المكتبات المدرسية -5
 .لجنة المكتبات المتخصصة -6
 .المطبوعاتو  شؤون النشرة لجنة -7

 يقة إختيار أعضائها، أو تعيينهم.وطر  مهام تلك اللجان، للجمعية"النظام الداخلي"و يتضمن
  

 مؤقتة التنفيذية ألعمال خاصةلجان ال
 مؤقتة خاصةتنفيذية ألعمال  لجانإلى تشكيل  ،عند اإلقتضاء "،الهيئة اإلدارية" تعمد 20 مادة  

 :، ومنها على سبيل المثال ال الحصرفي ىذا الصدد ذ أعمال محددةفي تنفي ساعدىات
 .اإلشراف على تنظيم المؤتمرات وإدارتها 
 .اإلشراف على إدارة المحاضرات والندوات وورش العمل 
 .اإلشراف على إقامة النشاطات اإلجتماعية المختلفة 

  ضيوف الجمعية الوافدين للمشاركة في المناسبات   ترتيبات استقبالاإلشراف على
  العلمية.

 متابعة أحداث طارئة، وما يستجد من أعمال. 
  ،اإلشراف على تنظيم الزيارات المتبادلة للمؤسسات التي يعمل فيها أعضاء الجمعية

 وزيارات أعضاء الجمعية إلى مؤسسات أخرى.
 حال تشكيلها. ،مدة عمل اللجانالمقتضيات، و  تلك موجبات على أن يجري تحديد

 
 "الهيئة العامة" واجتماعات "الهيئة اإلدارية" إجتماعات  

على  بناءً  ،"لهيئة اإلدارية"ااجتماعات و  ،ـ"الهيئة العامة"لل جتماعات الدوريةعـقد اإلتُ  21 مادة
 للجمعية. "النظام الداخلي"في  المبينةالنصوص 
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 السنة المالية
السنة المالية للجمعية في اليوم األول من السنة الميمادية و تنتهي في نهايتها. ويجري  تبدأ 22 مادة

 .في نهاية كل عام قطع الحساب عن السنة المالية المنصرمة
  

 المسؤوليات المالية للهيئة االدارية
لجهة تحديد  في المسائل المالية العادية والمتداولة، سلطة التقرير" الهيئة اإلداريةللـ" 23 مادة  

وترشيد اإلنفاق ومراقبتو  ،والتصرف بها ،وإدارتها ،وتنميتها ،وتحصيلها ،الواردات المالية
 . اردات وضمن حاجات وأغراض الجمعيةبما يتماءم مع تلك الو 

 أموالها.قرار تحديد المصارف التي تودع فيها الجمعية  "الهيئة اإلداريةو للـ"
بالتضامن خمال مدة واليتها عن كافة  ولينللجمعية مسؤ  "الهيئة اإلدارية"إن أعضاء 

بإرادتو، أو  م. وذلك بخماف تبعات ما يقدم عليو أي شخص منهالعمليات المالية للجمعية
نتيجة ما أقدم عليو من تجاوزات أو  ما يقدم عليو أي شخص من الغير، ويتحمل إستلحاقاً 

المحددة في أنظمة  من أمور غير مشروعة، وكذلك بخماف المسؤليات المباشرة لألعضاء
 الجمعية.

بالتعاون مع اللجنة  وفقًا ألنظمة الجمعية في مهمتها المالية ىذه "الهيئة اإلدارية"وتعمل 
 ،لنواحي التنفيذيةا عن مين المالأ :هاوالمتابعة المباشرة من عضوي   ،اإلستشارية ،المالية

 لرقابة على التنفيذ.ا عن والمحاسب
 إيداع وصرف األموال   

الهيئة "وفقًا لقرارات  ،لدى المصارف المعتمدة هاتودع أموال الجمعية في حسابات 24 مادة
   ".اإلدارية

كسلفة   لبنانيةيحتفظ أمين المال لديو بمبلغ من المال ال يتجاوز الخمسة ممايين ليرة و 
دفع المتوجبات إلى أصحاب . وتُ وفات النثرية والمصروفات الطارئةلتغطية المصر  دائمة،

    .مصرفية موقعة حسب األصول شيكات الشأن بموجب شيكات عادية أو
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إال أنو يمكن،  .في األحوال العادية يحظر إستخدام الصراف اآللي لسحب المبالغ النقدية 25 مادة
في الحاالت الطارئة أو عند الضرورة، قيام أمين المال بصرف األموال عن ىذا الطريق. 
شرط أن يحرر في أقرب وقت ممكن بيانًا بالمبلغ المصروف، والمستفيد من الصرف، 
وسبب وتاريخ الصرف، وبيانات المصرف، ويوقعو من المحاسب بعد أن يرفق معو إشعار 

 ن الصراف اآللي إن وجد.الصرف الصادر ع
 
على أمين المال أن يحتفظ لديو بدفاتر الشيكات المازمة لسحب األموال بواسطتها من  62 مادة

واإلحتفاظ أيضاً  باإلشعارات البيانية المعتمدة  ،الحسابات الجارية للجمعية لدى المصارف
كذلك ببطاقات سحب األموال من   لحسابات اإلدخار )دفاتر التوفير(، وعليو اإلحتفاظ

الصراف اآللي، والتي تغطي كل ىذه الحسابات أو غيرىا مما يخص الجمعية، واإلحتفاظ 
 مع األرشيف المالي بأرومة دفاتر الشيكات المستخدمة.  

ويعتبر أمين المال مسؤواًل بصفة شخصية عن كل وسيلة لديو تسمح بصرف أموال 
بطاقات سحب األموال المشار إليها وغيرىا، وعليو اتخاذ الجمعية، مثل دفاتر الشيكات و 

اإلحتياطات المازمة للمحافظة عليها، كي ال يكون عرضة للمساءلة القانونية من عواقب 
 اإلىمال أو سوء التصرف.

  
إال أنو يحق  ."الهيئة اإلدارية"ال يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إال بموجب قرار تتخذه  72 مادة

 ليرة لبنانية 1،500،000لرئيس الجمعية بصورة إستثنائية أن يأمر بصرف مبلغ ال يتجاوز 
 على ىذا الصرف في أول جلسة تعقدىا "الهيئة اإلدارية"شرط موافقة ، في المرة الواحدة

  .بعد إجرائو
 
أي مبلغ من مال الجمعية إال بموجب أمر دفع موقع من رئيس  تسديد المالاليحق ألمين  82 مادة

 .وموجباتو الصرف وبيانات الجمعية والمحاسب ، يبين فيو وجو
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 تعيين مدقق للحسابات
 يقوم بما يلي: تعيين مدقق حسابات مختص يمكن 92 مادة

 .تدقيق حسابات الجمعية 
 .تقديم المشورة المالية عند اللزوم فيما خص حسابات الجمعية ووضعها المالي 
 وضبطها. لجمعيةلمالية ال العمليات على شرافاإل 

  
 العماقات العامة

 ،والجمعيات والهيئات المنظماتو  اإلتحادات مــن جمعية االنتساب الــى غيرىالليمكن  30 مادة
تشترك و  وما إليها، المعلوماتالمكتبات و علوم التي تعنى ب ،واإلقليمية والدولية المحليــة

 .اإلطارة ضمن ىذا في الرؤي معها
 

 وإقليمية وىيئات محلية أن تعقـد شراكة أو توأمـة مع مؤسسات وجمعيات يمكن للجمعية 31 مادة
   .معها فـي االىـداف والغايات والمصالح تشترك ممنودولية 

  
 تعديل النظام

إذا رأى رئيس الجمعية موجبًا لتعديل ىذا النظام، أو رأت "الهيئة اإلدارية" أو وافقت على  32مادة 
تعديلو بعد إجراء الدراسات الميدانية واستنساب الحاالت البديلة والجدوى منها، وجب 
عليها في كافة األحوال دعوة "الهيئة العامة" لإلنعقاد لبحث موضوع التعديل، والمرفق 

وعلى "الهيئة اإلدارية" تبليغ ذلك إلى المدعوين قبل شهر من تاريخ عقد  بهذه الدعوة.
 اإلجتماع، وأن يكون التعديل في حدود ما تسمح بو القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.   

  
 33 مادة

 

  أو"، الهيئة اإلدارية" بناًء على اقتراح تعديل ىذا النظامل " للجمعيةلهيئة العامة"ا تجتمع
 الذين   ،المسددين اشتراكاتهم السنوية"  الهيئة العامة" من أعضاء % 20  على اقتراح بناءً 
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وذلك في جلسة غير عادية  على انتسابهم إلى الجمعية سنتي ن على األقل،مضى  
حضور ثُلثي أعضاء  النعقاد الجلسة ُيشترطو  لـ"الجمعية العمومية" تعقدىا لهذا الغرض.

أيضًا واستوفوا مدة اإلنتساب نظير ما  ممن سددوا إشتراكاتهمعلى األقل  "الهيئة العامة"
   .من جميع أعضاء الهيئة العامة على التعديل % 51وموافقة  سبق،

في  مماثلةمدعوة حكمًا الى جلسة  "العامة الهيئة"النصاب تعتبر  وفي حال عدم اكتمال 
 .بذات الشروط كما في المرة األولىمن تاريخ الجلسة األولى،  مدة أقصاىا أسبوعين

للمرة مدعوة حكمًا  "العامة الهيئةـ"ف في المرة الثانية كذلك، إذا لم يكتمل النصابأما 
 ىذه وتكون ن تاريخ الجلسة الثانية،م في مدة أقصاىا أسبوعين الثالثة إلى جلسة تعقد

 %51 أي حضور على األقل، الجمعية أكثرية أعضاء بحضور ذلك عندقانونية  الجلسة
 سددوا ، شرط أن يكونوا قدعلى التعديل تهموموافق على األقل عضاءمجموع األن م
  .واستوفوا مدة اإلنتساب على غرار األحوال السابقةشتراكاتهم إ

  
 حل الهيئة اإلدارية

 34 مادة  
 

لـ"الهيئة العامة" بقرار منها في الجمعية العمومية إنهاء والية "الهيئة اإلدارية" القائمة  يحق
. وذلك في جلسة عادية جديدة "ىيئة إدارية"نتخاب اإلى  والدعوة قبل انقضاء مدتها،

 "الهيئة العامة"قتراح ثلث أعضاء اشرط تعقدىا لهذا الغرض،  موجبةعلى أسباب مبنية 
وموافقة أكثرية  على األقل. من مجموع أعضاء "الهيئة العامة" % 51 حضورو  بهذا الشأن

  الحاضرين على ذلك. 
وال يجوز في مطلق األحوال أن يقل نصاب عقد ىذه الجلسة عن أكثرية أعضاء "الهيئة 
العامة. كما ال يجوز أن يصدر قرار إنهاء والية "الهيئة اإلدارية" بأقل من أكثرية األعضاء 

 ن.الحاضري
تراعى في ىذا الصدد نصوص "النظام الداخلي" فيما خص أحكام انعقاد جلسة إنتخاب 

 "الهيئة اإلدارية" الجديدة.
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يكون من إختصاص "الهيئة العامة" الفصل في المنازعات الطارئة في "الهيئة اإلدارية".  35 مادة
الحق بفصل من ترى من ىذه الهيئة بنتيجة التصويت على ىذا األمر في جلسة عادية  ولها

تعقدىا على غرار المبين في المادة السابقة. على أن يجري بعد ذلك إشغال الوظائف 
الشاغرة أو إنتخاب "ىيئة إدارية" جديدة، وفقًا للمقتضى، بحسب النصوص الواردة في 

 أنظمة الجمعية.
ة العامة" عقد جلساتها عند الضرورة بدعوة من أكبر أعضائها سنًا، أو من يحق للـ"الهيئ

% من مجموع األعضاء. على أن تعقد الجلسة عند ذلك برئاسة أكبر األعضاء 20
 الحاضرين سنًا، أو بما يتوافق عليو الحاضرون باألكثرية لرئاستها.

 

 حل الجمعية
 63 مادة

 

 التي يجوز فيها حل الجمعيةالحاالت باإلضافة إلى مع مراعاة قانون الجمعيات، و 
يمكن لـ"الهيئة العامة" أن تصدر قرارًا بحل الجمعية  ىذا القانون،المنصوص عنها في و 
على األقل من مجموع أعضائها، وذلك في اجتماع تعقده بناًء على اقتراح  % 75موافقة ب

لجمعية لدى الموافقة على حلها أن "الهيئة اإلدارية". وفي تلك الحالة يتوجب على رئيس ا
يقدم طلبًا إلى وزارة الداخلية بهذا الشأن مقترنًا بأسماء وتواقيع من وافقوا من أعضاء 
"الهيئة العامة" على حل الجمعية، والتاريخ الذي حددتو لوضع قرارىا موضع التنفيذ. أما 

، من يقوم مقام  الرئيس  في حال شغور مركز الرئاسة فيتولى تقديم ىذا الطلب نائب الرئيس
في حال غيابو. كما يحق لـ"الهيئة  العامة" أن تصدر قرارىا مباشرة بحل الجمعية وتكلف 

 من ينوب  عنها من األعضاء في تقديم  الطلب المذكور.

 

  
 73 مادة

 
غيــر المنقولة الى و المنقولة  وممتلكاتها أموالها ألي سبب كان، تعود ،الجمعية إذا حلت

 المالية. هالتزاماتاو ها تعمليابعد إتمام وتسوية كل ،  اللبنانية" المكتبة الوطنية"
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 نطاق أنظمة الجمعية
 83 مادة  
 

 ، والواردة في النظام الداخلي أيضاً والنصوص الواردة في ىذا النظام واألحكامالمواد  إن
، قراراتها وتصرفاتهاالجمعية و  شؤونىي قواعد تحكم وأية أنظمة أخرى تتعلق بالجمعية، 

على على القائمين و . وتعديماتو 3/8/1909في قانون الجمعيات الصادر  إطار ضمنوذلك 
 الجمعية التقيد بها واإللتزام بتنفيذىا.

 

 أحكام إنتقالية
 مع مراعاة النصوص الواردة في قانون الجمعيات في لبنان، الموضوع موضع التنفيذ. 93 مادة  
المدرجة مواده ىنا في الجديد، المعدل، و  األساسيوعند بدء العمل بأحكام ىذا النظام  

  ىذا السياق، وتمازماً مع بدء العمل بـالنظام الداخلي الجديد والمعدل أيضًا.
 يتوجب ما يلي:

قبل انتهاء والية "الهيئة اإلدارية" القائمة، تمدد  ان موضع التنفيذالنظام نىذا وضعإذا  -1
دف مباشرة بعد انتهاء الوالية كما كانت حتى نهاية شهر نيسان الذي يصا واليتها حكماً 
 قبل التمديد.

يستمر قبل انتهاء والية "الهيئة اإلدارية" القائمة،  ينالنظام ينإذا لم يبدأ العمل بهذ -2
 واليتها بانقضاء مدة سنتين من بدئها. فتنتهي الحالية للنظامين.حكام األق يتطب عند ذلك

  
السابق، وتلغى كافة األحكام  األساسي ىذا النظام موضع التنفيذ، يلغى النظام حال وضع 40 مادة

  التي تتعارض معو أو ال تتفق ومضمونو.
  

وأي تعارض فيها، أو  مع اإلطار العام لهذا النظام. يجب أن تتفق نصوص النظام الداخلي 14 مادة
 يعتبر الغياً. مع ىذا النظام في مضمونها،
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1  تعريف 
 

1.1  " المبنانّيةجمعية المكتبات" 
 1مبدة 

 

خس  ك٢ ُز٘خٕ طؤٓٔض 0661ػخّ  ّٔ ًٔخ  (حُـٔؼ٤ش)، أٝ "حُِز٘خ٤ّٗشؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص "حُـٔؼ٤ّش حُٔٔ

ك٢ ػَٔ  ٖٓ حُٔظوظظ٤ٖ ؿٔخػش   ػ٠ِ أ٣ي١ًُٝي ٌٛح حُ٘ظخّ،  ٤ٓخم ك٢ رخهظظخٍ ط٠ُٔٔ

 ٌٓخٗش حٌُٔظزخص ٗلٞ ػٍَٝس طؼ٣ِِ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٤ُٜ٘ٔش ٍإحْٛ ضطوخؽؼ اً .حٌُٔظزخص

كٌخٕ طؼخكَْٛ رؼَٔ ٓشظَى أىٟ  ،ػ٠ِ ح٩ٓظلخىس ٜٓ٘خحُٔـظٔغ حُِز٘خ٢ٗ  ٝٓٔخػيس ،ٝه٤ٜٔخ

 ٜخطوط٠ ٗشخؽٓخ ٣َرٞ ػ٠ِ ٗظق هَٕ ٖٓ حُِٖٓ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش،  ٝرؼي .ٜخا٠ُ ه٤خٓ

  .ك٢ اؽخٍٛخ حُؼخّ ٗلٞ ش٤ُٞٔش حُٔؼِٞٓخص ٗطخم حٌُٔظزخص

كجخص  ٖٓ ح٧ػؼخء ك٢ٓوظِلش  شَحثق طلض ُٞحثٚ ٣٘ؼ١ٞظٞه٠ حَُرق، ٫٣  طـٔغ٢ٛ 

ٍؿْ  ،ح٤ُٜ٘ٔشٝأؽَٛخ ح٧ًخى٤ٔ٣ش رلوُٜٞخ طـٔؼْٜ ػِّٞ حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص  ٓظؼيىس

 حُظوظظخص حُٞظ٤ل٤شٝ حُٔؼخٍف حُؼوخك٤شٝٝحُ٘ٞحك٢ حُظؼ٤ٔ٤ِش  رخُٔٔظ٣ٞخص حُؼ٤ِٔش حهظ٬كْٜ

 .حُو٤خى٣شٛظٔخٓخص ح٩ٝ ح٩ىح٣ٍش حُيٍؿخصٝ

 خُـٔؼ٤ش ػ٠ِ حُٔزخىة حُظخ٤ُش:رح٧ػؼخء  ٗوَحؽا٣ٝ٘ط١ٞ 

 .شؽَْٛ ح٤ُٜ٘ٔأح٩هَحٍ رؤ٤ٔٛش حُـٔؼ٤ش ٝأػَٛخ ك٢  -

 حُويٍس ػ٠ِ ٓشخًٍظْٜ ك٢ كؼخ٤ُخطٜخ ٝأٗشطظٜخ. -

 ح٩ُظِحّ حُٔٔظَٔ ريػْ ر٤جش حُـٔؼ٤ش ٝٓل٤طٜخ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طلؼ٤ِٜخ. -

 ىٝحّ ح٩ٗظٔخد ا٠ُ حُـٔؼ٤ش ، ٝحُٔلخكظش ٗٔز٤خً ػ٠ِ ػؼ٣ٞظْٜ ك٤ٜخ. -

 ٝحُٔؼِٞٓخص ك٢ كوُٜٞخ ٝٗٞحك٤ٜخ حُٔوظِلش. ح٩هظظخص رؼِّٞ ٜٝٓ٘ش حٌُٔظزخص -

 حُؼَٔ حُلؼ٢ِ ػٖٔ ٗطخم حُٜٔ٘ش، أٝ ُيٟ حُٔئٓٔخص حُظ٢ ٣ؼِٕٔٞ ُي٣ٜخ. -

 ح٣٩ٔخٕ رٔيٟ أ٤ٔٛش ٜٓ٘ظْٜ ٝػِٜٞٓخ ك٢ حُظوط٤ؾ ٝحُظطٍٞ حُزش١َ. -

  ر٤ْٜ٘ ك٢ اؽخٍ ٖٓ حُِٓخُش ٍٝٝف حُل٣َن حُٞحكي.  ك٤ٔخ ح٩ؿٔخع ػ٠ِ حُظؼخٕٝ -

  

2.1  ماتهاتنظيو  كيان الجمعية 

 2مبدة 

 

 .، ٓؼطخس ُٜخ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞٔؼَ ٤ًخٜٗخطُ شوظ٤ش اػظزخ٣ٍش  "حُِز٘خ٤ّٗشؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص ـ"ُ

  :حُظخ٤ُش حُظ٘ظ٤ٔخص ك٢ٓوٞٓخطٜخ ٝط٘لظَ 

ىح٣ٍشح٤ُٜجش ح٩ - .شٓخؼح٤ُٜجش حُ - :حُظ٘ظ٤ٔخص ح٩ىح٣ٍش. 

حُِـخٕ ح٩ٓظشخ٣ٍش - .ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش - :حُظ٘ظ٤ٔخص حُظ٘ل٣ٌ٤ش. 

ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش - :حُظ٘ظ٤ٔخص حُيحػٔش.   
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2  تنظيمات الجمعية 
 

1.2  "الهيئة العامة" 
 حُؼخّ ٢ٛ ح٩ؽخٍح٧ػؼخء حُٔ٘ظٔز٤ٖ كؼ٤ِخً ا٠ُ حُـٔؼ٤ش،  غؿ٤ٖٔٓ  "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"طظؤُق  3مبدة 

 ."ؼ٤ٓٞٔشحُـٔؼ٤ش حُ"رخؿظٔخػْٜ ٖٓ ه٬ُٜخ ٣شٌِٕٞ  ،ْٛكَخؼطرٞطوش ػؼخء ٝح٧ٌخكش ُ

ويٍطٜخ ُحُظؼي،  َػ٠ِ ًحُلخػِش  هٞطٜخٝ"ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ٢ٛ حُِٔطش حُؼ٤ِخ ك٢ حُـٔؼ٤ش ٝ

حُظلٌْ حُوَحٍحص حُٜ٘خث٤ش ك٢ حُـٔؼ٤ش، ٝاطيحٍ ٝ اهَحٍ ح٩هظَحكخص ٝطو٣ََ حُٔٔخثَػ٠ِ 

 .حُٔـخٍ. ٢ٛ ٤ٓيس ٗلٜٔخ، طظٔظغ رظ٬ك٤خص ٝحٓؼش ك٢ ٌٛح ٤ًٝخٜٗخ رٔلخطَ حُـٔؼ٤ش

  

1.1.2   الهيئة العامة"صالحيات" 

 4مبدة 

 

ُظو٣ََ شئٕٝ  حُـٔؼ٤شُٜخ أٗظٔش  طؼط٤ٜخٓيٟ حُِٔطش حُظ٢ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ط٬ك٤خص طليى 

 :ٌٝٛٙ حُظ٬ك٤خص ٢ٛ حُظخ٤ُشطٜخ ٝحَُهخرش ػ٠ِ أػٔخُٜخ، خ٤ٓخٓ حُـٔؼ٤ش، ٝطو٣ْٞ

 - أ  

  

رخ٫هظَحع ح١َُٔ، ٝحُزض رلظِْٜ اًح حهظؼ٠  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"اٗظوخد أػؼخء 

  ح٧َٓ.

 -د 

 

 

 - ؽ

ٜخ ك٢ ح٩ٓظٔخع ح٠ُ حُظوخ٣ٍَ حُٔويٓش ٓ٘حَُهخرش ػ٠ِ أػٔخٍ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ٝ

ح٧ٗشطش  ٝٓشخ٣ٍغ ،ٝٓ٘خهشش ح٧ػٔخٍ حُٔ٘ـِس حؿظٔخػخص "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"،

  ٝاريحء حَُأ١ رشؤٜٗخ. ،حُٔؼيس ُِظ٘ل٤ٌ حُِٔٓغ اٗشخإٛخ أٝ

 "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش". ك٢حُٔظخىهش ػ٠ِ حُظو٣ََ ح٩ىح١ٍ ح١ُٞ٘ٔ رؼي ٓ٘خهشظٚ 

ك٢ "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ًُٝي ػٖ حُٔ٘ش ِـٔؼ٤ش ُٓشَٝع حُٔٞحُٗش ٝاهَحٍ ٓ٘خهشش  - ى  

 ٝحُٔٞحكوش ػ٠ِ حُلٔخد حُوطؼ٢ ُِٔ٘ش حُٔ٘ظَٓش. حُـخ٣ٍش،

 ."ح٤ُٜجش ح٫ىح٣ٍش"حرَحء ًٓش ٍث٤ْ ٝأػؼخء  -ـ ٛ 

 .أػؼخء ك٢ حُـٔؼ٤ش اهَحٍ هٞحػي هزٍٞ "أػؼخء حُشَف"، ٝهزُْٜٞ -ٝ   

لظَ ٖٓ طَٟ ٖٓ أػؼخء حُـٔؼ٤ش، ًؼوٞرش ٤ٌِٔٓش. ًُٝي ر٘خًء ػ٠ِ ٍأ١ رحُزض  -ُ   

ٖٓ  رخُؼوٞرش، ٝحهظَحف "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" رٌٜح حُشؤٕ،  ٝرؼي طويّ حُٔـِْ حُظؤى٣ز٢

ُٜخ ٝهؼض ػ٤ِٚ حُؼوٞرش، اًح شخء، رظظِْ ٝحػظَحع ػ٤ِٜخ أٓخّ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"، حُظ٢ 

 رؤًؼ٣َش ح٧ػؼخء حُلخػ٣َٖ. رٜخك٢ ؿٔؼ٤ش ػ٤ٓٞٔش ػخى٣ش ِٓطش حُزض حُٜ٘خث٢ 

 ،ػ٘ي ح٩هظؼخء ،ٝحُٔـِْ حُظؤى٣ز٢ ٛٞ حَُٔؿغ حُظخُق ح١ٌُ طشٌِٚ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

ٝٓخ ٣ٔظيػ٢ ٖٓ  ٖٓ أػؼخثٜخ، طـخُٝحص ٧ٗظٔش حُـٔؼ٤شهي ٣لظَ ٖٓ ُِ٘ظَ رٔخ 

 ػوٞرخص ٤ٌِٔٓش رشؤٜٗخ.
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ٝحٗشخء كوٞم  ،٤ش ؿ٤َ حُٔ٘وُٞشؼحُـٔ أطٍٞرشؤٕ شَحء أٝ ر٤غ  حصطوخً حُوَحٍا -ف  

 ػ٤٘٤ش ػ٤ِٜخ.

" ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٖٓ  ٠ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"َحع ًخكش حُٔٞػٞػخص حُٔلخُش اُآظؼ -ؽ  

رطِذ  ٖٓ هخٍؽ ؿيٍٝ ح٧ػٔخٍ أٝ ٓ٘خهشش ٓٞػٞػخص ٓليىس ٝحُظظ٣ٞض ػ٤ِٜخ،

 ، ٝحُزض رشؤٜٗخ."ح٤ُٜجش حُؼخٓش"% ٖٓ ػيى أػؼخء 71ٖٓ 

 ١ - 

 

   -ى 

ك٢ "حُـٔؼ٤ش  حُ٘ظخ٤ٖٓ ح٧ٓخ٢ٓ ٝحُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش أ١ ٖٓ طؼي٣َٓ٘خهشش 

 ٝحُظظ٣ٞض ػ٠ِ حُٔشَٝع ح١ٌُ طويٓٚ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ. حُؼ٤ٓٞٔش"،

  ٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش.ح ا٠ُطوي٣ْ ح٩هظَحكخص ٝحُظٞط٤خص 

 

 
 

طشَٔ اهَحٍ ًخكش حُٔٔخثَ ح٩ؿَحث٤ش ك٢  "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ٝرشٌَ ػخّ كبٕ ط٬ك٤خص 

خرش ػ٠ِ حُـٔؼ٤ش حُظ٢ طوظؼ٢ ًُي، اػخكش ا٠ُ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رَْٓ ٤ٓخٓش حُـٔؼ٤ش ٝحَُه

 أػٔخٍ ٤ٛجظٜخ ح٩ىح٣ٍش.
  

ٝؽِزخطٜخ ٝطٞط٤خطٜخ ا٠ُ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"  آٍحثٜخإٔ طظويّ ر "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ٣ظٞؿذ ػ٠ِ 5 مبدة

، ٝحُٔؼطخس ُٜخ ؽزوخً ٌُٜح حُ٘ظخّ ٌُير حُظويّ طٔظٞؿذك٢ ؿ٤ٔغ حُلخ٫ص حُظ٢  ،رظٍٞس هط٤ش

 رٔٞؿزٚ.
  

2.2  العضوية 
 

1.2.2  فئات األعضاء 

 " أٍرغ كجخص ٖٓ ح٧ػؼخء، ْٛ:حُِز٘خ٤ّٗشؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص " طؼْ 6مبدة 

 .كجش ح٧كَحى -0

 .كجش ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص -7

 .حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ كجش ؽ٬ّد -3

 .كجش أػؼخء حُشَف -4

  

2.2.2  األعضاء تصنيف 
 :رلٔذ كجخص ح٧ػؼخء، ًٔخ ٢ِ٣ حُِز٘خ٤ّٗش"،ؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص "طظ٘ق حُؼؼ٣ٞش ك٢  7مبدة 

 األفراد -الفئة األولى  

ؼَٔ ك٢ ٓـخٍ ح٫ٍحػ٢ حُِز٘خ٤ٗش، ٣حُلَى، ٛٞ أ١ شوض كو٤و٢ ُز٘خ٢ٗ، أٝ ٓو٤ْ ػ٠ِ 

أٝ ٓزن ُٚ حُؼَٔ ك٢ ٗطخهٜخ، أٝ كخطَ ػ٠ِ ٓئَٛ ؿخٓؼ٢ ٓؼظَف  حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص

 رٚ ٖٓ ُز٘خٕ ك٢ ٌٛح حُظيى.
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  الهيئات والمؤسسات" -الثانيةالفئة" 
 ٝهٞحٜٓخ:

حٌُٔظزخص ح٤َُٔٓش، ٌٝٓظزخص حُـخٓؼخص، ٌٝٓظزخص حُٔيحٍّ رٔٔظ٣ٞخطٜخ حُٔوظِلش،   -0

هخطش ُِ٘وخرخص رظٍٞس ٝحٌُٔظزخص حُؼخٓش، ٝحٌُٔظزخص حُٔظوظظش حُؼخثيس ٜٓ٘خ 

 ٝحُٔٔظشل٤خص  ٝحُٔظخٍف. 

