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 اب األولــــالب

 التسمية والتعاريف 
 

 األولالفصل 

 التعاريف التسمية و

 

 األحزاا  والتنظممزاا الاماةزم قانون  أحكامقتضى موب ، النظام اهذ أحكامتنشأ بموجب  (:1مادة )

مز   (13) وفقزا  لممزادة الجمهوريز رئاةز  قرار م والئحته التنفمذي  الصادرة ب1991( لان  66رقم )

تحز   حزا ، 1991أكتـوبر/ /17الموافـق: ، ـه1412ربمع الثاني//9: قانون األحاا  والصادر 

 Yemeni Republican Federal –تحزادا الممنزي الحزا  الجمهزورا اال) ازمى ي التأةزم 

Party )جنززي الززرب   دف مزز  نشززا هوال ياززته ، وذمزز  مالمزز  ماززتقم شخصززم  ابتراريزز   يكززون لززه

 .المادا

 

 Yemeni –تحادا الممنزي الجمهورا اال حا النظام األةاةي لمبـ )يامى هذا النظام  (:2مادة )

Republican Federal Party  ) 

                                                                                        

ويجزو  ننشزاف فروبزا  لزه  ، باصزم  الجمهوريز  الممنمز ا  رئمازما  فزي مقزر حزا يكزون لم (:3مادة )

وأينمززا تتواجززد الجالمززاا الممنمزز  فززي الخززار  ، بمززا ال  فززي منززا ق الجمهوريزز لممارةزز  نشززا ه 

مواثمق األمم المتحدة واإلبالن العزالمي لحقزوا اإلنازان دةتور الجمهوري  الممنم  ، ويتعارض مع 

 المواثمق والعهود اإلناانم  ذاا الصم .والقانون الدولي وجممع 

 

مزالم تزد  ، المعزاني المرمنز  قزري  كزه منهزا  والعرزاراا الزواردة أدنزى هزذ  لأللفزا يكون  (:4مادة )

  -القرين  او ةماا النص بمى خالف ذلك:

 .الجمهوري  : الجمهوري  الممنم  -1

 .ا الاماةم األحاا  والتنظممام بشأن 1991( لان  66: القانون رقم )القانون -2

( 13) وفقزا لممزادة مجمز  الرئاةز : الالئح  التنفمذي  لمقزانون الصزادرة بقزرار الالئح  التنفمذي  -3

 م  قانون األحاا .

( مزز  قززانون 13لجنزز  شززاون األحززاا  والتنظممززاا الاماةززم  المشززكم  وفقززا  لممززادة ) المجززـن : -4

  األحاا .

 Yemeni Republican Federal –تحززادا الممنززي )الحززا  الجمهززورا اال :حززا ال -5

Party). 

 الدةتور: هو دةتور الجمهوري  الممنم . -6

 . وفروع الجالماا بالخار  الجمهوري  الممنم النطاا الجغرافي :   -7

 – )ل  ترى الدنما بمى أرضي وصماهو،  الممني تحاداالشعار: شعار الحا  الجمهورا اال -8

 .( تحما جمهوري  المم  االتحادي –جمهورا اتحادا يمني 

مز  ثالثز  أجزااف هزي: رمزا النازر  الممنزي تحزاداما: يتألف رمزا الحزا  الجمهزورا االالر -9

، ورما درع العمم الممني فزي الطمر الجمهورا الممني رما المشتق م  لمدالل  بمى الجمهوري 

المؤيزدة ألهزداف  الازت  وأهزداف الحزا  الازت  الصدر، و رما ة  نجوم لمدالل  بمزى األقزالمم

ةززفه أي الززذهري وألززوان العمززم الممنززي. و. ألززوان الشززعار هززمرر وأكتززوبر المجمززدتم ثززورتي ةززرت

 .الشعار اةم الحا  بالمغتم  العربم  واإلنجمماي 

 .تحاداالرؤي  العام  لمحا  الجمهورا االالرؤي :  -10
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 به. الرةال : الرةال  العام  لمحا  الموجه  لمعالج  الواقع الممني والنهوض -11

رجعمززاا التززي ياززتند نلمهززا الحززا  فززي تحديززد مرادئززه األةاةززم  و ايتززه هززي الم: المنطمقززاا -12

 الاماةم . 

تحزادا فزي منطمقاتزه ي يرتكا بممهزا الحزا  الجمهزورا االالت األة : هي المرادئ األةاةم  -13

 .الفكري  بند رةم ةماةاته العام 

جمهوريز  ه ا  لتغممزر الواقزع وبنزاف مازتقرالغاياا: هي األهداف التي ياعى م  خاللهزا الحز -14

 .االتحادا مم ال

 .وبما ال يتعارض مع الدةتور والقانون تحقمق  اياا الحا  مرحمما   آلمااالوةائه: هي  -15

الحاضزري  م  فزي كشزوفاا التأةزم  المزوقع األبضزافمجموبز  تتكون م  : الهما  التأةمام  -16

بمزى المشزروع لمحفزا   الفكريز  المرجعمز تعترر الهما  لمحا ، واألو  جتماع التأةماي في اال

  .أةم الت خال  مرحم  وأهدافه

 االتحادي التأةمام : هي مرحم  تأةم  الحا  والتي تنتهي بانتخا  الهما  االداري  المرحم   -17

 .وهما  الرقاب  والتفتمش والررلمان

لهمااته بمى الماتوى االتحزادا كزه هو مؤتمر انعقاد انتخاباا الحا  : تحاداالمؤتمر اال -18

    ةنواا(.)خم دورة خمام 

( ينتخرزون مز  قرزه المزؤتمر بضوا   51التشريعم  لمحا  ويتكون م  بدد ) هما : الررلمانال  -19

 .تحادااال

المؤةاززم   األبضززافمجمززوع  تتكززون مزز و، بززالحا تمثززه أبمززى ةززمط  الجمعمزز  العموممزز  :  -20

  مز (11المزادة رقزم )فزي  الزواردةمم  تنطرق بمزمهم شزرو  العضزوي   حا اللى والمنتارم  ن

  .النظام هذا

الهمازز  أبضززاف  موافقزز  أ مرمزز ب التاكمزز  طريقزز هززي المجنزز  التززي تشززكم  بالمجنزز  التحضززمري :  -21

أو  ها بند انعقزاد مزؤتمر نشزهار الحزا وينتهي بممالحا  تأةم  اإلبداد لدورها ،  التأةمام 

 .بقرار م  الهما  التأةمام 

كزه دورة  المزؤتمر االتحزادا أبضزاف قرزه المنتخرز  مز الهماز  هزي : االتحاديز  الهما  اإلداري  -22

 وضع الاماةاا العام  لمحا  في كاف  المجاالا.بقوم وت .خمام  )كه خم  ةنواا(

 االتحاديزز الهمازز  اإلداريزز  األمانزز  العامزز : هززي الهمازز  التنفمذيزز  الماززؤول  بزز  تنفمززذ قززراراا  -23

 .وقمادة النشا  المومي لمحا  الحا  بموجب ةماةاا

ومزز  بززم    التحززاداالمززؤتمر االرقابزز  والتفتززمش المنتخرزز  مزز  قرززه همازز  هززي والتفتززمش : الرقابزز  همازز   -24

 .أبضائها

مز   المناصزري  لرؤيز  الحزا  الهما  اإلةتشاري : هي هما   وبم  مز  كرزار الخرزراف والماتشزاري  -25

 .االتحادي اختمارهم م  قره الهما  االداري  والخرراا والذي  يتم  الكفافااذوا 

 الممني. تحاداالحا  الجمهورا اال المنتاب نلى بضوي العضو  :الاممه -26

 .شرو  العضوي : مجموب  الشرو  الواجب توافرها لمحصو  بمى العضوي  -27

بمازتوياا الحزا     اإلداريز  الذا يدبو نلمزه رؤةزاف الهمازااجتماع االهو االجتماع العادا:  -28

 مرة واحدة في الان  بمى األقه. لالجتماعالمختمف  

 االتحاديزز الززذا يززدبو نلمززه رئززم  الهمازز  االداريزز  جتمززاع االهززو  -تمززاع  مززر العززادا:االج -29

 وتصدر قراراته بأ مرم  الثمثم . ،المؤتمر االتحاداأو ثمثي أبضاف  لالجتماع

أو المززديرياا أو  المحافظاا/الواليززااأو  قززالممفززي األ حززا  لززهال نشززاهيالفززرع : كززه فززرع  -30

 القانون والئحته التنفمذي . حكامأموجب هذا النظام وبمقتضى ب جالماا الممنم  في الخار ال
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 االتحاديزز  اإلداريزز والتززي تصززدرها الهمازز   الحززا لعمززه  التنظمممزز المززوائ : المززوائ  الداخممزز   -31

 ويقرها الررلمان.

الممنمزز  أو فززي  والمعتززد فززي الجمهوريزز  الحززا مززوا  الززذا تززودع فمززه أ الرنوك/الرنززك : الرنززك -32

 .بالخار فروع الجالماا 

مطروبززاا ووةززائه اإلبززالم الرةززمم  ووةززائه التواصززه الصززحف وال ينبززالم الحززا : هزز -33

 اإلجتمابي لمحا .

