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مىظ ؾىواث واإلاغنض الُمجي لح٣و ١ؤلاوؿانٖ ،بر وخضج اإلاخسههت في
ً٢اًا الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص ،وهو ًدبجى بلى حاهب قغ٧اث الٗضًض
ً
ؾواء ٧ان طل ٪بةٖضاص
مً اليكاَاث واإلاكاعَ٘ اإلاىاهًت للٟؿاص،
الخ٣اعٍغ والضعاؾاث اإلاُضاهُت والخدلُلُت ألويإ وجُوعاث الٟؿاص في
الُمً ؤو بة٢امت وعف الٗمل وجىُٟظ خمالث الخوُٖت واإلاىانغة....الخ.
بن هُا ١الٟؿاص في الُمً ًدؿ٘ احؿاٖ  ،وجخضهوع حغاء طل ٪بوجاثغ ٖالُت
ألاويإ اإلاِٗكُت والا٢خهاصًتٞ ،بدؿب ج٣اعٍغ "ماقغاث مضع٧اث
ً
الٟؿاص" الهاصعة ًٖ مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت (ً )TIخطح حلُا بإن
ً
الُمً ج ٘٣يمً مجموٖت الضو ٫ألا٦ثر ٞؿاصا ،وؤن الٟؿاص ٞيها زال٫
ً
ألاٖوام الٗكغة ألازحرة ًؼصاص اهدكاعا ،ؾىت بٗض ؤزغىٞ ...بٗض ؤن ٧اهذ ٢ض
خهلذ ٖام 2001م ٖلى  2.9صعحت – وهي في ألانل صعحت مخضهُت –
ً
اؾخمغ جغاح٘ صعحاتها جىاػلُا لخهل ٖام 2011م بلى  2.1صعحت ،ولُهبذ
جغجُبها  164مً مجموٕ الضو ٫اإلاكمولت باإلاسح.
ً
ً
وب٩لماث ؤ٦ثر ويوخا ،ؤنبذ الٟؿاص في الُمً مخٟكُا بك٩ل واؾ٘،
وه٣و ٫هىا واؾ٘ ،م٣اعهت بحجم اإلاواعص الصحُدت في البالص ،وبخٗضاص
ً
الؿ٩ان ال٨بحر وؿبُا الظي ججاوػ  25ملُون وؿمت ،وبخٟا٢م خضة ؤػمتي
البُالت وال٣ٟغ (ؤ٦ثر مً هه ٠الؿ٩ان جدذ زِ ال٣ٟغ وَٗاهون مً
الجوٕ) ،بلى حاهب يألت الاؾدشماعاث اإلادلُت وألاحىبُت  ...ألامغ الظي
ً
ً
ًم ً٨اٖخباعه تهضًضا خُ٣ُ٣ا لحايغ ومؿخ٣بل الضولت واإلاجخم٘.
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لهظه ألاؾباب ولٛحرها جإحي الًغوعة اإلالحت إلا٩اٞدت الٟؿاص في الُمً التي
ًٟترى مً الجمُ٘٦ ،إٞغاص ومواَىحن ؤو هُئاث وماؾؿاث ؤهلُت،
الايُالٕ بضوعهم ججاه هظا الخُغ الضاهم.
ً
وفي هظا الهضصً ،م ً٨ال٣و ٫بن اإلاجخم٘ اإلاضوي ٢ض جم ً٨مازغا،
بالخٗاون م٘ البرإلاان ،مً الض ٘ٞب٣اهون خ ٤الحهوٖ ٫لى اإلاٗلوماث
وبنضاعه ،في خحن اؾخ٨مل اإلاغنض الُمجي لح٣و ١ؤلاوؿان بٖضاص مكغوٕ
٢اهون خماًت اإلابلٛحن والكهوص والخبراء في ً٢اًا الٟؿاص٦ ،ما جخوانل
حهوص اإلاغنض في جىُٟظ الٗضًض مً وعف الٗمل وخمالث اإلاىانغة ،وما
الضلُل الخويُحي لُُٟ٨ت ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث والخ٣اعٍغ بً٣اًا
وو٢اج٘ الٟؿاص بل بياٞت هوُٖت ،يمً مىٓومت ال٣واهحن وألاصلت
ؤلاعقاصًت إلاواحهت الٟؿاص٦ ،وه ًوضح وٍبؿِ اإلاٟاهُم وآلالُاث
ؤلاحغاثُت اإلاُلوبت واإلاؿاٖضة ألٞغاص وم٨وهاث اإلاجخم٘ ٧اٞت ٖلى ج٣ضًم
ق٩اواهم وبالٚاتهم ًٖ و٢اج٘ الٟؿاص.
وبمىاؾبت بنضاع هظا الضلُل ٞةن اإلاغنض الُمجي لح٣و ١ؤلاوؿان ًضٖو
الجهاث اإلاٗىُت ،الاهلُت والغؾمُت ٧اٞت ،بلى موانلت وحٗؼٍؼ حهوصهم في
خمالث الخوُٖت واإلاىانغة٦ ...ما ًضٖو ٧ل اإلاواَىحن اإلاىاٞدحن والُٛوعًٍ
ٖلى مهالح بالصهم وٖلى اإلاا ٫الٗام الظي هو ما ٫الكٗب ،وما ٫صاٞعي
الًغاثب ،بلى الو٢و ٝؤمام الٟؿاص اإلاضمغ ،وؤلاؾهام الٟاٖل واإلاؿاو٫
بخ٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث والخ٣اعٍغ بإي واٗ٢ت ٞؿاص ،مهما ٧ان حجمها
وٖلى ؤي مؿخوى ج٨ون.
ً
زخاماً ...خ٣ضم اإلاغنض بالك٨غ والخ٣ضًغ للضٖم اإلا٣ضم مً بغهامج
اؾخجابت ( – )RGPالُمً واإلامو ٫مً الو٧الت ألامغٍُ٨ت للخىمُت ()USAID
٦ ...ما ٌك٨غ اإلاؿاهضة اإلا٣ضمت مً ٧ل مً الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت
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ً
الٟؿاص ووػاعة الكاون ال٣اهوهُت ،ول ًٟوجىا ؤًًا ؤن وك٨غ ؤًٖاء
الٟغٍ ٤البدثي وؤلاصاعي الظًً ٖملوا ٖلى بهجاػ هظا الضلُل وبزغاح بلى
الىوع.
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صً .دحى نالح مدؿً
ميؿ ٤اإلاكغوٕ
وعثِـ وخضة الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص
في اإلاغنض الُمجي لح٣و ١ؤلاوؿان

6

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

7

ً
ً
ً
جخُلب ٖملُت م٩اٞدت الٟؿاص ٖلى اإلاؿخوى اإلادلي حٗاوها واؾٗا ومخ٣ضما
بحن مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وألاٞغاص ووؾاثل ؤلاٖالم بلى حاهب الجهوص
الغؾمُت ،بط ؤه ٧لما ػاص ٖضص اإلاكاع٦حن في ؤوكُت م٩اٞدت الٟؿاص،
ً
وجىوٖذ ؤق٩ا ٫مؿاهماتهم وحٗاونهم٧ ،لما ٧اهذ الىخاثج ؤ٦ثر ٗٞالُت
ً
وؤ٢وى جإزحرا ،وألحل بهجاح هظا الىوٕ مً الخٗاون ٞالبض مً حٗمُم ز٣اٞت
مكتر٦ت مً ألازالُ٢اث والؿلوُ٦اث الخانت بخٗؼٍؼ الوعي بإهمُت
م٩اٞدت الٟؿاص ومداعبخ لضى ٧ل اإلا٨وهاثَ ًٖ ،غٍ ٤جُٟٗل مباصت
اإلاؿاءلت واإلاداؾبت وحٗؼٍؼ الضوع الغ٢ابي لؤلحهؼة اإلاسخهت ،و حؿلُِ
الًوء ٖلى الىخاثج اإلااخ٣ت للٟؿاص ،وخكض الاهخمام الكٗبي لئلإلاام بها
وبمساَغها ،وحصجُ٘ صوع ماؾؿاث ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وألاٞغاص
ووؾاثل ؤلاٖالم في طل ،٪وصٖم وحؿهُل بحغاءاث الحهوٖ ٫لى اإلاٗلومت
والونو ٫بلى الؿلُاث والجهاث اإلاٗىُت وجوؾُ٘ هُا ١اإلاٗغٞت بوؾاثل
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وؤؾالُب الو٢اًت مً الٟؿاص وحٗؼٍؼ مجالث الخٗاون بهض ٝزل ٤قغا٦ت

8

مجخمُٗت في حهوص مداعبخ .

ً
٦ما ؤن ؤلاإلاام باآللُاث اإلادلُت إلا٩اٞدت الٟؿاص مً قإه ؤن ًوٞغ حهوصا

بياُٞت إلا٩اٞدخ  ،بلى حاهب ما جٟغي الًغوعة مً جبؿُِ ؤلاحغاءاث
لًمان جغحمت هظه آلالُاث وجُٟٗلها بلى مماعؾت واؾٗت في الوا ....٘٢مً
هىا ٧اهذ ٨ٞغة هظا الضلُل الظي نهض ٝمى بلى:


جوحُ وكُاء اإلاجخم٘ اإلاضوي وألاٞغاص  ،زانت اإلاوْٟحن منهم،
و وؾاثل ؤلاٖالم بلى مهمت الخهضي للٟؿاص وم٩اٞدخ .



ج٣ضًم اؾخسالناث إلاٟهوم الٟؿاص وآلالُاث الوَىُت إلا٩اٞدخ .



الخٗغٍ ٠باإلحغاءاث والوؾاثل والخُواث التي ًم ً٨اجساطها
في مغا٢بت وعنض ً٢اًا الٟؿاص وج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث.

 الخٗغٍ ٠بإهم الًماهاث وؤلاحغاءاث التي جدمي اإلابلٛحن
والكهوص في ً٢اًا الٟؿاص.
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الفصل األول
مٟهوم الٟؿاص

وؤهم ؤق٩ال وآزاعه
 مٟهوم الٟؿاص
 ؤق٩ا ٫الٟؿاص
 آزاع الٟؿ ــاص
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ً
ؤول  :حٗغٍ ـ ـ ـ ــ ٠الٟؿ ـ ـ ـ ــاص -:
 -خضصث مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت حٗغٍ ٠الٟؿاص بإه (بؾاءة اؾخٛال٫

 وٖغٞخ اإلااصة ( )2مً ال٣اهون ع٢م ( )39لؿىت 2006م بكإن م٩اٞدتالٟؿاص بإه ( :اؾخٛال ٫الوُْٟت الٗامت للحهوٖ ٫لى مهالح زانت،
ً
ؾواء ٧ان طل ٪بمسالٟت ال٣اهون ؤو اؾخٛالل ؤو باؾخٛال ٫الهالخُاث
اإلامىوخت) .
ًخهل مٟهوم الٟؿاص بمجموٖت مً اإلاٟاهُم التي حك٩ل ٖىانغ ؤؾاؾُت
في اؾتراجُجُت م٩اٞدخ ٧ ،اإلاداؾبت واإلاؿاءلت والكٟاُٞت والجزاهت ،وٍمً٨
جويُذ ٧ل منها في آلاحي:
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مىهب ٖام لخد ٤ُ٣مىٟٗت زانت).

12

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

ً
زاهُا  :ؤهم ؤق٩ا ٫الٟؿاص
 )1الٟؿـاص ال٨بحر :وهو الٟؿـاص الظي جغج٨ب

الىسبت في هُ٩ل الؿلُت

الٗلُا٦ ،غئؾاء الضو ٫والح٨وماث والوػعاء ومـً في خ٨مهم ،الظًً
ًمخل٨ون ٖال٢اث وقب٨ت مهالح واؾٗت م٘ ممشلي الكغ٧اث واإلااؾؿاث
الخجاعٍت ،والاؾدشماعٍت ال٨برى وَؿُُغون ٖلى مغا٦ؼ ال٣غاع الؿُايخي
ً
والا٢خهاصي ،ومهاصع اإلاٗلوماث وألاحهؼة ألامىُت٦ ،ما ؤن لهم جإزحرا ٖلى
اؾخ٣اللُت الً٣اء ،وٍٓهغ هٟوطها بويوح في الاؾدشماعاث الح٨ومُت
ً
واإلا٣اولث ،وفي نهب الثروة وال٣غوى وألاعاضخي وألامال ٥الٗامت ،وؤخُاها
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٢ض ًمخض الٟؿاص ال٨بحر بلى اإلاؿخوى ؤلا٢لُمي والخاعجي ٖبر ما ٌؿمى
بالجغٍمت اإلاىٓمت ٖابغة الحضوص ،والتي جماعؽ ٞيها الٗملُاث اإلادٓوعة
وٖملُاث ٚؿل وجبٌُِ ألاموا........٫بلخ .
 )2الٟؿـاص الهٛحر :وهو الٟؿـاص في اإلاؿخوٍاث ألاصوى الظي ًخٛلٛل في
اإلاٟانل ؤلاًغاصًت ألحهؼة الضولت٧ ،اإلصاعاث الًغٍبُت والجمغُ٦ت
واإلااؾؿاث اإلاالُت الح٨ومُت ألازغى ؤو الخانت ،وَٗمل الٟؿاص الهٛحر
في مىار عوجُجي بحرو٢غاَي مٗ٣ض حؿحر  ُٞاإلاٗامالث بك٩ل بُيء وٍخٟشخى
في ؤوؾاٍ اإلاوْٟحن بمسخل ٠مؿخوٍاتهم ،زانت في الجهاث اإلاؿاولت ًٖ
ج٣ضًم الخضماث الٗامت ؤو مىذ الترازُو ؤو الخدهُل الًغٍبي.........بلخ.
وٍم ً٨ؤن دًهى ٠الٟؿاص مً خُث مٓاهغه بلى ؤهوإ ٖضة ؤهمها:

 )1الٟؿاص الؿُايخي :
وَكمل اهدغا ٝالؿلُاث الحا٦مت وؤلازال ٫بمبـضؤ الخـواػن والٟهـل
بحن الؿلُاث.
وؤهــم مٓــاهغه الح٨ــم الكــمولي ،وبٞؿــاص الحُــاة الؿُاؾــُت والخٗضصًــت
الحؼبُ ـ ـ ــت ،واهدك ـ ـ ــاع مغا ٦ـ ـ ــؼ الى ٟـ ـ ــوط الٟاؾ ـ ـ ــضة ،وجؼوٍ ـ ـ ــغ الاهخساب ـ ـ ــاث،
والخً ـ ــُِٖ ٤ل ـ ــى خغٍ ـ ــاث ال ـ ــغؤي والخٗبُ ـ ــغ ،وٞؿ ـ ــاص الح ٩ـ ــام ،وجٟش ـ ــخي
الٟئوٍــت والٗكــاثغٍت والُاثُٟــت والٗغُ٢ــت واإلادؿــوبُت ،وج٨ــغَـ هٟــوط
ـضًل ٖـ ــً
الٟئـ ــاث الخ٣لُضًـ ــت ،وجـ ــولي ألا٢ـ ــاعب واإلا٣غبـ ـون اإلاىانـ ــب ٦بـ ـ ٍ
ازخُاع ألاٟ٦اء.
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 )2الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي:
14

ً
وٍخمشــل فــي زــغ ١ال٣ــواهحن و مسالٟــت ال٣واٖــض وألاخ٩ــام اإلاٗخمــضة بصاعٍــا
فـ ــي اإلااؾؿـ ــاث الح٨ومُـ ــت والخانـ ــت ،ومسالٟـ ــت الًـ ــوابِ اإلاىٓمـ ــت

