مشر ع قانو أساسي
يتعلق ب ي ة اتصال لس عي لبصري
الباب اأول :أحكام عام
ّ
مستقلّ ٞ
الفصل ّ
تتمتڜ بالشخصي ٞامعنۈيٞ
اأول :هيئ ٞااتصاگ السمعي البصپې هيئ ٞٹستۈٽيٞ
ۇااستقاگ امالي ۇاإٹاٽې ،مقپها تۈنس العاصم ٞۇيشاٽ ليها صل ٜهټا القانۈڻ ب ـ ـ تالهيئ"ٞب
الفصل  :2ينطبڨ علۏ الهيئ ٞالتشپيڜ امتعلڨ بضبڔ ا حكام امشًڇك ٞبيڻ الهيئا ٟالٺستۈٽيٞ
امستقل ٞۇ حكام هټا القانۈڻ ا ساس ب
الفصل  :3يضبڔ هټا القانۈڻ ا ساس صاحيا ٟالهيئ ٞۇتپكيبتها ۇالتمثيل فيها ۇطپڥ انتخابها
ۇتنظيمها ۇسبل مسا لتهاب
الباب الثاني :مهام الهيئ
الفصل  :4تتۈلۏ الهيئ ٞتعٺيل قطاڙ ااتصاگ السمعي البصپې ،ۇتطۈيپه ،ۇتسهپ علۏ ضماڻ حپيٞ
التعبيڇ ۇاإعام ،ۇعلۏ ضماڻ عام ّ
تعٺٹې ۇنڀيۆب
ُ
تتمتڜ الهيئ ٞبسلط ٞتپتيبي ٞي مجاگ اختصاصها ۇتستشاٽ ۇجۈبا ي مشاٽيڜ القۈانيڻ امتعلق ٞبهټا
امجاگب
ّ
تماٽځ الهيئ ٞاختصاصاتها بكل استقالي ٞۇحياٹ ي طاٽ خٺم ٞامصلح ٞالعام ٞٹۇڻ تٺخل ي قپاٽاتها
ۇ نشطتها من ّي ٞجه ٞكان٤ب
الفصل  :5تعمل الهيئ ٞعلۏ تنظيں ۇتعٺيل قطاڙ ااتصاگ السمعي البصپې ۇفقا للمباٹ التالي: ٞ
 احًڇام قيں النظام الجمهۈٽې ّ
الٺيمقپاطي ۇسياٹ ٝالقانۈڻب
 ٹعں ۇحماي ٞحپي ٞالتعبيڇ ۇاإعام،

 العمل علۏ سا مشهٺ عامي سمعي بصپې ّ
ّ
ۇمتنۈڙ ۇمتۈاٿڻ ّ
يكپځ قيں الحپيٞ
تعٺٹې
ٽ
ۇالعٺال ٞۇثقاف ٞااختاف ۇاحًڇام حقۈڥ اانساڻ ۇنبټ كل شكاگ العنڤ ۇالتمييڈ ۇالكپاهيٞ
ۇالتطپف،
ّ
ّ
تٺخل يشكل مساسا ّ
ّ
ّ
بحپي ٞاإعام،
العمۈمي ٞمن كل
اإعاميٞ
 ضماڻ استقالي ٞام ّسساٟ
اماٹ ٝااعاميّ ٞ
 ضماڻ حياٹ ّ
امقٺم ٞمن ام سسا ٟااعامي ٞۇعٺم ااضپاٽ با من العام ۇ
الٺفاڙ الۈطن ،
 ٹعں التۈٿيڜ امتۈاٿڻ للخٺما ٟااتصالي ٞالسمعي ٞۇالبصپي ٞعلۏ ۇسڜ مجاگ جغپا ي ممكن
ۇطنيا ۇجهۈيا ۇمحليا،
 ضماڻ التعٺٹي ٞۇالتنۈڙ ي الفكپ ۇالپې،
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 تجن ٜالًڇكيڈ ي ملكي ٞم سسا ٟااتصاگ السمعي ۇالبصپېب
 تعڀيڀ القٺٽ ٝالتنافسي ٞبيڻ م سسا ٟااتصاگ السمعي ۇالبصپېب
ّ
ۇب ٪ماٹ ٝاعاميّ ٞ
تپسخ الثقاف ٞالۈطني ٞۇالفنۈڻ ۇاإبٺاڙ،
 العمل علۏ تنمي ٞنتا٫
ّ
 تشجيڜ اإعام الجهۈ ّې
ۇامتخصڌ ۇالجمعياتي،
ّ
التطۈٽ التكنۈلۈجي ي مجاگ ااتصاگ السمعي البصپېب
 ٹعں مۈاكبٞ
الباب الثالث :صاحيا الهيئ
القس ّ
اأول :الصاحيا الترتيبي للهيئ
الفصل  :6تتمتڜ الهيئ ٞبسلط ٞتپتيبي ٞي مجاگ اختصاصها ۇلها ي ٻلڮ:
ّ
السمعي البصپې مڜ ضماڻ ّ
ااتصاگ ّ
ّ
حپي ٞالتعبيڇ
تپتيبي ٞلتنظيں ۇتطۈيپ قطاڙ
 صٺاٽ قپاٽاٟ
ۇاإعامب
ّ
تپتيبي ٞتهٺف لۏ تعٺيل ۇتنظيں امشهٺ اإعامي السمعي البصپې ۇاالكًڇۇني
 صٺاٽ قپاٽاٟ
ۇٻلڮ خاگ فًڇ ٝاانتخابا ٟۇااستفتا ،
 ۇضڜ كپاسا ٟالشپۇڑ ۇاتفاقيا ٟاإجاٿا ٟامتعلق ٞبم سسا ٟااتصاگ السمعي البصپې،
 ۇضڜ كپاسا ٟالشپۇڑ الخاص ٞبم سسا ٟااتصاگ السمعي البصپې العمۈمي ٞۇعقۈٹ
ّ
الخاص ٞبهټه ام سسا،ٟ
البڇامج
 ضبڔ معلۈم اسناٹ ااجاٿا ٟامتعلق ٞباستغاگ م سسا ٟااتصاگ السمعي ۇالبصپې
بالتنسيڨ مڜ ام سس ٞامكلف ٞب سناٹ الًڇٹٹاٟب
ّ
ّ
ۇات ّ
 ضبڔ معاييڇ احًڇام ّ
فاقيا ٟاإجاٿا ٟۇعقۈٹ البڇامج للمباٹ العامٞ
كپاسا ٟالشپۇڑ
الۈاٽٹ ٝبالفصل ،5
ّ
ّ
ّ
ااتصاگ ّ
ّ
السمعي
امحٺٹ ٝلقيس نس ٜمتابع ٞبپامج م ّسساٟ
امۈضۈعيٞ
سن امعاييڇ

ۇالبصپې،
 ضبڔ ۇتحٺيٺ جپا ا ٟتۈٿيڜ ّ
اماٹ ٝاإشهاٽّي ٞعلۏ م ّسسا ٟااتصاگ السمعي ۇالبصپې،
ّ
بكيفي ٞمپاقبّ ٞ
ّ
تقيٺ م ّسسا ٟااتصاگ
 ۇضڜ القۈاعٺ السلۈكي ٞامتعلق ٞباإشهاٽ ۇامتعلقٞ
السمعي ۇالبصپې بهاب
ّ
والت ّ
عديلي للهيئ
القس الثاني :الصاحيا التق ي ي
ّ
تختڌ الهيئ ٞبامهام التالي:ٞ
الفصل :7
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 عاڻ طل ٜسناٹ جاٿا ٟحٺا ٥ۇاستغاگ م ّسسا ٟااتصاگ السمعي البصپې ،ۇقبۈگ
ّ
ّ
امكلف ٞب سناٹ ّ
الًڇٹٹا ٟعلۏ ضۈ امخطڔ الۈطن
ۇالب ٤فيها بعٺ التنسيڨ مڜ ام ّسسٞ
امطالٜ
للًڇٹٹا ٟالقابل ٞلاستغاگ علۏ الًڇاب التۈنس ب
ّ
 قبۈگ طلبا ٟحٺا ٥ۇاستغاگ م سسا ٟااتصاگ السمعي البصپې
ۇالب ٤فيها بعٺ التنسيڨ
ّ
امكلف ٞب سناٹ ّ
الًڇٹٹاٟب
مڜ ام ّسسٞ
ّ
ّ
 صٺاٽ القپا اّ ٟ
الت ّ
امتعلق ٞبـمپاقب ٞاحًڇام ّ
كپاسا ٟالشپۇڑ ۇاتفاقيا ٟاإجاٿاٟ
عٺيليٞ
ٽ
ّ
الخاص ٞبها،
امتعلق ٞبم سسا ٟااتصاگ السمعي البصپې ۇعقۈٹ البڇامج
ّ
السمعي البصپې ۇ ّ
الصاٹٽ ٝعن م ّسسا ٟاإعام ّ
 ٽصٺ اإخااّ ٟ
تلقي الشكايا ٟبش نها
ۇ ّ
التحقيڨ فيهما،
ّ
ّ
الصاٹٽ ٝعن م ّسسا ٟاإعام ّ
الب ٤ي امخالفاّ ٟ
السمعي البصپې ۇاتخاٻ العقۈبا ٟامناسبٞب

