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 والبالٚاث ى صلُل ج٣ضًم الك٩او 

 ب٣ًاًا الٟؿاص 

 جميع الحقوق محفوظة لدى:

 (.YOHRاإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان )

 الُمً –( RGPبغهامج اؾخجابت )

٨ُت للخىمُت )   (USAIDاإلامو٫ مً الو٧الت ألامٍغ

 ( 352ع٢م ؤلاًضإ ) 

 الُبٗت ألاولى

 م2012 –نىٗاء   - الجمهوعٍت الُمىُت

Website: WWW.YOHR.ORG 

E-mail: observatory60@gmail.com 
 

٨ُت للخىمُت  ل مً الو٧الت ألامٍغ جمذ َباٖت هظا الضلُل بخمٍو

(USAID في بَاع مكغوٕ: "خماًت اإلابلٛحن والكهوص في )

٢ًاًا الٟؿاص" الظي ًىٟظه اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان 

 الُمً. –( RGPبالخٗاون م٘ مكغوٕ اؾخجابت )

 

٤ ؤلا   ٖضاصٍٞغ
 ضــــــــــــــــؾٗ ؤؾوان قاهغؤ. 

 غي ــــــــــــــمدمض ٖلي اإلا٣ُ ؤ.

  اٝـــــــــــــــــالؿ٣ ؤخمض مىحر  ؤ.

 غي                           ـــــــــــــــؤخمض مدمض الؼ٦ ؤ.

حُٟٔ ماو٘هبُل ٖبض الؤ.   

يـــــألانبد ببغاهُم هضى ؤ.  

 

 بقغاٝ ومغاحٗت
 ًـــــــــــص.ًدحى نالح مدؿ

 اءـــــــــــــــــــــــل٣اصع البىص.ٖبض ا

 غــــــــــــــــــؤ. ؤؾٗض مدمض ٖم

 

ت  مخابٗت وؾ٨غجاٍع

 يــــــــــــــت نالح مجلــــــــــــؤ.م٨ُ

 يــــــــــم.ؤؾامت ؾ٠ُ الضبٗ

 

 جهمُم وبزغاج
 مٗض ٖبض هللا اإلاجاهض

 

 غؾوماث ال
 الٟىان الدك٨ُلي 

 "ؤبو ؾهُل" 

 

ت  مغاحٗت لٍٛو
ضيخيٖبض ؤلا

د
 ل  ال٣

http://www.yohr.org/
mailto:observatory60@gmail.com
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 : كلمة المرصد
مىظ ؾىواث واإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان، ٖبر وخضج  اإلاخسههت في 

جى بلى حاهب قغ٧اث  الٗضًض ٢ًاًا الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص، وهو ًدب

٘ اإلاىاهًت للٟؿاص، ؾواًء ٧ان طل٪ بةٖضاص  مً اليكاَاث واإلاكاَع

غ والضعاؾاث اإلاُضاهُت والخدلُلُت ألويإ وجُوعاث الٟؿاص في  الخ٣اٍع

ُت واإلاىانغة....الخ.  الُمً ؤو بة٢امت وعف الٗمل وجىُٟظ خمالث الخٖو

ضهوع حغاء طل٪ بوجاثغ ٖالُت احؿاٖ ، وجخ ًدؿ٘بن هُا١ الٟؿاص في الُمً 

غ "ماقغاث مضع٧اث  ألاويإ اإلاِٗكُت والا٢خهاصًت، ٞبدؿب ج٣اٍع

 بإن TIالٟؿاص" الهاصعة ًٖ مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت )
ً
( ًخطح حلُا

، وؤن الٟؿاص ٞيها زال٫ 
ً
ت الضو٫ ألا٦ثر ٞؿاصا الُمً ج٣٘ يمً مجمٖو

، ؾىت بٗض
ً
وام الٗكغة ألازحرة ًؼصاص اهدكاعا ؤزغى... ٞبٗض ؤن ٧اهذ ٢ض  ألٖا

 –وهي في ألانل صعحت مخضهُت  –صعحت  2.9م ٖلى 2001خهلذ ٖام 

 لخهل ٖام 
ً
صعحت، ولُهبذ  2.1م بلى 2011اؾخمغ جغاح٘ صعحاتها جىاػلُا

 مً مجمٕو الضو٫ اإلاكمولت باإلاسح. 164جغجُبها 

 بك٩ل واؾ٘، 
ً
، ؤنبذ الٟؿاص في الُمً مخٟكُا

ً
وب٩لماث ؤ٦ثر ويوخا

٫ هىا واؾ٘، م٣اعهت بحجم اإلاواعص الصحُدت في البالص، وبخٗضاص وه٣و 

 الظي ججاوػ 
ً
ملُون وؿمت، وبخٟا٢م خضة ؤػمتي  25الؿ٩ان ال٨بحر وؿبُا

ٗاهون مً  البُالت وال٣ٟغ )ؤ٦ثر مً هه٠ الؿ٩ان جدذ زِ ال٣ٟغ َو

(، بلى حاهب يألت الاؾدشماعاث اإلادلُت وألاحىبُت ... ألامغ الظي  الجٕو

 لحايغ ومؿخ٣بل الضولت واإلاجخم٘.ًم٨ً ا
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
 ٖخباعه تهضًضا
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لهظه ألاؾباب ولٛحرها جإحي الًغوعة اإلالحت إلا٩اٞدت الٟؿاص في الُمً التي 

ًٟترى مً الجمُ٘، ٦إٞغاص ومواَىحن ؤو هُئاث وماؾؿاث ؤهلُت، 

 الايُإل بضوعهم ججاه هظا الخُغ الضاهم.

،  وفي هظا الهضص، ًم٨ً ال٣و٫ بن اإلاجخم٘
ً
اإلاضوي ٢ض جم٨ً مازغا

بالخٗاون م٘ البرإلاان، مً الضٞ٘ ب٣اهون خ٤ الحهو٫ ٖلى اإلاٗلوماث 

وبنضاعه، في خحن اؾخ٨مل اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان بٖضاص مكغوٕ 

٢اهون خماًت اإلابلٛحن والكهوص والخبراء في ٢ًاًا الٟؿاص، ٦ما جخوانل 

 وماوخمالث اإلاىانغة، حهوص اإلاغنض في جىُٟظ الٗضًض مً وعف الٗمل 

غ ب٣ًاًا لالضلُل الخويُحي  ٨ُُٟت ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث والخ٣اٍع

ُت، يمً مىٓومت ال٣واهحن وألاصلت  بل وو٢اج٘ الٟؿاص  بياٞت هٖو

بؿِ اإلاٟاهُم وآلالُاث  ؤلاعقاصًت إلاواحهت الٟؿاص، ٦وه  ًوضح ٍو

٧اٞت ٖلى ج٣ضًم ؤلاحغاثُت اإلاُلوبت واإلاؿاٖضة ألٞغاص وم٨وهاث اإلاجخم٘ 

 ق٩اواهم وبالٚاتهم ًٖ و٢اج٘ الٟؿاص.

وبمىاؾبت بنضاع هظا الضلُل ٞةن اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان ًضٖو 

ؼ حهوصهم في  الجهاث اإلاٗىُت، الاهلُت والغؾمُت ٧اٞت، بلى موانلت وحٍٗؼ

ُت واإلاىانغة... ٦ما ًضٖو ٧ل اإلاواَىحن اإلاىاٞدحن والُٛوعًٍ  خمالث الخٖو

لى اإلاا٫ الٗام الظي هو ما٫ الكٗب، وما٫ صاٞعي ٖلى مها لح بالصهم ٖو

الًغاثب، بلى الو٢وٝ ؤمام الٟؿاص اإلاضمغ، وؤلاؾهام الٟاٖل واإلاؿاو٫ 

غ بإي وا٢ٗت ٞؿاص، مهما ٧ان حجمها  بخ٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث والخ٣اٍع

لى ؤي مؿخوى   ٨ون.جٖو

... ًخ٣ضم اإلاغنض بالك٨غ والخ٣ضًغ للضٖم اإلا
ً
٣ضم مً بغهامج زخاما

٨ُت للخىمُت ) –( RGPاؾخجابت ) ( USAIDالُمً واإلامو٫ مً الو٧الت ألامٍغ

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت  ... ٦ما ٌك٨غ اإلاؿاهضة اإلا٣ضمت مً ٧ل مً الهُئت الَو
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 ؤن وك٨غ ؤًٖاء 
ً
الٟؿاص ووػاعة الكاون ال٣اهوهُت، ول ًٟوجىا ؤًًا

٤ البدثي وؤلاصاعي الظًً ٖملوا ٖلى بهجا ػ هظا الضلُل وبزغاح  بلى الٍٟغ

 الىوع.

                                                   
 ًدحى نالح مدؿً ص.                                              

 ميؿ٤ اإلاكغوٕ                                               

 وعثِـ وخضة الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص    

 في اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان                                              
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ً
 ومخ٣ضما

ً
 واؾٗا

ً
جخُلب ٖملُت م٩اٞدت الٟؿاص ٖلى اإلاؿخوى اإلادلي حٗاوها

الم بلى حاهب الجهوص  بحن مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، وألاٞغاص ووؾاثل ؤلٖا

ػاص ٖضص اإلاكاع٦حن  في ؤوكُت م٩اٞدت الٟؿاص،  الغؾمُت، بط ؤه  ٧لما

 
ً
ذ ؤق٩ا٫ مؿاهماتهم وحٗاونهم، ٧لما ٧اهذ الىخاثج ؤ٦ثر ٞٗالُت وجىٖو

، وألحل بهجاح هظا الىٕو مً الخٗاون  ٞالبض مً حٗمُم ز٣اٞت 
ً
وؤ٢وى جإزحرا

ؼ الوعي بإهمُت  مكتر٦ت مً ألازال٢ُاث والؿلو٦ُاث الخانت بخٍٗؼ

٤ جُٟٗل م٩اٞدت الٟؿاص ومداع   مباصتبخ  لضى ٧ل اإلا٨وهاث، ًٖ ٍَغ

ؼ الضوع الغ٢ابي لؤلحهؼة اإلاسخهت، و حؿلُِ  اإلاؿاءلت واإلاداؾبت وحٍٗؼ

الًوء ٖلى الىخاثج اإلااخ٣ت للٟؿاص، وخكض الاهخمام الكٗبي لئلإلاام بها 

وبمساَغها، وحصجُ٘ صوع ماؾؿاث ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وألاٞغاص 

الم في طل٪، وصٖم وحؿهُل بحغاءاث الحهو٫ ٖلى اإلاٗلومت  ووؾاثل ؤلٖا

ت بوؾاثل  والونو٫ بلى الؿلُاث والجهاث اإلاٗىُت وجوؾُ٘ هُا١ اإلاٗٞغ
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ؼ مجالث الخٗاون بهضٝ زل٤ قغا٦ت  وؤؾالُب الو٢اًت مً الٟؿاص وحٍٗؼ

 مجخمُٗت في حهوص مداعبخ .

غ   ٦ما ؤن ؤلاإلاام باآللُاث اإلادلُت إلا٩اٞدت الٟؿاص مً قإه  ؤن  ًٞو
ً
حهوصا

بياُٞت إلا٩اٞدخ ، بلى حاهب ما جٟغي  الًغوعة مً جبؿُِ ؤلاحغاءاث 

لًمان جغحمت هظه آلالُاث وجُٟٗلها بلى مماعؾت واؾٗت في الوا٢٘.... مً 

 هىا ٧اهذ ٨ٞغة هظا الضلُل الظي نهضٝ مى  بلى:

 ٟحن منهم،  جوحُ  وكُاء اإلاجخم٘ اإلاضوي وألاٞغاص ، زانت اإلاْو

الم بل و  . ى مهمت الخهضي للٟؿاص وم٩اٞدخ وؾاثل ؤلٖا

 . ىُت إلا٩اٞدخ  ج٣ضًم اؾخسالناث إلاٟهوم الٟؿاص وآلالُاث الَو

  الخٍٗغ٠ باإلحغاءاث والوؾاثل والخُواث التي ًم٨ً اجساطها

 في مغا٢بت وعنض ٢ًاًا الٟؿاص وج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث.

  الخٍٗغ٠ بإهم الًماهاث وؤلاحغاءاث التي جدمي اإلابلٛحن

 ص في ٢ًاًا الٟؿاص.والكهو 
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 الفصل األول
 مٟهوم الٟؿاص

 وؤهم ؤق٩ال  وآزاعه

مٟهوم الٟؿاص 

ؤق٩ا٫ الٟؿاص 

زاع الٟؿـــاصآ 
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ً
ــــــــــــ٠ : ؤول  -الٟؿــــــــــــاص : حٍٗغ

خضصث مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت حٍٗغ٠ الٟؿاص بإه  )بؾاءة اؾخٛال٫  -

 مىهب ٖام لخد٤ُ٣ مىٟٗت زانت(. 

 

خ  اإلااصة - ٞغ  م٩اٞدت نبكإ م2006 لؿىت( 39) ال٣اهون ع٢م مً( 2) ٖو

ُٟت اؾخٛال٫: )بإه  الٟؿاص  زانت، مهالح ٖلى للحهو٫  الٗامت الْو

 الهالخُاث باؾخٛال٫ ؤو اؾخٛالل  ؤو ال٣اهون   بمسالٟت طل٪ ٧ان ؾواءً 

 . (اإلامىوخت

ت الٟؿاص ًخهل مٟهوم  ؤؾاؾُت ٖىانغ حك٩ل التي اإلاٟاهُم مً بمجمٖو

م٨ً والجزاهت، ُٞتوالكٟا واإلاؿاءلت ٧اإلاداؾبت م٩اٞدخ ، اؾتراجُجُت في  ٍو

  :في آلاحي منها ٧ل جويُذ
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 : ؤهم ؤق٩ا٫ الٟؿاص
ً
 زاهُا

الىسبت في ه٩ُل الؿلُت   الظي جغج٨ب  الٟؿـاص ال٨بحر: وهو الٟؿـاص( 1

خ٨مهم، الظًً  في ومـً والوػعاء والح٨وماث الضو٫  الٗلُا، ٦غئؾاء

ي الكغ٧اث واإلااؾؿاث ًمخل٨ون ٖال٢اث وقب٨ت مهالح واؾٗت م٘ ممشل

ؿُُغون ٖلى مغا٦ؼ ال٣غاع الؿُايخي  ت ال٨برى َو ت، والاؾدشماٍع الخجاٍع

 ٖلى 
ً
والا٢خهاصي، ومهاصع اإلاٗلوماث وألاحهؼة ألامىُت، ٦ما ؤن لهم جإزحرا

ٓهغ هٟوطها بويوح في الاؾدشماعاث الح٨ومُت  اؾخ٣اللُت ال٣ًاء، ٍو

 واإلا٣اولث، وفي نهب الثروة وال٣غوى وألاعا
ً
ضخي وألامال٥ الٗامت، وؤخُاها
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٢ض ًمخض الٟؿاص ال٨بحر بلى اإلاؿخوى ؤلا٢لُمي والخاعجي ٖبر ما ٌؿمى 

مت اإلاىٓمت ٖابغة الحضوص، والتي جماعؽ ٞيها الٗملُاث اإلادٓوعة  بالجٍغ

ب وبُ٘ ألاؾلحت  ٟا٫ والغ٤ُ٢ ألابٌُ  و لتهٍغ ججاعة اإلاسضعاث واإلاخاحغة باأَل

ملُاث ٚؿل وجبٌُِ ألاموا٫  .........بلخ ٖو

اث ألاصوى الظي ًخٛلٛل في  الٟؿـاص الهٛحر: وهو الٟؿـاص( 2 في اإلاؿخٍو

بُت والجمغ٦ُت  اإلاٟانل ؤلاًغاصًت ألحهؼة الضولت، ٧اإلصاعاث الًٍغ

ٗمل الٟؿاص الهٛحر  واإلااؾؿاث اإلاالُت الح٨ومُت ألازغى ؤو الخانت، َو

خٟشخى في مىار عوجُجي بحرو٢غاَي م٣ٗض حؿحر ُٞ  اإلاٗامالث  بك٩ل بُيء ٍو

اتهم، زانت في الجهاث اإلاؿاولت ًٖ  ٟحن بمسخل٠ مؿخٍو في ؤوؾاٍ اإلاْو

بي  ........بلخ..ج٣ضًم الخضماث الٗامت ؤو مىذ الترازُو ؤو الخدهُل الًٍغ

هى٠ الٟؿاص ًد م٨ً ؤن   :ؤهمها ٖضة بلى ؤهوإ مٓاهغه خُث مً ٍو

  :الؿُايخي  الٟؿاص (1

كمل اهدغاٝ الؿلُاث الحا٦مت  الخـواػن والٟهـل ؤ وؤلازال٫ بمبـض َو

 .بحن الؿلُاث

الحُــاة الؿُاؾــُت والخٗضصًــت  وبٞؿــاصالح٨ــم الكــمولي،  هــم مٓــاهغهؤو 

 ، واهدكـــــــــــاع مغا٦ــــــــــؼ الىٟـــــــــــوط الٟاؾــــــــــضة، وجؼوٍـــــــــــغ الاهخسابـــــــــــاث، الحؼبُــــــــــت

ـــــــاث الـــــــغ  ؿـــــــاص الح٩ـــــــام، وجٟشـــــــخي بُــــــــغي والخٗؤوالخًـــــــ٤ُِ ٖلـــــــى خٍغ ، ٞو

ت والُاثُٟـــت والٗغ٢ُـــت ـــت والٗكـــاثٍغ وج٨ـــَغـ هٟـــوط  ،واإلادؿـــوبُت الٟئٍو