لئلحـغاءاث اإلاالُــت والغ٢ابُــت ،واؾـخسضام اإلاو٢ــ٘ ؤلاصاعي لخدُ٣ــٞ ٤واثــض
ومهالح زانت.
وجخجل ـ ــى ؤه ـ ــم مٓ ـ ــاهغه ف ـ ــي ٖ ـ ــضم اخخـ ـ ـغام ؤو ٢ـ ــاث الٗم ـ ــل ،ومواُٖ ـ ــضه
وؤلامخى ـ ـ ــإ ٖ ـ ـ ــً ؤصاء اإلاه ـ ـ ــام ،واإلاداب ـ ـ ــاة واإلادؿ ـ ـ ــوبُت ف ـ ـ ــي الخُِٗى ـ ـ ــاث
الوُُْٟت ،وبٖاصة جضوٍغ اإلاٗوهاث ألاحىبُت للجُوب الخانـت ،و٢ـغوى
اإلاجامل ــت الت ــي جم ــىذ ب ــضون ي ــماهاث ،وٖم ــولث ٖ ٣ــوص د
البج ـى الخدخُ ــت،
والٗمولث وألاجاواث اإلادهلت بد٨م اإلاىانب ،وْـاهغة حسـخحر ؾـلُت
الوُْ ٟـ ــت ل ٛـ ــغى الؿـ ـ ـسغة ٖل ـ ــى آلاز ـ ــغًٍ ف ـ ــي ُٚـ ـ ـغ ألاٖم ـ ــا ٫الغؾ ـ ــمُت
اإلا٩ل ٟــحن به ــا ،وْ ــاهغة ؤلاؾ ــغا ٝف ــي اؾ ــخسضام اإلا ــا ٫الٗ ــام ،الت ــي جإز ــظ
ً
ً
ؤق٩ال ونوعا مسخلٟت....الخ

 )3الٟؿاص ألازالقي:
حكـحر مٓـاهغ الٟؿـاص وؤلاهدغاٞــاث ألازالُ٢ـت والؿـلوُ٦ت بلـى مسالٟــاث
مخٗل ٣ـ ــت بمؿ ـ ــل ٪اإلاوْ ـ ــ ٠الصخص ـ ــخي وجه ـ ــغٞاج  ،ؤو ؤن ٌسـ ـ ــخيء بلـ ـ ــى
مهـ ـ ــلحت الجمهـ ـ ــوع ،ؤو ؤن ًُلـ ـ ــب مـ ـ ــً ؤي ٞـ ـ ــغص هضًـ ـ ــت ؤو ٖمولـ ـ ــت ؤو
ً
ً
ً
(ب٣كِكا) ؤو عقاوى ،ؤو ؤزخالؾا ،ؤو بٞكـاء ألؾـغاع الوُْٟـت ،ؤو لهشـا
ً
وعاء ٞــغم ال٨ؿ ــب ُٚـ ـغ اإلاك ــغوٕ م ــً ؤح ــل ؤلازــغاء الؿ ــغَ٘ ،ؤو وس ــجا
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الٗال ٢ـ ــاث وؾ ـ ــلوُ٦اث ٞاؾ ـ ــضة ف ـ ــي مد ـ ــُِ ٖال ٢ـ ــاث الؿ ـ ــلُت باإلا ـ ــا٫
وألاٖما.٫
ألن ؤن ــل الٟؿــاص ه ــو ؤخــض ألاٖ ـغاى التــي جغمــؼ بل ــى و ٢ــوٕ زل ــل ف ــي اليؿ ــ٤
ً
ألازالق ــي للمجخم ــ٘ ،بط ؤن ال٣ب ــو ٫بُٛـ ـغ اإلاؿ ــموح ٌك ــ٩ل زل ــال ف ــي مىٓوم ــت
الؿ ـ ـ ــلو ٥والخهـ ـ ــغٞاث ًيـ ـ ــخج ٖى ـ ـ ـ جأ٧ـ ـ ــل ٢واٖـ ـ ــض ألازـ ـ ــال ١وال٣ـ ـ ــُم لـ ـ ــضى
الٟاؾضًً.
خــضصث اإلاــاصة  30مــً ال٣ــاهون ع٢ــم  39لؿــىت  2006بكــإن م٩اٞدــت الٟؿــاص
اهوإ حغاثم الٟؿاص في الخالي :
 -1الجغاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اإلااؾت بال٢خهاص الوَجي
اإلاىه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم ٖليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا في ٢اهون الجغاثم
والٗ٣وباث.
 -2الجغاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اإلااؾت بالوُْٟت الٗام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
اإلاىه ـ ـ ـ ـ ـ ـوم ٖليها في ٢اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون الجغاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
والٗ٣وباث.
 -3الجغاثم اإلاسلت بؿحر الٗضالت اإلاىهوم
ٖليها في ٢اهون الجغاثم والٗ٣وباث.
 -4ازخالؽ اإلامخل٩اث في الُ٣إ الخام
اإلاىهوم ٖليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا في ٢اهون الجغاثم
والٗ٣وباث.
 -5عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة اإلاوْ ُٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـً ألاحاهب وموْٟي
اإلااؾؿاث الضولُت الٗمومُت للُ٣ام بٗمل ؤو
ً
الامخىإ ًٖ ٖمل بزالل بواحباث وْاثٟهم،
ب٣هض الحهوٖ ٫لى مىٟٗت ججاعٍت ؤو مؼٍت
ٚحر مؿخد٣ت ،ؤو الاخخٟاّ بها متى حٗل٣ذ

بخهغٍ ٠ألاٖما ٫الخجاعٍت الضولُت ،وَؿغي
بكإنها الح٨م الواعص في ٢اهون الجغاثم
والٗ٣وباث.
 -6حغاثم التزوٍغ اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص ،وحغاثم
التزًُ ٠اإلاىهوم ٖليها في ٢اهون الجغاثم
والٗ٣وباث.
 -7حغاثم التهغٍب الجمغ٧ي والتهغب الًغٍبي.
 -8الٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل والخالٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ٞـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اإلاؼاًضاث،
واإلاىا٢هاث واإلاوانٟاث وٚحرها مً الٗ٣وص
الح٨ومُت.
 -9حغاثم ٚؿل الٗاثضاث الىاججت ًٖ حغاثم
الٟؿاص اإلاىهوم ٖليها في هظه اإلااصة.
 -10اؾخٛال ٫الوُْٟت للحهوٖ ٫لى مىا٘ٞ
زانت.
 -11حغاثم الثراء ٚحر اإلاكغوٕ.
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بن الٟؿـاص اإلاــالي وألازالقــي مخالػمــان فــي ؤٚلــب ألاخُــان ،بل فــي خــالث هــاصعة،
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٦ما ًم ً٨عنض خالث الٟؿاص ومٓاهغه في الحالث آلاجُت:
 -ؾغ٢ت اإلاا ٫الٗام.

 -بؾاءة اؾخٛال ٫الوُْٟت الٗامت.

 -ؾغ٢ت اإلاٗوهاث وهضع ال٣غوى .

 -الغقوة في الُ٣إ الخام.

 -اإلاداباة.

 -ازخالؽ اإلامخل٩اث في الُ٣إ الخام.

 -الواؾُت واإلادؿوبُت.

 -بزٟاء اإلامخل٩اث اإلاخإجُت مً ألاٗٞا٫

 -ازخالؽ اإلامخل٩اث الٗامت ؤو جبضًضها.

اإلاجغمت.

 -اإلاخاحغة بالىٟوط.

 -حٗوٍ ٤ؾحر الٗضالت.

ً
زالشا  :آزاع الٟؿاص-:
جخوػٕ آزاع الٟؿاص ٖلى مجالث عثِؿت ًم ً٨ببغاػ ؤهمها في الخالي:

 -1آزاع ا٢خهاصًت:
ًازغ الٟؿاص ٖلى ؤصاء الا٢خهاص الوَجي وٟ٦اءة حكُٛل ٞ ،هو ًاصي بلى
جغاح٘ مٗضلث الىمو ،وحُُٗل حهوص ؤلانالح والخىمُت ،وػٍاصة مٗضلث
الخطخم ،واحؿإ مؿاخاث ال٣ٟغ والبُالت ،وج٣وٌٍ ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي
والا٢خهاصي ،واؾخجزا ٝمواعص البالص وبيٗاٟ٦ ٝاءة عئوؽ ألاموا،٫
وج٣وٌٍ الٟ٨اءة ؤلاصاعٍت ،وجٟا٢م خضة الخٟاوث الُب٣ي في ؤوؾاٍ
اإلاجخم٘.

 -2آزاع ؾُاؾُت:
ً٣وى الٟؿاص ؤؾـ الىٓام الؿُايخي وَٗو ١جد ٤ُ٣الضًم٣غاَُت
والح٨م الغقُض لُاصي بلى يٗ ٠ز٣ت اإلاواًَ بالىٓام الؿُايخي
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وؤلاحجام ًٖ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت٦ ،ما ًسل ٤خالت مً الٟوضخى ،وٖضم
الاؾخ٣غاع الؿُايخي ،وٍض ٘ٞاإلاواَىحن للجوء بلى ال٣وى ال٣بلُت والوؾاثل

 -3آزاع احخماُٖت:
ًاصي الٟؿاص بلى اإلاؼٍض مً التهمِل ،وؤلا٢هاء ؤلاحخماعي والا٢خهاصي،
وَصج٘ ٖلى بغوػ الىٗغاث الٟئوٍت ،والٗكاثغٍت ،واإلاىاَُ٣ت ،وٍؼٍض مً
موحاث الخُغ ٝوؤلاعهاب وجضهوع ُ٢م الٗضالت وؤلاهها.ٝ
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الخ٣لُضًت ٚحر اإلااؾؿُت للحهوٖ ٫لى الحماًت.
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صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

الفصل الثاني
آلالُاث الوَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص
وصوع اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤلاٖالم
 آلالُاث الوَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص
 صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
 صوع ألاٞغاص في م٩اٞدت الٟؿاص
 صوع ؤلاٖالم في م٩اٞدت الٟؿاص
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ً
ؤول  :آلالُاث الوَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص-:
م٩اٞدت الٟؿاص هي مهمت جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضولت واإلاجخم٘ ٩٦ل ،مً زال٫
الشالر ،الدكغَُٗت والخىُٟظًت والً٣اثُت ،وهُئاث م٩اٞدت الٟؿاص
وؤحهؼة الغ٢ابت ،وؤحهؼة الؿلُت اإلادلُت ،ووؾاثل ؤلاٖالم ،وماؾؿاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي ،والُ٣إ الخام ،وجخ٩امل هظه اإلااؾؿاث في ؤصائها مً
زال ٫ما ًُلٖ ٤لُ هٓام الجزاهت الظي ًاصي ٧ ُٞل َغ ٝصوعه اإلاؿاهض
واإلا٨مل لؤلَغا ٝألازغى.

وٖلى اإلاؿخوى الوَجي ويٗذ ؤلاؾتراجُجُت الوَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص التي
ؤٖضتها الهُئت م٘ قغ٧ائها ٖلى اإلاؿخوٍحن ،الوَجي والضولي ،مسخلٖ ٠ىانغ
اإلاىٓومت مً هُئاث وؤحهؼة ،ولجان ،وم٩اجب ،في ج٣ؿُم زالسي ًخالءم م٘
ً
الوْاث ٠الغثِؿت اإلاخٖ ٤ٟليها في مجا ٫م٩اٞدت الٟؿاص اٖخماصا ٖلى
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اإلااؾؿاث الغؾمُت وٚحر الغؾمُت ،التي حكمل في مجملها ؾلُاث الضولت
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َبُٗت اإلاهام والهالخُاث وألاصواع اإلاسولت ل٩ل منها في مجا ٫م٩اٞدت
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الٟؿاص ،وٍٓهغ هظا الخ٣ؿُم في الك٩ل الخالي:

مدا٦م الاموا ٫الٗامت
( ؤلابخضاثُت الاؾخئىاُٞت)

وٍم ً٨هىا جويُذ ؤصواع هظه اإلااؾؿاث في م٩اٞدت الٟؿاص بما ٞيها
الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص ،باٖخباعها اإلااؾؿت التي جٖ ٘٣لى
ٖاج٣ها اإلاؿئولُت اإلاباقغة وألا٦بر في م٩اٞدت الٟؿاص :
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اإلاد٨مت الٗلُا

(الضاثغة
الضؾخوعٍت )

مدا٦م ألاموا٫
الٗامت (ؤلابخضاثُت
والاؾخئىاُٞت)

مهمته ـ ــا خؿ ـ ــب ال ٣ـ ــاهون ع ٢ـ ــم  1لؿ ـ ــىت 1991
بكإن الؿلُت الً٣اثُت،
وال٣ــاهون ع٢ــم  6لؿــىت  1995بكــإن بح ـغاءاث
مدا٦م ــت ق ــاٚلي الوْ ــاث ٠الخىُٟظً ــت الٗلُ ــا
الخد ُ٣ــُٞ ٤م ــا ًيؿ ــب بل ــى ق ــاٚلي الوْ ــاث٠
الخىُٟظًـت الٗلُـا مـً تهـم ومدا٦مـت اإلاخــوعَحن
منهم .
مهمتها خؿب ٢غاع عثِـ مجلـ الً٣اء
ألاٖلى ع٢م  3لؿىت  1996بكإن بوكاء مدا٦م
ألاموا ٫الٗامت ،وحٗضًالج بال٣غاع ع٢م 23
لؿىت  ،2001وحٗضًالج ب٣غاع عثِـ مجلـ
الً٣اء ع٢م  137لؿىت  2008م ،الٟهل في-
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خُث ًيخسب مجلـ الىواب ،مً زال٫
ً
الؿلُت
اهخساباث خغة وهؼيهت ،وو٣ٞا للضؾخوع
الدكغَُٗت
والالثدت الضازلُت ًمخل ٪اإلاجلـ ؾلُت
(مجلـ الىواب)
بٖضاص اإلاىٓومت الدكغَُٗت الكاملت بما ٞيها
ّ
جل ٪اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص ،واإلاهاص٢ت
ٖلى الاجٟاُ٢اث واإلاٗاهضاث الضولُت ،وب٢غاع
اإلاواػهت الٗامت٦ ،ما ًمخل ٪ؾلُت اإلاؿاءلت والغ٢ابت ٖلى الجهاػ الخىُٟظي
بك ُ٣اإلاغ٦ؼي واإلادلي ،لًمان التزامهما بالضؾخوع وال٣واهحن الىاٞظة.
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٧ل الً٣اًا اإلاخٗل٣ت باإلاا ٫الٗام ؤو ما في خ٨م  ،والجغاثم الا٢خهاصًت،
و٦ظا الً٣اًا اإلااؾت بالوُْٟت الٗامت التي ج ٘٣مً اإلاوْٟحن الٗامحن،
ؤو مً في خ٨مهم ؤزىاء جإصًتهم لوْاثٟهم ،ؤو بؿببها ؤو مً ألاٞغاص٦ ،ما
ً
جسخو بالٟهل في الجغاثم اإلاغجبُت بها اعجباَا ل ً٣بل الخجؼثت ،و
الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والجماع ٥و ٧ل الجغاثم اإلااؾت بالش٣ت الٗامت
٧التزوٍغ والخ٣لُض والانُىإ والتزًُ ٠و٦ظا حغاثم جغوٍج الٗمالث
اإلاؼٍٟت ،وحغاثم الى٣ض ،والً٣اًا الخموٍيُت وً٢اًا الصحت....بلخ.
مهمتها خؿب ٧ل مً ال٣اهون ع٢م  1لؿىت
 1991بكإن الؿلُت الً٣اثُت و ٢غاع
هُابت ألاموا٫
الىاثب الٗام ع٢م  158لؿىت  1992بةوكاء
الٗامت
هُابت ألاموا ٫الٗامت٢ ،غاع الىاثب الٗام
ع٢م  240لؿىت  2001بخٗضًل ال٣غاع 158
لؿىت 1992م :الخد ٤ُ٣والخهغ ٝوع٘ٞ
الضٖوى ومباقغتها امام اإلادا٦م اإلاسخهت في ٧ل الجغاثم الواٗ٢ت ٖلى
اإلاا ٫الٗام و٦ظا الجغاثم اإلااؾت بم٣خًُاث الوُْٟت الٗامت والش٣ت
ً
الٗامت والجغاثم اإلاغجبُت بإي منها اعجباَا ل ً٣بل الخجؼثت ،وجىُٟظ ألاخ٩ام
الً٣اثُت َب٣ا لل٣واهحن الىاٞظة.
عثاؾت الضولت
والح٨ومت

مهمتها خؿب الضؾخوع وال٣واهحن اإلاىٓمت
لها عؾم الؿُاؾاث الٗامت ،وؤلاقغاٖ ٝلى
الهُئ ـ ـ ـ ـ ـاث والجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث اإلاٗىُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بالغ٢ابت
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واإلاداؾبت ،وا٢تراح مكاعَ٘ ال٣واهحن وبنضاع ال٣غاعاث باللواثذ والىٓم
اإلاالُت وؤلاصاعٍت ومماعؾت الغ٢ابت بياٞت بلى جىُٟظ ألاوامغ وألاخ٩ام
الً٣اثُت.

