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( ?817سبتوبر  >) 7::7هحرم  >صادر في  <>=8<887هرسىم رقن 

 1يتعلق بوجلس الحىض الوائي

 

 ضئٛػ انحكٕيخ،

انًزؼهق ثبنًبء انصبزض ثزُفٛصِ انظٓٛط انشطٚف ضقى  51.63ثُبء ػهٗ انقبٌَٕ ضقى 

 يُّ؛ 88( ٔال ؼًٛب انًبزح 6161أغؽطػ  61) 6351ش٘ انقؼسح  1ثزبضٚد  6.61.665

أغؽطػ  62) 6331ش٘ انحجخ  61ٔثؼس انًسأنخ فٙ يجهػ انحكٕيخ انًُؼقس ثزبضٚد 

6162). 

 ضؼى يب ٚهٙ :

تركيبت أعضاء هجلس الحىض الوائي وكيفياث اختيار  @الباب األول

 وتعيين أعضائه

 الوادة األولً

، ٚحسز 51.63قبٌَٕ انًشبض ئنّٛ ضقى يٍ ان 88رطجٛقب ألحكبو انفقطح األذٛطح يٍ انًبزح 

ْصا انًطؼٕو رطكٛجخ أػضبء يجهػ انحٕض انًبئٙ ٔانهجُخ انزقُٛخ انًحسثخ نسّٚ، ٔكٛفٛبد 

اذزٛبضْى ٔرؼُٛٛٓى، ٔكصا كٛفٛخ اشزغبنًٓب. ٔٚشبض ئنٗ يجهػ انحٕض انًبئٙ فٙ ْصا انًطؼٕو 

 «.انًجهػ»ثبؼى 

 8الوادة 

 ائى انًطفقخ ثٓصا انًطؼٕو.رحسز رطكٛجخ أػضبء كم يجهػ فٙ انقٕ

 9الوادة 

 ٚؼٍٛ يًثهٕ انجًبػبد انؽالنٛخ فٙ انًجهػ يٍ قجم انؽهطخ انحكٕيٛخ انًكهفخ ثبنساذهٛخ.

ُٚزرت يًثهٕ انزؼبَٔٛبد أٔ جًؼٛبد يؽزؼًهٙ انًهك انؼًٕيٙ انًبئٙ ٔانجًؼٛبد 

رحزٓب ْصِ انؼبيهخ فٙ يجبل انًبء ٔانًُبخ ٔانجٛئخ يٍ ططف انفٛسضانٛبد انزٙ رُضٕ٘ 

 انزؼبَٔٛبد أٔ انجًؼٛبد.

 ( ؼُٕاد.3ٔرحسز يسح ٔالٚخ ْإالء انًًثهٍٛ فٙ ذًػ )
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 :الوادة 

ٚؼٍٛ أػضبء انًجهػ ثصفزٓى. ًٔٚكٍ نٓى فٙ حبنخ رؼصض حضٕضْى اَزساة يٍ ًٚثهٓى 

 نٓصا انغطض.

ئشا فقس أ٘ ػضٕ يٍ أػضبء انًجهػ انصفخ انزٙ رى رؼُّٛٛ أ اذزٛبضِ ػهٗ أؼبؼٓب، ٚزى 

 رؼٕٚضّ نهًسح انًزجقٛخ، ٔفق َفػ انكٛفٛبد انزٙ رى رؼُّٛٛ أٔ اذزٛبضِ ثٓب.

 ;الوادة 

 ( ؼُٕاد قبثهخ نهزجسٚس يطح ٔاحسح.3ُٚزرت ضئٛػ انًجهػ َٔبئجبٌ ػُّ نًسح ذًػ )

رزى انسػٕح نالقزطاع ػُس رُصٛت انًجهػ ألٔل يطح، ٔكصا ػُس اَزٓبء ٔالٚخ انطئٛػ 

( ٕٚيب يٍ ربضٚد َٓبٚخ 21زاذم أجم ال ٚزؼسٖ رؽؼٍٛ ) انًُزرت أل٘ ؼجت يٍ األؼجبة

 ٔالٚزّ.

