مغزوع قاىوٌ املفوضية الكومية ملكافخــة الفضاد لضية 0202
ػّالً دأفىجَ ثٌّجدر ثٌٛع١مز ثٌذعضٛس٠ز ٌٍفضشر ثالٔضمجٌ١ز ٌغٕز  ،9102أفذس ِؾٍغج
ثٌغ١جدر ٚثٌٛصسثء ف ٟثالؽضّجع ثٌّؾضشنٚٚ ،لغ ِؾٍظ ثٌغ١جدر ثٌمجٔ ْٛث٢صٔ ٟقٗ:
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الفصل األول
أحكاو متَيدية
اصه الكاىوٌ وبدء العنل بُ
٠غّ٘ ٝزث ثٌمجٔ "،ْٛلجٔ ْٛثٌّفٛم١ز ثٌم١ِٛز ٌّىجفقز ثٌفغجد ٌغٕز ،"9191
٠ٚؼًّ دٗ ِٓ صجس٠خ ثٌضٛل١غ ػٍ.ٗ١
إلغاء واصتثياء
ٍُ٠غ ٝلجٔ ْٛثٌّفٛم١ز ثٌم١ِٛز ٌٍؾفجف١ز ٚثالعضمجِز ِٚىجفقز ثٌفغجد ٌغٕز
 ،9106ػٍ ٝأْ صظً ؽّ١غ ثٌٍٛثةـ ٚثإلؽشثءثس ٚثٌمٛثػذ ٚثألٚثِش ثٌضٟ
ثصخزس دّٛؽذٗ عجس٠ز إٌ ٝأْ صٍغ ٝأ ٚصؼذي دّٛؽخ أفىجَ ٘زث ثٌمجٔ.ْٛ
صيادة أحكاو الكاىوٌ
صغٛد أفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛف ٟفجٌز صؼجسمٙج ِغ أ ٞلجٔ ْٛآخش إٌ ٝثٌّذ ٜثٌزٞ
٠ض ً٠رٌه ثٌضؼجسك.
تفــضري
ف٘ ٟزث ثٌمجِٔ ،ْٛج ٌُ ٠مضل ثٌغ١جق ِؼٕ ٝآخش:
ُ٠مقـذ دٙج ؽّ١غ أؽٙضر ثٌذٌٚز ف ٟثٌّغض٠ٛجس
"ثألؽٙضر ثٌخجمؼز
ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ " ْٛثٌم١ِٛز ٚثٌٛالة١ز ٚثٌّقٍ١زٚ ،صؾًّ ِؾٍظ ثٌغ١جدر،
ِؾٍظ ثٌٛصسثء ،ثٌٛصثسثس ثٌم١ِٛز ٚثٌٛفذثس
ٚثألؽٙضر ثٌضجدؼز ٌٙجٚ ،ثٌّؾٍظ ثٌضؾش٠ؼٚ ٟثٌّقىّز
ثٌذعضٛس٠ز ٚثٌغٍطز ثٌمنجة١ز ٚثٌٕ١جدز ثٌؼجِز ،دٛ٠ثْ
ثٌّشثؽؼز ثٌؼجِز ،ثٌمٛثس ثٌّغٍقز ٚلٛثس ثٌذػُ
ثٌغش٠غ ٚلٛثس ثٌؾشهز ٚؽٙجص ثٌّخجدشثس ثٌؼجِز
ٚأ ٞلٛثس ٔظجِ١ز أخشٚ ،ٜفىِٛجس ثٌٛال٠جس أٚ
ثأللجٌٚ ُ١ثٌّقٍ١جس ٚوً ثٌّشثفك ثٌضجدؼز ٌضٍه
ثٌقىِٛجسٚ ،ثٌ١ٙتجس ثٌؼجِز ٚثٌّؤعغجس ٚثٌؾشوجس
ثٌض ٟصّضٍه ثٌقىِٛز أعّٙٙج دأٔ ٞغذز أ ٚصٌّٙٛج أٚ
صم َٛدأٛٔ ٞع ِٓ أٔٛثع ثإلؽشثف ػٍٙ١ج أ ٚدذػّٙج
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"ثألِٛثي ثٌؼجِز"

"ثٌشة١ظ"
"ثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز"

"ثٌفغجد"
"ؽشثةُ ثٌفغجد"
"ثٌّفٛم١ز"
"ثٌّٛظف ثٌؼجَ"

أ ٚإػجٔضٙج أ ٚدنّجْ لشٚمٙج ،دٕه ثٌغٛدثْ
ثٌّشوضٚ ٞثٌّقجسف ثٌض ٟصٍّىٙج ثٌذٌٚز أ ٚصغجُ٘
ف ٟسأعّجٌٙج دأٔ ٞغذز ،ثٌ١ٙتجس ثٌؾؼذ١ز ٚثٌؾّؼ١جس
ٚثٌّٕظّجس ثٌطٛػ١ز ثٌّغؾٍز دّٛؽخ لٛثٔٓ١
ثٌغٛدثْ ٚثصقجدثس ٔٚمجدجس ثٌؼّجي ٚثٌقٕجد٠ك
ثٌّٕؾأر دّٛؽخ لٛثِٔٚ ،ٓ١ؤعغجس ثٌمطجع ثٌخجؿ
ثٌض ٟصمشس ثٌّفٛم١ز إخنجػٙج ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ.ْٛ
ُ٠مقذ دٙج وجفز أٔٛثع ثألِٛثي عٛثء وجٔش عجدضز أٚ
ِٕمٌٛزِ ،جد٠ز أ ٚغ١ش ِجد٠ز ،ػمجسثس أ ٚأسثم،ٟ
ٚثٌٛعجةك ٚثٌّغضٕذثس ثٌمجٔ١ٔٛز أ٠ج ً وجْ ؽىٍٙج دّج فٙ١ج
ثإلٌىضش ٟٔٚثٌض ٟصغذش فمج ً إِٔ ٚفؼز ف٘ ٟزٖ
ثٌّّضٍىجس ٌٍذٌٚزٚ ،صؾًّ ثٌضغ١ٙالس ثٌّقشف١ز
ٚثٌضّ ً٠ٛثٌّقشفٚ ٟثٌؾ١ىجس ثٌغ١جف١ز ٚثٌؾ١ىجس
ثٌّقشف١ز ٚأٚثِش ثٌذفغ ٚثألعٚ ُٙثألٚسثق ثٌّجٌ١ز
ٚثٌغٕذثس ٚثٌىّذ١جالس ٚثٌذطجلجس ثالةضّجٔ١ز
ٚخطجدجس ثالػضّجد ٚخطجدجس ثٌنّجْ ٚأ ٞأدٚثس
ِقشف١ز أخش،ٜ
ُ٠مقذ دٗ سة١ظ ثٌّفٛم١ز ثٌّٕقٛؿ ػٍ ٗ١فٟ
ثٌّجدر ،)0(09
ُ٠مقذ دٙج أ ٞأِٛثي ِضأص١ز أِ ٚضققً ػٍٙ١ج دؾىً
ِذجؽش أ ٚغ١ش ِذجؽش ِٓ ثسصىجح أ ِٓ ٞؽشثةُ
ثٌفغجد ٚصؾًّ ثٌّىجعخ ٚثألسدجؿ ثٌٕجصؾز ػٓ صٍه
ثألِٛثي،
٠مقذ دٗ ثعضغالي ثٌّٛظف ثٌؼجَ ٌٍغٍطز (أ ٚثٌضأع١ش
ػٌٍ )ٗ١ضقم١ك ِقٍقز رثص١ز ثٌٍ ٚغ١ش.
ُ٠مقذ دٙج أ ِٓ ٞثٌؾشثةُ ٚثالفؼجي ثٌّزوٛسر فٟ
ثٌّجدر ،6
ُ٠مقذ دٙج ثٌّفٛم١ز ثٌم١ِٛز ٌّىجفقز ثٌفغجد ثٌّٕؾأر
دّٛؽخ ثٌّجدر ،)0(7
ُ٠مقذ دٗ وً ؽخـ صؼ ٕٗ١عٍطز ػجِز إُٔ٠ ٚضخخ
ٌٍم١جَ دٛظ١فز ػجِز ،عٛثء وجْ ٠ؾغً ِٕقذج ً
دعضٛس٠ج أ ٚصؾش٠ؼ١ج ً أ ٚصٕف١ز٠ج ً أ ٚإدثس٠ج ً أ ٚلنجة١ج ً أٚ
ؽذٗ لنجة ،ٟدقفز دثةّز أِ ٚؤلضزِ ،ذفٛع ثألؽش
أ ٚغ١ش ِذفٛع ثألؽش،
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"ثٌّٛظف ثٌؼجَ ثألؽٕذ"ٟ