بدؿــب ال٣ــاهون ع٢ــم  23لؿــىت  2007بكــإن
اللجىت الٗلُا

اإلاىا٢ه ــاث واإلاؼاً ــضاث واإلاس ــاػن الح٨ومُ ــت،

للمىا٢هاث

ٞةن اإلااصة ( )3حكحر بلى ؤن ؤهـم ألاهـضا ٝمـً

واإلاؼاًضاث

بوكاء اللجىت جخمشل في:

واإلاساػن الح٨ومُت

 خماًــت اإلاــا ٫الٗــام والحٟــاّ ٖلــى
ممخل٩اث وؤنو ٫الضولت ومداعبـت الٟؿـاص فـي
ؤٖما ٫اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث.



جد ٤ُ٣الجزاهت والكٟاُٞت ،واإلاؿاءلت ويبِ وجدضًض ؤلاحـغاءاث
اإلاخٗل٣ت باإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث واإلاساػن الح٨ومُت .
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د
جيخس ـ ـ ـ ــب هـ ـ ـ ـ ــظه الهُئـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ـ ــً اإلاـ ـ ـ ـ ــواَىحن
ً
باهخساب ـ ـ ـ ــاث خ ـ ـ ـ ــغة وهؼيه ـ ـ ـ ــت و جخ ـ ـ ـ ــولى مهام ـ ـ ـ ــا
جىُٓمُ ـ ـ ــت ،وزضماجُـ ـ ـ ــت طاث ٖال ٢ـ ـ ــت بدُ ـ ـ ــاة
اإلاجالـ اإلادلُت
الؿ ـ ـ ـ ــ٩ان ،ال ـ ـ ـ ــظًً ٌِٗك ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي مىُ ٣ـ ـ ـ ــت
حٛغاُٞــت مُٗىــت ،وبدؿــب ال٣ــاهون ع٢ــم ()4
لؿـ ـ ـ ـ ــىت 2000م بكـ ـ ـ ـ ــإن الؿـ ـ ـ ـ ــلُت اإلادلُـ ـ ـ ـ ــت
ً
وحٗضًالج ـ ـ  ٞـ ــةن م ـ ــً مهامهـ ــا ؤًًـ ــا الغ٢اب ـ ــت
الكـ ــٗبُت وؤلاق ـ ـغاٖ ٝلـ ــى ألاحهـ ــؼة الخىُٟظًـ ــت للؿـ ــلُت اإلادلُـ ــت ومؿـ ــاءلتها
ومداؾبتها.
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ؤلاقـغا ٝوالغ٢ابــت ٖلــى ؤٖمــا ٫وبحـغاءاث اإلاىا٢هــاث ،واإلاؼاًــضاث
واإلاســاػن الح٨ومُــت ،وطلــ ٪لًــمان ؾــالمتها للحٟــاّ ٖلــى اإلاــا٫
الٗام واإلاهلحت الٗامت.

خؿ ـ ـ ــب ال ٣ـ ـ ــاهون ع٢ـ ـ ــم  23لؿ ـ ـ ــىت 2007
بك ـ ــإن اإلاىا٢ه ـ ــاث واإلاؼاً ـ ــضاث واإلاس ـ ــاػن
الهُئت الٗلُا
الح٨ومُ ـ ـ ـ ـ ــت ،جخ ـ ـ ـ ـ ــولى الهُئ ـ ـ ـ ـ ــت الغ٢اب ـ ـ ـ ـ ــت
للغ٢ابت ٖلى
وؤلاق ـغاٖ ٝل ــى ؾ ــالمت بحـ ـغاءاث ؤٖم ــا٫
اإلاىا٢هاث
اإلاىا٢هـ ــاث واإلاؼاً ـ ــضاث ف ـ ــي  ٧ـ ــل الجه ـ ــاث
واإلاؼاًضاث
الخاي ـ ــٗت ألخ٩امـ ـ ـ ٦ ،م ـ ــا جخـ ـ ـولى الىٓ ـ ــغ
والبــذ فــي الكــ٩اوى والخٓلمــاث اإلاغٞوٖــت
اليهـ ــا م ـ ــً اإلاخىا٢هـ ــحن واإلاتزاً ـ ــضًً ،واجس ـ ــاط ؤلاح ـ ــغاءاث ال٣اهوهُـ ــت الالػم ـ ــت
ً
بكـ ــإنهاَ ،ب٣ـ ــا ألخ٩ـ ــام ال٣ـ ــاهون ،وببـ ــال ٙالهُئـ ــت الوَىُـ ــت الٗلُـ ــا إلا٩اٞدـ ــت
الٟؿاص بإي واٗ٢ت ٞؿاص في مجا ٫اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث.
جخ ٨ـ ــون الوخ ـ ــضة خؿ ـ ــب ال ٣ـ ــاهون ع ٢ـ ــم 1
وخضة ٚؿل
لؿ ـ ـ ـ ــىت 2010م بك ـ ـ ـ ــإن م٩اٞد ـ ـ ـ ــت ٚؿ ـ ـ ـ ــل
الاموا ٫في البى٪
ألامـ ـ ـ ــوا ٫وجموٍـ ـ ـ ــل ؤلاعهـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ــً زب ـ ـ ـ ـغاء
اإلاغ٦ؼي
م ـ ــالُحن و"زب ـ ـ ـغاء به ٟـ ــاط  ٢ـ ــاهون" ،وزبُ ـ ـ ـغ
هٓ ـ ـ ـ ــم مٗلوم ـ ـ ـ ــاث و"زبُ ـ ـ ـ ـ ـغ ٢ـ ـ ـ ـ ــاهووي" ،و
جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخو الوخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة باإلاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الخالُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت:
ؤ -جل ٣ـ ـ ـ ــي وجدلُ ـ ـ ـ ــل ؤلازُ ـ ـ ـ ــاعاث ال ـ ـ ـ ــواعصة م ـ ـ ـ ــً اإلااؾؿ ـ ـ ـ ــاث اإلاالُ ـ ـ ـ ــت وٚح ـ ـ ـ ــر
اإلاالُ ـ ــت ،والجه ـ ــاث الغ٢ابُ ـ ــت وؤلاقـ ـ ـغاُٞت ٖ ـ ــً الٗملُ ـ ــاث الخ ـ ـ ـي ٌك ـ ــدب ف ـ ــي
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هُئت الخٟخِل
الً٣اجي

جسخو هُئت الخٟخِل الً٣اجي بمـا ًل ــي -:
 . 1الخٟخِل ٖلى ؤٖما ٫الً٣اة وطل٪
لجم٘ البُاهاث التي جاصي بلى مٗغٞت صعحت
ٟ٦اءاتهم ،ومضى خغنهم ٖلى ؤصاء
وُْٟتهم وبٖضاص البُاهاث الالػمت ٖنهم،
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ؤنه ـ ــا جخً ـ ــمً ٚؿ ـ ــل ؤم ـ ــوا ،٫ؤو جموٍ ـ ــل بعه ـ ــاب ،وبخال ـ ــت ه ـ ــظه ؤلازُ ـ ــاعاث
ٖلـ ـ ــى الجهـ ـ ــاث اإلاٗىُـ ـ ــت للخهـ ـ ــغٞ ٝيهـ ـ ــا ،وجيشـ ـ ــخ الوخـ ـ ــضة ٢اٖـ ـ ــضة بُاهـ ـ ــاث
إلا ـ ــا ًخ ـ ــوٞغ ل ـ ــضيها م ـ ــً مٗلوم ـ ــاث وبجاخ ـ ــت ه ـ ــظه اإلاٗلوم ـ ــاث للىُاب ـ ــت الٗام ـ ــت
ً
و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهون ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.
بَ -ل ـ ـ ــب ؤًـ ـ ـ ـت مٗلوم ـ ـ ــاث بي ـ ـ ــاُٞت حٗخبره ـ ـ ــا م ُٟـ ـ ــضة لل ُ٣ـ ـ ــام بوُْٟته ـ ـ ــا،
مخ ـ ـ ـ ـى ٧اهـ ـ ـ ــذ مغجبُـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــإي مٗلومـ ـ ـ ــاث ؾـ ـ ـ ــب ٤ؤن جل٣تهـ ـ ـ ــا ؤزىـ ـ ـ ــاء مباقـ ـ ـ ــغة
ازخهان ـ ـ ــاتها ،ؤو بى ـ ـ ـ ًـاء ٖل ـ ـ ــى َل ـ ـ ــب جخل ٣ـ ـ ــاه م ـ ـ ــً الوخ ـ ـ ــضاث الىُٓـ ـ ـ ـغة ف ـ ـ ــي
الضو ٫ألازغى.
حـ ـ ـ -بخال ـ ــت ؤلازُ ـ ــاعاث ٖى ـ ــضما جخ ـ ــوٞغ ماق ـ ــغاث حضً ـ ــت ٖ ـ ــً وح ـ ــوص ق ـ ــبهت
ٚؿ ـ ــل ؤم ـ ــوا ٫ؤو جموٍ ـ ــل بعهـ ـ ـاب مك ـ ــٟوٖت بالؾ ـ ــخضللث الالػم ـ ــت بك ـ ــإنها
بلى الىُابت الٗامت.
صـ ـ ـ-بزُ ـ ــاع اللجى ـ ــت وحه ـ ــاث الغ٢اب ـ ــت وؤلاقـ ـ ـغا ٝاإلاٗىُ ـ ــت ب ـ ــإي بز ـ ــال ٣ً ٫ـ ــ٘
مـ ـ ــً اإلااؾؿـ ـ ــاث اإلاالُـ ـ ــت واإلااؾؿـ ـ ــاث  ُٚـ ـ ـغ اإلاالُـ ـ ــت الخ ـ ـ ـي جسًـ ـ ــ٘ ألخ٩ـ ـ ــام
٢اهون م٩اٞدت ٚؿل الاموا.٫
ه ـ ـ ـ -الى ـ ـ ـؼو ٫اإلاُ ـ ــضاوي للجهـ ـ ــاث واإلااؾؿ ـ ــاث اإلاك ـ ــمولت ف ـ ــي هـ ـ ـظا ال٣ـ ـ ــاهون
للخد ٤٣مً مضى التزامها بإخ٩ام ال٣اهون ولثدخ الخىُٟظًت.
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وطل ٪لٗغيها ٖلى مجلـ الً٣اء ألاٖلى ٖىض الىٓغ في الحغ٦ت الً٣اثُت.
 . 2جل٣ي الك٩اوى التي ج٣ضم يض الً٣اة .
 . 3مغا٢بت ؾحر الٗمل في اإلادا٦م  ،وج٣ضًم ما جغاه مً م٣ترخاث في هظا
الكإن لوػٍغ الٗض.٫
ً
ً . 4جب ٖلى هُئت الخٟخِل الً٣اجي بخاَت الً٣اة ٖلما ب٩ل ما ًغ٘ٞ
ٖنهم مً مالخٓاث.
ً
ً
 . 5حٗض هُئت الخٟخِل الً٣اجي ملٟا ؾغٍا ل٩ل ٢اى جوصٕ ب حمُ٘
ألاوعا ١اإلاخٗل٣ت ب .

الجهاػ اإلاغ٦ؼي
للغ٢ابت
واإلاداؾبت

خؿب ال٣اهون ع٢م  39لؿىت 1992م بكإن
الجهاػ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت واإلاداؾبتٞ ،ةن
مهمت الجهاػ مماعؾت ؤهوإ الغ٢ابت اإلاالُت
بك٣يها اإلاداؾبي والىـٓامي ،والغ٢ابت ٖلى
ألاصاء ومخابٗت جىُٟظ  ،والغ٢ابت ال٣اهوهُت
وجُُ٣م ألاويإ ال٣اهوهُت والخىُٓمُت ،في
الوخضاث التي ًخإل ٠منها الجهاػ ؤلاصاعي

للضولت ووخضاث ؤلاصاعة اإلادلُت ،والوخضاث الا٢خهاصًت واإلايكأث الخابٗت
ألي منها ،واإلاجالـ اإلادلُت وج٨وٍىاتها ،وؤي وكاٍ آزغ ؤو حهت ؤزغى
ٍ
جسًٗها ال٣واهحن الىاٞظة ،ؤو ٢غاعاث الؿلُت الخىُٟظًت لغ٢ابت الجهاػ،
ؤو ًىو ال٣اهون ٖلى اٖخباع ؤموالها مً ألاموا ٫اإلاملو٦ت للضولت.
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وجسخو الهُئت باآلحي :
 -1بٖضاص وجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت
الهُئت الوَىُت
الهاصٞت بلى م٩اٞدت الٟؿاص.
الٗلُا إلا٩اٞدت
 -2وي٘ اؾتراجُجُت وَىُت قاملت
الٟؿاص
إلا٩اٞدت الٟؿاص ،وبٖضاص وجىُٟظ آلالُاث
والخُِ والبرامج اإلاىٟظة لها.
 -3اجساط الخضابحر الُٟ٨لت بمكاع٦ت
اإلاجخم٘ اإلادلي ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الخٗغٍ ٠بمساَغ الٟؿاص
وآزاعه ٖلى اإلاجخم٘ ،وجوؾُ٘ صوع اإلاجخم٘ في ألاوكُت اإلاىاهًت للٟؿاص
وم٩اٞدخ .
 -4صعاؾت وجُُ٣م الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص إلاٗغٞت مضى
ٗٞالُتها ،وا٢تراح مكاعَ٘ الخٗضًالث لها إلاوا٦بتها لالجٟاُ٢اث واإلاٗاهضاث
الضولُت التي نض٢ذ ٖليها الجمهوعٍت ؤو اهًمذ بليها.
 -5جل٣ي الخ٣اعٍغ والبالٚاث والك٩اوى بسهوم حغاثم الٟؿاص اإلا٣ضمت
ً
بليها وصعاؾتها والخدغي خولها والخهغٞ ٝيها و٣ٞا للدكغَٗاث الىاٞظة.
 -6جل٣ي ب٢غاعاث الظمت اإلاالُت .
 -7الخد ٤ُ٣م٘ مغج٨بي حغاثم الٟؿاص وبخالتهم بلى الً٣اء.
 -8الخيؿُ ٤والخٗاون م٘ الضو ٫واإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت والٗغبُت
طاث الهلت بم٩اٞدت الٟؿاص واإلاكاع٦ت في البرامج الضولُت الغامُت بلى مى٘
الٟؿاص.
 -9الخيؿُ ٤م٘ ٧اٞت ؤحهؼة الضولت في حٗؼٍؼ وجُوٍغ الخضابحر الالػمت للو٢اًت
مً الٟؿاص وجدضًث آلُاث ووؾاثل م٩اٞدخ .

30

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

 -10الخيؿُ ٤م٘ وؾاثل ؤلاٖالم لخوُٖت اإلاجخم٘ وجبهحره بمساَغ الٟؿاص
وآزاعه ،وُُٟ٦ت الو٢اًت مى وم٩اٞدخ .
 -11حم٘ اإلاٗلوماث اإلاخٗل٣ت ب٩ل نوع وؤق٩ا ٫الٟؿاص ،والٗمل ٖلى
بًجاص ٢واٖض بُاهاث وؤهٓمت مٗلوماث وجباص ٫اإلاٗلوماث م٘ الجهاث
ً
واإلاىٓماث اإلاٗىُت في ً٢اًا الٟؿاص في الضازل والخاعج ،و٣ٞا للدكغَٗاث
الىاٞظة.
 -12اجساط ؤلاحغاءاث والخضابحر الالػمت لؾترصاص ألاموا ،٫والٗاثضاث الىاججت
ًٖ حغاثم الٟؿاص ،بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.
 -13صعاؾت وجُُ٣م الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث اإلادلُت ،وؤلا٢لُمُت
والضولُت اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص ،والاَالٕ ٖلى وي٘ الجمهوعٍت ٞيها
واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت خُالها.
 -14اجساط ٧ل ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت الالػمت إللٛاء ؤو ٞسخ ؤي ٖ٣ض ج٨ون
ً
الضولت َغٞا  ُٞؤو سحب امخُاػ ؤو ٚحر طل ٪مً الاعجباَاث بطا جبحن ؤنها
ً
٢ض ؤبغمذ ً
بىاء ٖلى مسالٟت ألخ٩ام ال٣واهحن الىاٞظة وجلح ٤يغعا بالهالح
ً
الٗام ،وطل ٪بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاسخهت ٢اهوها.
 -15ع ٘ٞج٣اعٍغ موخضة ٧ل زالزت ؤقهغ ٖما ٢امذ ب مً مهام وؤٖما ٫بلى
عثِـ الجمهوعٍت ومجلـ الىواب.

