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  تعل��ات إدارة وت�ف�� ال��ار�ع في ال���� ال	��ي ل�ق	ق اإلن�ان

  )2016(لعام 

ت��ى ه�ه ال'عل��ات "تعل��ات إدارة وت�ف�� ال��ار�ع في ال���� ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان"   ) 1ال�ادة (
ل��ة  51م3 قان�ن ال���� ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان رق1  //14ال.ادرة -��ج+ ال�ادة 

2006 .  
<=�ن لل>ل�ات والع;ارات ال'ال�ة ح��9ا وردت في ه�ه ال'عل��ات ال�عاني ال�8..ة لها   ) 2ال�ادة (

  أدناه ما ل1 تGل الق���ة على خالف ذل@: 
  مKلJ أم�اء ال���� ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان.  ال�(ل):

  ال���� ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان. ال����:
  ال��=لة م3 ق;ل مKلJ األم�اء.  ال'�ف��<ة الل�Kة الل(�ة ال,�ف��+ة:

  رئ�J ال�KلJ.  ال�ئ�):
ال�ف�ض العام ل�ق�ق اإلن�ان -�ق'Pى أح=ام قان�ن ال���� ال���ي  ال�ف	ض العام:

  م. 2006) ل��ة 151 (ل�ق�ق اإلن�ان رق
  .) م3 ال'عل��ات3ال��=لة -��ج+ ال�ادة ( ال��ار�ع الل(�ة: ل(�ة

م3 خارج م�ازن'ه س�اء قام ب�ل@ ب'���ل ال���وع ال�S ی'�لى ال���� ت�ف��ه  ال���وع:
 .Zم�ف�دًا أو -ال'عاون مع جهة أو جهات أخ�  

  ) م3 ه�ه ال'عل��ات. 6الف��\ ال��=ل -��ج+ ال�ادة ( ف��0 ال���وع:
ف ال�=لف ال�2افأة ال�ال�ة: أو  -الع�ل على ال���وع ال�;لغ ال�الي ال�S <.�ف لل�̂�

ف�3 م3  ،لغ��ه م�S�K> 3 ال'عاقG معه1 وفقًا لل'عل��ات ال�اف�ة في ال���� أو ل;ق�ة ال�̂�
 م.ادر ال'���ل ال8ارج�ة ال�8..ة ل'���ل ال��ار�ع أو ال;�امج أو أن�bة ال����

  ال;�9�ة أو ال'Gر�;�ة أو االس'�ار�ة ذات صلة -�هام ال����. 
ت�=ل ل�Kة ال��ار�ع م3 ثالثة أعPاء م3 ال�KلJ -االضافة الى ال�ف�ض العام ومGی�   ) 3ال�ادة (
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إدارة ال�hون ال�ال�ة واإلدار�ة، و�'�لى رئ�J وحGة ال��ار�ع أع�ال أمانة ال�� لها،   
 .J�ًا لها، و�=�ن ال�ف�ض العام نائ;ًا لل�ئ��وت�'8+ رئ  

  ت��ل مهام الل�Kة ما یلي:   ) 4ال�ادة (
م�اق�ة ال��ار�ع ال'ي <S�K ع�ضها م3 ق;ل ال�ف�ض عل�ها واق�ارها اس'�ادًا الى  - 1

  األسJ ال'ال�ة: 
  مZG م�اه�ة ال���وع في ت�ق�\ غا<ات ال���� وأهGافه ورسال'ه. - أ
  أن ال <=�ن م3 ب�3 ش�و/ ال���ع ما <�J اس'قالل�ة ال���� وح�ادی'ه.  - ب
مZG ان�Kامه مع ال�;ادm واألسJ ال'ي ی'��Pها ق��ن ال���� وال'عل��ات  - ج

   ال.ادرة -��ج;ه والb8ة االس'�ات�K�ة لل����. 
ال��افقة على ت�=�ل الف��\ الف�ي العامل على ال���وع وذل@ ب�اًء على ت���+  - 2

م3 ال�ف�ض العام. و���ل الف��\ ال����ر مGی� ال���وع، ال���\، وال��'�ار 
القان�ني، وال��اس+. و�'�لى ال'فاوض مع الKهات ال�ان�ة وغ��ها ح�ل وث�قة 
ال���وع ال�هائ�ة ورفعها الى الل�Kة الق�ارها. و��اعى ع�G اخ'�ار اعPاء الف��\ 