"ثٌٛفذر "
"ثٌٛظجةف ثٌم١جد٠ز
ثٌؼٍ١ج"
"ثإلدثسر ثٌؼجِز"

ُ٠مقذ دٗ أ ٞؽخـ ٠ؾغً ِٕقذج ً صؾش٠ؼ١ج ً أٚ
صٕف١ز٠ج ً أ ٚإدثس٠ج ً أ ٚثلضقجد٠ج ً ٌذ ٜدٍذ أؽٕذ،ٟ
عٛثء وجْ ِؼٕ١ج ً إِٔ ٚضخذجًٚ ،أ ٞؽخـ ّ٠جسط
ٚظ١فز ػجِز ٌقجٌـ دٍذ أؽٕذ ٟعٛثء ٌقجٌـ
ؽٙجص ػجَ إِٔ ٚؾأر ػجِز ف ٟثٌغٛدثْ،
٠مقذ دٙج ٚفذر ثٌضقم١ك ثٌّٕؾأر دّٛؽخ أفىجَ
ثٌّجدر ،)0(91
ُ٠مقذ دٙج ثٌٛظجةف ِٓ ثٌذسؽز ثأل ٌٝٚفّج فٛق
أِ ٚج ٠ؼجدٌٙج،
ُ٠مقذ دٙج ثإلدثسر ثٌؼجِز ٌٍّفٛم١ز ثٌّٕقٛؿ
ػٍٙ١ج ف ٟثٌّجدر . )0(07

تطبيل الكــاىوٌ
ِ -5غ ػذَ ثإلخالي دأفىجَ ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٌ ٟغٕز  ،0220صغش ٞأفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ
ػٍ:ٝ
(أ) وً ؽشّ٠ز فغجد ثسصىذش وٍٙج أ ٚدؼنٙج ف ٟثٌغٛدثْ أ٠ج ً وجٔش هذ١ؼز
ٚففز ٚؽٕغ١ز ِشصىذٙج،
(ح) وً ؽشثةُ ثٌفغجد ثٌض ٟصمغ خجسػ ثٌغٛدثْ ٠ٚى ْٛثالخضقجؿ ٌقىِٛز
ثٌغٛدثْ ٚفمج ً ٌٍمٛثٔٚ ٓ١ثالصفجل١جس ٚثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ثٌض ٟفجدق ػٍٙ١ج.
جـــزائه وافعال الفضاد
 -6صُؼذ ِٓ فٛس ثٌفغجد ثٌؾشثةُ ٚثالفؼجي ث٢ص١ز:
(أ) ثٌؾشثةُ ثٌّضؼٍمز دجٌّٛظف ثٌؼجَ ٚثٌّغضخذَ ثٌٛثسدر ف ٟثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٟ
ٌغٕز  ،0220ثٌشؽٛرِ ،خجٌفز ثٌّٛظف ثٌؼجَ ثٌمجٔ ْٛدمقذ ثإلمشثس أٚ
ثٌقّج٠ز ،إ عجءر ثٌّٛظف ثٌؼجَ العضؼّجي عٍطز ثإلفجٌز إٌ ٝثٌّقجوّز أٚ
ثالػضمجي ،ثِضٕجع ثٌّٛظف ثٌؼجَ ػٓ ثٌمذل أ ٚثٌّغجػذ ػٍ ٝثٌٙشح،
ٚؽشثء ثٌّٛظف ثٌؼجَ أِ ٚضث٠ذصٗ فِ ٟجي دطش٠مز غ١ش ِؾشٚػز،.
(ح) ثٌؾشثةُ ثٌ ُّخٍز دغ١ش ثٌؼذثٌز ثٌٛثسدر ف ٟثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٌ ٟغٕز ،0220
ؽٙجدر ثٌضٚس ٚثخضالق ثٌذٕ١ز ثٌذجهٍز ثعضخذثَ دٕ١ز ِغ ثٌؼٍُ دذطالٔٙج،
إصالف ثٌذٕ١ز أ ٚإخفجةٙج ،لذٛي ؽضثء ٌقّج٠ز ثٌؾجٔ ِٓ ٟثٌؼمٛدز ،ثٌضقشف
ف ٟثألِٛثي دطش٠مز ثٌغؼ إٌّٔ ٚغ ثٌقؾض أ ٚثٌضٕف١ز ٚثٌضأع١ش ػٍ ٝع١ش
ثٌؼذثٌز، ،
(ػ) إعجءر ثعضؼّجي ثٌغٍطز دغشك صقم١ك ِٕفؼز ؽخق١ز ٌٕفغٗ أٌٍ ٚغ١ش،
(د) سؽٛر ثٌّٛظف ٓ١ثٌؼجِٚ ٓ١ثألؽجٔخ ٚفمج ً ألفىجَ ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٌ ٟغٕز
،0220
(٘ـ) ثٌؾشثةُ ثٌٛثلؼز ػٍ ٝثٌّجي ثٌؼجَ ٚفمج ً ٌٍمٛثٔ ٓ١رثس ثٌقٍز،
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ؽشثةُ ثٌضٙشح ثٌنش٠ذ ٟثٌٛثسدر ف ٟثٌمٛثٔ ٓ١رثس ثٌقٍز،
ؽشثةُ ثٌضٙش٠خ ثٌؾّشو ٟثٌٛثسدر ف ٟلجٔ ْٛثٌؾّجسن ٌغٕز ،0296
ٚصؼذ٠الصٗ،
ؽشثةُ ثٌغشثء ثٌقشثَ ٚثٌّؾذ ٖٛثٌٛثسدر ف ٟلجِٔ ْٛىجفقز ثٌغشثء ثٌقشثَ
ٚثٌّؾذٌ ٖٛغٕز  0292أ ٚأ ٞلجٔ ْٛآخش ٠قً ِقٍٗ،
ثإلعشثء دال عذخ ٚفمج ً ألفىجَ لجٔ ْٛثٌّؼـــــــجِالس ثٌّذٔ١ز ٌغٕز 0294
أ ٚأ ٞلجٔ،ْٛ
ػذَ إصذجع ٔظُ ثٌؾفجف١ز ٚثٌضٕجفظ ٚفك ِؼج١٠ش ِٛمٛػ١ز ف ٟثصخجر
ثٌمشثسثس أ ٚصٛص٠غ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دئؽشثءثس ػمٛد ثٌؾشثء
ٚثٌّؾجسوز ف ٟثٌّٕجلقجس ٚثٌّضث٠ذثس ٚثٌّؼٍِٛجس رثس ثٌقٍز ثٌٛع١مز
دئسعجء ثٌؼمٛد ٚلٛثػذ ثٌّٕجلقز ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج ف ٟثٌمٛثٔٚ ٓ١ثٌٍٛثةـ
رثس ثٌقٍز،
إخفجء أ ٚثعضالَ ثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز أ ٚصقٍٙ٠ٛج إٌِّ ٝضٍىجس أِ ٚؼذثس
أ ٚأدٚثس ثعضخذِش أ ٚوجٔش ُِؼذر ٌالعضخذثَ أُ ٚخٍطش ٘زٖ ثٌؼجةذثس
دّّضٍىجس ثوضغذش ِٓ ِقجدس ِؾشٚػز،
أٌٍٛ٠ز أ ِٓ ٞثألسثم ٟأ ٚثٌّٛؽٛدثس دقٛسر ِؾذ٘ٛز ألِٛ ٞظف
ػجَ،
ؽشّ٠ز غغً ثألِٛثي ثٌٛثسدر ف ٟلجِٔ ْٛىجفقز غغً ثألِٛثي ٚصًّ٠ٛ
ثإلس٘جح ٌغٕز ،9104
ثٌضؼذ ٞػٍ ٝأسك صسثػ١ز أ ٚأسك فنجء أِ ٚذجٍِّٔٛ ٟوز ٌٛلف
خ١ش ٞأ ٚإلفذ ٜثٌؾٙجس ثٌض ٟصضذغ ألؽٙضر ثٌذٌٚز أ ٚإفذ ٜؽشوجس
ثٌّغجّ٘ز ٚرٌه دضسثػضٙج أ ٚإلجِز إٔؾجءثس دٙج أ ٚؽغٍٙج أ ٚثالٔضفجع دٙج
دأ٠ز فٛسر أ ٚصغ ً١ٙرٌه ٌٍغ١ش دأ٠ز هش٠مز،
صخق١ـ أ ٞػمجسثس أ ٚأسثم ٟأ ٚأِٛثي ٍِّٛوز ٌٍذٌٚز أل ٞؽخـ
أ ٚفضح ع١جع ٟإِٔ ٚظّز خالفج ً ألفىجَ ثٌمٛثٔ،ٓ١
ثٌّّجسعجس ثٌفجعذر أ ٚغ١ش لجٔ١ٔٛز ثٌٛثسدر ف ٟلجٔ ْٛثالٔضخجدجس ٌغٕز
،َ9109
ثٌؾشثةُ ثٌض ٟصؼضذش ؽشثةُ فغجد ٚفمج ً ٌالصفجل١جس ثٌذ١ٌٚز ٚثإللٍ١ّ١ز ثٌضٟ
فجدق ػٍٙ١ج ثٌغٛدثْ،
أ ٞؽشثةُ أخش ٜصؼضذش ؽشثةُ فغجد ف ٟثٌمٛثٔ ٓ١ثٌٕجفزر.