  ممتمكاا الحا : هي أموا  وممتمكاا الحا  المنقول  و مر المنقول . -34

 

 

 انيــــالث فصلال

 الرؤية العامة للحزب

  الرؤية العامة للحزبأوالً :

 

 -: YRFP -تحادي اليمني وري االالحزب الجمههية ما :(5مادة )

التداو  و ،متعددة األقالمم الدول  االتحادي درالي يمني، يؤم  بالديمقرا م  ومهو حا  ةماةي ف   

 العمه الاماةي في ن ار دةتور الجمهوري  الممنم  والقوانم  النافذة.   ويمارسمطالاممي لما

 

   الرؤية ::(6مادة )      
   "ي  مدنم  حديث .جمهوري  يمنم  اتحاد "

   الرسالة :: (7مادة )

االةهام في نبالف شأن النظام الجمهورا والدول  االتحادي  والموا ن  المتااوي  وتكافؤ الفرص 

 26الثورة الممنم  )مي لمامط  م  خال   تطرمق أهداف وتطوير العممم  الاماةم  والتراد  الام

 لديمقرا م  وتطرمق الدةتور والقوانم  النافذة.كتوبر( واإللتاام بالممارة  اأ 14ةرتمرر و

 

 : المنطلقات ثانياً :
 منطمقاا الحا  الجمهورا االتحادا: (:8مادة )
 المجمدة. 1963اكتوبر  14الخالدة ، وثورة  1962ةرتمرر  26أهداف ثورة  .1

 م.1990مايو  22لوحدة الممنم  ا .2

 مخرجاا مؤتمر الحوار الو ني. .3

 تحادي .جمهوري  المم  االدةتور .4

 قمم الحرك  الو نم  التقدمم .  .5

 اإلبالن العالمي لحقوا اإلناان والمواثمق الدولم . .6

 

 : الغايات اً :ثالث
 -:اآلتم  األهدافلتحقمق  هتنشطأو بمالهأ في حا ال هدفي (:9مادة )

لتخمص م  كاف  المظاهرالمممشماوي  الااللم  والطائفم  والمنا قم  وأجنداتها، ونقام  ا .1

 النظام والقانون بحكم جمهورا اتحادا باد ، متعدد األقالمم.  دول 

بناف جمش اتحادا مهني لحماي  الدول  االتحادي  وشربمتها الدةتوري  وحراة  الثواب   .2

 الو نم  والمتمثم  بالنظام الجمهورا، والديمقرا م .
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رادئ الحري  ، تنمم  ماتوى الشعب نقتصاديا  واجتمابما  وةماةما  وثقافما  برر ترةمخ م .3

 .مم  التنافام  ، واالقتصاد الكميوالعدال  االجتمابم  ، واألق

 ننشاف مجتمع ديمقرا ي مدني متعافي م  التعصب الديني والفكرا ومحو األمم . .4

الحفا  بمى الوحدة الو نم  في نطاا تعايا الهوي  الممنم  وانفتاحها بمى االتحاد  .5

 الكونفدرالي العربي.

األمم المتحدة والمنظماا الدولم  وبدم االنحما  وتدبمم مردأ التعايش احترام مواثمق  .6

 الاممي بم  األمم.

 

 : المبادئ األساسية: رابعاً         

 يؤم  الحا  الجمهورا االتحادا بالمرادئ األةاةم  التالم : :(01مادة )       

ي  ذاا كمان يمني تحاداالهوي  الو نم : يؤم  الحا  بأن الدول  الممنم  هي جمهوري   .1

دبماتها م  امتدادها التاريخي أصرغ  دينم  معمن  ، تاتقي الهوي   ابترارا ال يجو  نبطاؤ 

لجممع األديان والمذاهب واألبراا والثقافاا  والحضارا الممني ، وأن الدول  هي الو  

 والمنا ق دونما أا تممما.

جتمابم  والحرياا ل  العدال  االدول  الممنم  هي دومدنم  الدول : يؤم  الحا  بأن ال .2

المتااوي  وتكافؤ الفرص وتقديم الخدماا بمراباة الفااا األكثر  والمااواة والموا ن 

 حاج  والمنا ق المحروم .

 ا  ي وحدة ةمادي  ةماةمتحادي  هؤم  الحا  بأن الدول  الممنم  االالوحدة الو نم : ي .3

 .ا  بقائديو ا  اجتمابمو ا  ثقافمو  ا  ياألقالمم نقتصاد ال تتجاأ، متنوب  ا  وجغرافم

ةمادة القانون: يؤم  الحا  بأن دةتور الدول  الممنم  هو المصدر الوحمد الذا يحتكم نلمه  .4

بالتااوا برر قضاف باد  وماتقه. ومردأ الفصه بم  الامطاا،  جممع الموا نم 

 .والحوكم  الرشمدةوالمشارك  في صنع القرار، 

  بمردأ حري  ننشاف أحاا  ةماةم  أو تحالفاا ةماةم  واالنتماف الديمقرا م : يؤم  الحا .5

 خر في ن ار الثواب  الو نم .الاممي لمامط  و القرو  باآل نلمها م  أجه التداو 

محارب  الفااد: يؤم  الحا  بقدةم  موارد الدول  ، ومكافح  الفااد اإلدارا والمالي  .6

لمعايمر النااه ،  ماةم  واإلداري  وفقا  وقمم األخالا الا والاماةي برر نرةاف مرادئ

 األم  القومي لمدول  ومصالحها. وتعايا أجهاة الرقاب  والتفتمش ومكافح  الفااد وحماي 

مجانم  التعممم: يؤم  الحا  بأنه ال نهض  نال بالتنمم  وال تنمم  نال بالتعممم. وأن التعممم  .7

كما يعترر الحا  أن الطالب والمعمم األمثه لحه المشكالا.  والرحث العممي هو األةمو 

الجمهورا االتحادا الممني بمى  هما أبمى مكان  بالدول  الممنم  وأولوياتها. ويؤكد الحا 

 ضرورة مجانم  التعممم ومحو األمم  لجممع أبناف الشعب الممني دون تممما.

قالممها والتنمم  النهض  الممنم : يؤم  الحا  بأن نهض  الدول  مصدر  اإلدارة التنافام  أل .8

الدول  الرشري  والرمام  والعممم ، ونمكانماا القمادة الناائم  والشرا ،  الماتدام  لمقدراا

واالبداع والرحث والخما  العممي. وتعاياموقع مصال  المم  اإلقمممي برر االةتثمار 

 الو ني واألجنري بما اليخه بالامادة الممنم  بمى كامه الترا  الو ني.

د الكونفدرا  العربي : يؤم  الحا  بأن الدول  الممنم  هي جاف ال يتجاأ م  اإلتحاد اإلتحا .9

 يحفظ لكه قطر ةمادته وبقمدته في ةرمه تحقمق النهض  الشامم . الكونفدرالي العربي الذا
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الاالم العالمي: يؤم  الحا  باحترام المواثمق والمعاهداا واألبراف الدولم  الموقع   .10

التطرف واإلرها  وترةمخ مرادئ حقوا اإلناان، وبدم  ح  كه أشكا مع المم ، ومكاف

 .خارجي لتحديد مصمر الشعب الممنيالتدخه ال
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 نيالباب الثا

 حكام العضويةأ

 ولالفصل األ

 الجزاءات ،زوال العضوية ، شروط العضوية 
 

الفقزرتم   ( مزع مرابزاة أحكزام11مزادة )بحازب  :لعضوية في الحزب كتساب اشروط ا: (11مادة )

 . والشرو  المضاف  لمحا  لقانون األحاا  والتنظمماا الاماةم  (10( م  المادة )3،4)

 .يمني الجنام أن يكون  .1

 باما . (18أن ال يقه بمر  ب  ) .2

 ويعمه بمى تحقمقها. أن يكون مؤمنا  بأهداف الحا  ومرادئه وتوجهاته .3

 المدنم  كامم  .اةم  والام ن يكون كامه األهمم  القانونم  متمتعا  بحقوقهأ .4

أن ال يكززون قززد صززدر بحقززه حكززم قضززائي بحرمانززه مزز  العمززه الاماةززي أو بجريمزز  مخم زز   .5

 وبحكم قضائي ما لم يك  قد رد نلمه ابترار .أبالشرف أو األمان  

أال يكون له أا ارترا  بالجماباا الدينم  المتطرفز  وأن يكزون متحزررا  مز  األيزديولوجماا  .6

 المتعدي .

النافزذة برزر أو  م نةتقالته خطما  م  أا ننتماف ةماةي ةابق ويقر والؤ  لمحا  كتابمزا  أن يقد .7

 .لذلكاإللكترونم  المخصص  

برززر األ ززر التنظمممزز  أو النافززذة اإللكترونمزز  المخصصزز   كتابمززا   االنتاززا أن يتقززدم بطمززب  .8

 لذلك، مؤيدا  بالوثائق المؤكدة لشخصمته.

 ة في هذا النظام.ن يادد رةوم اإلنتاا  المقررأ .9

 . الالئح  شرو  أنما  العضوي  بدق تحدد .10

 
التقزدم بطمزب خطزي  (31المزادة ) لم  تنطرزق بممزه شزرو  العضزوي  الزواردة فزي يحق (:21مادة )

  الرز وفروبزه حزا فزي ال اإلداريز وبمى الهماز  ، لالنتاا   حا في ال اإلداري رئم  الهما   نلى

فزي   ويعترر مضي شزهر دون الرز ، م  تاريخ تقديمه لمطمب عأةروفي الطمب في مدة ال تايد ب  

 لجنز  شزاون األحزاا الزتظمم لزدى  ويجزو  لمز  رفزل  مرزه لمعضزوي  ، بمثابز  قرزو  مب المتقدم 

 بال ه بالرفل.نخال  شهر م  تاريخ 

 
حكززام ألا مخالفزز  تتعززارض مززع أراف بضززواقتزز حززا االتحاديزز   اإلداريزز يحززق لمهمازز   (:31مااادة )

 -:اآلتم  اإلجرافااتخاذ والئحته التنفمذي  وهذا النظام ن ونالقان
 التنرمه والموم. -1
 الشفهي. اإلنذار -2

 الخطي . اإلنذار -3

 .التجريد م  الماؤولم  التنظممم  -4

 .لمدة محددة تجممد العضوي  -5
م  قره هما  الرقاب  يصادا بممه االتحادي  م  الهما  االداري   بقرار ماربالعضو فصه  -6

 . والتفتمش
 االجرافاا المذكورة أبال  تتخذ بالترتمب حاب الترقمم. -7
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 -:اآلتم تاو  صف  العضوي  م  العضو في الحاالا  :(41مادة )
 .الوفاة -1
 همم  القانونم .فقدانه لأل -2
 العهد التي بممه.ونخالف بعد الوفاف بكاف  االلتااماا  خطما  المارر  اإلةتقال  أو االناحا  -3
مصادقا  بممه م  هما  الرقاب   االتحادي الهما  االداري  صدور قرار الفصه مارب م   -4

 والتفتمش.
 