ّ
صاحيا الهيئ في الفترة اانتخابي وااستفتاء
القس الثالث:
الفصل  :8تضمن الھیئ ٞالحڨ ي ّ
النفاٻ لۏ ۇسائل ااتصاگ السمعي البصپې خاگ مپحل ٞما قبل
الحمل ٞاانتخابی ٞۇ ما قبل حمل ٞااستفتا لكل امجمۈعا ٟالسیاسی ٞعلۏ ساځ التعٺٹيٞب
كما تضمن الهيئ ٞتعٺٹي ٞااعام ۇتنۈعۆ خاگ الحمل ٞاانتخابي ٞۇ ٿال ٞالعپاقيل الܞ تتعاٽڍ مڜ
ّ
مبٺ النفاٻ الۏ ۇسائل ااتصاگ السمعي البصپې علۏ ساځ اإنصاف بيڻ جمیڜ امًڇ حيڻ ۇ
ّ
القائما ٟامًڇ ح ٞۇ ا حڀاب،
الفصل  :9تضبڔ الھیئ ٞبالتشاۇٽ مڜ الھیئ ٞالعلیا امستقل ٞلانتخابا ٟالقۈاعٺ ۇالشپۇڑ العامٞ
ّ
يتعيڻ علۏ ۇسائل اإعام السمعي ٞالبصپيّ ٞ
التقیٺ بھا خاگ الحمل ٞاانتخابی ٞب
الܞ
ّ
ۇتحٺٹ الھیئ ٞمڜ الھیئ ٞالعلیا امستقل ٞلانتخابا ٟبقپاٽ مشًڇک قۈاعٺ الحمل ٞالخاص ٞبۈسائل
اإعام ۇااتصاگ السمعي ۇالبصپې ۇ جپا اتھا ۇالشپۇڑ امتعلق ٞب نتا ٫البڇامج ۇالتقاٽيپ ۇالفقپاٟ
امتعلق ٞبالحما ٟاانتخابيٞب
ّ
الفصل ةت :تپاق ٜالھیئ ٞمٺۉ الًڈام امًڇ حيڻ ۇ القائما ٟامًڇ ح ٞۇ ا حڀاب ب حكام تحجيڇ
ّ
ّ
جنبی ٞۇالܞ تب ٪ي اتجاه
الٺعاي ٞاانتخابی ٞثنا الحمل ٞي م ّسسا ٟاإعام السمعي البصپې ا
الجمھۈٽ التۈنس .
القس ال ابع :الصاحيا ااستشاري للهيئ
الفصل تت :تستشاٽ الهيئ ٞۇجۈبا ي مشاٽيڜ القۈانيڻ امتصل ٞبمجاگ اختصاصهاب
كما يمكن ڻ تستشاٽ ي مشاٽيڜ النصۈص الًڇتيبيّ ٞ
العام ٞامتصل ٞبمجاگ اختصاصهاب
ۇتبٺې الهيئ ٞٽ يها ي ظپف ثاثيڻ يۈما من تاٽيٸ تسلمها ااستشاٽٝب
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الفصل 2ت :تتۈلۏ الهيئ ٞٹٽاس ٞالنصۈص القانۈني ٞساٽي ٞامفعۈگ ۇامتعلق ٞبمجاگ اختصاصها
ۇتقٺيں مقًڇحا ٟلتطۈيپهاب
ّ
الفصل 3ت :للهيئ ٞڻ تبٺې ٽ يها تلقائيا ي كل مس ل ٞمتصل ٞباختصاصها ۇتقۈم بنشپه علۏ مۈقعها
االكًڇۇنيب
كما تعلں الهيئ ٞالجه ٞامعني ٞبپيهاب
الفصل 4ت :تستشاٽ الهيئ ٞي مقًڇحا ٟالحكۈم ٞتسمي ٞالپ سا امٺيپين العاميڻ بام ّسساٟ
ّ
اإعامي ٞالعمۈمي ٞۇيكۈڻ ٽ يها مطابقاب
الباب ال ابع :تنظي وتسيير الهيئ
ّ
الفصل 5ت :تًڇك ٜالهيئ ٞمن:
 مجلس الهيئٞ الجهاٿ اإٹاٽېالفصل 6تّ :
تعٺ الهيئ ٞنظامها الٺاخلي ۇهيكلها التنظيم ي جل قصاه ست ٞشهپ من تاٽيٸ تسميٞ
عضا مجلسها ۇتحيلهما ۇجۈبا لۏ امحكم ٞااٹاٽي ٞالعليا إبٺا الپې قبل عپضهما علۏ مجلس
الهيئٞب ۇتتں امصاٹق ٞعليهما ب غلبي ٞثلܟ عضا امجلس ۇيتں نشپهما بالپائٺ الپسم للجمهۈٽيٞ
التۈنسي ٞۇبامۈقڜ االكًڇۇني للهيئٞب
الفصل 7ت :يمكن للهيئ ٞحٺا ٥فپۇڙ لها علۏ كامل تپاب الجمهۈٽي ٞبقپاٽ من مجلسهاب
ۇيحٺٹ ّ
ّ
النظام الٺاخلي للهيئ ٞشپۇڑ حٺا ٥الفپۇڙ ۇتنظيمها ۇطپڥ تسييڇها ۇصاحياتها ۇتپكيبتهاب
القس اأول مجلس الهيئ
ّ
اأول :ت كيب امجلس
الف
ّ
ّ
الفصل 8تّ :
تتكۈڻ الهيئ ٞمن عضا مستقليڻ محايٺين من ٻۇې الكفا  ٝۇالنڈاه ،ٞيباشپۇڻ مهامهں
ّ
ۇيجٺٹ ثل ٪عضائها كل سنتيڻ علۏ ڻ يماٽځ ا عضا امنتهي ٞمٺٝ
لفًڇ ٝۇاحٺ ٝمٺتها س ٤سنۈاٟب
ّ
ۇايتهں مهامهں صل ٜمجلس الهيئ ٞلۏ حيڻ تسلں ا عضا الجٺٹ مهامهںب
ّ
الشعٜب ّ
ۇيتں
الفصل 9ت :يًڇك ٜمجلس الهيئ ٞمن تسع ٞعضا يتں انتخابهں من قبل مجلس نۈاب
ّ
ّ
لعضۈي ٞالهيئ ٞكاآتي:
الًڇشيٴ ۇ الًڇ ح
ّ
عٺليب
 قاٿ
 قاٿ ٹاٽ ّېب
 عضۈ من بيڻ ٽبڜ خصيا ٟيتں تپشيحهں من قبل الهيكل امن ّ ا كٌڇ تمثيا للصحفييڻ،
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 عضۈ من بيڻ ٽبڜ خصيا ٟيتں تپشيحهں من قبل الهيكل امن ّ ا كٌڇ تمثيا للمهن السمعيٞ
البصپي ٞغيڇ الصحفي،ٞ
 عضۈ من بيڻ ٽبڜ خصيا ٟيتں تپشيحهں من قبل الهيكل امن ّ ا كٌڇ تمثيا صحاب
امنش  ٟاإعامي ٞالسمعي ٞالبصپي،ٞ
ّ
امهني ٞالًڇشيٴ من غيڇ منظۈٽيها ۇا يقبل تپ ح ۇ تپشيٴ عضا مكاتبها
ۇيمكن للهياكل
التنفيټيٞب
ۇيپاعۏ مبٺ التناصڤ عنٺ الًڇشيٴب
ّ
ّ
ۇيتں فتٴ باب الًڇ حا ٟالفپٹي ٞي صۈٽ ٝعٺم تقٺيں هټه الهياكل مپ حيڻب
ّ