الفصل الثاىي
املـفــــــوضية
إىغاء املفوضية ومكزٍا ومضؤوليتَا
 )0( -7صٕؾأ ِفٛم١ز ِغضمٍز ٌّىجفقز ثٌفغجد صغّ " ٝثٌّفٛم١ز ثٌم١ِٛز ٌّىجفقز
ثٌفغجد" ٠ٚىٌٙ ْٛج ؽخق١ز ثػضذجس٠ز ٚخجصُ ػجَ ٚثٌقك ف ٟثٌضمجم ٟدجعّٙج
دثخً ٚخجسػ ثٌغٛدثْ.
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(٠ )9ى ْٛثٌّمش ثٌشة١غٌٍّ ٟفٛم١ز دٛال٠ز ثٌخشهٌٙٚ َٛج أْ صٕؾب فشٚػج ً
دجٌٛال٠جس أ ٚثأللجٌ ُ١فغخ ِمضن ٝثٌقجي.
( )3صى ْٛثٌّفٛم١ز ِغؤٌٚز ػٓ أدثء أػّجٌٙج ٌذ ٜثٌّؾٍظ ثٌضؾش٠ؼ.ٟ
أٍـداف املفوضية
 -9صؼًّ ثٌّفٛم١ز ػٍ ٝصقم١ك ثأل٘ذثف ث٢ص١ز:
(أ) فّج٠ز ثٌّجي ثٌؼجَ ٚثٌخجؿ ِٚىجفقز ثٌفغجد ف ٟثٌّؾجالس ثٌغ١جع١ز
ٚثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ٚثٌؼجةذثس
ثإلؽشثِ١ز،
(ح) إسعجء ِذذأ ثٌؾفجف١ز ٚثٌٕضث٘ز ف ٟثٌّؼجِالس ثٌّجٌ١ز ٚثإلدثس٠ز دّج ٠ىفً
صقم١ك ثإلدثسر ثٌشؽ١ذر ألِٛثي ثٌذٌٚز ٚثالعضخذثَ ثألِغً ٌٙج ٚػذَ
ثالػضذثء ػٍٙ١ج ٚػٍ ٝفمٛق ثٌغ١ش،
(ػ) صؼض٠ض ِذذأ ثٌّغجءٌز ٌىً ؽخـ ِّٙج وجْ ِٛلؼٗ ٚإسعجء ِذجدا
ثٌّغجٚثر ٚصىجفؤ ثٌفشؿ ٚثٌؼذثٌز،
(د) فّج٠ز ثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ِٓ ْٛثٌفغجد،
(٘ـ) صؾؾ١غ ٚصفؼ ً١دٚس ِؤعغجس ِٕٚظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٔٚ ٟثإلػالَ فٟ
ِىجفقز ثٌفغجد ٚصٛػ١ز أفشثد ثٌّؾضّغ دّخجهشٖ ٚصٛع١غ ٔطجق ثٌّؼشفز
دٛعجةً ٚأعجٌ١خ صؼضص ثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌفغجد،
( )ٚصشع١خ ع١جعجس فؼجٌز دجٌضٕغ١ك ِغ ثٌؾٙجس رثس ثٌقٍز ٌّٕغ ثٌفغجد
ِٚىجفقضٗ ٚثٌٛلج٠ز ِٕٗ ٚدسء ِخجهشٖ ٚآعجسٖ،
(ص) صٕف١ز ثٌضضثِجس ثٌغٛدثْ دّٛؽخ ثالصفجل١جس ثٌذ١ٌٚز ٚثإللٍ١ّ١ز فِ ٟؾجي
ِىجفقز ثٌفغجد،
(ؿ) صؼض٠ض ٚفّج٠ز فك ثٌققٛي ػٍ ٝثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دجٌفغجدِ ،غ
ِشثػجر فمٛق ث٢خش ٓ٠أ ٚعّؼض،ُٙ
(ه) صؼض٠ض ِؾجسوز ثٌّؾضّغ ٚصؾغ١ذ ِذجدا ع١جدر فىُ ثٌمجٔٚ ْٛفغٓ
إدثسر ؽؤ ْٚثٌذٌٚز ٚثٌّّضٍىجس ثٌؼجِز دٕضث٘ز ٚؽفجف١ز،
(ن) صؼض٠ض ثٌضؼج ْٚد ٓ١أؽٙضر إٔفجر ثٌمجٔٚ ْٛو١جٔجس ثٌمطجع ثٌؼجَ ٚثٌخجؿ
رثس ثٌقٍز.
اختصاصات املفوضية
ِ )0( -2غ ِشثػجر ثالخضقجفجس ٚثٌغٍطجس ثٌّّٕٛفز ٌٍؾٙجس ثٌّخضقز دّىجفقز
ثٌفغجد ،صىٌٍّ ْٛفٛم١ز ف ٟعذ ً١صقم١ك أ٘ذثف ثٌّفٛم١ز ثٌّٕقٛؿ
ػٍٙ١ج ف ٟثٌّجدر  ،9ثالخضقجفجس ث٢ص١ز:
(أ) ٚمغ ثٌغ١جعجس ثٌؼجِز ٚثٌخطو ٚثٌذشثِؼ ٚثٌضذثد١ش ثٌالصِز
ٌّىجفقز ثٌفغجد ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز،
(ح) ِضجدؼز صٕف١ز ثٌغ١جعجس ٚثألٚثِش ٚثٌمشثسثس ثٌّضؼٍمز دّىجفقز
ثٌفغجد،
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صٍم ٟثٌؾىجٚ ٜٚثٌضمجس٠ش ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دجٌفغجد ِٓ
ثألؽخجؿ ِٕٚظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٔٚ ٟثٌضقمك ِٓ فقضٙج ٚثصخجر
ِج ٍ٠ضَ دؾأٔٙج،
إؽشثء دسثعز دٚس٠ز ٌٍضؾش٠ؼجس ٚثٌغ١جعجس ٚثلضشثؿ ثٌضؼذ٠الس
ثٌالصِز دؾأٔٙجٌّٕ ،غ ثٌفغجد ِٚىجفقضٗ،
ثٌضٛف١ز ٌٍؾٙجس ثٌّخضقز ٌّؼجٌؾز ثٌخًٍ ٔٚمجه ثٌنؼف ثٌضٟ
ّ٠ىٓ أْ صؤد ٞإٌ ٝثٌفغجد ف ٟثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث
ثٌمجٔ، ْٛ
ِضجدؼز ِذ ٜل١جَ ثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛدّج ٠ؾخ
ػٍٙ١ج إصثء صطذ١ك ثٌمٛثٔٚ ٓ١ثٌغ١جعجس ٚثٌٕظُ ثٌخجفز دّىجفقز
ثٌفغجد ثٌّجٌٚ ٟثإلدثسٚ ٞثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّؾشِز ٌٗ،
ِضجدؼز صٕف١ز ثالٌضضثِجس ثٌٛثسدر ف ٟثالصفجل١جس ثٌذ١ٌٚز ٚثإللٍ١ّ١ز
ثٌّضؼٍمز دجٌٕضث٘ز ٚثٌؾفجف١ز ِٚىجفقز ثٌفغجد ثٌض ٟفجدق ػٍٙ١ج
ثٌغٛدثْ،
ِضجدؼز ثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ٚثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز ِغ ثٌؾٙجس
ثٌّخضقز دثخً ثٌغٛدثْ ٚخجسؽٗ عٛثء وجْ ِشصىذٙج ِٛظفج ً ػجِج ً
ٚلش ثسصىجدٙج أ٠ ٌُ ٚىٓٚ ،عٛث ًء وجْ ؽخقج ً هذ١ؼ١ج ً أ ٚثػضذجس٠ج،
ٔؾش عمجفز ِىجفقز ثٌفغجد ف ٟثٌّؾضّغ ٚثٌضٛػ١ز دأّ٘١ز فّج٠ز ثٌّجي
ثٌؼجَ ٚثٌّشثفك ٚثٌّّضٍىجس ثٌؼجِز دّج ٠قمك فغٓ إدثسصٙج
ٚثٌّقجفظز ػٍٙ١ج ٚثٌضٕغ١ك ِغ ٚعجةً ثإلػالَ ٚدٚس ثٌؼذجدر
ِٕٚظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٔٚ ٟثٌّؤعغجس ثٌضؼٍ١ّ١ز ٌٍم١جَ دذٚس فجػً
فِ ٟىجفقز ثٌفغجد ٚدظ ثٌم ُ١ثٌفجمٍز ف ٟثٌّؾضّغ ٚصنّٕٙ١ج فٟ
ثٌّٕج٘ؼ ثٌذسثع١ز،
صّغ ً١ثٌغٛدثْ ف ٟثٌّؤصّشثس ٚثٌّقجفً ثٌذ١ٌٚز ٚثإللٍ١ّ١ز ثٌّضؼٍمز
دّىجفقز ثٌفغجد ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز،
ثٌضؼجٚ ْٚثٌضٕغ١ك ِغ ثٌ١ٙتجس ٚثٌّٕظّجس ثإللٍ١ّ١ز ٚثٌذ١ٌٚز ثٌؼجٍِز
فِ ٟؾجي ِىجفقز ثٌفغجد ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ٚ ،هٍخ
ثٌّغجػذر ثٌمجٔ١ٔٛز.
صٕظ ُ١ثٌّؤصّشثس ٚثٌٕذٚثس ٚثٌذٚسثس ٌضذس٠خ ثٌؼجٍِ ٓ١دجألؽٙضر
ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛػٍ ٝثالٌضضثَ دجٌؾفجف١ز ٚثٌٕضث٘ز
ِٚىجفقز ثٌفغجد ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ،ف ٟثألٔؾطز ثٌّجٌ١ز
ٚثاللضقجد٠ز ٚثإلدثس٠ز،
صذس٠خ ثٌؼجٍِ ٓ١دجٌّفٛم١ز ٚصأٌ٘ ٍُٙ١المطالع دّٙجِ،ُٙ
صٍم ٟثٌضمجس٠ش ِٓ ثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛفٛي
دٚس٘ج فِ ٟىجفقز ثٌفغجد ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز،
إػذثد ِؾشٚع ثٌّٛثصٔز ثٌغٕ٠ٛز ٌٍّفٛم١ز ٚسفؼٙج ٌٍّؾٍظ
ثٌضؾش٠ؼٌٍّٛ ٟثفمز ػٍٙ١ج،
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ثٌّقجفظز ػٍ ٝعش٠ز ِقجدس ثٌّؼٍِٛجس ٚصٛف١ش ثٌقّج٠ز ثٌمجٔ١ٔٛز
ٚثٌٛظ١ف١ز ٚثٌؾخق١ز ٌٍّذٍغٚ ٓ١ثٌؾٛٙد ٚثٌخذشثءٚ ،فمج ً ألفىجَ
ثٌٍٛثةـ ثٌض ٟصقذد إؽشثءثس فّج٠ضٚ ُٙثٌضذثد١ش ثٌخجفز دزٌه،
ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ٚثإلفقجءثس ثٌّضؼٍمز دجٌفغجد،
ٚصقٕ١فٙج ٚصقٍٍٙ١جٚ ،إٔؾجء لجػذر د١جٔجس ٌقّج٠ز ثٌٕضث٘ز ٚثٌؾفجف١ز
ِٚىجفقز ثٌفغجد،
سفغ صمش٠ش عٌٍّٕ ٞٛؾٍظ ثٌضؾش٠ؼ ٟػٓ أدثء ثٌّفٛم١ز ،ػٍ ٟأْ
ٕ٠ؾش ثٌضمش٠ش ثٌغٌٍٕ ٞٛؼجِز،
ٚمغ ثٌ١ٙىً ثٌضٕظٚ ّٟ١ثٌٛظ١فٌٍّ ٟفٛم١ز ٚسفؼٗ ٌّؾٍظ
ثٌٛصسثء،
ثٌضؼ ٓ١١ف ٟثٌٛظجةف ثٌم١جد٠ز ثٌؼٍ١ج ٚسفؼٙج ٌّؾٍظ ثٌٛصسثء
الػضّجد٘ج،
ثٌضٕغ١ك د ٓ١ثٌّؤعغجس ٚثٌؾٙجس ثٌّخضٍفز إلصثٌز ِؼٛلجس ػًّ
ثٌّفٛم١ز ٚصقم١ك أ٘ذثف ٘زث ثٌمجٔ،ْٛ
ٚمغ ثٌخطو ٚثٌذشثِـــــــؼ ثٌالصِز ٌضقغ ٓ١أدثء ثٌّفٛم١ز
ٚص٠جدر ثٌفؼجٌ١ز ٚثصخجر ِج ٍ٠ضَ ِٓ لشثسثس ٚإؽشثءثس ٌضٕف١ز٘ج،
إفذثس ثٌٍٛثةـ ثٌذثخٍ١ز ٌضٕظ ُ١أػّجٌٙج ٚثؽضّجػجصٙج.