إلاىانـــــب ٦بـــــضًٍل ٖـــــً ا ون واإلا٣غبـــــ وجـــــولي ألا٢ـــــاعب  ،الٟئـــــاث الخ٣لُضًـــــت

 .ازخُاع ألا٦ٟاء
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 :اإلاالي وؤلاصاعي  ( الٟؿاص2

خمشــل فــي زــغ١ ال٣ــواهحن و مسالٟــت ال٣واٖــض وألا   بخ٩ــام اإلاٗخمــضة ٍو
ً
ــا  صاٍع

ومسالٟــــــت الًــــــوابِ  اإلاىٓمــــــت  ،فــــــي اإلااؾؿــــــاث الح٨ومُــــــت والخانــــــت

ٞواثــض صاعي لخد٣ُــ٤ ؾـخسضام اإلاو٢ــ٘ ؤلا او  ،اإلاالُــت والغ٢ابُــت ءاثلئلحـغا

 .زانت ومهالح

ومواُٖـــــــضه  ،و٢ـــــــاث الٗمـــــــلؤ غامـاخخـــــــهـــــــم مٓـــــــاهغه فـــــــي ٖـــــــضم ؤوجخجلـــــــى 

صاء اإلاهــــــــــام، واإلادابــــــــــاة واإلادؿــــــــــوبُت فــــــــــي الخُِٗىــــــــــاث ؤمخىــــــــــإ ٖــــــــــً وؤلا 

غ اإلاٗوهاث ألاحىبُت للجُوب الخانـت، و٢ـغوى  ُُٟت، وبٖاصة جضٍو الْو

مـــولث ٣ٖـــوص البد اإلاجام الخدخُــــت،  ىجـــلـــت التـــي جمـــىذ بـــضون يــــماهاث، ٖو

ـاهغة حسـخحر ؾـلُت  ،جاواث اإلادهلت بد٨م اإلاىانبوالٗمولث وألا ْو

ُٟــــــت لٛــــــغى الؿــــــ ً فــــــي ُٚـــــــالْو مــــــا٫ الغؾــــــمُت ـسغة ٖلــــــى آلازــــــٍغ غ ألٖا

ـــاهغة ؤلاؾــــغاٝ فـــي اؾـــخسضام اإلاــــا٫ الٗـــام، التـــي جإزــــظ  ،اإلا٩لٟـــحن بهـــا ْو

 
ً
 مسخلٟت ؤق٩ال

ً
 ...الخ.ونوعا

 

 :ألازالقي الٟؿاص( 3

 مسالٟــاث بلـى والؿـلو٦ُت ألازال٢ُـت وؤلاهدغاٞــاث الٟؿـاص مٓـاهغ حكـحر

ــــــــ٠ بمؿــــــــل٪ مخٗل٣ــــــــت اج ، ؤو الصخصــــــــخي اإلاْو  بلــــــــى ٌســــــــخيء ؤن وجهــــــــٞغ

 ؤو ٖمولــــــــت ؤو هضًــــــــت ٞــــــــغص ؤي مــــــــً ًُلــــــــب ؤن ؤو الجمهــــــــوع، مهــــــــلحت

( ؤو
ً
 زخالؾؤعقاوى، ؤو  )ب٣كِكا

ً
ُٟـت، ؤوأل ، ؤو بٞكـاء ا    ؾـغاع الْو

ً
 لهشـا

٘، ؤو وســـجـوعاء ٞـــغم ال٨ؿـــب ُٚـــ  غ اإلاكـــغوٕ مـــً ؤحـــل ؤلازـــغاء الؿـــَغ
ً
 ا
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

ٗال٢ـــــــاث وؾــــــــلو٦ُاث ٞاؾــــــــضة فــــــــي مدــــــــُِ ٖال٢ــــــــاث الؿــــــــلُت باإلاــــــــا٫ ال

ما٫  .وألٖا

 هــاصعة، خــالث فــي بل ألاخُــان، ؤٚلــب فــي مخالػمــان وألازالقــي اإلاــالي الٟؿـاص بن

ـــغاى ؤخـــض هـــو الٟؿـــاص ؤنـــل ألن  اليؿـــ٤ فـــي زلـــل و٢ـــٕو بلـــى جغمـــؼ التـــي ألٖا

  ٌكــــ٩ل اإلاؿــــموح غـبُٛــــ ال٣بــــو٫  ؤن بط للمجخمــــ٘، ألازالقــــي
ً
 مىٓومــــت فــــي زلــــال

اث الؿـــــــــلو٥  لـــــــــضى وال٣ـــــــــُم ألازـــــــــال١ ٢واٖـــــــــض جأ٧ـــــــــل ٖىـــــــــ  ًيـــــــــخج والخهـــــــــٞغ

 . الٟاؾضًً

بكــإن م٩اٞدــت الٟؿــاص  2006لؿــىت  39مــً ال٣ــاهون ع٢ــم  30خــضصث اإلاــاصة 

 اهوإ حغاثم الٟؿاص في الخالي :

م اإلااؾت بال٢خهاص الوَجي ــــــــــــــــــــــــــــــــالجغاث -1

ا في ٢اهون الجغاثم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ٖليهــــــــــــــــــــــــــاإلاىه

 وال٣ٗوباث.

ت ـــــــــــــــــــــــــــــم اإلااؾت بالوُْٟت الٗامـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجغاث -2

م ـــــــــــــــــــــــــــون الجغاثــــــــــــــــــــــــــــــوم ٖليها في ٢اهــــــــــــــــــاإلاىه

 وال٣ٗوباث.

الجغاثم اإلاسلت بؿحر الٗضالت اإلاىهوم  -3

 ٖليها في ٢اهون الجغاثم وال٣ٗوباث.

ازخالؽ اإلامخل٩اث في ال٣ُإ الخام  -4

ا في ٢اهون الجغاثم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاىهوم ٖليه

 وال٣ٗوباث.

ً ألاحاهب وموْٟي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة اإلاوُْٟــــــــــــــــــــــــــــعق -5

اإلااؾؿاث الضولُت الٗمومُت لل٣ُام بٗمل ؤو 

 بواحب
ً
اثٟهمالامخىإ ًٖ ٖمل بزالل  ،اث ْو

ت  ت ؤو مٍؼ ب٣هض الحهو٫ ٖلى مىٟٗت ججاٍع

ؤو الاخخٟاّ بها متى حٗل٣ذ  ،ٚحر مؿخد٣ت

ت الضولُت ما٫ الخجاٍع ؿغي  ،بخهٍغ٠ ألٖا َو

بكإنها الح٨م الواعص في ٢اهون الجغاثم 

 وال٣ٗوباث.

وحغاثم  ،حغاثم التزوٍغ اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص -6

٠ُ اإلاىهوم ٖليها في ٢اهون الجغاثم  التًز

 ال٣ٗوباث.و 

بي. -7 ب الجمغ٧ي والتهغب الًٍغ  حغاثم التهٍغ

 ،ي اإلاؼاًضاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ٞــــــــــــــــــــــــــــل والخالٖـــــــــــــــــــالٛ -8

حرها مً ال٣ٗوص  واإلاىا٢هاث واإلاوانٟاث ٚو

 الح٨ومُت.

حغاثم ٚؿل الٗاثضاث الىاججت ًٖ حغاثم  -9

 لٟؿاص اإلاىهوم ٖليها في هظه اإلااصة.ا

اؾخٛال٫ الوُْٟت للحهو٫ ٖلى مىاٞ٘  -10

 زانت.

 حغاثم الثراء ٚحر اإلاكغوٕ.  -11
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 ٦ما ًم٨ً عنض خالث الٟؿاص ومٓاهغه في الحالث آلاجُت:

 ؾغ٢ت اإلاا٫ الٗام. -

 ؾغ٢ت اإلاٗوهاث وهضع ال٣غوى . -

 اإلاداباة. -

 الواؾُت واإلادؿوبُت.  -

 ؽ اإلامخل٩اث الٗامت ؤو جبضًضها.ازخال  -

 اإلاخاحغة بالىٟوط. -

ُٟت الٗامت. -  بؾاءة اؾخٛال٫ الْو

 الغقوة في ال٣ُإ الخام. -

 ازخالؽ اإلامخل٩اث في ال٣ُإ الخام.  -

بزٟاء اإلامخل٩اث اإلاخإجُت مً ألاٞٗا٫  -

 اإلاجغمت.

 حٗو٤ٍ ؾحر الٗضالت. -

 

 
ً
 -: آزاع الٟؿاص: زالشا

 ٖلى مجالث عثِؿت ًم٨ً ببغاػ ؤهمها في الخالي: جخوػٕ آزاع الٟؿاص

 آزاع ا٢خهاصًت: -1

جي و٦ٟاءة حكُٛل ، ٞهو ًاصي بلى  ًازغ الٟؿاص ٖلى ؤصاء الا٢خهاص الَو

جغاح٘ مٗضلث الىمو، وحُُٗل حهوص ؤلانالح والخىمُت، وػٍاصة مٗضلث 

ٌ ؤلاؾخ٣غاع اإلاالي  الخطخم، واحؿإ مؿاخاث ال٣ٟغ والبُالت، وج٣ٍو

٢خهاصي، واؾخجزاٝ مواعص البالص وبيٗاٝ ٦ٟاءة عئوؽ ألاموا٫، والا

ت، وجٟا٢م خضة الخٟاوث الُب٣ي في ؤوؾاٍ  ٌ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع وج٣ٍو

 اإلاجخم٘.

 آزاع ؾُاؾُت: -2

ٗو١ جد٤ُ٣ الضًم٣غاَُت   ٣ًوى الٟؿاص ؤؾـ الىٓام الؿُايخي َو

والح٨م الغقُض لُاصي بلى ي٠ٗ ز٣ت اإلاواًَ بالىٓام الؿُايخي 
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

ضم وؤلاح جام ًٖ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، ٦ما ًسل٤ خالت مً الٟوضخى، ٖو

ضٞ٘ اإلاواَىحن للجوء بلى ال٣وى ال٣بلُت والوؾاثل  الاؾخ٣غاع الؿُايخي، ٍو

 الخ٣لُضًت ٚحر اإلااؾؿُت للحهو٫ ٖلى الحماًت.

 آزاع احخماُٖت: -3

ض مً التهمِل، وؤلا٢هاء ؤلاحخماعي والا٢خهاصي،  ًاصي الٟؿاص بلى اإلاٍؼ

صج٘ ٖل ض مً َو ٍؼ ت، واإلاىا٣َُت، ٍو ت، والٗكاثٍغ ى بغوػ الىٗغاث الٟئٍو

 موحاث الخُٝغ وؤلاعهاب وجضهوع ٢ُم الٗضالت وؤلاههاٝ.
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل  
آلالُاث الوَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص 

الم  وصوع اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤلٖا

الٟؿاص إلا٩اٞدت الوَىُت آلالُاث 

 اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث صوع 

 الٟؿاص م٩اٞدت في ألاٞغاص صوع 

 الم صوع  الٟؿاص م٩اٞدت في ؤلٖا
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 
ً
ىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص: : ؤول  -آلالُاث الَو

لضولت واإلاجخم٘ ٩٦ل، مً زال٫ م٩اٞدت الٟؿاص هي مهمت ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ا

حر الغؾمُت، التي حكمل في مجملها ؾلُاث الضولت  اإلااؾؿاث الغؾمُت ٚو

ُٗت والخىُٟظًت وال٣ًاثُت، وهُئاث م٩اٞدت الٟؿاص  الشالر، الدكَغ

الم، وماؾؿاث  وؤحهؼة الغ٢ابت، وؤحهؼة الؿلُت اإلادلُت، ووؾاثل ؤلٖا

ظه اإلااؾؿاث في ؤصائها مً اإلاجخم٘ اإلاضوي، وال٣ُإ الخام، وجخ٩امل ه

زال٫ ما ًُل٤ ٖلُ  هٓام الجزاهت الظي ًاصي ُٞ  ٧ل َٝغ صوعه اإلاؿاهض 

 واإلا٨مل لؤلَغاٝ ألازغى.

 

 

 

 

 

 

 

 

ىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص التي  جي ويٗذ ؤلاؾتراجُجُت الَو لى اإلاؿخوى الَو ٖو

جي والضولي، مسخل٠ ٖىانغ  حن، الَو ؤٖضتها الهُئت م٘ قغ٧ائها ٖلى اإلاؿخٍو

اإلاىٓومت مً هُئاث وؤحهؼة، ولجان، وم٩اجب، في ج٣ؿُم  زالسي ًخالءم م٘ 

 ٖلى 
ً
اث٠ الغثِؿت اإلاخ٤ٟ ٖليها في مجا٫ م٩اٞدت الٟؿاص اٖخماصا الْو
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

َبُٗت اإلاهام والهالخُاث وألاصواع اإلاسولت ل٩ل منها في مجا٫ م٩اٞدت 

ٓهغ هظا الخ٣ؿُم في الك٩ل الخالي:  الٟؿاص، ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍم٨ً هىا جويُذ ؤصواع هظه اإلااؾؿاث في م٩اٞدت الٟؿاص بما ٞيها و 

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص، باٖخباعها اإلااؾؿت التي ج٣٘ ٖلى  الهُئت الَو

 ٖاج٣ها اإلاؿئولُت اإلاباقغة وألا٦بر في م٩اٞدت الٟؿاص :

 الاموا٫ الٗامت مدا٦م 
 (ؤلابخضاثُت الاؾخئىاُٞت )
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

خُث ًيخسب مجلـ الىواب، مً زال٫ 

 للضؾخوع 
ً
اهخساباث خغة وهؼيهت، وو٣ٞا

دت الضازلُت ًمخل٪ اإلاجلـ ؾلُت والالث

ُٗت الكاملت بما ٞيها  بٖضاص اإلاىٓومت الدكَغ

٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص، واإلاهاص٢ت 
ّ
جل٪ اإلاخٗل

ٖلى الاجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث الضولُت، وب٢غاع 

اإلاواػهت الٗامت، ٦ما ًمخل٪ ؾلُت اإلاؿاءلت والغ٢ابت ٖلى الجهاػ الخىُٟظي 

  زامهما بالضؾخوع وال٣واهحن الىاٞظة.بك٣ُ  اإلاغ٦ؼي واإلادلي، لًمان الت

 

 1991لؿـــــــىت  1مهمتهــــــا خؿـــــــب ال٣ــــــاهون ع٢ـــــــم 

 بكإن الؿلُت ال٣ًاثُت، 

بكـــإن بحـــغاءاث  1995لؿـــىت  6وال٣ـــاهون ع٢ـــم 

ـــــاث٠ الخىُٟظًــــت الٗلُـــــا  مدا٦مــــت قــــاٚلي الْو

ـــــاث٠  الخد٣ُــــ٤ ُٞمـــــا ًيؿـــــب بلــــى قـــــاٚلي الْو

الخىُٟظًـت الٗلُـا مـً تهـم ومدا٦مـت اإلاخــوعَحن 

 منهم .

 

 ال٣ًاء مجلـ عثِـ ٢غاع خؿب مهمتها

لى  مدا٦م بوكاء بكإن 1996 لؿىت 3 ع٢م ألٖا

 23 ع٢م بال٣غاع وحٗضًالج  الٗامت، ألاموا٫

 مجلـ عثِـ ب٣غاع وحٗضًالج  ،2001 لؿىت

 -في الٟهل م، 2008 لؿىت 137 ع٢م ال٣ًاء

الؿلُت 

ُٗت  الدكَغ

 )مجلـ الىواب(

 

 الٗلُا اإلاد٨مت

 الضاثغة)

 ( الضؾخوعٍت

 ألاموا٫ مدا٦م

 ؤلابخضاثُت) الٗامت

 (ُتوالاؾخئىاٞ
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 صًت،الا٢خها والجغاثم خ٨م ، في ما ؤو الٗام باإلاا٫ اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا ٧ل

ُٟت اإلااؾت ال٣ًاًا و٦ظا ٟحن مً ج٣٘ التي الٗامت بالْو   الٗامحن، اإلاْو

اثٟهم، جإصًتهم ؤزىاء خ٨مهم في مً ؤو  ٦ما ألاٞغاص، مً ؤو بؿببها ؤو لْو

  بها اإلاغجبُت الجغاثم في بالٟهل جسخو
ً
 و الخجؼثت، ٣ًبل ل اعجباَا

 الٗامت بالش٣ت ؾتاإلاا الجغاثم ٧ل و والجماع٥ بالًغاثب اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا

٠ُ والانُىإ والخ٣لُض ٧التزوٍغ  الٗمالث جغوٍج حغاثم و٦ظا والتًز

ٟت، يُت وال٣ًاًا الى٣ض، وحغاثم اإلاٍؼ  .بلخ....الصحت و٢ًاًا الخمٍو

 

لؿىت  1 ع٢م ال٣اهون  مً ٧ل خؿب مهمتها 

 ٢غاع و ال٣ًاثُت الؿلُت بكإن 1991

 بةوكاء 1992 لؿىت 158 ع٢م الٗام الىاثب

 الٗام الىاثب ٢غاع ٗامت،ال ألاموا٫ هُابت

 158 ال٣غاع بخٗضًل 2001 لؿىت 240 ع٢م

 وعٞ٘ والخهٝغ الخد٤ُ٣: م1992 لؿىت

 ٖلى الوا٢ٗت الجغاثم ٧ل في اإلاسخهت اإلادا٦م امام ومباقغتها الضٖوى 

ُٟت بم٣خًُاث اإلااؾت الجغاثم و٦ظا الٗام اإلاا٫  والش٣ت الٗامت الْو

 اعجباَ منها بإي اإلاغجبُت والجغاثم الٗامت
ً
 ألاخ٩ام وجىُٟظ الخجؼثت، ٣ًبل ل ا

 .الىاٞظة لل٣واهحن َب٣ا ال٣ًاثُت

 

مهمتها خؿب الضؾخوع وال٣واهحن اإلاىٓمت 

لها عؾم الؿُاؾاث الٗامت، وؤلاقغاٝ ٖلى 

ـــــــــــــــاث والجهــــــــــــــالهُئ ــــــاث اإلاٗىُـــــــ ت بالغ٢ابت ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ألاموا٫ هُابت

 الٗامت

 الضولت عثاؾت

 والح٨ومت
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

٘ ال٣واهحن وبنضاع ال٣غاعاث باللواثذ والىٓم  واإلاداؾبت، وا٢تراح مكاَع

ت ومماعؾت الغ٢ابت بياٞت بلى جىُٟظ ألاوامغ وألاخ٩ام اإلاالُت وؤلا  صاٍع

 ال٣ًاثُت.