 الررلمانالمفصو  العودة نلى الحا  يشتر  موافق  أوفي حا   مب العضو الماتقمه  (:15)مادة

 بمى ذلك في اجتمابها العام.

 

 الفصل الثاني

 األعضاءحقوق وواجبات 

 
 -:اآلتم بالحقوا  حا يتمتع بضو ال (:61مادة )

فزي الموضزوباا والمازائه  حضور اجتماباا الجمعم  العموممز  وابزداف آرائزه ومقترحاتزه -1

 المطروح  لمنقاش.

 الهما  االداري  االتحادي .التصوي  بمى قراراا  -2

بمختمزف  أو هماز  الرقابز  والتفتزمش الررلمزانو أ اإلداريز   واالنتخا  لعضوي  الهماز  الترش -3

 .الماتوياا

 .حا منحها الي التمتع بالماايا التي -4

  تقريريز  أو تنفمذيز  في أي  قضزم كتابما فمما يتعمق بأوضاع الحا اإلدالف بالرأا شفويا أو  -5

 . تم  الحا 

 اإلداريزز وفززق قززراراا الهمازز  العامزز  شززكه دورا بزز  مجمززه نشززا اا الحززا  أن يُعمززم ب -6

 .االتحادي 

 مكتو . بناف بمى ر رته الخاص  بمى أن يوض  أةرا  ذلك بشكه ترك الحا  -7

أا بمزه ممزداني المكافااا واالةتحقاقاا المالم  الال مز  مقابزه  الحصو  بمىحق العضو  -8

أو مز   االتحاديز  اإلداري بناف بمى تكممف رةمي م  قره رئم  الهما   يخدم أهداف الحا 

 ينو  بنه.

  

 -:اآلتم بالواجراا  االلتاام الحا بمى بضو  (:71مادة )  

وأهدافه والعمه بمى تنفمزذ برنامجزه وقراراتزه ومواقفزه الاماةزم   بمرادئ الحا لتاام اإل -1

 والو نم .

 .أن يحافظ بمى أةرار الحا  ويصون أمالكه العام  ومقدراته -2
التقمد بأحكام القانون والئحته التنفمذي  وهذا النظام والموائ  الداخمم  لمحا  بند قمامه بأا  -3

 مهام أوأبما  تتصه بنشا  الحا .
 .ه جهد  لتوةمع دائرة تأثمر الحا  اإلجتمابم  والشعرم أن ياعى بك -4
 وفي موابمدها. حا شتراكاا الماتحق  بممه لمتاديد الرةوم واإل -5
لها م  قره  يدبىأو تتطمب حضور   اجتمابااا أم  والجمعم  العموم اجتمابااحضور  -6

 و لجن  الرقاب .أ االتحادي  اإلداري الهما  
 .االتحادي  اإلداري م  قره الهما   يكمف بهاتنفمذ المهام التي  -7
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 الداخمم . م بالنظام األةاةي لمحا  ولوائحهاإللما -8
بنصرا يخالف  وأ منا قي أا ةموك أن يمارس اليجو  لمعضو أن يتعصب لرأيه أو -9

  الدةتور.
 أال يو ف ماؤولماته الحابم  لمصالحه الخاص . -10
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 ثالثالباب ال

 تكويناته ومهامه الهيكل التنظيمي:
  (:81دة )ما

 :اآلتي م  محا  التنظممي ل همكهال يتحدد

 الجمعم  العمومم . -1

 الررلمان. -2

 .االتحادي  اإلداري الهما   -3

 األمان  العام . -4

 .الرقاب  والتفتمش هما  -5

 .الهما  االةتشاري  -6

 .خار  الجمهوري  داخه و الحا فروع  -7

  

 

 ولالفصل األ

 تكوينها ومهامها – الهيئة التأسيسية

 
أةم  الحاضري  لالجتماع تتكون م  مجموب  األبضاف الموقعم  في كشوفاا الت:  (19مادة )

لمحفا  بمى المشروع وأهدافه خال   الفكري األو  لمحا ، وتعترر الهما  المرجعم   التأةماي

ها مادام  ال تتعارض مع أحكام القانون وتكون توصماتها ممام  لجممع أبضاف التأةم . مرحم 

 لمحا . والنظام األةاةي

 

بضائها الهما  التأةمام  صحمحا  بحضور األ مرم  المطمق  لعدد أيكون اجتماع  (:02مادة )

فإذا لم يكتمه ةاب   (24لمدة )( فإذا لم يكتمه النصا  أُجه االجتماع 1الماجمم  )النصف +

ر ةاب  ويكون في هذ  الحال  صحمحا  بم  حض (نصفالنصا  في االجتماع الثاني يؤجه لمدة )

 م  األبضاف.

 

بأ مرمز  بزدد أصزواا أبضزائها العاديز   الهماز  التأةمازم أو قزراراا  توصزمااتصدر (:12مادة )

 -الحاضري  وتتولى ممارة  المهام والصالحماا اآلتم :

الاماةي لرؤي  ورةال  وأهداف ومرادئ الحا  مز  قرزه جممزع  التوجه ةمربمى اإلشراف  -1

الخطا  الاماةي واإلبالمي لمحزا  أثنزاف مرحمز  را والمنهج الفكنقرار و الهمااا لمحا 

 .التأةم 

 ولوائحززه الداخممزز  والررنززامج الاماةززي الرؤيزز  العامزز  والنظززام األةاةززيالمصززادق  بمززى  -2

 أثناف مرحم  التأةم . محا ل

 .تشكمه المجن  التحضمري  -3

 التأةم . مرحم أثناف   المجن  التحضمري وأبما  المصادق  بمى تقارير -4

والززذا يتضززم  نيززراداا ومصززروفاا  جنزز  التحضززمري التقريززر المززالي لمق  بمززى المصززاد -5

 .التأةم  مرحم أثناف المالي  أدافهاالحا  و

 ثناف التأةم .مفترة المالم  ألالمماانم  التقديري  قرارن -6

ا مزحزا  بزدم انجزا  مهامهالتحضزمري  تمديد فترة بمه المجن  التحضمري  أو اةتردا  المجن   -7

 .م  هذا النظام (25لمحددة لها في المادة رقم )المدة ا في
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 وتدر  في جدو  األبما . المجن  التحضمري أا ماائه أخرى تعرض م  قره  -8

هماززز  المزز  بعزززد نقرارهززا جمازززاا اجتمابززاا الهمازز  التأةمازززم  فززي محاضززر  تززدون (:22مااادة )

وتوثززق فززي  أةززم التخززال  مرحمزز   المجنزز  التحضززمري رئززم  ومقرريوقززع بممهززا التأةماززم  ، و 

  الرةمم . ةجالا الحا 

 

 والررلمان االتحادي تنتهي أبما  الهما  التأةمام  بمجرد انتخا  الهما  اإلداري   ( :32مادة )

 في الدورة الخمام  األولى النعقاد المؤتمر االتحادا. وهما  الرقاب  والتفتمش

 

 

 ثانيالفصل ال

 تكوينها ومهامها – اللجنة التحضيرية

 
، بالتاكم  تم اختمارها م  قره الهما  التأةمام المجن  التي هي  المجن  التحضمري ( : 42) مادة

 هاممام  لجممع أبضاف قراراتها ، وتتخذ قراراتها باأل مرم  ، وتكونأبضاف( 9) بدد وتتكون م 

  مادام  ال تتعارض مع أحكام القانون والئحته التنفمذي  وهذا النظام. خال  مرحم  التأةم 

 

 أشهر( م  تاريخ اختمارها. 9تاتمر أبما  المجن  مدة ) (:52مادة )

 

انتخززا  الهمازز  حتززى  مر األبمززا  التأةماززم لمجنزز  التحضززمري  بمهززام ندارة وتاززمتقززوم ا (:62مااادة )

 -وتتولى ممارة  المهام والصالحماا اآلتم :، في الدورة األولى االتحادي االداري  

أثنززاف  لمصززادق  بممهززا مزز  الهمازز  التأةماززم وا ممزز  لعمززه الحززا المززوائ  الداخكافزز  نبززداد  -1
 مرحم  التأةم .

 .أثناف مرحم  التأةم  تحديد الرنك الذا ةتودع لديه أموا  الحا  -2

والمرزال  التزي أنفقتهزا فززي فززي الفتزرة التأةمازم  بمزا  الحزا  بز  أ الدوريز نبزداد التقارير -3
 .أثناف مرحم  التأةم  رهاإلقرا الهما  التأةمام تنفمذها وبرضها بمى 

أو التصزوي  فزي حزا  بزدم  بم  أبضافها تو يع مهام أبضاف المجن  التحضمري  بالتوافق -4
 .أثناف مرحم  التأةم  التوافق

مزز  بززم  أبضززائها أو مزز   مززرهم وتحديززد  حززا لمم  أو منززدوبم  مناززقم  تنظممزز كممززفت -5
 أثناف مرحم  التأةم  ممهامه

 الهماز  التأةمازم وبرضزه بمزى  لممزؤتمر العزام لهشزهاريري  مشروع الموا ن  التقدنبداد  -6
 إلقرار  أثناف مرحم  التأةم .