صلطات املفوضية
 )0( -01صىٌٍّ ْٛفٛم١ز ف ٟعذِّ ً١جسعز ثخضقجفجصٙج ثٌٛثسدر ف ٟثٌّجدر 2
ثٌغٍطجس ث٢ص١ز:
(أ) ثٌضقم١ك ف ٟأٚؽٗ ثٌفغجد ثٌّجٌٚ ٟثإلدثس ٞف ٟأ ٞإؽشثءثس أٚ
ِؼجِالس أ ٚػمٛد صذشِٙج أ ِٓ ٞثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث
ثٌمجٔٚ ،ْٛثٌضقم١ك ِغ ثٌّٛظف ٓ١ثٌؼجِٚ ٓ١ثٌّٛظف ٓ١ثٌؼجِٓ١
ثألؽجٔخ،
(ح) ثصخجر ثإلؽشثءثس ثٌمجٔ١ٔٛز ٚثإلدثس٠ز ثٌالصِز دؾأْ أ ٞػمذ أِ ٚؼجٍِز
٠ضذ ٓ١أٔٙج صٕط ٞٛػٍ ٝفغجد ،أ ٚأٔٗ ٠ؾش ٞصٕف١ز٘ج دجٌّخجٌفز ألفىجَ
ثٌمٛثٔٚ ٓ١ثٌٍٛثةـ،
(ػ) إفجٌز ثٌّخجٌفجس ٚثٌضؾجٚصثس ثٌّضؼٍمز دجٌفغجد ثٌّجٌ ٟأ ٚثإلدثس ٞثٌضٟ
٠غفش ػٕٙج ثٌضقم١ك إٌ ٝثٌؾٙجس ثٌؼذٌ١ز أ ٚثٌؾٙجس ثٌشلجد١ز ،دقغخ
ثٌقجي ،ػٍ ٝأْ ٠ضُ إدالؽ ثٌؾٙز ثٌض٠ ٟضذغ ٌٙج ثٌؾخـ ثٌّخجٌف،
( د) هٍخ فقـ إلشثسثس ثٌزِز ِٓ ثٌؾٙجس ثٌّخضقز إرث ألضنٟ
ثٌضقم١ك رٌه،
(٘ـ) هٍخ ثالهالع ػٍِ ٝؾش٠جس ع١ش أ ٞإؽشثءثس ِضؼٍمز دجٌفغجد ثٌّجٌٟ
أ ٚثإلدثس ِٓ ٞثٌؾٙجس ثٌّؼٕ١ز،
( )ٚهٍخ إؽشثء ثٌضقم١مجس ثٌالصِز دؾأْ أِٛ ٞمٛع ٠ذخً مّٓ
ثخضقجفجس ثٌّفٛم١ز ِٓ ثٌٕ١جدز ثٌؼجِز،
7

