
     

 

 للحىكمةمشروع قبوىن الهيئة المستقلة 

 الرشيدة ومكبفحة الفسبد

 

 يذًذ انؼٛبد٘                             

 لبػٙ،َبئت سئٛس يجهس انًُبفسخ                                  
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 الرشيدة ومكبفحة الفسبد؟ للحىكمةمب هي الغبية مه إحداث هيئة       

      

 يمزؼٛبد انذسزٕس انزَٕسٙ، رفؼٛم     

 

 اَفبر االرفبلٛخ األيًٛخ نًكبفذخ انفسبد،      

 

 ،(ٔصٛمخ لشؽبط)االسزجبثخ إلسادح سٛبسٛخ نًكبفذخ انفسبد    

 

رٕفٛش ثٛئخ ؽبسدح نهفسبد فٙ ظم ٔالغ ٚخّٛى ػهّٛ غٕل انفسبد انز٘     
 ّٚٓذد كٛبٌ انذٔنخ،

 

 آنٛخ َبجؼخ نهمطغ يغ انًًبسسبد انًشجْٕخ،    
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 وظبئف الهيئة وفق أحكبم الدستىر

 

 ٔرؼضٚض انششٛذح انذٕكًخ سٛبسبد فٙ االسٓبو1)

 ٔانًسبءنخ، ٔانُضاْخ انشفبفٛخ يجبدة

 

 ٔانخبص انؼبو انمطبػٍٛ فٙ انفسبد دبالد سطذ (2

 انمؼبء، ػهٗ ٔادبنزٓب ٔانزذمك فٛٓب ٔانزمظٙ
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 ؟  الرئيسيتيه الىظيفتيه بيه التىازن تحقيق في المشروع تىفق هل
 

 رذمٛك فٙ ٕٚفّك نى أَّ اال ، انشئٛسٛزٍٛ ثبنٕظٛفزٍٛ انًششٔع رمّٛذ نئٍ•
 ٔيذٛطٓب، انٓٛئخ ثٍٛ انزُسٛك سجم اٚجبد فٙ ٔال ثًُٛٓب، انًطهٕة انزٕاصٌ

 : رنك يٍ
 

 ٔآنٛبرّ، انششٛذح انذٕكًخ يفٕٓو اسسبء يفٕٓو رٕػٛخ فٙ دلّخ ػذو         
 

 انمؼبء، انذكٕيخ،) انمبئًخ ٔانٓٛبكم انٓٛئخ ثٍٛ انزُسٛك أٔجّ ثٛبٌ ػذو         
 ،(انؼبيخ انشلبثخ ْٛبكم

 

 أو سٚبد٘ ثذٔس انٓٛئخ رؼطهغ ْم ، انًسئٔنٛبد رٕصٚغ ٔػٕح ػذو         
 اػبفٛخ؟ دهمخ ْٙ

 يجبل فٙ رمشٚشٚخ ثسهطخ ٔال انخبطخ انزشرٛجٛخ ثبنسهطخ رًزٛؼٓب ٚمغ نى نًبرا
 رذخهٓب؟
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 انمبئًخ انًئسسبد ٔرشجش انسبثمخ انزجبسة يٍ االرؼبظ ػذو         

 انزغٛٛش، ٔسفؼٓب ثبخزظبطٓب

 انًجبدسح أ٘ انذسزٕس٘ نهزشرٛت ؽجمب   انٓٛئخ يٓبو رشرٛت           

 يٓبيٓب صى انفسبد يكبفذخ يجبل صى انششٛذح انذٕكًخ ثًجبل

  االسزشبسٚخ،

 رشد نى جذٚذح يًٓخ          ثبنًكبست انزظبسٚخ رهمٙ يٓبو           

  لبٌَٕ أدكبو انغبء ٚزؼًٍ نى انًششٔع أٌ ػٍ فؼال ثبنذسزٕس

 ثًٓبو انٓٛئخ اغشاق         ثبنًكبست ثبنزظشٚخ انًزؼهك 1987

 انًجهغٍٛ ٔدًبٚخ انفسبد ػٍ كبنزجهٛغ أخشٖ يٓبو انٗ رُظف اػبفٛخ

 .ٔانًبنٛخ اإللزظبدٚخ انجشائى فٙ انًظبنذخ رذمٛك فٙ ٔانًسبًْخ

  ْم أٌ ْزا انخٛبس كبٌ فٙ ؽشٚمّ؟    

 :نألسجبة انزبنٛخ خٛبس ٚذزٕ٘ ػهٗ يآخز ٔغٛش ٔجّٛ    
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  أػًبنٓب، سٛش دسٍ فٙ رئصش لذ اػبفٛخ ثًٓبو انٓٛئخ اغشاق 