 َٓحًِ حُٔؼِٞٓخص ٝح٧رلخع ٝحُظٞػ٤ن ٝح٧ٍش٤ق.   -7

 ٔؼ٤خص ح٤ُٜ٘ٔش حُٔ٘خظَس، ٝؿ٤َٛخ. حُٔئٓٔخص ح٩ػ٤ٓ٬ش، ٝحَُٝحرؾ ٝحُـ -3

ّّ  ك٢ ُز٘خٕ ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ ًَ ٤ٛجش أٝ ٓئٓٔش ُٜخ شوظ٤ش اػظزخ٣ٍش، أٝ طظزغ ٤ٛجش أٝ ٓئٓٔش أ

ُٜخ شوظ٤ش اػظزخ٣ٍش ؽزوخً ُؼيحى ٓخ ًًَ، ٣ٌٕٝٞ ٖٓ شؤٜٗخ طٞك٤َ حُٔؼِٞٓخص أٝ ط٘ظ٤ٜٔخ أٝ 

إٔ طوزَ ٢ٛ أٝ ٌٛٙ حُـٜش ك٢  هيٓظٜخ أٝ اطخكظٜخ ُِٔٔظل٤ي٣ٖ، أٝ ُِـٜش حُظ٢ طظزؼٜخ، ٣ٌٖٔ

  " ٝإٔ ط٘ؼ١ٞ ك٢ ػؼ٣ٞظٜخ. حُِز٘خ٤ٗش"ؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص 
 

 الدراسات العميا طاّلب -الفئة الثالثة   

ؿ٤َ َٓطزؾ رؤ٣ش  ، ُز٘خ٢ٗ أٝ ؿ٤َ ُز٘خ٢ٗ،أ١ شوض كو٤و٢ ٣ؼي ٖٓ ؽ٬ّد حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ

 ،ك٢ َٓكِش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٜٓ٘ش ٝٓٔـَ ك٢ ٓئٓٔش ٖٓ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ ُز٘خٕ

أ١ ٖٓ ىٍؿخص حُيرِّٞ ح٧ًخى٢ٔ٣ أٝ  ٤َُ٘ حُٔخؿٔظ٤َ أٝحُيًظٍٞحٙ أٝ ظ٢  ٤َُ٘ أ١ ٖٓ ىٍؿ

أ١ ٖٓ ٓـخ٫ٜٗخ حُٔ٘خظَس.  ك٢ أٝك٢ ػِّٞ حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص  وظظ٢حُيرِّٞ حُظ

ز٘خ٢ٗ ٌٛٙ، ٝػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ، أ١ ؽخُذ ُ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ د٣ٝ٘يٍؽ أ٣ؼخً ك٢ كجش ؽ٬ّ 

هخٍؽ ح٧ٍحػ٢ حُِز٘خ٤ٗش. ر٤٘ٔخ ٫ ٣٘يٍؽ ك٢ طِي حُلجش حُيحٍٕٓٞ ك٢  ٌٛٙ حُيٍحٓش٣ظخرغ 

 حَُٔكِش حُـخٓؼ٤ش ح٠ُٝ٧ ُِلظٍٞ ػ٠ِ أ١ ٖٓ ىٍؿش ح٤ُِٔخْٗ أٝ حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٝٓخ ا٤ُٜخ

 .ك٢ طِي ح٩هظظخطخص

 .كجش ح٧كَحىٓئِٕٛٞ ُؼؼ٣ٞش حُـٔؼ٤ش ً٘ظَحثْٜ ٖٓ أشوخص ٣ؼظزَ ؽ٬ّد حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ 

د ٝٓشَٝػخً ُٔٔخٍْٛ ح٢ُٜ٘ٔ ٝٓز٬٤ً  ا٤ُٜخحٗظٔخرْٜ  ٣ٝؼظزَ ٍّ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٧ؿَ حُظي

  حًظٔخد حُوزَحص.ٝ
 

 
  الشرفأعضاء " – الرابعةالفئة" 
  ك٢ ٛخط٤ٖ حُٔـٔٞػظ٤ٖ: ٣٘يٍؿٕٞٝ

 ح٣٢ُُٜ٘ٔلظوَ رؤػَحثْٜ حُؼ٢ِٔ أٝ ٖٝٓ  ،حُوخىس ٝحُوزَحء ٖٓ ٓٔظٟٞ ٓـٔٞػش ح٧ػؼخء -0

 .ك٢ ٗطخم ػَٔ حُـٔؼ٤ش

 .ك٢ طلو٤ن أٛيحكٜخ ٣ٖ ُٜخٔٔخٗيحُٝ ،ٓـٔٞػش ح٧ػؼخء ىحػ٢ٔ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤َٔٓطٜخ -7
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  ْحُشَٝؽ حُظخ٤ُش: ٖٓ ط٘طزن ػ٤ِٚ حُٔـٔٞػش ح٠ُٝ٧، ٝطؼ    
، أٝ رِؾ حَُحرؼش ٝحُٔظ٤ٖ ٖٓ حُؼَٔ ٖٓ كجش ح٧كَحى رِؾ ك٢ حُـٔؼ٤ش حً ػؼٞ إٔ ٣ٌٕٞ -0

 .حُٖٔ حُوخ٤ٗٞٗش ُٜ٘خ٣ش حُويٓش ك٢ حُؼَٔ

 رؼِّٞ ٝحٛظٔخٓٚ حُيحثْ ،ُظلخ٤ٗٚ حُٔٔظَٔ ك٢ هيٓظٜخ كوَ ُٜخ،طؼظزَٙ حُـٔؼ٤ش ٓيػخس  إٔ -7

 .حٌُٔظز٤٤ٖ ٝهطخع حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص ك٢ ُز٘خٕ شئٕٝ ٜٓ٘شٝ

٠ًَ ٤ٌُٕٞ ػؼٞ شَف -3   ٝكوخً ُٔخ ٍٝى ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ.  ٜخك٤ إٔ ٣ِ

ٔزٕٞ ا٠ُ حُٔ٘ظ حُِز٘خ٤ٕٗٞ ٝؿ٤َ حُِز٘خ٤٤ٖٗ، أ٣ؼخً ح٧شوخص ٗظ٤َ ًُي ٛ٘خ ٣ٝ٘يٍؽ **

ح٣ٌُٖ ًحع ط٤ظْٜ ٗظ٤ـش ٓخ هيٓٞٙ  ٕٕٝ ٝح٤ُِٔٔٞح٬ُٓؼ حُـٔؼ٤ش ٝؿ٤َ حُٔ٘ظٔز٤ٖ،

ػِّٞ طِي حُٜٔ٘ش، أٝ ْٛ ىػخٓش ُظويّ حُـٔؼ٤ش أٝ ٤َُٔٔس اػخكخص ك٢  ٣ٝويٓٞٙ ٖٓ

 حُؼ٣َٔش.حُ٘ظَ ػٖ َٓحكِْٜ  رظَفًُٝي . حُؼَٔ ك٢ حُٜٔ٘ش، ٝٓٔظَٕٔٝ ك٢ ٍػخ٣ظٜخ

ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ  ػ٤ٜ٘خ، ، ٨ُٓزخد حُٔٞؿزش"ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص"ًٌُي  ٛ٘خ ٘يٍؽطٝ **

.ًًَُ 

حُؼ٢ِٔ ٝحُؼوخك٢  ٔٔخٍحُ ك٢ٜٓٔش حَُهخرش ٝحُظٞؿ٤ٚ  حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٛ٘خ، "حُشَف"أػؼخء ُـ ٝ

، هخىسأٓخطٌس ٝ ْٛ ػٖٔ ٌٛح حُ٘طخم. ٝأٗشطظٜخ هططٜخك٢ ٓـخٍ طو٣ْٞ ٝ ،ِـٔؼ٤شُ ٝح٢ُٜ٘ٔ

أػؼخء آظشخ٣ٍٕٞ ْٛ ٝ ػَٔ حٌُٔظزخص َٝٓحًِ حُٔؼِٞٓخص، ٝهزَحء ك٢ ٗطخم ػِٔخء

ٌٛح ٓؼش ك٢ ٝحٝٓيحٍى هخىٍٕٝ ػ٠ِ اػَحء حُـٔؼ٤ش رٔخ ٣لِٔٞٙ ٖٓ طوظظخص ٝٓئػَٕٝ 

ٝاً طٌَْٜٓ حُـٔؼ٤ش ؽزوخً ٌُُي  .، ٝرٔخ ٣ويٓٞٙ ٖٓ أكٌخٍ ٝىٍحٓخص ٝحهظَحكخصحُظيى

  رخٗؼٔخْٜٓ ا٤ُٜخ.
 

  ،ٓـظٔؼخً ٜٝٓ٘شً ، ك٢ ٤َٔٓطٜخ ِـٔؼ٤شُ ٕٞحُيحػٔ ح٧ػؼخء ْٛٝحُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش

ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٖٔ ٣َؿذ رٌٜح حُوظي ، طلو٤ن ؿخ٣خطٜخ ٝأٛيحكٜخ ك٢ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٗيٝٛخ ٝػِٔخً،

  .أ١ ؿخ٣ش ٖٓ ٍٝحثٚ ٟٓٞ حُظخُق حُؼخّ ُِـٔؼ٤ش ٝططٍٞٛخ ٝحُىٛخٍٛخ

حُٔـظٔغ  ٣ظليٍٕٝ ٖٓ ،ُز٘خٕ ٝحُوخٍؽ ك٢ ٓوظِلش ٓئٓٔخص ٝٓ٘ظٔخص٤ٛجخص ٝٝ أكَحىْٜ اٗ

أٝ ٖٓ  أٝ ٓخ ٣ظؼِن رخُشؤٕ حُؼخّ ح٧ػٔخٍحُٔخٍ ٝٓـظٔغ  ٖٓ أٝأٝ ٖٓ َٓحًِ ٤ٍٔٓش  ح٢ِٛ٧

حُز٤جش ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝك٢  ٗطخهْٜك٢ أٝٓخؽ أٝ كؼخ٤ُخص ك٢ كوٍٞ ٓوظِلش أٝ ؿ٤َٛخ، ٓؼَٝك٤ٖ 

ك٢ طؼْٜٔ ٝ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ، "أػؼخء شَف" ًـ ا٤ُٜخ حُـٔؼ٤ش ط٘ٔزْٜ ،رشٌَ ػخّ

  ."ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش"

  

3.2.2  شروط العضوية 
 حُـٔؼ٤ش: ػؼٞحً ؿي٣يحً ك٣٢وزَ  8مبدة 

 ك٢ ُز٘خٕ، ٝكوخً ُِوٞح٤ٖٗ حُِز٘خ٤ٗش حَُٔػ٤ش ح٩ؿَحء.ح٤ِٛ٧ش حُوخ٤ٗٞٗش  ُي٣ٖٚٓ طظٞكَ  - 0

طظٞكَ ُي٣ٚ آكخم ٖٓ حُٔؼَكش ٝحُوزَس ك٢ ػِّٞ حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص، ك٢ أ١ ٖٓ  ٖٓ -7

 حهظظخطخطٜخ ٝٓئ٬ٛطٜخ ٝٗطخهٜخ ح٢ُٜ٘ٔ.
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 ػخ٬ًٓ ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ؿخ٣خطٜخ ٝأٛيحكٜخ.ٝ ،ِٓظِٓخً رٜخ حُـٔؼ٤ش رؤٗظٔشٖٓ ٣ٌٕٞ هخر٬ً  - 3

إٔ ، حُلو٤و٤٤ٖ ٖٓ ح٧شوخص ، ٣شظَؽ ك٢ ٖٓ ٣َؿذ رخ٩ٗظٔخد ا٠ُ حُـٔؼ٤شٝؽزوخً ٌُُي

ٝؿ٤َ ٓلٌّٞ  ،ٓظٔظؼخً رلوٞهٚ حُٔي٤ٗشإٔ ٣ٌٕٞ ٝ ،ٖٙٓ ػَٔ ػخٓخً  حُؼش٣َٖهي أطْ ٣ٌٕٞ 

 .ك٢ ُز٘خٕ ٓخ ٣٘ض ػ٤ِٚ هخٕٗٞ حُـٔؼ٤خص رلٔذ ػ٤ِٚ رـ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش شخث٘ش.

 ٝكجش ؽ٬ّد كجش "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص"،ٝ، ح٧كَحى أ١ ٖٓ كجش ك٢ػ٠ِ حُؼؼٞ حُـي٣ي 

رٌُي ا٠ُ ٤ٛجظٜخ هط٤خً ؽِزخً إٔ ٣ويّ  ـٔؼ٤شحُك٢ ح٩ٗظٔخد ح٠ُ  ح١ٌُ ٣َؿذ ،حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ

حُٔٔظ٘يحص حُٔطِٞرش  ٚ ٌٛح٣َكن ٓغ ؽِز٣ظَف ك٤ٚ ػٖ ٍؿزظٚ رخ٩ٗظٔخد، ٝ ح٩ىح٣ٍش

  ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ر٘خًء ػ٠ِ حهظَحف  "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"طوٍَٙ  ح٩ٗظٔخد ح١ٌُ ٓشلٞػخً رٜخ ريٍ

  

4.2.2  إلى الجمعية اإلنتساب قواعد 

 9مبدة 

 

 الفئبث الخالث األولى -أولا 
 

  َ٣ٚ شَٝؽ حُظَشق ُِؼؼ٣ٞش رخُٔٔظ٘يحص حُظخ٤ُش:ُي٣ظويّ ٖٓ طظٞك 

  األفرادكجش  ●    
 ٬ُٓش ٣ٝٞهؼٚ طخكذ حُؼ٬هش. ُح٩ٗظٔخد ُِـٔؼ٤ش، طيٍؽ ك٤ٚ حُز٤خٗخص حؽِذ  -0

ُِشوظ٤ش: ح٣ُٜٞش حُشوظ٤ش )ٝطٍٞس ػٜ٘خ(، أٝ اهَحؽ ه٤ي ٫ ٣ؼٞى  اػزخص -7

ٖٝٓ ٫ ٣لَٔ حُـ٤ٔ٘ش حُِز٘خ٤ٗش ٣ظويّ ر٘ظ٤َ ًُي ٖٓ  .طخ٣ٍوٚ ٧ًؼَ ٖٓ ػ٬ػش أشَٜ

. ٣ٝوزَ ؿٞحُ حُٔلَ اًح ًخٗض حُٞػخثن حُظ٢ ُٜخ حُظلش حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ

 .٩ٗظٔخدٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ػ٘ي طوي٣ْ ؽِذ ح ح٤ُِ٘ٓش ط٬ك٤ظٚ

طخ٣ٍوٚ ٧ًؼَ ٖٓ ػ٬ػش أشَٜ، أٝشٜخىس كٖٔ ٤َٓس ِٝٓٞى  ٣َه٠ٓـَ ػي٢ُ ٫  -3

 ٖٓ َٓؿغ طخُق.

 :ٝػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي ٣ويّ حُٔ٘ظٔذ ٖٓ ح٧كَحى 

اًح  اكخىس كي٣ؼش ٖٓ حُـٜش حُظ٢ ٣ؼَٔ ُي٣ٜخ، أٝ ٓخ٣ؼزض أ٤ِٛظٚ ك٢ ٓـخٍ حُٜٔ٘ش --

 .ًخٕ ك٢ ػيحى حُؼخؽ٤ِٖ ػٖ حُؼَٔ

 ػٖ حُٔئَٛ حُيٍح٢ٓ. طٍٞس --

 "الهيئات والمؤسساتكجش " ●    
ٖٓ حَُٔؿغ ٍٜٓٔٞحً روخطْ ح٤ُٜجش  أٝ حُٔئٓٔش، ٝٓٞهؼخً  ٗظٔخد ُِـٔؼ٤شح٩ؽِذ  

 .ك٤ٜخحُظخُق 

 الدراسات العميا بطالّ فئة  ●    
ح١ٌُ ٣َؿذ  حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ كجش ح٧كَحى أػ٬ٙ، ٣ظويّ ؽخُذ

 ك٢ ٌٛٙ حُلجش.  3ٝ 7ٝ 0رخ٩ٗظٔخد ا٠ُ حُـٔؼ٤ش رٌحص حُٔٔظ٘يحص حُٞحٍىس ك٢ حُز٘ٞى 
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  أٝ ٖٓ ٓئٓٔش اكخىس ٖٓ حُـخٓؼش ٗظٔخرٚ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش حًٔخ ٣ويّ ٣ٞ٘ٓخً ه٬ٍ كظَس

حٌُِحٕ  .ٝ حُزطخهش حُـخٓؼ٤ش )ٝطٍٞس ػٜ٘خ(حُظ٢ ٣ظخرغ ىٍحٓظٚ ك٤ٜخ، أحُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 

 ك٢ أ١ ٜٓ٘خ ه٬ٍ حُؼخّ حُيٍح٢ٓ ٓٞػغ حُزلغ. ٣ؼزظخٕ ه٤يٙ
 

 ٩ٗظٔخد، ٝحُٔٔظ٘يحص حَُٔكوش رٜخطيٍّ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ك٢ ؿِٔش هخ٤ٗٞٗش ؽِزخص ح   

 حُٔويٓش ٖٓ ؽخُز٢ ح٩ٗظٔخد، ٝطظوٌ حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ رظيىٛخ رؤًؼ٣َش ح٧ػؼخء.

 فئت أعضبء الشرف -حبنيبا  
 

  ٣ُلظوَ رؤػَحثْٜ حُؼ٢ِٔ أٝ حُوخىس ٝحُوزَحء ٖٝٓ  ،حُشَف"ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخٗؼٞحء "أػؼخء

 ، طُظوٌ حُوطٞحص حُظخ٤ُش: ك٢ ٗطخم ػَٔ حُـٔؼ٤ش ح٢ُٜ٘ٔ

ا٠ُ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ًظخد رظَش٤ق أكي ح٧كَحى، أٝ "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص"، ٣ويّ  -0

شَف ك٢ حُـٔؼ٤ش، ٓٞحء ًخٕ حَُٔشق حًٌٍُٔٞ ٖٓ أػؼخء حُـٔؼ٤ش  ُوزُٞٚ ػؼٞ

 أٝ ُْ ٣ٌٖ. 

 حُظَش٤ق حُٔشخٍ ا٤ُٚ ٣ـذ إٔ ٣وظَٕاًح ًخٕ ح٩ْٓ حُٔوظَف طَش٤لٚ ٖٓ ح٧كَحى 

ٝح٧ٓزخد ُوزٍٞ طَش٤لٚ  ك٤ٚ ؿيحٍس حَُٔشق ط٤ًِش ٖٓٔ حهظَكٚ، ٣ز٤ٖرٌظخد 

إ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ  رٌُئُِؼ٢٘ ، ًٔخ ٣َكن ٓؼٚ ٤َٓس ًحط٤ش ك٢ ٌٛح حُظيىحُٔٞؿزش 

٤َٓطٚ حٌُحط٤ش ك٢ حُٞهض  أ٣ؼخً  َكنظأػؼخء حُـٔؼ٤ش . أٓخ ػؼٞ حُـٔؼ٤ش ك

ُل٤ٖ حٓظٌٔخٍ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ِٓلخص ح٧ػؼخء ٝهخػيس ر٤خٗخطْٜ ًُي حُلخػَ، ٝ

 رظٍٞس ٜٗخث٤ش.

 أٓخ رشؤٕ "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص" حُٔوظَف طَش٤لٜخ ػ٠ِ ٌٛح حُٔ٘ٞحٍ ك٤ـذ اهظَحٕ

  حُظَش٤ق أ٣ؼخً رز٤خٕ ح٧ٓزخد حُٔٞؿزش ك٢ ٌٛح حُظيى. 

أٝ  "،ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ػ٬ػش ٖٓ أػؼخء  ، أٍٝث٤ْ حُـٔؼ٤ش٣ويّ اهظَحف حُظَش٤ق  -7

 . "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ػش٣َٖ رخُٔخثش ٖٓ أػؼخء 

ٝٓخ هيٓٚ ُِـٔؼ٤ش، ٝٓخ هيٓٚ  ر٤خٕ ٤َٓٝس حَُٔشقٖٓ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" لون ظط -3

ًحص  حُؼ٤ِٔش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٤ُٜ٘ٔش حُظوظظخصٖٓ اػخكخص ك٢ يى ك٢ ٌٛح حُظأ٣ؼخً 

ػ٠ِ ٛٞ ٓٞحكوظٚ حُظِش، ٝرؼي ٓٞحكوظٜخ ػ٠ِ حٗؼٞحثٚ ك٢ حُـٔؼ٤ش ؽزوخً ٌُُي، ٝ

 اهظَحكخً روزُٞٚ ٓغ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"طَكغ ا٠ُ  ٓغ طويٓٚ ربػزخص ُِشوظ٤ش، ح٩ٗؼٞحء

. ًٔخ طظلون "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش أ٣ؼخ ٖٓ أ٤ِٛش اريحء ٍأ٣ٜخ ك٢ ٓيٟ أ٤ٔٛش ًُي

 "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص" حُٔوظَف هزُٜٞخ ك٢ ٌٛح حُ٘طخم.

شَف  ، ك٢ حؿظٔخع ػخى١، رظ٤ٔٔش ٖٓ ؿَٟ ط٤ًِظٚ ػؼٞ"ح٤ُٜجش حُؼخٓش" وّٞط -4

 .ؽزوخً ٌُُياهظَحف "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُٔلخٍ ا٤ُٜخ  ك٢ كخٍ اهَحٍٛخ ،ك٢ حُـٔؼ٤شً 

  ،"٣ٖ ُٜخٔٔخٗيحُىحػ٢ٔ حُـٔؼ٤ش ك٢ ٤َٔٓطٜخ ٝٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخٗؼٞحء "أػؼخء حُشَف 

 ، طُظوٌ حُوطٞحص حُظخ٤ُش: ك٢ طلو٤ن أٛيحكٜخ
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 ٝأ ىحكَأكي ح٧ رظَش٤ق٣ٌٖٔ ١٧ ػؼٞ ك٢ حُـٔؼ٤ش إٔ ٣ويّ حهظَحكخً ا٠ُ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"  

ىحػ٢ٔ حُـٔؼ٤ش ك٢ ك٢ ػيحى  ٢ً ٣ٌٕٞ ٝٓخ ا٤ُٜخ ٔ٘ظٔخصحُٝأٔئٓٔخص ح٤ُٜجخص أٝحُ

     . ٤َٔٓطٜخ ٝطلو٤ن أٛيحكٜخ

٣وّٞ طخكذ ح٩هظَحف رخُٞهٞف ػ٠ِ ٍأ١ حُٔؼ٢٘ رٌٜح حُشؤٕ ك٤ٔخ هض ًُي، رؼي إٔ  

ٝهططٜخ ك٢ حُٔيٟ حُٔ٘ظٍٞ  ٝأٗظٔظٜخ، ٣ؼَع ػ٤ِٚ ٗزٌس ػٖ حُـٔؼ٤ش ٝأٛيحكٜخ ٝطخ٣ٍوٜخ

ٝهي طظ٠ُٞ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"  ُـخ٣خص حُظ٢ طؤٓٔض ٧ؿِٜخ.ُـٜش حُظط٣َٞ ٝح٩ٗٔخء ػٖٔ ح

 حُـٜش ٌُي ػٞػخً ػٖ طخكذ ح٩هظَحف . كبٕ ٗخٍ ٌٛح ح٧َٓ حٓظلٔخٗخً ٖٓ ؿخٗذحُو٤خّ ر

طوّٞ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"  ػ٠ِ ًُيٝر٘خًء  .، طليى آ٤ُش حُٔظخرؼش ٝاؽخٍ ىػْ حُـٔؼ٤ششحُٔؼ٤٘

 طَش٤لٚٞػٞع ٝكبٕ ٍأص ٓل٬ً ُٔظخرؼش حُٔ ،ٝٓؼِٞٓخص ػٖ طخكذ حُؼ٬هشرـٔغ ر٤خٗخص 

حطوخً ح٬ُُّ رظيى ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ طَكغ اهظَحكخً رٌٜح حُشؤٕ ا٠ُ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ُِ٘ظَ ٝ

 . ػ٤ِٚ حُٔٞحكوش

، أٝ ٣ٌٖٔ ح٩ٓظؼخػش  حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش أٝ ِٓوض ػٖ طخ٣ٍوْٜ ػٖ كلع ٤َٓس ًحط٤ش ٣ـذ 

ًًَُ.طزخػخً ٖٓ ر٤خٗخص ٝٓؼِٞٓخص ٖٓ ٓظخىٍ ٓظؼيى رٔخ طْ ؿٔؼٚ ػْٜ٘ ػٖ ًُي  س ٝكوخً ُٔخ 

ٖٓ ُـ٘ش  ٣ٌٕٞ كٌٔخً َ ؽزوخً ٌُُي ك٢ حُـٔؼ٤ش ٣ٌٕٞ "ػؼٞ شَف" ك٤ٜخ، ٝوزَ إ ٖٓ ٣ُ 

 . ثٜخأطيهخ

  
 ك٢ حُـٔؼ٤ش ٖٓ طوي٣ْ ؽِذ ح٩ٗظٔخد ا٤ُٜخ، ٝٓيحى ريٍ ح٩ٗظٔخد. "ػؼٞ حُشَف" ٣ؼل٠ 11مبدة 

  ري٫ً ػٖ ًُي. ،روزُٞٚ ػؼٞ شَف ك٢ حُـٔؼ٤ش ،ك٢ ِٓلٚ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ك٤غ ٣لَ  هَحٍ 

، حُـٔؼ٤ش ٧ػؼخء حُٔوٍَ ٖٓ ٓيحى ريٍ ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔػؼٞ حُشَف أ٣ؼخً ًٔخ ٣ؼل٠ 

   .ػ٠ِ ؿَحٍ ًُي طوٍَٛخ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٖٝٓ أ١ ٓزخُؾ أهَٟ
  

5.2.2  نتهاء العضويةإ 

 11مبدة 

 

ٝكوخً ُٔخ  اًح كوي طلش حُؼؼ٣ٞش ػؼٞ حُـٔؼ٤ش ا٤ُٜخ، ٝطِـ٠ ػؼ٣ٞظٚ ك٤ٜخ اٗظٔخد ٣٘ظ٢ٜ

 ط٘ض ػ٤ِٚ أٗظٔش حُـٔؼ٤ش، ٝؽزوخً ُِلخ٫ص حُظخ٤ُش:

  ًظخرخً ط٣َلخً رٌُي ا٠ُ  حُـٔؼ٤ّش ٝطظْ ػ٘يٓخ ٣ويّ ػؼٞ : ................ح٩ٓظوخُش

 .٣ؼِٖ ك٤ٚ اٜٗخء ػؼ٣ٞظٚ ك٢ حُـٔؼ٤ش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"

 شَؽ أٝ أًؼَ ٖٓ شَٝؽ  حُؼؼٞ ٝطٌٕٞ ٗظ٤ـش كويحٕ : ...................ح٩هخُش

 حُؼؼ٣ٞش أٝ أ١ ٖٓ هظخثظٜخ.

أٗظٔش حُـٔؼ٤ش ٝطيٍٝ  حُؼؼٞ ٝهي طظْ ٗظ٤ـش ٓوخُلش  

هَحٍ رٌٜح حُشؤٕ ػٖ حُٔـِْ حُظؤى٣ز٢ ك٢  حُـٔؼ٤ش، 

 ٝاهَحٍٙ ٖٓ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش".

 ٗظ٤ـش آظٌ٘خف حُؼؼٞ ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزخطٚ ك٢ ٣ٝظ : ..............ح٩ٗٔلخد ْ

 حُـٔؼ٤ش ٝػيّ ح٩ُظِحّ رٌُي.
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  كويحٕ ح٤ِٛ٧ش حُوخ٤ٗٞٗش :

. 

٣ٌٕٝٞ رظيٍٝ كٌْ ػ٠ِ حُؼؼٞ ٖٓ حُٔلخًْ حُـِحث٤ش 

 ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش شخث٘ش. حُٔوظظش ٫ٍطٌخرٚ

 ِػيّ هيٍس حُؼؼٞ ػ٠ِ ح٩ُظِحّ  رشَٝؽ  ٣ٌٕٝٞ ػ٘ي : ...................حُؼـ

 ٧ٓزخد طل٤ش أٝ هخَٛس. ٝح٩ٓظَٔحٍ رٜخ، حُؼؼ٣ٞش

 َٝٓؿؼٜخ ٝػ٤وش حُٞكخس. : ...................حُٞكخس  
  

 12مبدة 

 

 ٌَُ ػؼٞ ك٢ حُـٔؼ٤ش ك٣َش ح٩ٓظَٔحٍ ك٢ حٗظٔخرٚ ا٤ُٜخ ك٢ كيٝى أٗظٔظٜخ حَُٔػ٤ش، أٝ

 .رؼي طٔي٣ي ًخَٓ حُٔٔظلوخص حُٔظَطزش ػ٤ِٚ ،ح٩ٗٔلخد ٜٓ٘خ ك٢ أ١ ٝهض ٣شخءٝ ح٩ٓظوخُش

  

 13مبدة 

 
" أٝ ك٢ أ١ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ػؼٞحً ك٢  ٜخ،حُٔ٘ظ٤ٜش ػؼ٣ٞظٚ ك٤ حُـٔؼ٤شًخٕ ػؼٞ  اًح

 .ٌٛٙ حُٜٔخّ ك٢كٌٔخً ٣لوي ػؼ٣ٞظٚ  ُـخٕ حُـٔؼ٤ش،

  

 14مبدة 

 

ػٖٔ  ا٤ُٜخ حٗظٔخرٚ ٓشَٝػ٤شا٠ُ حُـٔؼ٤ش ػ٘يٓخ ٣لوي  حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٗظٔخد ؽخُذا٣ِـ٠ 

ٓئ٬ًٛ ُِو٤ي ك٤ٜخ ٝكوخً ٧كٌخّ ٌٛح  اًح ًخٕٓغ حكظلخظٚ رلن حُو٤ي ك٢ كجش ح٧كَحى  ،ٌٛٙ حُلجش

  حُ٘ظخّ.

 ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش:  ٣ـ١َ اُـخء ٌٛح ح٩ٗظٔخدٝ

 ٝكوخً ُٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ، ٝكظُٞٚ ػ٠ِ حُيٍؿش حُؼ٤ِٔش  ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٗظٜخء ىٍحٓظٚا

 حُٔوٍَس.

 ٖحُؼَٔ.  رِٞؿٚ ح٧ٍرؼ٤ ٖٓ 

 رظٍٞس ٜٗخث٤شهزَ اطٔخٜٓخ  حُيٍحٓش طٞهلٚ ػٖ ٓظخرؼش.  

 ٖٓ ِٚٝػيّ اُظلخهٚ رٔئٓٔش أهَٟحُٔئٓٔش حُظ٢ ٣ظخرغ ىٍحٓظٚ ك٤ٜخ،  كظ.  
 

3.2  حقوق وواجبات األعضاء 
 

1.3.2   عضاءاألحقوق  
 15مبدة 

 

 

 

ٓيى ريٍ ٧ػؼخء حُـٔؼ٤ش، ًخكش، كوٞم ٣ٔظل٤يٕٝ ٜٓ٘خ، شَؽ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٔظل٤ي هي 

ٓغ َٓحػخس ػيّ  ٤ٜخ،ٓؼ٠ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ ػ٠ِ حٗظٔخرٚ اُٝ ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔ ُِـٔؼ٤ش

   ٣َٓخٕ ٓلؼٍٞ ٌٛح حُشَؽ ػ٠ِ "أػؼخء حُشَف". 

 :ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞص حُظخ٤ُش ٝطشَٔ ٌٛٙ حُلوٞم حُ٘ٞحك٢

 ". ىح٣ٍشح٤ُٜجش ح٩"ؼؼ٣ٞش ُحُظَشق  -0 

 ٖٝٓ ػْ طَشق أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" رؼيٛخ ُِٞظخثق ك٢ َٓحًِ حُـٔؼ٤ش.

 ء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش".أػؼخحُظظ٣ٞض ٫ٗظوخد   -7 
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 .ُظؼي٣َ أٗظٔش حُـٔؼ٤ش حُظظ٣ٞض -3

 حُظظ٣ٞض ٫طوخً حُوَحٍحص ك٢ حؿظٔخػخص "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ُـ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش". -4

 حهظَحف كَ حُـٔؼ٤ش.حُظظ٣ٞض ػ٠ِ  -5

٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ أ١ ػؼٞ ك٢ حُـٔؼ٤ش رٔـَى اٗظٔخرٚ ا٤ُٜخ ٝٓيحى  أهَٟ كوٞمًُي اػخكشً ا٠ُ 

، ًٔخ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ "أػؼخء حُشَف" رظٍٞس ٓ٘ظظٔش ًَ ٓخ ٣ظٞؿذ ُٜخ ٖٓ ٓٔظلوخص ٓخ٤ُش

 :ٓخ ٢ِ٣ٌٛٙ حُلوٞم طشَٔ ٝ. حُٔز٤٘ش أػ٬ٙػ٠ِ ؿَحٍ آظلخىطْٜ 

 

 

 

حُظ٢ طيػٞ ُٜخ  ،ثٜخ٧ػؼخٝحُِوخءحص حُي٣ٍٝش "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"  اؿظٔخػخصكؼٍٞ  -  أ 

"، ٜٝٓ٘خ ح٩ؿظٔخع ح١ٌُ طيػٞ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ُلؼٍٞٙ ًَ ػخّ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"

 ُٔ٘خهشش حُظو٣ََ ح٩ىح١ٍ ٝهطغ حُلٔخد ػٖ حُؼخّ حُٔ٘ظَّ.

 -د  

 -ؽ 

 .حُـٔؼ٤ش ىٕٝ ٓوخرَط٘ظٜٔخ  هي حُظ٢ ،ُؼَٔكؼٍٞ حُٔلخػَحص ٝحُ٘يٝحص ٍٕٝٝ ح

رخُظ٤ٔ٘ن ٝ ،ك٢ اؽخٍ حُؼ٬هخص حُؼخٓش حُـٔؼ٤ش ط٘ظٜٔخهي حُظ٢  ،ح٣ُِخٍحص حُٔـخ٤ٗش

 ٓغ حُـٜخص حُيحػ٤ش.

 -  ى

 -ٛـ 

 

 ٝ- 

 

 

 

 ُ- 

 -ف 

 

 .ك٢ حُـٔؼ٤ش حُلظٍٞ ػ٠ِ رطخهش حُؼؼ٣ٞش

ٝكوخً ، ٝحُظظ٣ٞض ٫ٗظوخد أػؼخثٜخ، ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔشحُظَشق ُؼؼ٣ٞش حُِـخٕ 

 ٌُٜح حُ٘ظخّ.

أٝ ػَػٜخ ك٢  ،"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ح٩هظَحكخص ٝحُظٞط٤خص ا٠ُ ٝ حُيٍحٓخص طوي٣ْ

ٜٝٓ٘ش طط٣َٞ ػِّٞ حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص ، رٜيف "حُؼ٤ٓٞٔش "حُـٔؼ٤شحؿظٔخػخص 

ٝطشـغ حُـٔؼ٤ش ًخكش ح٧ػؼخء  رخُـٔؼ٤ش ٤ًٝخٜٗخ. ًٌُي ٝحُٜ٘ٞعحُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ 

  ػ٠ِ ٌٛٙ حُظٞؿٜخص. 

    حُـٔؼ٤ش. حُلظٍٞ ػ٠ِ حُٔ٘شٍٞحص حُٔـخ٤ٗش حُظ٢ طويٜٓخ

ٖٓ ه٬ٍ ٓٞهؼٜخ ُِز٣َي  حُـٔؼ٤ش ٖٓ هيٓخص ٓـخ٤ٗش ٓخ طويٓٚ حُلظٍٞ ػ٠ِ

  ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٖٝٓ ه٬ٍ ٓٞحهؼٜخ ُِظٞحطَ ح٩ؿظٔخػ٢.

 -ؽ 

 

 

 ١- 

 

 

 -ى 

ٖٓ أؿَ  ،٧ػؼخثٜخحُـٔؼ٤ش  طٞكَٛخهي حُٔولؼش حُظ٢  ح٩شظَحًخصٓظلخىس ٖٓ ح٩

ط٘ظٜٔخ ك٢  ػ٘يٓخ ،حُٔل٤ِش ٝح٤ُٜ٘ٔشٝحُؼوخك٤ش ٗشطش حُؼ٤ِٔش ك٢ ح٧ ط٤َٜٔ ٓشخًٍظْٜ

  ، ٝهخطش حُٔشخًٍش ك٢ حُٔئطَٔحص حُي٣ٍٝش. ُوخء ريٍ ُز٘خٕ

ٖٓ  ،٧ػؼخثٜخ أ٣ؼخً  حُـٔؼ٤ش طٞكَٛخهي حُٔولؼش حُظ٢  ح٩شظَحًخصٓظلخىس ٖٓ ح٩

ػ٠ِ  طوخّحُظ٢  حُٔيكٞػش ي٤ُٝشحُه٤ٔ٤ِش ٝح٩ٗشطش ك٢ ح٧ ط٤َٜٔ ٓشخًٍظْٜ ًٌُيأؿَ 

   رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُـٜخص حُٔ٘ظٔش. ٝ ،ؿَحٍ ٓخ ٓزن

حُظ٢  حُٔيكٞػش ك٢ ٤ٓخم حُ٘شخؽخص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُـٔؼ٤ش طٞكَٙهي ح٩ٓظلخىس ٓٔخ 

  ك٢ ٌٛح حُشؤٕ. ُٜخ ٖٓ ري٫ص ، ٝؽزوخً ُٔخ طليىٙط٘ظٜٔخ ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُٔوظِلش

 

 

 

ش، حُلن ك٢ ك٢ حُـٔؼ٤ ح٧ػؼخء "،٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخصػؼٞ ٖٓ "ح٣ُٝشخٍ ٛ٘خ إٔ ٌَُ 

 . رخُشوظ٤ش ح٩ػظزخ٣ٍش ظٔظغ٣ ًٕٞ ًَ ٜٓ٘خ ُيٟ حُـٔؼ٤ش، خ٣ٔؼِٜ خط٤ٔٔش ٓ٘يٝد ٝحكي ػٜ٘

 ُش ػٖٓؼخِٓش أػؼخء حُـٔؼ٤ش ٖٓ حُلجش ح٠ُٝ٧ ، رخًُٞخ ك٢ أؽَ حُـٔؼ٤ش  ٖٓ ٣ٔؼِٜخ٣ٝؼخَٓ 
 رئيس الجمعية
 د.فوز عبداهلل

 الرئيسنائب 
 د.كمال جارودي

 أمينة السر
 دالل رحمة

 أمينة المال
 دومينغا عّبود

 المحاسب
  فاديا خيراهلل

 أعضاء مستشارون
 نبيل بدران جمال طّبارة إبراهيم عيسى ردينة ُشجاع رندا الُشدياق
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، ٝحُظَشق ػٜ٘خ ، هخطش طٔؼ٤ِٚ ُٜخ ك٢ كؼٍٞ ح٩ؿظٔخػخصح٤ُٜجش أٝ حُٔئٓٔش حُٔؼ٤٘ش 

٫ٗظوخرخص "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٝحُِـخٕ، ٝحُظظ٣ٞض رخٜٓٔخ ٩ٗظوخرْٜ. ًَٝ ٓخ ٣لن ُِؼؼٞ 

 ٖٓ حُلجش ح٠ُٝ٧ ٣لن ُٚ رخْٓ ح٤ُٜجش أٝ حُٔئٓٔش حُظ٢ ٣ٔؼِٜخ.

2.3.2   عضاءاألواجبات 
 16مبدة 

 

، ح٧ػؼخء أٍٓٞحً أٓخ٤ٓش ؿ٤ٔغ ٣ٞؿذ ػ٠ِ "حُِز٘خ٤ّٗشؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص "إ ح٩ٗظٔخد ا٠ُ 

  أٜٛٔخ:

 "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ٝرٔخ طظيٍٙ  حُـٔؼ٤ش ؤٗظٔشر رخُوٞح٤ٖٗ حَُٔػ٤ش ح٩ؿَحء، ٝ ح٩ُظِحّ -0

 .، ًُٝي ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُـٔؼ٤ش ٝحٗظٔخرْٜ ا٤ُٜخٖٓ هَحٍحص

ٖٓ  ٝكؼٍٞ ًَ كجش ."حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"اؿظٔخػخص  ًخكش أػؼخء حُـٔؼ٤شكؼٍٞ  -7

  .٧ػؼخثٜخ ٓخ طيػ٠ ا٤ُٚ ٖٓ اؿظٔخػخص ح٧ػؼخء

ٖٓ  ،ُلؼٍٞٛخ "٩ىح٣ٍشح٤ُٜجش ح"ٝطيػٞ  ،حُٔشخًٍش ك٢ حُ٘شخؽخص حُظ٢ ط٘ظٜٔخ حُـٔؼ٤ش -3

  .ٝؿ٤َٛخ ٓئطَٔحص ٝٗيٝحص ٝٓلخػَحص ٍٕٝٝ ػَٔ ٝٓ٘خٓزخص اؿظٔخػ٤ش

 حُظِحٓخصأ١ طٔي٣ي ٝ ٖٓٔ ٣ظٞؿذ ػ٤ِْٜ ًُي، ،ك٢ ٓٞػيٛخ ح٩شظَحًخص حُي٣ٍٝش ىكغ -4

 ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" خطوٍَٛ أهَٟ

 حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓٔظٌِخص حُـٔؼ٤ش ٝأطُٜٞخ، ٝح٩ٓظ٘خع ػٖ ًَ ٓخ ٣ٔزذ ُٜخ ٖٓ أػَحٍ -5

 ًُي ٓٔئ٫ًٝ ػٔخ طٔزذ رٚ.  ك٢ ٔزذظٖٓ ٣ ٣ٌٕٞٝك٢ َٓحًِٛخ، ٝك٤غ ٣ظْ آظؼخكظٜخ. 

طظ٤لٜخ حُـٔؼ٤ش حُظ٢  ،ٝحُٔيٝٗخص ،حُٔوظِلش حُٔشخًٍش ك٢ ٓٞحهغ حُظٞحطَ ح٩ؿظٔخػ٢ -6

 ٧ػؼخثٜخ.

  ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ط٘ز٤ٚ ٖٓ ٣ظوِق ٖٓ ح٧ػؼخء ػٖ ح٩ُظِحّ رٌٜٙ حُٔوظؼ٤خص

رخُ٘ظٞص  أ٣ؼخً  ٝح٩ُظِحّ .رٔخ طيػٞ ا٤ُٚ ٝٓخ طظيٍٙ ٖٓ طؼخ٤ْٓٝ ،ُ٪ُظِحّ رٜخ

 .حٌُٔظٞرش ُِـٔؼ٤ش

 ٞه٤ؼٜخ ػ٠ِ ظُ ، ٝٓظخرؼظٚ،ٗظخّ ُِـِحءحص حُظؤى٣ز٤ش ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" إٔ طوّٞ ربػيحى

ٖٓ ٣َطٌذ ٓوخُلخص ٧ٗظٔش حُـٔؼ٤ش ٖٓ ح٧ػؼخء ٖٝٓ ٣وّٞ رظـخُٝ حُظ٬ك٤خص 

  ."ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ٖٓ  ٌٛح حُ٘ظخّ إٔ ٣ـ١َ اهَحٍ، ٝخٔظَف رٜحُ ٝكيٝى حُظظَف

  ٕا٠ُ أػؼخثٜخ رؤْٜٗ ٓزذ ٝؿٞىٛخ ٝطويٜٓخ، كبٜٗخ طَٟ إٔ  رويٍ ٓخ ط٘ظَ حُـٔؼ٤شا

 حُظلخػَ ٓغ حُـٔؼ٤ش ٝٓوٞٓخطٜخ ٫ ٣وَ أ٤ٔٛش ك٢ ٌٛح ح٩ؽخٍ. ٗطخم ٝحؿزْٜ ك٢
  

1.2.3.2  إشتراكات األعضاء 

 17مبدة 

 

ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش ُلجخص ح ٨ُػؼخء ٖٓ ريٍ ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طليى  -أ  

 –ح٧كَحى  :ْٛ رٌُي حُٔؼ٤ٕ٘ٞ ٝح٧ػؼخء ."ح٤ُٜجش حُؼخٓش" رٔٞحكوشًُٝي  ،ٝحُؼخُؼش

 .حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ؽ٬د– "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص"
 رئيس الجمعية
 د.فوز عبداهلل

 نائب الرئيس
 د.كمال جارودي

 أمينة السر
 دالل رحمة
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 دومينغا عّبود

 المحاسب
  فاديا خيراهلل

 أعضاء مستشارون
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ك٤غ ٣ٌٕٞ ريٍ ح٩شظَحى ح٧ػ٠ِ ُلجش "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص"، ٤ِ٣ٚ حٗولخػخً ريٍ  

 اشظَحى ح٧كَحى، كزيٍ ؽ٬ّد حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ. 

  ًْٜك٤ٜخ ىٕٝ ٓوخرَ، ر٘خًء ػ٠ِ  ك٤ٔخ ٣وض "أػؼخء حُشَف" كبٕ حُـٔؼ٤ش طوزَ اشظَح

 طلظْٜ حًٌٍُٔٞس ، ٝؽخُٔخ ْٛ ٣ظٔظؼٕٞ رؼؼ٣ٞش حُشَف ٌٛٙ.

 ٣ٔيى ريٍ ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔ ًَ ػخّ ر٤ٖ ح٧ٍٝ ٖٓ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ٜٝٗخ٣ش شَٜ ٤ٗٔخٕ -د

% 01حُٔٔظلوش ػ٤ِٚ رؼي ٌٛح حُظخ٣ٍن ك٤ؼخف ا٤ُٜخ  حُٔزخُؾ. أٓخ ٖٓ ٣ٔيى ًلي أهظ٠

زَ ًَٔ حُؼخّ ٧ؿَ ًُي ػخٓخً ًخ٬ًٓ. ٝطِـ٠ حُؼؼ٣ٞش اًح ُْ ٣ٞ٘ٓخً ريٍ طؤه٤َ، ٣ٝؼظ

حٗوؼخء شَٜ ػ٠ِ رؼي ػ٠ِ حٓظلوخهٚ، ٝ ٓ٘ش ٝحكيس٣ٔيى ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔ رؼي حٗوؼخء 

 .٠ طخكذ حُؼ٬هشاُ رٌٜح حُشؤٕطٞؿ٤ٚ اٌٗحٍ 

إ  ػؼ٣ٞظْٜ ُؼيّ طٔي٣ي ح٩شظَحى رٖٔ أُـ٤ضاػخىس حُ٘ظَ  "٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشـ"ح٣ٌٖٔ ُ -ؽ

ٓغ  ُِـٔؼ٤ش ه٤خْٜٓ رظٔي٣ـي ًخَٓ حُٔٔظلوخص حُٔخ٤ُش حُٔظؤهَس شَؽ، أص ٓخ ٣زٍَ ًُيٍ

 ريٍ حُظؤه٤َ. 

، حٝ شظَحى ح١ُٞ٘ٔ ػ٘يٓخ طيػٞ حُلخؿشهظَحف ٣ُخىس ريٍ ح٩ا "ىح٣ٍش٤ُٜجش ح٩ـ"ح٣ٌٖٔ ُ - ى

 حُٔٞػٞع ؼَعحهظَحف ري٫ص أهَٟ ٓليىس، أٝ طؼي٣َ ٌٛٙ حُظٌخ٤ُق. ػ٠ِ إٔ طوّٞ ر

 .ػ٤ِٚ ٝاهَحٍٙ ُِظظ٣ٞض ٝطٞػ٤ق أٓزخرٚ حُٔؼِِش، "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ػ٠ِ
  

3.3.2  المجتمع األهمي اتخدم 

 حُـٔؼ٤ش ٔخ طويٓٚٓ ،ك٢ كيٝى ٓؼ٤٘ش ،ُ٪ٓظلخىس حُٔـظٔغ ح٢ِٛ٧ ُشَحثق ٖٓظظ٣َق ٣ٌٖٔ حُ 18مبدة 

ٍ ٞح٧ٓ ظ٠ُٞ"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُ٘ظَ رٌٜٙٝط. أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ ٗشخؽخص ٝهيٓخص ٧ػؼخثٜخ

 ٍأص ٓل٬ً ٌُُي.إ  خػ٤ِٜٔٞحكوش ٝحُ

ح٣ٌُٖ ٣ظخرؼٕٞ ىٍحٓخطْٜ ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُط٬د ح كخُش ٣ٝ٘يٍؽ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم 

هظظخص ػِّٞ حػٖٔ  ، ًُٝيك٢ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ ٓخ هزَ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخك٢ ُز٘خٕ 

أٝ حُط٬د حُِز٘خ٤ٕٗٞ ح٣ٌُٖ ٣ظخرؼٕٞ ىٍحٓخطْٜ  ،ٝحُؼِّٞ ًحص حُظِش حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص

ٔخ ك٤ رخُٔشخًٍش اً ٣ٌٖٔ حُظظ٣َق ُْٜ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ،ػٖٔ ٌٛح ح٩ؽخٍ ك٢ حُوخٍؽ

رشٌَ ػخّ ٝٓخ ط٘ظٔٚ ٖٓ  ٗشخؽخص ػوخك٤ش ٤ٜ٘ٓٝشٖٓ حُـٔؼ٤ش ٧ػؼخثٜخ طو٤ٔٚ أٝ طٞكَٙ 

 ،إٔ ٣ٌٕٞ ًُي ُوخء ريٍ أٝ رظٍٞس ٓـخ٤ٗش ػ٠ِ .ٓئطَٔحص ػ٤ِٔش ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞص

حُزيٍ حُٔوٍَ ٧ؿَ  ٓويحٍ ٣وَشَؽ إٔ ٫ ٝرك٢ ٌٛح حُظيى  ٝكوخً ُٔخ طوٍَٙ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

   .ػٖٔ ٌٛح حُ٘طخم ىٕٝ حُٔوٍَ ٧ػؼخء حُـٔؼ٤ش حٓظلخىطْٜ ٌٛٙ

  

4.2  "هيئة العامة"الـلم "الجمعية العمومية" 
 

1.4.2   الجمعية العمومية"إجتماعات" 
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 19مبدة 

 

حُؼخى٣ش ٝؿ٤َ حُؼخى٣ش ر٘خًء ػ٠ِ حُيػٞس حُٔٞؿٜش ٖٓ حؿظٔخػخطٜخ  "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"طؼوي 

  .لؼٍٞٛخُ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ُِـٔؼ٤ش ػؼخءأًخكش  ا٠ُ "ح٤ُٜجش ح٫ىح٣ٍش"

  

 21مبدة 

 

 ،ك٢ حُٔ٘ش َٓس ٝحكيس ػخى٣ش ك٢ ؿِٔخص اؿظٔخػخطٜخ حُي٣ٍٝش "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"طؼوي 

اًح  آظؼ٘خث٤ش ػخى٣ش أٝ اؿظٔخػخصأ٣ؼخً ًَ ػخّ. ُٜٝخ إٔ طؼوي  ه٬ٍ شَٜ ًخٕٗٞ ح٧ٍٝ ٖٓ

 ر٘خًء ػ٠ِأٝ  ،ىػٞس ٖٓ حَُث٤ْ ر٘خًء ػ٠ُِٔ٘خهشش ٓٞػٞػخص ٓليىس،  ىػض حُلخؿش، ًُٝي

   ."ح٤ُٜجش حُؼخٓش" أػؼخء% ٖٓ ػيى 71أٝ  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ِؼ٢ أػؼخء ػُ ؽِذ 
 

 21مبدة 

 

ش ٗظٔح٧ ُٔخ ط٘ض ػ٤ِٚ ؿظٔخػخص ؿ٤َ ػخى٣ش ٝكوخً إٔ طؼوي ا "ُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"حـ ُ ٣ٌٖٔ

، "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٖٓ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش رؼـي ٓٞحكوش  ُيػٞس  ، أٝ ر٘خءً حُـٔؼ٤شك٢  حُٔؼٍٔٞ رٜخ

      ."ح٤ُٜجش حُؼخٓش"أػؼخء  ػيى ٖٓ  %71أٝ ر٘خء ُطِذ هط٢  ٖٓ 

  

 22مبدة 

 

ُلؼٍٞ  "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ؿ٤ٔغ أػؼخء ا٠ُ ًظخر٤ش طٞؿ٤ٚ ىػٞحصػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" 

٣ـذ ٝ .حُظ٢ طليىٛخ ٝكوخً ٤ُٔخٓش حُظز٤ِؾرخُطَم حُٔ٘خٓزش ًُٝي  ح٩ؿظٔخػخص حُظ٢ طؼويٛخ،

، ٓٞحء ًخٕ ح٩ؿظٔخع رظ٤ـظٚ شَٜ ٝحكي ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ ٓٞػي ح٩ؿظٔخعهزَ إٔ ٣ظْ حُظز٤ِؾ 

ٝرظَف حُ٘ظَ ػٖ حُـخ٣ش ٖٓ  خً ى٣ٍٝخً أٝ آظؼ٘خث٤خً ٕ اؿظٔخػحُؼخى٣ش أٝؿ٤َ حُؼخى٣ش أٝ ًخ

ٝػ٠ِ "ح٤ُٜجش  ػويٙ، ٓٞحء ًخٕ ُِٔ٘خهشخص أٝ ح٩ٗظوخد أٝ طؼي٣َ حُ٘ظخّ أٝ ٧ٓزخد أهَٟ.

ذ ٓز أ٣ؼخً  خُيػٞسر طًٌَ إٔ، ٣ٝـذ طخ٣ٍن ٌٝٓخٕ ح٩ؿظٔخعإٔ طليى ك٢ ىػٞطٜخ ح٩ىح٣ٍش" 

 .أػٔخٍ حُـِٔشؿيٍٝ  أٝ ٓٞػٞع ح٩ؿظٔخع أٝ طَكن ٓغ ىػٞطٜخ

  

 23مبدة 

 

ُ٪ؿظٔخع  أ١ كجش ٖٓ ح٧ػؼخءىػٞس  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"َُث٤ْ حُـٔؼ٤ش حُطِذ ٖٓ ٣لن 

ك٢ ؽِزٚ ػ٠ِ إٔ ٣ليى  .ٌُُي ٓل٬ً اًح ٍأٟ  "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"رظٍٞس ٓ٘لظِش ػٖ 

أٝ  كجظ٤ٖأ١ أ٣ؼخً ىػٞس  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش". ًٔخ ٣لن ُٚ حُطِذ ٖٓ ح٩ؿظٔخع ٌٛح ىٝحػ٢

 ُ٪ؿظٔخع رٌٜٙ حُظٍٞس ُٝظِي ح٧ٓزخد.  أًؼَ

أػؼخء ػيى ٖٓ % 71رطِذ ٖٓ  ػ٠ِ ٌٛح حُٔ٘ٞحٍ ٪ؿظٔخعُ أ٣ؼخً  ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿٚ حُيػٞس

 ٓغ طلي٣ي ٓٞؿزخطٜخ ًٌُي. ،حُٔؼ٤٘ش رخُيػٞس حُلجش

  

 24مبدة 

 

حُظٞه٤غ ػ٠ِ  ،ػ٘ي كؼٍْٞٛ ك٢ ًَ َٓس ُ٪ؿظٔخع ،"ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ػ٠ِ أػؼخء  ٣ظٞؿذ

، اػزخطخً ٌُٜح حُلؼٍٞ ٖٓ حُٞؿٜش حُوخ٤ٗٞٗش. ًٔخ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ًشٞف هخطش طؼيٛخ 

رخه٢ ٓ٘لظِش ػٖ أ١ حؿظٔخع طؼويٙ رظٍٞس  كؼٍٞأ٣ؼخً ػ٘ي  حُظٞه٤غ كجشؿذ ػ٠ِ ًَ ظ٣ٞ

 .ح٧ػؼخء
 

 

2.4.2  الجمعية العمومية" جمسات عقد نصاب" 
 ٝكوخً ُٔخ ٗض ػ٤ِٚ ٌٛح حُ٘ظخّ. حؿظٔخػخص "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ٣ٌظَٔ حُ٘ظخد ُؼوي 25مبدة 

  ك٢ ح٩ؿظٔخػخص حُؼخى٣ش: 
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حُؼخى٣ش هخ٤ٗٞٗخ  ٜخ٢ حؿظٔخػخطكـ ػوي ؿِٔخص "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ؼظزَ ٗظخد٣ُ 

ػؼخء ح٧، أ١ رلؼٍٞ ٗظق ػيى ِـٔؼ٤شُ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ش أػؼخء٣ًؼَأ رلؼٍٞ

 حُوَحٍحص رٔٞحكوش أًؼ٣َش ح٧ػؼخء حُلخػ٣َٖ.ٝطظيٍ ٝحكي ػ٠ِ ح٧هَ.  حً ُحثي

حؿظٔخػٜخ حُؼخى١، ر٘خًء ُِيػٞس حُٔٞؿٜش ٖٓ  ؿِٔش "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ك٢ حٗؼوخى إ

"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ٜٝٓ٘خ حُـِٔش حُٔوظظش ٫ٗظوخد "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، طٔظٞؿذ ٖٓ 

"ح٤ُٜجش حُؼخٓش"  كؼٍٞ أًؼَ ٖٓ ٗظق ػيى أػؼخء  ٫ًظٔخٍ حُ٘ظخد ك٤غ حُٔزيأ 

   .ا٠ُ حُـٔؼ٤ش ْٓؼ٠ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ ػ٠ِ حٗظٔخرٜٝ حشظَحًخطْٜٖٓٔ ٓيىٝح  ُِـٔؼ٤ش

طٌٍَ حُيػٞس ، ح٧ػؼخء ُؼوي حُـِٔش أًؼ٣َش كؼٍٞ ٣ٌظَٔ حُ٘ظخد، رؼيّ اًح ُْأٓخ 

ٖٓ حُظخ٣ٍن  أٓزٞػ٫ٖ٤ؿظٔخع ٣ؼوي ك٢ ٓيس أهظخٛخ  ٖٓ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" َٓس ػخ٤ٗش

  ُ٪ؿظٔخع ح٧ٍٝ.حُٔليى 

،  طٌٍَ حُيػٞس  أ٣ؼخً  ًظٔخٍ حُ٘ظخد ُؼوي ح٩ؿظٔخع ك٢ حَُٔس حُؼخ٤ٗشحٝك٢ كخٍ ػيّ 

ًٌُي ٖٓ حُظخ٣ٍن حُٔليى ُ٪ؿظٔخع حُؼخ٢ٗ.  أٓزٞػ٤ٖ َٟٓس ػخُؼش ٫ؿظٔخع ٣ؼوي ك٢ ٓي

، ٔخ ًخٕ ػيى ح٧ػؼخء حُلخػ٣َٖ ك٤ٜٚٓ ٌٛح ح٩ؿظٔخع ح٧ه٤َ هخ٤ٗٞٗخً  ٗظخد ٣ٝؼظزَ

 ُوَحٍحص ك٤ٚ أ٣ؼخً رٔٞحكوش أًؼ٣َش ح٧ػؼخء حُلخػ٣َٖ.ٝطظيٍ ح

  ك٢ ح٩ؿظٔخػخص ؿ٤َ حُؼخى٣ش: 