(ص)
(ؿ)
(ه)
()ٞ
(ن)
(ي)

إدشثَ ثٌؼمٛد ٚثالصفجل١جس ثٌالصِز ألدثء أػّجي ثٌّفٛم١ز،
هٍخ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌٛعجةك ٚثٌّغضٕذثس ثٌّضؼٍمز دأِٛ ٞمٛع أٚ
ؽى ٜٛل١ذ ثٌٕظش أِجَ ثٌّفٛم١ز ِٓ أ ِٓ ٞثألؽٙضر ثٌخجمؼز
ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛأ ٚؽخـ أ ٚؽٙز أخش،ٜ
ثعضذػجء أ ٞؽخـ ،أِٛ ٚظف ػجَ ،أِٛ ٚظف ػجَ أؽٕذٌٍّ ٟغٛي
أِجَ ثٌّفٛم١ز ٌٍضقم١ك أ ٚثإلدالء دأِ ٞؼٍِٛجس أ ٚصمذ ُ٠أٞ
ِغضٕذثس أٚ ٚعجةك صطٍذٙج ثٌّفٛم١ز،
إفذثس أٚثِش ثٌقؾض ػٍ ٝأ ٞأِٛثي ِٛمٛع ثٌضقم١ك أ ٚصؾّ١ذ٘ج ،
صؾىٌ ً١ؾجْ صقم١ك دجٌضؾجٚس ِغ ٚص٠ش ثٌؼذي ٚثٌٕجةخ ثٌؼجَ
ٚثٌّشثؽغ ثٌؼجَ أ ٚأٌ ُِٕٙ ٞض ٌٟٛفقش ٚؽشد أفٛي ٚأِٛثي
ِٕٚقشفجس ثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ،ْٛ
صؾىٚ ً١فذثس دثخً ثٌّفٛم١ز ٌّغجػذصٙج ف ٟأدثء ِٙجِٙج
ِّٚجسعز ثخضقجفجصٙج ثٌّضؼٍمز دجٌٛلج٠ز ٚثٌقّج٠ز ٚثٌشلجدز
ٚثٌضقم١ك ٚثٌّضجدؼز ٚثٌضٕغ١ك ِغ ثٌؾٙجس ثألخش ٜرثس ثٌقٍز
ٚغ١ش٘ج ِٓ صذثد١ش ِىجفقز ثٌفغجد.