وؾاثل ؤلاٖالم

حكمل اإلااؾؿاث الغؾمُت والخانت ،اإلاغثُت
واإلاؿموٖت واإلا٣غوءة ،وحؿاهم في وكغ وحٗمُم
اإلاٗلوماث ٖلى اإلاؿخوٍحن اإلادلي والضولي،
وٍخُلب طل ٪ؤن ج٨ون هظه اإلااؾؿاث هؼيهت
وحغٍئت ،ولها خغٍت واؾخ٣اللُت ختى جخم ً٨مً
وكغ الوعي الٗام .
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اإلاجخم٘ اإلاضوي

حكمل حمُ٘ اإلاجموٖـاث وألاَـغ الخُوُٖـت
 ُٚـ ـ ـ ـ ـغ الح٨ومُـ ـ ـ ـ ــت ،وحكـ ـ ـ ـ ــمل اإلااؾؿـ ـ ـ ـ ــاث
اإلاضهُ ـ ـ ـ ـ ــت ،وألاَ ـ ـ ـ ـ ــغ الى٣ابُ ـ ـ ـ ـ ــت وألاخـ ـ ـ ـ ـ ـؼاب
الؿُاؾـ ـ ــُت ،وه ـ ـ ــظه اإلااؾؿـ ـ ــاث ًج ـ ـ ــب ؤن
جلخـ ـؼم بمٗ ــاًحر و ٢ــُم الجزاه ــت خخ ـ ـى حؿ ــاهم
بٟٗالُت في حٗمُم هٓام الجزاهت الوَجي.

ً
زاهُا  :صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي-:

ً
حٗخبر مىٓماث وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي قغٍ٩ا عثِؿا في م٩اٞدـت الٟؿـاص،
بط ًخجل ــى صوعه ــا ف ــي اإلاك ــاع٦ت الٟاٖل ــت ،واليك ــُت ف ــي مداعب ــت الٟؿ ــاص م ــً
ز ـ ــال ٫الخوُٖـ ــت اإلاجخمُٗ ـ ــت بمسـ ــاَغه ،وجوؾـ ــُ٘ هُ ـ ــا ١الخٗغٍـ ــ ٠بوؾ ـ ــاثل
وؤؾالُب الو٢اًـت مىـ ومغا٢بـت ؤصاء مؿـاولي الح٨ومـت ،وؾـلو ٥اإلاـوْٟحن،
وُُٟ٦ــت بصاعة اإلاــا ٫الٗــام ،و ٦ــظل ٪مغا٢بــت ٖمــل الهُئــاث اإلاٗىُــت باإلاؿــاءلت
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وَك ـ ـ ــمل الك ـ ـ ــغ٧اث الخان ـ ـ ــت واإلاؿ ـ ـ ــاهمت
واإلادـضوصة ،التـي ً٣ـ٘ ٖلـى ٖاج٣هـا مؿــئولُت
الالتزام بخٗؼٍؼ مٟاهُم الكٟاُٞت ،والجزاهـت
الُ٣إ الخام
واإلاؿـ ـ ــاءلت ،ومىـ ـ ــ٘ الخالٖـ ـ ــب فـ ـ ــي البُاهـ ـ ــاث
اإلاداؾ ـ ــبُت ،وج٨ـ ـ ــغَـ طل ـ ــ ٪فـ ـ ــي اإلاماعؾـ ـ ــت
الٗملُ ـ ــت الٟٗلُ ـ ــت ،بلـ ـ ــى حاهـ ـ ــب الاي ـ ــُالٕ
بضوعها في م٩اٞدت الٟؿاص بالخيؿُ ٤م٘ ألاَغا ٝوالجهاث اإلاٗىُت.
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واإلاداؾ ـ ــبت ،ومؿـ ـ ــاٖضة اإلاـ ـ ــواَىحن فـ ـ ــي حٗـ ـ ــغٍٟهم بد٣ـ ـ ــو٢هم خـ ـ ــو ٫ج٣ـ ـ ــضًم
ق٩اواهم وبالٚاتهم ًٖ ً٢اًا الٟؿاص.
ههذ ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة ( )8مً ٢اهون م٩اٞدت الٟؿاص ع٢م
 39لؿىت  2006م ،يمً ازخهاناث الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت
الٟؿاص ٖلى" :اجساط الخضابحر الُٟ٨لت بمكاع٦ت اإلاجخم٘ اإلادلي،
ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الخٗغٍ ٠بمساَغ الٟؿاص ،وآزاعه ٖلى
اإلاجخم٘ وجوؾُ٘ صوع اإلاجخم٘ في ألاوكُت اإلاىاهًت للٟؿاص
وم٩اٞدخ ".
٦ما ههذ اإلااصة (ٖ )25لى ؤن حٗمل الهُئت ٖلى حٗؼٍؼ بؾهام ومكاع٦ت
مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في ألاوكُت اإلاىاهًت للٟؿاص ،وبًجاص جوُٖت
ٖامت بمساَغ الٟؿاص وآزاعه ،وحٗؼٍؼ ز٣اٞت ٖضم الدؿامذ م٘ الٟؿاص
واإلاٟؿضًً.

ً
زالشا  :صوع ألاٞغاص في م٩اٞدت الٟؿاص-:
ًجــب ٖلــى ٧ــل ٞــغص ؤن ًبــاصع مــً مو ٗ٢ـ الاحخمــاعي والٗملــي للمؿــاهمت فــي
م٩اٞدــت الٟؿــاص ،والحــض مــً آزــاعه الؿــلبُت ،وٍبــضؤ صوع ألاٞـغاص فــي طلــ ٪مــً
زــال ٫الامخىــإ ٖــً مماعؾــخ ؤو مكــاع٦ت مماعؾــُ  ،وع ًٞـ بــإي قــ٩ل مــً
ؤق ــ٩ال  ،وٍخٗ ــؼػ ه ــظا ال ــضوع م ــً ز ــال ٫اإلاؿ ــاهمت ف ــي وك ــغ ال ــوعي بإهمُ ــت
م٩اٞدــت الٟؿــاص واػصعاء الٟاؾــضًً ،و٦ــظلٖ ٪ــً َغٍــ ٤ؤلابــالٖ ٙــً ً٢ــاًا
الٟؿ ــاص ،ؾ ـ ً
ـواء للماؾؿ ــاث الغؾ ــمُت بدؿ ــب ازخهان ــها ؤو ٖبـ ـغ وؾ ــاثل
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ً
ً
ؤلاٖـ ــالم ،ومىٓمـ ــاث اإلاجخمـ ــ٘ اإلاـ ــضوي الخـ ـ ـي جلٗ ـ ــب صوعا خُوٍـ ــا فـ ــي م٩اٞدـ ــت
الٟؿاص.

ولدؿهُل هظا الضوع ٖلى ألاٞغاص ههذ اإلااصة ( )38مً ال٣اهون طاج
ٖلى" :حٗخبر اإلاغاؾالث واإلاٗلوماث والبالٚاث اإلاخهلت بجغاثم الٟؿاص
وما ًجغي في قإنها مً ٞدو ؤو جد ٤ُ٣مً ألاؾغاع التي ًجب
اإلادآٞت ٖليها وٍجب ٖلى ٧ل مً لهم ٖال٢ت بدىُٟظ هظا ال٣اهون
ٖضم بٞكائها ".
٦ما ههذ اإلااصة ( )40مً ال٣اهون طاج ٖلى ؤنٌ" :كمل الخس٠ُٟ
مً الٗ٣اب ٧ل مً ؾاهم في ؤي حغٍمت مً حغاثم الٟؿاص بطا باصع
بلى ببال ٙالؿلُاث اإلاسخهت ًٖ الجغٍمت ؤو ٢ضم بُاهاث ،ؤومٗلوماث
ؾهلذ ٦كٟها ،ؤو ٦ك ٠مغج٨بيها ؤو ال٣بٌ ٖليهم ؤو اؾترصاص
ألاموا ٫والٗاثضاث ٚحر اإلاكغوٖت".
وههذ اإلااصة /44ب مى ٖلى ؤن٧" :ل مً ٖلم مً اإلاوْٟحن
الٗمومُحن ؤزىاء جإصًخ لوُْٟخ ؤو بؿبب طل ٪بو٢وٕ حغٍمت مً
ً
حغاثم الٟؿاص ،ؤن ًبلٖ ٜنها ٞوعا بلى الهُئت ؤو الجهت اإلاسخهت م٘
ج٣ضًم ما ًخواٞغ لضً مً مٗلوماث خولها".
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وف ــي ه ــظا الجاه ـب ج ــىو اإلا ــاصة ( )24م ــً  ٢ــاهون م٩اٞد ــت الٟؿ ــاص ؤن:
"ٖلــى ٧ــل شــخو ٖلــم بو٢ــوٕ حغٍمــت مــً ح ـغاثم الٟؿــاص ؤلابــالٖ ٙنهــا
بلى الهُئت ؤو الجهت اإلاسخهت مـ٘ ج٣ـضًم مـا لضًـ مـً مٗلومـاث خولهـا
لخخولى صعاؾتها للخإ٦ض مً صحتها ،واجساط ؤلاحـغاءاث ال٣اهوهُـت بكـإنها
وجباقــغ الهُئــت مــً جل٣ــاء هٟؿ ـها الخدــغي والخد٣ــ ٤فــي ح ـغاثم الٟؿــاص
اإلايكوعة في وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت".
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ً
عابٗا :صوع ؤلاٖالم في م٩اٞدت الٟؿاص-:
ج٣ـ٘ ٖلــى ٖـاج ٤وؾــاثل ؤلاٖـالم اإلا٣ــغوءة واإلاؿـموٖت واإلاغثُــت مؿـئولُت ٦بحــرة
فــي م٩اٞدــت الٟؿــاص ب٩ـل ؤقــ٩ال ٦ ،ونهــا حكــ٩ل الؿــلُت الغابٗــت فــي اإلاجخمــ٘
بٗـ ــض الؿـ ــلُاث الخىُٟظًـ ــت والدكـ ــغَُٗت والً٣ـ ــاثُت ،وبالخـ ــالي ٞلـ ــي جمخلـ ــ٪
ؾـ ــلُت ق ــٗبُت ف ــي الخٗبُ ـ ـغ ٖ ــً ي ــمحر اإلاجخم ــ٘ والحٟـ ــاّ ٖلـ ــى مهـ ــالح
الوَىُـت والـضٞإ ٖنهــا ،مـا ٌٗجـي ؤنهــا جمشـل زـِ الــضٞإ ألاو ٫يـض الٟؿــاص،
٦مــا حكــ٩ل بخــضى آلالُــاث اإلاهمــت للمكــاع٦ت الكــٗبُت فــي حٗؼٍــؼ الكــٟاُٞت،
واإلاؿ ــاءلت وم٩اٞد ــت الٟؿ ــاص ،وله ــا ال ٣ــضعة ٖل ــى جيك ــُِ صوع اإلا ــواًَ ف ــي
مغا٢بـ ــت وعنـ ــض ؤقـ ــ٩ا ٫الٟؿـ ــاص والخبلُ ـ ــٖ ٜـ ــً خالج ـ ـ  ،مـ ــً زـ ــال ٫جإُ٦ـ ــض
ً
الح٣ــو ١ألاؾاؾــُت ،ومنهــا الحــ ٤فــي الحغٍ ـت ،والحــ ٤فــي الاَــالٕ مًــاٞا بليهــا
خغٍ ــاث ؤؾاؾ ــُت منه ــا :خغٍ ــت الخٗبُ ـ ـغ والـ ـغؤي ،وخغٍ ــت اإلاك ــاع٦ت ف ــي الحُ ــاة
الٗامت ،ومغا٢بت ؤصاء ماؾؿاث الضولت ،وٞخذ مؿاخت ؤ٦بـر إلاداعبـت الٟؿـاص
م ــً ز ــال ٫حص ــخُو خ ــالث الٟؿ ــاص ،وحم ــ٘ اإلاٗلوم ــاث والغن ــض ل ً٣ــاًا
ً
ٞؿــاص بُٗنهــا واليكــغ ٖنهــا ومخابٗــت ؤٖمــا ٫اإلاداؾــبت و٣ٞــا آللُــاث اإلا٩اٞدـت،
بلـى حاهـب حُُٛـت ؤوكـُت مىٓمـاث اإلاجخمـ٘ اإلاـضوي فـي هـظا اإلاجـا ٫وج٣ـضًمها
للجمهوع للخوانل مٗها.
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الفصل الثالث
ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث وبٖضاص
البالٚاث والك٩اوى والخ٣اعٍغ
ٖ ملُت حم٘ اإلاٗلوماث
 البالٚاث وصوع ؤلاٖالم في م٩اٞدت الٟؿاص
 الك٩اوى
 الخ٣اعٍغ
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ً
ؤولٖ-:ملُت حم٘ اإلاٗلوماث-:

وحصجُٗها ٖلى اجساط بحغاءاث ٗٞلُت ،وحٗخمض ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث ٖلى
ً
الغنض والخ٣صخي والخوزُ ٤الجُض للمٗلوماث ،وهي ٖملُت جباقغها ٚالبا
اإلاىٓماث ٚحر الح٨ومُت والجهاث الغؾمُت.
ٞلي ٖملُت جخًمً ٖضة زُواث جبضؤ
بغنض  /حسجُل اإلاسالٟت ،زم ججمُ٘
الكهاصاث وجل٣ي الك٩اوى ،زم الخد٤٣
منهاً ،إحي بٗضها جدلُل اإلاٗلوماث
وجُُ٣م مضى جىاؾ ٤اإلااصة  ،والهضٝ
مً ججمُ٘ اإلاٗلوماث ًٖ اإلاسالٟاث،
بط ل ًخوٖ ٠٢ىض الحهوٖ ٫لى
مٗلوماث صحُدت وموز٣ت  ِ٣ٞبل
لبض مً الاؾخٗما ٫الٟوعي لهظه
اإلاٗلوماث في ٖملُت م٩اٞدت الٟؿاص ،وطل ٪مً زال ٫ج٣ضًم البالٚاث
للجهاث الغؾمُت اإلاٗىُت بم٩اٞدت الٟؿاص٧ ،الهُئت الوَىُت إلا٩اٞدت
الٟؿاص وٚحرها مً الجهاث طاث الٗال٢ت .
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ً
ً
جخُلب ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث حهضا بالٛا وؤؾالُب ص٣ُ٢ت لجم٘ مٗلوماث
ً
ً
ً
ً
صحُدت – بدشا ومخابٗت وجدلُال قامال  -حؿاهم في بٖضاص ج٣اعٍغ موز٣ت
ً
ً
جوزُ٣ا حُضا ًم ً٨الاؾخٗاهت بها بٗض طل ٪في الًٖ ِٛلى الؿلُاث،

الغن ـ ـ ـ ـ ـض
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صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

وَٗغ ٝالغنض بإه ٖ :ملُت جىُ٣بُت ج٣وم ٖلى الاؾخٗالم
اإلاىٓم وج٣صخي الح٣اث ٤مً ؤحل الحهوٖ ٫لى مٗلوماث
صحُدت ومض٣٢ت – بما في طل ٪ألاصلت والبراهحن ً -مً٨
اؾخٗمالها في مٗالجت الواٗ٢ت اإلاغنوصة.
وَؿخسضم مهُلح الغنض :باٖخباعه ٖملُت الخدب٘ اإلانهجي
للخضابحر التي جخسظها اإلااؾؿاث ؤو اإلاىٓماث ؤو الهُئاث
الح٨ومُت للو٢وٖ ٝلى مضى ُ٢امها بواحباتها في بٖما٫
الح٣و ،١لظا ًجب ٖلى اإلاىٓماث والىاقُحن في مجا٫
م٩اٞدت الٟؿاص عبِ وكاَهم بالهض ٝال٨لي لٗملُت الغنض
وججمُ٘ اإلاٗلوماث واإلاخمشل في حٗؼٍؼ ُ٢م الجزاهت والكٟاُٞت.

الحقص ي

وباليؿبت للخ٣صخي ٞهو :مهُلح ؤيُ ٤مً مهُلح الغنض
وٍ٣هض ب اؾخسالم الح٣اث ٤مً ج٣اعٍغ الغنض ،وٍاصي ج٣صخي
الح٣اث ٤الى حم٘ ٢ضع ؤ٦بر مً اإلاٗلوماث للخإ٦ض والخد ٤٣مً
الح٣اث ٤اإلادُُت باصٖاء و٢وٕ مسالٟاث٦ .ما ؤن الخ٣صخي ٖملُت
لخ٣ت ًٖ الغنض وهي ٖملُت ج٣وم بها اإلاىٓماث واإلااؾؿاث ٖاصة
خُث ًدخاج بلى بم٩اهُاث مالُت ومٗغُٞت ٦بحرة.