 ٽبع ٞعضا من بيڻ امًڇ حيڻ بصف ٞفپٹي ٞي ااختصاصا ٟالتالي:ٞ
ـ القانۈڻ ۇ ّ
اماليٞ
ـ العلۈم ااجتماعيٞ
ّ
ـ تكنۈلۈجيا ااتصاگ
ّ
ّ
البصپيٞب
السمعيٞ
ـ امهن
الفصل ة : 2يشًڇڑ ي امًڇ ح لعضۈي ٞالهيئ:ٞ
ّ
ۇمتمتعا بحقۈقۆ امٺني ٞۇالسياسي،ٞ
 ڻ يكۈڻ تۈنس الجنسيٞ ّا يقل ّسنۆ عن ة 3سنٞب
ّ
جبائي ٞقانۈنيٞب
 ڻ يكۈڻ ي ۇضعيٞ ّا يكۈڻ قٺ صٺٽ ي حقۆ حكں قضايي ّّ
قصٺي ٞۇ جناي ٞۇ تں عڀلۆ ۇ
با ٟمن جل جنحٞ
عفا ه ۇ طپٹه ۇ شطبۆ من مهامۆ
 ااستقالي ٞۇالحياٹ ۇالكفا  ٝۇالنڈاه،ٞ عٺم اانتما لحڀب سياس خاگ الخمس سنۈا ٟالسابق ٞلتقٺيں الًڇ ح ۇ الًڇشيٴبّ
ّ
 ّا ّتخصصۆ عن ةت سنۈا ٟخبڇ ٝي تاٽيٸ فتٴ باب الًڇ ح ۇ الًڇشيٴب
قٺميتۆ ي مجاگ
تقل
 ڻ يكۈڻ من ٻۇې الخبڇ ٝي مجاگ ااتصاگ السمعي البصپې، عٺم تضاٽب امصالح،ّ
ۇعلۏ كل مًڇ ح ڻ ّ
يقٺم ضمن ملڤ تپ حۆ تصپيحا علۏ الشپف يقپ بمقتضاه تۈفپ كل الشپۇڑ
القانۈني ٞامشاٽ اليها عاهب
ّ
ۇيًڇت ٜعن كل تصپيٴ خاطئ متعلڨ بالشپۇڑ القانۈني ٞلغا الًڇ ح ۇ اإعفا من الهيئٞب
ّ
الفصل ت :2يمنڜ تپشيٴ ۇ تپ ح خاص عملۈا ك جپا لٺۉ حڀب سياس خاگ الخمس سنۈاٟ
ّ
السابق ٞلًڇ حهں ۇ تپشيحهںب
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ّ
ۇيمنڜ تپشيٴ ۇ تپ ح خاص كان ٤لهں ،بصۈٽ ٝمباشپ ٝۇ غيڇ مباشپ ،ٝمساهما ٟۇ مصالح ماليٞ
ّ
ي م ّسسا ٟعامي ٞسمعي ٞبصپي ٞۇ اتصالي ٞا ٻا ّ
تبيڻ تخليهں عن تلڮ امصالح ۇ امساهماٟ
ّ
خاگ الخمس سنۈا ٟالسابق ٞلًڇ حهں ۇ تپشيحهںب
الفصل  :22يفتٴ باب الًڇشيٴ ۇالًڇ ح لعضۈي ٞمجلس الهيئ ٞبقپاٽ من ٽئيس مجلس نۈاب الشعٜ
ينشپ بالپائٺ الپسم للجمهۈٽي ٞالتۈنسي ٞۇبامۈقڜ االكًڇۇني مجلس نۈاب الشع ٜۇيتضمن تحٺيٺا
ّ
تۈفپها ۇالۈثائڨ ّ
ّ
امكۈن ٞملڤ
القانۈني ٞالۈاجٜ
جل تقٺيں الًڇ حا ٟۇطپڥ تقٺيمها ۇالشپۇڑ
ّ
الًڇ ح ۇالًڇشيٴب
ّ
لعضۈي ٞالهيئ ٞبعنۈاڻ حٺ ا صناف ۇبالعٺٹ امطلۈب ،يتخټ
ي صۈٽ ٝعٺم تۈصل اللجن ٞبًڇشيحاٟ
ّ
ّ
ّ
الفپٹې استكماگ العٺٹ امستۈج ٜينشپ للعمۈم
ٽئيس مجلس ّنۈاب الشع ٜقپاٽا بفتٴ باب الًڇ ح
بالپائٺ الپسم للجمهۈٽي ٞالتۈنسي ٞۇبامۈقڜ االكًڇۇني مجلس نۈاب الشع ٜۇيتضمن القپاٽ تحٺيٺا
لتاٽيٸ فتٴ الًڇ حا ٟالفپٹي ٞۇغلقها ۇطپڥ تقٺيمها ۇالۈثائڨ ّ
امكۈن ٞملڤ الًڇ حب
ّ
ّ
ّ
ۇالب ٤فيها طبقا لسلں تقييم يضبڔ
امختص ٞقبۈگ الًڇ حاٟ
النيابيٞ
الفصل  :23تتۈلۏ اللجنٞ
للغپڍ ۇفڨ معاييڇ مۈضۈعي ٞۇشفاف ٞۇيتں نشپه بالپائٺ الپسم للجمهۈٽي ٞالتۈنسي ٞعنٺ فتٴ باب
الًڇ حاٟب
ّ
تتۈلۏ اللجن ٞتپتي ٜامًڇ حيڻ من الپجاگ ۇتپتي ٜامًڇ حا ٟمن النسا عن كل صنڤ من ا صناف
امټكۈٽ ٝبالفصل 9ت ۇامستۈفيڻ للشپۇڑ القانۈني ٞتپتيبا تفاضليا طبقا للسلں التقييم  ،ۇ ي صۈٽٝ
التساۇې بيڻ مًڇ حيڻ ۇ كٌڇ تسنٺ للمتساۇين نفس الپتب ٞمڜ تپتيبهں تپتيبا بجٺياب
ّ
ۇتنشپ قائم ٞامًڇ حيڻ امقبۈليڻ امپتبيڻ تفاضليا بامۈقڜ االكًڇۇني مجلس نۈاب الشعٜب
ّ
ّ
ّ
ّ
امختص ٞي
النيابيٞ
الفصل  :24يمكن للمًڇ حيڻ ۇ امپ حيڻ ااعًڇاڍ علۏ القائم ٞمام اللجنٞ
ّ
كتابي معلل ۇمپفڨ
جل قصاه سبع ٞيام من تاٽيٸ نشپ قائم ٞامًڇ حيڻ امقبۈليڻ بمقتض مطلٜ
بالۈثائڨ امثبتٞب ّ
ۇتب ٤اللجن ٞي ااعًڇاضا ٟي جل قصاه سبع ٞيام من تاٽيٸ غلڨ باب ااعًڇاضاٟب
ۇتتۈلۏ اللجن ٞعام امعنييڻ با مپ بم گ ااعًڇاضا ٟۇتحييڻ القائم ٞعلۏ ضۈ ٻلڮ ۇنشپها بامۈقڜ
االكًڇۇني مجلس نۈاب الشعٜب
ّ
ّ
ّ
النيابي ٞي جل قصاه
الفصل  :25يتں الطعن من قبل امًڇ حيڻ ۇ امپ حيڻ ي قپاٽا ٟاللجنٞ
سبع ٞيام من تا يٸ نشپ قائم ٞامًڇ ّ حيڻ مام امحكم ٞاإٹا ي ٞااستئنافي ٞبتۈنس الܞ ّ
تب ٤ي جل
ٽ
ٽ
قصاه سبع ٞيام من ّ
تلقي امطلٜب
ّ
الطعن ي القپاٽ ّ
ّ
ااستئنافي ٞبتۈنس مام امحكم ٞاإٹاٽّي ٞالعليا
الصاٹٽ عن امحكم ٞاإٹاٽّيٞ
ۇيمكن
تب ٤امحكم ٞي جل قصاه سبع ٞيام من تا يٸ ّ
ي جل سبعّ ٞيام من اإعام بۆب ۇ ّ
تلقي امطلٜب
ٽ
ۇ ي صۈٽ ٝقبۈگ امحكم ٞالطعن تتۈلۏ اللجن ٞتحييڻ القائم ٞطبقا منطۈڥ ااحكام القضائي ٞالصاٹٽٝ
ۇنشپ قائم ٞامقبۈليڻ نهائيا بامۈقڜ االكًڇۇني مجلس نۈاب الشعٜب
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ّ
ّ
امختص ٞلۏ الجلس ٞالعام ٞا ٽبڜ ا ۇائل من قائم ٞامقبۈليڻ
النيابيٞ
الفصل  :26يحيل ٽئيس اللجنٞ