اصتكاللية املفوضية
 )0( -00صى ْٛثٌّفٛم١ز ِغضمٍز ػٓ ثٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز ٌٙٚج ثالعضمـــالي ثإلدثسٞ
ٚثٌّجٌ ٟثٌالصِ.ٓ١
( )9ال ٠ؾٛص ثٌضأع١ش ػٍ ٝثٌّفٛم١ز ف ٟأدثء أػّجٌٙج ٚال عٍطجْ ػٍٙ١ج ف ٟرٌه
غ١ش ثٌمجٔ.ْٛ
الفصل الثالث
تكويً املـفــــــوضية
رئيط وأعضاء املفوضية
 )0( -09صضى ْٛثٌّفٛم١ز ِٓ سة١ظ ٚعضز أػنجء ِٓ ر ٞٚثٌىفجءر ٚثٌخذشر
ٚثٌق١ذر ٚثالعضمجِز ٚثٌٕضث٘ز ػٍ ٝأْ ٠ىٛٔٛث ِضفشغٌٍ ٓ١ؼًّ دجٌّفٛم١ز.
( )9صىِ ْٛذر ػن٠ٛز سة١ظ ثٌّفٛم١ز ٚأػنجةٙج عش عٕٛثس غ١ش لجدٍز
ٌٍضّذ٠ذ.
(ُ٠ )3قظش ػٍ ٝسة١ظ ثٌّفٛم١ز ٚثألػنجء دؼذ ثٔضٙجء ِذر خذِض ُٙدجٌّفٛم١ز
ثٌؼًّ ف ٟأٚ ٞظ١فز دجٌؾٙجص ثٌضٕف١زٌٍ ٞذٌٚز ٌّذر ال صمً ػٓ عالعز عٕٛثس.
تعيني رئيط وأعضاء املفوضية
وخمصصاتَه وامتياساتَه
ُ٠ )0( -03ؼ ٓ١سة١ظ ٚأػنجء ثٌّفٛم١ز دمشثس ِٓ ِؾٍظ ثٌٛصسثء ِٛٚثفمز
ثٌّؾٍظ ثٌضؾش٠ؼ ِّٓ ٟصضٛفش ف ُٙ١ثألٍ٘١ز ٚثٌىفجءر ٚثٌّؤ٘الس ٚثٌخذشر
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ٚثٌضخقـ ٚثٌّؼشفز دمنج٠ج ثٌفغجد ػٍ ٝأْ ٠ىٛٔٛث ِفشغ ٓ١ألػّجي
ثٌّفٛم١ز،
(ُ٠ )9قذد ِؾٍظ ثٌٛصسثء ِخققجس ثِض١جصثس سة١ظ ٚأػنجء ثٌّفٛم١ز.
عزوط تعيني رئيط وأعضاء املفوضية
٠ -04ؾخ أْ صضٛفش ف ٟسة١ظ ٚأػنجء ثٌّفٛم١ز ثٌؾشٚه ث٢ص١ز:
أْ ٠ى ْٛعٛدثٔ ٟثٌؾٕغ١ز،
(أ)
أْ ٠ى ْٛوجًِ ثألٍ٘١ز ثٌمجٔ١ٔٛز،
(ح)
ثٌق١جد ٚثٌٕضث٘ز ٚثٌىفجءر ٚثالعضمالٌ١ز ثٌّ١ٕٙز،
(ػ)
أال ٠ى ْٛلذ عذمش إدثٔضٗ ف ٟؽشّ٠ز ِخٍز دجٌؾشف أ ٚثألِجٔز،
(د)
أال ٠ى ْٛلذ عذك ٌٗ ص ٌٟٛأ ِٓ ٞثٌّٕجفخ ثٌغ١جد٠ز أ ٚثٌذعضٛس٠ز
(٘ـ)
خالي فضشر ٔظجَ ثٌغالعٚ 0292 ٛ١ٔٛ٠ ِٓ ٓ١فض 00 ٝأدشٌ ً٠غٕز
.9102
حصاىة رئيط وأعضاء املفوضية وحصاىة مكارٍا
 )0( -05ال ٠ؾٛص ثصخجر أ ٞإؽشثءثس لنجة١ز فِٛ ٟثؽٙز سة١ظ ثٌّفٛم١ز أ ٚأٞ
ِٓ أػنجةٙج ػٓ فؼً ٠ضؼٍك دأدثء ثٌّٙجَ ثٌّٛوٍز ثٌ ُٙ١دّٛؽخ أفىجَ ٘زث
ثٌمجٔ.ْٛ
( )9ال ٠ؾٛص ثصخجر أ ٞإؽشثءثس ؽٕجة١ز مذ سة١ظ ثٌّفٛم١ز أ ٚأِٓ ٞ
أػنجةٙج إال دؼذ سفغ ثٌققجٔز ػٕٗ دمشثس ِٓ ثٌّقىّز ثٌذعضٛس٠ز ٚثٌٟ
ف ٓ١صؾى ً١ثٌّقىّز ثٌذعضٛس٠ز صشفغ ثٌققجٔز دمشثس ِٓ ثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج
ػٍ ٝأٔٗ ف ٟفجٌز ثٌضٍذظ دجٌؾشّ٠ز ٠ؾٛص ثٌمذل ػٍ ٝثٌشة١ظ أ ٚثٌؼنٛ
ثٌّؼٕٚ ٟإخطجس سة١ظ ثٌّفٛم١ز فٛسث.
( )3ال ٠ؾٛص دخٛي أِ ِٓ ٞمجس ثٌّفٛم١ز أ ٚصفض١ؾٙج أ ٚثٌقؾض ػٍٙ١ج أٚ
ِقجدسر ث ٚثٌضقفع ػٍ ٝأِّ ِٓ ٞضٍىجصٙج أ ٚثٔضٙجن عش٠ز ثٌّغضٕذثس
ٚثٌّشثعالس ٚثالصقجالس ثٌّضؼٍمز دؼٍّٙج إال دئرْ ِٓ سة١ظ ثٌّفٛم١ز أٚ
دّٛؽخ أِش لنجة.ٟ
خلو ميصب الزئيط أو أي مً األعضاء
٠ )0( -06خٍِٕ ٛقخ ثٌشة١ظ أ ٚأ ِٓ ٞثألػنجء ف ٟأ ِٓ ٞثٌقجالس ث٢ص١ز:
(أ) فمذثْ ثألٍ٘١ز ثٌمجٔ١ٔٛز دّٛؽخ لشثس فجدس ِٓ ِقىّز ِخضقز،
(ح) لذٛي ثالعضمجٌز دٛعجهز ثٌّؾٍظ ثٌضؾش٠ؼ،ٟ
(ػ) ثٌؼضي دمشثس ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌضؾش٠ؼ ٟدجألغٍذ١ز ثٌذغ١طز ف ٟأِٓ ٞ
ثٌقجالس ث٢ص١ز:
ثٔضفجء أ ِٓ ٞثٌؾشٚه ثٌٛثسدر ف ٟثٌّجدر ،04
(أٚالً)
ثإلخالي دأفىجَ ثٌّجدر ،39
(عجٔ١ج)
ثإلص١جْ دغٍٛن غ١ش الةك دٛثؽذجس ٚظ١فضٗ،
(عجٌغج)
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(د) ثٌّشك ثٌز٠ ٞقٛي د ْٚثٌم١جَ دأدثء ِٙجِٗ ٚفمج ً ٌضمش٠ش هذ ٟفجدس
ِٓ ؽٙز ِخضقز لجٔٔٛجً،
(٘ـ) ثٌٛفجر.
( )9ف ٟفجٌز خٍ ٛثٌّٕقخ ٚفمج ً ألفىجَ ثٌذٕذ (ُّ٠ ،)0أل دزثس ثٌى١ف١ز
ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج ف ٟثٌّجدر .)0(03
الفصل الزابع
اإلدارة العــامة
 )0( -07صىٌٍّ ْٛفٛم١ز إدثسر ػجِز صض ٌٝٛثٌؼًّ ثٌفٕٚ ٟثإلدثسٚ ٞثٌّجٌ،ٟ
٠ٚى ْٛػٍ ٝسأعٙج ِذ٠ش ػجَ ِٓ ر ٞٚثٌخذشر ٚثٌىفجءر ٠ضُ صؼ ٕٗ١١دمشثس
ِٓ ثٌّفٛم١ز.
( )9صؼًّ ثإلدثسر ثٌؼجِز صقش إؽشثف ثٌشة١ظ.
اختصاصات اإلدارة العامة
 -09صخضـ ثإلدثسر ثٌؼجِز دج٢ص:ٟ
(أ) ِضجدؼز صٕف١ز ع١جعجس ٚخطو ٚدشثِؼ ثٌّفٛم١ز،
(ح) ِضجدؼز صٕف١ز ثٌضٛؽٙ١جس ٚثٌمشثسثس ثٌقجدسر ِٓ ثٌّفٛم١ز،
(ػ) ثٌضقن١ش الؽضّجػجس ثٌّفٛم١ز،
(د) إػذثد صمجس٠ش دٚس٠ز ٚعٕ٠ٛز ػٓ ثٌؼًّ ٚسفؼٙج ٌٍشة١ظ،
(٘ـ) ثٌم١جَ دأِٙ ٞجَ ٠ىٍفٙج دٙج ثٌشة١ظ أ ٚثألػنجء.
اختصاصات املديز العاو وصلطاتُ
 )0( -02صىٌٍّ ْٛذ٠ش ثٌؼجَ ثالخضقجفجس ٚثٌغٍطجس ث٢ص١ز:
(أ) ص ٌٟٛثٌؾت ْٛثٌّجٌ١ز ٚثإلدثس٠ز ٌٍّفٛم١ز،
(ح) ثالؽشثف ػٍ ٝثٌؼجٍِ ٓ١دجٌّفٛم١ز،
(ػ) ثلضشثؿ ثٌخطو ٚثٌّؼج١٠ش ٌضقغ ٓ١ثألدثء ٚسفؼٙج ٌٍّفٛم١ز،
(د) صٛل١غ ثٌؼمٛد ٚثالصفجل١جس ثٌض ٟصذشِٙج ثٌّفٛم١ز،
(٘ـ) ثػذثد ِمضشؿ ؽذٚي أػّجي ثٌّفٛم١ز ٚسفؼٙج إٌ ٝثٌشة١ظٚ ،ففع
ثٌّىجصذجس ثٌّضؼٍمز دأػّجٌٙج،
( )ٚصمذ ُ٠ثٌّمضشفجس ٌٍّفٛم١ز دؾأْ خطو ٚدشثِؼ ثٌضذس٠خ فِ ٟؾجي
أػّجٌٙج.
(٠ )9ى ْٛثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ِغتٛالً ػٓ أدثء أػّجٌٗ أِجَ ثٌشة١ظ.
الفصل اخلامط
التخكيل
إىغاء الوحدة وتغكيلَا
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 )0( -91صٕؾأ ٚفذر ٌٍضقم١ك دمشثس ِٓ ثٌّفٛم١ز صؼًّ صقش إؽشثف ثٌشة١ظ
ٚصضؾىً ِٓ:
(أ) خذشثء لجٔ ِٓ ٓ١١ٔٛر ٞٚثٌىفجءر ٚثٌضأ٘ٚ ً١ثٌخذشر ثٌض ٟال صمً
ػٓ ػؾش عٕٛثس،
(ح) ٌّشثؽؼِٚ ٓ١قجعذ،ٓ١
(ػ) خذشثء ف ٟثٌضقش ٞثٌؾٕجة،ٟ
(د) خذشثء ف ٟأ ٞصخقـ آخش صش ٜثٌّفٛم١ز ثٌقجؽز إٌ.ٗ١
(٠ )9ؾٛص ٌٍّفٛم١ز هٍخ ثٔضذثح أ ِٓ ٞثٌخذشثء ثٌّؾجس إٌ ُٙ١فٟ
ثٌذٕذ( ِٓ )0أ ٞؽٙز ِضخققز.
( )3صفقً ثٌالةقز ثٌذثخٍ١ز إؽشثءثس ػًّ ثٌٛفذر ٌٚؾجٔٙج ٚوً ِج ٠ضؼٍك
دؼٍّٙج.
اختصاصات الوحدة وصلطاتَا
ِ -90غ ِشثػجر أفىجَ ثٌّجدر  ِٓ 3لجٔ ْٛثإلؽشثءثس ثٌؾٕجة١ز ٌغٕز  ،0220صىْٛ
ٌٍٛفذر ثالخضقجفجس ٚثٌغٍطجس ث٢ص١ز:
(أ) ثٌضقم١ك فٛي ثٌّغجةً أ ٚثٌّٛمٛػجس أ ٚثٌؾىج ٞٚأ ٚثدػجءثس ثٌفغجد
أ ٚثألِٛثي ثٌؼجِز ٚثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز ثٌّضققً ػٍٙ١ج ػٓ هش٠ك
ثٌفغجد،
(ح) ثصخجر ثإلؽشثءثس ثٌضقفظ١ز دّج فٙ١ج فؾض ثألِٛثي ٚفظش ثألؽخجؿ
ِٓ ِغجدسر ثٌذالد خالي فضشر ثٌضقم١ك،
(ػ) ثالهالع ػٍ:ٝ
(أٚالً) وجفز ثٌّغضٕذثس ثٌالصِز ألغشثك ثٌضقم١ك،
(عجٔ١جً) ثألسفذر ٚثٌقغجدجس دٕج ًء ػٍ ٝهٍخ ِٓ ثٌّفٛم١ز،
( د) هٍخ أِ ٞغضٕذثس أ ٚدفجصش أ ٚعؾالس أ ٚػمٛد أ ٚدسثعجس أ ٚخطو
أ ٚدشثِؼ أِ ٚىجصذجس رثس هجدغ ػجد ٞأ ٚعش ٞصش ٜأٔٙج ألصِز
ألغشثك ثٌضقم١ك،
(٘ـ) ثٌذخٛي ف ٟأٚ ٞلش دئخطجس ِغذك أ ٚدذ ْٚإخطجس ف ٟأِ ٞىجْ صجدغ
أل ِٓ ٞثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛدغشك إؽشثء ثٌضقم١ك،
(ِ )ٚؼجٕ٠ز أ ٚفقـ أ ٞأفٛي أ ٚأػّجي أ ٚأِ ٞغضٕذثس أ ٚدفجصش ِجٌ١ز أٚ
عؾالس أ ٚأ ٞأؽٙضر إٌىضش١ٔٚز أ ٚدشثِؼ ِقجعذ١ز أ ٚإؽشثء أٞ
ثخضذجسثس فؼٍ١ز أ ٚصمـ أ ٚثعضخالؿ ٔضجةؼ أ ٚأ ٞإؽشثءثس صىْٛ
مشٚس٠ج ً العضىّجي ثٌضقم١ك،
(ص) هٍخ ثٌّغجػذر ثٌفٕ١ز ِٓ ثٌؾٙجس ثٌّخضقز،
(ؿ) سفغ ٔضجةؼ ثٌضقم١ك ِغ ثٌضٛف١ز ثٌّٕجعذز إٌ ٝثٌّفٛم١ز.
)0( -99

