مشر ع قانو أساسي
يتعلق ب ي ة لتن ية ل ستد مة حقوق أجيال لقادمة
الباب اأ ل
حكام عام
الفصل اأ ل :هيئغ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ ا جياڋ القإمغ هيئغ ٕستڤٙيغ مستقلغ تتمتع
بالشخصيغ القانڤنيغ ڣااستقاليغ اإٕاٙيغ ڣاماليغ مقٚها تڤن ٠العاصمغ ،ڣيشا ٙليها صلظ ه٘ا
القانڤڗ تبالهيئغ"ب
الفصل  :2ينطبڄ علګ الهيئغ التشٚيع امتعلڄ بضبٰ ا حكام امشًڇكغ بيڗ الهيئاػ الٖستڤٙيغ
امستقلغ ڣ حكام ه٘ا القانڤڗ ا ساس ب
الفصل  :3يضبٰ ه٘ا القانڤڗ ا ساس مهام الهيئغ ڣصاحياتها ڣتٚكيبتها ڣالتمثيل فيها ڣطٚځ انتخابها
ڣتنظيمها ڣسبل مسا لتهاب
الباب الثاني
مهام الهيئ صاحياتها
القس اأ ل
مهام الهيئ
ّ
الفصل  :4تساهږ الهيئغ ي ٕعږ الٖيمقٚاطيغ التشاٙكيغ بتڤفيڇ طا ٙللتشاڣ ٙڣالنقا ١ي امسائل
ّ
امحليغ ڣٗلڊ
امتعلقغ بمجاڋ اختصاصها مع الجمعياػ ڣا حٜاب ڣالهيئاػ امهنيغ ڣممثلي الجماعاػ
بمناسبغ عٖإ السياساػ العمڤميغ ڣمخططاػ التنميغ ڣاسًڇ ّ
اتيجياػ ڣبٚامٌ التنميغ امستٖامغب
ڣتضع الهيئغ ي طا ٙمماٙسغ مهامها لياػ من جل تشٚيڊ ڣاسع للجهاػ امعنيغ ڣللمجتمع امٖني بما
ّ
ڣطنيغ ڣحلقاػ نقاّ ١
ي ٗلڊ تنظيږ استشاٙاػ ّ
قطاعيغ حڤڋ امڤاضيع الٚاجعغ لها بالنظ.ٚ
عامغ ڣ
الفصل  :5تسعګ الهيئغ الګ ٙسا ٕعائږ التنميغ امستٖامغ ڣضماڗ احًڇام مقڤماتها علګ امستڤڥ
ّ
ڣامحلي علګ سا ٝالتڤاٛڗ بيڗ امتطلباػ ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ بما ّ
الڤطن ڣالجهڤڬ
يحقڄ
ّ
ّ
انتقاا عنٖ بلڤٙع ّ
ّ
ّ
ّ
ڣامتڤسٰ
ڣالبيئيغ علګ امٖڥ القٚيظ
ڣااجتماعيغ
ااقتصإيغ
العمڤميغ
السياساػ
ڣالبعيٖ نحڤ تنميغ منٖمجغ ڣمتناسقغ بيڗ مختلڀ ه٘ه امجااػ ڣالقطاعاػ ڣنحڤ ّ
تصڤ ٙاستعماڋ
ّ
ٙشيٖ للمڤا ٕٙڣالٌڇڣاػب
ّ
ّ
تحسيسيغ
ڣتتڤلګ الهيئغ ي ه٘ا اإطا ٙالعمل علګ نش ٚثقافغ التنميغ امستٖامغ انطاقا من مقاٙباػ
التغيڇاػ علګ امستڤڥ اإقليم ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ڣالٖ ّ
ااقتصإيغ
ڣخاصغ
ڣلي
ڣتڤعڤ ّيغ ت خ٘ بعيڗ ااعتبا ٙمختلڀ
ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ بما فيها امنا ّ
ّ
خيغب
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ّ
الفصل  :6تعمل الهيئغ عنٖ اضطاعها بمختلڀ نشطتها علګ الحفاٱ علګ تطلعاػ ا جياڋ القإمغ
ّ
ڣخاصغ منها ّ
الحڄ ي مڤٙڣف ثقا ي ڣ ي ٙصيٖ حضاٙڬ ڣ ي ّ
ّ
هڤيغ ّ
ڣالحڄ ي
ڣطنيغ
ڣعلګ حمايغ حقڤقهږ
طبيعيغ مستٖامغ ّ
ّ
ّ
تلب
مستق ٚڣ ي مڤا ٕٙڣثٚڣاػ
بيئغ سليمغ ڣمتڤاٛنغ ڣ ي مناّ اقتصإڬ ڣاجتماعي
ّ
ّ
ڣالث ّ
ّ
قافيغ ڣتضمن لهږ استمٚاّٙيغ الحياع اآمنغب
ڣااجتماعيغ
ااقتصإيغ
حاجياتهږ
اتيجياػ ّ
اآلياػ ڣالڤسائل ڣااسًڇ ّ
ڣتحٚص لتحقيڄ ه٘ا الهٖف علګ استنبا٭ ڣاقًڇاٍ ّ
الضٚڣّٙيغ
ّ
ّ
العمٚيغ للمجتمعب
ڣامتائمغ مع مختلڀ الشٚائِ
القس الثاني
صاحيا الهيئ
الفصل  :7تستشا ٙالهيئغ ڣجڤبا ي:
 مشاٙيع القڤانيڗ امتعلقغ بامسائل ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ، مخططاػ التنميغ الڤطنيغ ڣالجهڤيغ ڣالڤثيقغ التڤجيهيغ للمخطٰ ڣاميڈاڗ ااقتصإڬ ڣتقاٙي ٚمتابعغامخطٰ التنمڤڬب
ّ
تبٖڬ الهيئغ  ٙيها ي جل قصاه شه ٚابتٖا من تسلمها لاستشاٙع بالنسبغ مشاٙيع القڤانيڗ ڣثاثغ
ّ
شه ٚبالنسبغ لګ ّ
بقيغ الڤثائڄ ڣامخططاػ ڣالتقاٙي ٚام٘كڤٙع عاهب ڣا يحڤڋ عٖم بٖا الٚڬ ي
اآجاڋ ام٘كڤٙع ٕڣڗ استكماڋ اإجٚا اػ ّ
امتصلغ بامشاٙيع مڤضڤٵ ااستشاٙعب
تٚفڄ ڣجڤبا مشاٙيع القڤانيڗ امشا ٙليها به٘ا الفصل عنٖ احالتها علګ مجل ٠نڤاب الشعظ بٚڬ
الهيئغ ڣيكڤڗ مصحڤبا بتعليل الجهغ امستشيڇع ي صڤٙع عٖم خ٘ها بڢب ڣيسٚڬ نف ٠اإجٚا علګ با ي
ّ
ّ
امخططاػ ڣالڤثائڄ ڣالتقاٙي ٚعنٖ حالتها علګ مجلّ ٠نڤاب الشعظب
العمڤميغ ي امسائل ڣمشا يع النصڤص الًڇتيبيغ ّ
كما يمكن استشاٙع الهيئغ من قبل ّ
ّ
امتصلغ
السلٰ
ٙ
بمجاڋ اختصاصهاب
يمكن استٖعا ٙئي ٠الهيئغ ڣ من ينڤبڢ من طٚف مجل ٠نڤاب الشعظ لش ٙ ٍٚڬ الهيئغب
الفصل  :8يمكن للهيئغ ڗ تبٖڬ  ٙيها تلقائيا ي امسائل ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ ڣ ي كل
ّ
تخ ٨السياساػ العمڤميغ ڣ البڇامٌ ڣ امشاٙيع الڤطنيغ
الڤثائڄ التڤجيهيغ ڣ ااسًڇاتيجيغ الܞ
الكبڇڥ ڣ ااتفاقياػ ڣالبڇامٌ اإقليميغ ڣالٖڣليغ ڣٗلڊ بتقييږ مٖڥ ان جامها مع مقاٙباػ ڣ هٖاف
التنميغ امستٖامغ ڣتعلږ الهيئغ الجهغ امعنيغ بٚيها ي غضڤڗ الخمسغ عش ٚيڤما امڤاليغ ڣتنشٚه
ڣجڤبا ڣ ي نف ٠ا جل علګ مڤقعها االكًڇڣنيب
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ّ