نهائيا ۇفڨ ّ
السلں التقييم لكل صنڤب
ۇ ي صۈٽ ٝعٺم بلۈڝ العٺٹ امطلۈب ي حٺ ا صناف تحاگ القائم ٞعلۏ حالها علۏ ا يقل عٺٹ
امپتبيڻ ضمنها علۏ اثنيڻ ()2ب
يتں التصۈي ٤صل ٜالجلس ٞالعام ٞمجلس نۈاب الشع ٜانتخاب ا عضا التسع ٞمجلس الهيئٞ
ۇٻلڮ ب غلبي ٞثلܟ 2ة 3عضا امجلس ،ۇيكۈڻ التصۈيّ ٤
سپيا علۏ ا سما لكل صنڤ ي ٹۇٽاٟ
متتالي ٞلۏ حيڻ اكتماگ تپكيب ٞمجلس الهيئ ،ٞمڜ احًڇام قاعٺ ٝالتناصڤ كلما مكن ٻلڮب
الفصل  :27يجتمڜ ا عضا امنتخبۈڻ ي جلس ٞۇلۏ يپسها كبڇ ا عضا سنا يساعٺه صغپهں علۏ
ڻ يكۈنا من غيڇ امًڇ ّ حيڻ لپئاس ٞالهيئ ٞۇ لنيابّ ٞ
الپئيس ۇيتں اختياٽ ٽئيس مجلس الهيئ ٞۇنائبۆ
ّ
بالتۈافڨ ،ۇ ڻ تعټٽ فبالتصۈي ٤ب غلبي ٞثلܟ عضا مجلس الهيئ2( ٞة ،)3ۇ ي حاگ تساۇې ا صۈاٟ
ّ
يقٺم ا كبڇ سنا مڜ الًڈام التناصڤ ي اختياٽهماب
ّ
ۇتعتمٺ نفس اإجپا ا ٟعنٺ تخلي الپئيس ۇ نائبۆ ۇ كليهما عن منصبهما مڜ محافظتهما علۏ
ّ
العضۈي ٞبمجلس الهيئٞب
الفصل  :28ي ٹې الپئيس ۇ عضا مجلس الهيئ ٞاليميڻ التالي ٞمام ٽئيس الجمهۈٽي:ٞ
" قسں باه العظيں ڻ خٺم الۈطن ب خاص ۇ ڻ حًڇم الٺستۈٽ ۇالقانۈڻ ۇ ڻ قۈم بمهامي ب مانٞ
ۇبكل استقالي ٞۇحياٹ ۇنڀاهٞتب
ّ
الفصل  :29ي حال ٞالشغۈٽ الطاٽ علۏ تپكيب ٞمجلس الهيئ ٞبسب ٜالۈفا ٝۇ ااستقال ٞۇ اإعفا ۇ
ّ
التخلي ۇ العجڀ ،يعاين مجلس الهيئ ٞحال ٞالشغۈٽ ۇيٺۇنها بمحضپ خاص يحيلۆ ٽئيس الهيئ ٞۇ من
ينۈبۆ ۇجۈبا مڜ با ي املڤ ي جل شهپ من تا يٸ امعاين ٞمجلس نۈاب الشع ٜالټې يتۈلۏ ّ
سٺ هټا
ٽ
الشغۈٽ ي جل قصاه ثاث ٞشهپ من تاٽيٸ ااحال ٞطبقا لإجپا ا ٟامنصۈص عليها بهټا القانۈڻ
ا ساس ب
ّ
ۇيعتبڇ متخليا الپئيس ۇ العضۈ الټې يتغي ٜٹۇڻ مبڇٽ عن ثاث ٞاجتماعا ٟمتتالي ٞمجلس الهيئ ٞٽغں
استٺعائۆ ۇ نټاٽه بكل ۇسيل ٞتًڇک ثپا كتابياب
ّ
الشغۈٽ ۇ عاٹ ٝانتخاب ّ
الپئيس
ي حال ٞشغۈٽ منص ٜالپئيس يتۈلۏ نائبۆ مهام الپئاس ٞلۏ حيڻ سٺ
طبقا لإجپا ا ٟامنصۈص عليها بهټا القانۈڻ ا ساس ب
ۇ ي حال ٞشغۈٽ منص ٜالپئيس ۇنائبۆ يتۈلۏ قٺم ا عضا ّ
ّ
بمهام ٽئيس الهيئ ٞلۏ حيڻ
سنا القيام
ّ ّ
سٺ الشغۈٽ ۇانتخاب ٽئيس ۇنائ ٜلۆب
ّ
الفصل ةّ :3
يتں عفا الپئيس ۇ حٺ ا عضا بنا علۏ تقپيپ معلل ممض من ثلܟ (2ة )3عضا
مجلس الهيئ ٞۇيعپڍ ۇجۈبا علۏ الجلس ٞالعام ٞمجلس نۈاب الشع ٜللنظپ فيۆ ۇيتں اإعفا
بتصۈي ٤ثلܟ (2ة )3عضا مجلس نۈاب الشعٜب
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ّ
ۇ ي صۈٽ ٝعفا عضۈ ۇ كٌڇ من مجلس الهيئ ٞمن قبل مجلس ّنۈاب الشع ٜطبڨ ما يقتضيۆ
ّ
امتعلڨ با حكام امشًڇك ٞبيڻ الهيئاّ ٟ
ّ
ستۈٽي ،ٞيعاين ٽئيس
الٺ
الفصل  33من القانۈڻ ا ساس
ّ
مجلس نۈاب الشع ٜحال ٞالشغۈٽ ۇيتۈلۏ امجلس سٺها طبقا إجپا ا ٟانتخاب عضا مجلس الهيئٞ
ۇۇفقا ل جاگ امنصۈص عليها بالفصل 29ب
الف الثاني :مهام امجلس
الفصل ت :3يشپف مجلس الهيئ ٞعلۏ القيام بامهام امتعلق ٞبااتصاگ السمعي البصپې ۇيقۈم علۏ
ۇجۆ الخصۈص با عماگ التالي:ٞ
 امصاٹق ٞعلۏ النظام الٺاخلي للهيئ،ٞامصاٹق ٞعلۏ التنظيں الهيكلي،
تسمي ٞامٺيپ التنفيټې،تپكيڈ الجهاٿ اإٹاٽې للهيئ،ٞ تپكيڈ قسں الپصٺ،ّ
تپكيڈ قسں الشكايا ٟۇالتحقيڨ، عٺاٹ النظام ا ساس الخاص ب عۈاڻ الهيئٞ امصاٹق ٞعلۏ مٺۇن ٞسلۈک ۇ خاقيا ٟعضا الهيئ ٞۇ عۈانهاب امصاٹق ٞعلۏ مشپۇڙ اميڈاني ٞالسنۈي ٞللهيئ،ٞ امصاٹق ٞعلۏ بپنامج العمل السنۈې للهيئ ٞۇمتابع ٞتنفيټه، امصاٹق ٞعلۏ التقپيپ السنۈې ۇالتقاٽيپ ا خپۉ الܞ تصٺٽها الهيئٞبّ
ّ
الفصل  :32يعقٺ مجلس الهيئ ٞجلساتۆ بٺعۈ ٝمن ٽئيسۆ ۇ من ثل ٪ا عضا  ،ۇ ڻ تعټٽ ٟالٺعۈٝ
ّ
علۏ ّ
الپئيس ف نۆ يمكن لنائبۆ ڻ يضطلڜ بهاب
ۇيجتمڜ امجلس مپ ٝكل شهپ علۏ ا ّ
قل ۇكلما اقتض ٤الحاج ٞٻلڮ لٺٽاس ٞامسائل امٺٽج ٞبجٺۇگ
ا عماگ ۇامصاٹق ٞعليهاب
ّ
تكۈڻ مٺاۇا ٟمجلس الهيئ ٞمغلقٞب ۇا يمكن مجلس الهيئ ٞڻ يجتمڜ بصف ٞقانۈني ٞا بحضۈٽ ثلܟ
ّ
ا عضا علۏ ا ّ
قلب ۇ ي صۈٽ ٝعٺم تۈفپ النصاب ،ف ّڻ امجلس يلتئں ي اجتماڙ ثاڻ ي غضۈڻ عشپٝ
ّ
امحٺٹ لاجتماڙ ا ّۇگ ۇٻلڮ للنظپ ي نفس جٺۇگ ا عماگ علۏ ّا ّ
يقل عٺٹ الحاضپين
ّيام من التاٽيٸ
عن ٽبعٞب
يمكن مجلس الهيئ ٞاستٺعا ّ
كل خڌ يپۉ فائٺ ٝي ااستماڙ ليۆب
ۇي ّ