 حُؼخى٣ش هخ٤ٗٞٗخ رلؼٍٞ ٜخ ؿ٢َ٤ حؿظٔخػخطكـ ػوي ؿِٔخص "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ؼظزَ ٗظخد٣ُ  

 .ػ٠ِ ح٧هَ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ُِـٔؼ٤شػيى أػؼخء  ػِؼ٢  

حُشَٝؽ حُظ٢  ػ٘ي ًُي  ظَحػ٠ػِؼ٢  ػيى ح٧ػؼخء، ك كؼٍٞ ٣ٌظَٔ حُ٘ظخد رؼيّ اًح ُْأٓخ 

  ٖٓ حُ٘ظخّ ح٧ٓخ٢ٓ ٫ٗؼوخى حُـِٔش رظٍٞس هخ٤ٗٞٗش. 33ٗظض ػ٤ِٜخ حُٔخىس 

  

3.4.2  تفويض األعضاء 

 26مبدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ٧ٓزخد ٓزٍَس ك٤ٜخ، ػؼٞ آهَ طل٣ٞغ ٖٓ أ١ كجش ًخٕ ػؼٞ ك٢ حُـٔؼ٤ش ٣لن ٌَُ  -أ  

، ٓٞحء ٖٓ اؿظٔخػخص "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ك٢ أ١ حؿظٔخع ٣يػ٠ ُلؼٍٞٙ ٣ٔؼ٢ٌُِٚ 

 ًخكش ٓٔخٍٓش٣لن ُِٔلٞع رظٔؼ٤ِٚ ػ٘ي ًُي ٝ .ًخٕ ٌٛح  اؿظٔخػخً ػخى٣خً أٝ ؿ٤َ ػخى١

، رٔخ ك٤ٜخ حُٔشخًٍش ك٢ كٞػٖٚٓ  حُٞحؿزخص حُظ٢ ٣ؼطِغ رٜخ ؿ٤ٔغىحء أحُلوٞم ٝ

 ٤ٗخرش ػٖك٤ٜخ ٝحُظظ٣ٞض  ،ؿي٣يس "اىح٣ٍش٤ٛجش "حُٔ٘ؼويس ٫ٗظوخد  "حُؼ٤ٓٞٔش حُـٔؼ٤ش"

  .حُؼؼٞ ح٧ط٤َ

 "ُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔشـ "حُ ٓليى ؿظٔخعححُٔظوِق ػٖ كؼٍٞ  حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ ػؼ٣ٞـذ  -د

عحُؼؼٞ  ٣ِْٝٔ٣َؿذ رظل٣ٞغ ٖٓ ٣ٔؼِٚ ك٢ حُلؼٍٞ ؽزوخً ٌُُي، إٔ  َٞ  رظٔؼ٤ِٚ حُٔل

. ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ًُٝي ٝكن ًٗٔٞؽ هخص طؼيٙ ٓٞهغ ػ٤ِٚ ٓ٘ٚ طل٣ٞغ ًظخد

ع إٔ ٣ِْٔ َٞ ح٤ُّٞ ، ك٢ ِٜٓش أهظخٛخ ح٠ُ أ٤ٖٓ َٓ حُـٔؼ٤ششوظ٤خً  حٌُظخدٌٛح  حُٔل

  أ٤ٖٓ َٓ حُـٔؼ٤شك٤غ ٣وّٞ  .حُِٔٓغ ػويٙ  ح١ٌُ ٣ٔزن ٓزخشَس ح٤ُّٞ حُٔليى ُ٪ؿظٔخع
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رخُظٞه٤غ ػ٤ِٚ ٝهظٔٚ روخطْ حُـٔؼ٤ش، رؼي حُظلون ٖٓ هخ٤ٗٞٗش حُظل٣ٞغ ٝحُشوض        

ع، ٝػ٤ِٚ آظؼٔخٍ َٞ  ًخكش حُٔزَ حُٔظخكش ُؼٔخٕ طلش ًُي.  حُٔل

ع إٔ ٣ظ٠ُٞ ك٢ إٓ ٝحكي طٔؼ٤َ أًؼَ ٖٓ ػؼ٣ٖٞ ك٢  -ؽ  َٞ ٫ ٣ـُٞ ُؼؼٞ حُـٔؼ٤ش حُٔل

 ٌٛح حُظيى .

ُل٤ٖ ه٤خّ حُـٔؼ٤ش رظٞك٤َ حُويٓش حُظ٢ طٔٔق ٨ُػؼخء رٔوخؽزظٜخ اٌُظ٤َٗٝخً ػزَ ٓٞهغ  -ى  

حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ شزٌش ح٧ٗظَٗض، ٣ٌٖٔ ُٖٔ ٣َؿذ رخُظل٣ٞغ ٝكوخً ُِٔز٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُٔخىس 

ٓٞهؼخً ػ٤ِٚ كٔذ  إٔ ٣ََٓ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش طٍٞس ػٖ طل٣ٞؼٚ ػزَ حُز٣َي ح٩ٌُظ٢َٗٝ

 .ح٧طٍٞ

َٔ، ٝرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ُـ٘ش شئٕٝ حُؼؼ٣ٞش، إٔ طظلون ٣ّٞ ح٩ؿظٔخع ٖٓ ػ٠ِ أٓخٗش حُ -ٛـ 

٣ٞٛش ًَ ػؼٞ ك٢ حُـٔؼ٤ش كٞػٚ ٤َُٓ ُٚ ُظٔؼ٤ِٚ ك٢ كؼٍٞ ٌٛح ح٩ؿظٔخع، ٝإٔ 

ع ػ٠ِ ًشق حُلؼٍٞ رظلظٚ ؽزوخً ٌُٜح حُظل٣ٞغ. َٞ  ٣ٞهغ حُٔل

  

5.2  "الهيئة اإلدارية" 
 27مبدة 

 

حُـٔؼ٤ش  حُٔ٘زؼوش ػٖ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"، ٜٓٔظٜخ اىحٍس شئٕٝ"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٢ٛ حُِٔطش 

 رط٣َوش كؼ٠ِ.ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ٓٔظٌِخطٜخ 

  

1.5.2   الهيئة اإلدارية"تشكيل" 
 28مبدة 

 

رخ٩هظَحع  "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ُِـٔؼ٤ش ٖٓ ػشَس أػؼخء، ط٘ظوزْٜ  "ح٩ىح٣ٍش ح٤ُٜجش"طظؤُق 

ػ٬ع ٓ٘ٞحص، طزيأ ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ شَٜ أ٣خٍ ٝط٘ظ٢ٜ ك٢ آهَ  حُوخ٤ٗٞٗش ح١َُٔ. ٝٓيس ٣٫ٝظٜخ

شَٜ ٤ٗٔخٕ ٖٓ حُؼخّ ح٬٤ُٔى١ حَُحرغ ٫ٗظوخرٜخ، أ١ رؼي حٗوؼخء ٓظش ٝػ٬ػ٤ٖ شَٜحً ػ٠ِ 

رؼي حٗوؼخء ٖٓ ك٤غ حُٔزيأ  ط٘ظ٢ٜ كٌٔخً  ٤ٛجش اىح٣ٍش أ٣ش إٔ ٣٫ٝش ٓخ ٣ؼ٢٘ ٌٛح ح٩ٗظوخد.

 .حُظ٢ طٔزوٜخ "٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ح ٣٫ٝشػ٬ػ٤ٖ شَٜحً ػ٠ِ حٗوؼخء ٝٓظش 
  

 29مبدة 

 

 ،ٗظوخد ٤ٛجش اىح٣ٍش طوِلٜخححُوخثٔش ىٕٝ حُظٌٖٔ ٖٓ  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"اًح اٗوؼض ٣٫ٝش 

ُؼيّ حُظٌٖٔ ٖٓ ىػٞس أػؼخء "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ُ٪ٗظوخد أٝ ػيّ حُويٍس ػ٠ِ حؿظٔخػْٜ 

 اػطَحرخص أ٤٘ٓش أٝ ٓؼَ ه٤خّٞؿٞى أٓزخد هخَٛس طٔ٘غ ػ٤ِٔش ح٩ٗظوخد، ُُ٪ٗظوخد، أٝ 

 "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، كبٕ ٣٫ٝش ٝحُٔؼِِش حُٔٞؿزشٖٓ ح٧ٓزخد  ـ٤َ ًُيُأٝ  ،ًٞحٍع ؽز٤ؼ٤ش

حُِٔطش ُٝل٤ٖ حُظٌٖٔ ٖٓ اؿَحء ح٩ٗظوخد، ػ٠ِ  ٣شٓظَٔحٍاػ٬ًٔ رٔزيأ  ،ى كٌٔخً حُوخثٔش طٔيّ 

طشَف ك٤ٚ ٓلظ٬ً طو٣ََحً  ٣ّٞ ح٩ٗظوخد "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ػ٠ِ  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" إٔ طؼَع

اهَحٍ ٓشَٝػ٤ش طِي  "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ُِـٝ اؿَحء ح٩ٗظوخد ك٢ ٓٞػيٙ حُٔليى. أٓزخد طؼٌٍ

ٝطلظلع ح٤ُٜجش حُؼخٓش  .ك٢ ٌٛح حُشؤٕ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ػ٠ِ اؿَحءحص ظٜخح٧ٓزخد ٝٓٞحكو

% ٖٓ 71رٔخ ٣َحٙ ػ٠ِ ػٞء ًُي ٝحُظظَف  ،رلوٜخ ك٢ ٓؼَكش ٓزذ حُظٔي٣ي ك٢ ك٤٘ٚ

  أػؼخثٜخ.
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 31مبدة 

   

ٝكوخً ُٔخ ٗظض ػ٤ِٚ حُٔخىس  ،٧ٓزخد ٓٞؿزش ،حُوخثٔش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ػ٘يٓخ طٔيى ٣٫ٝش 

ح٤ُٜجش "، كبٕ حُٔيس حُٔؼخكش ا٠ُ ٣٫ٝظٜخ ؽزوخً ٌُٜح حُظٔي٣ي طٔظٍِ٘ ٖٓ ٣٫ٝش حُٔخروش

 كٌٔخً  حُـي٣يس "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"رل٤غ ط٘ظ٢ٜ ٣٫ٝش  .حُظ٢ طوِلٜخ كخٍ ح٩ٗظوخد "ح٩ىح٣ٍش

ح٤ُٜجش "ا٠ُ ٣٫ٝش  حُظ٢ أػ٤لضٓلٔٞٓخً ٜٓ٘خ حُٔيس  ،ٗوؼخء ٓظش ٝػ٬ػ٤ٖ شَٜحً رؼي ح

ـي٣يس ٌٛٙ ػٖ ػٔخ٤ٗش ٣٫ٝش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُ ٓيس ، شَؽ إٔ ٫ طوَ" حُٔخروشح٩ىح٣ٍش

ًخِٓش أ١ ٓظش ؿي٣يس ٣٫ٝش  اًح ًخٗض أهَ ٖٓ ًُي ك٤ؼخف ا٠ُ ٌٛح حَُط٤ي أٓخػشَس شَٜحً.

 ، رل٤غ ٣ٔؼَ ٓـٔٞع ًُي ٣٫ٝش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُـي٣يس.ٝػ٬ػٕٞ شَٜحً آهَحً 
  

2.5.2   الهيئة اإلدارية"صالحيات" 
 31مبدة 

 

 طشَٔ ًخكش حُٔٔخثَ حُؼخى٣ش حُٔظؼِوش ربىحٍس شئٕٝ حُـٔؼ٤ش ػي٣يس٤ُِٜجش ح٩ىح٣ٍش ط٬ك٤خص 

ٝح٩شَحف ػ٠ِ أطُٜٞخ ٝٓٔظٌِخطٜخ ، ٫ٝ ٣ٔظؼ٠٘ ٖٓ ًُي ا٫ حُٔٔخثَ  ،ٝٓظؼِوخطٜخ حُٔخ٤ُش

َٓؿؼ٤ظٜخ ٖٓ حُظ٢ طزو٠ ٝحُظ٢ ططخٍ ٤ًخٕ حُـٔؼ٤ش ٝٓلخطِٜخ ٝحُٜخٓش ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش 

 . "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" حهظظخص

 " ػ٠ِ ح٧هض ٓخ ٢ِ٣:ح٩ىح٣ٍشٝطشَٔ ط٬ك٤خص "ح٤ُٜجش  

 ك٢ حُشؤٕ ح٩ىح١ٍ: 

 - أ  

 -د 

  

 -ؽ 

  

 

 - ى

  

  -ٛـ 

  

 ٝ- 

 

 ُ- 

 

 -ف  

 .ح٩ؿَحء ٝحُوٞح٤ٖٗ حَُٔػ٤ش حُٔخ٣ٍش ظٜخٗظ٧ٔٝكوخً اىحٍس حُـٔؼ٤ش 

ك٢ حُيٍٝس ح٤ُِ٘ٓش  حُو٤خّ رٚٝٓخ ٣ـذ  ح٬ُُٓش، ح٩ىح٣ٍش ٝحُٔوظؼ٤خص ح٧ٗشطش طلي٣ي

 .، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٙحُوخىٓش

طلي٣ي ح٧ٗشطش ٝحُٔوظؼ٤خص حُؼ٤ِٔش ٝحُؼوخك٤ش ٝح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ ٣ـذ حُو٤خّ رٜخ ٖٓ 

، ٝٝػؼٜخ ٓٞػغ ٝؿ٤َٛخ ٓئطَٔحص ٝٗيٝحص ٍٕٝٝ ػَٔ ٝأٗشطش اؿظٔخػ٤ش

  حُظ٘ل٤ٌ. 

ٝحُٔلخكظش  ٝٝػغ حُوطؾ ح٬ُُٓش ُيٝحّ طلي٣ؼٜخ ،٧ػؼخءحاػيحى هخػيس ر٤خٗخص 

 ػ٤ِٜخ.

ك٤ٜخ ٖٓ ُٞحُّ ٝهيٓخص  لٖٔ ٤َٓ حُؼَُِٔـٔؼ٤ش ُٝ حُٔطِٞرشط٣ٍٞي حُلخؿخص 

 ٝٓٞؿزخص أهَٟ، ٝٓخ ٣ظؼِن رٔٔظِِٓخص ح٩ىحٍس ٝح٧ٗشطش حُٔوظِلش.

ٖٓ أػؼخء حُـٔؼ٤ش ك٢ حُِـخٕ  حُٔؼ٤٤ٖ٘ٝػغ هٞحػي ٝٓؼخ٤٣َ ٓليىس ٩ُلخم 

  ٝؿ٤َٛخ. ،ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔش

 ٓٔخ ح١ُٞ٘ٔ ٝؿ٤َٙ حُظو٣ََٜٓ٘خ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞص ٝ ،ح٩ىح٣ٍشط٤خؿش حُظوخ٣ٍَ 

 .  ػ٠ِ ٓيحٍ حُؼخّٝ رظٍٞس ى٣ٍٝش حُ٘شخؽ ٓـ٣َخصظ٘خٍٝ ٣

ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طلي٣ؼٜخ  "أػؼخء حُشَف"ٓؼخ٤٣َ ٝحػلش ٝػخرظش ُوزٍٞ ٝ هٞحػي ٝػغ

رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ ػٞء حُلخؿخص ٝحُٔٔظـيحص ، ٝطوي٣ْ اهظَحكخً رٜخ ا٠ُ "ح٤ُٜجش 

 حُؼخٓش" ٩هَحٍٛخ.
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 -ؽ  

  ١- 

  .٩هَحٍٙ، ٝػَػٚ ػ٠ِ ح٤ُٜجش حُؼخٓش هزٍٞ "أػؼخء حُشَف"اهظَحف 

طوط٤ؾ حُٔزَ حٌُل٤ِش رظؤ٤ٖٓ ٓوَ ىحثْ ُِـٔؼ٤ش ٣ل٢ رخُلخؿخص ٝحُٔظطِزخص ح٬ُُٓش، 

 ُٝٞ رخُلي ح٧ى٠ٗ ػ٠ِ ح٧هَ.

  ك٢ حُشؤٕ حُٔخ٢ُ: 

  - أ  

  -د 

  - ؽ 

 - ى 

  

  -ٛـ 

  

 

 

  ُ- 

 .ط٘ل٤ٌٛخُؼَػٜخ ػ٠ِ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ٝح٤ُٔخٓخص ح٬ُُٓش ٝ حُوطؾ حُٔخ٤ُش ٍْٓ

 ظوط٤ؾ ٣ُِخىس ٓٞحٍى حُـٔؼ٤ش ٝحطوخً ٓخ ٣ِِّ رظيى ًُي.حُ

 اػيحى ح٤ُِٔح٤ٗخص ٝحُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش ح٬ُُٓش ٝػَػٜخ ػ٠ِ "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش".

حُـخ٣ٍش، ٝهطغ حُلٔخد ػٖ حُٔ٘ش ُٔ٘ش ػٖ حِـٔؼ٤ش ُٓشَٝع ٓٞحُٗش ٝػغ 

 حُٔ٘ظَٓش. 

ُؼخٓش"، ك٢ ٓز٤َ اهَحٍ ٓخ ًخكش ح٧ٍٓٞ حُٔخ٤ُش ط٤ٜٔيحً ُؼَػٜخ ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح اهظَحف

ٜٝٓ٘خ ه٤ٔش ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔ ٧ػؼخء  .٣وظؼ٢ ٜٓ٘خ ٝٝػؼٜخ ٓٞػغ حُظ٘ل٤ٌ

حُـٔؼ٤ش، ٝريٍ اٗظٔخد ح٧ػؼخء حُـيى، ٝريٍ حُٔشخًٍش ك٢ حُٔئطَٔحص ٝح٧ٗشطش 

 حُٔوظِلش، ٝأ١ ٓزخُؾ أهَٟ طوظَكٜخ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش". 

ُٔليىس حُظ٢ ؿَٟ حُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ طلظ٤َ ح٣٩َحىحص حُٔوظِلش، ٝطَف حُ٘لوخص ح

 ٝاهَحٍٛخ.
  

 32مبدة 

 

رطخٍ أٝ طؼي٣َ أ١ ا٣ـُٞ . ا٫ّ أٗٚ ٜٗخث٤ش ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔٔخثَ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طؼظزَ هَحٍحص 

 ."ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ٖٓ هَحٍحطٜخ ك٢ كخٍ حُظظ٣ٞض ػ٠ِ ًُي ٖٓ ػِؼ٢ أػؼخء 
  

3.5.2  والترشح لعضويتها "اإلداريةلهيئة "ا اإلجراءات التمهيدية النتخاب 
 33مبدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٝطظؼٖٔ حُوطٞحص حُظخ٤ُش:

ا٠ُ ػوي ؿِٔش ػخى٣ش ه٬ٍ ح٧ٓزٞع حُؼخ٢ٗ ٖٓ " ح٤ُٜجش حُؼخٓش""ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"  طيػٞ -

ُِـٔؼ٤ش. ػ٠ِ إٔ طٞؿٚ  ٩ٗظوخد ٤ٛجش اىح٣ٍش ؿي٣يسشَٜ آًحٍ ح٧ه٤َ ك٢ ٣٫ٝظٜخ ًُٝي 

 ٝطخ٣ٍن ُْٜ  ىػٞطٜخ رٌٜح حُشؤٕ هزَ كٞح٢ُ ش٣َٜٖ ٖٓ ٓٞػي حُـِٔش ، ٝطليى ك٤ٜخ ٌٓخٕ 

  .ح٩ٗظوخد

ٝحكي ػ٠ِ  هزَ ٓٞػي ح٩ٗظوخد رشَٜٝ ،حُـٔؼ٤ش ك٢ َٓحًِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ط٘شَ  -

ح٩ػظَحػخص ، ٝطوزَ ح٧ػؼخء ح٣ٌُٖ ُْٜ حُلن رخ٩ٗظوخد، ٫ثلش أ٤ُٝش رؤٓٔخء ح٧هَ

 كظظزق ٜٗخث٤ش. ،كظ٠ أٓزٞع هزَ ٣ّٞ ح٩ٗظوخد ػ٤ِٜخ

 ٣ّٞٓ٘ظ٤ٖ  ا٤ُٜخ ٓؼ٠ ػ٠ِ حٗظٔخر٣ٌٕٚٞ هي  ٖٓ أػؼخء حُـٔؼ٤ش ٣لن ٌَُ ػؼٞ -

ًخَٓ رخٗظظخّ  ٓٔيىحً ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ  "،ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"إٔ ٣ظَشق ُؼؼ٣ٞش ح٩ٗظوخد 

َشلٚ ٌٛح، ٤ُْٝ ك٢ ًٓظٚ أ١ ٌٓ٘ حٗظٔخرٚ ُِـٔؼ٤ش ٝكظ٠ طخ٣ٍن ط اشظَحًخطٚ ح٣ُٞ٘ٔش

 .ٓٔظلوخص ٓخ٤ُش ٧َٓ حُـٔؼ٤ش 
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ط٤خً إٔ ٣ويّ ؽِزخً ه حُـي٣يس "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ؼؼ٣ٞش ُك٢ حُظَشق  ٖٓ ٣َؿذػ٠ِ ًَ  - 

ٓزٞػ٤ٖ ؤر هزَ ٓٞػي ح٩ٗظوخد ،، ا٠ُ أ٤ٖٓ َٓ حُـٔؼ٤شرٌُي أٝ ػزَ حُز٣َي ح٩ٌُظ٢َٗٝ

٣ٝٔظط٤غ ٓوخؽزش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش رٌٜح حُشؤٕ ػَ ٓٞهغ حُـٔؼ٤ش ك٢ شزٌش  ػ٠ِ ح٧هَ.

 ح٧ٗظَٗض كخٍ ريء حُؼَٔ رٌٜٙ حُويٓش.

، ٝط٘شَ أٓٔخء حُٔوز٤ُٖٞ طٞكَ حُشَٝؽ حُٔطِٞرش رخَُٔشل٤ٖٖٓ  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طظلون  -

َ ، ٝطوز٣خّ ٓـٖ ٓٞػي ح٩ٗظوخد ػ٠ِ ح٧هَْٜٓ٘ ك٢ َٓحًِ حُـٔؼ٤ش  هزَ ػشَس أ

 ٖٝٓ ػْ طظزق ٜٗخث٤ش. ،ح٩ػظَحػخص ػ٤ِٜخ كظ٠ أٓزٞع هزَ ٣ّٞ ح٩ٗظوخد
 

4.5.2   الهيئة اإلدارية"إنتخاب" 
 34مبدة 

 

٫ٗظوخد  ٓٞؿٚ ٖٓ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُوخثٔش ا٠ُ حؿظٔخع "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"ر٘خًء ػ٠ِ ىػٞس   -

 ك٢ حُظخ٣ٍن حُٔليى رخؿظٔخع حُلخػ٣َٖطلظظق حُـِٔش ؿي٣يس ُِـٔؼ٤ش،  اىح٣ٍش٤ٛجش 

 ٛخ ٝكوخً  ُِٔز٤ٖ ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ.ؼويُ حُوخ٢ٗٞٗ ٘ظخداًح حٓظٞكض شَؽ حُ ُ٪ٗظوخد

ح٤ُٜجش "طوظخٍْٛ  ، ٓ٘خً  ْٛرَثخٓش أًزَ حُـٔؼ٤ش أػؼخء ٖٓ طشٌَ ُـ٘ش ٖٓ أٍرؼش  -

كَُ ح٧طٞحص، ٝٗظوخد ح٩ػ٤ِٔش ُ٪شَحف ػ٠ِ  حُلخػ٣َٖػؼخء ح٧ٖٓ  "ح٩ىح٣ٍش

 .  ٌُٜح ح٩ٗظوخد ٤َٖٔشلحُػؼخء ح٫أ١ ٖٓ  ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٫ ٣ٌٕٞشَؽ إٔ 

  
  

 35مبدة 

 

ٓيى  ٣ٌٕٞ هي ٕأ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٫ٗظوخد رخُظظ٣ٞض  ٣وّٞ حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ ًَ ػؼٞ ك٢

   .ا٤ُٜخ هي ٓؼ٠ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ حٗظٔخرٚ ، ٝإٔ ٣ٌٕٜٞخريٍ ح٩شظَحى ح١ُٞ٘ٔ ك٤
  

 36مبدة 

 

ح٩ٗظٜخء ٖٓ حُلَُ، ٣ٝؼظزَ كخثِحً حَُٔشق ح١ٌُ ٣٘خٍ حُؼيى ح٩ٗظوخد كٍٞ  ٗظ٤ـش طؼِٖ  -

 ح٧ًزَ ٓــٖ أطٞحص حُٔوظَػ٤ٖ.

 ٧ؿَ طلي٣ي حُلخث٣ِٖ ك٢ ح٩ٗظوخد طُظزغ حُوطٞحص حُظخ٤ُش:  -

 ٖر٘ظ٤ـش  ٣ُيٍؽ حَُٔشلٕٞ ك٢ َٓحطذ ٍه٤ٔش، طؼْ ًَ َٓطزش ٜٓ٘خ حَُٔشل٤ٖ حُلخث٣ِ

 ػ٠ِ ًحص  حُؼيى ٖٓ ح٧طٞحص، ٣ٝٔؼَ ٌٛح حُؼيى ٍهْ حَُٔطزش. ح٩ٗظوخد

  ّ٣َطذ َٓشلٞ ؿ٤ٔغ حَُٔحطذ رظَِٔٔ ٍه٢ٔ ك٢ هخثٔش ٍث٤ٔ٤ش رل٤غ ٣لَ ك٢ ٍأ

  حُوخثٔش َٓشلٞ حَُٔطزش حُظ٢  طلَٔ حَُهْ ح٧ػ٠ِ، ٤ِ٣ٜخ حَُٔطزش ًحص حَُهْ ح٧هَ، كخ٧هَ.

  ٣ٌٕٞ ك٢ ٍأّ هخثٔش  ٓؼ٤٘شك٢ َٓطزش اًح طٔخٟٝ َٓشلخٕ أٝ أًؼَ ك٢ ػيى ح٧طٞحص

 ك٢  ٟ َٓشلخٕ أٝ أًؼَٗظٔخرٚ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش ، ٝاًح طٔخٝحَُٔشق ح٧هيّ ك٢ ح حَُٔطزش

  .٣ٌٕٞ ح٧ًزَ ٓ٘خً ٛٞ ح٧ٍٝ ك٢ حُظَط٤ذ ح٧هي٤ٓش

٣ؼَٔ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ ُظَط٤ذ طَِٔٔ حَُٔشل٤ٖ ك٢ حَُٔطزش حُٞحكيس، ٖٓ ح٧ٍٝ ك٢ 

 حُظَط٤ذ كظ٠ ح٧ه٤َ.

   ٣ؼظزَ أٍٝ ػشَ َٓشل٤ٖ ك٢ أػ٠ِ حُوخثٔش حَُث٤ٔ٤ش كخث٣ِٖ ك٢ ػؼ٣ٞش "ح٤ُٜجش

 ح٩ىح٣ٍش".
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 37مبدة 

 

ػشَس أػؼخء كوؾ ٖٓ اًح ًخٕ ػيى حَُٔشل٤ٖ ُ٪ٗظوخد ُؼؼ٣ٞش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٛٞ 

ح١ٌُ ط٘ض ػ٤ِٚ  ، أ١ ٓخ ٣ٔخ١ٝ حُؼيى حُٔليى ٧ػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"أػؼخء حُـٔؼ٤ش

 ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ػ٘ي ًُي رخُظ٤ًِش. . ٣ٌٕٞ كُْٞٛ ك٢ ػؼ٣ٞش "أٗظٔش حُـٔؼ٤ش

ؿِٔش ح٩ٗظوخد ٝكوخً ٨ُطٍٞ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔز٤٘ش ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ، ٣ٝؼِٖ طؼوي ك٢ ٌٛٙ حُلخُش 

 ك٤ٜخ كُٞ حَُٔشل٤ٖ حُؼشَس رخُظ٤ًِش ُٔطخروش ػيىْٛ ٓغ ػيى أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"

٣ٝ٘ظل٢ ػ٘ي ًُي  ْ.ٝػيّ ٝؿٞى َٓشل٤ٖ آه٣َٖ ؿ٤َٛ ح١ٌُ ط٘ض ػ٤ِٚ أٗظٔش حُـٔؼ٤ش،

    . ح١ٌُ طلَػٚ ح٧ٗظٔش حُٔشخٍ ا٤ُٜخٝؿٞد اؿَحء ح٩ٗظوخد 
  

 38مبدة 

 

ٖٓ ٌٛح حُ٘ظخّ ، إ ُـٜش حُ٘ظخد  75ٌٛٙ ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس  ١َٔ٣ ػ٠ِ ؿِٔش ح٩ٗظوخد

ٌٛٙ  ١َٔ٣ٝ ػ٠ِ  كؼٍٞ .أٝ ُـٜش حَُٜٔ حُٔليىس ُِيػٞس ا٤ُٜخ ح٬ُُّ ُوخ٤ٗٞٗش ػويٛخ،

ُـٜش حُظظ٣َق ُؼؼٞ حُـٔؼ٤ش طل٣ٞغ أ٣ؼخً  ّخظٖٓ ٌٛح حُ٘ 76حُـِٔش ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس 

 ٖٓ ٣ٔؼِٚ ك٢ كؼٍٞٛخ. 
  