الهماز  ومراجع  تقرير المحاةب القانوني وبرضهما بمزى  التقرير اإلدارا والمالينبداد  -7
 .أثناف مرحم  التأةم  إلقرارهما التأةمام 

المززؤتمر ديزز  و مززر العاديزز  والعا الهمازز  التأةماززم اإلبززداد والتحضززمر لعقززد اجتمابززاا  -8
 .أثناف مرحم  التأةم  في موابمدها المحددةاألو   االتحادا

( 15(، )14(، )13لمزواد )تطرمزق اووفقزا  لأثناف مرحم  التأةم  في قرو  العضوياا  الر  -9
  م  هذا النظام.
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مازجمم  تماع المجن  التحضزمري  صزحمحا  بحضزور األ مرمز  لعزدد أبضزائها اليكون اج (:72مادة )

ةزاب  فزإذا لزم يكتمزه النصزا  فزي  (24( فإذا لم يكتمه النصا  أُجزه االجتمزاع لمزدة )1)النصف +

ةززاب  ويكززون فززي هززذ  الحالزز  صززحمحا  بمزز  حضززر مزز   االجتمززاع الثززاني يؤجززه لمززدة )نصززف(

 .األبضاف

 
المجنز   باديز  باأل مرمز  المطمقز  لعزدد أبضزافالغمر المجنز  التحضزمري تصدر قراراا  (:82مادة )

 -في األمور اآلتم :أثناف مرحم  التأةم  ( الثمثم )  التحضمري 

بتقززديم المرززرراا لززذلك بشززر  مصززادق  الهمازز  المجنزز  التحضززمري   نلززىأا بضززو  نضززاف  -1

 التأةمام  أثناف مرحم  التأةم . 

بمززى تو يززع المهززام واألدوار بززم  المجنزز  التحضززمري  ونحا زز  الهمازز  بالتراضززي التوافززق  -2

 ةمام  بذلك.التأ

 

رئززم  المجنزز  المجنزز  التحضززمري  فززي محاضززر يوقززع بممهززا تززدون جماززاا اجتمابززاا (: 29مااادة )

وتوثق في ةجالا الحزا   مقرر المجن  التحضمري  م  ينو  بنه في حال   مابه و التحضمري  أو

  لمهما  التأةمام .وتامم صورة منها 

 
الهمازز  اإلداريزز   ةقمززاد اا  الترشزز  النتخابززجنزز  التحضززمريال يجززو  ألا بضززو بالم (:03مااادة )

 نال بعززد اةززتقال  العضززو وبززدم ممارةزز  أا مهززام إلبززداد التحضززمر واالنتخززا وفروبهززا  االتحاديزز 

 قرزه الهماز  اإلداريز  مز  أخزرىيعم  أبضافها فزي اختصاصزاا . ويجو  أن أثناف مرحم  التأةم 

 .االتحادي ري  بممها بند انتخا  الهما  اإلداوينتهي . االتحادي 

 

 

 الفصل الثالث

 المؤتمر االتحادي

 
ويتكزون . (ةزنواا خمز دورة خمام  )كه لحا  ا عقادهو مؤتمران المؤتمر االتحادا (:13مادة )

 –الفزززروع ) أقزززالمم حزززا  بمزززى المازززتوى االتحزززادا ومززز  جممزززع أبضزززاف الهمازززاا التنظمممززز  لم

والررلمززان وهمازز  الرقابزز   االتحاديزز داريزز  اإلانتخززا  الهمازز  ب قززوميجالمززاا(  -يززاا محافظاا/وال

وفزق معمزار نازب تمثمزه  نازريالتمثمزه البرزر تطرمزق نمزوذ  والمصزادق  بمزى أبضزافها والتفتمش 

فزي كزه  الممثمز  جالمز (. ثزم يحزدد بزدد المقابزد -محافظ /والي   –لكه فرع ) نقممم  بدد العضوياا

 م : االتحادارقوام انعقاد المؤتم تكونفرع لكه دورة خمام . وي

 ودوائرها ولجانها. االتحادي أبضاف الهما  اإلداري   -1

 اإلداراا واألقاام التابع  لها.بضاف األمان  العام  والقطاباا وأ -2

 االتحادا.أبضاف الررلمان  -3

 اإلتحادا.أبضاف هما  الرقاب  والتفتمش بمى ماتوى  -4

 .همااا األقالممأبضاف  -5

 رؤةاف الوالياا والجالماا. -6
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 اتحادا بالحا . قمادا بالمؤتمر االتحادا بضويامى كه  (:23مادة )       

 
ةزنواا، ولزه  خمز كزه مزرة واحزدة بتماديز  دورتزه اال لمحا  تحادايعقد المؤتمر اال (:33مادة )

أو مز   االتحاديز الهماز  اإلداريز  رئزم  أن يعقد دوراا اةتثنائم  كممزا دبز  الحاجز ، وبطمزب مز  

، وتنعقزد اجتماباتززه فزي العاصززم  أو أا مدينز  يمنمزز  بنزد اقتضززاف التحززادالمزؤتمر اثمثزي أبضززاف ا

 الحاج  لذلك، بمى أن يرم  أبضاف المؤتمر بالحضور قره انعقاد  بشهر.

 

 -ممارة  المهام والصالحماا اآلتم :ب قوم المؤتمر االتحاداي  (:34مادة )

   والتفتمش مرة كه خم  ةنواا. والررلمان وهما  الرقاب االتحادي انتخا  الهما  االداري   -1

 الختامم .لمان   االداري  والمالم  لمحا تقاريرالالمصادق  بمى   -2

 نقرار الحاا  الختامي لمحا  لمان  المالم  الختامم . -3

المصادق  بمى تقريرالمحاةزب القزانوني لمحزا  أو التقريزر المزالي لمحزا  والزذا يتضزم   -4

 .الختامم ي ب  الان  المالم  نيراداا ومصروفاا الحا  ومركاها المال

وتززدر  فززي جززدو   االتحاديزز  نقززرار أا ماززائه أخززرى تعززرض مزز  قرززه الهمازز  اإلداريزز  -5

 األبما .

 

 بزدد أبضزاف المزؤتمر االتحزادابثمثزي الغمر العادي   تصدر قراراا المؤتمر االتحادا(: 53مادة )

 -في األمور اآلتم :

 .تعديه هذا النظام -1

 .جائ  نشا هو تأ أو دمجه حه الحا  -2

بنززافا  بمززى رفززع الهمازز  االداريزز   المززؤتمر االتحززاداةززحب الثقزز  مزز  كززه أو بعززل أبضززاف  -3

 والررلمان.ومصادق  هما  الرقاب  والتفتمش  االتحادي 

االنضزززمام نلزززى اتحزززاد ةماةزززي أو تحزززالف و نزززي بمزززاال يخزززه بالازززمادة ،  الموافقززز  بمزززى  -4

 واليتعارض مع الدةتور والقانون الممني.

حقززوا بمنمزز  بممهززا أواالقتززراض افقزز  بمززى بمززع ممتمكززاا الحززا  أو رهنززه أو ترتمززب المو -5

 تها.انبضما

 

الال مز  لالنتخابزاا فزي  مهزام التحضزمرااتقزوم بهما  رئاةز   تحادايكون لممؤتمر اال (:63مادة )

 مكون  م :ةنواا  كه خم تنعقد كه دورة 

 .تحادااالرئماا  لممؤتمر  – االتحادي الهما  اإلداري  رئم   -1

 .تحادااالنائرا  لممؤتمر  – االتحادي الهما  اإلداري   رئم  نائب -2

 .تحادااالممؤتمر ل ا  رمقر – االتحادي الهما  اإلداري  بام أمم   -3

 .تحادااالالماؤو  القانوني لممؤتمر  –رئم  الررلمان  -4

 .تحاداااللممؤتمر المراقب  –والتفتمشرئم  هما  الرقاب   -5

 

 -ممارة  المهام والصالحماا اآلتم :تحادا االى هما  رئاة  المؤتمر تتول (:73مادة )

 ،للدورة القادمةوالررلمان وهما  الرقاب  والتفتمش  االتحادي النتخا  قمادة الهما  اإلداري   دبوةال -1
 وتنظم الالئح  الداخمم  ذلك.