كل الحااّ ٟيتخټ مجلس الهيئ ٞقپاٽاتۆ ب غلبي ٞصۈا ٟا عضا الحاضپينب ۇ ي صۈٽ ٝتساۇې
ّ
التعټٽ من ينۈبۆ ّ
مپجحاب
ا صۈا ٟيكۈڻ صۈ ٟالپئيس ۇ عنٺ
ّ
ّ
ۇيتۈلۏ ٽئيس مجلس الهيئ ٞۇ عنٺ التعټٽ من ينۈبۆ مضا قپاٽا ٟمجلس الهيئ ٞامنبثق ٞعنۆب
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ّ
القانۈني ۇ مپ صپف ميڈ ّ
ّ
انيتها ۇيماٽځ ي
الفصل  :33ٽئيس مجلس الهيئ ٞهۈ ٽئيس الهيئ ٞۇممثلها
نطاڥ امهام امۈكل ٞليۆ الصاحيا ٟالتالي:ٞ
ّ
التسييڇ اإٹاٽې ۇامالي ّ
ۇالفن للهيئٞ
اإشپاف علۏ اإشپاف علۏ عٺاٹ النظام الٺاخلي ۇالتنظيں الهيكلي ۇالنظام ا ساس الخاص لأعۈاڻ، ااشپاف علۏ قسں الپصٺ،ّ
 ااشپاف علۏ قسں الشكايا ٟۇالتحقيڨب اإشپاف علۏ عٺاٹ البڇنامج السنۈې للهيئ،ٞ تحٺيٺ جٺۇگ عماگ مجلس الهيئ ٞۇمتابع ٞتنفيټ قپاٽاتۆ، اإشپاف علۏ عٺاٹ مشپۇڙ اميڈاني ٞالسنۈي،ٞ اإشپاف علۏ عٺاٹ التقپيپ السنۈې للهيئ ٞۇالتقاٽيپ ا خپۉب تمثيل الهيئٞبيمكن للپئيس ڻ ّ
يفۈڍ كتابيا البعڐ من صاحياتۆ امحٺٹ ٝبالفقپ ٝا ۇلۏ من هټا الفصل لنائبۆ ۇ
ې عضۈ من عضا الهيئٞب
يفۈڍ مضا ه ي حٺۇٹ اختصاصاّ ٟ
يمكن للپئيس ،ي طاٽ التسييڇ اإٹاٽې ۇامالي للهيئ ،ٞڻ ّ
امفۈڍ
لفائٺتهںب
القس الثاني :الجها اادار
الفصل  :34يتۈلۏ الجهاٿ اإٹاٽې بالهيئ ٞامهام اإٹاٽي ٞۇامالي ٞۇالفني ٞامۈكل ٞلۆ بمقتض هټا القانۈڻ
ۇخاص:ٞ
 مساعٺ ٝٽئيس الهيئ ٞي تسييڇ الهيئٞب تنفيټ امهام الܞ يۈكلها ليۆ مجلس الهيئ،ٞ عٺاٹ املفا ٟامعپۇض ٞعلۏ مجلس الهيئ،ٞ التصپف اإٹاٽې ۇامالي، عٺاٹ مشپۇڙ اميڈاني،ٞ ٹاٽ ٝنظام امعلۈما ٟامتعلڨ ب عماگ الهيئ ٞۇصيانتۆ، تحپيپ محاضپ جلسا ٟالهيئ ٞۇحفظها، حفژ ۇثائڨ الهيئٞب اعٺاٹ مشاٽيڜ تقاٽيپ الهيئ ٞۇ حالتها علۏ امجلس،الفصل ّ :35
يسيڇ الجهاٿ اإٹاٽې مٺيپ ،تح ٤شپاف ٽئيس الهيئٞب
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يقۈم مجلس الهيئ ٞبانتٺاب مٺيپ الجهاٿ اإٹاٽې من بيڻ امًڇ حيڻ باملفا ٟالټين يستجيبۈڻ لشپۇڑ
الخبڇ ٝۇالكفا  ٝي التصپف اإٹاٽې ۇامالي ۇٻلڮ تبعا إعاڻ عن فتٴ الًڇ ح للخط ٞبالپائٺ الپسم
للجمهۈٽي ٞالتۈنسي ٞۇعلۏ امۈقڜ االكًڇۇني للهيئ ٞۇبالصحڤب
ۇيتضمن اإعاڻ تحٺيٺا جل تقٺيں الًڇ ح ۇطپڥ تقٺيمۆ ۇالشپۇڑ القانۈني ٞالۈاج ٜتۈفپها
ۇالۈثائڨ امكۈن ٞملڤ الًڇ حب
يتۈلۏ مجلس الهيئ ٞتسمي ٞمٺيپ الجهاٿ اإٹاٽې بالتۈافڨ ۇ ڻ تعټٽ فب غلبي ٞثلܟ (2ة )3ا عضا ۇيتں
عفا ه طبڨ نفس اإجپا اٟب
الفصل  : 36يخضڜ امٺيپ لۏ نفس مۈانڜ الجمڜ ۇالۈاجبا ٟامحمۈل ٞعلۏ عضا مجلس الهيئٞ
ۇامنصۈص عليها بهټا القانۈڻ ا ساس ب
ّ
يضں الجهاٿ اإٹاٽې قسں الپصٺ ۇقسں الشكاياّ ٟ
ّ
ۇالتحقيڨب ۇيحٺٹ التنظيں الهيكلي
الفصل :37
ۇالنظام الٺاخلي تنظيں ّ
كل قسں ۇطپڥ عملۆب
يكۈڻ للهيئ ٞمصالح ٹاٽي ٞتتكۈڻ من عۈاڻ ملحقيڻ من ٹاٽا ٟعمۈمي ٞۇ عۈاڻ متعاقٺين ۇ عۈاڻ
يقڜ انتٺابهں طبقا للنظام ا ساس عۈاڻ الهيئ.ٞ
ّ
الشكاياّ ٟ
ۇالتحقيڨ قبل مباشپتهں لۈظائفهں
الفصل  :38يج ٜعلۏ عۈاڻ قسں الپصٺ ۇ عۈاڻ قسں
ت ٹي ٞاليميڻ التالي ٞمام مجلس الهيئ " :ٞأقس باه العظي أ أؤد الوظائف امسندة ّلي بش ف
وأمان وأ أسه عل احترام القانو وام سسا وأ أحاف في كل الظ وف عل الس امني".
ۇيساعٺهں ي مهامهں عنٺ الحاج ٞم مۈٽې الضابط ٞالعٺلي ٞامبينۈڻ بالعٺٹين  3ۇ 4من الفصل ةت
من امجل ٞالجڀائيٞ
ّ
الفصل  :39يكلڤ عۈاڻ قسں الپصٺ بما يلي :
 معاين ٞامخالفا ٟللقۈانيڻ ۇالًڇاتي ٜالجاٽې بها العمل ۇ حكام كپاسا ٟالشپۇڑ ۇاتفاقياٟاإجاٿ .ٝۇتحپيپ محاضپ ي ش نها .
 متابع ٞجميڜ البڇامج اإٻاعي ٞۇالتلفڀي ٞام ّجل ٞبالۈسائل امائم ٞلٺۉ قسں الپصٺ، ٽصٺ اإخاا ٟۇ حالتها علۏ قسں الشكايا ٟۇالتحقيڨ، عٺاٹ التقاٽيپ الٺۇٽي ٞۇ حالتها علۏ مجلس الهيئٞبّ
الشكاياّ ٟ
ۇالتحقيڨ بما يلي :
الفصل ة :4يكلڤ عۈاڻ قسں
 ّالتحقيڨ ي اإخاا ٟامحال ٞعليۆ من قسں ّ
الپصٺ ۇاثباتها ۇتحپيپ محاضپ ي الغپڍ  .ثں
عٺاٹ تقاٽيپ بش نها ۇ حالتها علۏ مجلس الهيئ،ٞ
ّ
ّ
ّ
ۇالتلفڀي ٞبطل ٜمن ٽئيس الهيئ ٞۇ مجلسها،
اإٻاعيٞ
ۇالتقپ ي البڇامج
 التحقيڨّ
 ّتلقي العپائڐ ۇالشكايا ٟالۈاٽٹ ٝعلۏ الهيئ ٞۇالتحقيڨ فيها ۇ حال ٞتقاٽيپ بش نها علۏ مجلس
الهيئ،ٞ
 عٺاٹ التقاٽيپ الٺۇٽي ٞۇ حالتها علۏ مجلس الهيئٞب10