يخســــــــــــــب هــــــــــــــظه الهُئــــــــــــــاث
د
 اإلاــــــــــــــواَىحن مــــــــــــــً ج

  باهخسابـــــــــــــاث خـــــــــــــغة وهؼيهـــــــــــــت و جخـــــــــــــولى
ً
 مهامـــــــــــــا

 بدُـــــــــــاة ٖال٢ـــــــــــت طاث وزضماجُـــــــــــت جىُٓمُـــــــــــت،

 مى٣ُــــــــــــــت فــــــــــــــي ٌِٗكـــــــــــــون  الــــــــــــــظًً الؿـــــــــــــ٩ان،

( 4مُٗىــت، وبدؿــب ال٣ــاهون ع٢ــم ) حٛغاُٞــت

 اإلادلُــــــــــــــت تالؿــــــــــــــلُ بكــــــــــــــإن م2000 لؿــــــــــــــىت

 الغ٢ابــــــت
ً
 وحٗضًالجــــــ  ٞــــــةن مــــــً مهامهــــــا ؤًًــــــا

 ومؿــــــاءلتها اإلادلُــــــت للؿــــــلُت الخىُٟظًــــــت ألاحهــــــؼة ٖلــــــى وؤلاقــــــغاٝ الكـــــٗبُت

 ومداؾبتها.

بكـــإن  2007لؿـــىت  23بدؿـــب ال٣ـــاهون ع٢ـــم 

اإلاىا٢هــــاث واإلاؼاًــــضاث واإلاســــاػن الح٨ومُــــت، 

( حكحر بلى ؤن ؤهـم ألاهـضاٝ مـً 3ٞةن اإلااصة )

 مشل في:بوكاء اللجىت جخ

  خماًــت اإلاــا٫ الٗــام والحٟــاّ ٖلـــى

ممخل٩اث وؤنو٫ الضولت ومداعبـت الٟؿـاص فـي 

 ؤٖما٫ اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث.

  جد٤ُ٣ الجزاهت والكٟاُٞت، واإلاؿاءلت ويبِ وجدضًض ؤلاحـغاءاث

 .الح٨ومُت  اإلاخٗل٣ت باإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث واإلاساػن 

 اإلادلُت اإلاجالـ

 الٗلُا اللجىت

 للمىا٢هاث

 واإلاؼاًضاث

 الح٨ومُت اػن واإلاس
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 ًــضاث ؤلاقــغاٝ والغ٢ابــت ٖلــى ؤٖمــا٫ وبحــغاءاث اإلاىا٢هــاث، واإلاؼا

، وطلــ٪ لًـــمان ؾــالمتها للحٟـــاّ ٖلــى اإلاـــا٫ الح٨ومُـــت واإلاســاػن 

 الٗام واإلاهلحت الٗامت.

 2007 لؿـــــــــىت 23ع٢ـــــــــم  خؿـــــــــب ال٣ـــــــــاهون 

بكــــــإن اإلاىا٢هـــــــاث واإلاؼاًـــــــضاث واإلاســـــــاػن 

الح٨ومُـــــــــــــــــت، جخـــــــــــــــــولى الهُئـــــــــــــــــت الغ٢ابـــــــــــــــــت 

وؤلاقــــغاٝ ٖلــــى ؾــــالمت بحــــغاءاث ؤٖمــــا٫ 

اإلاىا٢هــــــاث واإلاؼاًــــــضاث فــــــي ٧ــــــل الجهــــــاث 

ولى الىٓــــــــغ الخايـــــــٗت ألخ٩امـــــــ ، ٦مــــــــا جخـــــــ

ــت  ٖو والبــذ فــي الكــ٩اوى والخٓلمــاث اإلاٞغ

اليهــــــا مــــــً اإلاخىا٢هــــــحن واإلاتزاًــــــضًً، واجســــــاط ؤلاحــــــغاءاث ال٣اهوهُــــــت الالػمــــــت 

ىُــــــت الٗلُــــــا إلا٩اٞدــــــت   ألخ٩ــــــام ال٣ــــــاهون، وببــــــاٙل الهُئــــــت الَو
ً
بكــــــإنها، َب٣ــــــا

 الٟؿاص بإي وا٢ٗت ٞؿاص في مجا٫ اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث.

 

 1 هون ع٢ـــــــمجخ٨ـــــــون الوخـــــــضة خؿـــــــب ال٣ـــــــا

 ٚؿـــــــــــــل م٩اٞدـــــــــــــت بكـــــــــــــإن م2010 لؿـــــــــــــىت

ــــــــــــل ؤلاعهــــــــــــاب مــــــــــــً غاء بـــــــــــــز ألامـــــــــــوا٫ وجمٍو

غ ُــــــــزبو "، غاء بهٟـــــــاط ٢ـــــــاهون ـ"زبـــــــو مـــــــالُحن

 "، و غ ٢ــــــــــــــاهوويـ"زبُــــــــــــــو  هٓــــــــــــــم مٗلومــــــــــــــاث

 :الخالُــــــــــــــــــــت جســــــــــــــــــــخو الوخــــــــــــــــــــضة باإلاهــــــــــــــــــــام

حـــــــــــــر  -ؤ  جل٣ــــــــــــي وجدلُـــــــــــــل ؤلازُـــــــــــــاعاث الـــــــــــــواعصة مــــــــــــً اإلااؾؿـــــــــــــاث اإلاالُـــــــــــــت ٚو

ي ٌكـــــــدب  فـــــــي ـٖـــــــً الٗملُـــــــاث الخـــــــ والجهـــــــاث الغ٢ابُـــــــت وؤلاقـــــــغاُٞت ،اإلاالُـــــــت

 الٗلُا الهُئت

 ٖلى للغ٢ابت

 اإلاىا٢هاث

 واإلاؼاًضاث

 ٚؿل وخضة

 البى٪ في الاموا٫

 اإلاغ٦ؼي 
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ـــــــل بعهـــــــاب ،ؤنهـــــــا جخًـــــــمً ٚؿـــــــل ؤمـــــــوا٫ وبخالـــــــت هـــــــظه ؤلازُـــــــاعاث  ،ؤو جمٍو

لجهــــــــاث اإلاٗىُـــــــــت للخهــــــــٝغ ٞيهـــــــــا، وجيشــــــــخ  الوخـــــــــضة ٢اٖــــــــضة بُاهـــــــــاث ٖلــــــــى ا

غ لـــــــضيها مـــــــً مٗلومـــــــاث للىُابـــــــت الٗامـــــــت  اإلاٗلومـــــــاثهـــــــظه  وبجاخـــــــت إلاـــــــا ًخـــــــٞو

 ألخ٩ام ٢اهون ؤلاحغاءاث الجؼاثُت
ً
٣ا  .ٞو

ُٟتهــــــــــاَلــــــــــب ؤًــــــــــ -ب  ،ت مٗلومــــــــــاث بيــــــــــاُٞت حٗخبرهــــــــــا مُٟــــــــــضة لل٣ُــــــــــام بْو

مٗلومـــــــــــاث ؾـــــــــــب٤ ؤن جل٣تهـــــــــــا ؤزىـــــــــــاء مباقـــــــــــغة  ى ٧اهـــــــــــذ مغجبُـــــــــــت بـــــــــــإيـمخـــــــــــ

غة فـــــــــي ـٖلـــــــــى َلـــــــــب جخل٣ـــــــــاه مـــــــــً الوخـــــــــضاث الىُٓـــــــــ ؤو بىـــــــــاءً  ،ازخهانـــــــــاتها

 .الضو٫ ألازغى 

غ ماقـــــــغاث حضًـــــــت ٖـــــــً وحـــــــوص قـــــــبهت  -ـحـــــــ  بخالـــــــت ؤلازُـــــــاعاث ٖىـــــــضما جخـــــــٞو

ـــــــل بعهـــــــ ت بالؾـــــــخضللث الالػمـــــــت بكـــــــإنها ٚؿـــــــل ؤمـــــــوا٫ ؤو جمٍو اب مكـــــــٟٖو

 .بلى الىُابت الٗامت

بزُـــــــاع اللجىـــــــت وحهـــــــاث الغ٢ابـــــــت وؤلاقـــــــغاٝ اإلاٗىُـــــــت بـــــــإي بزـــــــال٫ ٣ًـــــــ٘ -ـصـــــــ

ي جسًــــــــ٘ ألخ٩ــــــــام ـغ اإلاالُــــــــت الخـــــــــمــــــــً اإلااؾؿــــــــاث اإلاالُــــــــت واإلااؾؿــــــــاث ُٚــــــــ

 .٢اهون م٩اٞدت ٚؿل الاموا٫

ظا ال٣ــــــــاهون ؼو٫ اإلاُــــــــضاوي للجهــــــــاث واإلااؾؿــــــــاث اإلاكــــــــمولت فــــــــي هـــــــــالىــــــــ -هـــــــــ 

 .للخد٤٣ مً مضى التزامها بإخ٩ام ال٣اهون ولثدخ  الخىُٟظًت
 

 -جسخو هُئت الخٟخِل ال٣ًاجي بمـا ًلـــي :

. الخٟخِل ٖلى ؤٖما٫ ال٣ًاة وطل٪  1

ت صعحت  لجم٘ البُاهاث التي جاصي بلى مٗٞغ

ومضى خغنهم ٖلى ؤصاء  ،تهما٦ٟاء

ُٟتهم وبٖضاص البُاهاث الالػمت ٖنهم  ،ْو

الخٟخِل هُئت 

 ل٣ًاجيا
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

لى ٖىض الىٓغ في الحغ٦ت ال٣ًاثُت وطل٪  .لٗغيها ٖلى مجلـ ال٣ًاء ألٖا

 . التي ج٣ضم يض ال٣ًاة ى . جل٣ي الك٩او  2

. مغا٢بت ؾحر الٗمل في اإلادا٦م ، وج٣ضًم ما جغاه مً م٣ترخاث في هظا  3

 .الكإن لوػٍغ الٗض٫

4  ٘  ب٩ل ما ًٞغ
ً
. ًجب ٖلى هُئت الخٟخِل ال٣ًاجي بخاَت ال٣ًاة ٖلما

 .ً مالخٓاثٖنهم م

 ل٩ل ٢اى جوصٕ ب  حمُ٘  5
ً
ا  ؾٍغ

ً
. حٗض هُئت الخٟخِل ال٣ًاجي ملٟا

 .ألاوعا١ اإلاخٗل٣ت ب 

  

 

 بكإن م1992 لؿىت 39 خؿب ال٣اهون ع٢م

واإلاداؾبت، ٞةن  للغ٢ابت اإلاغ٦ؼي  الجهاػ

 اإلاالُت الغ٢ابت مهمت الجهاػ مماعؾت ؤهوإ

 ٖلى والىـٓامي، والغ٢ابت اإلاداؾبي بك٣يها

 ال٣اهوهُت ، والغ٢ابت جىُٟظ ومخابٗت اءألاص

والخىُٓمُت، في  ال٣اهوهُت ألاويإ وج٣ُُم

 ؤلاصاعي  الجهاػ منها ًخإل٠ التي الوخضاث

 الخابٗت  واإلايكأث الا٢خهاصًت اإلادلُت، والوخضاث ؤلاصاعة ووخضاث للضولت

ىاتها، وؤي اإلادلُت  منها، واإلاجالـ أليٍ   ؤزغى  حهت ؤو آزغ وكاٍ وج٨ٍو

 الجهاػ، لغ٢ابت الخىُٟظًت الؿلُت ٢غاعاث ؤو الىاٞظة، ال٣واهحن جسًٗها

 .للضولت اإلاملو٦ت مً ألاموا٫ ؤموالها اٖخباع ٖلى ال٣اهون  ًىو ؤو

 اإلاغ٦ؼي  الجهاػ

 للغ٢ابت

 واإلاداؾبت
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 حي :وجسخو الهُئت باآل

بٖضاص وجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت  -1

 الهاصٞت بلى م٩اٞدت الٟؿاص.

ىُت قاملت اوي٘  -2 ؾتراجُجُت َو

وبٖضاص وجىُٟظ آلالُاث  ،إلا٩اٞدت الٟؿاص

 والخُِ والبرامج اإلاىٟظة لها.

اجساط الخضابحر ال٨ُٟلت بمكاع٦ت  -3

ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الخٍٗغ٠ بمساَغ الٟؿاص  ،اإلاجخم٘ اإلادلي

وجوؾُ٘ صوع اإلاجخم٘ في ألاوكُت اإلاىاهًت للٟؿاص  ،وآزاعه ٖلى اإلاجخم٘

 وم٩اٞدخ .

ٗاث اإلا -4 ت مضى صعاؾت وج٣ُُم الدكَغ خٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص إلاٗٞغ

٘ الخٗضًالث لها إلاوا٦بتها لالجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث  ،ٞٗالُتها وا٢تراح مكاَع

 ٢ذ ٖليها الجمهوعٍت ؤو اهًمذ بليها.الضولُت التي نض  

غ والبالٚاث والك٩اوى بسهوم حغاثم الٟؿاص اإلا٣ضمت  -5 جل٣ي الخ٣اٍع

ٗاث الىاٞظة.بليها وصعاؾتها والخدغي خولها والخهٝغ ٞ  للدكَغ
ً
٣ا  يها ٞو

 جل٣ي ب٢غاعاث الظمت اإلاالُت . -6

 الخد٤ُ٣ م٘ مغج٨بي حغاثم الٟؿاص وبخالتهم بلى ال٣ًاء. -7

الخيؿ٤ُ والخٗاون م٘ الضو٫ واإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت والٗغبُت  -8

طاث الهلت بم٩اٞدت الٟؿاص واإلاكاع٦ت في البرامج الضولُت الغامُت بلى مى٘ 

 ؿاص.الٟ

ؼ وجُوٍغ الخضابحر الالػمت للو٢اًت  -9 الخيؿ٤ُ م٘ ٧اٞت ؤحهؼة الضولت في حٍٗؼ

 مً الٟؿاص وجدضًث آلُاث ووؾاثل م٩اٞدخ .

ىُت الهُئت  الَو

 إلا٩اٞدت الٗلُا

 الٟؿاص
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

ُت اإلاجخم٘ وجبهحره بمساَغ الٟؿاص  -10 الم لخٖو الخيؿ٤ُ م٘ وؾاثل ؤلٖا

 و٦ُُٟت الو٢اًت مى  وم٩اٞدخ . ،وآزاعه

والٗمل ٖلى  ،ؤق٩ا٫ الٟؿاصنوع و  لحم٘ اإلاٗلوماث اإلاخٗل٣ت ب٩ -11

بًجاص ٢واٖض بُاهاث وؤهٓمت مٗلوماث وجباص٫ اإلاٗلوماث م٘ الجهاث 

ٗاث  ،واإلاىٓماث اإلاٗىُت في ٢ًاًا الٟؿاص في الضازل والخاعج  للدكَغ
ً
٣ا ٞو

 الىاٞظة.

والٗاثضاث الىاججت  ،اجساط ؤلاحغاءاث والخضابحر الالػمت لؾترصاص ألاموا٫ -12

 الخيؿ٤ُ م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.ب ،ًٖ حغاثم الٟؿاص

غ الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث اإلادلُت -13 وؤلا٢لُمُت  ،صعاؾت وج٣ُُم الخ٣اٍع

إل ،والضولُت اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص ٖلى وي٘ الجمهوعٍت ٞيها  والَا

 واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت خُالها.

٣ض ج٨ون ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت الالػمت إللٛاء ؤو ٞسخ ؤي ٖ لاجساط ٧ -14

 ُٞ  ؤو سحب امخُاػ ؤو ٚحر طل٪ مً الاعجباَاث بطا جبحن ؤنها 
ً
ا الضولت َٞغ

 بالهالح 
ً
٢ض ؤبغمذ بىاًء ٖلى مسالٟت ألخ٩ام ال٣واهحن الىاٞظة وجلح٤ يغعا

. ،الٗام
ً
 وطل٪ بالخيؿ٤ُ م٘ الجهاث اإلاسخهت ٢اهوها

غ موخضة ٧ل زالزت ؤقهغ ٖما ٢امذ ب  مً مهام وؤٖما -15 ٘ ج٣اٍع ٫ بلى ٞع

 عثِـ الجمهوعٍت ومجلـ الىواب.
 