مزان وهماز  الرقابز  والررل االتحادي برض التقرير الختامي االدارا والمالي لمهما  اإلداري   -2

 .تحادااالوالتفتمش لمدورة الاابق  لممصادق  م  قره المؤتمر 
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لماضززم  لممصززادق  مزز  قرززه المالمزز  ا اززا  الختززامي لمحززا  لماززنواا الخمزز بززرض الح -3

 .تحادااالالمؤتمر 

 واإلشراف بممها. تحاداااللعقد المؤتمر  الحا جان كمه لتش -4

 .تحادااالمماانم  بقد المؤتمر نقرار  -5

 .تحادااالوالمصادق  بممها م  قره المؤتمر  قراركاف  الموائ  الداخمم  لمحا ن -6

 العهدة المالم  والموجاتم  نلى القمادة المنتخر  الجديدة.تاممم  -7

 اةتالم وثمق  شرف القام الو ني لمحا  م  قره القمادة المنتخر  لمدورة الجديدة.  -8

 

مكونزز  مزز  همازز  رئاةزز  المززؤتمر والمزز  قرززه  تحززادااالتدارجمازز  انتخابززاا المززؤتمر  (:83مااادة )

بعد فت  بزا  الترشز  بزاالقتراع الازرا المراشزر، وتعمز  نتزائج هما  الرئاة  خما  أبضاف، وتدير 

 .تحادااالويارا ذلك بمى كه الهمااا المنتخر  م  المؤتمر التصوي  بعد الفر  بمى المأل، 

 

 

 الفصل الرابع

 ا ومهامهاتكوينه –الجمعية العمومية 

 
 األبضززافن مزز  جممززع وتتكززو الحززا فززي ناخرزز  ةززمط   أبمززىالجمعمزز  العموممزز  هززي  (:93مااادة )

وفززوا االقززه وأشززهر بمززى الززذي  مضزز  بمززى بضززويتهم ثالثزز  أالمنتاززرم   األبضززافالمؤةاززم  و

بضزائها مادامز  ال أمزع ممامز  لجمتوصزماتها وتكزون  الواردة فزي هزذا النظزام.بالتااماا العضوي  

  .التنفمذي  وهذا النظامحكام القانون والئحته عارض مع أتت

 

بضزائها الحاضزري  أصزواا أالجمعم  العمومم  العادي  بأ مرمز  بزدد  توصمااصدرت (:40مادة ) 

 -:اآلتم وتتولى ممارة  المهام والصالحماا 

 بقد االجتماباا وابداف الرأا والمقترحاا في الموضوباا والماائه المطروح  لمنقاش. -1

 .االتحادي  االداري  لهما التصوي  بمى قراراا ا -2

 أو الررلمان أو هما  الرقاب  والتفتمش. االتحادي  الترشم  واالنتخا  لعضوي  الهما  اإلداري  -3

اإلدالف بالرأا شفويا أو كتابما فمما يتعمق بأوضاع الحا  في أي  قضزم  تقريريز  أو تنفمذيز   -4

 تم  الحا . 

 جمززه نشززا اا الحززا  العامزز  وفززق قززراراا الهمازز  اإلداريزز بشززكه دورا بزز  م اإل ززالع -5

 .االتحادي 

 إلقرار انضمامها. االتحادي  التنامب لعضوياا جديدة لمحا  ورفعها لمهما  االداري  -6

 

لجمعمز  يكزون اجتمزاع ا مزرة واحزدة بالازن ،العاديز  تعقد الجمعم  العمومم  اجتماباتهزا  (:14مادة )

)النصززف  بكشززف الحضززور مرم  المطمقزز  لعززدد ابضززائها الماززجمم  األمحا  بحضززورالعموممزز  صززح

( فززإذا لززم يكتمززه النصززا  أُجززه االجتمززاع لمززدة ال تايززد بزز  أةززروع فززإذا لززم يكتمززه النصززا  فززي 1+

 ةاب  ويكون في هذ  الحال  صحمحا  بم  حضرم  األبضاف. (نصفاالجتماع الثاني يؤجه لمدة )

 

أو م  ينزو  بنزه  االتحادي   العمومم  رئم  الهما  االداري  يدبو الجتماباا الجمعم  (:24مادة )

الهماز  فزي محاضزر يوقزع بممهزا رئزم   الجمعم  العمومم تدون جمااا اجتماباا في حا  تغمره. و
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وتازمم وتوثزق فزي ةزجالا الحزا  ، مقزررالو أو م  ينزو  بنزه فزي حالز   مابزه االتحادي االداري  

 .شصورة منها لهما  الرقاب  والتفتم

 

 

 الفصل الخامس

 تكوينها ومهامها – لمان الحزببر

 
لمحا  ونقرار الاماة  العام   ة  الموائ  ب   الماؤول لهما  التشريعم اهو  الررلمان (:34مادة )

المززؤتمر مراشززرا  مزز  قرززه ةززرا حززرا   منتخرززون انتخابززا   ،بضززوا   (51بززدد )تكززون مزز  ي، ولمحززا 

 .االتحادا

 

خال  الفتزرة الفاصزم  بزم   الجمعم  العمومم أبمى هما  حابم  بعد ثاني  مانالررليعترر  (:44مادة )

 مؤتمراته، ويعهد نلمه بالمهام التالم :

، وبمزا العام  لمحا  فمما بزم  مؤتمراتزهماماةاا ل الحا الداخمم  األنظم  والموائ   صما   -1

 .ال يخالف الدةتور والقانون الممني وأحكام هذا النظام

االتحزادا لمحا  واإلشراف بممهزا بمزى المازتوى  االنتخابي لمنظاماألةاةم  وضع المرادئ  -2

 .جالم ( –مديري   –والي   –) أقممم  والمحمي

 لمرادئ وأهداف الحا . ام الماؤولماا العتدبمرالاماةاا مع متابع  مطابق   -3

لدولزز  المواقززف الاماةززم  العامزز  لمحززا  تجززا  الدولزز  بمززا ياززهم فززي ارةززاف ا تقمززممو مناقشزز  -4

 االتحادي .

وبمززا ال يخززه بالمززادة  ةماةزز  التحالفززاا مززع أحززاا  أو مكونززاا أخززرى و نمزز نظززام تحديززد  -5

 .م  هذا النظام 4(، فقرة 35)

اإلداريزز  الاززنوي  الختاممزز  لمحززا  التززي ترفعهززا الهمازز  االداريزز  والمالمزز  نقززرار التقززارير  -6

 .والرقاب  والتفتمش االتحادي 

وتزدر  فزي وهماز  الرقابز  والتفتزمش عرض م  قره الهماز  اإلداريز  نقرار أا ماائه أخرى ت -7

 جدو  األبما .

 

، رئززم  هماز  رئاةزز  مكونز  مز  ه فززي أو  انعقزاد لزهئمزز  بزم  أبضزا الررلمزانينتخزب  (:54ماادة )

أربعزز  كززه مززرة واحززدة  عاديزز ، وتنعقززد لقافاتززه الومراجززع قززانونيوماززاو  مززالي،  ،ومقززرر، ونائززب

ه أن يعقد لقافاا اةتثنائم  بند الماوم بناف بمزى دبزوة موجهز  مز  هماز  رئاةزته، ، ول)ربعم (أشهر

 أو ثمث أبضاف .

 

األ مرم  المطمقزز  لعززدد أبضززائها الماززجمم  صززحمحا  بحضززور الررلمززانتمززاع يكززون اج(: 64مااادة )

فززإذا لززم يكتمززه النصززا  فززي  أةززروع( فززإذا لززم يكتمززه النصززا  أُجززه االجتمززاع لمززدة 1)النصززف +

ويكززون فززي هززذ  الحالزز  صززحمحا  بمزز  حضززر مزز   ةززاب ( فنصززجتمززاع الثززاني يؤجززه لمززدة )اال

 .األبضاف

 

تززدون يززدبو الجتمابززاا الررلمزان رئززم  الررلمززان أو مز  ينززو  بنززه فزي حززا  تغمرززه. (: 74ماادة )

أو مز  ينزو  بنزه فزي حالز   الررلمزانفزي محاضزر يوقزع بممهزا رئزم   الررلمزانجمااا اجتماباا 

 .وتامم صورة منها لهما  الرقاب  والتفتمشوتوثق في ةجالا الحا   الررلمانرر  مابه ومق
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 سادسالفصل ال

 تكوينها ومهامها – االتحادية اإلداريةالهيئة 

 
وتتكزون مز   ،لمحا  االتحادي داري  اإلالامط   تعترر حا لم االتحادي  داري اإلهما  ال (:84مادة )

تحززدد مززدة و .بززاالقتراع الاززرا المراشززرمززؤتمر االتحززادا الم نتخززرهي ،  ا  ( بضززو13) بززدد فززردا

 ويحق لهم الترش  لدورة انتخابم  ثانم . نتخا .ةنواا م  تاريخ اال بضائها بخم أبضوي  

 

 -يمي: مالقمادة الحا   االتحادي  اإلداري الهما  يرش  نفاه لعضوي   يشتر  فمم  (:94مادة )

 باما . 30ال يقه بمر  ب  ن أ .1

 بمى األقه.أو ما يعادلها جامعم  معترف بها شهادة حاصال  بمى أن يكون  .2

 األمم  العام حاصمم  بمى شهادة الدكتورا  أو ما يعادلها.النائب وأن يكون الرئم  و .3

 أن يكون مشهود له بحا  الخمق والتعامه  مر متطرف وال متحما فكريا . .4

اإلنااني والاماةي في خدم  أن تكون ةمرته الذاتم  حافم  باإلنجا  العممي والمهني و .5

 الو  .

صدر ضد  حكم بقوب  ةالر  لمحري  أو ارتكب جريم  مخم  باآلدا  أو قد  ال يكونن أ .6

 األمان  ما لم يك  قد رد نلمه ابترار  في الحالتم .