الٖڣلغ تيسيڇ عمل الهيئغ ڣتمكينها من ّ
كافغ م ّسساػ ّ
النصڤص ڣالڤثائڄ الܞ تطلبها اضطاعها
علګ
ّ
بمهامهاب
كما يمكن للهيئغ ڗ تقًڇٍ علګ السلطتيڗ التشٚيعيغ ڣالتنفي٘يغ ڣعلګ امجل ٠ا علګ للجماعاػ
امحليغ اإصاحاػ الܞ تٚاها مائمغ فيما يتعلڄ بامڤاضيع امنٖٙجغ ضمن مشمڤاتهاب
الفصل  :9تتڤلګ الهيئغ القيام بٖٙاساػ ڣبحڤف ي مجاڋ اختصاصها ڣ طلظ نجاٛها كما يمكنها
تطڤي ٚالشٚاكغ مع الهياكل ڣالهيئاػ ڣامنظماػ الحكڤميغ ڣغيڇ الحكڤميغ الڤطنيغ ڣالٖڣليغ امماثلغ ڣ
امعنيغ بمجااػ اختصاصهاب
ّ
مڤاطنيغ ي امسائل امنٖٙجغ ي مجاڋ اختصاصها تتضمن
الفصل  :10يمكن للهيئغ ڗ تتلقى عٚائ٬
ّ
ّ
بمقٚها من قبل من يمثلهږ مام
علګ ا قل خمسغ اف مضا (ةةةب )5مڤاطنيڗ تڤنسييڗ ڣتڤٕٵ
ّ
الهيئغ الܞ تنظ ٚي العٚيضغ ي جل ا يتجاڣ ٛالشهٚين ابتٖا من تاٙئ يٖاعها ڣتبٖڬ الٚڬ ي
ّ
مكانيغ تبنيها ڣ حالتها علګ الجهغ امعنيغ ڣتعلږ من يمثل اممضيڗ عليها بم لها ي جل قصاه 5ت يڤما
انطاقا من ٗلڊب
ّ
الفصل ت :1تتڤلګ الهيئغ نشّ ٚ
كل اآٙا الܞ تبٖيها بامڤقع االكًڇڣني الخاص بها ي جل ا يتجاڣٛ
ّ
امعنيغب ڣتنشٙ ٚا الهيئغ بخصڤص مشاٙيع القڤانيڗ
خمسغ عش ٚيڤما من تاٙئ حالتها علګ الجهاػ
ّ
امتعلقغ بامسائل ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ ڣ بمخططاػ التنميغ بنف ٠العٖٕ من ّ
الٚائٖ
ّ
ّ
التڤنسيغ ام ّ
ّ
تضمن لقڤانيڗ امصإقغ عليها،
للجمهڤٙيغ
الٚسم
الباب الثالث
تنظي الهيئ
الفصل  :12تتكڤڗ هيئغ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ ا جياڋ القإمغ من:
 مجل ٠الهيئغ
 منتٖڥ الهيئغ
 جها ٛإاٙڬ
الفصل  :13تعٖ الهيئغ نظامها الٖاخلي ڣتنظيمها الهيكلي ي جل قصاه ستغ شه ٚمن تاٙئ مباشٚع
عضا مجلسها ّ
مهامهږ ڣتحيلهما ڣجڤبا لګ امحكمغ اإٕاٙيغ العليا إبٖا الٚڬ قبل عٚضهما علګ
مجل ٠الهيئغب ڣتتږ امصإقغ عليهما ب ّ
غلبيغ عضا امجل ٠ڣيتږ نشٚهما بالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ
التڤنسيغ ڣبامڤقع االكًڇڣني للهيئغب
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القس اأ ّ ل
مجلس الهيئ
القس الف عي اأ ّ ل
في ت كيب مجلس الهيئ ش ط انتخاب
الفصل  :14يًڇكظ مجل ٠الهيئغ من ثاثغ عضا من بيڗ خصياػ ڣطنيغ يتږ انتخابهږ من قبل
ّ
مجل ٠نڤاب الشعظ ب غلبيغ الثلثيڗ مٖع ستغ سنڤاػ غيڇ قابلغ للتجٖيٖ من بيڗ امًڇ حيڗ
ّ
للشٚڣ٭ ّ
التاليغ:
امستجيبيڗ
 الجنسيغ التڤنسيغ ڣالتمتع بالحقڤځ امٖنيغ ڣالسياسيغ،
 ااشعاٵ الڤطن ،
ّ
ّ
اإنسانيغ لفًڇع ا ّ
تقل عن عشٚين
ااجتماعيغ ڣ
 الخبڇع ي مجاڋ القانڤڗ ڣ ااقتصإ ڣ العلڤم
سنغ،
 الكفا ع العاليغ ي مجااػ اختصاص الهيئغ تكڤڗ مٖعڤمغ بالقيام بٖٙاساػ ڣبحڤف منشڤٙع ڣ
امشاٙكغ فيها ڣ اإشٚاف عليها،
 النڈاهغ،
ّ
قصٖيغ ڣ جنايغ ڣعٖم عٜلهږ ڣ
 عٖم صٖڣ ٙحكږ قضائي باػ ي ش نهږ من جل جنحغ
مهامهږ بسبظ اٙتكاب جٚيمغ ڣ اإخاڋ بڤاجباتهږ ّ
عفا هږ ڣ طٕٚهږ ڣ شطبهږ من ّ
امهنيغب
ّ ّ
ّ
ّ
القانڤنيغ
ڣعلګ كل مًڇ ح ڗ يقٖم ضمن ملڀ ت ٚحڢ تصٚيحا علګ الشٚف يشهٖ بتڤف ٚالشٚڣ٭
فيڢب
ّ
ّ
ّ
القانڤنيغ لغا ت ٚح مٚتكبڢ
ڣيًڇتظ عن كل تصٚيِ خاطئ ڣ عن كل خفا لڤاقعغ متعلقغ بالشٚڣ٭
ڣ عفا ه من الهيئغ ي حاڋ اانتخابب
ّ
الفصل  :15يفتِ باب الًڇ ح لعضڤيغ مجل ٠الهيئغ بقٚا ٙمن ٙئي ٠مجل ٠نڤاب الشعظ ينشٚ
بالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ ڣبامڤقع االكًڇڣني مجل ٠نڤاب الشعظ ڣيتضمن تحٖيٖا جل
ّ
ّ
ّ
تڤفٚها ڣالڤثائڄ ّ
امكڤنغ ملڀ الًڇ ح.
تقٖيږ الًڇ حاػ ڣطٚځ تقٖيمها ڣالشٚڣ٭ القانڤنيغ الڤاجظ
ّ
ّ
ڣالبـ فيها طبقا
ڣتتڤلګ اللجنغ امكلفغ طبقا للنظام الٖاخلي مجل ٠نڤاب الشعظ قبڤڋ الًڇ حاػ
ّ
لسلږ تقييم ّ يضبٰ للغ ٩ٚڣفڄ معاييڇ مڤضڤعيغ ّ
ڣشفافغ ّ
يتږ نشٚه بالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ
ّ
التڤنسيغ عنٖ فتِ باب الًڇ حاػب
ّ
ّ
تتڤلګ اللجنغ تٚتيظ التسعغ مًڇ حيڗ ا ڣائل ضمن قائمغ ڣاحٖع من بيڗ امستڤفيڗ للشٚڣ٭ القانڤنيغ
ّ
تٚتيبا تفاضليا طبقا للسلږ التقييم مع اعتمإ قاعٖع ّ
التناصڀ كلما مكن ٗلڊب ڣ ي صڤٙع التساڣڬ
ّ
بيڗ مًڇ حيڗ ڣ كٌڇ تسنٖ لهږ نف ٠الٚتبغ مع تٚتيبهږ تٚتيبا بجٖياب
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ّ
ّ
ي صڤٙع عٖم ّ
لعضڤيغ الهيئغ بالعٖٕ امطلڤب ،يتخ٘ ٙئي ٠مجلّ ٠نڤاب
تڤصل اللجنغ بًڇ حاػ
ّ
ّ
الشعظ قٚاٙا لفتِ جل ضا ّي للًڇ ح ينش ٚبالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ ڣبامڤقع االكًڇڣني
مجل ٠نڤاب الشعظب