الحوثيق

ًدب٘ الغنض والخ٣صخي ٖملُت الخوزُ ٤والتي ً٣هض بها :الدسـجُل
اإلاىٓم لىخاثج ٖملُت الغنض وج٣صخي الح٣اث ،٤وتهض ٝبلى جىُٓم
اإلاٗلوم ــاث بُغٍ ٣ــت ججٗ ــل م ــً الؿ ــهل اؾ ــخٗاصتها ٖى ــض الحاح ــت
ً
بليه ـ ــا ،وٖـ ـ ــاصة م ـ ــا حؿـ ـ ــخسضم اؾـ ـ ــخماعة مجه ـ ــؼة مؿـ ـ ــب٣ا للغنـ ـ ــض
والخوزُ ــ ،٤بدُ ــث جخوخ ــض آلُ ــت الغن ــض وَؿ ــهل جوزُ٣ه ــا وؤعق ــٟتها
ً
وخٟٓها بل٨تروهُا.
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ًم ً٨للجمُ٘ ؤن ٌكاع ٥في م٩اٞدت الٟؿاص مً زال: ٫
صوع ألاٞغاص:


حسجُل اإلاسالٟاث والخجاوػاث التي ًواحهها .



الخ٣ضم ببال ٙالى الجهاث الغؾمُت اإلاؿاولت ًٖ م٩اٞدت الٟؿاص .



ببال ٙمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗاملت في مجا ٫م٩اٞدت الٟؿاص .



الخ٣ضم لوؾاثل ؤلاٖالم بهض ٝؤلابال ٙووكغ الو٢اج٘ التي ٌٗلمها .

صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي :
جدب٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤؾالُب ووؾـاثل مسخلٟـت فـي م٩اٞدـت الٟؿـاص
منهـ ــا الخوُٖـ ــت ،والخـ ــضعٍب وبىـ ــاء ال٣ـ ــضعاث ،واٖـ ــضاص الضعاؾـ ــاث الخدلُلُـ ــت،
وجىٓ ـ ــُم خم ـ ــالث الً ـ ــ ِٛواإلاضا ٗٞـ ــت "اإلاىان ـ ــغة " ومىا٢ك ـ ــت الؿ ـ ــلُاث،
وبٖ ــضاص الخ ٣ــاعٍغ والت ــي حٗ ــض بخ ــضى وؾ ــاثل ؤلاب ــال ٙللهُئ ــت الوَىُ ــت الٗلُ ــا
إلا٩اٞدت الٟؿاص ًٖ الو٢اج٘ واإلاسالٟاث .
صوع ؤلاٖالم :
الخهضي لٓاهغة الٟؿاص ومخابٗت خالث ٖملُت للمماعؾاث الٟاؾضة.


وكغ ٧ل الخ٣اعٍغ والبالٚاث الخانت بو٢اج٘ الٟؿاص.



وكغ ٧ل ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في م٩اٞدت الٟؿاص.



ؤلاؾهام في ع ٘ٞالوعي الٗام والخٗغٍ ٠بإهمُت م٩اٞدت الٟؿاص
وآلُاج .
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حسجُل الو٢اج٘ التي ٌٗلمها .

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص



الخيؿُ ٤م٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وحُُٛت ؤوكُتها الخانت
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بم٩اٞدت الٟؿاص.

ً
زاهُا :البالٚاث-:
هىا ٥حٗغٍٟاث ٖضة للبال ،ٙمنها ما حاء في الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهون
م٩اٞدت الٟؿاص ،خُث ههذ اإلااصة ( )2مً الالثدت ٖلى ؤن البـال :ٙهو
ً
د
بزباعٍت ج٣ضم مً ؤي شخو ٖلم ؤو وٖ ٠٢لى حغٍمت ٞؿاصَ ،ب٣ا
للكغوٍ وألاويإ اإلادضصة في الالثدت.
ؤهم الٗىانغ التي ًجب ؤن ًخًمنها البال: ٙ
بن الهض ٝمً ؤلابال ًٖ ٙاإلاسالٟاث والخجاوػاث لِـ بؾ٣اٍ الواحب
وبهما ص ٘ٞالجهاث الغؾمُت بلى الُ٣ام بمؿاولُتها في م٩اٞدت الٟؿاصٖ ،بر
اجساط بحغاءاث بػاء اإلاسالٟاث وال٣اثمحن بها ،لظا ًيبغي ؤن ًخًمً البالٙ
ً
خضا ؤصوى مً اإلاٗلوماث اإلاوزو٢ت ،بط ؤن اؾخجابت الجهاث الغؾمُت
ً
للبالٚاث جخٟاوث جبٗا لىوُٖت اإلاٗلوماث اإلا٣ضمت.

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

 جاعٍش الواٗ٢ت بالُوم والكهغ والٗام.
 م٩ان و٢وٖها ( اإلاىُ٣ت  -اإلاضًغٍت –
اإلاضًىت – اإلادآٞت ) واإلاغ ٤ٞالظي
حغث  ُٞالواٗ٢ت.
 ؤن ًبحن ما الظي خضر بالًبِ،
و ٠ُ٦خضر طل – ٪الوؾاثل
وألاؾالُب– وإلااطا خضر؟
 ؤن ًخًمً البال ٙمٗلوماث مدضصة ًٖ
الطحاًا في خا٧ ٫اهذ هىا ٥ضحاًا،
وهل جغجب ٖلى اإلاسالٟت اهتها ٥مدضص
لح٣و ١الطحاًا ،وماهي جل ٪الاهتها٧اث
؟ وماهي جبٗاتها اإلاالُت والىٟؿُت
والجؿضًت ٖلى الطحُت؟
 في خاٖ ٫ضم وحوص ضحاًا مباقغًٍ
ومدضصًً٦ ،إن ً٨ون الطحُت اإلاا٫
الٗام ؤو اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام ًخم
جويُذ آلازاع والىخاثج اإلاترجبت ٖلى
اإلاسالٟت بك٩ل ٖام٢ ،ضع الاؾخُاٖت.
 ؤن ًدضص ال٣اثم باإلاسالٟت بالؾم،
والجهت التي ًيخمي بليها ،وموٗ٢
الوُْٟي ،وبطا ٧ان ال٣اثم باإلاسالٟت
د
ؤ٦ثر مً شخو واخض ًجب ؤن جظ٦غ

ؤؾمائهم والجهاث التي ًيخمون بليها،
ومواٗ٢هم ،وألاصواع اإلادضصة – صوع ٧ل
واخض في اإلاسالٟت.
 ؤن ًدضص  -بطا ؤم - ً٨صوع الؿلُاث:
هل ٢امذ بالخد٤ُ٣؟ هل هي
مخواَئت؟ ؤو ؾا٦خت؟ ؤو لِـ لها صوع
ًظ٦غ؟
 ؤن ًخًمً البال ٙبقاعة بلى مهاصع
اإلاٗلوماث ،وهل هىا ٥قهوص؟ – م٘
مغاٖاة اإلاباصت الاؾاؾُت لحماًت
ً
الكهوص والتي ؾُإحي ط٦غها لخ٣ا.
 هل هىا ٥وزاث ٤صاٖمت ؟ مؿدىضاث،
د ّ
نوع ،ج٣اعٍغ ،حسجُالث ؟ هل اإلا ِّبلٜ
ٌٗمل في هٟؿ اإلا٩ان؟ وَٗض ج٣ضًم
ً
ً
الوزاث ٤الضاٖمت ٖامال ؤؾاؾُا في ص٘ٞ
الهُئت بلى ؤزظ البال ٙبجضًت ٧املت.
 ؤن ًدضص ؤلاحغاءاث والخضزالث
اإلاُلوبت مً وحهت هٓغه إلاواحهت
الحالت.
 يغوعة ؤن ً٨ون الؿغص للو٢اج٘
وألاخضار بدؿب الترجِب  /الدؿلؿل
الؼمجي.
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ً ٠ُ٦م ً٨ألي مواًَ ؤن ٌكاع ٥في م٩اٞدت الٟؿاص؟ وهل هىا ٥ق٩ل
مدضص للبال ٙ؟ هىا ٥ؾخت ؤؾئلت حٗض ؤؾاؾُت في ؤي ٖملُت عنض وهي :
متى؟ وؤًً؟ وماطا؟ و٠ُ٦؟ ومً؟ وإلااطا؟
ٞالبض إلا٣ضم البال ٙؤن ًدضص الخالي:

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

ً
زالشا  :الك٩اوى :
42

حٗض الك٨وى بخضى الوؾاثل التي ًخم الخٗامل مً زاللها في مجابهت
الٟؿاص ،وٍم ً٨حٗغٍٟها بإنها ٖغًٍت جخًمً مىاقضة إلاخًغع ؤو ؤ٦ثر مً
حغٍمت مً حغاثم الٟؿاص اإلاىهوم ٖليها في ال٣اهون ،وٍجب ؤن ج٣ضم مً
طوي الٗال٢ت ،مباقغة ؤو بواؾُت ممشلهم ال٣اهووي.
ً
ومً طلً ٪دبحن لىا ؤن للك٨وى قغوَا ؤؾاؾُت ل بض مً جواٞغها لًمان
٢بولها ،وختى حؿخُُ٘ الجهاث اإلاؿاولت اجساط الاحغاءاث اإلاىاؾبت،
وٍم ً٨خهغ هظه الكغوٍ في ا الخالي:
 .1ؤن ج٣ضم ٦خابت.
ً
ً
 .2ؤن جخًمً بُاها واُٞا بمويوٖها وؤؾماء ونٟاث ألاشخام ؤو
الجهاث اإلاك٨و بهم.
 .3ؤن ج٣ضم مً طي مهلحت زانت ؤو مً ممشل ال٣اهووي.
 .4ؤن ًغ ٤ٞبها ما ًخواٞغ مً ألاصلت والوزاث ٤واإلاؿدىضاث اإلااٍضة للك٨وى.
د
 .5ؤن حؿلم للجهاث اإلاٗىُت مباقغة بإي مً وؾاثل الدؿلُم اإلاخاخت.

ً
عابٗا :الخ٣اعٍغ-:

الخ٣اعٍغ هي بخضى وؾاثل ؤلابال ًٖ ٙو٢اج٘ الٟؿاص ،وهي آلُت زانت
بجهاث عؾمُت – خ٨ومُت ؤو ٚحر خ٨ومُت -بط ًخُلب بٖضاص الخ٣اعٍغ جوٞحر
ً
مٗلوماث صحُدت وص٣ُ٢ت ،و٧املت وحُضة الخوزُ ،٤وهو ما ٌؿاٖض ٦شحرا
في الًٖ ِٛلى الؿلُاث وحصجُٗها ٖلى الؿحر في بحغاءاث الخد ٤ُ٣في
و٢اج٘ الٟؿاص.
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مً هىا جإحي ؤهمُت الغنض الظي ً٨ون بما بالحًوع اإلاُضاوي اإلاباقغ مً
زال ٫عانضًً مُضاهُحن مخٟغٚحن لٗملُت الغنض ،ؤو ٖبر ٞغ ١ج٣صخي
لظلٖ ٪ىضما ج٣غع مىٓمت ما ؤن ج٣وم بغنض و٢اج٘ الٟؿاص ،وججمُ٘
مٗلوماث موز٣ت ًٖ اإلاسالٟاث والخجاوػاث ٞمً الالػم ؤن ً٨ون لضيها
مىظ البضاًت جهوع واضح ًٖ م٣انضها  /ؤهضاٞها ووؾاثل ٖملها ،بل
وٍجب ؤن جخم حمُ٘ ؤٖما ٫الغنض  -حم٘ اإلاٗلوماث  -والخُُ٣م في هظا
ؤلاَاع.
ً
ؾواء ٧اهذ ج٣اعٍغ
والخ٣اعٍغ بما ؤن ج٨ون صازلُت ،ومنها ج٣اعٍغ الغانضًً،
صوعٍت ؤو ج٣اعٍغ َاعثت ،وج٣اعٍغ زاعحُت ً٣وم بةٖضاصها الباخشون ؤو
الوخضاث اإلاسخهت باإلاىٓماث.
ً
جوح الخ٣اعٍغ الخاعحُت بلى الجمهوع واإلاٗىُحن ٧اٞت ،وحؿدىض ٖاصة ٖلى
الخ٣اعٍغ الضازلُت واإلاٗلوماث الواعصة في ج٣اعٍغ الغانضًً.
بلى حاهب اإلاٗلوماث التي ًجب جواٞغها في البال ٙوالتي ؾب ٤ؤلاقاعة بليها،
ًجب ؤن جخًمً الخ٣اعٍغ الضازلُت مٗلوماث جٟهُلُت ًٖ اإلاسالٟاث،
وماقغاتها ،وهخاثجها ،وؤوح اإلاسالٟت ل٣اهون م٩اٞدت الٟؿاص٦ ،ما ًجب
ً
ؤن ًخًمً الخ٣غٍغ جدلُال للؿلوُ٦اث واإلاماعؾاث.
وبهغ ٝالىٓغ ًٖ هوُٖت الخ٣غٍغ "صازلي ؤو زاعجي" ًيبغي ؤن ج٨ون
الخ٣اعٍغ:


مدضصة وص٣ُ٢ت ومؿدىضة ٖلى مٗلوماث ما٦ضة.
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الح٣اث.٤
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مٗضة في الو٢ذ اإلاىاؾب وبضون جإزحر.



ٖملُت.

ٞالخ٣اعٍغ التي حٗضها اإلاىٓماث ًيبغي ؤن حٗبر ًٖ بدث مؿخ ٌُٟوؤن
ج٣ضم صون ببُاء ،وؤن جدخوي ٖلى و٢اج٘ مدضصة ،وجدلُل ص ٤ُ٢وجونُاث
مُٟضة٦ ،ما ًيبغي ؤن جخٟاصى الخ٣اعٍغ ؤلاقاعاث الٛامًت والون ٠الٗام،
وؤن حؿدىض حمُ٘ الاؾخيخاحاث بلى مٗلوماث جٟهُلُت مضعحت في الخ٣غٍغ.