محاية املبلغني والغَود واخلرباء
صض ٌٝٛثٌّفٛم١ز صٛف١ش ثٌقّج٠ز ثٌالصِز ٌٍّذٍغٚ ٓ١ثٌؾٛٙد ٚثٌخذشثء
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ف ٟلنج٠ج ثٌفغجد ٚألجسدٚ ُٙثألؽخجؿ ٚع١م ٟثٌقٍز د ِٓ ُٙأ ٞثػضذثء
أ ٚثٔضمجَ أ ٚصش٘١خ ِقضًّ ِٓ خالي ِج :ٍٟ٠
(أ) صٛف١ش ثٌقّج٠ز ٌ ُٙف ٟأِجوٓ ثلجِض،ُٙ
(ح) ػذَ ثإلفقجؿ ػٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز د٠ٛٙضٚ ُٙأِجوٓ
ٚؽٛدُ٘،
(ػ) ثإلدالء دألٛثٌٚ ُٙؽٙجدثص ِٓ ُٙخالي ثعضخذثَ صمٕ١جس ثالصقجي
ثٌقذ٠غز ٚدّج ٠ىفً عالِض،ُٙ
(د) فّج٠ض ُٙف ٟأِجوٓ ػٍّٚ ُٙصقق ِٓ ُٕٙ١أ ٞصّ١١ض أ ٚعٛء
ِؼجٍِز،
(٘ـ) صٛف١ش أِجوٓ إلٛ٠ثة ُٙػٕذ ثٌنشٚسر،
(  )ٚثصخجر إ ٞإؽشثء أ ٚثٌم١جَ دأ ٞػًّ مشٚس٠ ٞنّٓ عالِض.ُٙ
٠ضُ ثٌذش ف ٟهٍذجس صٛف١ش ثٌقّج٠ز ِٓ ثٌّفٛم١ز ٚفمج ً ٌّج صفشمٗ
ثٌظشٚف ثٌّق١طز دطجٌذ ٟثٌقّج٠ز ػٍ ٝأْ ٠ضُ سفغ ثٌقّج٠ز ػٕ ُٙفجي
صٚثي ثٌظشٚف ثٌض ٟأدس إٌ ٝفشمٙج.

التعزض للنبلغني والغَود واخلرباء
 -93د ْٚثٌّغجط دأ ٞػمٛدز أؽذ ف ٟأ ٞلجٔ ْٛآخش٠ ،ؼجلخ وً ِٓ ٠ضؼشك أٚ
٠ؼضذ ٞأ٠ ٚغب أل ِٓ ٞثٌّذٍغ ٓ١أ ٚثٌؾٛٙد أ ٚثٌخذشثء ،دغذخ ِج لجِٛث دٗ
ٌٍىؾف ػٓ فغجد ،أُ٠ ٚغٟء ِؼجٍِض ُٙأ١ُّ٠ ٚض ف ٟثٌضؼجًِ د ُٕٙ١إّٔ٠ ٚؼِٓ ُٙ
ثإلدالء دؾٙجدثص ُ ٙأ٠ ٚفؾ ٟأِ ٞؼٍِٛجس صضؼٍك د٠ٛٙض ُٙأ ٚأِجوٕ ،ُٙدجٌغؾٓ
ِذر ال صؾجٚص عٕض ٓ١وّج صؾٛص إمجفز إٌ ٝثٌغؾٓ ِؼجلذضٗ دجٌغشثِز.
الييابة املدتصة
 -94صخضـ ثٌٕ١جدز دّذجؽشر ٚصقش٠ه ٚثالؽشثف ػٍ ٝثٌذػج ٞٚثٌؾٕجة١ز فٟ
ثٌؾىج ٞٚثٌّمذِز ثٌٙ١ج ِٓ ثٌّفٛم١ز.
الفصل الضادظ
اصرتداد األموال والعائدات اإلجزامية
اصرتداد األموال العامة
 )0( -95صضجدغ ثٌّفٛم١ز ثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ٚثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز ،أ ٚلّ١ز ِج
صُ ثٌققٛي ػٍِٕ ِٓ ٗ١فؼز ٌٛٚ ،ثٔضمٍش إٌ ٝأفٛي ثٌفجػً أ ٚفشٚػٗ أٚ
إخٛصٗ أ ٚصٚؽٗ أ ٚأفٙجسٖ أ ٚألجسدٗٚ ،ثٌض ٟصُ ثٌققٛي ػٍٙ١ج ػٓ
هش٠ك أ ِٓ ٞؽشثةُ ثٌفغجد ثٌٛثسدر ف ٟأفىجَ ثٌّجدر ٚ ،6فمج ً ٌٕضجةؼ
ثٌضقم١كٚ ،رٌه دجٌضٕغ١ك ِغ ثٌؾٙجس رثس ثٌقٍز.
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صٛدع ثألِٛثي ثٌؼجِز ٚثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز ثٌض ٟصُ ثعضشدث٘ج ٚفمج ً ألفىجَ
ثٌذٕذ ( )0ف ٟخضٕ٠ز ثٌذٌٚز.