5.5.2  الهيئة اإلدارية" في شغور مراكز" 
 39مبدة 

 

ًٝخٗض حُٔيس  ، ١٧ ٓزذ ًخٕ،"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"اًح ه٬ أهَ ٖٓ ٗظق ػيى حَُٔحًِ ك٢ 

" رٞػؼٜخ حُوخ٢ٗٞٗ ٌٛح ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشطٔظَٔ " ػٖ ٓظش أشَٜ،حُزخه٤ش ٖٓ ٣٫ٝظٜخ ط٣ِي 

 ٝحُو٤خّ رٜٔخٜٓخ، شَؽ طظل٤ق أٝػخػٜخ ٝكوخً ُٔخ ٢ِ٣:

  َ٣يػٞ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ُؼوي ؿِٔش ػخى٣ش ه٬ٍ أٓزٞػ٤ٖ ػ٠ِ ح٧ًؼ ٖٓ

٤جش ح٩ىح٣ٍش"، ٝٓخ ٣وظَف ٖٓ اؿَحءحص ٩ػخىس ُشَف ٓخ آُض ا٤ُٚ "حُٜهِٞ حَُٔحًِ 

طظل٤لٜخ. ٝاًح ًخٕ ًَِٓ حَُثخٓش شخؿَحً ٣ظ٠ُٞ ٗخثذ حَُث٤ْ حُو٤خّ رٌُي، ٝا٫ كؤًزَ 

 " ح٣ٌُٖ ٓخ ُحُٞح ك٢ ػيحىٛخ.ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشح٧ػؼخء ٓ٘خً ٖٓ أػؼخء "

اًح ُْ ٣ٌظَٔ طٞؿٚ  حُيػٞس ا٠ُ أػؼخء حُـٔؼ٤ش ُلؼٍٞ حُـِٔش رطَم حُظز٤ِؾ حُٔظزؼش. ٝ

 حُ٘ظخد ُؼويٛخ طؼوي حُـِٔش ك٢ حؿظٔخع ػخٕ رؼي ٓخػظ٤ٖ رٖٔ كؼَ.  

  ،"طـظٔغ "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ُٔ٘خهشش اؿَحءحص اػخىس طظل٤ق "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

 ٝحُٔٞحكوش ػ٠ِ ًُي.         

 حَُٔشق ح١ٌُ  ، ًُٝي رظؼ٤٤ٖرخُظيٍؽك٢ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حَُٔحًِ حُشخؿَس  ٣ٌٕٞ ِٓت

ح٩ىح٣ٍش"  ح٤ُٜجش"ح٧ه٤َ ح١ٌُ كخُ ك٢ حٗظوخرخص  حُؼؼٞ ٗخٍ أًزَ ػيى ٖٓ ح٧طٞحص رؼي

 حُؼيى رؼيٙ، ُل٤ٖ حًظٔخٍ كخ٧هَ ٌٛح حَُٔشق ، ػْ ح٧هَ ح١ٌُ ٢ِ٣حُـخ١ٍ طظل٤لٜخ

ؽزوخً ٌُٜٙ  ٣شـَ حَُٔحًِ طزخػخً ٖٓ ٛٞ ٓظٞكَ ك٢ حُظَط٤ذ ٌٛح ح٧َٓ. ٝإ طؼٌٍ حُٔطِٞد

ش، ُل٤ٖ حُظٌٖٔ ٖٓ ًُي ػٖ ؽ٣َن ٛئ٫ء حَُٔشل٤ٖ ح٣ٌُٖ ُْ ٣ظؤِٛٞح ُـ"ح٤ُٜجش ح٤ُ٥

 ح٩ىح٣ٍش" حُٔخروش ك٢ طِي ح٩ٗظوخرخص.

أٝ ُْ ٣ظٞكَ ، ٖٓ ٣شـَ ٌٛٙ حَُٔحًِ ػ٠ِ ح٩ؽ٬م ، ر٘ظ٤ـش ٌٛٙ ح٩ؿَحءحصأٓخ اًح ُْ ٣ظٞكَ

 ٝكوخً ٤ُ٥ش   ُشخؿَسححَُٔحًِ  ٩شـخٍ  ٗظوخد كَػ٢ا ػ٘ي ًُي، ٣ـ١َ  ْٜٓ٘ حُؼيى حُٔطِٞد
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 "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُٔ٘ظٞص ػٜ٘خ ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ. اٗظوخد 

  "٣ِـ٠ اشـخٍ ؿ٤ٔغ حُٞظخثق ك٢ حَُٔحًِ حُظ٢ رو٢ ك٤ٜخ أػؼخء ٖٓ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

حُٔخروش، رخٓظؼ٘خء ٝظ٤لش حَُثخٓش إ ًخٗض ٖٓ ػٖٔ ٌٛٙ حَُٔحًِ، ٣ٝؼخى ٖٓ ؿي٣ي اٗظوخد 

ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش ٍٝإٓخء َٓحًِ ٢ ٖٓ ٤ٓشـَ ًخكش حُٞظخثق ٖٓ أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ك

ٜخ ط٣ُٞؼ "حُِـخٕ ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔش" رخٓظؼ٘خء ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش، أٝ ٣ظْ حُظٞحكن ػ٠ِ اػخىس

 ٣ٝـ١َ ًٌُي ط٤ٌِق ٖٓ ٣وّٞ رخُٜٔخّ حُؼَػ٤ش ٝحُٔئهظش. .ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘

أٓخ اًح ًخٗض ٝظ٤لش حَُثخٓش شخؿَس أ٣ؼخً، ك٤ؼخى اٗظوخد ٖٓ ٤ٓشـَ ًخكش حُٞظخثق ٖٓ 

 ٜخ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘.ط٣ُٞؼ خء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ىٕٝ حٓظؼ٘خء، أٝ ٣ظْ حُظٞحكن ػ٠ِ اػخىسأػؼ

  

ًٝخٗض حُٔيس  " ، ١٧ ٓزذ ًخٕ،ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"اًح ه٬ أهَ ٖٓ ٗظق ػيى حَُٔحًِ ك٢  41مبدة 

رٞػؼٜخ حُوخ٢ٗٞٗ  حُوخثٔش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشطٔظَٔ " ٖ ٓظش أشَٜ،ٓ أهَحُزخه٤ش ٖٓ ٣٫ٝظٜخ 

ٝظخثق حَُٔحًِ ٣ٝ٘ظوذ أػؼخإٛخ ح٣ٌُٖ ٫ُحُٞح ك٢ َٓحًِْٛ ٖٓ ٤ٓشـَ ْٜٓ٘ ٌٛح 

 .ْٜرخُظٞحكن ر٤٘ط٣ُٞؼٜخ  ، أٝ ٣ـ١َحُشخؿَس

  

 41مبدة 

 

 .حَُٔحًِ ك٤ٜخ ػ٠ِ ح٧هَ ػيى ٓٔظو٤ِش رؤًِٜٔخ اًح ه٬ ٗظق "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طؼظزَ 

 ٖٓ ٌٛح حُ٘ظخّ 31، ٓغ َٓحػخس ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ حُٔخىس ؿي٣يس "٤ٛجش اىح٣ٍش"ٗظوخد ا٣ٝـ١َ 

 .ُـٜش طلي٣ي ٓيس ٣٫ٝش ح٤ُٜجش حُـي٣يس

  

 42مبدة 

 

ًَ أَٓ ىحهَ حُـٔؼ٤ش ٣ئٍٝ ا٠ُ طـ٤٤َ ك٢ ٝػغ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ٣ٝ٘ظ٢ٜ ا٠ُ حٗظوخد 

ٖٓ ٣٫ٝش ا٠ُ  "٤ٛجش اىح٣ٍش" ؿي٣يس أٝ طظل٤ق حُٞػغ ك٢ ٤ٛجش هخثٔش، ٣يٍ ػ٠ِ ح٩ٗظوخٍ

أهَٟ، ٓخ ٣ٔظٞؿذ اهلخٍ كٔخرخص حُـٔؼ٤ش رظخ٣ٍن اٗظوخد "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُـي٣يس اٝ 

رظخٍم طيٍٝ هَحٍ ٖٓ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" رظظل٤ق ٝػغ "ح٤ُٜجش ح٫ىح٣ٍش" حُوخثٔش، 

٣ٝٔظيػ٢ طزؼخً ٌُُي اػيحى كٔخرخص هظخ٤ٓش ٝهطغ ٓئهض ُِلٔخد ػ٠ِ أٓخٜٓخ ك٢ أ١ ٖٓ 

ٖ رلٔذ ح٧كٞحٍ ، ػ٠ِ إٔ طـظٔغ رؼيٛخ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ك٢ ؿؼٕٞ شَٜ ٣ٌٖٛ حُظخ٣ٍو٤

 ،ٖٓ ٣ٌٖٛ حُظخ٣ٍو٤ٖ ػ٠ِ أرؼي طوي٣َ ٩رَحء ًٓش ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش ٝ"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُٔخروش

ػٖ حُلظَس حُظ٢ طُٞٞح ك٤ٜخ ٖٓ طخ٣ٍن هطغ حُلٔخد ح٧ه٤َ أٝ ٖٓ طًَٜخ ْٜٓ٘ ؿ٤ٔؼخً، ًُٝي 

 ىح٣ٍش" حُـي٣يس حُٔ٘ظوزش حٝ حُظ٢ ؿَٟ طظل٤ق ٝػؼٜخ. ٝكظ٠ ريء ػَٔ "ح٤ُٜجش ح٫

 ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ظـ٤َ ٝػغ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ك٢ اكيٟ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش:

 ٗظوخد ٤ٛجش ، ٝىػٞطٜخ ٫بٜٗخء ٣٫ٝش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُوخثٔشه٤خّ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ر

 ٖٓ حُ٘ظخّ ح٧ٓخ٢ٓ . 34ؿي٣يس ٝكوخَ ُ٘ض حُٔخىس 

 ُٜروِٞ ٗظق ػيى َٓحًِٛخ ػ٠ِ ح٧هَ ٝكوخً  حُٔلَٝع ػ٤ِٜخ٤جش ح٩ىح٣ٍش"، آظوخُش "ح

 .ٖٓ ٌٛح حُ٘ظخّ 40ُِٔخىس 

  طظل٤ق ٝػغ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٗظ٤ـش شـٍٞ أهَ ٖٓ ٗظق ػيى حَُٔحًِ ك٢ ح٤ُٜجش

 .ٖٓ ٌٛح حُ٘ظخّ 36حُٔخروش ٝكوخً ُِٔخىس 
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 43مبدة 

 

 حَُثخٓش ّخ٣ظ٠ُٞ ٗخثذ حَُث٤ْ ٜٓ حُـٔؼ٤ش، أٝ شـٍٞ ًَِٓ حَُثخٓش، حٓظوخُش ٍث٤ْ ػ٘ي

  ".ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ع خٝػأاػخىس طَط٤ذ ُل٤ٖ  ، ًُٝيرظٍٞس اٗظوخ٤ُش

٣طزن ك٤ٔخ هض هِٞ ًَِٓ حَُثخٓش ٖٓ شخؿِٚ ٓخ ٣ـَٟ ططز٤وٚ ك٢ ًخكش حَُٔحًِ حُشخؿَس 

 حُٔخروش ًٌُي. 36ك٢ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ٝحُٔ٘ظٞص ػٜ٘خ ك٢ حُٔخىس 

  
 44مبدة 

 

ػخ٤ٗش كوؾ ط٢ِ ٓزخشَس ٣٫ٝظٚ  ش٣٫ٝك٢  حَُثخٓش ًَُِٔ حُـٔؼ٤ش ٗظوخد ٍث٤ْح طـي٣ي٣ـُٞ 

، شَؽ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ػيحى ح٧ػؼخء حُٔ٘ظوز٤ٖ ٤ُِٜجش ح٩ىح٣ٍش حُظ٢ ٤ٓ٘ظوذ ٜٓ٘خ ح٠ُٝ٧

. اً ٣لن ُٚ ك٢ ًَ َٓس إٔ ٣ُ٘ظَوذ ٍث٤ٔخً ك٢ ٣٫ٝظ٤ٖ ٓظظخ٤ُظ٤ٖ، ٣٫ُِٞش حُؼخ٤ٗش حُٔشخٍ ا٤ُٜخ 

ٓخ  كوؾ ٓغ اكظلخظٚ رٌخكش حُلوٞم ح٧هَٟ، ٤ٜخ ٓ٘ظذ حَُثخٓش٣٫ٝش كخطِش ٣ظَى ك ٣ظزؼٜٔخ

إٔ " رظٍٞس ٓطِوش أٝ ٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشـ "ح٫ ٣ظَشق ٣ُؼ٢٘ أٗٚ ٣لن ُٚ ك٢ ح٣٫ُٞش حُلخطِش إٔ 

 .٣ظَشق ُٜخ ىٕٝ إٔ ٣ظزٞأ ًَِٓ حَُثخٓش
  

6.5.2   الهيئة اإلدارية"إجتماعات" 
 45مبدة 

 

، وَ ػٖ ٓظش اؿظٔخػخص ك٢ حُٔ٘ش٫٣  رٔخ اؿظٔخػخص ى٣ٍٝش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طؼوي  -0

 حُـٔؼ٤ش ُؼويٛخ ٍث٤ْ يػ٣ُٜٞٝخ اؿظٔخػخص آظؼ٘خث٤ش  ٣ٌٖٝٔ ٣ُخىطٜخ اىح ُِّ ح٧َٓ.

 ُزلغ ٝطو٣ََ ح٧ٍٓٞ حُٔليىس ك٢ حُيػٞس.

 ٌٓظ٬ًٔ، ك٢ ح٩ؿظٔخػخص حُؼخى٣ش، "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ؿِٔش ٣ُؼظزَ حُ٘ظخد حُوخ٢ٗٞٗ ُؼوي -7

، ك٤غ ٣وظظَ حُزلغ ك٢ ٌٛٙ ح٩ؿظٔخػخص  ؼٍٞ أًؼَ ٖٓ ٗظق ػـيى ح٧ػؼخءرل

ػ٠ِ حُٔٔخثَ حُي٣ٍٝش ٝحُ٘ٔط٤ش ٝٓخ ٣ظؼِن ربىحٍس ٝطظ٣َق ح٧ػٔخٍ. أٓخ ح٩ؿظٔخػخص 

ؿ٤َ حُؼخى٣ش، ٢ٛٝ حُٔوظظش ُزلغ ح٧ٍٓٞ ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٔوظؼ٤خص حُٜخٓش 

   ح٧ػؼخء ػ٠ِ ح٧هَ. ٝحُٔلظ٤ِش ك٤ِِّ ٫ًظٔخٍ ٗظخرٜخ كؼٍٞ ػِؼ٢  ػيى 

 ُٔظخىهش ػ٤ِٚ.ٝحرظ٬ٝس ٓلؼَ حُـِٔش حُٔخروش  ك٢ ًخكش ح٧كٞحٍ ٣لظظق ح٩ؿظٔخع -3

، ٝك٢ حُلخػ٣َٖ ك٢ ح٩ؿظٔخع ًؼَ ح٧ػؼخءرٔٞحكوش أ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طظوٌ هَحٍحص  -4

 كخٍ طؼخىٍ ح٧طٞحص ٣ؼظزَ طٞص حَُث٤ْ َٓؿلخً.

  
 46مبدة 

 

ػ٬ع  كؼٍٞ ك٢ حُٔ٘ش حُٞحكيس ػـٖ طوِلٚٓ٘ظزٚ كخٍ  "ح٩ىح٣ٍشح٤ُٜجش "٣لـوي ػؼٞ 

ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣لظلع ٖٓ كوي  شَػ٢. ػٌٍخ٤ُش ٤ُِٜجش ، ٓــٖ ىٕٝ ظاؿظٔخػخص ػخى٣ش ٓظ

ػؼ٣ٞظٚ ك٢ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش، ٝر٘خًء ػ٠ِ ٍؿزظٚ، رؼؼ٣ٞظٚ ك٢ حُـٔؼ٤ش، ٣ٝلظلع ًٌُي 

 ٜخ. ك٤ حُظ٢ ٣٘ؼ١ٞرؼؼ٣ٞظٚ ك٢ أ١ ٖٓ ُـخٕ حُـٔؼ٤ش 
  

 3  إدارة الجمعية 

 47مبدة 

 

حُٔ٘ظوزش رَثخٓش أًزَ أػؼخثٜخ ٓ٘خً، ٝط٘ظوذ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ظ٠ُٞ  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طـظٔغ 

، أٝ ٣ـ١َ طٞحكن ٛئ٫ء ٜٝٗخحُٔظؼِوش ربىحٍس شئٝ، حُٔ٘زؼوش ػٖ حُـٔؼ٤ش ٝظخثق حَُٔحًِ

  :ًَِٓحً  أٍرؼش ػش٢َٛٝ ُٓٞػش ػ٠ِ  ٠ِ ط٣ُٞغ ٌٛٙ حُٞظخثق ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘.ح٧ػؼخء ػ
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"، حُِـخٕ ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔش٩ىحٍس " َٓحًِ 7"، ٝ ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش"٩ىحٍس  ٜٓ٘خ َٓحًِ 6 

 ًَِٝٓ ٝحكي ُـ "ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش" .

  
 إُٜٔخ ٝ ٘خًء ػ٠ِ حهظَحف ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش.ر َحٙ ػ٣ٍَٝخً ٖٓ ُـخٕطٓخ  ٤ُِٜجش حُؼخٓش إٔ ط٘شت 48مبدة 

أػؼخء ٖٓ  هظ٤خٍْٛح٣ـ١َ  رل٤غ ٜٓ٘خ،أػؼخء ًَ  ٓغ طلي٣ي ػيىٗظخٓخً  ُـ٘شؼغ ٌَُ ط

 رؼغ طؼْإٔ ، ، أٝ ؿ٤َٛخًَ ُـ٘ش ٖٓ ٌٛٙ حُِـخٕؽز٤ؼش رلٔذ ٣ٌٖٝٔ،  ا٫ أٗٚ حُـٔؼ٤ش.

  ؿ٤َ أػؼخء حُـٔؼ٤ش.ٖٓ حُِـخٕ ك٢ ػؼ٣ٞظٜخ رؼؼخً ٖٓ ح٧ػؼخء 

  

٣ظُٕٞٞ أ٣ؼخً ٝ .ٝظخثق حَُٔحًِ ك٢ ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش  شـ٣َظ٠ُٞ أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"  49مبدة 

رظلش أٓ٘خء ٌُٜٙ  ،هَٟ ك٤ٜخأٝأ١ ُـخٕ  ،ك٢ حُـٔؼ٤ش "حُيحثٔشح٩ٓظشخ٣ٍش حُِـخٕ "ٍثخٓش 

ٖٝٓ ُْ  ا٠ُ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش.طلي٣يحً ػ٠ِ إٔ طٔ٘ي ٍثخٓش "ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش"  .حُِـخٕ

 ،"شح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍ"ك٢  حً ٓٔظشخٍ ؼيأ١ ٖٓ طِي حُٜٔخّ ٣ ٖٓ أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣ظٍٞ 

ٕ ٝحُٔٔظشخٍ ٛئ٫ء ٣ظ٠ُٞهي ًٔخ  ،ؽزوخً ٧ٗظٔش حُـٔؼ٤ش ػَػ٤ش ٝٓظلَهشرٜٔخّ  هي ٣ٌِقٝ

هخطش  حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٧ػٔخٍ حُِـخٕ" ٍثخٓش أ١ ٖٓ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" أٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ أػؼخء

 "ح٤ُٜجش ح٫ىح٣ٍش"ٖٓ حُ٘ظخّ ح٧ٓخ٢ٓ ٤ًل٤ش ط٢ُٞ أػؼخء  07ٝط٘ض حُٔخىس . "ٓئهظش

 ٝحُوٞحػي حُظ٢ طلٌٜٔخ. ٝحُٜٔخّ ٝظخثق طِي حَُٔحًِ
 

1.3  مكتب الجمعية 

 51مبدة 

 

ٖٓ طًَٞ ُٚ ٌٛٙ ػٖ "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ٘زؼن ط٬٤ًٜٔ ٩ىحٍس شئٕٝ حُـٔؼ٤ش رط٣َوش كؼ٠ِ ٣

. ٣ٝ٘زؼن ػٖ "ح٤ُٜجش " حُظ٢ طظ٠ُٞ ًُي"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشحُٜٔٔش ك٢ اؽخٍٛخ حُؼخّ، ٢ٛٝ 

"ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش"، ٣ظ٠ُٞ ٝػغ هَحٍحص "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ريٍٝٛخ ٌٓظذ ط٘ل١ٌ٤، ٛٞ 

ػؼخء أا٠ُ أكي  ًَ ًَِٓ ٜٓ٘خ ٝظ٤لشٔ٘ي طُ  ،شَٔ ٓظش َٓح٣ًِٝ ،ح٩ىح٣ٍش" ٓٞػغ حُظ٘ل٤ٌ

 ٤ش:٢ُٛ حُظخحَُٔحًِ ٌٛٙ ٝ رخُظٞحكن ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘. رخ٩ٗظوخد أٝ  ، ٓٞحءح٤ُٜجشٌٛٙ 

ٓٔؼَ حُـٔؼ٤ش  –حُٔلخٓذ  –أ٤ٖٓ حُٔخٍ  –أ٤ٖٓ حَُٔ  –ٗخثذ حَُث٤ْ  –ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش 

  .حُِز٘خ٤ٗش حُِٔطخص ح٤َُٔٓش طـخٙ

  

1.1.3  مهام مكتب الجمعية 

 ٣وظض ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش رٔخ ٢ِ٣:  51مبدة 
  

  الجمعية رئيس) 0( ● 

 "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"٣َأّ اؿظٔخػخص ٣ظ٠ُٞ ٍثخٓش حُـٔؼ٤ش، ر٤ٜجظ٤ٜخ ٝػ٠ِ ًخكش ح٧طؼيس. ٝ

٣ٝوّٞ رخٓظؼَحع ٓخ ٛٞ ٓيٍؽ ك٢  " ًٌُي.ح٩ىح٣ٍشحؿظٔخػخص "ح٤ُٜجش ٝ رٌخكش طٍٞٛخ،

ح٤ُٜجظ٤ٖ  ٛخط٤ٖ ٣يػٞ ًَ ٖٓؿيحٍٝ أػٔخٍ ح٤ُٜجظ٤ ٖ ٫طوخً حُوَحٍحص حُٔ٘خٓزش رشؤٗٚ. ٝ

  ُٝٚ ػ٠ِ ح٧هض ٓخ ٢ِ٣: .حُ٘ظخّؿِٔخص آظؼ٘خث٤ش ٝكوخً ٌُٜح ُ٪ؿظٔخع ك٢ 
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 حُ٘خؽن ح٢َُٔٓ رخْٓ حُـٔؼ٤ش.ٛٞ -

 حُوطش ح٩ٓظَحط٤ـ٤ش ُِـٔؼ٤ش. "ىح٣ٍشح٤ُٜجش ح٩"٣ؼغ رخُظؼخٕٝ ٓغ  -

ح٤ُٜجش "ٖٓ هزَ  ططز٤ن حُوطؾ حُٔوٍَسٝ هَحٍحص "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"، ٣شَف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ -

 ."، ٣ٝشَف ػ٠ِ أػٔخٍ حُِـخٕ ٝٓخ ٣ظيٍ ػٜ٘خ ٖٓ طٞط٤خصح٩ىح٣ٍش

رخُظشخٍٝ ٓغ أػؼخء حُِـ٘ش ح٧ْٓ  ٣َأّ اؿظٔخػخص "ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش". ٣ٝؼغ -

 ح٬ُُٓش ُيػْ حُـٔؼ٤ش ٝٓٔخٗيطٜخ، ًٔخ ٣ظخرغ ط٘ل٤ٌ ٓخ حطلن ػ٤ِٚ ٖٓ هَحٍحص. 

)ٓشَٝع حُٔٞحُٗش( ِٔ٘ش ح٬ُكوش ُ حُٔٞحُٗش حُظوي٣َ٣ش ٣ؼي ٓغ حُٔلخٓذ ٝأ٤ٖٓ حُظ٘يٝم -

ـٔؼ٤ش ػْ طُؼَع رؼي ًُي ػ٠ِ "حُ " ُِٔٞحكوش ػ٤ِٜخ،ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ؼَػٜخ ػ٠ِ ٣ٝ

 ٩هَحٍٛخ. حُؼ٤ٓٞٔش"

ٝٓخ ٝحُؼوخك٤ش ك٢ حُٔئطَٔحص حُؼ٤ِٔش ٝح٤ُٜ٘ٔش  ك٢ حُٔلخكَ حُٔوظِلش، ٣ٝٔؼِٜخ ٣ٔؼَ حُـٔؼ٤ش -

أٝ ػ٠ِ حُظؼ٤ي٣ٖ  ُوخءحص، ٓٞحء حُظ٢ طؼوي ك٢ ُز٘خٕرلٌٜٔخ ٖٓ أكيحع ٝٓ٘خٓزخص ٝ

 ح٩ه٢ٔ٤ِ ٝحُي٢ُٝ.

٤ْ حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ٍث ٣وظَفٓغ َٓحػخس حُ٘ظٞص حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ،  -

ػ٠ِ  ر٘خءً ، ٝاُلخهْٜ رٜخ٫هظ٤خٍْٛ  حُيحثٔش ح٩ٓظشخ٣ٍش أػؼخء حُِـخٕ أٓٔخء ح٩ىح٣ٍش"

 .حُوٞحػي ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٔليىس ٌُُي

حُٔئهظش، حُُٔٞـش رٔظخرؼش ػَٔ أػؼخء حُِـخٕ  أٓٔخء ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" أ٣ؼخً  ٣وظَف -

ح٤ُٜجش "٣ٝليى رٔٞحكوش . حُيحثٔش ح٩ٓظشخ٣ٍش حُِـخٕٓليى، ًُٝي ٫هظ٤خٍْٛ ٗظ٤َ 

    .ُـ٘ش ٖٓ طِي حُِـخٕٜٓخّ ًَ  " ًٌُي ح٩ىح٣ٍش

 ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣ٞهغ حُؼوٞى ٝح٩طلخهخص ٝحُٞػخثن حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤َُٔٓش رؼي ٓٞحكوش  -

٣ٞهغ ٓغ أ٤ٖٓ حُظ٘يٝم ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص ٝحُٞػخثن حُٔخ٤ُش )حُش٤ٌخص، ٝأًٝٗخص حُيكغ، أٝ  -

 ُٔٔٞىحص ح٫ٌُظ٤َٗٝش(.ح

ه٢ ح٩ؿظٔخع ح١ُٞ٘ٔ  ُظ٬ٝطٚ ح٩ىح١ٍ ح١ُٞ٘ٔ رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ أٓخٗش حَُٔ ، ٣ؼي حُظو٣ََ -

٣ؼي ٝ ػ٤ِٚ.ٔٞحكوش ُِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشُـ "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"، ػْ ٣ؼَػٚ ػ٠ِ "حُؼخى١ 

ػ٠ِ  ًٌُيؿ٤َ ػخى٣ش ُِـٔؼ٤ش ، ٣ٝؼَػٜـخ ػخى٣ش أ٫ٝؿظٔخػخص  أهَٟ أ٣ش طوخ٣ٍَأ٣ؼخً 

 .ػ٤ِٜخٔٞحكوش " ُِح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"

٣وّٞ رظ٣ُٞغ حُيٍٝع ٝشٜخىحص حُظوي٣َ ػ٠ِ ح٧ػؼخء، ح٣ٌُٖ طٌَْٜٓ حُـٔؼ٤ش ٧ٓزخد  -

 ٓليىس، ًُٝي ر٘خًء ػ٠ِ هَحٍ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش".

  

 الجمعية نائب رئيس) 7( ● 

ك٢ ٣شـَ ًَِٓ حَُثخٓش ٝ .ٝ طؼٌٍٙ ػٖ حُلؼٍٞأ٣ٔخٍّ ٜٓخّ حَُث٤ْ ك٢ كخٍ ؿ٤خرٚ 

 .، ٝكوخً ٌُٜح حُ٘ظخ١٧ّ ٓزذ ًخٕ ٙكخٍ شـٍٞ
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 أمين السر) 3( ● 

 ٣يٕٝ ك٤ٚ ٓخ ٢ِ٣: خً هخط ٓـ٬ً  أ٤ٖٓ َٓ حُـٔؼ٤ش ٣ٔٔي

ؿ٤َ ، رـِٔخطٜخ حُؼخى٣ش ٝ"ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ٝٓوٍَحص ؿيحٍٝ أػٔخٍ ٝٓلخػَ اؿظٔخػخص -

 .حُؼخى٣ش، ٝحُـِٔخص ح٩ٓظؼ٘خث٤ش

 ." رٌخكش طٍٞٛخح٩ىح٣ٍشٝٓوٍَحص "ح٤ُٜجش  ؿيحٍٝ أػٔخٍ ٝٓلخػَ اؿظٔخػخص -

حُظو٣ََ ح٩ىح١ٍ ح١ُٞ٘ٔ، ٣ٝظؼٖٔ ِٓوض ػٖ ٓـَٔ حُ٘شخؽخص ٝح٧كيحع حُظ٢ هخٓض  -

 .حُؼخّ ح٬٤ُٔى١ ٓٞػغ حُزلغ )حُٔ٘ش حُٔخ٤ُش حُٔ٘ظَٓش( ػ٠ِ حٓظيحى رٜخ حُـٔؼ٤ش

 ًخكش حُٔوخرَحص ٝحُظز٤ِـخص، ٝهخطش حُٔٞؿٚ ٜٓ٘خ ٧ػؼخء حُـٔؼ٤ش. -

 :حُظخ٤ُشوّٞ هخطش رخُٜٔخّ ٣ٝ

 .ًخكش حُٔٔظـيحص ٝطؼ٤ٜٔ٘خرخٓظَٔحٍ،  هخػيس ر٤خٗخص ح٧ػؼخءطلي٣غ   -

ٝػَع ح٧َٓ ػ٠ِ  طظ٤ْٔ رطخهخص حُؼؼ٣ٞش ك٢ حُـٔؼ٤ش رؤُٞحٕ ٓوظِلش كٔذ حُلجخص -

  .، ٝط٘ظ٤ْ ط٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ ح٧ػؼخء"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ُِٔٞحكوش ػ٤ِٜخ

٣ٝوظض أ٤ٖٓ حَُٔ رخُظٞه٤غ ػ٠ِ ٌٛٙ  ح٩هظؼخء. ٓ٘ق ح٧ػؼخء اكخىحص ٓؼ٤٘ش ػ٘ي -

 ح٩كخىحص ا٠ُ ؿخٗذ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش.