م٨وهاث الخ٣غٍغ
 )1م٣ضمت ً :وضح ٞيها ؤهضا ٝالخ٣غٍغ والً٣اًا التي
ًخهضى لها ،وملخو ًٖ الخ٣غٍغ وؤبواب .
 )2مىهجُت بٖضاص الخ٣غٍغ  :وجوضح الُغٍ٣ت التي جم ٞيها
بٖضاص الخ٣غٍغ ،و هل اؾدىض الخ٣غٍغ ٖلى الغنض وصعاؾاث
اإلاسح ،والخُواث التي مغث بها ٖملُت ؤلاٖضاص.
وٍخم ٖ ُٞغى وجدلُل للبُاهاث
 )3متن الخ٣غٍغ :
واإلاٗلوماث.
 )4الخاجمت  :وٞيها اؾخسالناث موحؼة ًٖ الخ٣غٍغ ،وحٗغى
ٞيها الىخاثج والخونُاث.
 )5اإلاالخٖ : ٤غى الجضاو ٫والغؾوم البُاهُت وألاق٩ا٫
الخويُدُت والوزا ١الهامت الضاٖمت بن وحضث.
 )6اإلاهاصع التي اؾدىض ٖليها الخ٣غٍغ.
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اإلاباصت الٗامت إلٖضاص الخ٣اعٍغ-:

الصحت والض٢ت:
الخُوة ألاولى في بٖضاص ؤي ج٣غٍغ هي الخد ٤٣مً صحت اإلاٗلوماث
الواعصة في الخ٣غٍغٞ ،ال ًم ً٨بٖضاص الخ٣اعٍغ والخضزل لضى الؿلُاث
وَغخها ٖلى ال٩اٞت بل بطا ٧اهذ هظه الخ٣اعٍغ مغج٨ؼة ٖلى مٗلوماث
ص٣ُ٢ت مد٣٣ت ،وبٗض اؾخ٨ما ٫البدث والخإ٦ض مً صحت اإلاٗلوماثً ،خم
وي٘ الخ٣غٍغ ٖلى ؤؾاؽ الكواهض اإلاخاخت و الو٢اج٘ اإلاوز٣ت.
ٞبؿبب ٦ثرة ؤلاصٖاءاث واإلاؼاٖم ً٣خطخي ألامغ مً وايعي الخ٣غٍغ مماعؾت
٢ضع ؤ٦بر مً الحغم في ما ًخهل بض٢ت الح٣اث ٤الواعصة في الخ٣غٍغ،
ً
ً
بدُث ً٨ون جٟهُلُا وص٣ُ٢ا ،وؤل ًغج٨ؼ ٖلى الكاجٗاث ؤو اإلاٗلوماث ٚحر
اإلاد٣٣ت.
ٖضم ؤلابُاء:
ًيبغي بٖضاص الخ٣غٍغ صون ببُاء ،خُث ًجب ٖلى الجهاث – الغؾمُت
وٚحر الغؾمُت – اإلاٗىُت بم٩اٞدت الٟؿاص ججمُ٘ الكواهض طاث الهلت
واؾخ٨ما ٫الخ٣غٍغ ٖىضما ج٨ون الًُ٣ت ماػالذ خُت٦ ،ما ؤن ج٣ضًم
الخ٣غٍغ في الو٢ذ اإلادضص وٖضم ؤلابُاء ًدخل ؤهمُت زانت باليؿبت
لخد ٤ُ٣الٛغى مً الخ٣غٍغ.
الخوح هدو اجساط بحغاءاث:
ًيبغي ؤن ً٨ون الخ٣غٍغ طا َاب٘ ٖملي ،ومً اإلاهم ؤن ج٣وم الجهت اإلاٗضة
للخ٣غٍغ بخ٣ضًم جونُاث خو ٫الخضابحر التي ًخٗحن اجساطها.
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ً
م ــً اإلام ٨ــً ؤن جإز ــظ الخ ٣ــاعٍغ ٖ ــً  ً٢ــاًا الٟؿ ــاص ؤق ــ٩ال مسخل ٟــت ،بل ؤن
هىاٖ ٥ىانغ مدضصة لبض مً مغاٖاتها ٖىض بٖضاص ؤي ج٣غٍغ ،وهي:
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الفصل الرابع
الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص

نالخُاتها وآلُاث ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث
 نالخُاث الهُئت
 آلالُاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في ج٣ضًم
البالٚاث والك٩اوى الى الهُئت الك٩اوى
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ً
ؤول  :نالخُاث الهُئت-:
حٗخبر الهُئـت الوَىُـت الٗلُـا إلا٩اٞدـت الٟؿـاص الجهـت الغؾـمُت اإلاٗىُـت بخل٣ـي
ٖ ـ ــام 2007م بموح ـ ــب ال ٣ـ ــاهون ع ٢ـ ــم ( )39لؿ ـ ــىت 2006م بك ـ ــإن م٩اٞد ـ ــت
الٟؿاص.
ً
وجدكــ٩ل الهُئــت مــً ؤخــض ٖكــغ ًٖــوا ،مــً يــمنهم زالزــت ممشلــحن ل٩ــل مــً
مىٓمــاث اإلاجخمــ٘ اإلاــضوي والُ٣ــإ الخــام وُ٢ــإ اإلاــغؤةً ،يخســبهم مجلـــ
ً
الىـ ــواب مـ ــً بـ ــحن ٢اثمـ ــت بشالزـ ــحن مغشـ ــحا ً٣ـ ــضمها مجلـ ـــ الكـ ــوعى ،ومـ ــضة
ؤًٖ ــاء الهُئ ــت زم ـــ ؾ ــىواث وإلا ــغة واخ ــضة  ٣ٞــِ ،جب ــضؤ م ــً الُ ــوم الخ ــالي
لهــضوع  ٢ـغاع عثــِـ الجمهوعٍــت بخُُٗــنهم ،وٍمــىذ ًٖــو الهُئــت صعحــت وػٍــغ،
وبموحــب ال٣ــاهون جملــ ٪الهُئــت حملــت مــً الهــالخُاث ،واإلاهــام الواؾــٗت،
ً
ابخـ ـ ً
ـضاء بغؾـ ــم الؿُاؾـ ــاث وبٖـ ــضاص الاؾـ ــتراجُجُاث ،مـ ــغوعا باجسـ ــاط الخـ ــضابحر
ً
وؤلاح ـغاءاث التــي تهــض ٝبلــى الخوُٖــت والو٢اًــت واؾــخالم البالٚــاث ،وون ــول
بلى الخدغي والخد ٤ُ٣وؤلاخالت للً٣اء.
ً
وٍم ً٨الخٗغٖ ٝلى طل ٪بهوعة ؤ٦ثر ويوخا مً زال ٫ج٣ؿُم هـظه اإلاهـام
وجهيُٟها ٖلى الىدو الخالي:
 – 1في مجا ٫عؾم الؿُاؾاث وبٖضاص الاؾتراجُجُاث:
زـ ــو ٢ـ ــاهون الهُئـ ــت بجملـ ــت مـ ــً الهـ ــالخُاث فـ ــي مجـ ــا ٫عؾـ ــم الؿُاؾـ ــاث
وبٖضاص الاؾتراجُجُاث جخلخو في آلاحي:
-

بٖضاص وجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت الهاصٞت بلى م٩اٞدت الٟؿاص.
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الكــ٩اوى والبالٚــاث فــي ً٢ــاًا الٟؿــاص فــي الــُمً٣ٞ ،ــض ؤوكــئذ فــي مىخهــ٠
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-

ويـ ــ٘ اؾـ ــتراججُاث وَىُـ ــت قـ ــاملت إلا٩اٞدـ ــت الٟؿـ ــاص وبٖـ ــضاص وجىُٟـ ــظ
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الخُِ والبرامج وآلالُاث اإلاىٟظة لها.
 – 2في مجا ٫الخوُٖت والخش: ٠ُ٣
ً
ً
جخولى الهُئت ؤصواعا ؤؾاؾـُت فـي مجـا ٫الخوُٖـت بمسـاَغ الٟؿـاص ،واوسـجاما
م٘ هظه اإلاهمت ٞةن للهُئت الهالخُاث الخالُت:
-

اجس ــاط الخ ــضابحر الُٟ٨ل ــت بةق ـغا ٥اإلاجخم ــ٘ اإلادل ــي ومىٓم ــاث اإلاجخم ــ٘
اإلاــضوي ف ــي الخٗغٍ ــ ٠بمس ـاَغ الٟؿــاص وآز ــاعه ،وجوؾــُ٘ صوع اإلاجخمــ٘ ف ــي
ألاوكُت اإلاىاهًت للٟؿاص.

-

الخيؿُ ٤م٘ وؾاثل ؤلاٖالم لخوُٖت اإلاجخمـ٘ وجبهـحره بمسـاَغ الٟؿـاص
وآزاعه وُُٟ٦ت الو٢اًت مى وم٩اٞدخ .

 –3في مجا ٫مى٘ مماعؾت الٟؿاص والو٢اًت مى :
جل٣ي ب٢غاعاث الظمت اإلاالُت.
الخيؿ ــُ ٤م ــ٘ ٧ا ٞــت ؤحهـ ـؼة الضول ــت ف ــي حٗؼٍ ــؼ وجُ ــوٍغ الخ ــضابحر الالػم ــت
للو٢اًت مً الٟؿاص وجدضًث آلُاث ووؾاثل م٩اٞدخ .
صعاؾـ ــت وج ُ٣ــُم الدكـ ــغَٗاث اإلاخٗل ٣ــت بم٩اٞدـ ــت الٟؿـ ــاص إلاٗغٞـ ــت مـ ــضى
ٞاٖلُته ـ ــا ،وا٢خـ ـ ـغاح مك ـ ــاعَ٘ الخٗ ـ ــضًالث له ـ ــا ،خخـ ـ ـى ًً ـ ــمً موا٦بته ـ ــا
لالجٟاُ٢اث واإلاٗاهضاث الضولُت التي نض٢ذ ٖليها الجمهوعٍت الُمىُـت
ؤو اهًمذ بليها.
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 –4في مجا ٫بهٟاط ال٣اهون واإلاالخ٣ت الً٣اثُت:


الىاٞظة.


الخد ٤ُ٣م٘ مغج٨بي حغاثم الٟؿاص وبخالتهم بلى الً٣اء.



اجساط ٧ل ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت الالػمت إللٛاء ؤو ٞسخ ؤي ٖ٣ض ج٨ون
ً
الضولت َغٞا  ُٞؤو سحب امخُاػ ؤو ٚحر طل ٪مً الاعجباَاث بطا جبحن
ؤنها ٢ض ؤبغمذ ً
بىاء ٖلى مسالٟت ألخ٩ام ال٣واهحن الىاٞظة ؤو جلح٤
ً
ً
يغعا بالهالح الٗام وطل ٪بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاسخهت ٢اهوها.



اجساط ؤلاحغاءاث والخضابحر الالػمت لؾترصاص ألاموا ٫والٗاثضاث الىاججت
ًٖ حغاثم الٟؿاص بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.

 – 5في مجا ٫جدلُل وا ٘٢الٟؿاص وبٖضاص الضعاؾاث و٢واٖض البُاهاث:


حم٘ اإلاٗلوماث اإلاخٗل٣ت ب٩ل نوع وؤق٩ا ٫الٟؿاص ،والٗمل ٖلى
بًجاص ٢واٖض بُاهاث وؤهٓمت مٗلوماث وجباص ٫اإلاٗلوماث م٘ الجهاث
ً
واإلاىٓماث اإلاٗىُت في ً٢اًا الٟؿاص في الضازل والخاعج ،و٣ٞا
للدكغَٗاث الىاٞظة.



صعاؾت وجُُ٣م الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث اإلادلُت وؤلا٢لُمُت
والضولُت اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص والاَالٕ ٖلى وي٘ الجمهوعٍت
الُمىُت ٞيها واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت خُالها.
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جل٣ي الخ٣اعٍغ والبالٚاث والك٩اوى بسهوم حغاثم الٟؿاص اإلا٣ضمت
ً
بليها وصعاؾتها والخدغي ٖنها ،واؾخ٨ما ٫ؤلاحغاءاث و٣ٞا للدكغَٗاث
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 - 6في مجا ٫الخٗاون الضولي :
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جمشُ ـ ــل الهُئ ـ ــت ف ـ ــي اإلا ـ ــاجمغاث واإلادا ٞـ ــل الضولُ ـ ــت اإلاخٗل ٣ـ ــت بم٩اٞد ـ ــت
الٟؿاص.



الخيؿــُ ٤والخٗــاون مــ٘ الــضو ٫واإلاىٓمــاث الضولُــت وؤلا٢لُمُــت والٗغبُــت
طاث الهلت بم٩اٞدت الٟؿاص واإلاكاع٦ت في البرامج الضولُـت الغامُـت بلـى
مى٘ الٟؿاص.

ً
زاهُا :آلالُاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في ج٣ضًم البالٚاث والك٩اوى الـى
الهُئت-:
 )1حٗغٍ ٠آلُت الك٩اوى والبالٚاث:
هي مجموٖت مً ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في هُئت م٩اٞدت الٟؿاص والتي
حكــمل اؾــخ٣با ٫البالٚــاث والكــ٩اوى وٞدهــها وحمــ٘ اإلاٗلومــاث والخدــغي
ً
والخد ٤ُ٣بكإنها و الخهغٞ ٝيها و٣ٞا لل٣اهون .
 )2ألاؾـ ال٣اهوهُت لآللُت:
ؤ -الضؾـ ــخوع :والـ ــظي بموحب ـ ـ جلخ ـ ـؼم الـ ــُمً بمـ ــا حـ ــاء فـ ــي اجٟاُ٢ـ ــاث ألامـ ــم
اإلاخد ــضة ،ومنه ــا اجٟا ُ٢ــت م٩اٞد ــت الٟؿ ــاص الت ــي و ٗ٢ــذ ٖليه ــا ال ــُمً ف ــي
ً
هــوٞمبر 2005م بٖمــال لــىو اإلاــاصة ( )6مــً الضؾــخوع الُمجــي التــي جــىو
ٖلــى ؤن ( جا٦ــض الضولــت الٗم ــل بمُشــا ١ألامــم اإلاخدــضة وؤلاٖــالن الٗــاإلاي
لح٣و ١ؤلاوؿان ومُشا ١حامٗت الـضو ٫الٗغبُـت و٢واٖـض ال٣ـاهون الـضولي
اإلاٗتر ٝبها بهوعة ٖامت).

صلُل ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا الٟؿاص

ب -اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص :خُث ؤ٦ضث الاجٟاُ٢ت في اإلااصة
ً
( )4/8مً الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤن :جىٓغ ٧ل صولت َغ ٝو٣ٞا للمباصت
الٗمومُحن بةبال ٙالؿلُاث اإلاٗىُت ًٖ ؤٗٞا ٫الٟؿاصٖ ،ىضما ًدىبهون
بلى مشل هظه ألاٗٞا ٫ؤزىاء ؤصاء وْاثٟهم.
ج٢ -اهون م٩اٞدت الٟؿاص ع٢م ( )39لؿىت 2006م :الظي حؿض ألاؾاؽ
ال٣اهووي آللُت جل٣ي الهُئت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص للبالٚاث والك٩اوى،
٣ٞض ههذ اإلااصة (ٖ )5/8لى ؤن مً مهام وازخهاناث الهُئت :جل٣ي
الخ٣اعٍغ والبالٚاث والك٩اوى بسهوم حغاثم الٟؿاص اإلا٣ضمت بليها
ً
وصعاؾتها والخدغي خولها ،والخهغٞ ٝيها و٣ٞا للدكغَٗاث الىاٞظة،
وههذ اإلااصة ( )24ؤنٖ :لى ٧ل شخو ٖلم بو٢وٕ حغٍمت مً حغاثم
الٟؿاص ؤلابالٖ ٙنها بلى الهُئت ؤو الجهت اإلاسخهت م٘ ج٣ضًم ما لضً مً
مٗلوماث خولها لخخولى صعاؾتها للخإ٦ض مً صحتها واجساط ؤلاحغاءاث
ال٣اهوهُت بكإنها ،وجباقغ الهُئت مً جل٣اء هٟؿها الخدغي والخد ٤٣في
حغاثم الٟؿاص اإلايكوعة في وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت.
وههذ اإلااصة (/44ب) ؤنٖ :لى ٧ل مً ٖلم مً اإلاوْٟحن الٗمومُحن
ؤزىاء جإصًخ لوُْٟخ ؤو بؿبب طل ٪بو٢وٕ حغٍمت مً حغاثم الٟؿاص ؤن
ً
ًبلٖ ٜنها ٞوعا بلى الهُئت ؤو الجهت اإلاسخهت م٘ ج٣ضًم ما جخواٞغ لضً مً
مٗلوماث خولها.
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ص -جم حٗؼٍؼ آلُت جل٣ي هُئت م٩اٞدت الٟؿاص للك٩اوى والبالٚاث بهضوع
٢غاع ع٢م ( )19لؿىت 2010م بكإن الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهون م٩اٞدت
الٟؿاص التي ؤوعصث الىهوم الخالُت:
ماصة ( : )100جباقغ الهُئت ٖملُاتها في
ً
م٩اٞدت الٟؿاص وحٗ٣ب مغج٨بُ اٖخماصا
ٖلى :البالٚاث ،مٗلومت ؤو مجهولت
اإلاهضع ،الك٩اوى ،ج٣اعٍغ ؤحهؼة الغ٢ابت،
ما ًدا ٫بليها مً عثِـ الجمهوعٍت ؤو
مجلـ الىواب ؤو الح٨ومت ؤو ؤي ؾلُاث
ٖامت ؤزغى ،ما ًيكغ في الصح٠
ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت مً حغاثم
ٞؿاص ،ما ًخ٨ك ٠للهُئت ؤزىاء ٖملُت
الخدغي والخٟخِل ،ؤًت مهاصع ؤزغى
ج٣غها ال٣واهحن الىاٞظة.
ماصة ( : )107جخل٣ى الهُئت البالٚاث
والك٩اوى ال٨خابُت مً م٣ضميها مباقغة
ؤو ًٖ َغٍ ٤البرًض الٗاصي ؤو البرًض
الال٨ترووي ؤو الٟا٦ـ.
ماصة (ٖ : )108لى ٧ل شخو ٖلم بو٢وٕ
حغٍمت ٞؿاص ؤلابالٖ ٙنها بلى الهُئت ٞوع
ٖلم بها.
ماصة (ً : )109جب ؤن ًخسظ البالٙ
الك٩ل آلاحي:
ً
 -1ؤن دً٣ضم ٦خابت ؤو قٟاها.
ً
ً
 -2ؤن ًخًمـ ـ ـ ـ ـً جويُدا ٧اُٞا لواٗ٢ت
الٟؿاص اإلابلٖ ٜنها وػمان وم٩ان و٢وٖها