اإلاغثُت  والخانت، الغؾمُت حكمل اإلااؾؿاث 

ت واإلا٣غوءة، وحؿاهم  وحٗمُم وكغ في واإلاؿمٖو

حن ٖلى اإلاٗلوماث والضولي،  اإلادلي اإلاؿخٍو
خُلب طل٪ ؤن  هؼيهت اإلااؾؿاث هظه ج٨ون  ٍو

ئت، ت ولها وحٍغ  مً جخم٨ً ختى واؾخ٣اللُت خٍغ
  . الٗام الوعي وكغ

الم وؾاثل  ؤلٖا
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

كــــــــــمل الكــــــــــغ٧اث  واإلاؿــــــــــاهمت الخانــــــــــت َو

التـي ٣ًـ٘ ٖلـى ٖاج٣هـا مؿــئولُت  واإلادـضوصة،

ؼ مٟاهُم الكٟاُٞت، والجزاهـت  الالتزام بخٍٗؼ

واإلاؿـــــــــاءلت، ومىـــــــــ٘ الخالٖـــــــــب فـــــــــي البُاهـــــــــاث 

اإلاداؾــــــــبُت، وج٨ــــــــَغـ طلــــــــ٪ فــــــــي اإلاماعؾــــــــت 

الٗملُــــــــت الٟٗلُــــــــت، بلــــــــى حاهــــــــب الايــــــــُإل 

 َغاٝ والجهاث اإلاٗىُت.بضوعها في م٩اٞدت الٟؿاص بالخيؿ٤ُ م٘ ألا 

 

ـاث حكمل حمُ٘ ُـت اإلاجمٖو ـغ الخُٖو  وألَا

 اإلااؾؿــــــــــــــاث غ الح٨ومُــــــــــــــت، وحكــــــــــــــملـُٚــــــــــــــ

ـــــــــــــــــغ اإلاضهُــــــــــــــــت،  وألاخـــــــــــــــــؼاب الى٣ابُـــــــــــــــــت وألَا

 ؤن ًجـــــــــب اإلااؾؿـــــــــاث وهـــــــــظه الؿُاؾـــــــــُت،

 حؿــــاهم ىـخخــــ الجزاهــــت و٢ــــُم بمٗــــاًحر ؼمـجلخــــ

جي الجزاهت هٓام حٗمُم في بٟٗالُت    .الَو

 

 
ً
 -جخم٘ اإلاضوي:صوع مىٓماث اإلا : زاهُا

 في م٩اٞدـت الٟؿـاص، 
ً
٩ا عثِؿا حٗخبر مىٓماث وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي قٍغ

مــــً  الٟؿــــاص مداعبــــت فــــي واليكــــُت الٟاٖلــــت، اإلاكــــاع٦ت فــــي بط ًخجلــــى صوعهــــا

ُــــــت ــــــ٠ بوؾــــــاثل هُــــــا١ وجوؾــــــُ٘ ،هبمســــــاَغ  اإلاجخمُٗــــــت زــــــال٫ الخٖو  الخٍٗغ

ٟحن، مىـ  ومغا٢بـت ؤصاء مؿـاولي الح٨ومـت، وؾـ الو٢اًـت وؤؾالُب لو٥ اإلاـْو

و٦ُُٟــت بصاعة اإلاــا٫ الٗــام، و ٦ــظل٪ مغا٢بــت ٖمــل الهُئــاث اإلاٗىُــت باإلاؿــاءلت 

 الخام ال٣ُإ

  اإلاضوي اإلاجخم٘
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

ٟهم بد٣ــــــــو٢هم خــــــــو٫ ج٣ــــــــضًم  واإلاداؾــــــــبت، ومؿــــــــاٖضة اإلاــــــــواَىحن فــــــــي حٗــــــــٍغ

 ق٩اواهم  وبالٚاتهم ًٖ ٢ًاًا الٟؿاص.

 

 : صوع ألاٞغاص في م٩اٞدت الٟؿاص:
ً
  -زالشا

والٗملـــي للمؿــاهمت  فـــي  حخمــاعيالا ًجــب ٖلــى ٧ـــل ٞــغص ؤن ًبــاصع مـــً مو٢ٗــ  

بــضؤ صوع ألا  ،زــاعه الؿــلبُتآوالحــض مــً  ،م٩اٞدــت الٟؿــاص ٞــغاص فــي طلــ٪ مــً ٍو

وعًٞــ  بــإي قــ٩ل مــً  ،و مكــاع٦ت مماعؾــُ ؤزــال٫ الامخىــإ ٖــً مماعؾــخ  

خٗـــــؼػ هـــــظا الـــــضوع مـــــً زـــــال٫ اإلاؿـــــاهمت فـــــي وكـــــغ الـــــوعي بإهمُـــــت  ،قـــــ٩ال ؤ ٍو

ــ٤ ؤلابــاٙل ٖــً ٢ًــاًا   و٦ــظل٪ ،الٟاؾــضًً واػصعاءم٩اٞدــت الٟؿــاص  ٖــً ٍَغ

غ وؾــــاثل ـللماؾؿــــاث الغؾــــمُت بدؿــــب ازخهانــــها ؤو ٖبــــ ؾــــواءً  ،الٟؿــــاص

ع٢م   ٢اهون م٩اٞدت الٟؿاص مً (8) اإلااصة مً الشالشت ٣ٟغةال ههذ

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت  ازخهاناث م، يمً 2006لؿىت  39 الهُئت الَو

 اإلادلي، اإلاجخم٘ بمكاع٦ت ال٨ُٟلت الخضابحر اجساط" :الٟؿاص ٖلى

 ٖلى وآزاعه الٟؿاص، بمساَغ الخٍٗغ٠ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث

 للٟؿاص اإلاىاهًت ألاوكُت في جخم٘اإلا صوع  وجوؾُ٘ اإلاجخم٘

 ."وم٩اٞدخ 

ؼ بؾهام ومكاع٦ت 25اإلااصة ) ههذ ٦ما ( ٖلى ؤن حٗمل الهُئت ٖلى حٍٗؼ

ُت  مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في ألاوكُت اإلاىاهًت للٟؿاص، وبًجاص جٖو

ؼ ز٣اٞت ٖضم الدؿامذ م٘ الٟؿاص  ٖامت بمساَغ الٟؿاص وآزاعه، وحٍٗؼ

 واإلاٟؿضًً.
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ــــــالم، ومىٓمــــــاث اإلاجخمــــــ٘ اإلاــــــضوي الخــــــ  ـؤلٖا
ً
  ي جلٗــــــب صوعا

ً
ــــــا فــــــي م٩اٞدــــــت  خٍُو

 .الٟؿاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ؤن مــــً ٢ــــاهون م٩اٞدــــت الٟؿــــاص( 24) ب جــــىو اإلاـــاصةوفـــي هــــظا الجاهــــ

مــت بو٢ـــٕو ٖلـــم شــخو ٧ـــل "ٖلــى  ٖنهـــا ؤلابـــاٙل الٟؿــاص حـــغاثم مـــً حٍغ

 خولهـا مٗلومـاث مـً لضًـ  مـا ج٣ـضًم مـ٘ اإلاسخهت الجهت ؤو الهُئت بلى

 بكـإنها ال٣اهوهُـت ؤلاحـغاءاث واجساط صحتها، مً للخإ٦ض صعاؾتها لخخولى

 الٟؿـــاص حـــغاثم فـــي والخد٣ــ٤ الخدـــغي  هاهٟؿـــ جل٣ــاء مـــً الهُئـــت وجباقــغ

الم وؾاثل في اإلايكوعة  .اإلاسخلٟت" ؤلٖا

 

 الخس٠ُٟ ٌكمل: "ؤن ٖلى طاج  ال٣اهون  مً( 40) اإلااصة ههذ ٦ما

مت ؤي في ؾاهم مً ٧ل ال٣ٗاب مً  باصع بطا الٟؿاص حغاثم مً حٍغ

مت ًٖ اإلاسخهت الؿلُاث بباٙل بلى  ؤومٗلوماث بُاهاث، ٢ضم ؤو الجٍغ

 اؾترصاص ؤو ٖليهم ال٣بٌ ؤو مغج٨بيها ٦ك٠ ؤو ٦كٟها، ؾهلذ

 ".اإلاكغوٖت ٚحر والٗاثضاث ألاموا٫

ٟحن مً ٖلم مً ٧ل: "ؤن ٖلى مى  ب/44 اإلااصة وههذ   اإلاْو

ُٟخ  جإصًخ  ؤزىاء الٗمومُحن مت بو٢ٕو طل٪ بؿبب ؤو لْو  مً حٍغ

  ٖنها ًبلٜ ؤن الٟؿاص، حغاثم
ً
 م٘ اإلاسخهت الجهت ؤو الهُئت بلى ٞوعا

 ".خولها مٗلوماث مً لضً  ًخواٞغ ما ج٣ضًم

 طاج  ال٣اهون  مً( 38) اإلااصة ههذ ألاٞغاص ٖلى الضوع  هظا ولدؿهُل

 الٟؿاص بجغاثم اإلاخهلت والبالٚاث واإلاٗلوماث اإلاغاؾالث حٗخبر: "ٖلى

 ًجب التي ألاؾغاع مً جد٤ُ٣ ؤو ٞدو مً قإنها في ًجغي  وما

جب ٖليها داٞٓتاإلا  ال٣اهون  هظا بدىُٟظ ٖال٢ت لهم مً ٧ل ٖلى ٍو

 ". بٞكائها ٖضم
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: صوع 
ً
الم عابٗا  -:الٟؿاص م٩اٞدت في ؤلٖا

ـالم اإلا٣ــغوءةج ت واإلاغثُــت مؿـئولُت ٦بحــرة  ٣ـ٘ ٖلــى ٖـاج٤ وؾــاثل ؤلٖا واإلاؿـمٖو

٦ونهــا حكــ٩ل الؿــلُت الغابٗــت فــي اإلاجخمــ٘  ،ؤقــ٩ال  لفــي م٩اٞدــت الٟؿــاص ب٩ــ

ُٗت وال٣ًـــــاثُت وبالخــــــالي ٞلـــــي جمخلــــــ٪  ،بٗـــــض الؿــــــلُاث الخىُٟظًـــــت والدكــــــَغ

غ ٖـــــً يـــــمحر اإلاجخمـــــ٘ والحٟـــــاّ ٖلـــــى مهـــــالح  ـؾـــــلُت قـــــٗبُت  فـــــي الخٗبُـــــ

ىُـت والـضٞإ ٖنهــا  ،و٫ يـض الٟؿــاصجمشـل زـِ الــضٞإ ألا نهــا ؤمـا ٌٗجـي  ،الَو

ـــؼ الكـــٟاُٞتخـــضى آلاب٦مـــا حكـــ٩ل   ،لُـــاث اإلاهمـــت للمكـــاع٦ت الكـــٗبُت فـــي حٍٗؼ

ولهـــــا  ال٣ــــضعة ٖلـــــى جيكـــــُِ صوع اإلاـــــواًَ فـــــي  ،واإلاؿــــاءلت وم٩اٞدـــــت الٟؿـــــاص

مــــــً زــــــال٫ جإ٦ُــــــض  ،مغا٢بــــــت وعنــــــض ؤقــــــ٩ا٫ الٟؿــــــاص والخبلُــــــٜ ٖــــــً خالجــــــ 

ــ  بليهــا  ،تالح٣ــو١ ألاؾاؾــُت، ومنهــا الحــ٤ فــي الحٍغ
ً
ــإل مًــاٞا والحــ٤ فــي الَا

ـــــت الخٗبُـــــ ــــاث ؤؾاؾـــــُت منهــــا: خٍغ ـــــت اإلاكــــاع٦ت فـــــي الحُـــــاة ـخٍغ غ والــــغؤي، وخٍغ

خذ مؿاخت ؤ٦بـر إلاداعبـت الٟؿـاص ؤالٗامت، ومغا٢بت  صاء ماؾؿاث الضولت، ٞو

وحمـــــ٘ اإلاٗلومــــاث والغنـــــض ل٣ًـــــاًا  ،مــــً زـــــال٫ حصــــخُو خـــــالث الٟؿــــاص

 ٞؿــاص بُٗنهــا واليكــغ ٖنهــا ومخابٗــت ؤٖ
ً
٣ــا ، تآللُــاث اإلا٩اٞدــ مــا٫ اإلاداؾــبت ٞو

حُُٛـت ؤوكـُت مىٓمـاث اإلاجخمـ٘ اإلاـضوي فـي هـظا اإلاجـا٫ وج٣ـضًمها بلـى حاهـب 

 للخوانل مٗها. جمهوع لل
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 الثالثالفصل  
 وبٖضاص اإلاٗلوماث حم٘ ٖملُت

غ والك٩اوى  البالٚاث  والخ٣اٍع

اإلاٗلوماث  حم٘ ٖملُت 

 الم صوع و البالٚاث  الٟؿاص م٩اٞدت في ؤلٖا

 الك٩اوى 

غ  الخ٣اٍع

 



   
  3

7 

 

 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

:
ً
 -ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث:-ؤول

 وؤؾالُب ص٣ُ٢ت لجم٘ مٗلوما
ً
 بالٛا

ً
ث جخُلب ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث حهضا

  –صحُدت 
ً
 قامال

ً
 وجدلُال

ً
 ومخابٗت

ً
غ موز٣ت   -بدشا حؿاهم في بٖضاص ج٣اٍع

 ًم٨ً الاؾخٗاهت بها بٗض طل٪ في الًِٛ ٖلى الؿلُاث، 
ً
 حُضا

ً
جوز٣ُا

وحصجُٗها ٖلى اجساط بحغاءاث  ٞٗلُت، وحٗخمض ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث ٖلى 

 الغنض والخ٣صخي والخوز٤ُ الجُض للمٗلوماث، وهي ٖملُت جباقغ 
ً
ها ٚالبا

 اإلاىٓماث ٚحر الح٨ومُت والجهاث الغؾمُت. 

ٞلي ٖملُت جخًمً ٖضة زُواث جبضؤ 

بغنض / حسجُل اإلاسالٟت، زم ججمُ٘ 

الكهاصاث وجل٣ي الك٩اوى، زم الخد٤٣ 

منها، ًإحي بٗضها جدلُل اإلاٗلوماث 

والهضٝ  ، وج٣ُُم مضى جىاؾ٤ اإلااصة

مً ججمُ٘ اإلاٗلوماث ًٖ اإلاسالٟاث، 

٠٢ ٖىض الحهو٫ ٖلى بط ل ًخو 

مٗلوماث صحُدت وموز٣ت ٣ِٞ بل 

لبض مً الاؾخٗما٫ الٟوعي لهظه 

اإلاٗلوماث في ٖملُت م٩اٞدت الٟؿاص، وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم البالٚاث 

ىُت إلا٩اٞدت  للجهاث الغؾمُت اإلاٗىُت بم٩اٞدت الٟؿاص، ٧الهُئت الَو

حرها مً الجهاث طاث الٗال٢ت .  الٟؿاص ٚو
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ٗٝغ الغنض بإه : ٖملُت جى٣ُبُت  ج٣وم ٖلى الاؾخٗالم  َو

الح٣اث٤ مً ؤحل الحهو٫ ٖلى مٗلوماث اإلاىٓم وج٣صخي 

ًم٨ً  -بما في طل٪ ألاصلت والبراهحن  –صحُدت ومض٣٢ت 

 اؾخٗمالها في مٗالجت الوا٢ٗت اإلاغنوصة.

ؿخسضم مهُلح الغنض: باٖخباعه ٖملُت الخدب٘ اإلانهجي  َو

للخضابحر التي جخسظها اإلااؾؿاث ؤو اإلاىٓماث ؤو الهُئاث 

بواحباتها في بٖما٫  الح٨ومُت للو٢وٝ ٖلى مضى ٢ُامها

الح٣و١، لظا ًجب ٖلى اإلاىٓماث والىاقُحن في مجا٫ 

م٩اٞدت الٟؿاص عبِ وكاَهم بالهضٝ ال٨لي لٗملُت الغنض 

ؼ ٢ُم الجزاهت والكٟاُٞت.  وججمُ٘ اإلاٗلوماث واإلاخمشل في حٍٗؼ

 

ن
لغ

ا
ـــــــــــــ

ـ
 ض

ًدب٘ الغنض والخ٣صخي ٖملُت الخوز٤ُ والتي ٣ًهض بها: الدسـجُل 

اإلاىٓم لىخاثج ٖملُت الغنض وج٣صخي الح٣اث٤، وتهضٝ بلى جىُٓم 

٣ــــت ججٗــــل مــــً الؿــــهل اؾــــخٗاصتها ٖىــــض الحاحــــت  اإلاٗلومــــاث بٍُغ

 للغنــــــــض 
ً
ــــــــاصة مــــــــا حؿــــــــخسضم اؾــــــــخماعة مجهــــــــؼة مؿــــــــب٣ا بليهــــــــا، ٖو

ؿـــهل جوز٣ُهـــا وؤعقـــٟتها  والخوزُـــ٤، بدُـــث جخوخـــض آلُـــت الغنـــض َو

.
ً
 وخٟٓها بل٨تروهُا

مهُلح ؤي٤ُ مً مهُلح الغنض  وباليؿبت للخ٣صخي ٞهو:

اصي ج٣صخي  غ الغنض، ٍو ٣هض ب  اؾخسالم الح٣اث٤ مً ج٣اٍع ٍو

الح٣اث٤ الى حم٘ ٢ضع ؤ٦بر مً اإلاٗلوماث للخإ٦ض والخد٤٣ مً 

الح٣اث٤ اإلادُُت باصٖاء و٢ٕو مسالٟاث. ٦ما ؤن الخ٣صخي ٖملُت 

لخ٣ت ًٖ الغنض وهي ٖملُت ج٣وم بها اإلاىٓماث واإلااؾؿاث ٖاصة 

ُت ٦بحرة.خُث ً  دخاج بلى بم٩اهُاث مالُت ومٗٞغ

 ي
ص

حق
ال

 
ق

وثي
الح
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 ًم٨ً للجمُ٘ ؤن ٌكاع٥ في م٩اٞدت الٟؿاص مً زال٫ :

 صوع ألاٞغاص:

 ٌٗلمها التي الو٢اج٘ حسجُل . 