ح٬ُُٓش، ٝػَع ح٧َٓ ػ٠ِ  خٓلظ٣ٞخطٜ طلي٣يٝ ُِلجخص حُٔوظِلش ح٩ٗظٔخد خصؽِز ٤ْطظٔ -

   "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ُِٔٞحكوش ػ٤ِٜخ.

ظ٤ٖ ٝكلع ٗٔو حُٔٔظ٘يحص ح٩ىح٣ٍش.أطٍٞ ٝ ٝحُٞػخثن ٝح٧ٍش٤ق، ط٘ظ٤ْ ٝكلع حُٔـ٬ص -

 ، ٝطلي٣ؼٜخ رخٓظَٔحٍ.ٓؼيس ٌُُيٖٓ ًخكش حُظٔـ٬٤ص ٝحُِٔلخص ح٩ٌُظ٤َٗٝش ػ٠ِ أهَحص 

 ٝػَػٜخ ػ٠ِ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤شحُٔويٓش ك٢ ٓوظِق حُلخ٫ص،  ح٧ػؼخء آظ٬ّ اهظَحكخص -

رؼي حُظلون ٖٓ ططخروٜخ ٓغ أٗظٔش حُـٔؼ٤ش، ٝرؼي حُظٞه٤غ ػ٤ِٜخ ٖٓٔ هيٜٓخ ٝكوخً ٨ُطٍٞ، 

 ٝحٓظ٤لخثٜخ حُوٞحػي حُش٤ٌِش. 

 ٓٔخػيس حَُث٤ْ ك٢ اػيحى حَُٔح٬ٓص ح٤َُٔٓش ٝحُوخ٤ٗٞٗش. -

 خص حُٔٞؿٜش ا٠ُظز٤ِـحُ ٝهخطش .ٝكوخً ٨ُطٍٞ طٞؿ٤ٚ حُيػٞحص ٝحَُٔح٬ٓص ٝحُظز٤ِـخص -

 ـٔؼ٤ش.أػؼخء حُ

 طِو٢ حٌُٔخطزخص حُٞحٍىس ٝػَػٜخ ػ٠ِ حَُثخٓش ، ػْ حَُى ػ٤ِٜخ ٝآٍخُٜخ. -

 حُٔشخًٍش ك٢ ُـ٘ش شئٕٝ حُؼؼ٣ٞش ًؼؼٞ ىحثْ ك٤ٜخ. -

، ًُٝي ُظظ٣َق ح٧ػٔخٍ ك٢ كيٝى ٓخ ٣ظلن ػ٤ِٚ ٓغ و٤خّ ٓوخّ أ٤ٖٓ حُٔخٍ ك٢ كخٍ ؿ٤خرٚحُ -

 حُظيى.ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش، ٝرخُظخ٢ُ طلي٣ي ٓٔئ٤ُٝظٚ ك٢ ٌٛح 

 
 

 أمين المال) 4( ● 

، ٝهخطش ٓـَ رلٔذ حُوخٕٗٞٔـ٬ص حُٔخ٤ُش ح٬ُُٓش حُ أ٤ٖٓ حُٔخٍ ك٢ حُـٔؼ٤ش ٣ٔٔي

 ٓوزٞػخص   ٖٓ  ُِـٔؼ٤ش   حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ، رؤٍٝ أ٫ًٝ   ٤ٓٞ٣خً   ، ك٤ٚ  طٔـَ  ح١ٌُ  ح٤ٓٞ٤ُش
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حُلٔخد حُوظخ٢ٓ )هطغ حُلٔخد( ك٢  كخٍ كيٝػٜخ. ٝطٔـَ ك٤ٚ أ٣ؼخً ٓ٘يٍؿخص ٝٓيكٞػخص 

هظخّ حُٔ٘ش حُٔخ٤ُش. اً طؼظٔي حُـٔؼ٤ش ك٢ ٓلخٓزظٜخ ٗظخّ حُٔلخٓزش حُ٘وي٣ش ًٜٞٗخ ٖٓ 

ًٔخ طٔـَ ك٢ ٌٛح حُٔـَ  .حُٔئٓٔخص حُٔٔظؼ٘خس ٝحُٔؼلخس ٖٓ حُؼَحثذ ُؼيّ طٞه٤ٜخ حَُرق

 ٤ٜخ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش.حُٔٞحُٗش حُظوي٣َ٣ش ُِؼخّ حُظخ٢ُ )ٓشَٝع حُٔٞحُٗش( رؼي حُٔٞحكوش ػِ

٣ٝٔٔي أ٤ٖٓ حُٔخٍ أ٣ؼخً ٓخ ٣ِِّ ٖٓ ٓـ٬ص أهَٟ، ٜٝٓ٘خ ٓـَ ُِلًَخص حُ٘وي٣ش ك٢ 

كٔخرخص حُـٔؼ٤ش ُيٟ حُٔظخٍف ٝك٢ ط٘يٝم حُ٘وي٣ش )ط٘يٝم حُٔظَٝكخص حُ٘ؼ٣َش(، 

 رخ٩ػخكش ا٠ُ ٓـَ ٨ُطٍٞ حُٔوظِلش حُٔ٘وُٞش ٝؿ٤َ حُٔ٘وُٞش.

 هخطش ٓخ ٢ِ٣:   ٝػ٬ٝسً ػ٠ِ ًُي، كبٗٚ ٣ظ٠ُٞ 

 ٝري٫ص ح٧ٗشطش حُٔوظِلش حُظ٢ ٣شخًٍٕٞ ك٤ٜخ.  ،٣وّٞ رظلظ٤َ ح٩شظَحًخص ٖٓ ح٧ػؼخء -

 ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣ٞىع ح٧ٓٞحٍ حُٔلظِش ك٢ حُٔظخٍف حُٔؼ٤٘ش ٓـٖ هزَ  -

 ٣٘ش٠ء حُلٔخرخص حُٔظَك٤ش ٣ٝلخكع ػ٠ِ أٓٞحٍ حُـٔؼ٤ش. -

أٝ ٖٓ  ،َحى ٓغ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤شٔخ٤ُش رخ٫شظحُش٤ٌخص ٝحُلٞح٫ص ٝحُٔؼخ٬ٓص حُ ٣ٞهغ -

 رخُظٞه٤غ. "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" طلٞػٚ

 .، ٝطلظ٤َ أٓٞحُٜخٝأطُٜٞخ حُـٔؼ٤ش ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ًخكش ٓٔظٌِخص -

٣للع ح٧ٍش٤ق حُٔخ٢ُ ُِـٔؼ٤ش، ٖٓ ٓـ٬ص ٝٝػخثن ٝأطٍٞ حُٔٔظ٘يحص، ًٝخكش حَُٔحؿغ  -

 ٝؿ٤َٛخ. حُظ٢ طٔظ٘ي ا٤ُٜخ ه٤ٞى حُؼ٤ِٔخص حُٔلخٓز٤ش،

 "،ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣ؼي حُز٤خٗخص ٝحُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش حُٔخ٤ُش ُظوي٣ٜٔخ ح٠ُ  -

ٝطشَٔ ًخكش  رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٓلخٓذ حُـٔؼ٤ش، "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش"ط٤ٜٔيحً ُؼَػٜخ ػ٠ِ 

 . ًٔخ ٣وّٞ ربريحء ٍأ٣ٚ ك٢ ٓيٟخٓض رٜخ حُـٔؼ٤ش ه٬ٍ طِي حُلظَسحُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ ه

 حٗؼٌخّ ًُي ػ٠ِ ٝػغ حُـٔؼ٤ش.

رخُظؼخٕٝ ٓغ ٍث٤ْ  ُِٔ٘ش ح٬ُكوش (ٓشَٝع حُٔٞحُٗش) ٣ظ٠ُٞ اػيحى حُٔٞحُٗش حُظوي٣َ٣ش -

  حُـٔؼ٤ش ٝٓلخٓذ حُـٔؼ٤ش.

 ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣ئى١ ٝحؿزخص أهَٟ طظؼِن رظ٣َٞٔ حُـٔؼ٤ش ٝكوخً ُظٞؿ٤ٜخص حَُث٤ْ ٝ -

 ٣ؼظزَ ػؼٞحً ىحثٔخً ك٢ حُِـ٘ش حُٔخ٤ُش. -

  

 المحاسب) 5( ● 

ػ٤ِٔخطٜخ حُٔظؼِوش ٝ كٔخرخطٜخ ٝحَُهخرش ػ٠ِ ظٜخػ٠ِ ػزؾ ٓخ٤ُ حُـٔؼ٤ش ٓلخٓذ ٣شَف

 ، ٝحَُهخرش ًٌُي ػ٠ِ ٓٔظٌِخطٜخ ٝأطُٜٞخ حُٔ٘وُٞش ٝؿ٤َ حُٔ٘وُٞش.ٝحُ٘لوخص ىحص ح٣َرخ٩

 ٝرشٌَ هخص، ٣وّٞ أ٣ؼخ رٔخ ٢ِ٣:

  حُٔ٘ظَٓش.ُِٔ٘ش  حُلٔخد( هطغحُوظخ٢ٓ )ػيحى حُلٔخد ا٣ظ٠ُٞ  -

رخُظؼخٕٝ ٓغ ٍث٤ْ  ُِٔ٘ش ح٬ُكوش (ٓشَٝع حُٔٞحُٗش) ٗش حُظوي٣َ٣شُحٞح٣ُٔظ٠ُٞ اػيحى  -

   حُـٔؼ٤ش ٝأ٤ٖٓ حُٔخٍ.
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 ٣ؼظٔي أٝحَٓ حُظَف حُظ٢ ٣ـ١َ ح٩ٗلخم رٔٞؿزٜخ. - 

ُِـٔؼ٤ش، ُظيه٤ن ؿ٤ٔغ  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣َّٜٔ ػَٔ ٓيهن حُلٔخرخص ح١ٌُ طوظخٍٙ  -

 كٔخرخطٜخ حُٔخ٤ُش.

 ىحثٔخً ك٢ حُِـ٘ش حُٔخ٤ُش ٣ٝ٘ٔن أػٔخُٜخ. ٣ؼظزَ ػؼٞحً  -

  

  السمطات الرسمية المبنانية تجاهممثل الجمعية ) 6( ● 
ر٤ٖ حُيٝحثَ ٝ ٜخظِش ٝطَ ر٤ً٘ حُِٔطخص ح٤َُٔٓش حُِز٘خ٤ٗش طـخٙ ٓٔؼَ حُـٔؼ٤ش ٣ؼَٔ

 .حُلٌٞٓش حُِز٘خ٤ٗش ك٢حُٔوظظش 

ز٘خٕ ٝحٌُٔظزش حُٞؽ٤٘ش ًَ ٖٓ ُٝحٍس حُؼوخكش ك٢ ُ ٝر٤ٖ ٜخٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤٘ حُـٔؼ٤ش ٓخ ػ٬هخصأ

 ٛخٝح١ٌُ ٣ظظق رطخرغ هخص آظ٘خىحً ا٠ُ ٜٓخّ حُـٔؼ٤ش ٝحهظظخطخطٜخ، ك٤ظ٫ٞ ،حُِز٘خ٤ٗش

كخٍ حٗظوخد ربٓ٘خىٛخ ُْٜ  ،إ ٝؿيٝح ،"ٕ ك٢ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشٝح٧ػؼخء حُٔٔظشخٍآظؼ٘خًء 

أٝ ٣٘ظيد ُٜٔخّ حُؼ٬هخص ٝحُظ٤ٔ٘ن ٌٛٙ  ،"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٝط٣ُٞغ حُٞظخثق ػ٠ِ أػؼخثٜخ

  ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ر٘خًء ػ٠ِ ٓٞحكوش  ٖٓ ٣ٌِلٚ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش رٌُي روَحٍ ٣ظيٍٙ رٌٜح حُشؤٕ

رٔظخرؼش  ػ٠ِ ٝؿٚ حُوظٞص حُِٔطخص ح٤َُٔٓش حُِز٘خ٤ٗشٓٔؼَ حُـٔؼ٤ش طـخٙ  ٣وٌّٞٛح، ٝ

ٔخ ٣ِِّ ٖٓ ٓلخػَ ٝٓٔظ٘يحص، ر ٓٞحكخطٜخٓغ ُٝحٍس حُيحه٤ِش، ٝ ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص ح٤َُٔٓش

 ٓخ ٣٘ض ػ٤ِٚ هخٕٗٞ حُـٔؼ٤خص ك٢ ُز٘خٕ ٝطؼي٬٣طٚ، ٝكوخً ٦ُط٢ : هخطشٜٝٓ٘خ 

  ك٢ حُشَٜ ح٧ٍٝ ٖٓ ًَ ٓ٘ش، ػ٠ِ ًَ ؿٔؼ٤ش ٓـخُس حٕ طظويّ ٖٓ ُٝحٍس حُيحه٤ِش

ر٬ثلش طظؼٖٔ أٓٔخء أػؼخثٜخ ٝر٘ٔوش ػٖ ٓٞحُٗظٜخ ح٣ُٞ٘ٔش ٖٝٓ كٔخرٜخ حُوطؼ٢ 

 .حُٔخرن

  ٕطؼِْ حُلٌٞٓش ك٢ حُلخٍ رٔخ ٣وغ ٖٓ حُظؼي٣َ ٝحُظزي٣َ ك٢ ٣ظلظْ ػ٠ِ حُـٔؼ٤خص أ

 .ٗظخٜٓخ ح٧ٓخ٢ٓ حٝ ك٢ ٤ٛجش اىحٍطٜخ ٝٓوخٜٓخ

ك٢  حَُٔٓوخّ أ٤ٖٓ ٣وّٞ  حُِٔطخص ح٤َُٔٓش حُِز٘خ٤ٗش طـخٙ ٓٔؼَ حُـٔؼ٤شاػخكشً ا٠ُ ًُي، كبٕ 

     كخٍ ؿ٤خرٚ.
  

2.3  الدائمة اإلستشارية المجان" 
 52مبدة 

 

رظٍٞس أػْ ٝرٞؿٚ أكؼَ، ٝطٞه٤خً ُظلي٣غ ٓزَ حُظ٘ل٤ٌ  رظلو٤ن ٓآٍرٜخ ٔؼ٤شحُـ٢ً طوّٞ 

 ىحثٔشآظشخ٣ٍش ُـخٗخً  " ه٬ٍ ٓيس ٣٫ٝظٜخىح٣ٍشح٤ُٜجش ح٩"، طشٌَ ٝططز٤ن حُـٞحٗذ حُؼ٤ِٔش

ح٬ُُٓش ك٢ ٌٛح حُظيى ُٔخ حُيٍحٓخص بؿَحء رػٖٔ حهظظخطٜخ، ٝ رخُزلغ طوّٞ ٓظوظظش

ٝطٔخػيٛخ ك٢ طلو٤ن طؼيٙ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ُِظ٘ل٤ٌ، ٝطٔيٛخ رٔخ ططِزٚ ٖٓ آظشخٍحص، 

   ٝحُو٤خّ رخُٜٔخّ حُِٔوخس ػ٠ِ ػخطوٜخ. أٛيحكٜخ

 بصفة أمين للجنة، ،"ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ػؼخء أػؼٞ ٖٓ ٖٓ ٌٛٙ حُِـخٕ ٣َأّ ًَ ُـ٘ش  -

 هظَحكخص حٝٓخ طويٓٚ ٖٓ   ػٖ اٗـخُحطٜخ طوخ٣ٍَ  ط٤ٔ٘ن أػٔخُٜخ ٍٝكغ  ٓٔئ٫ًٝ ػٖ  ٣ٌٕٞ
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  . ٣ٝؼخٕٝ ٍث٤ْ حُِـ٘ش ٓوٍَ ُظ٘ظ٤ْ حُـِٔخص ٝطي٣ٖٝ حُٔلخػَ."ىح٣ٍش٤ُٜجش ح٠٩ "حُا 

أٝ طلخٍ  ،شخ٣ٍغ حُظ٢ طويٜٓخُِٔ خصهظظخطٜخ اػيحى ىٍحٓحطظ٠ُٞ ًَ ُـ٘ش ػٖٔ  -

 ."ح٩ىح٣ٍشح٤ُٜجش "ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ رؼي اهَحٍٛخ ٖٓ  حُٔٔخػيسٝ ُيٍحٓظٜخ ا٤ُٜخحُٔشخ٣ٍغ 

 ٣لؼَ ْٜٓ٘ ٖٓٝ ،حُٜٔظ٤ٖٔ رخهظظخطخطٜخ ٝأٛيحكٜخ طؼْ حُِـخٕ ك٢ ػؼ٣ٞظٜخ ح٧كَحى -

هؼؼٞح ُظي٣ٍذ ٣٘خٓذ ٖٓٔ  أٝ أٝ ٓؼَكش أٝ رخع ك٢ ٌٛح ح٩هظظخص ُي٣ْٜ ٓئ٬ٛص

 ػَٔ ًَ ُـ٘ش.

 حُـٔؼ٤ش ٣ٝلن ُؼؼٞ  حُـٔؼ٤ش.ٓلظٞكش ُـ٤ٔغ أػؼخء  ٝٓو٣ٍَٜخ إ ػؼ٣ٞش حُِـخٕ -

، أٝ ػ٘خ ػشَ ػؼٞحً حشَؽ إٔ ٫ ٣ِ٣ي ػيى أػؼخثٜخ ػٖ  ،أًؼَ ٖٓ ُـ٘ش ا٠ُ ح٩ٗظٔخد

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػؼٞحً ك٢ ُـ٘ش ٝحكيس كوؾ ٝٓوٍَحً ُٜخ ك٢ إٓ ٝحكي.

 حُيحثٔش ح٩ٓظشخ٣ٍش أػؼخء حُِـخٕ أٓٔخء ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٣وظَف -

. أٓخ اًح طـخُٝ ػيى ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٔليىس ٌُُيػ٠ِ حُوٞحػي  ر٘خءً ، ٝاُلخهْٜ رٜخ٫هظ٤خٍْٛ 

حَُٔشل٤ٖ ٓخ ٛٞ ٓطِٞد ُْٝ ٣ٌٖ ٛ٘خُي اُظِحّ رخُوٞحػي ٝحُٔؼخ٤٣َ حًٌٍُٔٞس ُِظؼ٤٤ٖ، 

ٌٛٙ % ٖٓ أػؼخء "ح٤ُٜجش حُؼخٓش" ػ٠ِ ح٧هَ رخُطؼٖ ك٢ 31 ويّإٔ ٣ظك٤ٌٖٔ ػ٘ي ًُي 

جش حُؼخٓش" ٫ٗظوخد أػؼخء ، ٝطل٤َ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ح٧َٓ ر٘ظ٤ـش ًُي ا٠ُ "ح٤ُٜٔٔؤُشحُ

 طِي حُِـخٕ رخ٩هظَحع ح١َُٔ.

أٓخ ٓوٍَ حُِـ٘ش ك٤ـ١َ حٗظوخرٚ أٝ حُظٞحكن ػ٠ِ طؼ٤٤٘ٚ ٖٓ أػؼخء حُِـ٘ش ًحطٜخ، ر٘خًء ػ٠ِ   

 حهظَحف ٍث٤ْ حُِـ٘ش.

 خطٜخكَحظهحٝ ريػٞس ٖٓ ٍث٤ٜٔخ، ٝطوَ رَحٓـٜخ ،حُلخؿش كٔذ ،طؼوي ًَ ُـ٘ش اؿظٔخػخطٜخ -

 رـخُز٤ش ح٧ػؼخء حُلخػ٣َٖ، ٝك٢ كخٍ طؼخىٍ ح٧طٞحص ٣ٌٕٞ طٞص حَُث٤ْ َٓؿلخً.

 ٢ٛ:ٝحُِـخٕ حُيحثٔش 

 . حُؼخٓش حُؼ٬هخصُـ٘ش  -0

 . ُـ٘ش شئٕٝ حُؼؼ٣ٞش -7

 .حُٔخ٤ُش حُشئٕٝ ُـ٘ش -3

 ٝحُٔئطَٔحص. ُـ٘ش ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ -4

 .ُـ٘ش حٌُٔظزخص حُٔي٤ٍٓش -5

 .ُـ٘ش حٌُٔظزخص حُٔظوظظش -6

 .حُٔطزٞػخصٝ شئٕٝ حُ٘شَس ُـ٘ش -7
  

1.2.3  " الدائمة اإلستشارية المجانمهام" 
 :طوظض حُِـخٕ حُيحثٔش رٔخ ٢ِ٣ 53مبدة 

 لجنة العالقات العامة) 0( ●  
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 مهمت اللجنت – أ 

 .شٝحُي٤ُٝ شٝح٩ه٤ٔ٤ِ شػ٠ِ حُظؼي حُٔل٤ِ ،ٗشطظٜخ ٝٓزخىٍحطٜخ٧حُظ٣َٝؾ ُِـٔؼ٤ش ٝ -

٣يٍٝ كُٜٞخ ٖٓ  ػٔخحُٔؼِٞٓخص  ُـٔغحُٔوظِلش  ٜخُـخٗٝ "ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش" حُظؼخٕٝ ٓغ -

 .٣ـذ ح٩ػخءس ػ٤ِٜخ ،أكيحع ٝٓ٘خٓزخص

حُـٞحٗذ حُظل٣َ٣َش حُٔوظِلش ، ٝطزخىٍ  رشؤٕحُظؼخٕٝ رشٌَ هخص ٓغ ُـ٘ش حُٔطزٞػخص  -

 حُٔؼِٞٓخص كٍٞ حُ٘شخؽخص ٝح٩ٗـخُحص ٝح٩شؼخٍحص.

حُٔٞحى حُظ٢ طٔظلن  ػٖآٍخٍ ح٩شؼخٍحص ٝحُ٘ظٞص ح٠ُ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ حُٔوظِلش  -

 حُ٘شَ.

 حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّٝ ٜٔ٘ش ٝحُٔؼ٢ ُظ٤ِٔؾ حُؼٞء ػ٤ِٜخ.ظ٣َٝؾ ُِحُػ٠ِ  حُؼَٔ -

ٖٓ أؿَ حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش ٨ُكيحع حُٜٔٔش حُظ٢ طو٤ٜٔخ حُـٔؼ٤ش  ًخُٔئطَٔحص ٝحُ٘يٝحص 

  ٝؿ٤َٛخ.

 طظل٤قٝ ٝاػيحى اٗظخؽ ٝط٤خٗظٚ. ٝٓظخرؼش ٓٞهغ حُـٔؼ٤ش ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش -

 .ػ٤ِٚحُٔؼِٞٓخص  ٝٗشَ ٝط٣ٞٔن ٝاطخكش

 .ك٢ ٓـخٍ حُٔؼِٞٓخص ًخكش حُظؼي ػ٤٠ِٖ طٞك٤َ ٓ٘ظيٟ ُِظٞحطَ ٝحُظؼخٕٝ ر٤ٖ ح٤ُّٜ٘ٔ  -

، ٖٓ أؿَ طٞػ٤ن  ُِـٔؼ٤شٓظؼٔخٍ ٝٓخثَ حُظٞحطَ ح٩ؿظٔخػ٢ ا كٖٔ ح٩شَحف ػ٠ِٝ

أػؼخثٜخ ٝأطيهخثٜخ ٝحُٔئٓٔخص حُظ٢ طشظَى ٓؼٜخ رخ٫ٛيحف  ٜخ ٝر٤ٖحُؼ٬هخص ر٤٘

  ٝح٩ٛظٔخٓخص.

 أمين اللجنت - ة

 ٣ظ٠ُٞ أ٤ٖٓ ُـ٘ش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٍثخٓش حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٢ِ٣:

ك٢ ٓوظِق  حُـٔؼ٤ش٣شَف ػ٠ِ طـط٤ش رَحٓؾ ٝحؿظٔخػخص ٝٓئطَٔحص ٝٗشخؽخص  -

 .ُٝوخءحطْٜ رٜخ ٝحُظ٤ٔ٘ن ٓغ "أطيهخء حُـٔؼ٤ش" حُلوٍٞ.

ٝحُظؼخؽ٢ ح٣٩ـخر٢ ٝحُز٘خء ٓغ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ  ،٣شَف ػ٠ِ ٗشَ ٝط٣ُٞغ أهزخٍ حُـٔؼ٤ش -

 حُٔظ٘ٞػش ُٔخ ك٤ٚ ٓظِلش حُـٔؼ٤ش.

 لجنة شؤون العضوية) 7( ●  

 مهمت اللجنت – أ

 ٓزَ ٣ُخىس حُؼؼ٣ٞش ك٢ حُـٔؼ٤ش. حُزلغ ػٖ -

 .ح٧ػؼخءٝاػزخٍحص ه٤ٞى  ٬ٓٓش ػ٠ِ حُٔلخكظش ؽَم ٝٝٓخثَىٍحٓش  -

ػيس ر٤خٗخص هخ ٝطلي٣غ ٝطط٣َٞ ر٘خءحُؼَٔ ػ٠ِ حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ك٢ اؽخٍ -

ػ٠ِ شزٌش  ُـٔؼ٤شحٓٞهغ  ك٢ٌُظ٤َٗٝش آظليحع آظٔخٍس ػؼ٣ٞش حٝ .٧ػؼخء حُـٔؼ٤ش

ح٧ٗظَٗض، ُظ٤َٜٔ حٓظويحٜٓخ ٖٓ ح٧ػؼخء حَُحؿز٤ٖ رخُظؼ٣َق ػٖ ر٤خٗخطْٜ ٝحُٔؼِٞٓخص 

 .ًٍٞسٌحُٔ حُز٤خٗخص ك٢ ٓز٤َ اىٍحؿٜخ ك٢ هخػيس ،ٝطلي٣ؼٜخ ػ٘ي حُلخؿش ،حُؼخثيس ُْٜ
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حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ُـ٘ش ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ ٖٓ أؿَ طوط٤ؾ ٝط٘ظ٤ْ ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ ح٤ُٜ٘ٔش  - 

ٝح٩ٗوَحؽ ك٢  رخُـٔؼ٤ش حُٔشخًٍشػ٠ِ ٓيحٍ حُٔ٘ش ، ًُٝي ُظشـ٤غ ح٣ُِٔي ٖٓ 

 .ػؼ٣ٞظٜخ

 اللجنت أمين - ة

 :ٍثخٓش حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٢ِ٣ شئٕٝ حُؼؼ٣ٞش٣ظ٠ُٞ أ٤ٖٓ ُـ٘ش 

  حُٔؼ٤٘ش ، أٝ "ح٤ُٜجخص ٝحُٔئٓٔخص"ٝ ىحك٣َشَف ٓزخشَس ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ  هزٍٞ ػؼ٣ٞش ح٧ -

 ."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٔزٍَحص طٞحكن ػ٤ِٜخ ُ َٓحػخسً  ٜخٍكؼ

٣ٞ٘ٓخً ٧ػؼخء  طو٤٤ٔخً  ٝحُٔلخٓذ أ٤ٖٓ حُٔخٍٝرٔشخًٍش ًَ ٖٓ ِـ٘ش أػؼخء ح٣ُـ١َ ٓغ  -

ُٔظخرؼش حُٔٔخٍ حُز٤خ٢ٗ حُؼخثي ٫ٗظٔخرْٜ ا٤ُٜخ  ،طظ٤٘لْٜٝ كجخطْٜ ػ٠ِ حهظ٬ف ،حُـٔؼ٤ش

حُ٘ظَ رؼؼ٣ٞش ٝ، ٝٓيحى اشظَحًخطْٜ ك٤ٜخ ٝٓشخًٍخطْٜ ك٢ ح٧ٗشطش ٝحُلؼخ٤ُخص حُٔوظِلش 

ه٬ٍ حُلظَس حُٔليىس ٌُُي ٓغ ح٣ُٞ٘ٔش  شظَحًخصح٩ح٧ػؼخء ح٣ٌُـٖ ٣ظوِلٕٞ ػٖ طٔي٣ي 

طلي٣ي أٓزخرٜخ. ٝحُزلغ أ٣ؼخً رشؤٕ ح٧ػؼخء حُِٔـخس ػؼ٣ٞظْٜ ك٢ حُـٔؼ٤ش، ح٣ٌُٖ  ُْ 

 .٣وٞٓٞح رظظل٤ق ٝػؼْٜ ٝٓؼخٝىس حٗظٔخرْٜ ا٤ُٜخ 

رؤَٓ أػؼخء  حُـٔؼ٤ش  ح٣ٌُٖ  ٣َطٌزٕٞ أ٣ؼخً ، ٣ظ٠ُٞ  حُ٘ظَ، رٔشخًٍش  أػؼخء  حُِـ٘ش   -

 طـخُٝحص ُلوٞهْٜ ك٢ حُـٔؼ٤ش أٝ ٓوخُلش أٗظٔظٜخ أٝؿ٤َ ًُي.