واإلاهضع ،ؤو الُُٟ٨ت ؤو اإلاىاؾبت التي
حٗلخ ٌٗلم ؤو ًٖ ٠٣لى الواٗ٢ت اإلابلٜ
ٖنها ،وؤؾماء ألاشخام اإلاخوعَحن ٞيها
ونٟاتهم ،وؤي مٗلوماث ؤو اؾدكهاصاث
ؤزغى جاٍض الواٗ٢ت.
 - 3ؤن ًظًل البال ٙبطا ٢ضم ٦خابت باؾم
م٣ضم ونٟخ وجو ُٗ٢وجاعٍش ج٣ضًم
وٖىواه ووؾُلت الاجها ٫ب وؤع٢ام
هواج ٟوؤن ًغ ٤ٞب ما ً٨ون جدذ ًضً
مً وزاث ٤ؤو مؿدىضاث ماٍضة للواٗ٢ت
اإلابلٖ ٜنها.
ماصة (ًٟ : )110خذ سجل زام لُ٣ض
البالٚاث والك٩اوى التي جغص بلى الهُئت في
بصاعة ٞدو البالٚاث والك٩اوى وجغ٘ٞ
ً
بلى عثِـ الهُئت ؤول بإو.٫
ماصة (: )111
ًُ )1ل٘ عثِـ الهُئت ٖلى البالٚاث
والك٩اوى وٍدُلها بلى الوخضة الخىُٓمُت
اإلاسخهت.
 )2جخولى الوخضة الخىُٓمُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
صعاؾت البالٚاث والك٩اوى اإلادالت بليها
للخد ٤٣مً صحتها وببضاء الغؤي بكإنها
بلى عثِـ الهُئت الظي ًوح بةصعاحها في
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حضو ٫احخمإ الهُئت لخ٣غٍغ ما ًلؼم
بكإنها.
 )3ج٣وم ٧ل وخضة جىُٓمُت مسخهت
ّ
جضون  ُٞما ًدا ٫بليها مً
بمؿ ٪سجل ِّ
بالٚاث وق٩اوى وما ًخهل بها مً بُاهاث
وما اجسظ بكإنها مً بحغاءاث.
 )4جٟخذ الوخضة الخىُٓمُت اإلاسخهت
ً
ً
ملٟا زانا بمويوٕ البال ٙؤو الك٨وى
مً وا ٘٢الٟهغؽ الٗام للهُئت جوصٕ ُٞ
ً
٧ل الوزاث ٤اإلاخهلت بمويوٕ البال ٙجدغٍا
ً
وجد٣ُ٣ا.
ماصة ( : )112ل٩ل شخو َبُعي ؤو
اٖخباعي ؤن ًخ٣ضم بلى الهُئت بك٨وى يض
ؤًت مماعؾاث ً٨ون مغصها اؾخٛال٫
الوُْٟت الٗامت للحهوٖ ٫لى مىا٘ٞ
زانت.
ماصة (ٌ : )113كترٍ ل٣بو ٫الك٨وى
اإلاىهوم ٖليها في اإلااصة الؿاب٣ت جواٞغ
ما ًلي:
ً
ً
ً
 )1ؤن ج٣ضم ٦خابُا وؤن جخًمً بُاها واُٞا
بمويوٖها وؤؾماء ونٟاث ألاشخام
اإلاك٨و بهم.
 )2ؤن ً٨ون إلا٣ضمها مهلحت زانت.
 )3ؤن ً٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون مدله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اؾخٛـ ـ ـ ـال٫
الوُْ ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت الٗام ـ ـ ـ ـت للحهوٖ ٫لى
مىٟٗت زان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ،وفي حمُ٘ ألاخوا٫
ٖلى م٣ضم الك٨وى ؤن ًغ ٤ٞبها ما ًخوٞغ

لضً مً الوزاث ٤ؤو اإلاؿدىضاث اإلااٍضة
لك٨واه.
ماصة (ً : )114خسظ بػاء ج٣اعٍغ ؤحهؼة
الغ٢ابت طاث ؤلاحغاءاث اإلاُب٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ٖلى
البال.ٙ
ماصة ( : )115حٗمل الهُئت ٖلى مخابٗت
وصعاؾت ما جيكغه وؾاثل ؤلاٖالم مً
مٗلوماث ؤو و٢اج٘ جخًمً نغاخت ؤو
ً
يمىا ما ٢ض ٌك٩ل حغٍمت مً حغاثم
الٟؿاص والُ٣ام بالخدغي ٞيها وحم٘
الوزاث ٤والح٣اث ٤بكإنها والخهغ ٝمً
واٗ٢ها.
ماصة ( : )116جباقغ الهُئت مً جل٣اء
هٟؿها الخدغي والخد ٤ُ٣في حغاثم
ً
ؾواء في صح٠
الٟؿاص اإلايكوعة
الح٨ومت ؤو اإلاٗاعيت ؤو وؾاثل ؤلاٖالم
اإلاسخلٟت.
ماصة ( : )117للهُئت مً جل٣اء هٟؿها ؤن
جخدغى وجد ٤٣في ؤي و٢اج٘ ؤو ْغوٝ
جىُوي مً وحهت هٓغها ٖلى ؾلو ٥مً
قإه ؤن ٌؿمذ ؤو ٌصج٘ ؤو ًدؿبب في
و٢وٕ حغٍمت ٞؿاص.
ً
ماصة (٨ً : )118ون للهُئتَ ،ب٣ا
لل٣اهون ،الهالخُت ال٣اهوهُت في بحغاء
الخدغي والخد ٤ُ٣في حغاثم الٟؿاص
والخهغٞ ٝيها.
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ماصة ( : )119جباقغ الهُئت بواؾُت
حهاػها اإلاسخو ٖملُت الخدغي بالوؾاثل
آلاجُت:
 -1الخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاَب وَلب اإلاٗلوماث
والخ٣اعٍغ مً الجهاث اإلاٗىُت بمويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوٕ
الخدغي.
 -2الاَالٕ ٖلى اإلالٟاث والٗ ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوص
والوزاث ٤طاث الهلت ومٗاًىت اإلاوا٘٢
وبحغاء الازخباعاث الٟىُت ٖليها ٖىضما
ًخُلب ألامغ طل.٪
 -3الٟدو والخض ُ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٞ ٤ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
اإلاؿدىضاث وألاصل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اإلاغ٣ٞت
بالبال ٚـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث والك ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوى اإلا٣ضمت
للهُئت.
 -4مغاحٗت ج٣اعٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ألاحهؼة الغ٢ابُ ـ ـ ـ ـت
وج٣اعٍـ ـ ـ ـ ـ ـغ مغاحٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الحؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث
ال٣اهوهُحن.
٫
مساَبت البىو ٥للحهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ٖلى
اإلاٗلوماث اإلاخهلت بمويوٕ الخدغي
ونوع مً اإلاؿدىضاث.
 -6بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاء اإلاُاب ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـً
اإلاٗلوماث اإلاخدهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت وبُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـً
البُاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث الواعصة في ب٢غاعاث الظمت
اإلاالُت.
7ـ بحغاء اإلا٣ابالث واؾخضٖاء ألاشخام
للحهوٖ ٫لى مٗلوماث بياُٞت ؤو
بٞاصاث جسضم ؤٚغاى الخد.٤ُ٣

 8ـ الخد ٤٣مً وخهغ آلازاع وألايغاع
اإلاترجبت ٖلى واٗ٢ت الٟؿاص مويوٕ
الخدغي.
 9ـ ؤًت وؾُ ـ ـلت ؤزغى مكغوٖت جسـ ـ ـ ـ ـضم
ؤٚغاى الخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغي وحم٘ الاؾخضللث.
ماصة (٧ : )120ل مً ً٩ل ٠مً موْٟي
الهُئت اإلاخمخٗحن بهٟت الًبُُت
الً٣اثُت بمهمت الخدغي ؤو الخٟخِل ؤو
الخد ٤ُ٣ؤو هدو طل ٪مما ًىضعج يمً
مهام الهُئتً ،خوحب ٖلُ ٢بل مباقغة
ٖمل م٣ابلت الغثِـ ؤلاصاعي ؤو مً ً٣وم
م٣ام في الجهت مويوٕ الخ٩لُ٠
للخٗغٍ ٠بصخه  ،ونٟخ وبُان َبُٗت
مهمخ  ،وما ٢ض ًلؼم ج٣ضًم ل مً
حؿهُالث ؤو مؿاٖضاث.
ً
ماصة (ٖ : )121لى اإلاوْ ٠اإلا٩لَ ٠ب٣ا
ألخ٩ام اإلااصة الؿاب٣ت بزباث ما ً٣وم ب
مً ؤٖما ٫في مدايغ عؾمُت ًوٖ ٘٢ليها
م٘ اإلاسخهحن في الجهت مويوٕ الخ٩لُ،٠
ً
وؤن ً٣ضم بلى ًٖو الهُئت اإلاٗجي ج٣غٍغا
بيخاثج مهمخ  ،وؤن ًغ ٤ٞب ما خغعه مً
مدايغ ؤو ما جدهل ٖلُ مً وزاث ٤ؤو
مؿدىضاث طاث نلت باإلاويوٕ.
ماصة (٣ً : )122ضم حهاػ الخدغي للهُئت
ً
ً
ملٟا مخ٩امال بالوزاث ٤اإلاخإجُت مً ٖملُاث
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 )3الٟغ ١بحن الك٨وى والبال ٙوالخ٣غٍغ:
هىاٞ ٥غ ١بحن الك٨وى والبال ٙوالخ٣غٍغ٣ٞ ،ض ؤوعصث اإلااصة ( )2مً
الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهون م٩اٞدت الٟؿاص حٗغٍٟها للبالٖ ،ٙلى ؤه بزباعٍت
ً
د
ج٣ضم مً ؤي شخو ٖلم ؤو وٖ ٠٢لى حغٍمت ٞؿاص َب٣ا للكغوٍ
وألاويإ اإلادضصة في الالثدت.
ؤما الك٨وىٞ :لي ٖغًٍت جخًمً مىاقضة إلاخًغع ؤو ؤ٦ثر مً حغٍمت مً
حغاثم الٟؿاص اإلاىهوم ٖليها في ال٣اهون ،وٍجب ؤن ج٣ضم مً طوي
الٗال٢ت مباقغة ؤو بواؾُت ممشلهم ال٣اهووي٣ٞ ،ض ههذ الالثدت ٖلى ؤن
الصخو اإلاخًغع ً٣ضم ق٨واه بلى صاثغة الك٩اوى والبالٚاث في الهُئت
ً
الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص ،وعجبذ ٖلُ بٌٗ الكغوٍ و٣ٞا إلاا
ههذ ٖلُ ماصة ( )112مً الالثدت :ل٩ل شخو َبُعي ؤو اٖخباعي ؤن
ًخ٣ضم بلى الهُئت بك٨وى يض ؤًت مماعؾاث ً٨ون مغصها اؾخٛال٫
الوُْٟت الٗامت للحهوٖ ٫لى مىا ٘ٞزانت.
ٌ
في خحن لم ًغص حٗغٍ ٠للخ٣غٍغ يمً الخٗغٍٟاث الواعصة في ال٣اهون ؤو
الالثدت ،وم٘ طلٞ ٪ةه ًم ً٨اؾخيباٍ حٗغٍ ٠زام ل مً زال ٫ما
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الخدغي م٘ ج٣غٍغ مٟهل خو ٫الواٗ٢ت
مدل الخدغي والغؤي ال٣اهووي بكإنها.
ماصة ( ٘٣ً : )123جدذ َاثلت الٗ٣وبت
اإلادضصة في اإلااصة ( )41مً ال٣اهون ٧ل
موْٖ ٠ام ٖلم ؤزىاء جإصًخ لوُْٟخ ؤو
بؿببها بو٢وٕ حغٍمت مً حغاثم الٟؿاص
ً
ولم ًبلٖ ٜنها ٞوعا بلى الهُئت.

ماصة ( : )124للهُئت ؤن حؿخٗحن بمً جغاه
مً الخبراء واإلاؿدكاعًٍ وألاحهؼة
اإلاسخهت للمكاع٦ت في ؤٖما ٫الخدغي
والحهوٖ ٫لى اإلاٗلوماث ٖىضما ًخُلب
ألامغ طل.٪
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حاء في بٌٗ اإلاواص التي جدىاو ٫نالخُاث بصاعة الك٩اوى والبالٚاث في
الهُئت وبٌٗ الىهوم ألازغى ٞيها والتي بموحبها ًم ً٨حٗغٍ ٠الخ٣غٍغ
بإه ٖباعة ًٖ مٗلوماث ناصعة مً حهت عؾمُت او ٚحر عؾمُت حٗؼػه
وزاث ،٤وجخًمً بخضى الجغاثم اإلاىهوم ٖليها في ٢اهون م٩اٞدت الٟؿاص
في اإلااصة (.)30
َ )4غٍ٣ت ج٣ضًم البال ٙوالك٨وى للهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص:
جًمىذ اإلاواص ( )36،35،34مً ال٣اهون ع٢م ( )39لؿىت 2006م بكإن
م٩اٞدت الٟؿاص واإلاواص ( )113،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107مً
الالثدت الخىُٟظًت الخانت بال٣اهون َغ ١ج٣ضًم البالٚاث والك٩اوى والتي
جخمشل في الخُواث الخالُت:
 باليؿبت للك٨وى ٌكترٍ ل٣بولها جواٞغ ما ًلي:
ً
ً
ً
 -1ؤن ج٣ضم ٦خابُا وؤن جخًمً بُاها واُٞا بمويوٖها وؤؾماء ونٟاث
ألاشخام اإلاك٨و بهم.
 -2ؤن ً٨ون إلا٣ضمها مهلحت زانت.
 -3ؤن ً٨ون مدلها اؾخٛال ٫الوُْٟت الٗامت للحهوٖ ٫لى مىٟٗت زانت،
وفي حمُ٘ ألاخواٖ ٫لى م٣ضم الك٨وى ؤن ًغ ٤ٞبها ما ًخوٞغ لضً مً
الوزاث ٤ؤو اإلاؿدىضاث اإلااٍضة لك٨واه.
 ؤما البالٚاث د
ِٞكترٍ الخالي:
ً
 )1ؤن ج٣ضم البالٚاث بلى الهُئت ٦خابت ؤو قٟاها.
ً
ً
 )2ؤن جخًمً جويُدا ٧اُٞا لواٗ٢ت الٟؿاص اإلابلٖ ٜنها ،وػمان وم٩ان
و٢وٖها ،واإلاهضع ؤو الُُٟ٨ت ؤو اإلاىاؾبت التي حٗلخ ٌٗلم ؤو ًٖ ٠٣لى
الواٗ٢ت اإلابلٖ ٜنها ،وؤؾماء ألاشخام اإلاخوعَحن ٞيها ونٟاتهم ،وؤي
مٗلوماث ؤو اؾدكهاصاث ؤزغى جاٍض صحت الواٗ٢ت.
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آلية ثلقي الهيئة للبالػات والشكاوى والحقارير
ثقاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
شكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى

بالػ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

دائرة الشكاوى
والبالػات ـ هيئة
مكافحة الفساد
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 )3ؤن دًظًل البال ٙبطا ٢ضم ٦خابت باؾم م٣ضم ونٟخ وجو ُٗ٢وجاعٍش
ج٣ضًم وٖىواه ووؾُلت الاجها ٫ب وؤع٢ام هواج ٟوؤن ًغ ٤ٞب ما
ً٨ون جدذ ًضً مً وزاث ٤ؤو مؿدىضاث ماٍضة للواٗ٢ت اإلابلٖ ٜنها.
ٌ )4ؿلم البال ٙؤو الك٨وى للهُئت ًٖ َغٍ ٤البرًض الٗاصي ؤو الٟا٦ـ ؤو
ؤلاًمُل ؤلال٨ترووي ؤو ٌؿلم مباقغة بلى صاثغة الك٩اوى والبالٚاث في
الهُئت.
ُ٢ )5ض الك٨وى ؤو البال ٙفي السجل الخام بظل ٪لضى بصاعة ٞدو
الك٩اوى والبالٚاث.
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 )5صوعة الك٨وى ؤو البال ٙفي صاثغة الك٩اوى والبالٚاث-:
جمغ الك٨وى ؤو البال ٙؤو الخ٣غٍغ بسمـ مغاخل وهي ٖلى الىدو الخالي:
ؤـ مغخلت الاؾخ٣با ٫والخوزُ :٤وهي ؤولى اإلاغاخل في صوعة الك٨وى ،خُث
ج٣وم بصاعة مخسههت في صاثغة الك٩اوى والبالٚاث باؾخ٣با ٫اإلاواَىحن
واإلاوْٟحن خُث حؿلم لهم الاؾخماعة الخانت بالبال ٙؤو الك٨وى٦ ،ما
ج٣وم بةحغاء اإلا٣ابلت الخانت م٘ م٣ضم البال ٙؤو الك٨وى ؤو الخ٣غٍغ
لؾدًُاح ؤبٗاص الًُ٣ت والخإ٦ض مً جواٞغ اإلاٗلوماث واؾخ٨ما ٫ألاولُاث
وخهغها وجضوًٍ ٧ل اإلاٗلوماث التي ًضلي بها وبُان مغ٣ٞاتها ،وٍخم
ً
ً
ً
ً
جُُ٣ضها ًضوٍا وبل٨تروهُا وخٟٓها في مل ٠زام وبُٖائها ع٢ما زانا
بها.
ب ـ مغخلت الضعاؾت والخدلُلً :خم بخالت البال ٙؤو الك٨وى ؤو الخ٣غٍغ مً
٢بل مضًغ ٖام صاثغة الك٩اوى والبالٚاث بلى بصاعة الٟدو لضعاؾت
وجهيُ ٠الك٨وى ؤو الخ٣غٍغ ؤو البال ،ٙوجدلُل اإلاغ٣ٞاث الخابٗت لها
ّ
جدغ ،وجدضًض الُ٣إ
وا٢تراح ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت بكإنها مً جد ٤٣ؤو ٍ
اإلاسخو بالىٓغ ٞيها ؤو ج٣ضًم ؤلاعقاص ال٣اهووي بطا لم ج ً٨مً
ازخهاناث الهُئت.
حـ مغخلت الخدغي وحم٘ اإلاٗلوماث :ج٣وم الضاثغة الٗامت بةحغاء الخد٤٣
ألاولي والخدغي وحم٘ اإلاٗلوماث خو ٫الك٨وى ؤو البال ٙؤو الخ٣غٍغ والخإ٦ض
مً اإلاهضاُ٢ت وبُان مضى صزولها في هُا ١ازخهام الهُئت مً ٖضم ،
وبٖضاص ملخو ص ٤ُ٢ل٩ل مدخوٍاث اإلال ،٠مً زم الُ٣ام بإعقٟت اإلال٠
وجهيُ. ٟ
ص ـ ؤلاخالت بلى ؤخض الُ٣اٖاث ً
بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت :بٗض جهيُ ٠اإلال٠
وحمٗ وؤعقٟخ ج٣وم الضاثغة بضعاؾت وبخالت اإلال ٠بلى الُ٣إ اإلاٗجي في
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دورة الشكوى أو البالغ في دائرة الشكاوى
والبالػات في الهيئة
مغخلت الاؾخ٣با٫
والخوزُ. ٤

مغخلت الضعاؾت
والخدلُل .

مغخلت الخدغي وحم٘
اإلاٗلوماث .

مغخلت اإلاخابٗت

بخالت البالٚاث والك٩اوى
(بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت)
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الهُئت ،لُ٣وم الُ٣إ بمهام خُالها ...وجسخل ٠ؤلاحغاءاث التي جخسظها
الُ٣اٖاث ججاه ما ًدا ٫بليها ،وطل ٪بما بالجزو ٫اإلاُضاوي اإلاٟاجئ ؤو َلب
اإلالٟاث وألاولُاث ؤو اؾخضٖاء اإلاٗىُحن ،ؤو حم٘ اإلاٗلوماث وبحغاء
الخدغٍاث ؤو الخد ٤ُ٣م٘ مً حكحر الىخاثذ بلى جوعَهم في ً٢اًا الٟؿاص.
هـ -اإلاخابٗت :جخاب٘ الُ٣اٖاث ٧ل بدؿب ازخهان وجغ ٘ٞمً ٢بلها
ج٣اعٍغ صوعٍت ًٖ البالٚاث والك٩اوى الواعصة بليها وما اجسظج مً بحغاءاث
لئلَالٕ ٖليها مً ٢بل مجلـ الهُئت ،والظي بضوعه ً٣غع مخابٗت ؤلاحغاءاث
والجهاث الً٣اثُت بٗض الاهتهاء مً الخد.٤ُ٣
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 )6الحماًت ال٣اهوهُت إلا٣ضمي البالٚاث والك٩اوى-:
ً
بٖمــال لىهــوم اإلاــواص(  )143 ،142 ،141 ،140مــً لثدــت ٢ــاهون م٩اٞدــت
الٟؿــاص ًجــب ٖلــى الهُئــت جــوٞحر الحماًــت الالػمــت للكــهوص والخبـراء وإلا٣ــضمي
البالٚــاث والكــ٩اوى واإلاهــاصع الخان ــت ،مــً اخخمــا ٫حٗغيــهم لالي ــُهاص
ال ـ ــوُْٟي ،ؤو الٗ ـ ــضوان الجؿ ـ ــضي مخـ ـ ـى مـ ــا ؤْه ـ ــغث هخ ـ ــاثج الخد ـ ــغي حضً ـ ــت
اإلاٗلومـاث ؤلازباعٍـت اإلا٣ضمـت مــنهم فـي ٦كـ ٠حـغاثم ٞؿــاص ،وطلـ ٪مـً زــال٫
الخضابحر والوؾاثل آلاجُت:
 -1جُبُ ــ ٤مب ــضؤ (اإلاٗغ ٞــت ٖل ــى  ٢ــضع الحاح ــت) وطل ــ ٪ب٣ه ــغ الخٗام ــل م ــ٘
اإلاٗلوماث ومهاصعها ٖلى ًٖو الهُئت اإلاسخو.
 -2الح ٟـ ــاّ ٖل ـ ــى ؾ ـ ــغٍت اإلاه ـ ــضع وٖ ـ ــضم ؤلاٞه ـ ــاح ٖى ـ ـ ف ـ ــي اإلا ـ ــضاولث ؤو
اإلاظ٦غاث ؤو اإلادايغ التي ججغيها الهُئت.
 -3بجب ــإ هٓ ــام ؤم ــً مٗلوم ــاث مك ــضصة ف ــي حس ــجُل اإلاه ــاصع اإلاخٗاوه ــت م ــ٘
الهُئت.
 -4اٖخماص وؾاثل جامً ؾغٍت الاجها ٫والل٣اء باإلاهاصع اإلاخٗاوهت.
 -5مخابٗــت اإلاهــالح ال٣اهوهُــت للمبلٛــحن مــً اإلا ــواَىحن ٖــً ح ـغاثم الاججــاع
بالوُْ ٟــت الٗام ــت ل ــضى الجه ــت الح٨ومُ ــت اإلاٗىُ ــت ف ــي الح ــالث الت ــي  ٢ــض
ًسشخى مٗها حٗغى مهالحهم للخٗىذ والخُُٗل.
ٖ -6ىــض الا٢خًــاء لخــوٞحر خماًــت ٗٞالــت للكــهوص الــظًً ًــضلون بكــهاصاث ؤو
ً
ب ٞــاصاث جخه ــل بإ ٗٞــا ٫مجغم ــت َب ٣ــا ألخ ٩ــام ال ٣ــاهون ،و ٦ــظل ٪ؾ ــاثغ
ألاشــخام وزُ ٣ـو الهــلت بهــم مــً ؤي اهخ٣ــام ،ؤو جغهُــب مدخمــل جخســظ
بحغاءاث خماًت ٗٞالت لهم ،وحكمل بحغاءاث الحماًت:
ؤ -حُٛحر ؤما ً٦ب٢امتهم.
بٖ -ضم بٞكاء اإلاٗلوماث اإلاخٗل٣ت بهوٍتهم وؤما ً٦جواحضهم.
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ج -ؤلاصلء بإ٢والهم باؾخسضام ج٨ىولوحُا الاجهالث مشـل ونـالث الُٟـضًو
وٚحرها مً الوؾاثل والخُبُ٣اث التي جٟ٨ل ؾالمتهم.
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ً
مازغا ٢ام اإلاغنض الُمجي لح٣و ١ؤلاوؿان بةٖضاص مكغوٕ ٢اهون زام
بدماًت الكهوص واإلابلٛحن والخبراء في ً٢اًا الٟؿاص ،الظي يهض ٝبلى
يمان خماًت وؾالمت الٗاملحن في هُئت م٩اٞدت الٟؿاص واإلابلٛحن
والكهوص والخبراء ،و٧ل مً قاع ٥في ٖمل مً ؤٖما ٫م٩اٞدت الٟؿاص
مً ؤي اٖخضاءاث ،ؤو تهضًضاث ؤو بًظاء ماصي ؤو مٗىوي٢ ،ض ًمؿهم ؤو
ًمـ طويهم ؤو ٖؼٍؼ ٖليهم...
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الفصل الخامس
اؾخماعاث ج٣ضًم ق٨وى
ؤو بال ٙبو٢اج٘ الٟؿاص
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اؾخماعاث ج٣ضًم ق٨وى ؤو بال ٙبو٢اج٘ الٟؿاص

واؾخٟاص الازهاجي في بٖضاص هظا الىموطج مً بُاهاث الاؾخماعة اإلاٗمو٫
بها في الهُئت ،بلى حاهب هماطج لؾخماعاث مً ججاعب بلضان ؤزغى.
ل٣ض قمل هموطج الاؾخماعة اإلاٗضة بٞغاص مؿاخت ؤ٦بر لدسجُل بُاهاث
بياُٞت ،وجوؾ٘ في طل ٪بهوعة ؤقمل لُخًمً بُاهاث ؤ٦ثر جُٟض الجهاث
اإلاؿاولت ًٖ جل٣ي الك٩اوى والبالٚاث بً٣اًا وو٢اج٘ الٟؿاص.
ً
ولدؿهُل ألامغ ؾُ٨ون بم٣ضوع م٣ضم الك٨وى ؤو البال - ٙخٟاْا ٖلى
ؾالمخ  -اؾخسضام مو ٘٢اإلاغنض ؤلال٨ترووي ٖبر هاٞظة بل٨تروهُت في
اإلاو ،٘٢مسههت لؾخماعة ج٣ضًم الك٨وى ؤو البالٞ ،ٙما ٖلى اإلاواًَ
الٟغص ؤو الجهت الكاُ٦ت بل حٗبئت بُاهاتها والًٖ ِٛلى ػع ؤلاعؾا...٫
مخواػ بلى ٧ل مً بصاعة الك٩اوى والبالٚاث في الهُئت
لترؾل مباقغة وبك٩ل
ٍ
الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص وبلى وخضة الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص في
ً
اإلاغنض الُمجي لح٣و ١ؤلاوؿان ...خُث ؾخ٣وم الوخضة صوعٍا بخجمُ٘
وجهيُ٧ ٠ل ما ًهلها مً ق٩اوى وبالٚاث ،والٗمل ٖلى مغا٢بت ومخابٗت
ً
ؾواء ٧اهذ في
ؤلاحغاءاث التي جمذ بكإنها لضى الجهاث الغؾمُت اإلاٗىُت،
الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص ؤو لضى الجهاث الً٣اثُت
اإلاسخهت.
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في هظا الٟهل هموطج لؾخماعة ج٣ضًم الك٨وى ؤو البال ٙبو٢اج٘ الٟؿاص،
ؤٖضها ؤزهاجي وخضة الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص في اإلاغنض الُمجي
لح٣و ١ؤلاوؿان ،بالجٟا ١م٘ مؿاولي الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت
الٟؿاص.
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د
ً
مً اإلاهم ؤًًا ؤلاقاعة بلى ؤن الاؾخماعة ٢ض ٢ؿمذ بلى دحؼءًً ،الجؼء
ألاوً ٫يبغي ٖلى الكا٧ي ؤو اإلابل ٜحسجُل ٧ل البُاهاث اإلاُلوبت مى في هظا
ً
الجؼءٖ ،لما بإن بُاهاث هظا الجؼء ٖىض بعؾالها ؾخهل ٦ -ما ؾب ٤ط٦غه
– بلى ٧ل مً الهُئت واإلاغنض في و٢ذ واخض.
ؤمــا الجــؼء الشــاوي ٞبُاهاج ـ ؾــخ٨ون ؾــغٍت وحٗبئتهــا مؿــإلت ازخُاعٍــت ،وٖىــض
بعؾ ــالها ؾخه ــل  ٣ٞــِ بل ــى وخ ــضة الك ــٟاُٞت وم٩اٞد ــت الٟؿ ــاص ف ــي اإلاغن ــض
صون ٚحرها ،ولً حؿخسضم جلـ ٪البُاهـاث بل فـي الجاهـب ؤلاخهـاجي والخدلُلـي
للمغنض.
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ال ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهون ع ٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( )23لؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت 2007م بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن اإلاىا٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث واإلاؼاً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضاث واإلاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاػن
الح٨ومُت.
٢ـ ـ ـ ــغاع عثـ ـ ـ ــِـ مجلـ ـ ـ ـــ الً٣ـ ـ ـ ــاء ألاٖلـ ـ ـ ــى ع٢ـ ـ ـ ــم ( )3لؿـ ـ ـ ــىت 1996م بكـ ـ ـ ــإن بوكـ ـ ـ ــاء مدـ ـ ـ ــا٦م
ألامـ ـ ــوا ٫الٗامـ ـ ــت وحٗضًالج ـ ـ ـ بـ ـ ــال٣غاع ع٢ـ ـ ــم ( )23لؿـ ـ ــىت 2001م وحٗضًالج ـ ـ ـ ب٣ـ ـ ــغاع مجلـ ـ ـــ
الً٣اء ألاٖلى ع٢م ( )137لؿىت2008م.
الالثدت الخىُٟظًت ع٢م ( )19لؿىت 2010م ل٣اهون م٩اٞدت الٟؿاص.
صعاؾـ ـ ــت آللُـ ـ ــت الكـ ـ ــ٩اوى والبالٚـ ـ ــاث ،ؤػٖ ٫بـ ـ ــض هللا هاقـ ـ ــم ،مـ ـ ــضًغ ٖـ ـ ــام صاثـ ـ ــغة الكـ ـ ــ٩اوى
والبالٚاث بالهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص.
زاعَت الٟؿاص في الُمً...ؤَغا ٞالىاٞظة ،صً .دحى نالح مدؿً.
آلُ ـ ـ ــت جل ٣ـ ـ ــي الخ ٣ـ ـ ــاعٍغ والبال ٚـ ـ ــاث والك ـ ـ ــ٩اوى ُ٢ ،ـ ـ ــإ ؤلاٖ ـ ـ ــالم بالهُئ ـ ـ ــت الوَىُ ـ ـ ــت الٗلُ ـ ـ ــا
إلا٩اٞدت الٟؿاص.
صلُل اإلاجخم٘ اإلاضوي إلاىانغة الاجٟاُ٢اث ،مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت.
مـ ـ ـ ــضزل بلـ ـ ـ ــى الح٨ـ ـ ـ ــم الغقـ ـ ـ ــُض ،مجموٖـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــً اإلاـ ـ ـ ــالٟحن نـ ـ ـ ــاصع ٖـ ـ ـ ــً اإلاٗهـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ــوَجي
للٗلوم ؤلاصاعٍت.
هٓ ـ ـ ــام الجزاه ـ ـ ــت الٗغب ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي مواحه ـ ـ ــت الٟؿ ـ ـ ــاص ،ن ـ ـ ــاصع ٖ ـ ـ ــً اإلاىٓم ـ ـ ــت الٗغبُ ـ ـ ــت للخىمُ ـ ـ ــت
ؤلاصاعٍت.
اؾخماعة الك٩اوى/البالٚاث الهاصعة ًٖ الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص.
همـ ـ ـ ــوطج اؾـ ـ ـ ــخماعة ج٣ـ ـ ـ ــضًم قـ ـ ـ ــ٨وى نـ ـ ـ ــاصعة ٖـ ـ ـ ــً مغ٦ـ ـ ـ ــؼ اإلاىانـ ـ ـ ــغة وؤلاعقـ ـ ـ ــاص ال٣ـ ـ ـ ــاهووي
الٟلؿُُجي ،الاثخال ٝمً ؤحل الجزاهت واإلاؿاءلت "ؤمان".
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