ٔفٙ كهزب انحبنزٍٛ، رٕجّ انسػٕح نالقزطاع يٍ نسٌ ٔانٙ انجٓخ انزٙ ٚقغ يقط ٔكبنخ 

 «. انجٓخ»انحٕض انًبئٙ فٙ زائطح َفٕشْب انزطاثٙ، ٔانًشبض ئنٛٓب فٙ ْصا انًطؼٕو ة 

 خ ٔانٙ انجٓخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ.ٚؼقس اجزًبع رُصٛت انًجهػ ألٔل يطح رحذ ضئبؼ

 >الوادة 

، ٚسػٕ ٔانٙ 51.63يٍ انقبٌَٕ انًشبض ئنّٛ أػالِ ضقى  88رطجٛقب نًقزضٛبد انًبزح 

انجٓخ أػضبء انًجهػ انًُزًٍٛ نهٓٛئخ انثبَٛخ، انطاغجٍٛ فٙ انزطشح نًُصت ضئٛػ انًجهػ 

 َٔبئجّٛ نٕضغ يهفبد انزطشٛح.

ْصِ انًهفبد ثصفخ شرصٛخ نسٖ انًصبنح انًرزصخ ثٕالٚخ انجٓخ، يقبثم ٔصم  رٕزع

( ٕٚيب ٔأال ٚزجبٔظ 63ئٚساع، زاذم أجم ٚحسزِ ٔانٙ انجٓخ ػهٗ أال ٚقم ػٍ ذًؽخ ػشط )

 ( ٕٚيب اثزساء يٍ ربضٚد رٕجّٛ انسػٕح.63ذًؽخ ٔػشطٍٚ )

 =الوادة 

رزٕفط ػهٗ األْهٛخ نطئبؼخ  رقٕو انًصبنح انًرزصخ ثٕالٚخ رجهٛغ انزطشٛحبد انزٙ

 أزَبِ. 65انًجهػ ٔؼكطربضٚزّ انًشبض ئنٛٓب فٙ انًبزح 

رطفغ ْصِ انزطشٛحبد ئنٗ ػهى أػضبء انًجهػ، ثبنٕؼبئم انًزبحخ يٍ ططف ؼكطربضٚخ 

 ( أٚبو ػهٗ األقم، قجم ربضٚد االَزربة.3انًجهػ، ٔشنك ذًؽخ )

 <الوادة 

بة ضئٛػ انًجهػ ذالل األجم انًحسز فٙ فٙ حبنخ رؼصض ػقس االجزًبع انًقطض الَزر

( 1أػالِ، ٚقٕو انطئٛػ انًُزٓٛخ ٔالٚزّ ثًٓبو انطئٛػ ثبنُٛبثخ، نفزطح ال رزجبٔظ ؼزخ ) 3انًبزح 

 انًصكٕضح. 3أشٓط فٙ حٍٛ اَزربة ضئٛػ جسٚس ٔفق َفػ انكٛفٛبد انًحسزح فٙ انًبزح 
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 ?الوادة 

ألػضبئّ انحبضطٍٚ ذالل انجهؽخ ُٚزرت ضئٛػ انًجهػ َٔبئجبِ ثبألغهجٛخ انًطهقخ 

 انًرصصخ نصنك. ٔٚزى االقزطاع ثبنزصٕٚذ انفطز٘ ثطفغ انٛس.

ئشا نى ٚحصم أ٘ يزطشح ػهٗ األغهجٛخ، ٚزى ئجطاء زٔض ثبٌ فٙ َفػ انجهؽخ. ٔفٙ حبنخ 

 رؽبٔ٘ األصٕاد، ٚؼهٍ انًزطشح األكجط ؼُب فبئع.

 كيفياث سير أشغال الوجلس @الباب الثاني

 71الوادة 

أػالِ، ٚسػٕ ضئٛػ انًجهػ ئنٗ  3يطاػبح يقزضٛبد انفقطح األذٛطح يٍ انًبزح  يغ

اجزًبع كهًب ػطضذ ػهٗ أَظبضِ قضٛخ يٍ ططف ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ، ألجم ئثساء ضأّٚ 

( 63فٛٓب. ٕٔٚجّ انطئٛػ انسػٕح يطفقخ ثجسٔل األػًبل ئنٗ أػضبء انًجهػ ذًؽخ ػشط )

 نالجزًبع. ٕٚيب ػهٗ األقم قجم انًٕػس انًحسز

فٙ حبنخ ػطض أ٘ قضٛخ شاد طبثغ اؼزؼجبنٙ ػهٗ أَظبض انًجهػ، رٕجّ انسػٕح 

 ( ؼبػخ ػهٗ األقم.38الجزًبع انًجهػ زاذم ثًبٌ ٔأضثؼٍٛ )

 77الوادة 

ٚؽٓط انطئٛػ انًُزرت ػهٗ حؽٍ ؼٛط انًجهػ، ٔٚزطأغ اجزًبػبرّ، ٔٚضغ جسٔل 

 حٕض انًبئٙ.أػًبنّ ثؼس اؼزشبضح ٔانٙ انجٓخ، ٔيسٚط ٔكبنخ ان

 فٙ حبنخ غٛبة انطئٛػ، ُٕٚة ػُّ أحس َبئجّٛ فٙ انقٛبو ثًٓبيّ.