ّ
تتۈلۏ الهيئ ٞي جل قصاه ّ
ست ٞشهپ من تاٽيٸ تپكيڈها عٺاٹ ٹليل جپا ا ٟعملها
الفصل ت:4
ۇنشپه بمۈقعها االكًڇۇني الپسم ب
الباب الخامس :ضمانا حسن سير عمل الهيئ وامساءل
الفصل  :42يخضڜ ٽئيس الهيئ ٞۇ عضا مجلسها بالخصۈص للۈاجبا ٟالتالي:ٞ
 التفپڝ الكلي مماٽس ٞمهامهں حضۈٽ الجلساٟ التصپيٴ بمكاسبهں ۇمصالحهں ۇفڨ التشپيڜ الجاٽې بۆ العمل عنٺ مباشپ ٝمهامهں ۇعنٺ انقطاعهاب التصپيٴ بكل حاا ٟتضاٽب امصالح الܞ تعًڇضهں بمناسب ٞٹا مهامهں بالهيئ ٞحس ٜالقۈانيڻالجاٽې بها العمل
الت ّ
 النڈاهّ ،ٞحفژ ،الحياٹ
 عٺم تعاطي نشطّ ٞمهني ٞمۈاٿي ٞبمقابل،
 عٺم الجمڜ مڜ العضۈي ٞي الحكۈم ٞۇ ي امحكم ٞالٺستۈٽي ٞۇ ي امجلس ا علۏ للقضا ۇ ّېمنص ٜمنتخ،ٜ
 عٺم الًڇ ح ې انتخابا ٟطيل ٞمٺ ٝالعضۈي ٞبالهيئ،ٞالفصل  :43علۏ العضۈ امعن بتضاٽب امصالح التصپيٴ بۆ لٺۉ مجلس الهيئ ٞثں اامتناڙ عن
امشاٽك ٞي الجلسا ٟۇ امٺاۇا ٟۇ القپاٽا ٟٻا ٟالعاق ٞلۏ حيڻ ب ٤مجلس الهيئ ٞي ا مپ ي ظپف
عشپ ٝيام من تاٽيٸ التصپيٴ.
ينعقٺ مجلس الهيئ ٞبعٺ التصپيٴ بتضاٽب امصالح ۇيتۈلۏ التٺاۇگ ب غلبي ٞا عضا ۇٹۇڻ حضۈٽ
ّ
العضۈ امعن  ،ۇ ي صۈٽ ٝثبۈ ٟتضاٽب مصالح فعلي ۇجٺې من ش نۆ ڻ ي ثپ ,بصف ٞۇقتيٞب علۏ
مشاٽك ٞالعضۈ امعن ي امٺاۇا ،ٟيقڜ عامۆ بعٺم امشاٽك ٞي الجلسا ٟۇ امٺاۇا ٟۇ القپاٽاٟ
ٻا ٟالعاق ٞلۏ حيڻ ٿۇاگ امانڜب
ّ
ۇ ي صۈٽ ٝثبۈ ٟتضاٽب مصالح فعلي ۇجٺې من ش نۆ ڻ ي ثپ ،بصف ٞٹائم ٞيقڜ عام العضۈ امعن
بۆ ۇتمكينۆ من الٺفاڙ عن نفسۆ ،قبل حال ٞمجلس الهيئ ٞلتقپيپ معلل ي الغپڍ لۏ مجلس نۈاب
الشع ٜطبڨ مقتضيا ٟاإعفا امبين ٞبهټا القانۈڻ.
عنٺ حصۈگ العلں ۇ اإعام من الغيڇ بحال ٞتضاٽب مصالح يتۈلۏ مجلس الهيئ ٞسماڙ العضۈ امعن
ّ
ۇالتحقڨ من ا فعاگ امنسۈب ٞاليۆ ۇاتخاٻ القپاٽ امناس ٜطبڨ الفقپتيڻ السابقتيڻب ۇ ي صۈٽ ٝثبۈٟ
ّ
تعمٺ العضۈ امټكۈٽ خفا تضاٽب امصالح ،يقۈم مجلس الهيئ ٞب حال ٞتقپيپ معلل ي الغپڍ لۏ
مجلس نۈاب الشع ٜطبڨ مقتضيا ٟاإعفا امبين ٞبهټا القانۈڻ.
الفصل  :44ي صۈٽ ٝۇجۈٹ تضاٽب مصالح ي جان ٜحٺ عۈاڻ الهيئّ ٞ
يتعيڻ استبعاٹه عن املڤ لۏ
حيڻ اتخاٻ القپاٽ امناس ٜي ش نۆب
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الفصللل  :45يجــ ٜعلــۏ الــپئيس ۇ عضــا مجلــس الهيئــ ٞۇ عۈانهــا امحافظــ ٞعلــۏ السـ ّـپ امنـ ــي كــل مــا بلـ
ل ــۏ علمه ــں م ــن ۇث ــائڨ ۇ بيان ــا ٟۇ معلۈم ــا ٟح ــۈگ امس ــائل الپاجع ــ ٞب ــالنظپ للهيئ ــ ٞۇع ــٺم اس ــتغاگ م ــا
مكـ ــنهں ااطـ ــاڙ عليـ ــۆ مـ ــن معلۈمـ ــا ٟلغيـ ــڇ ا غ ـ ـپاڍ الܞ ـ ـ تقتضـ ــيها امهـ ــام امۈكلـ ــ ٞلـ ــيهں ۇلـ ــۈ بعـ ــٺ ٿۇاگ
ّ
التشپيڜ امتعلڨ ّ
بحڨ النفاٻ لۏ امعلۈم ٞۇۇاج ٜاإباڝ عن الجپائںب
صفتهں ،.مڜ مپاعاٝ
ۇيعٺ فشا السپ امن خط جسيما مۈجبا لإعفا ۇ الت ٹي ٜبصپف النظپ عن ّ
التتبعا ٟالجڀائيٞب
الفصللل ّ :46
يحجــپ اســتعماگ امعطيــا ٟالشخصــيّ ٞ
امجمعــ ٞلــٺۉ الهيئــ ٞــي غيــڇ امهــام امۈكۈلــ ٞلهــا ۇفقــا
للتشپيڜ امتعلڨ بحماي ٞامعطيا ٟالشخصيٞب
الفصل ّ :47
يحجپ علۏ عضا مجلس الهيئ ،ٞي طاٽ ٹائهں مهامهں ،طل ٜۇ قبۈگ التۈجيها ٟۇ
التعليما ،ٟمن قبل الجه ٞامپ ّ ح ٞلهں ۇ من قبل سلط ٞعمۈمي ٞۇ حڀب سياس ۇ من قبل ّ
كل
خڌ طبيعي ۇ معنۈېب
كما ّ
ّ
عضۈيتهںب
يحجپ عليهں قبۈگ الهٺايا ۇالعطايا ۇامنٴ ،مهما كاڻ مصٺٽها ،طيل ٞمٺٝ
الفصل  :48يعتبڇ ٽئيس ۇ عضا مجلس الهيئ ٞۇ عۈانها مۈظفيڻ عمۈمييڻ علۏ معن مقتضياٟ
الفصل  82من امجل ٞالجڀائي ٞۇعلۏ الٺۇل ٞڻ تۈفپ لهں حماي ٞمن كل التهٺيٺا ٟۇ ااعتٺا ا ٟالܞ
قٺ تلحقهں ثنا مباشپتهں مهامهں بالهيئ ٞۇ بمناسبتها مهما كاڻ نۈعهاب
ۇيعتبڇ ااعتٺا علۏ حٺهں بمثاب ٞااعتٺا علۏ مۈظڤ عمۈمي حاگ مماٽستۆ لۈظيفتۆ ۇيعاقٜ
امعتٺې طبقا حكام امجل ٞالجڀائيٞب
الفصل  :49يتں عفا ٽئيس مجلس الهيئ ٞۇ حٺ عضائۆ ي صۈٽ ٝاٽتكابۆ لخط جسيں ثنا القيام
بالۈاجبا ٟامحمۈل ٞعليۆ بمقتض هټا القانۈڻ ۇ ي صۈٽ ٝاإٹان ٞبمقتض حكں با ٟمن جل
ّ
قصٺي ٞۇ جنـايٞب
جنحٞ
ّ
الفصل ة :5تخضڜ صفقا ٟالهيئ ٞلۏ ا حكام امنظم ٞلصفقا ٟامنش  ٟالعمۈميٞب ۇتبڇم صفقاٟ
ّ
ّ
الش ّ
فافي ٞۇالنڈاه ٞۇتكاف الفپص ۇامساۇا،ٝ
الهيئ ٞۇفڨ مباٹ
تحٺ ٥صل ٜالهيئ ٞلجن ٞٹاخلي ٞمپاقب ٞالصفقا ٟيًڇسها عضۈ من مجلس الهيئ ٞمن غيڇ ٽئيسها ۇ
نائبۆ ۇتًڇك ٜمن ا عضا اآتي ٻكپهں:
ـ عضۈ من مجلس الهيئ،ٞ
ـ ممثليڻ ( )2عن الجهاٿ اإٹاٽې،
ـ ٽئيس ۇحٺ ٝالتٺقيڨ :عضۈ قاٽب