ّ
ڣتنش ٚقائمغ امًڇ حيڗ امقبڤليڗ مٚتبيڗ تفاضليا بامڤقع االكًڇڣني مجل ٠نڤاب الشعظب
ّ
الفصل  :16يمكن للمًڇ حيڗ ااعًڇا ٩مام اللجنغ امختصغ ي جل سبعغ (ث) يام من تاٙئ نشٚ
ّ
معلل ڣمٚفڄ بالڤثائڄ امثبتغب ّ
ڣتبـ اللجنغ ي ااعًڇاضاػ
قائمغ امًڇ حيڗ امقبڤليڗ بمقتض مكتڤب
ي جل سبعغ (ث) يام من تاٙئ غلڄ باب ااعًڇاضاػب
ڣتتڤلګ اللجنغ عام امعًڇضيڗ بم ڋ ااعًڇاضاػ ڣتحييڗ القائمغ علګ ضڤ ٗلڊ ڣنشٚها بامڤقع
االكًڇڣني مجل ٠نڤاب الشعظ ي جل قصاه ثاثغ ّيام من تا ئ ّ
البـب
ٙ
ّ
الفصل  :17يمكن للمًڇ حيڗ الطعن ي قٚاٙاػ اللجنغ مام امحكمغ اإٕاٙيغ ااستئنافيغ بتڤن ٠ي
جل سبعغ (ث) يام من تاٙئ نش ٚالقائمغب
ّ
تبـ امحكمغ ي جل قصاه سبعغ (ث) ّيام من ّ
تلقي امطلظب ڣيمكن الطعن ي القٚا ٙالصإ ٙعن
امحكمغ اإٕاٙيغ ااستئنافيغ بتڤن ٠مام امحكمغ اإٕاٙيغ العليا ي جل سبعغ يام من تاٙئ اإعام
ڣتبـ امحكمغ ي جل قصاه سبعغ يام من تا ئ ّ
بڢب ّ
تلقي امطلظب
ٙ
ّ
ي صڤٙع قبڤڋ امحكمغ الطعن تتڤلګ اللجنغ تحييڗ القائمغ طبقا منطڤځ ا حكام القضائيغ الصإٙع
ڣنش ٚقائمغ امقبڤليڗ نهائيا بامڤقع االكًڇڣني مجل ٠نڤاب الشعظب
يحيل ثٗ ٚلڊ ٙئي ٠اللجنغ لګ الجلسغ العامغ قائمغ امقبڤليڗ نهائيا من امًڇ حيڗ مع احًڇام
ّ
التناصڀ كلما مكن ٗلڊب
الفصل  :18يتږ التصڤيـ صلظ الجلسغ العامغ مجل ٠نڤاب الشعظ علګ امًڇ حيڗ ڣٗلڊ ب غلبيغ
ثلܟ (2ة )3عضا امجل ٠ڣبالتصڤيـ السٚڬ علګ ا سما ي ٕڣٙاػ متتاليغ لګ حيڗ اكتماڋ الًڇكيبغ
مع احًڇام قاعٖع التناصڀ كلما مكن ٗلڊب
الفصل  :19يجتمع ا عضا امنتخبڤڗ ي جلسغ ڣلګ بٖعڤع من كبڇ ا عضا ّ
سناب ڣيتږ اختياٙ ٙئي٠
مجل ٠الهيئغ ڣنائبڢ بالتڤافڄ بينهږ ،ڣاڗ تع٘ ٙفبالتصڤيـ ب غلبيغ ا عضا ب