 78الوادة 

ٚشزطط نصحخ يسأالد انًجهػ حضٕض أغهجٛخ أػضبئّ ػهٗ األقم، ٔفٙ حبنخ ػسو 

( ؼبػخ، ٔركٌٕ 38رٕفط انُصبة، ٚسػٕ انطئٛػ الجزًبع ثبٌ ثؼس يطٔض ثًبٌ ٔأضثؼٍٛ )

 حضط يٍ أػضبئّ. حُٛئص يسأالد انًجهػ صحٛحخ ثًٍ

ركٌٕ يسأالد انًجهػ ؼطٚخ، ٔٚزرص قطاضارّ ثأغهجٛخ أصٕاد انحبضطٍٚ. فٙ حبنخ 

 رؽبٔ٘ األصٕاد ٚطجح انجبَت انص٘ ٚكٌٕ فّٛ انطئٛػ.

 79الوادة 

 رزٕنٗ ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ ؼكطربضٚخ انًجهػ، ٔألجم شنك رقٕو ثًب ٚهٙ:

 رحضٛط أػًبل انًجهػ ٔرحطٚط يحبضط اجزًبػبرّ؛ 

  ئضؼبل انًحبضط ئنٗ جًٛغ أػضبء انًجهػ زاذم أجم ال ٚزؼسٖ ذًؽخ

 ( ٕٚيب؛33ٔأضثؼٍٛ )

 رزجغ يقطضاد ٔرٕصٛبد انًجهػ؛ 
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 حفظ جًٛغ انٕثبئق انزٙ رزؼهق ثبنًجهػ ٔانهجُخ انزقُٛخ انًحسثخ نسّٚ؛ 

 .ئػساز رقطٚط زٔض٘ ػٍ أَشطخ انًجهػ 

 المجلس. ترفع سكرتارية المجلس التقرير السالف الذكر إلى رئيس

 هقتضياث تتعلق باللجنت التقنيت الوحذثت لذي الوجلس @الباب الثالث

 :7الوادة 

 رزكٌٕ انهجُخ انزقُٛخ انًحسثخ نسٖ انًجهػ يٍ األػضبء انزبنٙ ثٛبَٓى:

 يًثهٕ انؽهطبد انحكٕيٛخ األػضبء فٙ انًجهػ؛ 

 يًثم ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ؛ 

 ( يًثهٍٛ ػٍ يجبنػ انجٓبد ٔانؼًبالد3ذًؽخ )  ٔاألقبنٛى ٚزى اذزٛبضْى

ثبنزطاضٙ، يٍ ططف َظطائٓى األػضبء فٙ انًجهػ، ٔفٙ حبنخ ػسو حصٕل 

 انزطاضٙ ٚزى اذزٛبضْى يٍ ططف ٔانٙ انجٓخ؛

 ( يًثهٍٛ ػٍ ثبقٙ يكَٕبد انٓٛئخ انثبَٛخ ألػضبء انًجهػ، ٚزى 3ذًؽخ )

اذزٛبضْى ثبنزطاضٙ، ٔػُس االقزضبء، ػٍ ططٚق االقزطاع، يٍ ططف أػضبء 

 انٓٛئخ انًصكٕضح.

 رجزًغ انهجُخ انزقُٛخ ثسػٕح يٍ ضئٛػ انًجهػ.

 ;7الوادة 

ٚزٕنٗ يًثم ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ زٔض يُؽق انهجُخ انزقُٛخ. ٔؼٛٓط ػهٗ ئػساز يحبضط 

 اجزًبػبرٓب، كًب ٚطفغ رقطٚطا ػٍ أشغبنٓب ئنٗ ضئٛػ انًجهػ.

 أحكام انتقاليت وهختلفت @الباب الرابع

 >7 الوادة

حبنخ ٔجٕز رؼبَٔٛبد يؽزؼًهٙ انًهك انؼًٕيٙ انًبئٙ ثًُطقخ َفٕش ٔكبنخ انحٕض  فٙ

 انًبئٙ ٔغٛبة فٛسضانٛخ رًثهٓى، ٚزى رؼٍٛٛ يًثهٙ ْصِ انزؼبَٔٛبد يٍ نسٌ يكزت رًُٛخ انزؼبٌٔ.