 ًواحهها التي والخجاوػاث اإلاسالٟاث حسجُل . 

 الٟؿاص م٩اٞدت ًٖ اإلاؿاولت الغؾمُت الجهاث الى بباٙل الخ٣ضم . 

 الٟؿاص م٩اٞدت مجا٫ في الٗاملت اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث بباٙل . 

 الم لوؾاثل مالخ٣ض  . ٌٗلمها التي الو٢اج٘ ووكغ ؤلاباٙل بهضٝ ؤلٖا

 صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي :

جدب٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤؾالُب ووؾـاثل مسخلٟـت فـي م٩اٞدـت الٟؿـاص 

ب وبىــــــاء ال٣ــــــضعاث، واٖــــــضاص الضعاؾــــــاث الخدلُلُــــــت،  ُــــــت، والخــــــضٍع منهــــــا الخٖو

 الؿــــــــلُاث، ومىا٢كـــــــتوجىٓـــــــُم خمـــــــالث الًـــــــِٛ واإلاضاٞٗــــــــت "اإلاىانـــــــغة " 

غ  وبٖــــضاص ىُـــــت الٗلُـــــا  وؾــــاثلوالتـــــي حٗـــــض بخـــــضى  الخ٣ـــــاٍع ؤلابـــــاٙل للهُئـــــت الَو

 . واإلاسالٟاث و٢اج٘ال ًٖإلا٩اٞدت الٟؿاص 

الم :  صوع ؤلٖا

 الخهضي لٓاهغة الٟؿاص ومخابٗت خالث ٖملُت للمماعؾاث الٟاؾضة.

 .غ والبالٚاث الخانت بو٢اج٘ الٟؿاص  وكغ ٧ل الخ٣اٍع

 غاءاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في م٩اٞدت الٟؿاص.وكغ ٧ل ؤلاح 

  الوعي الٗام والخٍٗغ٠ بإهمُت م٩اٞدت الٟؿاص ٘ ؤلاؾهام في ٞع

 وآلُاج .
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  الخيؿ٤ُ م٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وحُُٛت ؤوكُتها الخانت

 بم٩اٞدت الٟؿاص.

 

 :البالٚاث:
ً
 -زاهُا

ٟاث ٖضة للباٙل ل٣اهون   في الالثدت الخىُٟظًت منها ما حاء ،هىا٥ حٍٗغ

: هو ؤ( مً الالثدت ٖلى 2خُث ههذ اإلااصة ) ،م٩اٞدت الٟؿاص ن البـاٙل

مت ٞؿاص ٣ضم مً ؤي شخو ٖلم ؤو و٠٢ ٖلى حٍغ
د
ت ج   ،بزباٍع

ً
َب٣ا

 للكغوٍ وألاويإ اإلادضصة في الالثدت.

 

 : ؤهم الٗىانغ التي ًجب ؤن ًخًمنها الباٙل

ؾ٣اٍ الواحب ببن الهضٝ مً ؤلاباٙل ًٖ اإلاسالٟاث والخجاوػاث لِـ 

ٖبر  ،في م٩اٞدت الٟؿاص بمؿاولُتهالى ال٣ُام بهما صٞ٘ الجهاث الغؾمُت وب

ن ًخًمً الباٙل ؤاجساط بحغاءاث بػاء اإلاسالٟاث وال٣اثمحن بها، لظا ًيبغي 

 خض
ً
ؾخجابت الجهاث الغؾمُت ، بط ؤن اؤصوى مً اإلاٗلوماث اإلاوزو٢ت ا

 
ً
ُت اإلاٗلوماث اإلا للبالٚاث جخٟاوث جبٗا  ٣ضمت.لىٖو
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 ق٩ل هىا٥ وهل الٟؿاص؟ م٩اٞدت في ٌكاع٥ ؤن مواًَ ألي ًم٨ً ٠ُ٦

 : وهي عنض ٖملُت ؤي في ؤؾاؾُت حٗض ؤؾئلت ؾخت هىا٥ ؟ للباٙل مدضص

  وإلااطا؟ ومً؟ و٠ُ٦؟ وماطا؟ وؤًً؟ متى؟

 :الخالي ًدضص ؤن الباٙل إلا٣ضم ٞالبض

 ش  . والٗام والكهغ بالُوم الوا٢ٗت جاٍع

 ت - إلاى٣ُتا)  و٢وٖها م٩ان  – اإلاضًٍغ

٤(  اإلاداٞٓت – اإلاضًىت  الظي واإلاٞغ

 .الوا٢ٗت ُٞ  حغث

 بالًبِ، خضر الظي ما ًبحن ؤن 

 الوؾاثل – طل٪ خضر و٠ُ٦

 خضر؟ وإلااطا –وألاؾالُب

 مدضصة مٗلوماث الباٙل ًخًمً ؤن ًٖ 

 ضحاًا، هىا٥ ٧اهذ خا٫ في الطحاًا

 مدضص اهتها٥ اإلاسالٟت ٖلى جغجب وهل

 الاهتها٧اث جل٪ وماهي ا،الطحاً لح٣و١ 

 والىٟؿُت اإلاالُت جبٗاتها وماهي ؟

 الطحُت؟ ٖلى والجؿضًت

 ضحاًا وحوص ٖضم خا٫ في ً  مباقٍغ

 اإلاا٫ الطحُت ٨ًون  ٦إن ومدضصًً،

 ًخم ٖام بك٩ل اإلاجخم٘ ؤو الٗام

 ٖلى اإلاترجبت والىخاثج آلازاع جويُذ

 .الاؾخُاٖت ٢ضع ٖام، بك٩ل اإلاسالٟت

 بالؾم، سالٟتباإلا ال٣اثم ًدضص ؤن 

 ومو٢ٗ  بليها، ًيخمي التي والجهت

ُٟي،  باإلاسالٟت ال٣اثم ٧ان وبطا الْو

ظ٦غ ؤن ًجب واخض شخو مً ؤ٦ثر
د
 ج

 بليها، ًيخمون  التي والجهاث ؤؾمائهم

 ٧ل صوع  – اإلادضصة وألاصواع وموا٢ٗهم،

 .اإلاسالٟت في واخض

 الؿلُاث صوع  - ؤم٨ً بطا - ًدضص ؤن :

 هي هل بالخد٤ُ٣؟ ٢امذ هل

 صوع  لها لِـ ؤو ؾا٦خت؟ ؤو مخواَئت؟

 ًظ٦غ؟

 مهاصع بلى بقاعة الباٙل ًخًمً ؤن 

 م٘ – قهوص؟ هىا٥ وهل اإلاٗلوماث،

 لحماًت الاؾاؾُت اإلاباصت مغاٖاة

  ط٦غها ؾُإحي والتي الكهوص
ً
 .لخ٣ا

 مؿدىضاث، ؟ صاٖمت وزاث٤ هىا٥ هل 

غ، نوع، ٜ هل حسجُالث ؟ ج٣اٍع ِّ
ّ
بل

د
 اإلا

ٗض اإلا٩ان؟  هٟؿ في ٌٗمل  ج٣ضًم َو

  الضاٖمت الوزاث٤
ً
  ٖامال

ً
 صٞ٘ في ؤؾاؾُا

 .٧املت بجضًت الباٙل ؤزظ بلى الهُئت

 والخضزالث ؤلاحغاءاث ًدضص ؤن 

 إلاواحهت هٓغه وحهت مً اإلاُلوبت

 . الحالت

 للو٢اج٘ الؿغص ٨ًون  ؤن يغوعة 

 الدؿلؿل/  الترجِب بدؿب وألاخضار

 .الؼمجي



4
2

 

 

 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 
ً
 : : الك٩اوى  زالشا

الوؾاثل التي ًخم الخٗامل مً زاللها في مجابهت حٗض الك٨وى بخضى 

ًت جخًمً مىاقضة إلاخًغع ؤو ؤ٦ثر مً  ٟها بإنها ٍٖغ م٨ً حٍٗغ الٟؿاص، ٍو

جب ؤن ج٣ضم مً  مت مً حغاثم الٟؿاص اإلاىهوم ٖليها في ال٣اهون، ٍو حٍغ

 طوي الٗال٢ت، مباقغة ؤو بواؾُت ممشلهم ال٣اهووي.

 
ً
ؤؾاؾُت ل بض مً جواٞغها لًمان ومً طل٪ ًدبحن لىا ؤن للك٨وى قغوَا

٢بولها، وختى حؿخُُ٘ الجهاث اإلاؿاولت اجساط الاحغاءاث اإلاىاؾبت، 

م٨ً خهغ هظه الكغوٍ في ا الخالي:  ٍو

 ؤن ج٣ضم ٦خابت. .1

 بمويوٖها وؤؾماء ونٟاث ألاشخام ؤو  .2
ً
 واُٞا

ً
ؤن جخًمً بُاها

 الجهاث اإلاك٨و بهم.

 اهووي.ؤن ج٣ضم مً طي مهلحت زانت ؤو مً ممشل  ال٣ .3

ضة للك٨وى. .4 ٤ بها ما ًخواٞغ مً ألاصلت والوزاث٤ واإلاؿدىضاث اإلاٍا  ؤن ًٞغ

ؿلم للجهاث اإلاٗىُت مباقغة بإي مً وؾاثل الدؿلُم اإلاخاخت. .5
د
 ؤن ح

غ: : الخ٣اٍع
ً
 -عابٗا

غ هي بخضى وؾاثل ؤلاباٙل ًٖ و٢اج٘ الٟؿاص، وهي آلُت زانت  الخ٣اٍع

حر بًخُلب بط  -و ٚحر خ٨ومُتؤخ٨ومُت  –بجهاث عؾمُت  غ جٞو ٖضاص الخ٣اٍع

  ،و٧املت وحُضة الخوز٤ُ ،مٗلوماث صحُدت وص٣ُ٢ت
ً
 وهو ما ٌؿاٖض ٦شحرا

حغاءاث الخد٤ُ٣ في بفي الًِٛ ٖلى الؿلُاث وحصجُٗها ٖلى الؿحر في 

 .و٢اج٘ الٟؿاص
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ما بالحًوع اإلاُضاوي اإلاباقغ مً بالظي ٨ًون  مً هىا جإحي ؤهمُت الغنض

حن لٗملُت الغنض، زال٫ عانضًً مُضاهُحن مخ و ٖبر ٞغ١ ج٣صخي ؤٟٚغ

 الح٣اث٤.

وججمُ٘  ،ن ج٣وم بغنض و٢اج٘ الٟؿاصؤٖىضما ج٣غع مىٓمت ما  ل٪لظ 

ن ٨ًون لضيها ؤمٗلوماث موز٣ت ًٖ اإلاسالٟاث والخجاوػاث ٞمً الالػم 

هضاٞها ووؾاثل ٖملها، بل ؤمىظ البضاًت جهوع واضح ًٖ م٣انضها / 

جب  والخ٣ُُم في هظا  -حم٘ اإلاٗلوماث  - ن جخم حمُ٘ ؤٖما٫ الغنضؤٍو

اع.  ؤلَا

غ  غ الغانضًً ،ن ج٨ون صازلُتؤما بوالخ٣اٍع غ  ؾواءً  ،ومنها ج٣اٍع ٧اهذ ج٣اٍع

غ زاعحُت ٣ًوم بةٖضاصها الباخشون ؤو ؤصوعٍت  غ َاعثت، وج٣اٍع و ج٣اٍع

 الوخضاث اإلاسخهت باإلاىٓماث.

غ الخاعحُت   جمهوع واإلاٗىُحن ٧اٞت، لى البجوح  الخ٣اٍع
ً
ٖلى  وحؿدىض ٖاصة

غ الضازلُت واإلاٗلوماث الواعصة  غ الغانضًً.في الخ٣اٍع  ج٣اٍع

ليها، بقاعة لى حاهب اإلاٗلوماث التي ًجب جواٞغها في الباٙل والتي ؾب٤ ؤلا ب

غ الضازلُت مٗلوماث جٟهُلُت ًٖ اإلاسالٟاث، ؤًجب  ن جخًمً الخ٣اٍع

الٟؿاص، ٦ما ًجب وح  اإلاسالٟت ل٣اهون م٩اٞدت ؤوماقغاتها، وهخاثجها، و 

 ؤ
ً
غ جدلُال  .للؿلو٦ُاث واإلاماعؾاث ن ًخًمً الخ٣ٍغ

غ "صازلي و  ُت الخ٣ٍغ ن ج٨ون ؤو زاعجي" ًيبغي ؤبهٝغ الىٓغ ًٖ هٖو

غ:  الخ٣اٍع

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

 .ٖملُت 

غ التي حٗضها اإلاىٓماث ًيبغي  ن ؤٗبر ًٖ بدث مؿخٌُٟ و ن حؤٞالخ٣اٍع

وجدلُل ص٤ُ٢ وجونُاث  ،ن جدخوي ٖلى و٢اج٘ مدضصةؤو  ببُاء،ج٣ضم صون 

غ ؤلا ؤمُٟضة، ٦ما ًيبغي  قاعاث الٛامًت والون٠ الٗام، ن جخٟاصى الخ٣اٍع

غ.بن حؿدىض حمُ٘ الاؾخيخاحاث ؤو   لى مٗلوماث جٟهُلُت مضعحت في الخ٣ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غ   م٨وهاث الخ٣ٍغ
 

غ وال٣ًاًا التي   ( م٣ضمت :1 ًوضح ٞيها ؤهضاٝ الخ٣ٍغ

غ وؤبواب .  ًخهضى لها، وملخو ًٖ الخ٣ٍغ

غ2 ٣ت التي جم ٞيها    : ( مىهجُت بٖضاص الخ٣ٍغ وجوضح الٍُغ

غ ٖلى ا غ، و هل اؾدىض الخ٣ٍغ لغنض وصعاؾاث بٖضاص الخ٣ٍغ

ضاص.  اإلاسح، والخُواث التي مغث بها ٖملُت ؤلٖا

غ3 خم ُٞ  ٖغى وجدلُل للبُاهاث    : ( متن الخ٣ٍغ ٍو

 واإلاٗلوماث.

غ، وحٗغى  : ( الخاجمت4 يها اؾخسالناث موحؼة ًٖ الخ٣ٍغ ٞو

 ٞيها الىخاثج والخونُاث.

ٖغى الجضاو٫ والغؾوم البُاهُت وألاق٩ا٫  : اإلاالخ٤ (5

 الوزا١ الهامت الضاٖمت بن وحضث.الخويُدُت و 

غ.  (6  اإلاهاصع التي اؾدىض ٖليها الخ٣ٍغ
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غ: ضاص الخ٣اٍع  -اإلاباصت الٗامت إٖل

 مسخلٟــــت، بل ؤن 
ً
غ ٖــــً ٢ًـــاًا الٟؿــــاص ؤقـــ٩ال مـــً اإلام٨ـــً ؤن جإزــــظ الخ٣ـــاٍع

غ، وهي: هىا٥ ٖىانغ  مدضصة لبض مً  مغاٖاتها ٖىض بٖضاص ؤي ج٣ٍغ

  والض٢ت: الصحت

غ ؤي بٖضاص في ألاولى الخُوة   اإلاٗلوماث صحت مً الخد٤٣ هي ج٣ٍغ

غ، في الواعصة غ بٖضاص ًم٨ً ٞال الخ٣ٍغ  الؿلُاث لضى والخضزل الخ٣اٍع

غخها غ هظه ٧اهذ بطا بل ال٩اٞت ٖلى َو مٗلوماث  ٖلى مغج٨ؼة الخ٣اٍع

 ًخم اإلاٗلوماث، صحت مً والخإ٦ض البدث اؾخ٨ما٫ مد٣٣ت، وبٗض ص٣ُ٢ت

غ وي٘  اإلاوز٣ت. الو٢اج٘ و اإلاخاخت الكواهض ؤؾاؽ ٖلى الخ٣ٍغ

غ وايعي مً طخي ألامغ٣ًخ واإلاؼاٖم ٞبؿبب ٦ثرة ؤلاصٖاءاث  مماعؾت الخ٣ٍغ

غ،  في الواعصة الح٣اث٤ بض٢ت ًخهل في ما الحغم مً ؤ٦بر ٢ضع الخ٣ٍغ

  بدُث ٨ًون 
ً
، جٟهُلُا

ً
 ٚحر اإلاٗلوماث ؤو الكاجٗاث ٖلى ًغج٨ؼ وؤل وص٣ُ٢ا

 اإلاد٣٣ت.

 ؤلابُاء: ٖضم

غ بٖضاص ًيبغي   الغؾمُت – الجهاث ٖلى ًجب خُث ببُاء، صون  الخ٣ٍغ

حر  الهلت طاث الكواهض ججمُ٘ الٟؿاص بم٩اٞدت اإلاٗىُت – مُتالغؾ ٚو

غ واؾخ٨ما٫  ج٣ضًم ٦ما ؤن خُت، ال٣ًُت ماػالذ ج٨ون  ٖىضما الخ٣ٍغ

غ ضم اإلادضص الو٢ذ في الخ٣ٍغ  باليؿبت زانت ؤهمُت ًدخل ؤلابُاء ٖو

غ مً الٛغى لخد٤ُ٣  .الخ٣ٍغ

 بحغاءاث: اجساط هدو الخوح 

غ ٨ًون  ؤن ًيبغي  اإلاٗضة الجهت ج٣وم ؤن اإلاهم ومً ملي،ٖ َاب٘ طا الخ٣ٍغ

غ  .اجساطها ًخٗحن التي الخضابحر خو٫  جونُاث بخ٣ضًم للخ٣ٍغ
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 الرابعالفصل 
ىُت الهُئت  الٟؿاص إلا٩اٞدت الٗلُا الَو

 والبالٚاث  الك٩اوى  ج٣ضًم وآلُاث نالخُاتها

الهُئت  نالخُاث 

ج٣ضًم في اإلاخبٗت ال٣اهوهُت آلالُاث 

 وى الهُئت الك٩ا الى ى والك٩او  البالٚاث      

 



   
  4

9
 

 

 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 
ً
 -: نالخُاث الهُئت: ؤول

ىُـت الٗلُـا إلا٩اٞدـت الٟؿـاص  خبر حٗ الجهـت الغؾـمُت اإلاٗىُـت بخل٣ـي الهُئـت الَو

مً بالٚــاث فــي ٢ًــاًا الٟؿــاصالكــ٩اوى وال مىخهــ٠ فــي  ؤوكــئذ، ٣ٞــض فــي الـُـ

بكـــــــإن م٩اٞدـــــــت  م2006( لؿـــــــىت 39بموحـــــــب ال٣ـــــــاهون ع٢ـــــــم ) م2007ٖـــــــام 

 الٟؿاص.