الفصل  :20ي ٕڬ ٙئي ٠ڣ عضا الهيئغ امنتخبڤڗ اليميڗ التاليغ مام ٙئي ٠الجمهڤٙيغ " :قس باه
ّ
بكل
ق م بمهامي بأمان
حترم الدست ر القان
خدم ال ط بإخاص
العظي
استقالي حياد ".
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القس الف عي الثاني
في مهام مجلس الهيئ ق اعد سير عمل
الفصل  :21يشٚف مجل ٠الهيئغ علګ القيام بامهام امتعلقغ بالتنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ ا جياڋ
القإمغ ڣيقڤم علګ ڣجڢ الخصڤص با عماڋ التاليغ:













امصإقغ علګ النظام الٖاخلي للهيئغ،
امصإقغ علګ التنظيږ الهيكلي للهيئغ،
تسميغ امٖي ٚالتنفي٘ڬ،
تٚكيڈ منتٖڥ الهيئغ طبقا حكام ه٘ا القانڤڗ ا ساس ،
عٖإ النظام ا ساس الخاص ب عڤاڗ الهيئغ،
امصإقغ علګ مشٚڣٵ اميڈانيغ السنڤيغ للهيئغ،
تٚكيڈ الجها ٛاإٕاٙڬ ڣاللجاڗ القاٙع امختصغ للهيئغ ڣلجاڗ خاصغ خٚڥ عنٖ ااقتضا طبقا
للنظام الٖاخلي،
ٕٙاسغ امسائل امعٚڣضغ علګ الهيئغ إبٖا ّ
ال ٚڬ ڣعٚضها علګ منتٖڥ الهيئغ ثږ حالتها علګ الجهغ
امستشيڇع بعٖ امصإقغ عليها،
امصإقغ علګ اآٙا ڣامقًڇحاػ ڣالٖٙاساػ الܞ يقڤم بها منتٖڥ الهيئغ،
امصإقغ علګ بٚنامٌ العمل السنڤڬ للهيئغ ڣمتابعغ تنفي٘ه،
امصإقغ علګ التقٚي ٚالسنڤڬ ڣالتقاٙي ٚا خٚڥ الܞ تصٖٙها الهيئغب
ّ
استثنائيا عنٖ ااقتضا ب
ٕعڤع منتٖڥ الهيئغ لانعقإ ٕڣّ ٙيا ڣ

الفصل  :22يعقٖ مجل ٠الهيئغ جلساتڢ بٖعڤع من ٙئيسڢ ڣ من غلبيغ عضائڢ ،مٚع كل شهٚين علګ
ّ
ا قل ڣكلما اقتضـ الحاجغ ،ڣٗلڊ لٖٙاسغ امسائل امٖٙجغ بجٖڣڋ ا عماڋ ال٘ڬ يڤجڢ الګ ا عضا
قبل سبعغ ّيام علګ ا ّ
قل من ااجتماٵب ڣي ٝٚجتماعاتڢ الٚئي٠ب
ي صڤٙع متناٵ الٚئي ٠عن ت ٝ ٚااجتماٵ تبعا للٖعڤع انعقإه من قبل غلبيغ ا عضا ي ّ
تږ ي
ڗ ّ
الثاثغ ّيام امڤاليغ ّ
الٖعڤع انعقإ جلسغ ثانيغ ڣفڄ نف ٠اإجٚا اػب
غضڤ
ڣ ٗا امتنع الٚئي ٠عن ت ٝٚاجتماٵ مجل ٠الهيئغ ي الصڤٙع امشا ٙاليها بالفقٚع الثانيغ من ه٘ا
الفصل يمكن غلبيغ عضا امجل ٠الٖعڤع الګ اجتماٵ ي غضڤڗ ا ٙبعغ ڣعشٚين ساعغ امڤاليغ
يًڇسڢ نائظ ّ
الٚئي٠ب
ّ
ّ
يعٖ امتناٵ ّ
ّ
قانڤني عن ت ٝ ٚالجلسغ بعٖ ثاف ٕعڤاػ انعقإها خط جسيما
الٚئيٕ ٠ڣڗ مڤجظ
ّ
علګ معن الفصل  39من ه٘ا القانڤڗ ڣيتڤلګ ي ه٘ه الحالغ نائظ ّ
الٚئي ٠ت ٝ ٚالجلسغب
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تكڤڗ مٖاڣاػ مجل ٠الهيئغ مغلقغب ڣا يمكن مجل ٠الهيئغ ڗ يجتمع بصفغ قانڤنيغ ا بحضڤٙ
ّ
غلبيغ عضائڢ علګ ا ّ
قلب ڣيمكن للمجل ٠استٖعا كل خ ٨يٚڥ فائٖع لاستماٵ اليڢب
ڣ ي كل الحااػ ّيتخ٘ مجل ٠الهيئغ قٚاٙاتڢ ب غلبيغ صڤاػ ا عضا الحاضٚين من بينهما الٚئي٠
الٚئيّ ٠
ڣجڤباب ڣ ي صڤٙع تساڣڬ ا صڤاػ يكڤڗ صڤػ ّ
مٚجحاب
الفصل ٙ :23ئي ٠الهيئغ هڤ ٙئي ٠امجل ٠ڣٙئي ٠امنتٖڥ ڣهڤ اممثل القانڤني للهيئغ ڣ م ٚصٚف
ميڈ ّ
انيتها ڣيما ٝٙي نطاځ امهام امڤكڤلغ اليڢ الصاحياػ التاليغ:







ااشٚاف علګ التسييڇ اإٕاٙڬ ڣامالي ڣالفن للهيئغ،
ااشٚاف علګ عٖإ النظام الٖاخلي ڣالتنظيږ الهيكلي ڣالنظام ا ساس الخاص لأعڤاڗ،
تحٖيٖ جٖڣڋ عماڋ مجل ٠الهيئغ ڣمنتٖڥ الهيئغ ڣمتابعغ تنفي٘ قٚاٙاتهما،
اإشٚاف علګ عٖإ مشٚڣٵ اميڈانيغ السنڤيغ للهيئغ،
اإشٚاف علګ عٖإ بٚنامٌ العمل السنڤڬ للهيئغ،
اإشٚاف علګ عٖإ التقٚي ٚالسنڤڬ للهيئغ ڣالتقاٙي ٚا خٚڥ،

يمكن للٚئي ٠ڗ ّ
ّ
يفڤّ ٩
صاحياتڢ امحٖٕع بالفقٚع ا ڣلګ لنائبڢ ڣ لعضڤ الهيئغب
كتابيا البع ٬من
يفڤ ٩مضا ه ي حٖڣٕ اختصاصاػ ّ
يمكن للٚئي ،٠ي طا ٙالتسييڇ اإاٙڬ ڣامالي للهيئغ ،ڗ ّ
امفڤ٩
لفائٖتهږب
الفصل  :24ي حالغ الشغڤ ٙالطا ٙعلګ تٚكيبغ مجل ٠الهيئغ بسبظ الڤفاع ڣ ااستقالغ ڣ اإعفا
ّ
التخلي ،يعاين مجل ٠الهيئغ حالغ الشغڤّ ،ٙ
ڣيٖڣنها بمحض ٚخاص يحيلڢ ڣجڤبا ٙئي٠
ڣ العج ٜڣ
ّ
الهيئغ ڣ من ينڤبڢ صحبغ با ي املڀ مجل ٠نڤاب الشعظ ال٘ڬ يتڤلګ ي جل قصاه ثاثغ شه ٚمن
للمٖع ّ
تا ئ ااحالغ انتخاب عضڤ جٖيٖ ّ
امتبقيغ ،طبقا لإجٚا اػ امنصڤص عليها به٘ا القانڤڗب
ٙ
ڣيعتبڇ متخليا الٚئي ٠ڣ العضڤ ال٘ڬ ّ
يتغيظ ٕڣڗ ّ
مبڇ ٙعن ثاثغ اجتماعاػ متتاليغ مجل ٠الهيئغ ڣ
ّ
ال٘ڬ ا يستجيظ لثاف ٕعڤاػ لانعقإ ٙغږ استٖعائڢ ڣ ن٘اٙه بكل ڣسيلغ تًڇڅ ثٚا كتابياب
ڣ ي حالغ شغڤ ٙمنصظ الٚئي ،٠يتڤلګ نائبڢ مهام الٚئاسغ الګ حيڗ سٖ الشغڤ ٙطبقا لإجٚا اػ
امنصڤص عليها به٘ا القانڤڗب
ڣ ي حالغ شغڤ ٙمنصظ الٚئي ٠ڣنائبڢ ،يتڤلګ العضڤ ّ
امتبقي تسييڇ الهيئغ لګ حيڗ استكماڋ الًڇكيبغب
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القس الثاني
في منتد الهيئ
الفصل  :25يًڇكظ منتٖڥ الهيئغ من عضا مجل ٠الهيئغ ڣمن عضا ّ
يعينڤڗ بقٚا ٙمن ٙئي ٠الهيئغ
مٖع ٙبع سنڤاػ قابلغ للتجٖيٖ ّ
مٚع ڣاحٖع ڣلي ٠عضا مجل ٠الهيئغ عنٖ حضڤٙهږ عماڋ امنتٖڥ
ڣ لجانڢ ّ
حڄ التصڤيـب
ّ
ّ
ّ
ااجتماعيغ ڣالهيئاػ امهنيغ ڣام ّسساػ ڣامنش ػ
ڣيتكڤڗ منتٖڥ الهيئغ من ممثليڗ عن ا طٚاف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجمعياػ ڣالخبڇا ڣٗلڊ كاآتي:
الڤطنيغ ڣ
امحليغ ڣا حٜاب ڣامنظماػ
العمڤميغ ڣالجماعاػ
ّ
ّ
امهني :
ااجتماعي امنظما ااقتصادي الهيئا
ب اأط اف
ّ
ااجتماعي :
اأط اف