 =7الوادة 

فٙ حبنخ ػسو ٔجٕز فٛسضانٛخ جًؼٛبد يؽزؼًهٙ انًهك انؼًٕيٙ انًبئٙ، ٚزى اذزٛبض ْصِ 

( ؼُٕاد، يٍ ثٍٛ انجًؼٛبد انًؽجهخ نسٖ ٔكبنخ انحٕض 3د ثبنقطػخ نًسح ذًػ )انجًؼٛب

 أزَبِ. 62انًبئٙ طجقب نًقزضٛبد انًبزح 
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رُظى انقطػخ انًشبض ئنٛٓب فٙ انفقطح أػالِ، يٍ ططف انًصبنح انًرزصخ ثٕالٚخ انجٓخ 

 ٔثحضٕض يًثم ػٍ ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ.

 ألكثط يٍ ٔالٚزٍٛ يززبنٛزٍٛ.ٔال ٚجٕظ نٓإالء رًثٛم ْصِ انجًؼٛبد 

 <7الوادة 

فٙ حبنخ ػسو ٔجٕز فٛسضانٛخ نهجًؼٛبد انؼبيهخ فٙ يجبل انًبء ٔانًُبخ ٔانجٛئخ، ٚزى 

( ؼُٕاد 3اذزٛبض يًثهٙ ْصِ انجًؼٛبد انًؽجهخ نسٖ ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ، نًسح ذًػ )

 ثؼسِ. 62طجقب نًقزضٛبد انًبزح 

انقطػخ انًشبض ئنٛٓب فٙ انفقطح أػالِ، يٍ ططف انًصبنح انًرزصخ ثٕالٚخ انجٓخ  رُظى

 ٔثحضٕض يًثم ػٍ ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ.

 ٔال ٚجٕظ نٓإالء رًثٛم ْصِ انجًؼٛبد ألكثط يٍ ٔالٚزٍٛ يززبنٛزٍٛ.

نضًبٌ انحصخ انًرصصخ نهُؽبء فٙ انًجهػ، ًٚكٍ نٕانٙ انجٓخ أٌ ٚرزبض َؽبء ًٚثهٍ 

 انًؽجهخ نسٖ ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ.انجًؼٛبد 

 ?7الوادة 

أػالِ.  68ٔ 61رضغ ٔكبنخ انحٕض انًبئٙ ؼجال نهجًؼٛبد انًشبض ئنٛٓب فٙ انًبزرٍٛ 

( أشٓط ػهٗ األقم 5ٚصسض يسٚطا انٕكبنخ ئشؼبضا ثفزح ػًهٛخ رؽجٛم ْصِ انجًؼٛبد، ثالثخ )

 قجم ػقس اجزًبػبد اَزربة ضؤؼبء انًجبنػ.

 81الوادة 

فٛصا ْصا انًطؼٕو، انص٘ ُٚشط ثبنجطٚسح انطؼًٛخ، ئنٗ كم يٍ ٔظٚط انساذهٛخ ٚؽُس رُ

 ٔٔظٚط انزجٓٛع ٔانُقم ٔ انهٕجؽزٛك ٔانًبء، كم ٔاحس يًُٓب فًٛب ٚرصّ.

 (.6162ؼجزًجط  1) 6336يحطو  1ٔحطض ثبنطثبط فٙ 

 اإليضبء: ؼؼس انسٍٚ انؼثًبَٙ.

 ٔقؼّ ثبنؼطف: 

 ٔظٚط انساذهٛخ،

 اإليضبء: ػجس انٕافٙ نفزٛذ.   

 ٔظٚط انزجٓٛع ٔانُقم ٔانهٕجؽزٛك ٔانًبء،

     اإليضبء: ػجس انقبزض اػًبضح.  
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 فهرس

 6 ... ثًجهػ انحٕض انًبئٙ( ٚزؼهق 6162ؼجزًجط  1) 6336يحطو  1صبزض فٙ  6.68.118يطؼٕو ضقى 

 6 ..................... انجبة األٔل: رطكٛجخ أػضبء يجهػ انحٕض انًبئٙ ٔكٛفٛبد اذزٛبض ٔرؼٍٛٛ أػضبئّ

 3 .......................................................................... انجبة انثبَٙ: كٛفٛبد ؼٛط أشغبل انًجهػ

 3 ............................................ انثبنث: يقزضٛبد رزؼهق ثبنهجُخ انزقُٛخ انًحسثخ نسٖ انًجهػانجبة 

 3 ................................................................................ انجبة انطاثغ: أحكبو اَزقبنٛخ ٔيرزهفخ

 1 ................................................................................................................. فٓطغ

 