ف�3، االخ'.اص وال8;�ةال����ر  عGم الع�ل على ، وت>افh الف�ص ب�3 ال�̂�
ف�3 إال إذا تع�ر وج�د شp8 آخ� م�اس+ م(م��وع آخ� 3 س�اء ب�3 ال�̂�

ال�hهل�3 في ال���� أو م3 ی'1 ال'عاقG معه1 م3 خارج ال���� للع�ل ض�3 
    ).الف��\

 اق�ار وث�قة ال���وع ال�هائ�ة. - 3

م'ا-عة ت�ف�� م�ار�ع ال���� ودراسة ال'قار�� الف��ة واإلدار�ة وال�ال�ة الGور�ة  - 4
 ال8'ام�ة ل'�ف�� ال��ار�ع وق�ارها ورفعها. 

ر�� اإلدار�ة وال�ال�ة ال�هائ�ة ال8اصة -=ل م��وع وال'ي ی'1 اعGادها م3 رفع ال'قا - 5
 ق;ل ف��\ ال���وع الى ال�KلJ الق�ارها.

ت�GیG مقGار م=افأة ال��^ف�3 ال�ی3 یhدون أع�اًال اضاف�ة و�;�ل�ن جه�دًا م���ة  - 6
�=ل م�اس+.-  

  ی�اعى ت�P�3 م�ازنة ال��ار�ع ال'ي ی�ف�ها ال���� ما یلي:   ) 5ال�ادة (
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% م3 اج�الي م�ازنة ال���وع �Gع1 إدارS 10- 5ت.8�p ن�;ة ت'�اوح م3   -  أ  
 لل���� لقاء اس'G8ام م�افقه وم�ج�داته وخGماته الف��ة وال��انGة. 

 ب�G خاص -ال�عGات واألجه�ة الالزمة ل'�ف�� ال���وع على أن تع�د مل>�'هاوج�د   -  ب
  لل���� -عG االن'هاء م3 ت�ف�� ال���وع.

     ) 6ال�ادة (
  

في ال���� ال'ي ت��G ق��'ها ت�دع  -1 ال�;الغ ال�'أت�ة م3 الع�ل على ال��ار�ع م3 ق;ل م̂�
 في ح�ا-ات ال����. ) دی�ار شه��ًا 50ع3 م;لغ (

ل�S <=لف -الع�ل على أحG ال��ار�ع لل��^ف ا عائGات ال���وع% م3 35 <.�ف -2
الق�ام -ع�ل اضافي خارج أوقات الGوام ال�س�ي عGد م3 ال�اعات تق�رها ل�Kة  ش��bة

)1(ال��ار�ع -ال'���\ ال��;\ مع م�ؤوس�ه.
 

% م3 عائGات ال���وع لل��^ف ال�S 35) <.�ف -�G أق.ى 2) فق�ة (6ال�p ال�اب\ لل�ادة (
ارج أوقات الGوام ال�س�ي عGد <=لف الع�ل -الع�ل على أحG ال��ار�ع ش��bة الق�ام -ع�ل اضافي خ

  م3 ال�اعات تق�رها ل�Kة ال��ار�ع -ال'���\ مع م�ؤوس�ه. 

% م3 عائGات ال��ار�ع في نها<ة العام على ال��^ف�3 لقاء جه�ده1 15ص�ف ی'1  -(أ) -3
االضافي اث�اء ساعات الGوام أو  -الKهGس�اء  ال����في اس'��ار ح�3 س�� الع�ل في 

)2(: وفقًا ل�ا یلي خارجها
 

  ) نقا/.8وال�ف�ض�ن -ال��الة وال�Gراء ( ال�ف�ض�ن  -
  ) نقا/.6رئ�J وحGة/ ق�1/ م='+/ م�hول ملف ( -
ف�3 ( -   ) نقا/.   4-اقي ال�̂�

% م3 عائGات ال��ار�ع في 15الى  10ی'1 ص�ف ما ب�3 /أ) 3) فق�ة (6ال�p ال�اب\ لل�ادة (
 GهKالع�ل في ال���� س�اء -ال ��3 لقاء جه�ده1 في اس'��ار ح�3 س�ف نها<ة العام على ال�̂�

  االضافي اث�اء ساعات الGوام أو خارجها وفقًا ل�ا یلي: 
 ) نقا/.8ال�ف�ض�3 وال�ف�ض�ن -ال��الة وال�Gراء ( - 

 ) نقا/. 6رئ�J وحGة/ ق�1/ م='+/ م�hول ملف ( - 

ف�3 ( -    ) نقا/. 4-اقي ال�̂�
 

اإلدار�ة االش�اف على ت�ف�� ما جاء في ال;��د أعاله و ال�hون ال�ال�ة  إدارةت'�لى  -(ب)
  م3 ه�ه ال�ادة.

                                                           
1
  م. 28/12/2016تاريخ  9/2016) بقرار اللجنة التنفيذية رقم 2) فقرة (6تم تعديل المادة ( -  

2
  م. 28/12/2016تاريخ  9/2016/أ) بقرار اللجنة التنفيذية رقم 3) فقرة (6تم تعديل المادة ( -  
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  ) 7ال�ادة (
  

ف العامل على ال���وع ت.�ف ال�=افأة ال�ق�رة م3 ح�اب أمانات  لل�̂�
ف�3  م3 -��ج+ مbال;ة خb�ة تقGم -ق�ار م3 ال�ف�ض العام  شه��اً م=افآت ال�̂�

ف م.Gقة رئ�J وحGة و  م3 مGی� ال���وع ورئ�J وحGة ال�hون اإلدار�ة ال�̂�
ف -ع�ل  ال�ال�ةال�hون  ساعات الع�ل االضافي -عG ال'�ق\ م3 ق�ام ال�̂�
  ال�ف�ض العام. مق'�نة -��افقة  ال�bل�xة

  ) 8ال�ادة (
  

  ما یلي: ت��ل مهام ف��\ ال���وع 
ال'فاوض على وث�قة ال���وع مع الKهة ال�ان�ة، شاملة أهGاف ال���وع،    -  أ

Gمات ال�bل�xة، وم�اصفات العامل�3 عل�ه �88جاته، وال8;�ات والمون�ا�اته، و 
آل�ة اعGاد ال'قار�� ، وال��ازنة ال�ق'�حة ألنKازه و وال��hول�3 ع3 إدارته وت�ف��ه

  الGور�ة و��ل@ ال'ق��� ال�هائي... الخ. 
ت�و�G ل�Kة ال��ار�ع ب'قار�� مال�ة وzدار�ة دور�ة شه��ًا ت;�3 س�� الع�ل في   -  ب

 ال���وع و��ل@ تق��� نهائي. 

  
  ) 9ال�ادة (

  
ی'1 تف��غ ال��^ف وح�+ في حال اس'Gعى الع�ل على ادارة ال���وع ال'ف�غ ال>امل 

  وفقًا لألسJ ال'ال�ة:  ل�Kة ال��ار�ع وم�افقة ال�ف�ض العامت�ص�ة 
ف على س�� الع�ل في ال����.   -  أ  أن ال یhث� تف�غ ال�̂�

ف ال��'�\ له م3 ال���� ��لة مGة تف�غه وقف  -  ب  .رات+ ال�̂�

ق��ة ال�Pان االج'�اعي وال'أم�3 ال.�ي وأS اق'bاعات أخ�Z  ی'1 اق'bاع   -  ج
ف -�;+ ع�له ف�ه م3 ق��ة ال�=افأة ال'ي <�.ل عل�ها م3  م�'�قة على ال�̂�

 ال���وع.

ف ال�'ف�غ  م=افأة% م3 م�Kل 5 اق'bاعی'1   -  د ف�ات بGل  ل��اب ال����ال�̂�
 ال��فعة ولقاء الG8مات الل�ج�'�ة واإلدار�ة ال'ي ی�ف�ها ال���� له. 