ّ
ّ
امنظمغ النقابيغ ا كٌڇ تمثيا للشغاليڗ 8 :عضا
ّ
ّ
النقابيغ ا كٌڇ تمثيا لأعٚاف 8 :عضا
امنظمغ

ّ
امهني :
امنظما ااقتصادي الهيئا













ّ
ااتحإ التڤنس للفاحغ ڣالصيٖ البحٚڬ 4 :عضا
الهيئغ الڤطنيغ للمحاميڗ بتڤن :٠عضڤ ڣاحٖ،
امجل ٠الڤطن لعمإع ا طبا بتڤن :٠عضڤ ڣاحٖ،
امجل ٠الڤطن لعمإع طبا ااسناڗ بتڤن :٠عضڤ ڣاحٖ،
امجل ٠الڤطن لعمإع ا طبا البياطٚع بتڤن :٠عضڤ ڣاحٖ
امجل ٠الڤطن لعمإع الصيإلغ بتڤن :٠عضڤ ڣاحٖ،
ّ
التڤنسييڗ :عضڤ ڣاحٖ،
عمإع امهنٖسيڗ
امجل ٠الڤطن لعمإع امهنٖسيڗ امعماٙييڗ بتڤن :٠عضڤ ڣاحٖ،
ّ
التڤنسيغ :عضڤ ڣاحٖ،
هيئغ الخبڇا امحاسبيڗ بالبإ
ّ
امهنيغ ا كٌڇ تمثيا لقطاٵ ّ
امنظمغ ّ
الت ميڗ :عضڤ ڣاحٖ،
ّ
امنظمغ ّ
امهنيغ ا كٌڇ تمثيا لقطاٵ البنڤڅ :عضڤ ڣاحٖ،
ّ
ّ
امنظمغ ّ
امهنيغ ا كٌڇ تمثيا لقطاٵ النڈڋ :عضڤ ڣاحٖب

ب ـ ام ّسسا امنش العم ّ
مي :
ّ
للٖٙاساػ ااسًڇ ّ
اتيجيغ :عضڤ ڣاحٖ،
 امعهٖ التڤنس
 امجل ٠الڤطن للحڤا ٙااجتماعي :عضڤا ڣاحٖا،
 الڤكالغ العقاّٙيغ ّ
الص ّ
ناعيغ :عضڤ ڣاحٖ،
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ڣكالغ ّ
النهڤّ ٩
بالصناعغ :عضڤ ڣاحٖ،
ّ
الٖيڤاڗ الڤطن للمناجږ :عضڤ ڣاحٖ،
ّ
ّ
الڤطنيغ للتحكږ ي الطاقغ :عضڤ ڣاحٖ،
الڤكالغ
الهيئغ التڤنسيغ لاستثما : ٙعضڤ ڣاحٖ،
ّ
الجهڤيغ :عضڤ ڣاحٖ،
امنٖڣبيغ العامغ للتنميغ
ّ
الفاحيغ :عضڤ ڣاحٖ،
الڤكالغ العقاّٙيغ
معهٖ امناطڄ القاحلغ :عضڤ ڣاحٖ،
مٚكّ ٜ
النهڤّ ٩
بالصإٙاػ :عضڤ ڣاحٖ،
للصناعاػ ّ
ّ
الت ّ
ّ
قليٖيغ :عضڤ ڣاحٖ،
الٖيڤاڗ الڤطن
ّ
التڤنسييڗ بالخاٙه :عضڤ ڣاحٖ،
ٕيڤاڗ
ّ
الٖيڤاڗ الڤطن لأسٚع ڣالعمٚاڗ البشٚڬ :عضڤ ڣاحٖ،
ٕيڤاڗ قي ٠ا ٙاض ڣام ح العقاٙڬ :عضڤ ڣاحٖ،
الته٘يظ ّ
ڣكالغ ّ
ڣالتجٖيٖ العمٚاني :عضڤ ڣاحٖ،
الڤكالغ العقاّٙيغ ّ
للسكن  :عضڤ ڣاحٖ،
ّ
الڤطنيغ لحمايغ امحيٰ :عضڤ ڣاحٖ،
الڤكالغ
امعهٖ الڤطن لإحصا  :عضڤ ڣاحٖ،
امعهٖ التڤنس للقٖٙع التنافسيغ ڣالٖٙاساػ الكميغ :عضڤ ڣاحٖ،
امعهٖ الڤطن ّ
للٚصٖ الجڤ ّڬ :عضڤ ڣاحٖ
ّ
الشٚيٰ ّ
الساحلي :عضڤ ڣاحٖ،
ڣكالغ حمايغ ڣتهيئغ
ّ
السياحيغ :عضڤ ڣاحٖ،
الڤكالغ العقاّٙيغ
ّ
ّ
الًڇاف ّ
الث ّ
قافيغ :عضڤ ڣاحٖ،
ڣالتنميغ
ڣكالغ حيا
الڤكالغ التڤنسيغ للتشغيل ڣالعمل امستقل :عضڤ ڣاحٖ،
الڤكالغ التڤنسيغ للتكڤين امن  :عضڤ ڣاحٖ،
الصنٖڣځ الڤطن للتقاعٖ ڣالحيطغ ااجتماعيغ :عضڤ ڣاحٖ،
الصنٖڣځ الڤطن للضماڗ ااجتماعي :عضڤ ڣاحٖب
ّ
امٚصٖ الڤطن للشباب :عضڤ ڣاحٖ،
مٚصٖ اإعام ڣالتكڤين ڣالتڤثيڄ ڣالٖٙاساػ حڤڋ حمايغ حقڤځ الطفل :عضڤ ڣاحٖ،
مٚك ٜالبحڤف ڣالٖٙاساػ ڣالتڤثيڄ ڣاإعام حڤڋ امٚع :عضڤ ڣاحٖ،
مٚكّ ٜ
ّ
ّ
ڣااجتماعيغ :عضڤ ڣاحٖ،
ااقتصإيغ
الٖٙاساػ ڣالبحڤف

ّ
اممثلغ صلظ امنتٖڥ ّ
ّ
كل ّ
ّ
يعڤ ٩ي غضڤڗ
العمڤميغ
حل ڣ ٕماه إحٖڥ ام ّسساػ ڣ امنش ػ
ّ
ّ
حكڤمي بعٖ استشاٙع
الستغ شه ٚامڤاليغ بام ّسسغ ڣ امنش ع ا قٚب من حين نشاطها بمقتض مٚ
الهيئغب
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ّ
امحلي اأحزاب السياسي :
ٕب الجماعا



كل ّ
ٙئي ٠امجل ٠البلٖڬ ل ّ
بلٖيغ مٚك ٜڣايغ ڣ من ينڤبڢ بصفتڢ عضڤا
ّ
ممثل ي مجل ٠نڤاب الشعظ من غيڇ ّ
النڤاب
عضڤ عن كل حٜب سياس ڣ تحالڀ انتخابي

البلٖياػ ڣ من ينڤبهږ مٚتبطغ بمباشٚتهږ مهامهږ اانتخابيغ كما تكڤڗ ّ
ڣتكڤڗ ّ
ّ
ّ
مٖع
عضڤيغ  ٙسا
مٖع
ّ
ّ
ّ
ّ
بٚمانيا مٚتبطغ بتمثيل الحٜب ّ
ّ
السياس ي مجلّ ٠نڤاب الشعظ ڣٗلڊ
عضڤيغ ممثلي ا حٜاب اممثلغ
ّ
ّ
امص ٍٚبها ي خ ٚانتخاباػ تشٚيعيغب
النهائيغ
ڣفقا للنتائٌ
 .الجمعيا

الخبراء:

ّ
الجمعيا :