 

 -:اآلتم  ااممارة  المهام واالختصاص االتحادي  اإلداري تتولى الهما   (:50مادة )

بمزى  ودوائرهزا ولجانهزاولهمااتزه لعمه الحا  ةاا العام  والمرحمم  والاما الخطط نبداد .1
 .جالم ( –مديري  –والي   –الماتوى االتحادا والمحمي )نقممم 

 ووضعها موضع التنفمذ والتقممم الماتمر.لمفروع والمرحمم   عام نقرار خطط العمه ال .2

نتخاذ المواقف مذ مهامها وفي تنف الهمااا االداري  والتنظممم  لمفروعاإلشراف بمى أداف  .3

 .لقضايا الو نم  المحمم  والدولم الاماةم  نحو ا

وتوصماا  االتحادي  الهما  االداري اإلشراف بمى أداف األمان  العام  في تنفمذ قرارا  .4
 وندارة أنشط  الحا  المومم ، وتوفمر موارد  ونمكاناته. تحاداالمؤتمر اال

 .وبحاب اختصاصاا كه بضو المحمم  والخارجم تمثمه الحا  أمام الهمااا والجهاا  .5

 .الحا  أموا تحديد الرنك الذا ةتودع لديه  .6

 .لمتاممه باهول جه وقابم  اةتثمارها في اةتثماراا قصمرة األتحديد المرال  التي يمك   .7

نفقتهززا فززي أوفروبهززا والمرززال  التززي  الحززا بمززا  مشززاريع التقززارير الاززنوي  بزز  أ نبززداد .8
 الجمعم  العمومم  والررلمان.بمى  تنفمذها وبرضها

الجمعمز  العموممز  مشروع الموا نز  التقديريز  لمازن  المالمز  الجديزدة وبرضزه بمزى  نبداد .9
 إلقرار .والررلمان 

التقامم الطوبي وبرض ذلك  أوالدمج  أوالحه  أوةاةي قتراح مشروع تعديه النظام األن .10
لجنز   يعترزر التعزديه نافزذا  نال بإشزعار إلقرار  والمصادق  بممزه وال المؤتمر االتحادابمى 

 بذلك.شاون األحاا  

مشروع الحاا  الختامي لمان  المالم  الماضم  ومراجع  تقرير المحاةب القزانوني  نبداد .11
 إلقرارهما. والررلمان ا بمى الجمعم  العمومم موبرضه

 .اداا لممصادق  بممه م  المؤتمر االتحنبداد التقرير الختامي المالي واالدار .12
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 .الحا الخاص  بالعاممم  في والفنم  والتقنم   اإلداري المالم  و األنظم  تحديد .13

جزورهم أتعممزنهم و وفقا  لعقود تحدد اشترا اا والنظر  حا العاممم  الال مم  لم تو مف .14
 وتأديرهم وفصمهم وبالهم.

 قرار تشكممها.تشكمه لجن  / لجان تنفمذي  دائم  او مؤقته لمقمام بأبما  محددة ينص بممها  .15

الجمعم  العمومم  العاديز  و مزر العاديز  فزي موابمزدها والتحضمر لعقد اجتماباا  اإلبداد .16
 المحددة.

 

( 24خززال  ) أوانتخابهززا اجتمززاع لهززا فور أو المنتخرزز   االتحاديزز  اإلداريزز تعقززد الهمازز   (:15مااادة )

 اإلداريزز الهمازز   بضززافأةززاب  مزز  انتخابهززا ويكززرس االجتمززاع لتو يززع االختصاصززاا فممززا بززم  

 كما يمي: االتحادي 

 .)التوافق( ب   ريق التراضي -1

فزي حالز  )بزدم اتحاديز  ب   ريق االنتخزا  الازرا بزم  األبضزاف المنتخرزم  كهماز  اداريز   -2

  التوافق(.

نلززى نتززائج انتخابززاا المززؤتمر الرجززوع ، يززتم 2 رقززم وفززي حالزز  تاززاوا األصززواا فززي الفقززرة -3

 .يفو  بالرتر  القمادي أكثري  بدد األصواا  ، وم  حصه بمىاالتحادا

مز  نال فزي حزا  فشزه يجزو  االنتقزا  نلزى المرحمز  التال تطرمزق الفقزراا أبزال  تراترمزا . واليزتم  -4

 المرحم  التي قرمها. 

 

 أثنزافو مز  ينوبزه بصزورة دوريز  بزدبوة مز  رئمازها أ االتحاديز  اإلداري تجتمع الهما   :(25مادة )

رئمازها  بمى  مب مازرب مز  ا  عقد اجتماباا اةتثنائم  بنافأن تقه ولها بمى األر مابه مرة كه شه

  أو م  ثمثي أبضائها.

 

فززي محاضززر يوقززع بممهززا رئززم   االتحاديزز الهمازز  االداريزز  تززدون جماززاا اجتمابززاا  :(35مااادة )

الحزا  وتوثزق فزي ةزجالا ، مقزررالو أو مز  ينزو  بنزه فزي حالز   مابزه االتحادي الهما  االداري  

 .وتامم صورة منها لهما  الرقاب  والتفتمش

 

 :االتحادي ضوابط اجتماباا الهما  االداري   :(45مادة )

بعزذر مقرزو   نالالتخمزف بز  حضزور اجتماباتهزا  االتحاديز  اإلداريز لعضو الهما   ال يجو  .1

ه قزو م  ينوبه قره موبد االجتماع بأربع وبشزرون ةزاب  بمزى األأ الحا لى رئم  يقدم ن

جتمزاع مز  كزان فزي موبزد اال يازتثنى مز  ذلزك ،في الطمب  و م  ينوبه الروبمى الرئم  أ

خار  الزمم  ألةزرا  معمنز  فمزه التراةزه برزر وةزائه التواصزه واإلتصزاالا الحديثز  التزي 

 .جتماعفي اال مهامه ممارة تمكنه م  

 -:اآلتم الحاالا  نحدىفي  االتحادي  اإلداري تاقط العضوي  م  الهما   .2

 .خما  اجتماباا متتالم  دون بذرب  حضور  اإلداري تخمف بضو الهما   نذا .أ

 .االتحادي  اإلداري تقديم االةتقال  م  بضوي  الهما   أواالناحا   .ب

 .المؤتمر االتحاداةحب الثق  منه م  قره  .ت

 



17 

ائها بضزلعزدد أ) النصزف + واحزد(  باأل مرمز  االتحاديز  اإلداري تصدر قراراا الهما   (:55مادة )

 صواا يرج  الجانب الذا منه رئم  االجتماع.الحاضري  وبند تااوا بدد األ

 

 

 الفصل السادس

 تكوينها ومهامها –األمانة العامة 
 

الحزا  ومهامزه الموممز ،  أنشزط الماؤول  ب  تاممر  الهما  التنفمذي  األمان  العام  هي:(56مادة )

التابع  لألمانز  العامز  بمزى المازتوى  قاامواأل دارااقطاباا واإلال دارة. تقوم بإفي كاف  الجوانب

 وتتكون م : الموصوف  بالهمكه التنظممي لمحا .االتحادا والمحمي و

 األمم  العام -

 األمناف الماابدون. -

 األمان  العام نداراا  -

 األمان  العام  أقاام -

 

األمانز  العامز  ويزديرها،  أبمزا  . ويقوم برئاة نتخب األمم  العام بالمؤتمر االتحاداي: (57مادة )

 وفي حال   مابه يتولى رئاةتها م  يفوضه م  األمناف الماابدي .

 

 بنزافا  ، واالتحاديز بقزرار صزادر مز  رئزم  الهماز  االداريز   م  األمم  العام الماابديع: (58مادة )

ه صز. وتفبمى ترشزم  األمزم  العزام، ويقزوم برئاةز  أبمزا  القطزاع بحازب االختصزاص المنزا  بزه

 .تنظممم  مفصم الئح  داخمم  مهامه 

 

بنزافا  ، واالتحاديز بقزرار صزادر مز  األمزم  العزام بالهماز  االداريز   اإلدارةم  رئم  يع: (59مادة )

. بحازب االختصزاص المنزا  بزه إلدارةابرئاةز  أبمزا   ويقزومالمازابد.  بمى ترشزم  األمزم  العزام

 .تنظممم  مفصم الئح  داخمم   صه مهامهوتف

 

، االتحاديز بالهماز  االداريز   المازابد بقرار صزادر مز  األمزم  العزام م  رئم  القاميع: (60دة )ما

 .بحاززب االختصززاص المنززا  بززه لقاززمابرئاةزز  أبمززا   ويقززوم. وبنززافا  بمززى ترشززم  رئززم  اإلدارة

 .تنظممم  مفصم الئح  داخمم  صه مهامه وتف

 

وري  كه أةروع، ولهزا أن تعقزد اجتمابزاا اةزتثنائم  تعقد األمان  العام  اجتماباتها الد(: 61مادة )

 األمناف الماابدي .م  ينو  بنه م  كمما دب  الحاج  نلى ذلك، بدبوة م  األمم  العام أو 

 
بضائها الماجمم  أ مرم  المطمق  لعدد صحمحا  بحضوراأل األمان  العام يكون اجتماع (: 62مادة )

فززإذا لززم يكتمززه ةززاب   24ه االجتمززاع لمززدة ال تايززد بزز  ( فززإذا لززم يكتمززه النصززا  أُجزز1)النصززف +

ةززاب  ويكززون فززي هززذ  الحالزز  صززحمحا  بمزز   (نصززفالنصززا  فززي االجتمززاع الثززاني يؤجززه لمززدة )

 حضرم  األبضاف.

 
التابعز  لألمانز  العامز  بمزى  ألقازاموا دارااقطابزاا واإلالتتكزون األمانز  العامز  مز   (:63مادة )

 الموصوف  بالهمكه التنظممي لمحا .ي والماتوى االتحادا والمحم
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 سابعالفصل ال

 الرقابة والتفتيش هيئة

 
 المزؤتمر االتحزادانتخزرهم بضاف يأ (7) رقاب  تتكون م  بدد فردا هما  حا يكون لم (:64مادة)

 .االقتراع الارا المراشر بطريق  االتحادي  اإلداري الهما   أبضافبضائها وم   مر م  بم  أ
 

 -:اآلتم المهام والصالحماا والتفتمش الرقاب   هما تولى ت (:65مادة )

لمتأكد م  مدى التاامها بأحكام هذا النظزام والقزوانم   االتحادي  اإلداري الهما   أبما مراقر   -1

 والموائ  النافذة.

تقريزر بشزأنها وبرضزه  ونبزدادمراجع  كاف  الماتنداا المؤيدة لمصرف ونبداف الرأا فمها  -2

 .المؤتمر االتحاداو عمومم بمى الجمعم  ال

مزور التزي تعرضزها واإلجابز  بمزى األ الحزا تهزم  أنهزا نبداف الرأا فزي المازائه التزي تزرى -3

 .االتحادي  اإلداري بممها الهما  

بمززا  ونتززائج الرقابزز  والتفتززمش التززي قامزز  بهززا وبرضززه بمززى ةززنوا بزز  أنبززداد تقريززر  -4

 الجمعم  العمومم  في اجتمابها الانوا إلقرار .