  في ال'�ف�ع وال��ادة ال����ة.  ح\ ال��^ف ال�'ف�غ ال ی'أث�  - هـ
  

في ال���� الع�ل  -  أ  ) 10ال�ادة ( في مKاالت ش;�هة أو م�اثلة لل�هام  <�~� على ج��ع م̂�
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أو ال'Gر�+ على م�ار�ع خارج ن�ا�ات ال���� إال -عG  ال'ي ی'�الها ال����  
  اإلدارة. م3 ق;ل  ال��;قة ال��افقة الb8�ة

ف لقاء ع�له خارج ن�ا�ات ال���� وال'ي ت��G   -  ب ت�دع ال�;الغ ال'ي ی'قاضاها ال�̂�
وتP8ع الى ذات ال��و/ ال'ي ال����  اتدی�ار في ال�ه� في ح�ا- 50ع3 

  . تP8ع لها ع�ائG ال��ار�ع
ف على م�ار�ع خارج ن�ا�ات ال����   - ج ل1 <ق1 -إیGاع ال�;الغ و إذا ع�ل ال�̂�

) G�;أث� رجعيبال��'�قة وف\ الxه ال�ادة، ی'1 خ.�ها م3 رات;ه و� ) م3 ه
   -�;+ م8الفة ال'عل��ات.  لل��ائلةو�ع�ض نف�ه 

  
ف أو العامل في ال���� و/أو مع ال���� على ال��ار�ة  تع';�  -  أ  ) 11ال�ادة ( م�افقة ال�̂�

في ت�ف�� اS م��وع مق�ر أو ی'ق�ر اع'�اده م3 ق;ل ال���� اق�ارًا م�;قًا 
ونهائ�ًا -ال��افقة على سائ� ال��و/ وال'فاص�ل ال'ي ت'��Pها ه�ه ال'عل��ات 

 دون حاجة ألS وث�قة مع�زة أو ت�ق�ع. 

ف أو   -  ب العامل في ال���� و/أو مع ال���� -أن ی'ق�G -�ائ� ما ورد یل'�م ال�̂�
في ه�ه ال'عل��ات دون تعلل أو جGال، وx=ل ما تف�ضه مق'P�ات وواج;ات 

و�xا <ع��ه ذل@  ،ح�3 ال��ة وال�غ;ة في االنKاز على أفPل م�'�Z م�=3
 م3 ال.ادق لل'عل��ات واألوام� وال'>ل�فات ال'ي ت.Gر ال�ه. م3 ال'�ف�� اال

ف أ - ج العامل في ال���� و/أو مع ال���� االع'�اض أو  وال <�\ لل�̂�
ال�bال;ة -أS م=افأة او ام'�از غ�� ما خ.p له اب'Gاء و�xا ی�b;\ مع ما 
ت'��Pه ال'عل��ات ال.ادرة ع3 ال���� و/أو أS تعG<الت ت�bأ عل�ها وال <�\ له 

رة -��ج+ أسJ و�'اب ال'�اجع ع3 ال'�امه أو ال'�.ل م3 أS م3 واج;اته ال�ق� 
  ت>ل�فه. 

  
  ) 12ال�ادة (

  
في حال اس'�ج;� ش�و/ االتفاق مع الKهة ال���لة ص�ف ال��'�قات لل��^ف م;اش�ة 

ت���� ال��@ ال8اص -ال�;لغ ال�'أتي م3  ی'1لغا<ات اج�اءاتها ال��اس;�ة والقان�ن�ة 
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�ف'ه-اس1  الع�ل �امالً  ال����  اتفي ح�ا-<S�K ایGاعه وم3 ث1  ال�p8 -اإلضافة ل̂�
  . وتP8ع ل�ات ال��و/ ال'ي تP8ع لها ع�ائG ال��ار�ع

  ) 13ال�ادة (
  

ع�ائG ال��ار�ع ت��S أح=ام ه�ه ال'عل��ات على  لغا<ات اح'�اب ال�=افآت ال�'أت�ة م3
  تار�خ اق�ارها.ما ت;قى م3 أج�اء م3 ال��ار�ع ال'ي <ق�م ال���� ب'�ف��ها اع';ارًا م3 

  
  

  ) 14ال�ادة (
  

  
ب�اًء على ت���+ ال�ئ�J ی;� مKلJ األم�اء -أS حالة ل1 ی�p عل�ها في ه�ه ال'عل��ات 

     وت�ص�ة م3 ال�ف�ض العام.
  

  ) 15ال�ادة (
  

  
تع';� ه�ه ال'عل��ات ناف�ة م3 تار�خ اق�ارها ، وتلغى تعل��ات إدارة وت�ف�� ال��ار�ع في 

  . 2012ال���� ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان لعام 
  

  
  

  