الفصل ت : 5تپفڜ الهيئ ٞلۏ مجلس نۈاب الشع ٜتقپيپا سنۈيا عن نشاطها ۇتقپيپا ي مجاگ ااتصاگ
السمعي البصپې ۇتۈصيا ٟالهيئ ،ٞۇتتں مناقشتهما ي جلس ٞعام ٞمخصص ٞللغپڍ ۇيتں نشپهما
بالپائٺ الپسم للجمهۈٽي ٞالتۈنسي ٞۇعلۏ امۈقڜ اإلكًڇۇني الخاص بالهيئ ٞمڜ احًڇام التشپيڜ امتعلڨ
بحماي ٞامعطيا ٟالشخصيٞب
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كما تقٺم الهيئ ٞۇ ي نفس اآجاگ التقپيپين امټكۈٽين عاه لۏ ّ
كل من ٽئيس الجمهۈٽي ٞۇٽئيس
الحكۈمٞب
الفصل  :52يتضمن التقپيپ السنۈې للهيئ:ٞ
 عپضا مختلڤ ا نشط ٞالܞ تۈل ٤الهيئ ٞتنظيمها خاگ السن ٞامنقضي،ٞ
 امعطيا ٟامتعلق ٞباإجاٿا ٟامسنٺ،ٝ
ّ
امتعهٺ بها ۇااستشاٽا ٟالۈاٽٹ ٝعلۏ الهيئ،ٞ
 عپضا للشكايا ٟۇامخالفاٟ
 العقۈبا ٟالܞ ۇقڜ تسليطها من قبل الهيئ ٞۇالقپاٽا ٟامتعلق ٞبها،
 تحليل مٺۉ تحقيڨ الهيئ ٞلأهٺاف امپسۈم ٞخاگ السن ٞامنقضي ٞۇمٺۉ الًڈام م سساٟ
الٺۇل ٞبتيسيڇ عملها،
 صياغ ٞا هٺاف امتعلق ٞبالسن ٞامقبل،ٞ
 ااقًڇاحا ٟۇالتۈصيا ٟالܞ تهٺف لتطۈيپ قطاڙ اإعام ۇااتصاگ السمعي البصپې ۇضماڻ
ّ
للتطۈٽ التكنۈلۈجيب
تعٺٹيتۆ ۇتنۈعۆ ۇمۈاكبتۆ
 اميڈاني ٞالتقٺيپي ٞللسن ٞامالي ٞامۈالي،ٞ
كل ّ
الفصل ّ :53
ّ
ّ
تعٺ الهيئّ ٞ
ۇاإٻاعي ٞللحقۈڥ
التلفڀيٞ
ست ٞشهپ تقپيپا يعن بمٺۉ احًڇام البڇامج
ّ
ّ
ّ
ۇالحپياّ ٟ
عام ٞۇلحقۈڥ الطفل ۇٻۇې اإعاق ٞخصۈصا ۇمٺۉ حپص ۇالًڈام م ّسسا ٟااتصاگ
السمعي البصپ ّې بًڇسيٸ ثقاف ٞامۈاطن ٞۇنبټ العنڤ ۇالتمييڈب
السمعي البصپې كما لها ڻ ّ
ۇللهيئ ٞڻ ّ
تعٺ تقاٽيپ غيڇ ٹۇٽ ّي ٞحۈگ ۇضڜ القطاڙ ّ
تعٺ تقاٽيپ
ّ
مۈضۈعاتيٞب
ّ
ۇتۈجۆ لۏ ّ
كل من ٽئيس مجلس نۈاب الشع ٜۇٽئيس الحكۈم ٞۇٽئيس
ۇتنشپ التقاٽيپ للعمۈم
ّ
ّ
ّ
الجمهۈٽي ،ٞۇلها ڻ تپفڜ التۈصيا ٟالܞ تپۉ فيها فائٺٝب
ّ
انتقالي وختامي
الباب السادس :أحكام
الفصل  :54تبقى اإجاٿا ٟامسنٺ ٝمن طپف الهيئ ٞالعليا امستقل ٞلاتصاگ السمعي ۇالبصپې
ۇااتفاقيا ٟامبڇم ٞمعها ،طبقا للمپسۈم عٺٹ تتت لسن ٞتتة 2ام ٽٵ ي  2نۈفمبڇ تتة ،2ساٽيٞ
امفعۈگ لۏ تاٽيٸ انقضائهاب
الفصل  : 55يتں تجٺيٺ ثل ٪عضا الهيئ ٞكل سنتيڻ بالقپع ٞمڜ االًڈام بالحفاڕ قٺٽ اإمكاڻ علۏ
التناصڤ ي تپكيب ٞمجلس الهيئٞب ۇ ي امپتيڻ ا ۇلييڻ ،يحٺٹ من يشملۆ التجٺيٺ بالقپع ٞمن بيڻ
عضا ۇگ مجلس للهيئ ٞۇا يكۈڻ ٽئيس الهيئ ٞمعنيا بالتجٺيٺب
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الفصل  :56لۏ حيڻ صٺۇٽ القۈانيڻ ا ساسي ٞامنظم ٞللقضا اإٹاٽې ۇفڨ مقتضيا ٟالٺستۈٽ
ّ
تنطبڨ حكام القانۈڻ عٺٹ ة 4لسن2 ٞث9ت امتعلڨ بامحكم ٞاإٹاٽّي ٞمن حي ٪صاحياتها ۇتنظيمها
ۇااجپا اّ ٟ
امتبع ٞلٺيها علۏ ا حكام امنصۈص عليها بهټا القانۈڻب
الفصل  :57تحاگ علۏ ۇجۆ املكي ٞممتلكا ٟالهيئ ٞالعليا امستقل ٞلاتصاگ السمعي البصپې لۏ
ّ
ّ
ّ
لاتصاگ السمعي البصپې
ۇتتحمل هټه ااخيڇ ٝما عليها من الًڈاما .ٟۇيحپٽ ممثل عن
الهيئ ٞامستقلٞ
كلتا الهيئتيڻ ۇممثل عن الۈٿاٽ ٝامكلف ٞبامالي ٞۇممثل عن الۈٿاٽ ٝامكلف ٞب ماک الٺۇل ٞۇالش ۇڻ
العقاٽي ٞكشفا يحاگ لۏ الۈٿاٽ ٝامكلف ٞب ماک الٺۇل ٞۇالش ۇڻ العقاٽي ٞالܞ تتۈلۏ تپسيمۆ بال جل
الخاص بالهيئٞب
الفصل  :58تحيل الهيئ ٞالعليا امستقل ٞلاتصاگ السمعي البصپې ۇجۈبا لۏ الهيئ ٞجميڜ ّ
ملفاتها
ۇبياناتها مهما كان ٤الۈسائڔ الحامل ٞلهاب
الفصل  :59تلغۏ جميڜ ا حكام ا ّ
لسابق ٞۇامخالف ٞلهټا القانۈڻ ا ساس ّ ۇخاص ٞالباب الثاني من
امپسۈم عٺٹ تتت لسن ٞتتة 2ام ٽٵ ي 4ت نۈفمبڇتتة ،2من تاٽيٸ مباشپ ٝهيئ ٞااتصاگ السمعي
البصپې مهامهاب
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مشروع قانو أساس ي يتعلق بهيئ ااتصال السمعي البصري
*********************
شـ ـ ــرح أسب ـ ـ ـ ــاب
ين مش ه ا القانو اأساس في طا استكما تجسي مقتضيا دستو ث2
جانفي 4تة 2بإح ا هيئا دستو ي مستقل تعمل عل دع ال يمق اطي سا نظام
جمهو ديمق اطي تشا كي تضمن في ال ل علوي القانو تح ص عل ضما الحق في
اإعام ح ي ال الفك التعبيڇ اإعامب
يه ف مش ه ا القانو ل سا هيئ ااتصا السمعي البص  ،كما ن عليها
الفصل ث2ت من ال ستو الت تتول تع يل قطا ااتصا السمعي البص  ،تطوي ه،
تسه عل ضما ح ي التعبيڇ اإعام ،عل ضما عام تع د نزي  .تتمت ه ه الهيئ
بسلط ت تيبي في مجا اختصاصها تستشا جوبا في مشا ي القواني امتصل به ا امجا .
الكفا
تتكو الهيئ من تسع عضا مستقلي محاي ين من
مهامه لفًڇ اح  ،م تها س سنوا  ،يج ّ د ثل عضائها كل سنتي ب
ت اع اد مش