 الشؤون الماليةلجنة ) 3( ●  

  مهمت اللجنت – أ

 ىٍحٓش حُٔزَ ح٣٥ِش ُظ٤ٔ٘ش ٓٞحٍى حُـٔؼ٤ش. -

ٖٓ ىػْ حُـٔؼ٤ش.  حُظ٤ٔ٘ن ٓغ "ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش" ٣ُِخىس كؼخ٤ُظٜخ ك٤ٔخ طٜيف ا٤ُٚ -

حُظٞحطَ ٓغ حُـٜخص حُٔ٘خظَس ك٢ حُيحهَ ٝٓغ حُلؼخ٤ُخص ٝحَُٔحؿغ ح٤َُٔٓش ٝأطلخد ٝ

ُيػْ حُـٔؼ٤ش ٝر٤خٕ أػَٛخ ك٢ ٓخ طويٓٚ ٖٓ اػخكخص ٓخى٣ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش رشٌَ ػخّ،  حُشؤٕ

ك٤ٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طويٓٚ رؼغ  ًٌُي حُزلغٝ ػ٠ِ حُظؼ٤ي حُٞؽ٢٘.ػ٠ِ طؼ٤ي حُٜٔ٘ش ٝ

طؼخٕٝ ٓشظَى ٓؼٜخ ط٘ظ٤ْ أٝ  ، ٖٓ ٓٔخػيحص ُِـٔؼ٤ش أ٣ؼخً  حُي٤ُٝشٝش حُـٜخص ح٩ه٤ٔ٤ِ

 ٣٘ؼٌْ ا٣ـخرخً ُيٟ حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ حُظؼ٤ي٣ٖ حُٔخى١ ٝحُٔؼ١ٞ٘.  ك٤ٔخ

ُظ٤َٜٔ آظويحٜٓخ ٝحَُؿٞع ا٤ُٜخ ك٢ ٓٔخثَ حَُهخرش  ،ط٘ظ٤ْ ٓـ٬ص ه٤ٞى حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش -

ٛخ َٓؿغ ٧ٗشطش حُـٔؼ٤ش ٝٓخ طوّٞ ٝحُظيه٤ن حُٔخ٢ُ ٖٓ ؿٜش ، ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ رخػظزخٍ

 رٚ ٖٓ أػٔخٍ.

ٝٓغ أطلخد حُٜٖٔ  ،ٝػغ هخػيس ر٤خٗخص رخٍُٔٞى٣ٖ ح٣ٌُٖ طظٞحطَ حُـٔؼ٤ش ٓؼْٜ -

 ٝح٩هظظخص ٖٓٔ ٣ويٕٓٞ حُويٓخص حُٔوظِلش.

خ ٣ٌٖٔ إٔ ٝحُزلغ ك٢ ٓ ،حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ُـ٘ش ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ ٝحُٔئطَٔحص ك٢ حُـٔؼ٤ش -

 .حُـٔؼ٤ش ٣ئى١ ا٠ُ ٣ُخىس ٓٞحٍى
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 اللجنت أمين - ة 

 أ٤ٖٓ ُـ٘ش حُشئٕٝ حُٔخ٤ُش ٍثخٓش حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٣:٢ِ٣ظ٠ُٞ 

حُظٞحطَ ٓغ ُٝحٍس حُؼوخكش ُٝٝحٍس ح٩ػ٬ّ ُٝٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ اؽخٍ حُٜٔٔش حُظ٢  -

 .، ُـٜش حُزلغ ػٖ ٓٔخػيحص ُيػْ حُـٔؼ٤ش رٌخكش طٍٞٛخطوّٞ رٜخ حُِـ٘ش

ٝحُٔئطَٔحص ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓيٟ آٌخ٤ٗش  حُٔشخًٍش ك٢ حُظلؼ٤َ ٨ُٗشطش ٝحُزَحٓؾ -

 .ٜخٗلوخط طول٤غ

 ٓظخرؼش كٔخرخص حُـٔؼ٤ش ُيٟ حُٔظخٍف. -

 .ُِو٤خّ رؤػٔخُٜخ ٝحٓظ٤ؼخد أٗشطظٜخ ٓظخرؼش حُـٜٞى حَُح٤ٓش ُظٞك٤َ ٓوَ ىحثْ ُِـٔؼ٤ش -

 والبرامج والمؤتمرات لجنة األنشطة )4( ●  

 مهمت اللجنت – أ

ئٓٔخص حُظ٢ طٔؼ٤َ حُـٔؼ٤ش ُيٟ ح٤ُٜجخص ٝحُٔ ٝحُٔئطَٔحصُـ٘ش ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ طظ٠ُٞ 

، ٝحُظ٤ٔ٘ن ٝحُظؼخٕٝ ٓؼٜخ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝك٢ ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُظ٤ٔ٘ش طؼ٠٘ رخُظي٣ٍذ ح٢ُٜ٘ٔ

 ٝطوّٞ هخطش رخُٜٔخّ حُظخ٤ُش: .٤ٓخم ط٘ظ٤ْ حُيٍٝحص ٍٕٝٝ حُؼَٔ حُٔظوظظش

ٝطل٤ٖٔ طٍٞس ٛـٌٙ حُٜٔ٘ش ، حُٜخىكش ٖ ه٬ٍ حُزَحٓؾ ٝح٧ٗشطشهِن حُٞػ٢ رخُـٔؼ٤ش ٓ -

 ػٖ ؽ٣َن ح٩طظخٍ رخُٔئٓٔخص ح٧هَٟ ٝطٞػ٤ن حُؼ٬هش رٜخ.

ٝح٩شَحف ػ٠ِ اٗـخف  خّ ٝطلخط٤ِٚ، ٝحُظلؼ٤َ ُٚاػيحى رَٗخٓؾ ٝأٛيحف حُٔئطَٔ حُؼ -

 أػٔخُٚ.

ٍٕٝٝ حُؼَٔ  يٍٝحصحُٝ حُؼ٤ِٔش ٝح٤ُٜ٘ٔش ء ٓلظ٤ِٖٔ ك٢ حُٔئطَٔحصحُٔؼ٢ ٣٩ـخى شًَخ -

 ٔؼ٤ش.حُظ٢ طو٤ٜٔخ حُـ

 ىػْ كَص حُظ٤ٔ٘ش ح٤ُّٜ٘ٔش ٧ػؼخء حُـٔؼ٤ّش، ٖٓ ه٬ٍ كِوخص ػَٔ ٝكِوخص ىٍح٤ّٓش. -

 ،ٝرَحٓؾ حُظي٣ٍذ ٝحُظط٣َٞ حُٔل٤ِش ٝحُؼَر٤ش ٝحُي٤ُٝش حُؼَٔ ػ٠ِ طؤ٤ٖٓ حُٔ٘ق حُيٍح٤ٓش -

  ٝار٬ؽ ح٧ػؼخء رٌَ طلخط٤ِٜخ ٝشَٝؽٜخ.

 اللجنت أمين - ة

 ٣ظ٠ُٞ أ٤ٖٓ ُـ٘ش ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ ٝحُٔئطَٔحص ٍثخٓش حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٢ِ٣:

٣شَف ٓزخشَس ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ح٧ٗشطش ٝحُزَحٓؾ ٝحُٔئطَٔحص رٌـَ طلخط٤ِٜخ ٝكخؿخطٜخ  -

ح٤ُٜجش "رٔٞحكوش  حُـٔؼ٤ش ٝٓٔظِِٓخطٜخ حُٔخى٣ش ٝحُوخ٤ٗٞٗش ٝح٩ىح٣ٍش ًٔخ أػيٛخ ٍث٤ْ

 ."ح٫ىح٣ٍش

ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ ح٩ىح٣ٍش ٝحُٔخ٤ُش رؼي حٗظٜخء أػٔخٍ حُٔئطَٔحص  ظ٬ً ٓل٣ؼغ طو٣ََحً  -

 ه٬ٍ ٓيس شَٜ ػ٠ِ ح٧ًؼَ. "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٝحُيٍٝحص ٝحُ٘يٝحص ٣ٝويٓٚ ح٠ُ 

 رسيةالمكتبات المدلجنة  (5( ●  
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 مهمت اللجنت – أ 

 .أػؼخء ٓؼ٤٤ٖ٘ ٗشط٤ٖ، ٝطشـ٤ؼْٜ ػ٠ِ ح٩ٗؼٞحء ك٢ أػٔخٍ حُِـ٘شطلي٣ي  -

 رٜيف طط٣َٞ "شزٌش ٌٓظزخص حُٔيحٍّ". حُظ٤ٔ٘ن ٓغ أطلخد حُٔظخُق حَُث٤ّ٤ٔ٤ٖ -

ٝط٤ٔ٘ش  ٝطؼ٣ِِ هزَحص ح٧ػؼخء ك٢ ٓـخٍ ح٩ٛظٔخّ رخٌُٔظزخص حُٔي٤ٍٓش، ىػْ حُٜٔ٘ش -

 .ػوخكظْٜ حُؼ٤ِٔش ٝح٤ُٜ٘ٔش

ارَحُ ، ٝحُٔيحٍّ ىحهَ حُٔـظٔغ حُظؼ٢ٔ٤ِّ  ػَع أكؼَ حُٔٔخٍٓخص ك٢ رَحٓؾ ٌٓظزخص -

شَف أ٤ٖٓ ٣أىحء حُظ٤ٓ٬ٌ، ٤ٓ٫ّٝٔخ ػ٘يٓخ  زَحٓؾ ػ٠ِ طؼ٤يطؼٌٔٚ حُحُيٍٝ حُل١ّٞ٤ ح١ٌُ 

 .حُزَحٓؾٌٛٙ ػ٠ِ  ٌٓظزش ٓؼظٔي

طٞك٤َ حُٔٞحٍى، ٝح٧ىٝحص، ٝحُظي٣ٍذ ح٬ُُّّ ٨ُػؼخء رٜيف طؼ٣َق حُٔـظٔغ حُٔل٢ِّ ا٠ُ  -

 رَحٓؾ ٌٓظزخص حُٔيحٍّ.

ُظ٤ٔ٘ش ظؼ٣ِِ حُحٓظيحٓظٜخ، ٝهِن ٓـظٔغ ٓؼَك٢ّ  ػ٠ِط٤ٔ٘ش ػوخكش حُٔطخُؼش ٝحُؼَٔ  -

 ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظظخى٣ّش.ح٩

 اللجنت أمين - ة

 ٣ظ٠ُٞ أ٤ٖٓ ُـ٘ش حٌُٔظزخص حُٔي٤ٍٓش ٍثخٓش حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٢ِ٣:

 ٣ؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ن ٗشخؽخص ُـ٘ش حٌُٔظزخص حُٔي٤ٍٓش. -

 ."٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشػ٠ِ "ح رؼَٔ حُِـ٘ش ٣ؼَع ٓشخًَ ٝحٛظٔخٓخص ح٧ػؼخء حُٔؼ٤٤ٖ٘ -

 ٝطوخ٣ٍَ ح٤ُِٔح٤ٗش ُظـط٤ش ٗلوخص حُ٘شخؽخص حُٔوظِلش. حُِـ٘ش ٣لؼَ هطؾ ػَٔ -

 بات المتخصصةالمكتلجنة  (6( ●  

  مهمت اللجنت – أ

 .ٖٓ ػٞحثن ط٘ظ٤ٔ٤ش ٤ٜ٘ٓٝش حٌُٔظزخص حُٔظوظظش ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ػَٔ حُزلغ ك٤ٔخ ٣ٞحؿٚ -

 .ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٌُٔظز٤٤ٖحٝطؼ٣ِِ هيٍحص ٜٝٓخٍحص  ٛخػ٠ِ طط٣َٞ ٝحُؼَٔ

 ٕٝ ر٤ٖ ٓـظٔغ حٌُٔظزخص حُٔظوظظش.ز٘خء ٍٝحرؾ ٝػ٬هخص طؼخُ حُٔؼ٢ -

 ٓظَحط٤ـ٤ش ُِـٔؼ٤ش.ؽخٍ حُوطش ح٩اٛيحكٜخ ك٢ أٗشطظٜخ ٝػِٜٔخ ُظلو٤ن أي ٓٔخٍحص ٣طلي -

 رلخع حَُح٤ٓش ُيػْ ٝطط٣َٞ ح٩هظظخص.طؼ٣ِِ ٝٗشَ ح٧ حُٔؼ٢ ٗلٞ -

 اللجنت أمين - ة

 حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٣:٢ِ٣ظ٠ُٞ أ٤ٖٓ ُـ٘ش حٌُٔظزخص حُٔظوظظش ٍثخٓش 

 ٣ؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ن ٗشخؽخص ُـ٘ش حٌُٔظزخص حُٔظوظظش. -

 ."٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ح ػ٠ِ رؼَٔ حُِـ٘ش حُٔؼ٣ٖ٤٤٘ؼَع ٓشخًَ ٝحٛظٔخٓخص ح٧ػؼخء  -

 ٝطوخ٣ٍَ ح٤ُِٔح٤ٗش ُظـط٤ش ٗلوخص حُ٘شخؽخص حُٔوظِلش. حُِـ٘ش ػ٣َٔلؼَ هطؾ  -

 النشرة والمطبوعات شؤون لجنة (7( ●  
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 مهمت اللجنت – أ 

 ، ٓؼَ طلي٣ي٢ طلٌْ اطيحٍحص حُـٔؼ٤ش حُٔوظِلشحُوطؾ ٝح٩ؿَحءحص حُظٝػغ ٝط٘ل٤ٌ  -

 .ُ٪طيحٍ ٝحُـيٍٝ ح٢ُِ٘ٓ ،حُظظ٤ْٔٝ حُشٌَٝ ح٧ِٓٞدٝ ،كوٞم حُ٘شَٝ أٛيحكٜخ،

ٛظٔخٓخص خر طظؼِنحُظ٢ طظ٘خٍٝ ٓٞحػ٤غ  ، حَُٔشلش ُِ٘شَ،آظوطخد حُٔوخ٫ص ٝحُيٍحٓخص -

ٝؿ٤َْٛ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخ٫ص حٌُٔظزخص ٝحُٔؼِٞٓخص ٝحُٔـخ٫ص  ،أػؼخء حُـٔؼ٤ش

 ح٧هَٟ ًحص حُظِش.

اطيحٍ طل٤لش اٌُظ٤َٗٝش ٓظوظظش ػ٠ِ شزٌش ح٧ٗظَٗض، طؼ٠٘ رؼِّٞ حٌُٔظزخص  -

ٝحُٔؼِٞٓخص ٝرٔخ ٣ظظَ رٜخ ٖٓ ػِّٞ ٓوظِلش ٝٓخ ٣ظؼِن رٜخ ٖٓ أهزخٍ ٤ٜ٘ٓش، ٝطؼَع 

 ك٤ٜخ.ٗشخؽخص ٝأهزخٍ ح٤٤ُٜٖ٘ٔ حُؼخ٤ِٖٓ 

ٝٓٞحهغ حُظٞحطَ ح٩ؿظٔخػ٢  طظل٤ق ًَ حُٔ٘شٍٞحص ٝحُٔيٝٗخص ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٩ٌُظ٢َٗٝ -

 .ٝشئٕٝ حُٜٔ٘ش ٝٓخ ا٤ُٜخ ، حُظ٢ طظ٘خٍٝ أػٔخٍ ٝشئٕٝ حُـٔؼ٤شُِـٔؼ٤ش ٝؿ٤َٛخ

حٌُظ٤زخص ٝٓٞحى  ٛخ ٝاػيحىٖٓ أؿَ اػيحى ،ٓغ حُِـخٕ حُٔوظِلش حُٔ٘شٍٞحص ط٤ٔ٘ن ٓلظٟٞ -

 حُظي٣ٍذ حُٔوظِلش.

 اللجنت أمين - ة

 ٣ظ٠ُٞ أ٤ٖٓ ُـ٘ش شئٕٝ حُ٘شَس ٝحُٔطزٞػخص ٍثخٓش حُِـ٘ش ، ٣ٝوّٞ رٔخ ٢ِ٣:

ٝحُؼَٔ ػ٠ِ اطيحٍٛخ،  ٝحُظؤًي ٖٓ ط٬ك٤ظٜخ ُِ٘شَ، ٣شَف ػ٠ِ ٓطزٞػخص حُـٔؼ٤ش -

 ٝٗشَٛخ ٝط٣ُٞؼٜخ.

 أٍش٤ق حُـٔؼ٤ش كلعػ٠ِ  طوي٣ْ حُٔشٍٞس ٤ٓ٧ٖ حَُٔ، ٝحُظ٤ٔ٘ن ٓؼٚ، ُ٪شَحف -

 .ٝحُٔلخكظش ػ٤ِٚ

3.3  خاصة مؤقتة التنفيذية ألعمال المجان 
 54مبدة 

 

طـط٢ حُٜٔخّ حُظ٢ ٣وّٞ  رٜخ أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُؼي٣ي ٖٓ حُـٞحٗذ حُٔوظِلش. ًٝٔخ 

إٔ ٛ٘خُي ؿٞحٗذ طظظق رخ٩ٓظَٔح٣ٍش ُلخؿش حُـٔؼ٤ش ا٤ُٜخ ك٢ ًخكش ح٧ٝهخص، ٢ٛٝ حُظ٢ 

ٝ"حُِـخٕ ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔش"، كٜ٘خُي ٜٓخّ ط٘ل٣ٌ٤ش ٧ػٔخٍ  "ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش"٣وّٞ رٜخ 

 .هخطش ٓئهظش طوّٞ رٜخ حُـٔؼ٤ش

  
، ٢ٌُ رظٍٞس ٓئهظش ،ُـخٕ هخطش طش٤ٌَ ٓخ ٣وظؼ٤ٚ ح٧َٓ ٖٓ "٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشـ "ح٣ـُٞ ُ 55مبدة 

 أٝ ،ُليٝػٜخ ك٢ كظَحص ٓؼ٤٘شطظظق رخ٤ُٔٓٞٔش  ٜٓخّ أٝ ،ٓليىسطٔخػيٛخ ك٢ ط٘ل٤ٌ ٜٓخّ 

 .حُو٤خّ رٜخح٧َٓ  ٣ٔظٞؿذػ٘يٓخ  أٝ ؿ٤َ ٓ٘ظظٔشٝٓظخرؼش أػٔخٍ ٓئهظش  ،ٗٔز٤خً  ٓظزخػيس ٜٓخّ

٣ـ١َ طش٤ٌِٜخ ٝ ،ػ٘يٓخ طيػٞ حُلخؿش ٣ظْ طش٤ٌِٜخ ٝطشَف ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜٔخّ ُـخٕ ٓوظظش

ٝٝظ٤لش  طِي حُِـخٕ ًٔخ ٣ـ١َ طلي٣ي ؽز٤ؼش ػَٔ . ػ٠ِ ؿَحٍ حُِـخٕ ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔش

  .طش٤ٌِٜخػ٘ي أػؼخثٜخ 

ٖٓ  حُٔٔظشخ٣ٍٖأكي ا٠ُ  "ٓئهظش هخطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٧ػٔخٍ حُِـخٕ"ٍثخٓش أ١ ٖٓ  ٣ٌٖٔ آ٘خى

 رلٔذ ح٧كٞحٍ ٝحُٔوظؼ٤خص. ،ػؼخءح٧ُـ٤َْٛ ٖٓ  آ٘خىٛخ ، أٝح٩ىح٣ٍش" ح٤ُٜجش"أػؼخء 
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 56مبدة 

 
ػ٠ِ ٓز٤َ  ٜٓخٓخً ٓظؼيىس، ٜٓ٘خ "٣ٌش ٧ػٔخٍ هخطش ٓئهظش٤حُِـخٕ حُظ٘ل"٣ٌٖٔ إٔ طظ٠ُٞ 

 حُٔؼخٍ ٫ حُلظَ: 

 .ح٩شَحف ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ حُٔئطَٔحص ٝاىحٍطٜخ 

 .َٔح٩شَحف ػ٠ِ اىحٍس حُٔلخػَحص ٝحُ٘يٝحص ٍٕٝٝ حُؼ 

 .ح٩شَحف ػ٠ِ اهخٓش حُ٘شخؽخص ح٩ؿظٔخػ٤ش حُٔوظِلش 

   ح٩شَحف ػ٠ِ طَط٤زخص حٓظوزخٍ ػ٤ٞف حُـٔؼ٤ش حُٞحكي٣ٖ ُِٔشخًٍش ك٢ حُٔ٘خٓزخص

 حُؼ٤ِٔش.

  أػٔخٍٓظخرؼش أكيحع ؽخٍثش، ٝٓخ ٣ٔظـي ٖٓ 

  ،ح٩شَحف ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ح٣ُِخٍحص حُٔظزخىُش ُِٔئٓٔخص حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ أػؼخء حُـٔؼ٤ش

 ٣ُٝخٍحص أػؼخء حُـٔؼ٤ش ا٠ُ ٓئٓٔخص أهَٟ.
 

4.3   الهيئة اإلدارية"ن من أعضاء والمستشار" 
 57مبدة 

 

 

٣٘ظوذ أػؼخإٛخ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ٣شـَ ٝظخثق حَُٔحًِ  ،حٗظوخد "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" كخٍ

حُٔظخكش ك٢ حُـٔؼ٤ش، أٝ ٣ظٞحكوٕٞ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ػ٠ِ ط٣ُٞغ ٌٛٙ حُٞظخثق، ٢ٛٝ ٝظخثق 

ٝ"ُـ٘ش أطيهخء  حَُٔحًِ ك٢ ٌٓظذ حُـٔؼ٤ش ٝٝظخثق ٍثخٓش "حُِـخٕ ح٩ٓظشخ٣ٍش حُيحثٔش"

 . حُـٔؼ٤ش"

خثق ا٠ُ رؼغ أػؼخء "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، اًح حٗظ٠ٜ ح٧َٓ ا٠ُ ػيّ آ٘خى أ١ ٖٓ ٌٛٙ حُٞظ

 ٣ٌٕٞ ٛئ٫ء ك٢ ٌٛٙ حُلخُش أػؼخء ٓٔظشخٍٕٝ. 

ُِو٤خّ رخُؼي٣ي  حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝطٔظل٤ي "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ٖٓ ٝؿٞى أػؼخء ٓٔظشخ٣ٍٖ ك٢ ٤ٌِٜٛخ

ٖٓ حُٔوظؼ٤خص حُؼَػ٤ش حُظ٢ ٫ طظطِذ طوط٤ؾ ٤ٌَٛ هخص رٜخ أٝ حٗوَحؽٜخ ك٢ أ١ ٖٓ 

ٕ ٗظخثؾ ٓخ ٣وٕٞٓٞ رٚ ٖٓ ٝحُِـخٕ حُيحثٔش أٝ حُٔئهظش. ػ٠ِ إٔ ٣ؼَع ٛئ٫ء حُٔٔظشخٍ

 طٌخ٤ُق ػ٠ِ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش كخٍ اٗـخُٛخ.

  
 58مبدة 

 
" حُٜٔخّ حُظخ٤ُش، ٢ٛٝ ػ٠ِ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"حُٔٔظشخ٣ٍٖ ٖٓ أػؼخء ٣ٌٖٔ إٔ طـٔ٘ي ١٧ ٖٓ 

 ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ حُلظَ:

  حُٔشخًٍش ٓغ أػؼخء آه٣َٖ ٖٓ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ك٢ ح٣ُِخٍحص حُٔلظِٔش ُزؼغ

 حُٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ حُٔئٓٔخص حُؼخٓش ٝحُوخطش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ رٜخ.

 ٍس حُؼوخكش. حُظ٤ٌِق رظٔؼ٤َ حُـٔؼ٤ش ُِظٞحطَ ٓغ ُٝح 

 .حُظ٤ٌِق رظٔؼ٤َ حُـٔؼ٤ش ُِظٞحطَ ٓغ حٌُٔظزش حُٞؽ٤٘ش حُِز٘خ٤ٗش 

 .ٓٔخػيس ُـ٘ش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ك٢ ٓظخرؼش أ١ ٖٓ حُٜٔخّ حًُِٔٞش ا٤ُٜخ 

 .ٓظخرؼش ٓٞػٞػخص ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ شزٌش ح٧ٗظَٗض 

 ُؼخّ ك٢ ٍهخرش ٓٞهغ حُـٔؼ٤ش ػ٠ِ شزٌش ح٧ٗظَٗض. ٍٝهخرش ٓٔخثَ حُِٔٞى ٝح٩ٗظظخّ ح

 ٓٞحهؼٜخ حُوخطش رخُظٞحطَ ح٩ؿظٔخػ٢. 
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   ،ٍَٟثخٓش أ١ ٖٓ حُِـخٕ حُوخطش حُٔئهظش أٝ ٍثخٓش أًؼَ ٖٓ ُـ٘ش ٝحكيس أٝ ُـخٗخً أه

 ؽخُٔخ أٗٚ ٫ ٣ٞؿي طؼخٍد ر٤ٖ طٞح٣ٍن ػِٜٔخ.
 

5.3  أصدقاء الجمعية لجنة 

 59مبدة 

 

 

، ٣٘ؼ١ٞ ك٤ٜخ أطيهخء حُـٔؼ٤ش"ُـ٘ش "" ُـ٘ش ط٠ٔٔ حُِز٘خ٤ّٗش٣٘شؤ ك٢ "ؿٔؼ٤ش حٌُٔظزخص 

طلو٤ن ؿخ٣خطٜخ  ك٢ ٗيٕٝ ُٜخخٔٔحُٝ ك٢ ٤َٔٓطٜخحُيحػٕٔٞ ُِـٔؼ٤ش "أػؼخء حُشَف" 

 .رٔ٘خكغ ٓوظِلشٓئٓٔخطٜخ  ٝػ٠ِ ٤ٜخؼٞى ػ٣ِ رٔخ ٝأٛيحكٜخ،

  

 طوي٣ْ أط٣ٌٍٖٞٔ إٔ ٣ٌٕٞ ىػْ حُـٔؼ٤ش رطَم ٓخى٣ش طظٔؼَ رظوي٣ْ ٓٔخػيحص ٗوي٣ش ُٜخ أٝ  61مبدة 

 ػٖ ؽ٣َن ٓ٘لٜخهيٓخص ٓوظِلش. ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ىػٔخً ٓؼ٣ٞ٘خً  أٝ ػ٤٘٤ش ٝٓٔخػيحص

 أؽَ ٓوظِلش ٝػ٠ِ طؼي ٓوظِلش.ػٖٔ ، أٝ ؿ٤َ ًُيط٬٤ٜٔص 
  

أطيهخء حُـٔؼ٤ش" ا٫ ٖٓ ٣وّٞ ريػٜٔخ رظٍٞس ى٣ٍٝش أٝ ٓظٞحطَس ُـ٘ش ٫ ٣لظٔذ ك٢ ػيحى " 61مبدة 

رظٍٞس ػَػ٤ش ك٬ ٣لظٔذ ػٖٔ ٓخ ٣ويّ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش  أٓخ .ٗٔز٤خً، أٝ ىػٜٔخ رشٌَ ٓوزٍٞ

٣يهَ ك٢ ػيحى حُظزَػخص ٝحُٜزخص حُظ٢ طظشٌَ ٜٓ٘خ ٓٞحٍى حُـٔؼ٤ش ٝكوخً اً ، ٌٛح حُ٘طخم

 ُِٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ أٗظٔظٜخ حُٔخ٣ٍش.
  

، حُـٔؼ٤ش ٖٓ ىحػ٤ٜٔخ ٣ُ٘ٔذ ا٠ُٖٓ طو٣ََ ُِـٔؼ٤ش  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٣ٌٕٞ ٖٓ اهظظخص  62مبدة 

٣ئِٛٚ ٤ٌُٕٞ ٖٓ ُـ٘ش  ٖٓ ىػْ ٍٝػخ٣ش ٝحٛظٔخّ ٜخ٣ويٓٚ ٣ٌُٖٔ إٔ ٓخ ػٞء ػ٠ِ ًُٝي 

حُؼ٤٘٤ش  حُو٤ْ حُٔخى٣ش ُِظوي٣ٔخص طوي٣َ. ًٔخ ٣ٌٕٞ ٖٓ اهظظخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش أطيهخثٜخ

 ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُٔز٤٘ش ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم.

  

 ح٧كٞحٍ، طَك٤زخً رٖٔ أػل٠ ٣ٌٖٖٓٔ إٔ ط٘ظْ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" كلَ طؼخٍف، رلٔذ  63مبدة 

 ٝكَ ك٢ ً٘لٜخ. أطيهخء حُـٔؼ٤ش"ُـ٘ش "
  

٣ؼط٠ ًَ ػؼٞ ك٢ "ُـ٘ش أطيهخء حُـٔؼ٤ش" شٜخىس ٖٓ حُـٔؼ٤ش طز٤ٖ ًُي. ػ٠ِ إٔ ٣ًٌَ  64مبدة 

 ك٤ٜخ ػ٬ٝس ػ٠ِ آْ كخِٜٓخ، طلظٚ ُٝوزٚ ٝػِٔٚ ٌٝٓخٗظٚ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝحُٞظ٤ل٤ش. ٣ٝـ١َ

٣ٝوظض أ٤ٖٓ حَُٔ ك٢ ريح٣ش ًَ ػخّ طلي٣غ طِي حُشٜخىحص ٝطـي٣ي ٓؼِٞٓخطٜخ إ ٝؿيص. 

 رخُظٞه٤غ ػ٤ِٜخ ا٠ُ ؿخٗذ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش.
  