ونبززداف اآلراف والمقترحززاا بشززأن القضززايا  االتحاديزز حضززور اجتمابززاا الهمازز  اإلداريزز   -5

 المعروض  لمنقاش.

، ورفزع  االتحاديز مخالفزاا األبضزاف التزي تزم نحالتهزا مز  قرزه الهماز  اإلداريز  في  التحقمق -6

 لمرث فمها.والررلمان  االتحادي   اإلداري  نتائج التحقمق نلى الهما

 عون بمى قراراا األمان  العام .النظر في الط -7

ضمان الحقوا الفردي  والجمابم  ألبضاف الحا  والمنصوص بممها في النظزام األةاةزي  -8

 ب   ريق معالج  الشكاياا المرفوب  نلمها وفق اآللم  المحددة في النظام الداخمي.

 بالناابززززززززززززززاا القائمزززززززززززززز  بززززززززززززززم  أبضززززززززززززززاف الحززززززززززززززا  الررلمززززززززززززززاننبززززززززززززززال   -9
  ا ، أو فمما بم  أجهاة الحا  والقراراا المتخذة بشأنها.أو بم  هؤالف وأجهاة الح

 مراجع  كاف  التقارير الختامم  الانوي  اإلداري  والاماةم  والمالم ، ونبداف الرأا حمالها. -10

 قراراا تجممد العضوي  وقراراا الفصه، ونبداف الرأا القانوني بشأنها. بمى لمصادق ا -11

بز  االخزتالالا  ورئزم  الررلمزان االتحاديز داريز  رئزم  الهماز  االرفع تقريزر ةزنوا نلزى  -12

والتجززاو اا التنظمممزز  واإلداريزز  والمالمزز  نن وجززدا، وةززره معالجتهززا لتحقمززق الشززفافم  

 والجودة.
 

رئمازا  ونائرزا  ومقزررا  ختمزار انتخابهزا الو  اجتماع لها فورتعقد هما  الرقاب  والتفتمش أ :(66مادة )

ويززتم تو يززع  .ومراقززب تنظززمم داخمززي ومراقززب تنظززمم خززارجي ونيومراجززع قززان وماززاوال  مالمززا  

 (.51االختصاصاا بم  األبضاف بحاب اآللم  المذكورة بالمادة )
 

، ولهزا ةزت  أشزهرجتمابا  دوريا  مرة واحدة بمى األقه كزه اوالتفتمش الرقاب   هما تعقد  :(67مادة )

كززون بضززائها وتئماززها أو مزز  أ مرمزز  أ  بنززافا  بمززى  مززب ماززرب مزز  رن تعقززد اجتمابززاا اةززتثنائمأ

صزواا يزرج  الجانزب دد الحاضزري  ، وبنزد تازاوا بزدد األ مرم  لعزتوصماتها قانونم  بموافق  األ

 الذا منه الرئم .
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 رابعالباب ال
 ليالما ونظامه الحزبموارد 

 

 -تي:حا  م  اآلتتكون الموارد المالم  لم (:86مادة ) 

دوالر أمريكززي أو مايعادلززه ( 5$)  بواقززع حززا اللززى بضززوي  االنتاززا  ن تاززجمه رةززوم  -1

 .ممني ولمرة واحدة فقطال بالريا 

وتززدفع بشززكه  ،الممنززي أو مايعادلززه بالريززا ( دوالر واحززد فقززطبواقززع ) ممززام ةززنوا اشززتراك  -2

 بند تجديد الرطاق  الحابم  لمعضو. ةنوا

بضزائها أةزواف  مز   ا والوصايا والهرزاا  مزر المشزرو  باناا والتررباماابداا واإلال -3

وبمزززا ال منهزززا واألجنرمززز  محممززز  مازززاا والمنظمزززاا المززز  اله أوالحكوممززز  الجهزززاا مززز   أو

 والقوانم  النافذة. هذا النظامشرو  يتعارض مع 

 ولها.قتصادي  التي تااأو م  النشا اا اإل الحا صو  العوائد المحقق  م  أ -4
 

  (:96مادة )

( 31تهي فزي المزوم )و  م  شهر يناير م  كه ةن  وتنحا  في الموم األتردأ الان  المالم  لم -1

مز  تزاريخ  األولزىم  نف  الان  باةتثناف ةن  التأةم  فتردأ الازن  المالمز  م  شهر ديامرر

 ( ديامرر م  الان  المالم  التالم .31وتنتهي في الموم ) الحا  نشهار

بأو  لدى الرنزك ويجزو  االحتفزا  بمرمز  كنقديز  فزي الصزندوا بمزا  أوال   الحا  أموا  تودع -2

 .ه وذلك لمدة ال تايد ب  ةت  أشهريكفي لمواجه  مصروفاا التشغم

يوقززع بمززى أذونززاا صززرف صززندوا ايززداع المصززروفاا التشززغممم  كززه مزز  رئززم  الهمازز   -3

 المالم .  االداري  وبجانره كه م  األمم  العام ورئم  الدائرة
 

لاير ةزنويا  مز  قرزه محاةزب  نثنزم  مممزون اد رأةمالها ب   نذا الحا تدقق حااباا  (:70مادة )

م  انتهاف الان  المالم  المعرفز  تدقمق خال  مدة ال تتجاو  ثالث  أشهرقانوني ماتقه ومعتمد ويتم ال

 ( م  هذا النظام.96( م  المادة )1في الفقرة )

 
حاب اجرافاا الصرف التي  ننفاقهاويتم  أ راضهافمما يحقق  الحا  ا أموتصرف  (:71مادة )

 اإلداريز بتوقمزع كزال  مز  رئزم  الهماز   نالبممم  الصرف ال تتم  أنيضعها المحاةب القانوني، كما 

 .الصرف أذونالمااو  المالي بمى ومم  العام م  ينوبه بتفويل خطي واأل أو االتحادي 

 

 (:72مادة )

بكافزز  الاززجالا والززدفاتر المالمزز  والمحاةززرم  الخاصزز  بهززا وجممززع  الحززا ر حززتفظ فززي مقززيُ  -1

 .وأختامهاوثائقها 
 .ن القهالفترة ال تقه ب  خم  ةنواا م  تاريخ  باجالته الحا حتفظ ي -2

 .نصدارهاالمالم  لفترة ال تقه ب  تاع ةنواا م  تاريخ  بتقارير  الحا حتفظ ي -3

 

 

 

 

 خامسالباب ال
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 لحلالدمج والتجزئة وا

 الفصل االول

 الدمج والتجزئة
 (:73مادة )

فززي  مشززابه لززه أوآخززر مماثززه لززه  ةماةززي تنظززمم نتحززاد أوتحززالف أو  فززي الحززا يجززو  دمززج  -أ 

فزي اجتمزاع  مزر تحزادا لمزؤتمر االأبضزاف ايصزدر بزذلك قزرار مز  ثمثزي  أنويجزب  األ راض

 .بادا

ةززتثنائم  ولمصززمح  واضززح  نف لظززرو أكثززر أونشززا م  لززى ن الحززا كمززا يجززو  تجائزز  نشززا   - 

 تقررها الجمعم  العمومم  بأ مرم  ثمثي ابضائها في اجتماع  مر بادا.

المنصزوص  األحكزامالتجائ  المرمن  في الفقرتم  )أ،  ( مز  هزذ  المزادة  أويترع في حال  الدمج  - 

 بممها في القانون والئحته التنفمذي .

 

 

 الفصل الثاني

 الحل
 

فزي اجتمزاع  مزر بزادا القمزام بحزه  المؤتمر االتحزادا أبضاف نجماعرار م  يجو  بق (:74مادة )

 .الحا وتصفم  
 

 (:75مادة )

فززي ذاا قززرار الحززه او  المززؤتمر االتحززادايززتم تعمززم  واختمززار المصززفي / المصززفم  مزز  قرززه  -أ 

ويجززب  االتحاديزز  اإلداريزز التصززفم  ومزز  خززال  قائمزز  تشززمه مرشززحم  لمتصززفم  تقززدمها الهمازز  

ن يشززمه تعمززم  / اختمززار المصززفي/ المصززفم  بمززى أ المززؤتمر االتحززادا ابضززاف نجمززاعموافقزز  

 ومدة التصفم . أتعابهمتحديد 

بمى تعمم  / اختمار المصفي/ المصفم  يزتم بزرض ذلزك  المؤتمر االتحاداتفاا في حال  بدم ن - 

 لتصفم .ومدة ا أتعابهمبمى المحكم  المختص  مكانما  لتقوم بتعممنهم وتحديد 
 

 .بها وأشهرابنف  الطريق  التي ةجم   الحا انحال   ونشهاريجب تاجمه  (:76مادة )

 

قائم  تح  التصفم  خال  المزدة الال مز  لمتصزفم  وألجزه حاجز   الحا ترقى شخصم   (:77مادة )

 التصفم  فقط.
 