ه ا القانو بع القيام باستشا لكل امت خلي خاص الهيئ

العليا لاتصا السمعي البص
النقاب الوطني لإعام

النڈاه  ،يباش

نقاب ال حافي

نقاب صحاب ام سسا ااعامي

ا تكنولوجيا ااتصا ااقتصاد ال قم ام ي ين العاميي

للم سسا ااعامي العمومي ( التلفز الوطني اا اع الوطني ) جمل من الخبڇا
كما ت اج ا استشا موسع شمل
العمومي

الهيئا امستقل اا ل جهوي بامه ي في 4ت اف يل ثتة 2الثاني بتونس

العاصم يوم 8ت اف يل ثتة2ب

1

ك ل

امجتم ام ني الو ا ا

ام سسا

يتضمن مش

القانو اأساس في صيغت امع ض خاص ما يلي:

 اأحكام العام :ح د الباب اأ

خاص مجا ت خل هيئ ااتصا السمعي البص

ااحكام

التش يعي امنطبق عليهاب
 صاحيا الهيئ :اتج مش

ه ا القانو اأساس

في فلسفت العام

ل اسناد الصاحيا

القانوني وفق احكام الدستور:
* السلط الًڇتيبي في مجا اختصاصهاب
*تع يل تنظي قطا ااتصا السمعي البص ب
* صاحيا خاص في الفًڇ اانتخابي ااستفتا ب
*ااستشا الوجوبي للهيئ بخصوص مشا ي القواني امتعلق بمجا اختصاصهاب
* استشا الهيئ في مشا ي النصوص الًڇتيبي امتعلق بمجا اختصاصهاب
* اب ا ال ا في امسائل امتعلق بمجا اختصاصهاب
 تركيب الهيئ :ّ
ّ
لعضوي الهيئ باقًڇاح من الهيئا
يًڇك مجلس الهيئ من تسع عضا يت ّ الًڇشح
ّ
امت اخل عبڇ الًڇشح الف د كاآتي:
قاض ع لي

قاض دا

عضو من بي ب شخصيا يت ت شيحه من قبل الهيكل امن ّ اأكٌڇ تمثيا

لل حفيي ،
عضو من بي ب شخصيا يت ت شيحه من قبل الهيكل امن ّ اأكٌڇ تمثيا

للمهن السمعي البص ي غيڇ ال حفي ،
2

عضو من بي ب شخصيا يت ت شيحه من قبل الهيكل امن ّ اأكٌڇ تمثيا

أصحاب امنش اإعامي السمعي البص ي ،
ّ
ّ
امالي
ب عضا من بي امًڇشحي بصف ف دي عن اختصاص القانو

ّ
ّ
السمعي البص ّي ب
العلوم ااجتماعي تكنولوجيا ااتصا امهن
ّ
ّ
يت فتح باب الًڇشحا الف دي في صو ع م تق ي ه ه الهياكل م شحي ب
 تنظي الهيئ :القانو اأساس عل دع الهيئ بااستقالي في ت كيبتها ط

يعمل مش

عملها

ضما استقاليتها اإداري وامالي ب
تطبيقا ما ن
اعتماد ط يق

علي ال ستو فق اتج امش
اج ا ا

ل ضب

ش ط الًڇشح للهيئ

ا ح اختيا اأعضا م التأكي عل

شفاف ي اع فيها مب التناص  ،النڈاه

ااستقالي

الحياد ،الكفا

تكو موضوعي
اأق مي في

مجا ااختصاص امطلوب ،الخبڇ في مجا ااتصا السمعي البص ب
تًڇك الهيئ من مجلس جها جها دا
ن مش القانو اأساس عل
يعمل عل تنفي ما يق ه مجلس الهيئ كما ّ
مكنها من ح ا ف لها داخل ت اب
ّ
الجمهو ي  ،تماشيا م خيا منح الهيئ ما تقتضي استقاليتها من م ن في التنظ ،
التسييڇ التص فب
كما تع ّ

مش

القانو اأساس

ل تج ي ثل

عضا الهيئ كل سنتي عن

طريق القرع تح ي م ثاث شه لعملي التج ي الت سيفق بع ها اأعضا امنتهي
عضويته صفته بامجلس ل احًڇاما لل ستو من باب تحمل كل جه مس لياتهاب

 ضمانا حسن سير الهيئ وامساءل :3

تجسيما استقالي الهيئ  ،ت التنصي

في مش

القانو اأساس عل جمل من

الضمانا اأساسي كتمتعه بالحصان  ،تحجيڇ تتبعه
تتعلق بأعماله

يقافه من جل ا

مما س مهامه  ،توفيڇ الحماي ل ئيس

عضا الهيئ

فعا
عوانها
ل

اعتبا ه موظفي عموميي عل معن الفصل  82من امجل الجزائي  ،ضاف
خضاعه لع اجبا  :التف ّ الكلي ل ئيس عضا الهيئ  ،النڈاه التحف الحياد،
التص يح بامكاس

امصالح ،التص يح بحاا تضا ب امصالح عن القيام بمهامه ، ،ع م

تعاطي نشط مهني موا ي بمقابل الحفاظ عل الس امن بببببب
بنفس ه ا الح ص عل تجسي ااستقالي للهيئ فإن ت في مش
ب ق حاا اإعفا كالخطأ الجسي مثا الشغو تح ي

جاا

القانو ضب
ا ح

شفاف

إعفا اأعضا (تق ي معلل غلبي معز لإعفا ببب)ب
بالتوا

م الضمانا

ااستقالي  ،فإ الهيئ تساءل عن أعمالها مام مجلس

نواب الشع باعتبا ها يت تمويلها من اما العامب ل ا فإ مش
عل

القانو اأساس ن

ت ف الهيئ مجلس نواب الشع تق ي ا سنويا للنشاط تق ي ها امالي تقا ي د ي

حو قطا ااعام السمعي البص

تت مناقشتهما في جلس عام

ال سم للجمهو ي التونسي عل اموق اإلكًڇ ني الخاص بالهيئ ب

 اأحكام الختامي واانتقالي :التنصي
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خاص عل لغا اأحكام السابق امخالف له ا القانو ب

ينش ا بال ائ

