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مخسبق الخمث ل

الموبت اوقل :تطبيقا ألحكام الموبت  32من القااونن قمم  02-90الصاااااااايق بتاقي  81يوايق 8002
المتضامن القاونن الاام األااااال ل منظفين نالنكالء الاقينيين ل ينلة ،فإن هيف هذا المقانم هن تحييي
القناعي الخاصة بتشكيل نتوظيم نتاييق ال جان اإلياقية متاانية التمثيل.
المبت  : 3توشاااج لجوة رياقية متااااانية لكل اااا

من ظااااال المنظفين النماقية بمنج مققق مشاااتق

يصاااااايق عن النميق المك ف بالنظيفة الام نمية نالنميق المختص ،نلكل ااااااا

من األاااااااال المتيانلة

ااتخيامها ما بين النماقات بمنج مققق صايق عن النميق المك ف بالنظيفة الامنمية.
يمكن ظن توشااااج بمنج مققق مشااااتق يصاااايق عن النميق المك ف بالنظيفة الامنمية نالنميق المختص
لجوة رياقية متااااانية التمثيل لايي ظااااال من المنظفين رذا كان عيي المااااتخيمين فل كل اااا

يبقق

ا وفقاي ب جوة رياقية خاصة به.
المبت  3تاتشاق ال جان اإلياقية متاانية التمثيل فيما يتا ق باإلجقاءات الموصنص ع يها فل
المناي  23ن 09من القاونن 90ـ 02الصايق بتاقي  81يوايق  8002المذكنق ظعاله.
نع ى هذا األااس تاطل ال جان اإلياقية ااتشاقاتها حنل الماائل التالية:
 التقايم فل النظيفة الامنمية ل ينلة؛ تقيم اليقجة ،اناء كان هذا التقيم با ختياق ظن باوتقاء يجقي عن طقيق ماابقة مهوية؛ رعااي يم المنظفين فل الحاا ت الموصااااااانص ع يهااا فل الفقق  3من المووبت  22من القاااونن90ـ 02الصايق بتاقي  81يوايق  8002المذكنق ظعاله؛
 -الاجم المهول المؤكي الذي يؤيي رلى موح حق الحصاااانل ع ى ماا

ظن رلى فصاااا ه من النظيفة

طبقااا ل فقق األنلى من المووبت  09من القاااونن  02-90الصااااااااايق بتاااقي  81يوااايق 8002
المذكنق ظعاله ،تمكن اااتشاق ال جان اإلياقية متاانية التمثيل من مبل اإلياق حنل كل الماائل
المتا قة بالاام ين.

المبت  9توظم ال جان اإلياقية متاااااانية التمثيل ليو النميق المختص ،فيما يتا ق باألاااااال النماقية،
نليو النميق المك ف بالنظيفة الامنمية فيما يتا ق باألااااال المتيانلة اااااتخيامها بين النماقات .تضااام
كل لجوة رياقية متاانية التمثيل ظقباة ظعضاء ياي ونن بمنج مققق طبقا ل شقنط الموصنص ع يها فل
المبت  3ظعاله يمثل اإلياق موهم عضنان يكنن من بيوهما األمين الاام ل نماق المختصة.
نيمثال الااام ين عضااااااانان تقتقحهما موظمات منظفل الينلة األكثق تمثيال يق ظوه

يمكن ظن ياين فل

لجوة رياقية متاااااانية التمثيل ،منظفنن ميي فتق تيقي تكنيول ظن رجاق طني ة المي ظن الذين ااااابق ظن
ا طت ع يهم عقنبة من المجمنعة الثاوية.
يقظس ال جوة اإلياقية متاانية التمثيل األمين الاام ل نماق المختصة.
المبت  5يوتي ظعضاااء ال جان اإلياقية متاااانية التمثيل لمي ثالثة اااونات ماب ة ل تجييي ن يتقاضاانن
ظي تانيض بمنج عضنيتهم.
يفقي الاضن ظه يته بفقيان هذه الصفة ل مقكم النظيفل الذي اعتمي كجااس لتاييوه ظصال.
توتهل عضااااااانياة األعضااااااااء الذين تقتقحهم موظمة وقابية فل لجوة رياقية عوي ما تط

الموظمة الوقابية

الماوية ذل .
المبت  : 6تجتمع ال جوة اإلياقية متاااانية التمثيل بااااتيعاء من قئياااها نيمكوها الوظق فل كل مضااية من
اختصاصها.
يمكن لاضاااااان لجوة رياقية ،ميم فل ئحة تقيم ظن يشاااااااق فل ميان تها المتا قة بت

الالئحة ،رذا

عقضاااااات حالة منظف ع ى ال جوة اإلياقية متاااااااانية التمثيل نكان هذا المنظف ظع ى قتبة من باض
ظعضاااء هذه ال جوة ،يتم ااااتخالفهم بجعضاااء لهم قتبة الماول ع ى األمل ،مع اإلبقاء ع ى تاايلية التمثيل
فل ال جوة.
المبت 0

تكنن ميان ت ال جان اإلياقية متااااانية التمثيل صاااحيحة ر بحضااانق ثالثة من ظعضاااائها

ع ى األمل.
نرذا لم يتم هذ ا الوصاا  ،تنجه يعن جييي فل األيام الثماوية المنالية ،نتكنن الميان ت حيوئذ ،صحيحة
مهما كان عيي الحاضقين مع القئيس.

تصايق اااتشاقات ال جان اإلياقية متاانية التمثيل بمنافقة ظ بية األعضاء الحاضقين ،نفل حالة تاايل
األصنات يكنن صنت القئيس مقجحا.
تكنن ج اات ال جان اإلياقية متاانية التمثيل مغ قة نالميان ت اقية.
المبت  8يحظى ظعضاااااء ال جان اإلياقية متاااااانية التمثيل بالتاااااهيالت الضااااقنقية لتمكيوهم من القيام
بنظائفهم ،خاصة موها ا طالع ع ى كل الماتويات نالنثائق المايوة فل تجيية مهامهم.
لقئيس ال جوة ظن ياتيعل خبقاء اتشاقتهم حنل الوقاط الميقجة فل جينل األعمال.
المبت  4يتنلى اااااكقتيقية الجوة اإلياقية متاااااانية التمثيل منظف يتم اختياقه من بين ممث ل اإلياق ،
بالوابة لألاال النماقية.
تتنلى مييقية النظيفة الامنمية اكقتاقية لجان األاال المتيانل ااتخيامها ما بين النماقات.
يضاابط عمل كل ج اااات ال جوة اإلياقية متاااانية التمثيل فل محضااق بايه كات الج اااة نينماه كل من
القئيس نالكات نظحي األعضاء الممث ين الاام ين نيحال رلى النميق المختص.
المبت  : 47تتم المصاااااايمة ع ى وظام ياخ ل ل جان اإلياقية متااااااانية التمثيل ،بمققق من النميق األنل
ع ى امتقاح من النميق المك ف بالنظيفة الامنمية.
المبت  44تبقى ال جوة اإلياقية الموشاااج بالمقاااانم قمم  20-321الصاااايق بتاقي  4ونفمبق 8020
مائمة رلى حين تجكيي ال جان اإلياقية متاانية التمثيل المذكنق فل هذا المقانم.
المبت  :83يك ف النمقاء كل فل مجال اختصااااصاااه ،بتطبيق هذا المقاااانم الذي اااايوشاااق فل الجقيي
القامية.