ّ
ّ
التڤنسيغ :عضڤاڗ،
ااتحإ الڤطن للمٚع
ّ
ااتحإ الڤطن للمكفڤفيڗ :عضڤاڗ،
ّ
ااتحإ التڤنس ّ
للتضامن ااجتماعي :عضڤاڗ،
ّ
منظمغ الهاڋ ا حمّ ٚ
التڤنس  :عضڤاڗ
الجمعياػ الناشطغ ي مجاڋ حقڤځ اانساڗ :عضڤ ڣاحٖ،
الجمعياػ الناشطغ ي مجاڋ البيئغ ڣحمايغ الطبيعغ ڣالتنميغ امستٖامغ :عضڤ ڣاحٖ،
الجمعياػ الناشطغ ي امجاڋ ااقتصإڬ ڣااجتماعي :عضڤ ڣاحٖ،
الجمعياػ الناشطغ ي مجاڋ امٚع :عضڤ ڣاحٖ،
الجمعياػ الناشطغ ي امجاڋ الًڇبڤڬ ڣالثقا ي :عضڤ ڣاحٖ،
الجمعياػ الناشطغ ي مجاڋ حمايغ امستهلڊ :عضڤ ڣاحٖ،
الجمعياػ ّ
ّ
الخصڤصيغ :عضڤ ڣاحٖ،
الناشطغ ي مجاڋ حمايغ ٗڣڬ اإعاقغ ڣااحتياجاػ
ّ
الجمعياػ ال ّناشطغ ي مجاڋ الطفڤلغ ڣالشباب :عضڤ ڣاحٖ،

الخبراء:
 خبيڇاڗ ي مجاڋ التنميغ امستٖامغ،
 خبيڇاڗ ي مجاڋ البيئغ،
 خبيڇاڗ ي مجاڋ ّ
ّ
امناخيغ
التغيڇاػ
 خبيڇاڗ ي مجاڋ التهيئغ الًڇابيغ ڣالتعميڇ،
ّ
ڣالٖيمغٚافيا
 خبيڇاڗ ي علڤم اإحصا
 خبيڇاڗ ي علږ ااجتماٵ ڣعلږ ّ
النف،٠
ّ
ڣالقانڤنيغ،
 خبيڇاڗ ي العلڤم ااقتصإ ّيغ
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ّ
ڣااتصاڋ ڣڣسائل ّ
التڤاصل ااجتماعيب
خبيڇاڗ ي اإعام

ّ
الفصل  :26يشًڇ٭ ي امًڇ حيڗ لعضڤيغ منتٖڥ الهيئغ:
الجنسيغ التڤنسيغ ڣالتمتع بالحقڤځ امٖنيغ ڣالسياسيغ،ّ
قصٖيغ ڣ جنايغ ڣعٖم عٜلهږ ڣ عفا هږ ڣ
 عٖم صٖڣ ٙحكږ قضائي باػ ي ش نهږ من جل جنحغطٕٚهږ ڣ شطبهږ من مهامهږ بسبظ اٙتكاب جٚيمغ ڣ اإخاڋ بڤاجباتهږ ّ
امهنيغب
ّ
الًڇ ّ ح عن صنڀ ڣحيٖ من ا صناف ّامكڤنغ للمنتٖڥ ّ
ڣكل خاڋ به٘ا الشٚ٭ يسقٰ بمڤجبڢ طلظ
ّ
الًڇ حب
ّ
ڣفضا عن ٗلڊ ف نڢ يشًڇ٭ ي امًڇ حيڗ لعضڤيغ منتٖڥ الهيئغ من الجمعياػ ڣالخبڇا ڗ يستجيبڤا
للشٚڣ٭ التاليغ:
 بالنسب ل الجمعيا :ّ
 ڗ تكڤڗ مكڤنغ بصفغ قانڤنيغ مٖع ا تقل عن ثاثغ سنڤاػ عنٖ تقٖيږ ت ٚحها،ّ
 ڗ تكڤڗڣضعيتها اإٕاٙيغ ڣاماليغ قانڤنيغ طبقا للتشٚيع الجاٙڬ بڢ العمل،
 ڗ تكڤڗ قٖ نجٜػ خاڋ الثاثغ سنڤاػ ا خيڇع ما ا يقل عن  3مشاٙيع ڣ عماڋ ي مجاڋنشاطهاب
ب-بالنسب ل الخبراء:
 خبڇع ي مجاڋ ااختصاص ا تقل عن عش ٚسنڤاػ، الحصڤڋ علګ شهإع ّعلميغ ا ّ
تقل عن شهإع اماجستيڇ ڣ ما يعإلها،
 انجإٙ ٛاساػ ڣ بحڤف ڣ صٖاٙاػ ي مجاڋ ااختصاص ا ّيقل عٖٕها عن خمسغ عماڋب
ّ
ّ
ّ
ڣعلګ كل مًڇ ح ڗ ّ
يقٖم ضمن ملڀ ت ٚحڢ تصٚيحا علګ الشٚف يشهٖ باستجابتڢ للشٚڣ٭
القانڤنيغب ڣيًڇتظ عن كل تصٚيِ خاطئ ڣ عن كل خفا لڤاقعغ متعلقغ بالشٚڣ٭ القانڤنيغ لغا
ّ
ّ
عضڤيغ منتٖڥ الهيئغب
ت ٚح مٚتكبڢ ڣ عفا ه من
ّ
الفصل  :27يفتِ باب الًڇ ح لعضڤيغ منتٖڥ الهيئغ بمقتض قٚا ٙيصٖ ٙعن ٙئي ٠الهيئغ ينشٚ
بالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ ڣبامڤقع االكًڇڣني للهيئغب ڣيتږ بمڤجبڢ تحٖيٖ ااختصاصاػ
ّ
ّ
امطلڤبغ ڣالشٚڣ٭ امستڤجبغ ڣضبٰ جل يٖاٵ املفاػ ڣالڤثائڄ امكڤنغ للملڀب
ّ
ّ
ّ
يتڤلګ مجل ٠الهيئغ اختيا ٙامًڇ حيڗ من بيڗ الخبڇا ڣممثلي الجمعياػ طبقا لسلږ تقييم يضبٰ
للغ ٩ٚڣفڄ معاييڇ مڤضڤعيغ ّ
ڣشفافغ يٚاعګ فيها مبٖ ّ
التناصڀ ّكلما مكن ٗلڊّ ،
ڣيتږ نشٚه ّ
بالٚائٖ
ّ
ّ
ّ
ّ
التڤنسيغ عنٖ فتِ باب الًڇ حاػب
للجمهڤٙيغ
الٚسم
ّ
كما يتڤلګ تعييڗ بقيغ ا عضا امقًڇحيڗ من قبل الجهاػ الܞ يمثلڤنها.
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ّ
ّ
امختصغ القاٙع اآتي ٗكٚها:
الفصل  :28تحٖف بمنتٖڥ الهيئغ اللجاڗ
-

لجنغ ّ
التخطيٰ ڣاماليغ ڣااستثماٙ
لجنغ التجاٙع ڣالسياحغ ڣالحٚف ڣالخٖماػ
ّ
ڣالطاقغ ّ
لجنغ ّ
ڣالتكنڤلڤجيا
الصناعغ
ّ
ّ
ّ
الخاصغ
لجنغ الشباب ڣالطفڤلغ ڣامٚع ڣٗڣڬ ااحتياجاػ
ّ
ڣالشغل ڣ ّ
ّ
الصحغ
ااجتماعيغ
لجنغ الش ڣڗ
ّ
ّ
لجنغ الًڇبيغ ڣالتعليږ ڣالتكڤين ڣالبحن العلم
التحتيغ ڣالتعميڇ ّ
ّ
ڣالسكن ڣالنقلب
لجنغ البنيغ
لجنغ البيئغ ڣالتنميغ امستٖامغ ڣامناّ ڣالتهيئغ الًڇ ّ
ابيغ
لجنغ الفاحغ ڣالصيٖ البحٚڬ

ّ
ّ
ظٚفيغ
خاصغ ڣ
كما يمكن ڗ تحٖف بقٚا ٙصإ ٙعن ٙئي ٠الهيئغ بعٖ مٖاڣلغ مجلسها لجاڗ
ّ
ّ
باإضافغ لګ اللجاڗ امختصغ القاٙع ڣيضبٰ النظام الٖاخلي تنظيږ مختلڀ اللجاڗ ڣاختصاصاتها
ڣطٚځ تسييڇها ڣتٚكيبتهاب
الفصل  :29يبٖڬ منتٖڥ الهيئغ  ٙيڢ با غلبيغ امطلقغ ي جميع امسائل الٚاجعغ بالنظ ٚللهيئغ
ڣامنصڤص عليها به٘ا القانڤڗب
ّ
ڣيجتمع امنتٖڥ بٖعڤع من مجل ٠الهيئغ مٚع كل ثاثغ شه ٚعلګ ا قل ڣكلما اقتضـ الحاجغ ڣٗلڊ
ّ ّ
لٖٙاسغ امسائل امٖٙجغ بجٖڣڋ ا عماڋ ڣ بٖا ّ
قانڤنيغ ا بحضڤ ٙثلܟ
ال ٚڬ بش نهاب ڣا تكڤڗ جلساتڢ
عضائڢ علګ ا ّ
قلب
ّ
ڣيمكن مجل ٠الهيئغ استٖعا كل خ ٨يٚڥ فائٖع لاستماٵ ليڢ لحضڤ ٙعماڋ امنتٖڥ ڣ اللجاڗب
الفصل  :30ي حالغ الشغڤ ٙالطا ٙي تٚكيبغ منتٖڥ الهيئغ اڣ غياب حٖ عضائڢ عن ثاثغ
ّ
ڣيتڤلګ ّ
ّ
سٖ ه٘ا الشغڤ ٙطبقا
خاص
اجتماعاػ متتاليغ ،يعاين مجل ٠الهيئغ حالغ الشغڤ ٙبمحضٚ
ّ
لإجٚا اػ ڣالشٚڣ٭ امنصڤص عليها بالفصڤڋ  25ڣت 2ڣث 2من ه٘ا القانڤڗب
الفصل  :31يتقاض