 ؤوجدكـــ٩ل الهُئـــت مـــً 
ً
مـــً يـــمنهم زالزـــت ممشلـــحن ل٩ـــل مـــً  ،خـــض ٖكـــغ ًٖـــوا

مىٓمـــاث اإلاجخمـــ٘ اإلاـــضوي وال٣ُـــإ الخـــام و٢ُـــإ اإلاـــغؤة، ًيخســـبهم مجلــــ 

 بـــــحن ٢اثمـــــت  الىـــــواب مـــــً
ً
ومـــــضة  ،٣ًـــــضمها مجلــــــ الكـــــوعى بشالزـــــحن مغشـــــحا

جبــــضؤ مــــً الُــــوم الخــــالي  ،ؤًٖــــاء الهُئــــت زمـــــ ؾــــىواث وإلاــــغة واخــــضة ٣ٞــــِ

مــىذ ًٖـــو الهُئـــت صعحـــت وػٍـــغ ،لهــضوع ٢ـــغاع عثـــِـ الجمهوعٍـــت بخُُٗـــنهم  ،ٍو

واإلاهــام الواؾـــٗت،  ،٣ــاهون جملــ٪ الهُئــت حملــت مــً الهــالخُاثالبموحــب  و 

 باجســــــاط ُاؾــــــاث وبٖــــــضاص الاؾــــــتراجُجُاث،بغؾــــــم الؿ ابخــــــضاءً 
ً
الخــــــضابحر  مــــــغوعا

ُـــت والو٢اًـــت واؾـــخالم البالٚـــاث التـــي تهـــضٝ بلـــىحـــغاءاث ؤلا و  و  ،الخٖو
ً
 ونـــول

 الخدغي والخد٤ُ٣ وؤلاخالت لل٣ًاء. لىب

م٨ً الخٗٝغ   بهوعة ؤ طل٪ ٖلىٍو
ً
مً زال٫ ج٣ؿُم هـظه اإلاهـام  ٦ثر ويوخا

 وجهيُٟها ٖلى الىدو الخالي:

 الاؾتراجُجُاث: وبٖضاص الؿُاؾاث عؾم ا٫مج في – 1

 الؿُاؾـــــاث عؾـــــم مجـــــا٫ فـــــي الهـــــالخُاث مـــــً بجملـــــت الهُئـــــت ٢ـــــاهون  زـــــو

 :في آلاحي جخلخو الاؾتراجُجُاث وبٖضاص

 .الٟؿاص م٩اٞدت بلى الهاصٞت الٗامت الؿُاؾاث وجىُٟظ بٖضاص -
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ىُــــــت اؾــــــتراججُاث ويــــــ٘ -  وجىُٟــــــظ وبٖــــــضاص الٟؿــــــاص إلا٩اٞدــــــت قــــــاملت َو

 . لها اإلاىٟظة وآلالُاث امجوالبر  الخُِ

 

ُت مجا٫ في – 2  : والخش٠ُ٣ الخٖو

 ؤؾاؾـُت
ً
ُـت مجـا٫ فـي جخولى الهُئت ؤصواعا   الٟؿـاص، بمسـاَغ الخٖو

ً
 واوسـجاما

 :  الخالُت الهالخُاث للهُئت ٞةن اإلاهمت هظه م٘

 اإلاجخمــــ٘ ومىٓمــــاث اإلادلــــي اإلاجخمــــ٘ بةقــــغا٥  ال٨ُٟلــــت الخــــضابحر اجســــاط -

ـــ٠ فـــي اإلاـــضوي  فـــي اإلاجخمـــ٘ صوع  وجوؾـــُ٘ وآزـــاعه، الٟؿـــاص اَغبمســـ الخٍٗغ

 .للٟؿاص اإلاىاهًت ألاوكُت

الم وؾاثل م٘ الخيؿ٤ُ - ُت ؤلٖا  الٟؿـاص بمسـاَغ وجبهـحره اإلاجخمـ٘ لخٖو

 .وم٩اٞدخ  مى  الو٢اًت و٦ُُٟت وآزاعه

 

 : مى  والو٢اًت الٟؿاص مماعؾت مى٘ مجا٫ في –3

 .اإلاالُت الظمت ب٢غاعاث جل٣ي 

ــــؼ فــــي الضولــــت ؼةؤحهــــ ٧اٞــــت مــــ٘ الخيؿــــ٤ُ  غ حٍٗؼ  الالػمــــت الخــــضابحر وجُــــٍو

 .م٩اٞدخ  ووؾاثل آلُاث وجدضًث الٟؿاص مً للو٢اًت

ٗاث وج٣ُـــــُم صعاؾـــــت  ـــــت الٟؿـــــاص بم٩اٞدـــــت اإلاخٗل٣ـــــت الدكـــــَغ  مـــــضى إلاٗٞغ

٘ غاحـوا٢خـــــــ ٞاٖلُتهـــــــا،  ى ًًـــــــمً موا٦بتهـــــــاـخخـــــــ لهـــــــا، الخٗـــــــضًالث مكـــــــاَع

٢ذ التي الضولُت واإلاٗاهضاث لالجٟا٢ُاث  الُمىُـت جمهوعٍتال ٖليها نض 

 .بليها اهًمذ ؤو
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 ال٣ًاثُت: واإلاالخ٣ت ال٣اهون  بهٟاط مجا٫ في –4

 غ جل٣ي  اإلا٣ضمت الٟؿاص حغاثم بسهوم والك٩اوى  والبالٚاث الخ٣اٍع

  ،ٖنها والخدغي  وصعاؾتها بليها
ً
٣ا ٗاث واؾخ٨ما٫ ؤلاحغاءاث ٞو  للدكَغ

 .الىاٞظة

 ل٣ًاءا بلى وبخالتهم الٟؿاص حغاثم مغج٨بي م٘ الخد٤ُ٣. 

 ج٨ون  ٣ٖض ؤي ٞسخ ؤو إللٛاء الالػمت ال٣اهوهُت ؤلاحغاءاث ٧ل اجساط 

  الضولت
ً
ا  جبحن بطا الاعجباَاث مً طل٪ ٚحر ؤو امخُاػ سحب ؤو ُٞ  َٞغ

 جلح٤ ؤو الىاٞظة ال٣واهحن ألخ٩ام مسالٟت ٖلى بىاءً  ؤبغمذ ٢ض ؤنها

 
ً
  اإلاسخهت الجهاث م٘ بالخيؿ٤ُ وطل٪ الٗام بالهالح يغعا

ً
 .٢اهوها

 الىاججت والٗاثضاث ألاموا٫ لؾترصاص الالػمت والخضابحر ؤلاحغاءاث اجساط 

 .الٗال٢ت طاث الجهاث م٘ بالخيؿ٤ُ الٟؿاص حغاثم ًٖ

 :البُاهاث و٢واٖض الضعاؾاث وبٖضاص الٟؿاص وا٢٘ جدلُل مجا٫ في – 5

 ٖ٘لى والٗمل الٟؿاص، وؤق٩ا٫ نوع  ب٩ل اإلاخٗل٣ت اإلاٗلوماث حم 

 الجهاث م٘ اإلاٗلوماث وجباص٫ مٗلوماث وؤهٓمت اثبُاه ٢واٖض بًجاص

  والخاعج، الضازل في الٟؿاص ٢ًاًا في اإلاٗىُت واإلاىٓماث
ً
٣ا  ٞو

ٗاث  .الىاٞظة للدكَغ

 غ وج٣ُُم صعاؾت  وؤلا٢لُمُت اإلادلُت اإلاىٓماث ًٖ الهاصعة الخ٣اٍع

إل الٟؿاص بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت والضولُت  الجمهوعٍت وي٘ ٖلى والَا

 .خُالها اإلاىاؾبت ؤلاحغاءاث واجساط ٞيها الُمىُت
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 : الضولي الخٗاون  مجا٫ في - 6

 بم٩اٞدــــــــت اإلاخٗل٣ـــــــت الضولُــــــــت واإلاداٞـــــــل اإلاـــــــاجمغاث فــــــــي الهُئـــــــت جمشُـــــــل 

 .الٟؿاص

 والٗغبُــت وؤلا٢لُمُــت الضولُــت واإلاىٓمــاث الــضو٫  مــ٘ والخٗــاون  الخيؿــ٤ُ 

 بلـى تالغامُـ الضولُـت البرامج في واإلاكاع٦ت الٟؿاص بم٩اٞدت الهلت طاث

 .الٟؿاص مى٘

 

: آلالُاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في
ً
الـى  ى البالٚاث والك٩او  ج٣ضًم زاهُا

 -الهُئت:

 حٍٗغ٠ آلُت الك٩اوى والبالٚاث: (1

ت مً ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت اإلاخبٗت في هُئت م٩اٞدت الٟؿاص والتي  هي مجمٖو

دهــها وحمــ٘ اإلاٗلومــاث والخدــغي  حكــمل  اؾــخ٣با٫ البالٚــاث والكــ٩اوى ٞو

 لل٣اهون .و 
ً
٣ا  الخد٤ُ٣ بكإنها و الخهٝغ ٞيها ٞو

 ألاؾـ ال٣اهوهُت لآللُت:  (2

ؼم الـــــُمً بمـــــا حــــــاء فـــــي اجٟا٢ُـــــاث ألامــــــم ـالضؾـــــخوع :والـــــظي بموحبـــــ  جلخــــــ - ؤ

اإلاخدــــضة، ومنهــــا اجٟا٢ُــــت م٩اٞدــــت الٟؿـــــاص التــــي و٢ٗــــذ ٖليهــــا الــــُمً فـــــي 

مبر   لــىو اإلاــاصة )2005هــٞو
ً
( مــً الضؾــخوع الُمجــي التــي جــىو  6م بٖمــال

ـــالن الٗـــاإلاي  ٖلـــى ؤن )  جا٦ـــض الضولـــت الٗمـــل بمُشـــا١ ألامـــم اإلاخدـــضة وؤلٖا

لح٣و١ ؤلاوؿان ومُشا١ حامٗت الـضو٫ الٗغبُـت و٢واٖـض ال٣ـاهون الـضولي 

 اإلاٗتٝر بها بهوعة ٖامت(. 
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اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص :خُث ؤ٦ضث الاجٟا٢ُت في اإلااصة   - ب

 للمباصت  ل صولت َٝغ( مً الاجٟا٢ُت ٖلى ؤن: جىٓغ 8/4٧)
ً
٣ا ٞو

ٟحن  ألاؾاؾُت ل٣اهونها الضازلي، في بعؾاء جضابحر وهٓم جِؿغ ٢ُام اإلاْو

الٗمومُحن بةباٙل الؿلُاث اإلاٗىُت ًٖ ؤٞٗا٫ الٟؿاص، ٖىضما ًدىبهون 

اثٟهم بلى مشل هظه  .ألاٞٗا٫ ؤزىاء ؤصاء ْو

م: الظي  حؿض ألاؾاؽ 2006( لؿىت ٢39اهون م٩اٞدت الٟؿاص ع٢م ) - ج

٣اهووي آللُت جل٣ي الهُئت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص للبالٚاث والك٩اوى، ال

( ٖلى ؤن مً مهام وازخهاناث الهُئت: جل٣ي ٣ٞ8/5ض ههذ اإلااصة )

غ والبالٚاث والك٩اوى بسهوم حغاثم الٟؿاص اإلا٣ضمت بليها  الخ٣اٍع

ٗاث الىاٞظة،   للدكَغ
ً
٣ا وصعاؾتها والخدغي خولها، والخهٝغ ٞيها ٞو

مت مً حغاثم 24اصة )وههذ اإلا ( ؤن: ٖلى ٧ل شخو ٖلم بو٢ٕو حٍغ

الٟؿاص ؤلاباٙل ٖ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 والخد٤٣ في 

الم اإلاسخلٟت. حغاثم الٟؿاص  اإلايكوعة في وؾاثل ؤلٖا

 

ٟحن الٗمومُحن 44وههذ اإلااصة )    /ب( ؤن: ٖلى ٧ل مً ٖلم مً اإلاْو

مت مً حغاثم الٟؿاص ؤن  ُٟخ  ؤو بؿبب طل٪ بو٢ٕو حٍغ ؤزىاء جإصًخ  لْو

 بلى الهُئت ؤو الجهت اإلاسخهت م٘ ج٣ضًم ما جخواٞغ لضً  مً 
ً
ًبلٜ ٖنها ٞوعا

 مٗلوماث خولها.
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ؼ آلُت جل٣ي هُئت م٩اٞدت الٟؿاص للك٩او جم  -ص والبالٚاث بهضوع  ى حٍٗؼ

م بكإن الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهون م٩اٞدت 2010( لؿىت ٢19غاع ع٢م )

 الٟؿاص التي ؤوعصث الىهوم الخالُت: 
 

: جباقغ الهُئت ٖملُاتها في  (100ماصة )

 
ً
م٩اٞدت الٟؿاص وح٣ٗب مغج٨بُ  اٖخماصا

و مجهولت ٖلى: البالٚاث، مٗلومت ؤ

غ ؤحهؼة الغ٢ابت،  اإلاهضع، الك٩اوى، ج٣اٍع

ما ًدا٫ بليها مً عثِـ الجمهوعٍت ؤو 

مجلـ الىواب ؤو الح٨ومت ؤو ؤي ؾلُاث 

ٖامت ؤزغى، ما ًيكغ في الصح٠ 

الم اإلاسخلٟت مً حغاثم  ووؾاثل ؤلٖا

ٞؿاص، ما ًخ٨ك٠ للهُئت ؤزىاء ٖملُت 

الخدغي والخٟخِل، ؤًت مهاصع ؤزغى 

 هحن الىاٞظة.ج٣غها ال٣وا

: جخل٣ى الهُئت البالٚاث  (107ماصة )

والك٩اوى ال٨خابُت مً م٣ضميها مباقغة 

ض  ض الٗاصي ؤو البًر ٤ البًر ؤو ًٖ ٍَغ

 الال٨ترووي ؤو الٟا٦ـ.

: ٖلى ٧ل شخو ٖلم بو٢ٕو  (108ماصة )

مت ٞؿاص ؤلاباٙل ٖنها بلى الهُئت ٞوع  حٍغ

 ٖلم  بها.

 :  ًجب ؤن ًخسظ الباٙل (109ماصة )

 الك٩ل آلاحي:

1- .
ً
٣ضم ٦خابت ؤو قٟاها ًد  ؤن 

 لوا٢ٗت ـــــــــــــؤن ًخًم -2
ً
 ٧اُٞا

ً
ً جويُدا

ها  الٟؿاص اإلابلٜ ٖنها وػمان وم٩ان و٢ٖو

واإلاهضع، ؤو ال٨ُُٟت ؤو اإلاىاؾبت التي 

حٗلخ  ٌٗلم ؤو ٠٣ً ٖلى الوا٢ٗت اإلابلٜ 

ٖنها، وؤؾماء ألاشخام اإلاخوعَحن ٞيها 

اث ؤو اؾدكهاصاث ونٟاتهم، وؤي مٗلوم

ض الوا٢ٗت.  ؤزغى جٍا

ؤن ًظًل الباٙل بطا ٢ضم ٦خابت باؾم  - 3

ش ج٣ضًم   م٣ضم  ونٟخ  وجو٢ُٗ  وجاٍع

ىواه  ووؾُلت الاجها٫ ب  وؤع٢ام  ٖو

٤ ب  ما ٨ًون جدذ ًضً   هواجٟ  وؤن ًٞغ

ضة للوا٢ٗت  مً وزاث٤ ؤو مؿدىضاث مٍا

 اإلابلٜ ٖنها.

: ًٟخذ سجل زام ل٣ُض  (110ماصة )

بالٚاث والك٩اوى التي جغص بلى الهُئت في ال

 ٘ بصاعة ٞدو البالٚاث والك٩اوى وجٞغ

 بإو٫.
ً
 بلى عثِـ الهُئت ؤول

 : (111ماصة )

ًُل٘ عثِـ الهُئت ٖلى البالٚاث ( 1

دُلها بلى الوخضة الخىُٓمُت  والك٩اوى ٍو

 اإلاسخهت.

ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجخولى الوخضة الخىُٓمُ( 2

صعاؾت البالٚاث والك٩اوى اإلادالت بليها 

للخد٤٣ مً صحتها وببضاء الغؤي بكإنها 

بلى عثِـ الهُئت الظي ًوح  بةصعاحها في 
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

غ ما ًلؼم  حضو٫ احخمإ الهُئت لخ٣ٍغ

 بكإنها.