  ٔانجششٚخ انًبدٚخ انٓٛئخ ايكبَٛبد يذذٔدٚخ ، 

  يُز انًجبل ْزا فٙ ٔاسؼخ ثزجشثخ انًذبسجبد يذكًخ لؼبح رًزغ 
   1987، 

 

 ْزا فٙ انًذبسجبد يذكًخ اخزظبص ػهٗ اإلثمبء ٚسزذسٍ نزا•
 فٙ انٓٛئخ اػالو ٔجٕثٛخ ػهٗ ثبنزُظٛض االكزفبء يمبثم انًجبل

 فٛٓب، انُمض أٔ ثبنًكبست انزظشٚخ ػذو ثذبالد يخزظشح جبلآ
 

 ثؼغ" فٙ ثبنًكبست انزظشٚخ ٔاجت انًششٔع دظش        
 يٍ 11 انفظم خالف ػهٗ " انؼبو انمطبع أػٕاٌ أطُبف
 انذسزٕس،
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 :ػٍ طالدٛبد انٓٛئخ

 يٍ نهٓٛئخ ٔاسؼخ طالدٛبد انذسزٕس يٍ 130 انفظم أسُذ 
 ٔانزمظٙ ٔانخبص انؼبو انمطبػٍٛ فٙ انفسبد دبالد سطذ خالل
نٓب يب ْٕٔ يُٓب، ٔانزذمك فٛٓب ّٕ  :انزبنٛخ ثبألػًبل انمٛبو ٚخ

 ٔانجذش انزمظٙ أػًبل جًٛغ جشاءا فٙ انكبيهخ انذشٚخ-
 انزفزٛش أػًبل فٙ دظشْب انًششٔع أٌ دٍٛ فٙ ٔانزذمٛك
 ػٍ ٔٚؼٛمٓب ألػًبنٓب يكجّم ْٕٔ آخش اجشاء أ٘ دٌٔ ٔانذجض
 األيٕال، دجض غشاس ػهٗ األخشٖ اإلجشاءاد ثؼغ ارخبر

 انزٙ انمبََٕٛخ انٕسبئم يٍ انٓٛئخ رًكٍٛ ػٍ انًششٔع غفم-
 إلػفبء نذٚٓب شجٓخ، ،يذم األشخبص يضٕل فشع نٓب رسًخ

 (جهت ثطبلخ اسزظذاس)اجشاءارٓب ػهٗ انالصيخ انُجبػخ
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 اإلداساد نشإسبء اإلرٌ ايكبَٛخ انٓٛئخ ػطبءا َمزشح كًب•

 ثٓى ػهمذ انزٍٚ األػٕاٌ ػذ انزذفظٛخ اإلجشاءاد ثبرخبر

 انمؼبء لجم يٍ يهفبرٓى فٙ انذسى اَزظبس فٙ فسبد شجٓبد

 ،(انًشرت طشف ،ٔلف انؼًم ػٍ اٚمبف)

 ثؼٍٛ انمؼبء أخز ػهٗ انًششٔع طهت انزُظٛض َمزشح•

 انٓٛئخ لجم يٍ انًجشاح ٔانزذشٚبد انزذمٛك أػًبل االػزجبس

 دٌٔ انًخزظخ انمؼبئٛخ انٓٛئخ ػهٗ يجبششح انًهف ٔادبنخ

 ،(االَزمبنٛخ انؼذانخ ثًهفبد أسٕح) انًهف فٙ انزذمٛك اػبدح

 يهفبد يزبثؼخ نهٓٛئخ رؼًٍ أدكبيب انًششٔع ثزؼًٍٛ َٕطٙ•

   انمؼبء، ػهٗ انًذبنخ انفسبد
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 انزجبئٓبٚزجّ افشاد انٓٛئخ ثبجشاءاد خبطخ ٔيسزؼجهخ ػُذ •

 نألرٌٔ االسزؼجبنٛخ انمؼبئٛخ،

 

انٕاسدح  انزذبجٛشٚزجّ انزُظٛض ثبنًششٔع ػهٗ سفغ كم •

ثبنمٕاٍَٛ انجبس٘ ثٓب انؼًم نؼًبٌ دك فٙ انٕنٕط انٗ كم 

 االسشٛفبد ٔانًؼطٛبد ٔانٕصبئك انالصيخ،
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 :فٙ رشكٛجخ يجهس انٓٛئخ

 ٔانكفبءاد انخجشاد يٍ ثجًهخ انًجهس رشكٛجخ ثزؼضٚض َٕطٙ•
 ٔكٛفب، كًب

 انجذش ثزمُٛبد انًبو يٍ ٚزًّٛضٔا نًب انمؼبح ػؼٕٚخ رذػٛى•
 انمؼبئٙ، انجٓبص يغ انزُسٛك ٔنؼًبٌ ٔانزمظٙ