عضا منتٖڥ الهيئغ منِ حضڤ ٙتضبٰ مقإيٚها ڣطٚيقغ صٚفها ب م ٚحكڤميب
القس الثالث
الجها اادار

الفصل  :32يتڤلګ الجها ٛاإٕاٙڬ تحـ شٚاف امٖي ٚالتنفي٘ڬ ،امهام اإاٙيغ ڣاماليغ ڣالفنيغ امڤكلغ
لڢ بمقتض ه٘ا القانڤڗ ڣخاصغ:
 مساعٖع ٙئي ٠الهيئغ ي تسييڇ الهيئغ،
ّ
ّ
ڣالفن ،
التصٚف اإاٙڬ ڣامالي
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مساعٖع مجل ٠الهيئغ ي عٖإ مشٚڣٵ اميڈانيغ،
حفٴ ڣثائڄ الهيئغ ڣ ٕاٙع نظام امعلڤماػ ڣصيانتڢ،
ّ
ّ
تنفي٘ امهام الܞ يكلفڢ بها مجل ٠الهيئغ،
اعٖإ املفاػ امعٚڣضغ علګ مجل ٠الهيئغ،
تحٚي ٚمحاض ٚجلساػ الهيئغ ڣحفظها،
امساعٖع علګ عٖإ مشاٙيع تقاٙي ٚالهيئغ ڣ حالتها علګ مجلسهاب

الفصل ّ :33
يسيڇ الجها ٛاإٕاٙڬ مٖي ٚتنفي٘ڬ تحـ شٚاف ٙئي ٠الهيئغب
يقڤم مجل ٠الهيئغ بانتٖاب امٖي ٚالتنفي٘ڬ من بيڗ امًڇ حيڗ باملفاػ ال٘ين يستجيبڤڗ لشٚڣ٭
ّ
الخبڇع ڣالكفا ع ي التصٚف اإٕاٙڬ ڣامالي ڣالفن ڣٗلڊ تبعا إعاڗ عن فتِ الًڇ حاػ علګ امڤقع
ّ
ڣبالصحڀب ڣيتضمن عاڗ فتِ الًڇ حاػ طٚځ تقٖيمها ڣالشٚڣ٭ القانڤنيغ
االكًڇڣني للهيئغ
ّ
الڤاجظ تڤفٚها ڣالڤثائڄ امكڤنغ ملڀ الًڇ حب
يتڤلګ مجل ٠الهيئغ تسميغ امٖي ٚالتنفي٘ڬ بالتڤافڄ ڣ ڗ تع٘ ٙفب غلبيغ ا عضا ڣيتږ عفا ه طبڄ
نف ٠اإجٚا اػب
الفصل  :34يخضع امٖي ٚالګ نف ٠مڤانع الجمع ڣالڤاجباػ امحمڤلغ علګ عضا مجل ٠الهيئغ
ڣامنصڤص عليها بالفصڤڋ ت 3ڣث 3ڣ 38من ه٘ا القانڤڗب
الفصل  :35يڤضع عڤاڗ الهيئغ تحـ شٚاف امٖيّ ٚ
ّ
ّ
ّ
ڣالفنيغ
ڣاماليغ
نفي٘ڬ للقيام با عماڋ اإٕاّٙيغ
الت
ّ
ّ
ّ
ّ
بمهامهما
ڣامهماػ الضٚڣّٙيغ اضطاٵ مجل ٠الهيئغ ڣامنتٖڥ
الܞ يكلفڤڗ بها ڣلت ٕيغ الڤظائڀ
ّ
ڣصاحياتهماب
الباب ال ابع
في ضمانا حس سير عمل الهيئ سبل مساءلتها
الفصل  :36يتعيڗ علګ عضا مجل ٠الهيئغ ڣعلګ عڤانها التصٚيِ ّ
بكل حااػ تضاٙب امصالح
ّ
حسظ مقتضياػ التشٚيع امتعلڄ بمكافحغ اإثٚا غيڇ امشٚڣٵ ڣتضاٙب امصالح.
ڣ ي صڤٙع العلږ بڤجڤٕ تضاٙب مصالح ي جانظ حٖهږ ّ
يتعيڗ استبعإه لګ حيڗ اتخاٗ القٚاٙ
امناسظ ي ش نڢ.
ّ
الفصل  :37علګ العضڤ امعن بتضاٙب امصالح التصٚيِ بڢ لٖڥ مجل ٠الهيئغ ثږ اامتناٵ عن
امشاٙكغ ي الجلساػ ڣ امٖاڣاػ ڣ القٚا اػ ٗاػ العاقغ لګ حيڗ ّ
بـ مجل ٠الهيئغ ي ا م ٚي ظٚف
ٙ
عشٚع يام من تاٙئ التصٚيِ .
ّ
ينعقٖ مجل ٠الهيئغ بعٖ التصٚيِ بتضاٙب امصالح ڣيتڤلګ التٖاڣڋ ب غلبيغ ا عضا ڣٕڣڗ حضڤٙ
العضڤ امعن  ،ڣ ي صڤٙع ثبڤػ تضاٙب مصالح فعلي ڣجٖڬ من ش نڢ ڗ ي ّث ،ٚبصفغ ّ
ڣقتيغ علګ
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مشاٙكغ العضڤ امعن ي امٖاڣاػ ،يتږ عامڢ بعٖم امشاٙكغ ي الجلساػ ڣ امٖاڣاػ ڣ القٚاٙاػ
ٗاػ العاقغ لګ حيڗ ٛڣاڋ امانع .ڣ ي حاڋ ثبڤػ تضاٙب مصالح فعلي ڣجٖڬ من ش نڢ ڗ ي ث،ٚ
بصفغ ٕائمغ علګ العمل صلظ الهيئغ يتږ عام العضڤ امعن بڢ ڣتمكينڢ من الٖفاٵ عن نفسڢ ،قبل
حالغ مجل ٠الهيئغ لتقٚي ٚمعلل ي الغ ٩ٚلګ مجل ٠نڤاب الشعظ طبڄ مقتضياػ اإعفا امبينغ
بالفصل  24من ه٘ا القانڤڗ .
عنٖ حصڤڋ العلږ ڣ اإعام من الغيڇ بحالغ تضاٙب مصالح يتڤلګ مجل ٠الهيئغ سماٵ العضڤ امعن
ڣالتحقڄ من ا فعاڋ امنسڤبغ ليڢ ڣاتخاٗ القٚا ٙامناسظ طبڄ الفقٚتيڗ السابقتيڗ .ڣ ي صڤٙع ثبڤػ
ّ
تعمٖ العضڤ ام٘كڤ ٙخفا تضاٙب امصالح ،يقڤم مجل ٠الهيئغ ب حالغ تقٚي ٚمعلل ي الغ ٩ٚلګ
مجل ٠نڤاب الشعظ طبڄ مقتضياػ اإعفا امبينغ بالفصل  24من ه٘ا القانڤڗ.
الفصل  :38يجظ علګ ٙئي ٠ڣ عضا مجل ٠الهيئغ ڣعلګ عضا امنتٖڥ ڣعلګ عڤاڗ الهيئغ امحافظغ
ّ
ّ
ّ
الشخصيغ ي كل ما بلغ لګ علمهږ من ڣثائڄ ڣ بياناػ ڣ معلڤماػ
امعطياػ
الس ٚامن ڣحمايغ
علګ
حڤڋ امسائل الٚاجعغ بالنظ ٚللهيئغ ڣعٖم استغاڋ ما مكنهږ ااطاٵ عليڢ من معلڤماػ لغيڇ ا غٚا٩
ّ
امهام امڤكڤلغ ليهږ ڣلڤ بعٖ ٛڣاڋ صفتهږ.
الܞ تقتضيها
ّ
ڣيعٖ افشا الس ٚامن من قبيل الخط الجسيږ امڤجظ لإعفا بصٚف النظ ٚعن ّ
التتبعاػ الجٜائيغب
الفصل  :39ي صڤٙع اٙتكاب ٙئي ٠مجل ٠الهيئغ ڣ حٖ عضائڢ لخط جسيږ ثنا القيام بالڤاجباػ
امحمڤلغ عليڢ بمقتض ه٘ا القانڤڗ ڣ ي صڤٙع اإٕانغ بمقتض حكږ ّ
باػ من جل جنحغ قصٖيغ
ّ
ّ
ڣ جنايغ ،ڣ ي كل الحااػ امڤجبغ لإعفا يحيل مجل ٠الهيئغ تقٚيٚا معلا ممض من
غلبيغ عضائڢ
علګ الجلسغ العامغ مجل ٠نڤاب الشعظ للنظ ٚفيڢ ،ڣيتږ ااعفا بتصڤيـ ثلܟ (2ة )3عضا مجل٠
نڤاب الشعظب
ّ
ڣ ي صڤٙع عفا عضڤ ڣ كٌڇ من مجل ٠الهيئغ من قبل مجلّ ٠نڤاب الشعظ طبڄ ما يقتضيڢ
ّ
امتعلڄ با حكام امشًڇكغ بيڗ الهيئاػ ّ
ّ
ستڤٙيغ ،يعاين ٙئي٠
الٖ
الفصل  33من القانڤڗ ا ساس
ّ
مجل ٠نڤاب الشعظ حالغ الشغڤ ٙڣيتڤلګ امجلّ ٠
سٖها طبقا إجٚا اػ انتخاب عضا مجل ٠الهيئغ
ڣڣفقا ل جاڋ امنصڤص عليها بالفصل  24من ه٘ا القانڤڗب
ّ
الفصل  :40يعتبڇ ٙئي ٠ڣ عضا الهيئغ مڤظفيڗ عمڤمييڗ علګ معن مقتضياػ الفصل  82من امجلغ
الجٜائيغ ڣعلګ الٖڣلغ ڗ تڤف ٚلهږ الحمايغ من كل التهٖيٖاػ ڣ ااعتٖا اػ الܞ قٖ تلحقهږ ثنا
مباشٚتهږ مهامهږ بالهيئغ ڣ بمناسبتها مهما كاڗ نڤعهاب
ڣيعتبڇ ااعتٖا علګ حٖهږ بمثابغ ااعتٖا علګ مڤظڀ عمڤمي حاڋ مماٙستڢ لڤظيفتڢ ڣيعاقظ
امعتٖڬ طبقا حكام امجلغ الجٜائيغب
الفصل  :41تٚفع الهيئغ لګ مجل ٠نڤاب الشعظ تقٚيٚا سنڤيا لنشاطها ڣتتږ مناقشتڢ ي جلسغ عامغ
مخصصغ للغ ٩ٚڣينش ٚه٘ا التقٚي ٚبالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ ڣعلګ امڤقع اإلكًڇڣني
الخاص بالهيئغب
كما تقٖم الهيئغ تقٚيٚها السنڤڬ لګ ٙئي ٠الجمهڤٙيغ ڣٙئي ٠الحكڤمغب
تعٖ الهيئغ تقاٙيٕ ٚڣٙيغ حڤڋ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ ا جياڋ القإمغ ّ
يتږ نشٚها للعمڤمب
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الفصل  :42تخضع صفقاػ الهيئغ لأحكام امنظمغ لصفقاػ امنش ػ العمڤميغب ڣتبڇم صفقاػ الهيئغ
ڣفڄ مبإ الشفافيغ ڣالنڈاهغ ڣتكاف الفٚص ڣامساڣاع .
تحٖف صلظ الهيئغ لجنغ ٕاخليغ مٚاقبغ الصفقاػ يًڇسها عضڤ مجل ٠الهيئغ من غيڇ ٙئيسها ڣ نائبڢ
تًڇكظ من ا عضا اآتي ٗكٚهږ :ـ
 عضڤ من مجل ٠الهيئغب ممثاڗ ( )2عن الجها ٛاإٕاٙڬ ـ ٙئي ٠ڣحٖع التٖقيڄ :بصفتڢ عضڤا قا ّٙا.الباب الخامس
ّ
ّ
ختامي
انتقالي
حكام
الفصل  :43لګ حيڗ صٖڣ ٙالقڤانيڗ ا ساسيغ امنظمغ للقضا اإاٙڬ ڣفڄ مقتضياػ الٖستڤٙ
ّ
صاحياػ امحكمغ اإٕاٙيغ ڣتنظيمها
تنطبڄ القڤانيڗ ڣالًڇاتيظ الجاٙڬ بها العمل امتعلقغ بضبٰ
ڣااجٚا اػ امتبعغ لٖيها علګ ا حكام امنصڤص عليها به٘ا القانڤڗب
الفصل  :44تلغګ جميع ا حكام امخالفغ حكام ه٘ا القانڤڗ ڣخاصغ حكام القانڤڗ ا ساس عٖٕ 2ت
ّ
النصڤص ّ
ڣكافغ ّ
امنقحغ
لسنغ 988ت ام  ّٙي ث ما988 ٝٙت امتعلڄ بامجل ٠ااقتصإڬ ڣااجتماعي
ّ
ڣامتممغ لڢب
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شرح ا ألسباب أ
(مشٚڣع قانڤڗ ساس متعلڄ بهيئغ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغ)