طظؼخػي حُـٔؼ٤ش ٖٓ ك٤غ حُٔزيأ ٓغ أطيهخثٜخ ػٖٔ آٌخٗخطٜخ حُٔظخكش. ٜٝٓ٘خ طوي٣ْ هيٓخص  65مبدة 

ُْٜ طظٔؼَ رٞػغ اػ٬ٗخص ٓـخ٤ٗش ػ٠ِ ٓٞهؼٜخ ك٢ شزٌش ح٧ٗظَٗض ٝٓٞحهؼٜخ ػ٠ِ شزٌخص 

حُظٞحطَ ح٩ؿظٔخػ٢ أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ٝٓخثَ حُ٘شَ، ٝٝػؼٜخ أ٣ؼخً ػ٠ِ ٓخ طظيٍٙ ٖٓ 

ٗض ٌٛٙ ٓطزٞػخص ٓـخ٤ٗش أٝ ُوخء ريٍ، ٝطز٤ِؾ طِي ح٩ػ٬ٗخص ٓ٘شٍٞحص ٓوظِلش، ٓٞحء ًخ

 ؿ٤ٔؼٜخ   ٝطظؼِن طِي ح٩ػ٬ٗخص ح٩ٌُظ٢َٗٝ.   حُـٔؼ٤ش ػٖ ؽ٣َن حُز٣َي  ًٌُي ا٠ُ أػؼخء
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ُٔخ ٣وّٞ رٚ ٛئ٫ء ح٧ػؼخء ٖٓ أػٔخٍ، ٝٓخ ٣ظيٍٝٙ ٖٓ ٓ٘ظـخص ٝٓخ ٣ويٓٞٙ ك٢  رخُظ٣َٝؾ 

ٗطخم ْٜٜٓ٘ ٖٓ هيٓخص طل٤ي حُٔٔظِٜي رٔـِٜٔخ، شَؽ إٔ ٫ ٣ظؼخٍع ٌٛح ح٧َٓ ٓغ 

 أٛيحف حُـٔؼ٤ش ٝؿخ٣خطٜخ، ٝإٔ ٣ظْ رطِذ ٖٓ حُٔؼ٤ِٖ٘ ٝٓٞحكوش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش.

  
أطيهخء حُـٔؼ٤ش"، ًُٝي ر٘خًء ػ٠ِ حهظَحف  ُـ٘شـ "ٗظخٓخً ُ"ح٤ُٜجش حُؼخٓش"  ؼغ٣ٌٖٔ إٔ ط 66مبدة 

 ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"، ٣ز٤ٖ ىٍٝٛخ ٝػ٬هخطٜخ ٓغ ط٘ظ٤ٔخص حُـٔؼ٤ش. 
 

4  الشؤون التنفيذية 
  

1.4  عضاءاأل ناتقاعدة بيا 

 67مبدة 

 
 اػيحى هخػيس ر٤خٗخص ٨ُػؼخءرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ُـ٘ش شئٕٝ حُؼؼ٣ٞش،  ،"ح٩ىح٣ٍش ح٤ُٜجش"طظ٠ُٞ 

 ا٠ُ ؿخٗذ ،طٌٕٞ رٔؼخرش ٓـَ طخ٣ٍو٢ طَح٢ًٔ ٌَُ ٓخ ٣ٔؼَ ػ٬هش حُـٔؼ٤ش ٓغ أػؼخثٜخ

 ٌٛح حُظٔـ٤َػ٠ِ إٔ ٣ل٢  .ر٤خٗخطْٜ حُشوظ٤ش ٝٗشخؽخطْٜ ه٬ٍ كظَس حٗؼٞحثْٜ ك٢ حُـٔؼ٤ش

 كخؿخص ح٩ٓظَؿخع حُٔطِٞرش. ٝ رخُ٘ٞحك٢ حُظٞػ٤و٤ش ح٬ُُٓش

ٝإٔ  ،خ ُٔوظؼ٤خص ح٣َُٔش ٝح٧ٓخٕ ح٬ُُٓشٛس حُز٤خٗخص ٌٛٙ ػ٘ي اػيحى٣ـذ إٔ طوؼغ هخػي

 أٝ أػٔخٍ ،ظو٤٘شحُ ٝح٧ػطخٍ شٞحثذٝحُ حُل٤َٝٓخص ِٔوخؽَ حُ٘خطـش ػ٫ٖ طٌٕٞ ػَػش ُ

أٝ  ،ُِللعحُظو٣َذ ٝحُٔٔخثَ ؿ٤َ حُٔشَٝػش. ٝإٔ طللع ٜٓ٘خ ٗٔن اكظ٤خؽ٤ش ػ٠ِ أهَحص 

  ٝكوخً ُِظو٤٘خص حُشخثؼش ك٢ ًُي حُل٤ٖ.

ٌٛٙ  ز٤خٗخصحُ هخػيس طشِٜٔخٝػ٬ٝس ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُشوظ٤ش ٨ُػؼخء حُظ٢ ٣ـذ إٔ 

ٝٓ٘ٞحص  ٝهزَحطْٜ ْٜٓئ٬ٛطْٜ ٝؿٜخص ػِٔح٧هض  ػ٠ِطظؼٖٔ  رخُظلظ٤َ، ٣ـذ إٔ

 ٓل٤يس ، ٝأ١ ٓؼِٞٓخصٕ رظٔي٣يٙ ُٜخ ٖٓ اشظَحًخص ٝؿ٤َُٙـٔؼ٤ش ٝٓخ ٣وٞٓٞا٠ُ حاٗظٔخرْٜ 

٣ٌٖٔ  ًٔخ. أٝ طَٟ حُـٔؼ٤ش ػٍَٝس حكظٞحثٜخ أهَٟ طظؼِن رؤٗشطظْٜ ػ٠ِ طؼ٤ي حُـٔؼ٤ش

٣ظ٘خٍٝ طللخص ح٧ػؼخء طز٤ٖ ٓوظظَحً ٤َُْٔٛ حٌُحط٤ش ًَٝ ٓخ ٓغ آظليحع ٍٝحرؾ 

 رخُـٔؼ٤ش. ػ٬هخطْٜ

ٖٓ ر٤خٗخص  ٜخاػخكش ٓخ ٣ِِٓٝ "هخػيس ر٤خٗخص ح٧ػؼخء"طلي٣غ  ٜٓٔش طظ٠ُٞ أٓخٗش حَُٔ

ٗخص ز٤خح٣ٌُٕٞ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش ٝأ٤ٖٓ حَُٔ ك٤ٜخ ٓٔئ٫ٕٝ رخُظؼخٖٓ ػٖ هخػيس . ٝرخٓظَٔحٍ

ٖٓ ا٫ رٌِٔش َٓ ٓشظًَش  أٝ طؼي٣ِٜخ ٌٛٙ، رل٤غ ٫ ٣ٌٖٔ ُٝٞؿٜخ ُلٌف ر٤خٗخص أٝ طـ٤٤َٛخ

    اىٍحؽ حٌُِٔظ٤ٖ ك٢ إٓ ٝحكي. كخٍَ حُيهٍٞ ا٠ُ حُوخػيس ٌُٜح حُـَع لؼّ طُ  ،ًَ ٜٓ٘ٔخ
  

2.4  بحسب قوتها الشرائية المبالغ المحددة في النظام تعديل 

ٓخ  خً ػ٠ِه٤خٓ رخ٤َُِس حُِز٘خ٤ٗش ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّحُٔليىس ٧ؿَ طؼز٤ض حُوٞس حُشَحث٤ش ٌُخكش حُٔزخُؾ  68مبدة 

ٔؼَ ُ ٝكوخً  ٣ـ١َ طٔؼ٤َ ٌٛٙ حُٔزخُؾ رخُي٫ٍٝ ح٢ًَ٤ٓ٧ ،رخُي٫ٍٝ ح٢ًَ٤ٓ٧ ٣ٞح٣ُٜخ

 ػخرض()ٓؼَ  ٤َُس ُز٘خ٤ٗش 0511، أ١ اطيحٍ ٌٛح حُ٘ظخّ طخ٣ٍنك٢ ح٢ًَ٤ٓ٧ حُي٫ٍٝ طَف
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ٓوخرَ ى٫ٍٝ أ٢ًَ٤ٓ ٝحكي. ػْ ٣ؼخى طلي٣ي ٓخ ٣ٞح١ُ حُو٤ْ حُ٘خطـش رخُي٫ٍٝ ح٢ًَ٤ٓ٧، طزؼخً  

ٌُُي، ا٠ُ ه٤ٜٔخ رخ٤َُِس حُِز٘خ٤ٗش ك٢ طخ٣ٍن ٓؼ٤ٖ، ٝكوخً ُٔؼَ حُظَف حُٔظيحٍٝ ك٢ حُظخ٣ٍن 

 حُٔؼ٤ٖ حُٔشخٍ ا٤ُٚ. 

طظ٠ُٞ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش طلي٣ي حُوٞس حُشَحث٤ش ُظِي حُٔزخُؾ ٝكوخً ٌُٜٙ ح٤ُ٥ش. ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٜٔ٘خ 

أٝ ه٤خٜٓخ ػ٘ي حُِِّٝ رظؼي٣َ ه٤ْ حُٔزخُؾ حُٔيٍؿش ك٢ حُ٘ظخّ ٝكوخً ُٔخ طَحٙ حُظـخػ٢ ػٖ ًُي، 

 .ٓ٘خٓزخً ك٢ ٌٛح حُظيى
  

3.4  الموازم والخدمات وتوريد شراء 

 69مبدة 

 

أٝ ريٍ  حُشَحءُٔخ هِض ك٤ٚ ه٤ٔش  ،رخُط٣َن حُٔزخشَ ُِـٔؼ٤ش شَحء حُِٞحُّ ٝحُويٓخص٣ٌٕٞ 

حُٔويّ رٌٜح حُشؤٕ ػٖ ح٤ُِٕٔٞ ٤َُس ُز٘خ٤ٗش ك٢ حُلخطٍٞس  ح٧ٓؼخٍ ط٘ل٤ٌ حُويٓخص أٝ ػَع

 حُٞحكيس، أٝ ٓخ ٣ؼخىٍ ًُي رخُي٫ٍٝ ح٢ًَ٤ٓ٧.

ك٢  ٝأهَ ٖٓ ػ٬ػش ٤٣٬ٖٓ ٤َُس ُز٘خ٤ٗش حُلخ٫ص حُظ٢ طظَحٝف ك٤ٜخ حُو٤ٔش ر٤ٖ ٤ِٕٓٞك٢ 

٣ٌٕٞ ٝ ٣ٌٕٞ حُشَحء رط٣َوش حُٔٔخٍٓش. ، أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ رخُي٫ٍٝ ح٢ًَ٤ٓ٧،حُلخطٍٞس حُٞحكيس

ُظ٘ل٤ٌ حُٔطِٞد، ٝحُؼـؾ ػ٠ِ  ٖٓ ٓظخىٍ ٓوظِلش ػ٠ِ ح٧هَ بكؼخٍ ػ٬ػش ػَٝعر ًُي

  ػَػٚ. ٓويّ حُؼَع ح٧ٗٔذ ٖٓ ك٤غ حُٔٞحطلخص ُظول٤غ حُٔؼَ حُٔليى ك٢

، أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ ك٢ حُلخطٍٞس حُٞحكيس أٝ أًؼَ ُو٤ٔش ػ٬ػش ٤٣٬ٖٓ ٤َُس ُز٘خ٤ٗشأٓخ اًح ًخٗض ح

٫  ك٤ظْ ػ٘ي ًُي آظيٍحؽ ػَٝع ٖٓ حٍُٔٞى٣ٖ أٝ ٓوي٢ٓ حُويٓخص رخُي٫ٍٝ ح٢ًَ٤ٓ٧،

، ك٤ٔخ هض ط٣ٍٞي ح٧ط٘خف ٝحُويٓخص حَُٝط٤٘٤ش ٝحُٔظيحُٝش  ػَٝع ٣وَ ػيىٛخ ػٖ ػ٬ػش

٣ٌٖٝٔ ح٩ًظلخء  ٤ق حُِـ٘ش حُٔخ٤ُش ك٢ حُـٔؼ٤ش ُلغ حُؼَٝع ٝحهظ٤خٍ حُٔ٘خٓذ ٜٓ٘خ.ٝطٌِ

٣ظظق  رٔخ ط٤َٔ ٖٓ ػَٝع اًح ًخٕ حَُٔحى ط٣ٍٞيٙ أط٘خكخً ِٝٓؼخً ٝهيٓخص ٓليىس رؼ٤ٜ٘خ

 ٫ ٣ظٞكَ ٜٓ٘خ ك٢ ٓٞم حُٔ٘خكٔش ش٣َلش ٝحٓؼش ٖٓ حٍُٔٞى٣ٖ. ٓٞهٜخ رخ٩كظٌخٍ أٝ

حُٔؼَ حُٔطَٝف ُظ٣ٍٞي حُِٔؼش ىحثٔخً إ ٓٞػٞع حُٔلخػِش ر٤ٖ حُؼَٝع حُٔويٓش ٣٫لٌٔٚ 

، رَ ٛ٘خُي ػٞحَٓ أهَٟ هي طٌٕٞ أًؼَ أ٤ٔٛش ٣ٝـذ ك٢ ٓطِن ح٧كٞحٍ أٝ طوي٣ْ حُويٓش

ٝػ٬ٓش  ٝؽ٣َوش حُظ٘خػش أٝ حُظ٘ل٤ٌ ح٩ػظزخٍ، ٓؼَ حُـٞىس ٝحُٔٞحطلخص ٝحُِٔح٣خ ك٢أهٌٛخ 

ٝحُؼوش حُظ٢ ٣ٞطق رٜخ حٍُٔٞى أٝ ٓويّ حُويٓش، ُِٔؼش أٝ حُويٓش حُشَٜس ٝحكظٌخٍ ح

   .ٝؿ٤َٛخ

  

4.4  وتبميغ الدعوات البريديةاإلشعارات و  المراسالت 

 71مبدة 

 
إ طز٤ِؾ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" أػؼخء حُـٔؼ٤ش رخ٩شؼخٍحص ٝحَُٔح٬ٓص ٝىػٞطْٜ ُلؼٍٞ 

ػ٠ِ  ر٣َي٣خً  ٝطٞؿٚ ،حُٞطٍٞ ٝحُٔؼٔٞٗش٣ـذ إٔ طظْ رخُٔزَ حُٔئًيس ، ح٩ؿظٔخػخص

 ٓـ٬ص حُـٔؼ٤ش حُٔؼزظش ك٢   حُز٣َي ح٩ٌُظ٢َٗٝ  ػ٘خ٣ًٖٝٔخ طٞؿٚ ػ٠ِ   ػ٘خ٣ٖٝ ح٧ػؼخء

  ٝهخػيس  حُز٤خٗخص. ٌُُي  ٣ظٞؿذ ػ٠ِ  ح٧ػؼخء  طؤ٤ًيٛخ  ًَ ػخّ، أٝ طلي٣ؼٜخ  ػ٘يٓخ  طيػٞ
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 حُلخؿش، ًُٝي رٔٞؿذ ٗٔخًؽ طؼٜٔٔخ ػ٤ِْٜ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش".   

ح٩شؼخٍحص ٝحَُٔح٬ٓص حُز٣َي٣ش  ٣ليىٛخ أ٤ٖٓ َٓ حُـٔؼ٤ش ُظٞؿ٤ٚإ ٓزَ حُظز٤ِؾ حُظ٢ 

 .ٚطؼظزَ ٤ٍٔٓش ٝهخ٤ٗٞٗش طل٢ رٔظطِزخطرشٌَ ػخّ  ٌظ٤َٗٝشُٝح٩
  

5.4  لبنان خارج الجمعية تمثيل 

 71مبدة 

 
حُـٔؼ٤ش ىػٔخً ٓخ٤ُخً ُٖٔ ٣وّٞ رظٔؼ٤ِٜخ ك٢ حُٔئطَٔحص ٝحُٔلخكَ حُؼ٤ِٔش ٝح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢  طويّ

ح٤ُٜجش "طؼوي هخٍؽ ُز٘خٕ، ٓٞحء ًخٕ ٖٓ ٣ٔؼِٜخ ٛٞ ٍث٤ْ حُـٔؼ٤ش أٝ أ١ ػؼٞ ٖٓ أػؼخء 

 . "ح٩ىح٣ٍش

حُـٔؼ٤ش ك٢ كؼٍٞ حُٔ٘خٓزش حُٔؼ٤٘ش  ٓشخًٍشٓيٟ أ٤ٔٛش  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٝطوٍَ 

خص حُظ٢ هي ط٘ؼٌْ ػ٠ِ ٤َٔٓس حُـٔؼ٤ش ٝططٍٞٛخ ؿَحء ٌٛح حُلؼٍٞ. ًؤٕ ٣ويّ ٝح٩ػخك

 ٖٓ ٣ٌِق رٌُي رلؼخً ك٢ ٓٞػٞع ًٝ أ٤ٔٛش أٝ ٣ويّ أٍٝحم ػَٔ ٣ٝشخٍى ك٢ حُٔ٘خهشخص

 ٓغ حُلخػ٣َٖ.حُظٞط٤خص اطيحٍ ٝٝطزخىٍ ح٥ٍحء  ٝحُلؼخ٤ُخص

ٝٓزِؾ  ق رظِي حُٜٔٔشٖٓ ٣ٌِ   ،ر٘خًء ػ٠ِ حهظَحف حَُث٤ْ ،ُِـٔؼ٤ش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٝطليى 

ً٘ٔزش ٖٓ ح٧ػزخء  ، ٝطليى ه٤ٔظ٣ٌٕٝٚٞ رلٔذ حُٔوظؼ٤خص .حُيػْ حُٔخ٢ُ ح١ٌُ ٤ٓويّ ُٚ

 حُٔويٍس ٌُُي. 
  

6.4  الجوائز التقديرية 

 72مبدة 

 

ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ طوي٣َ أ١ ٖٓ أػؼخثٜخ ػ٠ِ ػطخثٚ أٝ ، رشوض ٍث٤ٜٔخ ،طويّ حُـٔؼ٤ش ى٣ٍٝخً 

إ ػ٠ِ حُظؼ٤ي حُٔخى١ أٝ  ، أٝ ٝهٞكٚ ا٠ُ ؿخٗزٜخك٢ ٤َٔٓطٜخ ىػٔٚ أٝ طشـ٤ؼٚ ُٜخ

، ًُٝي ر٘خًء ػ٠ِ ٌٛح حُظوي٣َ ح١ٌُ ٣ٔظلوٚ ك٢ ٓٞحُحس اُظلخطش ٣ٍِٓشحُٔؼ١ٞ٘. كظويّ ُٚ 

 أٝ ؿخثِس أٝ أٝ طًٌخٍ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ شٌَ ىٍع أٝ ٤ٓيح٤ُش أٝ ٝٓخّ .ٓٞحكوش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"

ًٔخ هي ٣ٌٕٞ طوي٣ْ ٌٛٙ ح٩ُظلخطش ُيٟ طوخػي ػؼٞ . ػ٠ِ ٗلٞ ًُي ؿ٤َٛخ أٝ طوي٣َ شٜخىس

 حُـٔؼ٤ش ك٢ ػِٔٚ أٝ رِٞؿٚ حُٖٔ حُوخ٤ٗٞٗش ٫ٗظٜخء حُويٓش ك٢ حُؼَٔ.

رٔٔخػيس ُـ٘ش شئٕٝ حُؼؼ٣ٞش، ٗظخٓخً ػخرظخً ُظ٣ُٞغ طِي حُظوي٣َحص  "،ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"طؼغ 

  ػ٘يٓخ ٣ٔظٞؿذ ح٧َٓ.

ك٢  رخٓظَٔحٍ ُيٟ حُـٜخص ح٤َُٔٓش حُٔؼ٤٘ش ٔؼ٢حُ "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" ػخطن ػ٠ِ ٣وغًٔخ 

ٓؾ حرَه٬ٍ  ٖٓ ء حُـٔؼ٤شأػؼخٓخ هي ٣ٔظلوٚ ٩ىٍحؽ  ،ٖٓ ُٝحٍس حُؼوخكش ٝؿ٤َٛخ ُز٘خٕ،

ػَرٞٗخً ُٔخ  ح١ٌُ طؼؼٚ طِي حُـٜخص ،ػ٠ِ حُٔٔظلو٤ٖ ظوي٣َ٣شحُٝٓٔش ح٧ٝـٞحثِ حُ ط٣ُٞغ

 ٖٓ ػٞحرض ٝؽ٤٘ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ. ٛئ٫ء ٣ويٓٚ
 

7.4   المسمكية العقوباتالمخالفات و 

 73مبدة 

 
 أٝ ش أٝ طـخُٝ حُظ٬ك٤خص حُٔظخكش ُٚ،٤ٌِٔٔحُٔوخُلخص أ١ ٖٓ حُ حُـٔؼ٤ش اًح حٍطٌذ ػؼٞ

  ح٤ُٜجش"  روَحٍ ٖٓ  ٣لخٍ ،رخُـٔؼ٤ش  حُٔؼ١ٞ٘أٝ   حُٔخى١ حُؼٍَ  اُلخم   شؤٗٚ  ٖٓ ٓخًَ 
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 ظَطذطٝػوٞرش ٝٓخ ٣ُ٘ٔذ ُٚ ٖٓ ٓوخُلش ا٠ُ ٓـِْ طؤى٣ز٢ ُِ٘ظَ ك٢ حُظٜٔش  "ح٩ىح٣ٍش 

روَحٍ طظيٍٙ حُظ٢ طزض  "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"٠ اُ رٌٜح حُشؤٕ ػْ ٍكؼٚٝاػيحى اهظَحف  ػ٤ِٜخ،

  .ػ٠ِ هَحٍ حُؼوٞرش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش"ٝطِِّ ٓٞحكوش ػِؼ٢ أػؼخء  كٍٞ ٌٛح حُٔٞػٞع.

" ػ٠ِ حهظَحف حُٔـِْ خٓش٤ُٜجش حُؼأٓخّ "ح حُظظِْ ٝح٩ػظَحع٣ٝلن ُِؼؼٞ حُٔوخُق 

ًُٝي  ٤جش ح٩ىح٣ٍش" رشؤٗٚ، ٓظ٠ ًخٕ حُلٌْ ػ٤ِٚ رخُلظَ ٖٓ حُـٔؼ٤ش،حُظؤى٣ز٢ ٝهَحٍ "حُٜ

" ك٢ "ؿٔؼ٤ش ػ٤ٓٞٔش" ػخى٣ش ِٓطش خٓش٤ُٜجش حُؼ. ُٝـ"حه٬ٍ أٓزٞػ٤ٖ ٖٓ طخ٣ٍن طزِـٚ

حُزض حُٜ٘خث٢ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ رؤًؼ٣َش ح٧ػؼخء حُلخػ٣َٖ. ٝك٤ٔخ ػيح ًُي، ٣ؼظزَ هَحٍ 

 ث٤خً."ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" رخُؼوٞرش رخطخً ٜٝٗخ

ٔخ ٣٘شؤ ٖٓ ه٬كخص ىحهَ حُٔلخًْ حُؼي٤ُش حُٔي٤ٗش ٝحُـِحث٤ش ٢ٛ حُظخُلش ُِلظَ ك٤ إ 

، ٣ٝٔظٞؿذ ُِٝوٞح٤ٖٗ حَُٔػ٤ش ظٜخ٣ليع ٖٓ ٓوخُلخص ٝطـخُٝحص ٧ٗظٔهي أٝ ٓخ  ،حُـٔؼ٤ش

 ك٢ ٌٛح ح٩ؽخٍ.  ٓؼخُـظٚح٧َٓ 
  

 74مبدة 

 

ػ٬ػش ػ٘يٓخ طيػٞ حُلخؿش، ٣ٌٕٝٞ ٖٓ  ٣شٌَ ٓـِْ حُظؤى٣ذ حُٔشخٍ ا٤ُٚ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش

، ٖٓٔ ٓؼ٠ ػ٠ِ حٗظٔخرْٜ رشٌَ ػخّ حُـٔؼ٤ش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش أٝ ٖٓ أػؼخء ٖٓ أػؼخء

٣ٝـ١َ  .ا٤ُٜخ ػشَ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ ٝأٝ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ حُلوٞم ٝحُيٍحٓخص حُوخ٤ٗٞٗش

حَُث٤ْ َٓؿلخً أٝ  رؤًؼ٣َش أػؼخثٜخ، ٓغ اػظزخٍ طٞصط٤ٌِلْٜ رظٞحكن ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش أٝ 

  ٗخثذ حَُث٤ْ ٛٞ حَُٔؿق ك٢ كخٍ ؿ٤خد حَُث٤ْ أٝ طؼ٤ِن ػؼ٣ٞظٚ.  طٞص حػظزخٍ
  

8.4   الداخمي النظام"تعديل" 
 75مبدة 

 

طؼي٣َ "حُ٘ظخّ حُيحه٢ِ" ُِـٔؼ٤ش ك٢ "حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش" ُـ"ح٤ُٜجش حُؼخٓش"، ك٢ ؿِٔش  ٣ٌٖٔ

ٖٓ  رخُٔخثشؿ٤َ ػخى٣ش طُؼوي ر٘خًء ػ٠ِ حهظَحف "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" أٝ ر٘خًء ػ٠ِ حهظَحف ػش٣َٖ 

ػِؼ٢  أػؼخء حُـٔؼ٤ش  ٣ٝوظؼ٢ حُ٘ظخد حُوخ٢ٗٞٗ ُؼويٛخ كؼٍٞ .أػؼخء "ح٤ُٜجش حُؼخٓش"

ك٢ كيٝى ٓخ طٔٔق رٚ ٝ ،رٔٞحكوش أًؼ٣َش أػؼخء حُـٔؼ٤ش إٔ ٣ٌٕٞ حُظؼي٣َػ٠ِ ح٧هَ. ػ٠ِ 

  حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش حَُٔػ٤ش ح٩ؿَحء.

 ،ٖٓ حُ٘ظخّ ح٧ٓخ٢ٓ 33ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ حُٔخىس  طؼي٣َ حُ٘ظخّ حُيحه٢ِ ١َٔ٣ٌٙٛ ػ٠ِ ؿِٔش 

ُٝـٜش حَُٜٔ حُٔليىس ُِيػٞس  رظٍٞس هخ٤ٗٞٗش حًظٔخٍ حُ٘ظخد ٝحٗؼوخى حُـِٔشُـٜش هخطش 

ُـٜش  ٌٛح ٖٓ حُ٘ظخّ حُيحه٢ِ ١َٔ٣ٝ76 ػ٠ِ  كؼٍٞ ٌٛٙ حُـِٔش ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس  .ا٤ُٜخ

 حُظظ٣َق ُؼؼٞ حُـٔؼ٤ش طل٣ٞغ ٖٓ ٣ٔؼِٚ ك٢ كؼٍٞٛخ.
  

5  إنتقالية امأحك 

 76مبدة 

 

حُوخثٔش، ٖٓ ػٖٔ ح٣٫ُٞظ٤ٖ حُٔظظخ٤ُظ٤ٖ حُِظ٤ٖ  ٣٫ٝش "ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش" حُلخ٤ُش٫طلظٔذ 

. ٣ٝزو٠ ُٚ حُلن رؼي حٗظٜخء ٣٫ٝش "ح٤ُٜجش ك٤ٜٔخ ًَُِٔ حَُثخٓشحُظَشق  حُـٔؼ٤ش٣لن َُث٤ْ 

 ٤ُِٜجش ح٩ىح٣ٍش إ   ح٣٫ُٞظ٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ ه٬ٍ  ٌُٜح حًَُِٔحُظَشق  ح٩ىح٣ٍش" حُلخ٤ُش ٓزخشَس 
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 ًخٕ ك٢ ػيحى ٖٓ حٗظوذ ػؼٞحً ك٤ٜٔخ. 
 

 77مبدة 

 

ح٩ىح٣ٍش ُِـٔؼ٤ش حُظ٢ ٣ٞؿزٜخ ٌٛح حُ٘ظخّ. ٝا٠ُ إٔ طظٞكَ حُز٤خٗخص  حُظَط٤زخصُل٤ٖ حًظٔخٍ 

ح٬ُُٓش ٤ُز٠٘ ػ٠ِ حُش٢ء ٓوظؼخٙ، ٣ٌٖٔ حُظـخػ٢ رظٍٞس ٓئهظش ػٖ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ٫ 

شَؽ أ٫ طٌٕٞ  ؤٜٗخ ُْ طٌٖ،ًٝحػظزخٍٛخ  َٓحػخطٜخ ك٢ حُٞهض حُلخػَ،ططز٤وٜخ ٣ٌٖٝٔ 

. ػ٠ِ إٔ طوّٞ حُـٜخص حُٔٔئُٝش ك٢ حُـٔؼ٤ش، أٓخ٤ٓش ٫ٝ طٔزذ أ١ ػٍَ ُِـٔؼ٤ش أٍٓٞحً 

٧ؿَ  ،، ك٢ أهَد ٝهض ٌٖٓٔىٕٝ ارطخء، رخٓظٌٔخٍ حُ٘ٞحهض ح٩ىح٣ٍش ٝٓخ ٣ِِّ ٖٓ ر٤خٗخص

 طظ٣ٞذ ٌٛح حُوَِ ٫كوخً. 

  

 78مبدة 

 

  ،ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُ٘ظخّ ح٧ٓخ٢ٓ ٝٗظٞطٚ

 ٓٞػغ حُظ٘ل٤ٌ، ٌٛح  حُيحه٢ِ كخٍ ٝػغ حُ٘ظخّٝ

حُ٘ظخّ أٝ ٫  أكٌخّ ٌٛح حُظ٢ طظؼخٍع ٓغ ٚٝطِـ٠ ًخكش أكٌخٓ ٣ِـ٠ حُ٘ظخّ حُيحه٢ِ حُٔخرن

  طظلن ٝٓؼٔٞٗٚ.
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