 انًبنٛخ فٙ يخزض انٓٛئخ أػؼبء أدذ ٚكٌٕ أٌ ٔجٕة•
 ٔانججبٚخ، انؼًٕيٛخ

 انشلبثخ فٙ يخزض انٓٛئخ أػؼبء أدذ ٚكٌٕ أٌ ٔجٕة•
 ٔانًبنٛخ، اإلداسٚخ

 انذَٛب ٔانسٍ سُخ 15 انٗ انًسزٕججخ انذَٛب األلذيٛخ فٙ انزشفٛغ•
 ػبو، 35 انٗ
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 انششٛذح انذٕكًخ يجبنٙ فٙ انخجشح ششؽ رذلٛك يضٚذ•

 انؼهًٛخ االسٓبيبد ششؽ رٕفش ثبشزشاؽ انفسبد ٔيكبفذخ

 انًزششذٍٛ، فٙ ٔانٕالؼٛخ

 

 يؼبٚٛش ٔفك ثبنًجهس ػؼٕ كم ٔيٓبو يسئٔنٛخ رذذٚذ ٚزجّ•

 يٕػٕػٛخ،
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 :فٙ يشاجؼخ طالدٛبد يجهس انٓٛئخ

 

 ارخبر لشاساد انزؼٓذ انزهمبئٙ،•

 اثذاء انشأ٘ االسزشبس٘ انزهمبئٙ،•

 االَزذاة ٔانزشلٛبد فٙ انخطؾ انٕظٛفٛخ،•

 انزؤدٚت،•

 انًظبدلخ ػهٗ انٓجبد ٔانزجشػبد ٔاالرفبلٛبد،•
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 :فٙ يسبئم يخزهفخ

 ػؼٕٚخ فٙ نهشغٕساد االنٙ انزسذٚذ رمُٛخ اػزًبد ٚزجّ•

 انًجهس،

 رغّٛجّ صجذ ػؼٕ كم رؼٕٚغ ٔجٕة ػهٗ انزُظٛض ٚزجّ•

 جهسبرّ َظف رفٕق أٔ رسبٔ٘ ثُسجخ انًجهس اجزًبػبد ػٍ

 انسُٕٚخ،

ل ٚؼُٗ انٓٛئخ نشئٛس َبئت خطزٙ ادذاس ٚزجّ• ّٔ  ثبنذٕكًخ األ

 انفسبد، يكبفذخ ثًجبل انضبَٙ ٚخزض دٍٛ فٙ انششٛذح

 انٓٛئخ ثًجهس يسبػذ ٔيمشس يمشس خطزٙ ادذاس ٚزجّ•

 ، ثبنًجهس يهذمٍٛ ٚكَٕبٌ
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 ثؤكًهّ 2011 نسُخ 120ػذد اإلؽبس٘ انًشسٕو انغبء ٚزجّ•
ل انجبة أدكبو ٔاديبط ّٔ  انُظٕص نزشزذ رفبدٚب ثبنًششٔع األ

 انمبََٕٛخ،

 انُضاػبد فٙ ثبنُظش انًخزظخ انمؼبئٛخ انجٓخ رذلٛك ٚزجّ•
 ٔانغٛش، ٔانٓٛئخ ٔأػٕآَب ٔأػؼبئٓب انٓٛئخ ثٍٛ انُبشئخ

 انجشنًبَٛخ انهجُخ لشاساد ػهٗ االػزشاػبد دظش ٚزؼٍٛ•
 ْئالء دذٔد فٙ انًمجٕنٍٛ انًزششذٍٛ لبئًخ ثؼجؾ انًكهفخ
 انًخزظخ انمؼبئٛخ انجٓخ كزذذٚذ انًُبصػبد، نزؤثٛذ رفبدٚب
 ٔاسزئُبفٛب، اثزذائٛب فٛٓب ثبنُظش

 دائشح اخزظبص رهغٙ أدكبيب انًششٔع رؼًٍٛ ٚزجّ•
 لبٌَٕ يؼُٗ ػهٗ ثبنًكبست انزظبسٚخ رهمٙ فٙ انًذبسجبد

1987، 
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 انسهطخ ثبػزجبسِ انشؼت َٕاة يجهس أيبو انًٍٛٛ رؤدٚخ ٚزجّ•

 انًخزظخ ْٔٙ انٓٛئخ أػؼبء اَزخبة ػًهٛخ ػهٗ اششفذ انزٙ

 يجبل انٗ اشبسح ثزؼًُّٛ انمسى َض كًشاجؼخ ثًسبءنزٓى

 انٓٛئخ، رذخم
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