وكافز   والتفتزمش الرقابز  هماز و اإلداريز الجمعمز  العموممز  والهماز  بضزاف بمزى كافز  أ(:87مادة )

  بدم وضع العراقمه في ةرمه التصفم . الحا بضاف ومنتاري األ
 

  (:97مادة )

بمزمهم  أنكمزا  ، القرار القضائي المتضزم  تعممزنهم أور نتمج  اختمارهم اشهنبمى المصفم   (1

 بعد تصفمتها. الحا تصفم   ونشهارتاجمه 

مزم  العزام والمازاو  واأل الحزا يضعوا قائم  الجرد بالتعاون مع رئزم   أنبمى المصفم   (2

 المالي.
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وأن يوفون مزا بممزه  الحا في ذم   أوم  ديون في ذم  الغمر  حا يحصر المصفون ما لم (3

 بما  التي تقتضمها التصفم .م  الديون ويقومون بجممع األ

 .الحا يواصموا نشا   أن االتحادي  اإلداري الهما   أوال يجو  لممصفم   (4

فزي الحزدود التزي  نالبمعهزا  أو الحزا وموجزوداا  أموا تنا لوا ب  ي أنال يجو  لممصفم   (5

 أو الحززا مزز  ديززون فززي حالزز  بززدم تززوفر ةززمول  فززي خاينزز   الحززا تمززام لموفززاف بمززا بمززى 

 حاابها في الرنوك.

 أو  المعنمزز لجنزز  شززاون األحززاا  أو االتحاديزز  اإلداريزز يقززدموا لمهمازز   أنبمززى المصززفم   (6

 معموماا والرماناا التي يطمرونها ب  حال  التصفم .المحكم  المختص  جممع ال

التصززفم  تقززديم التقريززر النهززائي متضززمنا  المراكززا المالمزز   أبمززا بمززى المصززفم  بنززد انتهززاف  (7

 .حا لم
 

نفززز  أخزززر يكزززون لزززه  مكزززونصزززو  المترقمززز  الزززى أا تزززؤو  بقمززز  الممتمكزززاا واأل (:80ماااادة )

بقزرار مز   أوالتصزفم   أوبالحزه  ر االتحزادامشزابه  ويحزدد قرارالمزؤتم أ راض أو راض األ

 صو  المترقم  .بقم  الممتمكاا واأل نلمهاالتي ةتؤو   محا لالمحكم  
 

 

فممززا لززم يززرد بشززأنه نززص بشززأن الحززه تطرززق االحكززام الززواردة فززي القززانون والئحتززه  (:81مااادة )

 التنفمذي .

 

 الباب السادس

 حكام العامة والختاميةاأل

 
و أ الحززا تكويناتهززا تاززخمر نشززا  أيززا  مزز   أو الحززا ألا بضززو فززي   ال يجززو(:82مااادة )

و أ لززه أو لغمززر   و  مززر مراشززرة لمصززمحه شخصززم أو ممتمكاتهززا بطريقزز  مراشززرة أمواردهززا 

 أجندة خارجم .ألهداف 
 

لم  المازاوو الحزا في  والمعمنون االتحادي  اإلداري بضاف الهما  أيتحمه رئم  و (:83مادة )

 نهمزا  أونتمج  أا تقصزمر  أو الحا بتصرفاتهم خال  بممهم في خصما  فمما يتعمق القانونم  ش

 .نلمهملممهام الموكم   أدائهممتعمد في 
 

فزي  المزؤتمر االتحزادا أبضزاف ثمثزييجو  تعديه هذا النظام جائما  او كمما  بموافقز   (:84مادة )

 القانونمز  الجهزااق  بممها م  قره بعد المصاد نالصر  التعديالا نافذة ت مر بادا وال اجتماع 

 .المختص  بالحكوم 
 

وفقزا  ألحكزام  الحزا الموائ  الداخممز  لعمزه  نصدار االتحادي  اإلداري تتولى الهما   (:85مادة )

شزهر أنظم  النافزذة خزال  فتزرة ال تايزد بز  ةزت  هذا النظام ، وبما ال يتعارض مع القوانم  واأل

 إلقرارها. لممؤتمر االتحاداتخابها وتقديمها م  تاريخ ان
 

 االتحاديز  اإلداريز الموائ  والقوابد الصادرة ب  الهماز  القراراا الخاص   بتعترر  (:86مادة )

حكزام القزانون والئحتززه أجزاف ال يتجزاأ مز  هزذا النظزام، مزا دامز  متفقز  معزه وال تتعزارض مزع 

 التنفمذي .
 



22 

بز  فزي حزا  خروجزه    القانونمز مازاولمتحمزه الهدافزه ويأن ارفزي  الحزا عمزه ي (:87مادة )
 جمها.م  أ أنشا التي  أهدافه

 

أن  حزا لم مزر مشزرو   لمحصو  بمى دبزم مزالي أو مزوارد  يحق لكه م  ةعى (:88مادة )

 % مقابه ذلك.5يتقاضى 
 

ممزز  تززرى الهمازز  الجمعمزز  العموممزز  أو  مرهززا يجززو  تشززكمه همازز  اةتشززاري  مزز   (:98مااادة )

بما ال يتنافى مع أحكزام القزانون والئحتزه  لمحا كماتشار  ضرورة بضويته ي االتحاد اإلداري 

 التنفمذي  والقوانم  واألنظم  النافذة.
 

من  العضزوي  الفخريز  لمز  يازتحق هزذ  العضزوي   االتحادي يجو  لمهما  اإلداري   (:90مادة )

والخار  ومز  قزدموا  م  ذوا المكان  والرأا والشخصماا االجتمابم  واالبتراري  في الداخه

أو مززز  لهزززم نشزززا  مرمزززوا فزززي المجزززا  الاماةزززي  الحزززا أو يقزززدموا خزززدماا جمممززز  لمرمزززد أو 

 الخدماا العام .أو
 

تهزززا أو التصزززرف بهزززا ألا رو نباأ الحزززا دواا أا بضزززو نةزززتخدام ال يجزززو  أل(:91ماااادة )
 .الحا يخدم  بما الأ راض شخصم  

 

 وتأةززم  .هدخه لصززالحلمززالمززدرة   نشززط  التنمويززالحززق فززي ممارةزز  األ حززا لم (:92مااادة )
 .الحا لتحقمق أهداف  لمااواآل المنتدياا والمراكاالمنصاا والررامج والمشاريع و

 

األبضززاف الماززتوفم  لشززرو  فززي الززداخه أو الخززار  مزز   الحززا تتكززون فززروع  (:93مااادة )

 االتحاديزز اإلداريزز  الهمازز  بضززوا  ب الحززا فززي الفززروع  تنظززمم دائززرة رئززم ويكززون ، العضززوي 

  .ويمتام الفرع بما ورد في هذا النظامذلك الحقا  الالئحه تمثمه نظموت

 

فمما لم يرد به نص بأحكام هزذا النظزام يزتم العمزه بأحكزام القزانون والئحتزه التنفمذيز   :(94مادة )

 والقوانم  واألنظم  النافذة.
 

بحاب المزؤهالا  ته القمادي  والقابدي همااا الحا  وماتويا اف في كة أه المرثمت :(95مادة )
 .كوتا مقمدة لعدد التمثمهنار  أو والكفافاا والخرراا التي تممكها دون تحديد 

 
الترش  لزدورة انتخابمز     أبضاف هما  رئاة  المؤتمر االتحادايحق ألا بضو م(: 96مادة )

 الرقاب  والتفتمش. ثانم  وهم الرئم ، والنائب، واألمم  العام، ورئم  الررلمان، ورئم 
 

لزدورة انتخابمز   ا بضو ةابق نلى هما  رئاة  المؤتمر االتحزاداحال  ترش  أفي  (:97مادة )
مكونز  مز  وتكزون ، لالنتخابزاا  بممالجن  م  قره  المؤتمر االتحاداتدارجما  انتخاباا ثانم ، 

  .بمى أن يكون م  بمنهم قاض أو محام، خما  أبضاف
 

ن يكززون أحززد أبضززافها بمززى أ لالنتخابززاا المززؤتمر االتحززادا العممززامجنزز  التززدير  (:89مااادة )
بعد فت  با  الترش  باالقتراع الارا المراشر، وتعمز  نتزائج التصزوي  بعزد قاضي أو محامي، 

 .تحادالهمااا المنتخر  م  المؤتمر االالفر  بمى المأل، ويارا ذلك بمى كه ا
 

  (:99مادة )
اك فززي التصززوي  نذا كززان لززه مصززمح  شخصززم  فززي القززرار اإلشززتر الحززا لعضززو  ال يحززق -1

 المطروح لمتصوي  بدا االنتخا .

حضور اجتماباا الجمعم  ن ينمب بنه أا شخص آخر يمثمه في ال يحق لمعضو أ -2

 و يصوا بنه.العمومم  أ
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 يتحدد التصوي  باأللفا  التالم : -3

 موافق -

  مر موافق -

 متحفظ مع ذكر الارب أو التعديه -

ه ما تم نقرار  في المحضر بعد تحقق نصا  التصوي  )النصف + واحد( ال يجو  تعدي -

 . بطمب التعديه بادة النظر بعد تقدم الثمثم ويمك  ن
 
 

فزي مرحمز  التأةزم . كمزا  االتحاديز تقوم المجن  التحضمري  بمهام الهما  االداري   :(100مادة )
  م  التأةم .تقوم الهما  التأةمام  بمهام الجمعم  العمومم  أثناف مرح

 
 

تفصه الالئح  الداخمم  المازتوياا التنظمممز  والهمكممز  ألبضزاف الحزا ، والمزدد :(101مادة )
 التنظممم  ومعايمر التأهمه القمادا في الماتوياا الهمكمم .

 
 

لمهمازز  التأةماززم  برززر منصزز  برنززامج  وم  المغمززق هززذا النظززام فززي االجتمززاعأقر :(210مااادة )
في المزؤتمر نقرار  نال بعد  وال يعترر نافذا م.2020 أ اط  30مم  الموافق المنعقد يوم الخو

 االتحادا لمدورة الخمام  األولى كدةتور لمحا  الجمهورا االتحادا الممني.
 
 

 ق...فوهللا المو

 

 
 