أ
تبهيئغ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغ هي هيئغ ٕستڤٙيغ مستقلغ كيفما اقتضتڢ حكام
الباب السإ ٝمن الٖستڤ ٙڣتحٖيٖا فصلڢ 29ت ٗ ،ڣكل للقانڤڗ ڣفڄ الفقٚع اأخيڇع من الفصل
25ت تنظيږ تٚكيبتها ڣالتمثيل فيها ڣطٚځ انتخابها ڣتنظيمها ڣسبل مسا لتهاب كما اقتضـ امطغ قبل
اأخيڇع من الفقٚع الثانيغ من الفصل 5ت من الڤثيقغ الٖستڤٙيغ ڗ تتخ٘ شكل قڤانيڗ ساسيغ
النصڤص امتعلقغ بتنظيږ الهيئاػ الٖستڤٙيغب ه٘ا باإضافغ ما قٚه الباب الثاني من الٖستڤ ٙامتعلڄ
بالحقڤځ ڣالحٚياػ من مبإ كڤنيغ ٗاػ صلغ ڣثيقغ بالتنميغ امستٖامغ ڣالحفاٱ علګ امڤٙڣف
الثقا ي ڣعلګ الٌڇڣاػ الطبيعيغ ڣتٚشيٖ استغالها ڣعلګ بيئغ ڣمناّ سليميڗ ڣمتڤاٛنيڗ (الفصڤڋ 42
ڣ 44ڣ )45ڣما يمكن ڗ تضطلع بڢ الهيئغ من ٕڣا ٙسعيا إٙسا ه٘ه امبإ ڣتڤعيغ بانتهاه فضل
امماٙساػ ي مختلڀ امجااػ ام٘كڤٙع عاهب
2بينصه ٚب٘لڊ مشٚڣع القانڤڗ اأساس اماثل صلظ استكماڋ مساٙ ٙسا الهيئاػ الٖستڤٙيغ
امستقلغ ليكڤڗ ب٘لڊ خ ٚلبنغ ي ه٘ا امسا ٙبعٖ نش ٚحكام القانڤڗ اأساس عٖٕ  59لسنغ ثتة2
امتعلڄ بهيئغ الحڤكمغ الٚشيٖع ڣمكافحغ الفسإ ڣ عٖإ ڣع ٩ٚمشاٙيع القڤانيڗ اأساسيغ امتعلقغ
باأحكام امشًڇكغ بيڗ الهيئاػ الٖستڤٙيغ امستقلغ ڣبهيئغ حقڤځ اإنساڗ ڣهيئغ ااتصاڋ السمعي
البصٚڬ ڣتعٖيل القانڤڗ اأساس عٖٕ  23لسنغ 2تة 2امتعلڄ بالهيئغ العليا امستقلغ لانتخاباػب
3بتږ اانطاځ ي عٖإ مشٚڣع القانڤڗ اأساس امعٚڣ ٩ي شه ٚجڤاڗ تتة 2بااستعانغ بثلغ من
الخبڇا ڣامختصيڗ ي مجاڋ التنميغ امستٖامغ عٖػ مشٚڣعا ڣليا تمـ استشاٙع مختلڀ الڤٛاٙاػ
ي طڤ ٙڣڋ بشأنڢ بٖايغ من شه ٚڣػ تتة2ب اجتمعـ لجنغ الخبڇا ڣ طاٙاػ من ڣٛاٙع العاقغ مع
الهيئاػ الٖستڤٙيغ ڣامجتمع امٖني ڣحقڤځ اإنساڗ علګ ث ٚالتڤصل بماحظاػ الڤٛاٙاػ بخصڤص
امشٚڣع اأڣلي ڣ جاباتها عن مختلڀ امسائل امطٚڣحغ صلبڢ ي عٖيٖ امناسباػ لتطڤ ٙامشٚڣع
ڣتائمڢ مع ما سبڄ ثاٙتڢ كما ٙاسلـ العٖيٖ من مكڤناػ امجتمع امٖني ڣ ٕػ جلساػ عمل معها ڣ
تلقـ ماحظاتها الكتابيغ امتعلقغ بمشٚڣع القانڤڗ اأساس امعٚڣ ٩لتقڤم باستشاٙع ٙسميغ ثانيغ
بتاٙئ  22نڤفمبڇ ثتة 2تلقـ علګ ثٚها تباعا ماحظاػ غلظ الڤٛاٙاػ ڣماحظاػ ااتحإ التڤن٦
للصناعغ ڣالتجاٙع ڣالصناعاػ التقليٖيغ ڣماحظاػ ااتحإ العام التڤن ٦للشغلب
ڣتږ ي اأخيڇ اانتها للصيغغ امقًڇحغ من مشٚڣع القانڤڗ اأساس امعٚڣ ٩خ٘ع بمجمل اماحظاػ
امثاٙع ڣفڄ الجٖاڣڋ امصاحبغ لڢب
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4ب ڣينٖٙه ضمن مجاڋ تٖخل هيئغ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغ كل امسائل ااقتصإيغ
ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ ڣ يضا امخططاػ ٗاػ البعٖ التنمڤڬ ڣااقتصإڬ عمڤما ڣٗلڊ بهٖف احًڇام
ڣتٚسئ مقڤماػ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغب
ڣتتمتع الهيئغ لاضطاع به٘ه امهام بصاحياػ استشاٙيغ مڤسعغ ،تنقسږ حسظ ما اٙت ه مشٚڣع
القانڤڗ اأساس امعٚڣ ٩لګ:
ٕڣ ٙاستشاٙڬ ڣجڤبي ي كل مشاٙيع القڤانيڗ امتعلقغ بامسائل ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ ڣ يكل مخططاػ التنميغ علګ اختاف ٕٙجاتها ڣمڤاضيعهاب
ٕڣ ٙاستشاٙڬ اختياٙڬ متعلڄ بامسائل ڣبالنصڤص الًڇتيبيغ امتصلغ بمجاڋ اختصاصهابڣيمكن ك٘لڊ للهيئغ ڗ تتجاڣ ٛالٖڣ ٙااستشاٙڬ التقليٖڬ ڣٗلڊ بلعظ ٕڣ ٙامساعٖ ڣامنبڢ ڣفاتِ
اآفاځ ڣامستٖٙڅ للخياٙاػ الڤطنيغ ڣالجهڤيغ ڣامحليغ الكبڇڥ تجاه السلٰ ڣالجهاػ امخططغ
ڣامنف٘ع لبڇامٌ ڣسياساػ عمڤميغ ڣفڄ اآلياػ التاليغ:
ٕڣ ٙاستشاٙڬ تلقائي تتعهٖ بمقتضاه الهيئغ ب بٖا ال ٚڬ ي ااسًڇاتيجياػ ڣالسياساػ العمڤميغڣكبڇڥ امشاٙيع ڣالبڇامٌ الڤطنيغ ڣ حالتڢ علګ الجهاػ امختصغب
 ٕڣ ٙسلطغ اقًڇاٍ لإصاحاػ الت تعتبڇها مائمغ ڣمتماشيغ مع امسائل مٚجع نظٚها علګ كل منالسلطغ التنفي٘يغ ڣالتشٚيعيغ ڣعلګ امجلس اأعلګ للجماعاػ امحليغب
 ليغ بحن ڣٕ ٝٙڣتعمڄ ي امسائل ااقتصإيغ ڣااجتماعيغ ڣالبيئيغ ڣبمناسبغ جميع امڤاضيعامتعلقغ بالتنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغ ڣ حالغ مخٚجاػ الٖٙاساػ ڣالبحڤف علګ الجهاػ
امعنيغ ڣ نشٚهاب
 ليغ ٕيمقٚاطيغ تشاٙكيغ تتلقى بمقتضاها الهيئغ العٚائ ٬الشعبيغ امتعلقغ بامڤاضيع امنٖٙجغ ضمنمشمڤاتها ڣتحيلها ي حاڋ تبنيها علګ الجهاػ امعنيغب
4بمخٚجاػ عماڋ هيئغ التنميغ امستٖامغ عاڣع علګ البحڤف ڣالٖٙاساػ تنقسږ لګ ٙا ڣتقاٙي:ٚ
اآٙا ااستشاٙيغ الڤجڤبيغ ڣااختياٙيغ ڣالتلقائيغ تنش ٚبالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ ڣبامڤقعاالكًڇڣني للهيئغب
التقاٙي ٚتنقسږ بٖڣٙها لصنفيڗ:*التقٚي ٚالسنڤڬ تٚفعڢ الهيئغ مجلس نڤاب الشعظ للمناقشغ ي جلسغ عامغ مخصصغ للغ٩ٚ
ڣيقٖم لګ ٙئيس الجمهڤٙيغ ڣٙئيس الحكڤمغ لينش ٚثٗ ٚلڊ بالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ
ڣبامڤقع االكًڇڣني للهيئغب
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*التقاٙي ٚالٖڣٙيغ حڤڋ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغ الت تنش ٚللعمڤمب
5ب لاضطاع به٘ه اإٔڣا ٙامهمغ ڣالٖقيقغ تتكڤڗ هيئغ التنميغ امستٖامغ ڣحقڤځ اأجياڋ القإمغ
كسائ ٚالهيئاػ الٖستڤٙيغ اأخٚڥ من مجلس هيئغ ڣمن جهإ ٛاٙڬ مع خصڤصيغ تتما ٧ڣطبيعغ
مهامها تتمثل ي امنتٖڥب
* مجلس الهيئغ يتكڤڗ من ثاثغ عضا منتخبيڗ مٖع سـ سنڤاػ من قبل مجلس نڤاب الشعظ
بأغلبيغ الثلثيڗ من بيڗ الشخصياػ الڤطنيغ ٗاػ النڈاهغ ڣاإشعاع الڤطن ڣالكفا ع العاليغ مع خبڇع
ي مجااػ تخصصهږ ا تقل عن ة 2سنغ ڣا يشًڇ٭ فيهږ الحيإ علګ عكس با ي الهيئاػ الٖستڤٙيغ
امستقلغب ڣيختا ٙه ا اأعضا من بينهږ ٙئيسا ڣنائبا لڢ ڣعنٖ التع٘ ٙيكڤڗ ٗلڊ باانتخابب
* منتٖڥ الهيئغ يتكڤڗ من عضا مجلس الهيئغ ڣمن عضا امنتٖڥ علګ اختاف الٚڣافٖ ڣامشاٙب
ڣالحساسياػ ڣٗلڊ بحساب ٙبعغ جٜا متساڣيغ ڣٗلڊ كاآتي:
ت -ج ٜمكڤڗ من ممثلي اأطٚاف ااجتماعيغ ڣامنظماػ ااقتصإيغ ڣالهيئاػ امهنيغ
 -2ج ٜمكڤڗ من ممثليڗ عن ام سساػ ڣامنش ػ العمڤميغ امكلفغ مباشٚع علګ ا ٩ٙالڤاقع بتطبيڄ
البڇامٌ ڣالسياساػ العمڤميغ ٗاػ العاقغ الڤطيٖع ڣالتأثيڇ امباش ٚعلګ التنميغ امستٖامغ بما يجعلها
امخڤلغ كٌڇ من غيڇها بتقييږ ه٘ه السياساػ ڣبتقٖيږ التصڤٙاػ العمليغ لتطڤيٚها ڣ لتغييڇهاب
 -3ج ٜمكڤڗ من ممثليڗ عن الجماعاػ امحليغ ڣاأحٜاب السياسيغ اممثلغ ي البڇماڗ
 -4ج ٜمن اممثليڗ للمنظماػ الڤطنيغ ڣالجمعياػ الناشطغ ضمن امجاڋ ااستشاٙڬ للهيئغ ڣمن
الخبڇا امتخصصيڗ ي مجااػ محٖٕع ڣڣثيقغ ااٙتبا٭ بنشاطها حت يتسن ب٘لڊ تقٖيږ النصح
ڣتجلي الغمڤ ٩ڣ االتبا ٝعنٖ تقييږ السياساػ ڣالتصڤٙاػب
ڣيسم عضا امنتٖڥ بقٚا ٙمن ٙئيس الهيئغ مٖع ٙبع سنڤاػ قابلغ للتجٖيٖ ڣٗلڊ ي غيڇ تٜامن مع
انتها مٖع عضڤيغ امجلس ضمانا لاستمٚاٙيغ بيڗ عضا امجلس الجٖٕ ڣ عضا امنتٖڥب
ڣتحٖف ڣجڤبا صلظ امنتٖڥ لجاڗ مختصغ قاٙع تقسږ مٚجع نظ ٚالهيئغ لثمانيغ مجااػ تخص٨
متقاٙبغ ڣتكمل بعضها البع ٬مع مكانيغ حٖاف لجاڗ ظٚفيغ ڣخاصغب
*الجها ٛاإٕاٙڬ للهيئغ ڣيتكڤڗ من عڤانها تحـ شٚاف امٖي ٚالتنفي٘ڬ امنتخظ من قبل مجلس
الهيئغ ال٘ين يتڤلڤڗ امهام اإٕاٙيغ ڣاماليغ ڣالفنيغ للهيئغ ااعتيإيغ باإضافغ لګ القيام بكل الڤظائڀ
الضٚڣٙيغ اضطاع مجلس الهيئغ ڣمنتٖاها بصاحياتهما علګ كمل ڣجڢب
عضا مجلس الهيئغ مطالبڤڗ باالًڈام بالڤاجباػ امهنيغ امحمڤلغ عيهږ بمقتض الفصليڗ ث ڣ 9من
القانڤڗ اأساس امتعلڄ باأحكام امشًڇكغ بيڗ الهيئاػ الٖستڤٙيغ امستقلغ كما نهږ مطالبڤڗ ك٘لڊ
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باامتناع عن مماٙسغ مهامهږ صلظ الهيئغ ي حالغ ڣجڤٕ تضاٙب مصالح ڣك٘لڊ الشأڗ بالنسبغ لګ
عضا امنتٖڥ ڣ لګ امٖي ٚالتنفي٘ڬ ڣاأعڤاڗ ڣيعٖ كل خاڋ ب٘لڊ من قبيل الخط الجسيږ امڤجظ
للم اخ٘ع شانڢ شأڗ عٖم الحفاٱ علګ الس ٚامن ب
يٚفع مجلس الهيئغ تقٚيٚا سنڤيا عن نشاطڢ لكل من ٙئيس مجلس نڤاب الشعظ قصٖ امناقشغ
ڣامصإقغ عليڢ ڣك٘لڊ لكل من ٙئيس الجمهڤٙيغ ڣٙئيس الحكڤمغ قصٖ اإعام ڣتعٖ الهيئغ تقاٙيٚ
ٕڣٙيغ تتعلڄ بمجاڋ اختصاصها ڣتنشٚها للعمڤمب
تلك هي الغاية من مشروع القانون الساس ي امعروض .أ
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