ج٣وم ٧ل وخضة جىُٓمُت مسخهت ( 3

ن ُٞ  ما ًدا٫ بليها مً  ّ
بمؿ٪ سجل جضوِّ

ًخهل بها مً بُاهاث بالٚاث وق٩اوى وما 

 بحغاءاث.  وما اجسظ بكإنها مً 

جٟخذ الوخضة الخىُٓمُت اإلاسخهت ( 4

 بمويٕو الباٙل ؤو الك٨وى 
ً
 زانا

ً
ملٟا

مً وا٢٘ الٟهغؽ الٗام للهُئت جوصٕ ُٞ  

 
ً
ا ٧ل الوزاث٤ اإلاخهلت بمويٕو الباٙل جدٍغ

.
ً
            وجد٣ُ٣ا

: ل٩ل شخو َبُعي ؤو  (112ماصة )

ًخ٣ضم بلى الهُئت بك٨وى يض  اٖخباعي ؤن

ؤًت مماعؾاث ٨ًون مغصها اؾخٛال٫ 

ُٟ ت الٗامت للحهو٫ ٖلى مىاٞ٘ الْو

 زانت.

: ٌكتٍر ل٣بو٫ الك٨وى  (113ماصة )

اإلاىهوم ٖليها في اإلااصة الؿاب٣ت جواٞغ 

 ما ًلي:

1 ) 
ً
 واُٞا

ً
 وؤن جخًمً بُاها

ً
ؤن ج٣ضم ٦خابُا

بمويوٖها وؤؾماء ونٟاث ألاشخام 

 م.اإلاك٨و به

 ؤن ٨ًون إلا٣ضمها مهلحت زانت.( 2

ال٫ ــــــــــا اؾخٛـــــــــــــــــــــــــــــون مدلهـــــــــــــــــــؤن ٨ً( 3

ُٟ ت للحهو٫ ٖلى ـــــــــــت الٗامـــــــــــــــــــــــــــالْو

ت، وفي حمُ٘ ألاخوا٫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمىٟٗت زان

غ ٖلى م٣ضم الك٨ ٤ بها ما ًخٞو وى ؤن ًٞغ

ضة  لضً  مً الوزاث٤ ؤو اإلاؿدىضاث اإلاٍا

 لك٨واه.

غ ؤحهؼة  (114ماصة ) : ًخسظ بػاء ج٣اٍع

ت ٖلى ــــــــــــــــــــــــــــث ؤلاحغاءاث اإلاُب٣الغ٢ابت طا

.  الباٙل

: حٗمل الهُئت ٖلى مخابٗت  (115ماصة )

الم مً  وصعاؾت ما جيكغه وؾاثل ؤلٖا

٢اج٘ جخًمً نغاخت ؤو مٗلوماث ؤو و 

مت مً حغاثم   ما ٢ض ٌك٩ل حٍغ
ً
يمىا

الٟؿاص وال٣ُام بالخدغي ٞيها وحم٘ 

ح٣اث٤ بكإنها والخهٝغ مً الوزاث٤ وال

 وا٢ٗها.

: جباقغ الهُئت مً جل٣اء  (116ماصة )

هٟؿها الخدغي والخد٤ُ٣ في حغاثم 

الٟؿاص اإلايكوعة ؾواًء في صح٠ 

الم اعيت ؤو وؾاثل ؤلاٖالح٨ومت ؤو اإلاٗ

 اإلاسخلٟت.

: للهُئت مً جل٣اء هٟؿها ؤن  (117ماصة )

جخدغى وجد٤٣ في ؤي و٢اج٘ ؤو ْغوٝ 

جىُوي مً وحهت هٓغها ٖلى ؾلو٥ مً 

ج٘ ؤو ًدؿبب في قإه  ؤن ٌؿمذ ؤو ٌص

مت ٞؿاص.  و٢ٕو حٍغ

  (118ماصة )
ً
: ٨ًون للهُئت، َب٣ا

لل٣اهون، الهالخُت ال٣اهوهُت في بحغاء 

اثم الٟؿاص ٤ في حغ الخدغي والخد٣ُ

 والخهٝغ ٞيها.
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: جباقغ الهُئت بواؾُت  (119ماصة )

حهاػها اإلاسخو ٖملُت الخدغي بالوؾاثل 

 آلاجُت:

لب اإلاٗلوماث ــــــــــــــــــــــــــالخس -1 اَب َو

غ مً الجهاث اإلاٗىُت بموي ٕو ـــــــــــــــــــوالخ٣اٍع

 الخدغي.

إل ٖلى اإلالٟاث وال٣ٗ -2 وص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَا

والوزاث٤ طاث الهلت ومٗاًىت اإلاوا٢٘ 

وبحغاء الازخباعاث الٟىُت ٖليها ٖىضما 

 ًخُلب ألامغ طل٪.

ي ــــــــــــــــــــــــــ٤ ٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٟدو والخض٢ُ -3

٣ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاؿدىضاث وألاصل ت اإلاٞغ

اوى اإلا٣ضمت ـــــــــــــــــــــــــــــاث والك٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالبالٚ

 للهُئت.

ت ــــــــــــغ ألاحهؼة الغ٢ابُــــــــــــــــــــــــــمغاحٗت ج٣اٍع -4

اث ـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــي الحؿـــــــــــــــــــــــــــــــغ مغاحٗــــــــــــــــوج٣اٍع

 ال٣اهوهُحن.

و٫ ٖلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــمساَبت البىو٥ للحه

اإلاٗلوماث اإلاخهلت بمويٕو الخدغي 

 ونوع مً اإلاؿدىضاث.

ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣غاء اإلاُابــــــــــــــــــــــبح -6

ً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وبُــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاٗلوماث اإلاخدهل

اث الواعصة في ب٢غاعاث الظمت ـــــــــــــــــــــــــالبُاه

 الُت.اإلا

بحغاء اإلا٣ابالث واؾخضٖاء ألاشخام ـ 7

للحهو٫ ٖلى مٗلوماث بياُٞت ؤو 

 بٞاصاث جسضم ؤٚغاى الخد٤ُ٣.

الخد٤٣ مً وخهغ آلازاع وألايغاع ـ  8

اإلاترجبت ٖلى وا٢ٗت الٟؿاص مويٕو 

 الخدغي.

ضم ـــــــــــــلت ؤزغى مكغوٖت جســــــؤًت وؾُـ  9

 غي وحم٘ الاؾخضللث.ــــــــــــــــــــــؤٚغاى الخد

ٟي  (120ماصة ) : ٧ل مً ٩ًل٠ مً مْو

الهُئت اإلاخمخٗحن بهٟت الًبُُت 

ال٣ًاثُت بمهمت الخدغي ؤو الخٟخِل ؤو 

الخد٤ُ٣ ؤو هدو طل٪ مما ًىضعج يمً 

مهام الهُئت، ًخوحب ٖلُ  ٢بل مباقغة 

ٖمل  م٣ابلت الغثِـ ؤلاصاعي ؤو مً ٣ًوم 

م٣ام  في الجهت مويٕو الخ٩ل٠ُ 

٠ بصخه ، ونٟخ  وبُان َبُٗت ل لخٍٗغ

مهمخ ، وما ٢ض ًلؼم ج٣ضًم  ل  مً 

 حؿهُالث ؤو مؿاٖضاث.

 

  (121ماصة )
ً
٠ اإلا٩ل٠ َب٣ا : ٖلى اإلاْو

ألخ٩ام اإلااصة الؿاب٣ت بزباث ما ٣ًوم ب  

مً ؤٖما٫ في مدايغ عؾمُت ًو٢٘ ٖليها 

م٘ اإلاسخهحن في الجهت مويٕو الخ٩ل٠ُ، 

 وؤن ٣ًضم بلى ًٖو الهُئت 
ً
غا اإلاٗجي ج٣ٍغ

٤ ب  ما خغعه مً  بيخاثج مهمخ ، وؤن ًٞغ

مدايغ ؤو ما جدهل ٖلُ  مً وزاث٤ ؤو 

.  مؿدىضاث طاث نلت باإلاويٕو

 

: ٣ًضم حهاػ الخدغي للهُئت  (122ماصة )

 بالوزاث٤ اإلاخإجُت مً ٖملُاث 
ً
 مخ٩امال

ً
ملٟا
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غ مٟهل خو٫ الوا٢ٗت  الخدغي م٘ ج٣ٍغ

 نها.الخدغي والغؤي ال٣اهووي بكإ مدل

: ٣ً٘ جدذ َاثلت ال٣ٗوبت  (123ماصة )

( مً ال٣اهون ٧ل 41اإلادضصة في اإلااصة )

ُٟخ  ؤو  ٠ ٖام ٖلم ؤزىاء جإصًخ  لْو مْو

مت مً حغاثم الٟؿاص  بؿببها بو٢ٕو حٍغ

 بلى الهُئت.
ً
 ولم ًبلٜ ٖنها ٞوعا

: للهُئت ؤن حؿخٗحن بمً جغاه  (124ماصة )

ً وألاحهؼة  مً الخبراء واإلاؿدكاٍع

خهت للمكاع٦ت في ؤٖما٫ الخدغي اإلاس

والحهو٫ ٖلى اإلاٗلوماث ٖىضما ًخُلب 

 ألامغ طل٪.

 

 

غ: (3  الٟغ١ بحن الك٨وى والباٙل والخ٣ٍغ
 

غ، ٣ٞض ؤوعصث اإلااصة ) ( مً 2هىا٥ ٞغ١ بحن الك٨وى والباٙل والخ٣ٍغ

ت  ، ٖلى ؤه  بزباٍع ٟها للباٙل الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهون م٩اٞدت الٟؿاص حٍٗغ

٣ضم مً ؤ
د
 للكغوٍ ج

ً
مت ٞؿاص َب٣ا ي شخو ٖلم ؤو و٠٢ ٖلى حٍغ

 وألاويإ اإلادضصة في الالثدت.

مت مً  ًت جخًمً مىاقضة إلاخًغع ؤو ؤ٦ثر مً حٍغ ؤما الك٨وى: ٞلي ٍٖغ

جب ؤن ج٣ضم مً طوي  حغاثم الٟؿاص اإلاىهوم ٖليها في ال٣اهون، ٍو

ؤن  الٗال٢ت مباقغة ؤو بواؾُت ممشلهم ال٣اهووي، ٣ٞض ههذ الالثدت ٖلى

الصخو اإلاخًغع ٣ًضم ق٨واه بلى صاثغة الك٩اوى والبالٚاث في الهُئت 

 إلاا 
ً
٣ا ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص، وعجبذ ٖلُ  بٌٗ الكغوٍ  ٞو الَو

( مً الالثدت: ل٩ل شخو َبُعي ؤو اٖخباعي ؤن 112ههذ ٖلُ  ماصة )

ًخ٣ضم بلى الهُئت بك٨وى يض ؤًت مماعؾاث ٨ًون مغصها اؾخٛال٫ 

ُٟت   الٗامت للحهو٫ ٖلى مىاٞ٘ زانت.الْو

ٟاث الواعصة في ال٣اهون ؤو  غ يمً الخٍٗغ  للخ٣ٍغ
ٌ

٠ في خحن لم ًغص  حٍٗغ

الالثدت، وم٘ طل٪ ٞةه  ًم٨ً اؾخيباٍ حٍٗغ٠ زام ل  مً زال٫ ما  
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حاء في بٌٗ اإلاواص التي جدىاو٫  نالخُاث بصاعة الك٩اوى والبالٚاث في 

غ الهُئت وبٌٗ الىهوم ألازغى ٞيها وال تي بموحبها ًم٨ً حٍٗغ٠ الخ٣ٍغ

بإه  ٖباعة ًٖ مٗلوماث ناصعة مً حهت عؾمُت او ٚحر عؾمُت  حٗؼػه 

وزاث٤، وجخًمً بخضى الجغاثم اإلاىهوم ٖليها في ٢اهون م٩اٞدت الٟؿاص 

 (.30في اإلااصة )

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص: (4 ٣ت ج٣ضًم الباٙل والك٨وى للهُئت الَو  ٍَغ

م بكإن 2006( لؿىت 39( مً ال٣اهون ع٢م )34،35،36جًمىذ اإلاواص )

( مً 113،112، 111، 110، 109، 108، 107م٩اٞدت الٟؿاص واإلاواص )

الالثدت الخىُٟظًت الخانت بال٣اهون َغ١ ج٣ضًم البالٚاث والك٩اوى والتي 

 جخمشل في الخُواث الخالُت:

  ما ًليباليؿبت للك٨وى ٌكتٍر ل٣بولها جواٞغ: 

 وؤن -1
ً
ها وؤؾماء ونٟاث  ؤن ج٣ضم ٦خابُا  بمويٖو

ً
 واُٞا

ً
جخًمً بُاها

 ألاشخام اإلاك٨و بهم.

 ؤن ٨ًون إلا٣ضمها مهلحت زانت. -2

ُٟت الٗامت للحهو٫ ٖلى مىٟٗت زانت،  -3 ؤن ٨ًون مدلها اؾخٛال٫ الْو

غ لضً  مً  ٤ بها ما ًخٞو وفي حمُ٘ ألاخوا٫ ٖلى م٣ضم الك٨وى ؤن ًٞغ

ضة لك٨واه.  الوزاث٤ ؤو اإلاؿدىضاث اإلاٍا

 كتٍر الخالي:ؤما ال ِد  بالٚاث ٞ

1) .
ً
 ؤن ج٣ضم البالٚاث بلى الهُئت ٦خابت ؤو قٟاها

 لوا٢ٗت الٟؿاص اإلابلٜ ٖنها، وػمان وم٩ان  (2
ً
 ٧اُٞا

ً
ؤن جخًمً جويُدا

و٢وٖها، واإلاهضع ؤو ال٨ُُٟت ؤو اإلاىاؾبت التي حٗلخ  ٌٗلم ؤو ٠٣ً ٖلى 

وؤي  الوا٢ٗت اإلابلٜ ٖنها، وؤؾماء ألاشخام اإلاخوعَحن ٞيها ونٟاتهم،

ض صحت الوا٢ٗت.  مٗلوماث ؤو اؾدكهاصاث ؤزغى جٍا
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ش  (3 ظًل الباٙل بطا ٢ضم ٦خابت باؾم م٣ضم  ونٟخ  وجو٢ُٗ  وجاٍع ًد ؤن 

٤ ب  ما  ىواه  ووؾُلت الاجها٫ ب  وؤع٢ام هواجٟ  وؤن ًٞغ ج٣ضًم  ٖو

ضة للوا٢ٗت اإلابلٜ ٖنها.  ٨ًون جدذ ًضً  مً وزاث٤ ؤو مؿدىضاث مٍا

ض الٗاصي ؤو الٟا٦ـ ؤو  ٌؿلم  الباٙل ؤو الك٨وى  (4 ٤ البًر للهُئت ًٖ ٍَغ

ؤلاًمُل ؤلال٨ترووي ؤو ٌؿلم مباقغة بلى صاثغة الك٩اوى والبالٚاث في 

 الهُئت.

٢ُض الك٨وى ؤو الباٙل في السجل الخام بظل٪ لضى بصاعة ٞدو  (5

 الك٩اوى والبالٚاث.

 

 

 والشكاوى والحقارير للبالػاتآلية ثلقي الهيئة  

 

 ى دائرة الشكاو 

هيئة  ـوالبالػات 
 مكافحة الفساد

 بالػـــــــــــــــــــــــــــــــات

 ثقاريــــــــــــــــــــــــــــر

 شكــــــــــــــــــــــــــاوى 
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 -صوعة الك٨وى ؤو الباٙل في صاثغة الك٩اوى والبالٚاث: (5

غ بسمـ مغاخل وهي ٖلى الىدو الخالي: جمغ الك٨وى   ؤو الباٙل ؤو الخ٣ٍغ

ؤـ مغخلت الاؾخ٣با٫ والخوز٤ُ: وهي ؤولى اإلاغاخل في صوعة الك٨وى، خُث 

ج٣وم بصاعة مخسههت في صاثغة الك٩اوى والبالٚاث باؾخ٣با٫ اإلاواَىحن 

ٟحن  حؿلم لهم  الاؾخماعة الخانت بالباٙل ؤو الك٨وى، ٦ما خُث واإلاْو

غ ج٣وم بةحغا ء اإلا٣ابلت الخانت م٘ م٣ضم الباٙل ؤو الك٨وى ؤو الخ٣ٍغ

لؾدًُاح ؤبٗاص ال٣ًُت والخإ٦ض مً جواٞغ اإلاٗلوماث واؾخ٨ما٫ ألاولُاث 

ً ٧ل اإلاٗلوماث التي ًضل خم  يوخهغها وجضٍو ٣اتها،  ٍو بها وبُان مٞغ

 
ً
 زانا

ً
 وخٟٓها في مل٠ زام وبُٖائها ع٢ما

ً
 وبل٨تروهُا

ً
ا ج٣ُُضها ًضٍو

 بها.

غ مً  ب ـ مغخلت الضعاؾت والخدلُل: ًخم بخالت الباٙل ؤو الك٨وى ؤو الخ٣ٍغ

٢بل مضًغ ٖام صاثغة الك٩اوى والبالٚاث بلى بصاعة الٟدو لضعاؾت 

٣اث الخابٗت لها  ، وجدلُل اإلاٞغ غ ؤو الباٙل وجهي٠ُ الك٨وى ؤو الخ٣ٍغ

، وجدضًض ال٣ُا ٕ وا٢تراح ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت بكإنها مً جد٤٣ ؤو جدّغٍ

اإلاسخو بالىٓغ ٞيها ؤو ج٣ضًم ؤلاعقاص ال٣اهووي بطا لم ج٨ً مً 

 ازخهاناث الهُئت.

ج٣وم الضاثغة الٗامت بةحغاء الخد٤٣  حـ مغخلت الخدغي وحم٘ اإلاٗلوماث:

غ والخإ٦ض  ألاولي والخدغي وحم٘ اإلاٗلوماث خو٫ الك٨وى ؤو الباٙل ؤو الخ٣ٍغ

ام الهُئت مً ٖضم ، مً اإلاهضا٢ُت وبُان مضى صزولها في هُا١ ازخه

وبٖضاص ملخو ص٤ُ٢ ل٩ل مدخوٍاث اإلال٠، مً زم ال٣ُام بإعقٟت اإلال٠ 

 وجهيُٟ .

بٗض جهي٠ُ اإلال٠  ص ـ  ؤلاخالت بلى ؤخض ال٣ُاٖاث بىاًء ٖلى هخاثج الضعاؾت:

وحمٗ  وؤعقٟخ  ج٣وم الضاثغة بضعاؾت وبخالت اإلال٠ بلى ال٣ُإ اإلاٗجي في 
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خُالها... وجسخل٠ ؤلاحغاءاث التي جخسظها  الهُئت، ل٣ُوم ال٣ُإ بمهام 

ا بالجزو٫ اإلاُضاوي اإلاٟاجئ ؤو َلب  ال٣ُاٖاث ججاه ما ًدا٫ بليها، وطل٪ بم 

اإلالٟاث وألاولُاث ؤو اؾخضٖاء اإلاٗىُحن، ؤو حم٘ اإلاٗلوماث وبحغاء 

اث ؤو الخد٤ُ٣ م٘ مً حكحر الىخاثذ بلى جوعَهم في ٢ًاًا الٟؿاص.  الخدٍغ

٘ مً ٢بلها  ال٣ُاٖاث ٧ل جخاب٘  :اإلاخابٗت-هـ  بدؿب ازخهان  وجٞغ

غ صوعٍت ًٖ البالٚاث والك٩اوى الواعصة بليها وما  مً بحغاءاث  اجسظج ج٣اٍع

لئلَإل ٖليها مً ٢بل مجلـ الهُئت، والظي بضوعه ٣ًغع مخابٗت ؤلاحغاءاث 

 والجهاث ال٣ًاثُت بٗض الاهتهاء مً الخد٤ُ٣.

 

 

 

 الشكاوى  دائرة في البالغ أو الشكوى  دورة

 الهيئة في والبالػات

 

 

الاؾخ٣با٫   مغخلت

 .والخوز٤ُ 

الضعاؾت  مغخلت

 .والخدلُل 

مغخلت الخدغي وحم٘ 

 .اإلاٗلوماث 

بخالت البالٚاث والك٩اوى 

 (بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت)

 مغخلت اإلاخابٗت
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

 -:والك٩اوى  البالٚاث إلا٣ضمي اهوهُتال٣ الحماًت  (6

 
ً
 م٩اٞدــت ٢ــاهون  لثدــت مــً( 143 ،142 ،141 ،140) اإلاــواص لىهــوم بٖمــال

حر الهُئــت ٖلــى ًجــب الٟؿــاص  وإلا٣ــضمي والخبــراء للكــهوص الالػمــت الحماًــت جــٞو

 لاليـــُهاص حٗغيـــهم اخخمـــا٫ مـــً الخانـــت، واإلاهـــاصع والكـــ٩اوى  البالٚـــاث

ُٟي،  حضًــــــت الخدــــــغي  هخــــــاثج ؤْهــــــغث مــــــا ىـمخــــــ الجؿــــــضي الٗــــــضوان ؤو الــــــْو

ـت اإلاٗلومـاث  زــال٫ مـً وطلـ٪ ٞؿــاص، حـغاثم ٦كـ٠ فـي مــنهم اإلا٣ضمـت ؤلازباٍع

 :آلاجُت والوؾاثل الخضابحر

ـــــت) مبـــــضؤ جُبُـــــ٤ -1  مـــــ٘ الخٗامـــــل ب٣هـــــغ وطلـــــ٪( الحاحـــــت ٢ـــــضع ٖلـــــى اإلاٗٞغ

 .اإلاسخو الهُئت ًٖو ٖلى  ومهاصعها اإلاٗلوماث

ت ٖلـــــــى الحٟـــــــاّ -2 ـــــــضم اإلاهـــــــضع ؾـــــــٍغ  ؤو اإلاـــــــضاولث فـــــــي ٖىـــــــ  ٞهـــــــاحؤلا  ٖو

 .الهُئت ججغيها التي اإلادايغ ؤو  اإلاظ٦غاث

 مــــ٘ اإلاخٗاوهــــت اإلاهــــاصع حســــجُل فــــي مكــــضصة مٗلومــــاث ؤمــــً هٓــــام بجبــــإ -3

 .الهُئت

ت جامً وؾاثل اٖخماص -4  .اإلاخٗاوهت باإلاهاصع والل٣اء الاجها٫ ؾٍغ

 الاججـــاع محـــغاث ٖـــً اإلاـــواَىحن مـــً للمبلٛـــحن ال٣اهوهُـــت اإلاهـــالح مخابٗـــت -5

ُٟـــت  ٢ــــض التــــي الحــــالث فــــي اإلاٗىُــــت الح٨ومُــــت الجهــــت لــــضى الٗامــــت بالْو

 .والخُُٗل للخٗىذ مهالحهم حٗغى مٗها ًسشخى

حر الا٢خًــاء ٖىــض -6  ؤو بكــهاصاث ًــضلون  الــظًً للكــهوص ٞٗالــت خماًــت لخــٞو

  مجغمـــــت بإٞٗـــــا٫ جخهـــــل بٞـــــاصاث
ً
 ؾـــــاثغ و٦ـــــظل٪ ال٣ـــــاهون، ألخ٩ـــــام َب٣ـــــا

 جخســـظ مدخمـــل جغهُـــب ؤو اهخ٣ـــام، ؤي مـــً هـــمب الهـــلت ووز٣ُـــ ألاشـــخام

 :الحماًت بحغاءاث وحكمل لهم، ٞٗالت خماًت بحغاءاث

 .ب٢امتهم ؤما٦ً حُٛحر - ؤ

تهم اإلاخٗل٣ت اإلاٗلوماث بٞكاء ٖضم - ب  .جواحضهم وؤما٦ً بهٍو
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 الُٟـضًو ونـالث مشـل الاجهالث ج٨ىولوحُا باؾخسضام بإ٢والهم ؤلاصلء - ج

حرها  .ؾالمتهم ج٨ٟل التي خُب٣ُاثوال الوؾاثل مً ٚو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢ام اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان بةٖضاص مكغوٕ ٢اهون زام 
ً
مازغا

بدماًت الكهوص واإلابلٛحن والخبراء في ٢ًاًا الٟؿاص، الظي يهضٝ بلى 

ت الٗاملحن في هُئت م٩اٞدت الٟؿاص واإلابلٛحن يمان خماًت وؾالم

والكهوص والخبراء، و٧ل مً قاع٥ في ٖمل مً ؤٖما٫ م٩اٞدت الٟؿاص 

مً ؤي اٖخضاءاث، ؤو تهضًضاث ؤو بًظاء ماصي ؤو مٗىوي، ٢ض ًمؿهم ؤو 

ؼ ٖليهم...  ًمـ طويهم ؤو ٍٖؼ
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 الخامسالفصل 
  ق٨وى  ج٣ضًم اؾخماعاث

 الٟؿاص بو٢اج٘ باٙل ؤو
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 اؾخماعاث ج٣ضًم ق٨وى ؤو باٙل بو٢اج٘ الٟؿاص

 

في هظا الٟهل هموطج لؾخماعة ج٣ضًم الك٨وى ؤو الباٙل بو٢اج٘ الٟؿاص، 

لٟؿاص في اإلاغنض الُمجي وخضة الكٟاُٞت وم٩اٞدت ا ؤزهاجي ؤٖضها

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت لح٣و١ ؤلاوؿان، بالجٟا١ م٘ مؿاولي الهُئت الَو

 الٟؿاص.
 

مً بُاهاث الاؾخماعة اإلاٗمو٫ في بٖضاص هظا الىموطج الازهاجي واؾخٟاص 

 بها في الهُئت، بلى حاهب هماطج لؾخماعاث مً ججاعب بلضان ؤزغى.

ص مؿاخت ؤ٦بر لدسجُل بُاهاث ل٣ض قمل هموطج الاؾخماعة اإلاٗضة بٞغا

بياُٞت، وجوؾ٘ في طل٪ بهوعة ؤقمل لُخًمً بُاهاث ؤ٦ثر جُٟض الجهاث 

 اإلاؿاولت ًٖ جل٣ي الك٩اوى والبالٚاث ب٣ًاًا وو٢اج٘ الٟؿاص.

 ٖلى  -ولدؿهُل ألامغ ؾ٨ُون بم٣ضوع م٣ضم الك٨وى ؤو الباٙل 
ً
خٟاْا

ظة بل٨تروهُت في اؾخسضام مو٢٘ اإلاغنض ؤلال٨ترووي ٖبر هاٞ -ؾالمخ  

، ٞما ٖلى اإلاواًَ  اإلاو٢٘، مسههت لؾخماعة ج٣ضًم الك٨وى ؤو الباٙل

الٟغص ؤو الجهت الكا٦ُت بل حٗبئت بُاهاتها والًِٛ ٖلى ػع ؤلاعؾا٫... 

لترؾل مباقغة وبك٩ل مخواٍػ بلى ٧ل مً بصاعة الك٩اوى والبالٚاث في الهُئت 

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص وبلى وخضة  الكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص في الَو

 بخجمُ٘ 
ً
اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان... خُث ؾخ٣وم الوخضة صوعٍا

وجهي٠ُ ٧ل ما ًهلها مً ق٩اوى وبالٚاث، والٗمل ٖلى مغا٢بت ومخابٗت 

ؤلاحغاءاث التي جمذ بكإنها لضى الجهاث الغؾمُت اإلاٗىُت، ؾواًء ٧اهذ في 

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص ؤو لضى الجهاث ال٣ًاثُت  الهُئت الَو

 اإلاسخهت.
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ؼءًً، الجؼء  ؿمذ بلى حد
د
 ؤلاقاعة بلى ؤن الاؾخماعة ٢ض ٢

ً
مً اإلاهم ؤًًا

ألاو٫ ًيبغي ٖلى الكا٧ي ؤو اإلابلٜ حسجُل ٧ل البُاهاث اإلاُلوبت مى  في هظا 

 بإن بُاهاث هظا الجؼء ٖىض بعؾالها ؾخهل 
ً
٦ما ؾب٤ ط٦غه  -الجؼء، ٖلما

 واإلاغنض في و٢ذ واخض. بلى ٧ل مً الهُئت  –

ىـــض  ـــت، ٖو ت وحٗبئتهـــا مؿـــإلت ازخُاٍع ؤمـــا الجـــؼء الشـــاوي ٞبُاهاجـــ  ؾـــخ٨ون ؾـــٍغ

بعؾـــالها ؾخهــــل ٣ٞـــِ بلــــى وخــــضة الكـــٟاُٞت وم٩اٞدــــت الٟؿـــاص فــــي اإلاغنــــض 

صون ٚحرها، ولً حؿخسضم جلـ٪ البُاهـاث بل فـي الجاهـب ؤلاخهـاجي والخدلُلـي 

 للمغنض.
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 اإلاغاح٘
 اجٟا٢ُت  ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص. 

 صؾخوع الجمهوعٍت الُمىُت.  

 م.2006( لؿىت ٢39اهون م٩اٞدت الٟؿاص ع٢م ) 

 م بكإن الؿلُت ال٣ًاثُت.1991( لؿىت ٢1اهون ع٢م ) 

م بكـــــــــــــــــإن احـــــــــــــــــغاءاث مدا٦مـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــاٚلي الوْـــــــــــــــــاث٠ 1995( لؿـــــــــــــــــىت 6ال٣ـــــــــــــــــاهون ع٢ـــــــــــــــــم ) 

 الخىُٟظًت الٗلُا.

 م بكإن الجهاػ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت واإلاداؾبت1992( لؿىت 39ع٢م ) ال٣اهون  

 م بكإن م٩اٞدت ٚؿل ألاموا٫ وجموٍل ؤلاعهاب.2010( لؿىت 1ال٣اهون ع٢م ) 

م بكــــــــــــــــــــــإن اإلاىا٢هــــــــــــــــــــــاث واإلاؼاًــــــــــــــــــــــضاث واإلاســــــــــــــــــــــاػن 2007( لؿــــــــــــــــــــــىت 23ال٣ــــــــــــــــــــــاهون ع٢ــــــــــــــــــــــم ) 

 الح٨ومُت.

لـــــــــــى ع٢ـــــــــــم )  ء مدـــــــــــا٦م م بكـــــــــــإن بوكـــــــــــا1996( لؿـــــــــــىت ٢3ـــــــــــغاع عثـــــــــــِـ مجلــــــــــــ ال٣ًـــــــــــاء ألٖا

م وحٗضًالجـــــــــ  ب٣ـــــــــغاع مجلــــــــــ 2001( لؿـــــــــىت 23ألامـــــــــوا٫ الٗامـــــــــت وحٗضًالجـــــــــ  بـــــــــال٣غاع ع٢ـــــــــم )

لى ع٢م )  م.2008( لؿىت137ال٣ًاء ألٖا

 م ل٣اهون م٩اٞدت الٟؿاص.2010( لؿىت 19الالثدت الخىُٟظًت ع٢م ) 

صعاؾــــــــت آللُــــــــت الكــــــــ٩اوى والبالٚــــــــاث، ؤػ٫ ٖبــــــــض هللا هاقــــــــم، مــــــــضًغ ٖــــــــام صاثــــــــغة الكــــــــ٩اوى  

 ٚاث بالهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص.والبال 

ت الٟؿاص في الُمً...ؤَغاٞ  الىاٞظة، ص. ًدحى نالح مدؿً.   زاَع

ــــــــــالم بالهُئــــــــــت الوَىُــــــــــت الٗلُــــــــــا   غ والبالٚــــــــــاث والكــــــــــ٩اوى، ٢ُــــــــــإ ؤلٖا آلُــــــــــت جل٣ــــــــــي الخ٣ــــــــــاٍع

 إلا٩اٞدت الٟؿاص.

 صلُل اإلاجخم٘ اإلاضوي إلاىانغة الاجٟا٢ُاث، مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت. 

ــــــــــــت مـــــــــــً اإلاــــــــــــالٟحن نـــــــــــاصع ٖــــــــــــً اإلاٗهـــــــــــض الــــــــــــوَجي   مـــــــــــضزل بلـــــــــــى الح٨ــــــــــــم الغقـــــــــــُض، مجمٖو

ت.  للٗلوم ؤلاصاٍع

هٓــــــــــام الجزاهــــــــــت الٗغبـــــــــــي فــــــــــي مواحهـــــــــــت الٟؿــــــــــاص، نـــــــــــاصع ٖــــــــــً اإلاىٓمـــــــــــت الٗغبُــــــــــت للخىمُـــــــــــت  

ت.  ؤلاصاٍع

 اؾخماعة الك٩اوى/البالٚاث الهاصعة ًٖ الهُئت الوَىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص. 

قــــــــــــ٨وى نــــــــــــاصعة ٖــــــــــــً مغ٦ــــــــــــؼ اإلاىانــــــــــــغة وؤلاعقــــــــــــاص ال٣ــــــــــــاهووي همــــــــــــوطج اؾــــــــــــخماعة ج٣ــــــــــــضًم  

 الٟلؿُُجي، الاثخالٝ مً ؤحل الجزاهت واإلاؿاءلت "ؤمان".
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 والبالٚاث ب٣ًاًا الٟؿاص ى لُل ج٣ضًم الك٩او ص

  غؽـــــــــــــــــالٟه

 

 .............................................................٧لمت اإلاغنض الُمجي لح٣و١ ؤلاوؿان.

 ....................................................................... إلااطا  الضلُل وما هي ؤهضاٞ ؟

 ......................................... الٟهل ألاو٫: مٟهوم الٟؿاص وؤهم ؤق٩ال  وآزاعه:

: جعريف الفساد.
ُ
 ....................................................................................  أوال

: أهم أشكال الفساد.
ً
 .............................................................................. ثانيا

: آثار الفساد.
ً
 ......................................................................................... ثالثا

ىُت إلا٩اٞ الم:الٟهل الشاوي: آلالُاث الَو  دت الٟؿاص وصوع اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤلٖا

: آلاليات الوطنية ملكافحة الفساد.
ً
 ............................................................ أوال

: دور منظمات املجحمع املدني.
ً
 .................................................................. ثانيا

: دور لا 
ً
 .............................................................. فراد في مكافحة الفساد.ثالثا

: دور إلاعالم في مكافحة الفساد.
ً
 .............................................................. رابعا

 ٍغ:الٟهل الشالث: ٖملُت حم٘ اإلاٗلوماث.. وبٖضاص البالٚاث والك٩اوى والخ٣اع 

: عملية جمع املعلومات.
ً
 ........................................................................... أوال

: البالػات.
ً
 ............................................................................................. ثانيا

: الشكاوى.
ً
 ............................................................................................. ثالثا

: الحقارير.
ً
 .............................................................................................. رابعا

ىُت الٗلُا إلا٩اٞدت الٟؿاص..   الٟهل الغاب٘: الهُئت الَو

 ............................................... ج٣ضًم الك٩اوى والبالٚاث: اثنالخُاتها وآلُ

: صالحيات الهيئة.
ً
 .................................................................................. أوال

: آلاليات القانونية املحبعة في ثقديم البالػات والشكاوى إلى الهيئة.
ً
 ............. ثانيا

 .................... الٟهل الخامـ: اؾخماعة ج٣ضًم ق٨وى ؤو باٙل بو٢اج٘ الٟؿاص.

 ............................................................................................ ٢اثمت اإلاغاح٘.
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