اصرتداد األموال مً اخلارج
٠ -96ؾٛص ٌٍّفٛم١ز ف ٟفجٌز ٚؽٛد ثالِٛثي دجٌخجسػ أْ صطٍخ دجٌضٕغ١ك ِغ
ثٌؾٙجس ثٌّخضقز ثعضشدثد أِّ ٞضٍىجس أ ٚػجةذثس إؽشثِ١ز ِضققً ػٍٙ١ج ِٓ
ثٌؾشثةُ ٚثالفؼجي ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج ف٘ ٟزث ثٌمجٔ ِٓ ْٛأ ٞؽٙز لنجة١ز أؽٕذ١ز.
التعاوٌ الدولي
٠ )0( -97ؾٛص ٌٍؾٙجس ثٌّخضقز ،دٕج ًء ػٍ ٝهٍخ ِٓ ثٌّفٛم١ز ،أْ صأِش دضؾّ١ذ
أِ ٚقجدسر أ ٚثٌقؾض ثٌضقفظ ٟػٍ ٝثألِٛثي ٚثٌؼجةذثس ثإلؽشثِ١ز ثٌٕجصؾز
ػٓ أ ِٓ ٞثٌؾشثةُ ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج ف٘ ٟزث ثٌمجٔ ِٓ ْٛأ ٞدٌٚز صشدطٙج
دٙج ثصفجل١ز ُِقذق ػٍٙ١ج.
( )9صخضـ ثٌّقجوُ ثٌغٛدثٔ١ز دٕظش ثٌذػـج ٜٚثٌّذٔ١ز ثٌّشفٛػز ِٓ لذً ثٌذٚي
ثألهشثف ف ٟثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضقذر ٌّىجفقز ثٌفغجد ِٓ ثؽً ثالػضشثف
دقمٙج ف ٟثٌّّضٍىجس ثٌّضققً ػٍٙ١ج ِٓ ؽشثةُ ثٌفغجد.
التعاوٌ الداخلي
 )0( -99ػٍ ٝوً أؽٙضر ثٌذٌٚز ثٌضؼج ْٚػٍ ٝثٌٛؽٗ ثألِغً ٌىؾف ؽشثةُ ثٌفغجد
ٚثإلدالؽ ػٕٙج.
(٠ )9ؾخ ػٍ ٝثٌّؤعغجس ثٌّجٌ١ز ٚثٌّؤعغجس غ١ش ثٌّجٌ١ز ثصخجر صذثد١ش
ثٌؼٕج٠ز ثٌٛثسدر ف ٟلجِٔ ْٛىجفقز غغً ثألِٛثي  ٚصّ ً٠ٛثإلس٘جح ٌغٕز
 ٚ 9104ؽّ١غ ثٌمٛثٔ ٓ١رثس ثٌقٍز.
الفصل الضابع
االحكاو املالية
املوارد املالية للنفوضية
 -92صضى ْٛثٌّٛثسد ثٌّجٌ١ز ٌٍّفٛم١ز ِٓ ث٢ص:ٟ
(أ) ِج صخققٗ ٌٙج ثٌذٌٚز ِٓ ثػضّجدثس،
(ح) ثٌّٕـ ِٓ ثألؽٙضر ٚثٌؾٙجس ثٌض ٟال صخنغ ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛثٌضٟ
صٛثفك ػٍٙ١ج ثٌّفٛم١ز ٚفمج ً ألفىجَ ثٌمٛثٔ ٓ١رثس ثٌقٍز،
(ػ) أِٛ ٞثسد أخشٛ٠ ٜثفك ػٍٙ١ج ثٌّؾٍظ ثٌضؾش٠ؼ.ٟ
مواسىة املفوضية
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 -31صىٌٍّ ْٛفٛم١ز ِٛثصٔز عٕ٠ٛز ِغضمٍز صُؼذ ٚفمج ً ٌألعظ ثٌّؼّٛي دٙج ف ٟثٌذٌٚز
٠ٚشفؼٙج سة١ظ ثٌّفٛم١ز دؼذ إؽجصصٙج ٌشة١ظ ِؾٍظ ثٌٛصسثء ٌضذسػ مّٓ
ثٌّٛثصٔز ثٌغٕ٠ٛز ثٌؼجِز ٌٍذٌٚز.

إيداع أموال املفوضية وحفظ الدفاتز واحلضابات
 )0( -30صٛدع ثٌّفٛم١ز أِٛثٌٙج ف ٟفغجدجس ِقشف١ز ٚفمج ً ألفىجَ ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّٕظّز
ٌزٌه .
(٠ )9ؾخ ػٍ ٝثٌّفٛم١ز ففع ثٌقغجدجس ٚثٌذفجصش ٚفمج ً ٌألعظ ثٌّقجعذ١ز
ثٌغٍّ١ز.
املزاجعـــــــة
٠ -39م َٛدٛ٠ثْ ثٌّشثؽؼز ثٌؼجِز دّشثؽؼز فغجدجس ثٌّفٛم١ز ٚرٌه فٙٔ ٟج٠ز وً
عٕز ِجٌ١ز.
الفصل الثامً
أحكاو عامة
إلشامية تيفيذ تدابري وقزارات
وتوجيَات املفوضية
 -33ػٍ ٝثألؽٙضر ثٌخجمؼز ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔٚ ْٛأ ِٓ ٞثٌؼجٍِ ٓ١دٙج ،ثالٌضضثَ
دضٕف١ز ثإلؽشثءثس ٚثٌضذثد١ش ٚثٌمشثسثس ٚثٌضٛؽٙ١جس رثس ثٌقٍز دّىجفقز ثٌفغجد
ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ثٌقجدسر ِٓ ثٌّفٛم١ز.
صزية املعلومات
ُ٠ -34قظش ػٍ ٝثٌشة١ظ ٚأػنجء ثٌّفٛم١ز ٚثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ٚثٌؼجٍِ ٓ١دجٌّفٛم١ز
ٚثٌخذشثء ثٌز ٓ٠صغضؼ ٓ١د ،ُٙإفؾجء أ ِٓ ٞثألعشثس أ ٚثٌّؼٍِٛجس أ ٚثٌذ١جٔجس
ثٌضٚ ٟفٍش إٌ ٝػٍّ ُٙدغذخ أدثةٌّٙ ُٙجِٚ ُٙرٌه أعٕجء صٌٛ ُٙ١ٌٛظجةف ُٙأٚ
ِٙجِٚ ُٙدؼذ ثٔضٙجةٙج.
عدو التنتع باحلصاىة
 -35ػٍ ٝثٌشغُ ِٓ أٔ ٞـ ف ٟأ ٞلجٔ ْٛآخش ال ٠ضّضغ أ ٞؽخـ دأ ٞفقجٔز فٟ
أ ٞإؽشثءثس صقم١ك صضخز دٛعجهز ثٌّفٛم١ز.
خمالفة أحكاو الكاىوٌ
ُ٠ )0( -36ؼجلخ وً ِٓ ُ٠خجٌف أفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛأ ٚثٌٍٛثةـ ثٌقجدسر دّٛؽذٗ
دألق ٝػمٛدز ِمشسر ف ٟثٌمجٔ ْٛثٌّؾشَ ٌضٍه ثٌّخجٌفز.
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(ُ٠ )9ؼجلخ ػٍ ٝثٌؾشٚع ف ٟثٌؾشثةُ ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج ف٘ ٟزث ثٌمجْٔٛ
دؼمٛدز ثٌؾشّ٠ز ثٌضجِز.
(ُ٠ )3ؼجلخ ثٌؾش٠ه أ ٚثٌّضذخً أ ٚثٌ ُّقشك ف ٟثٌؾشثةُ ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج
ف٘ ٟزث ثٌمجٔ ْٛدؼمٛدز ثٌفجػً ثألفٍ.ٟ
غٓ ثٌٕ١ز ُ٠ؼجلخ دّقجدسر ِج ٠ذفؼٗ ثٌشثؽ ٟأٚ
(ِ )4غ ِشثػجر فك ثٌغ١ش ف ُ
ثٌٛع١و ػٍ ٝعذ ً١ثٌشؽٛر هذمج ً ألفىجَ ٘زث ثٌمجٔ.ْٛ
( )5ف ٟفجٌز ثٌقىُ دجٌغشثِز ٠ؾخ أال صمً ػٓ لّ١ز ػجةذثس ؽشثةُ ثٌفغجد
ثٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ج ف٘ ٟزث ثٌمجٔ.ْٛ
(٠ )6ؾٛص ثٌضخف١ف ٌىً ِٓ ٠ذجدس إٌ ٝإدالؽ ثٌغٍطجس ػٓ أ ٞؽشّ٠ز ِٓ
ؽشثةُ ثٌفغجد أُ٠ ٚمذَ د١جٔجس أِ ٚؼٍِٛجس صُغ ًٙوؾفٙج أ ٚوؾف
ِشصىذٙ١ج أ ٚثٌمذل ػٍ ُٙ١أ ٚصغجػذ ف ٟثعضشدثد ثألِٛثي أ ٚثٌؼجةذثس
ثإلؽشثِ١ز.
اصتئيافات قزارات املفوضية
٠ -37ؾٛص ألِ ٞضنشس ِٓ لشثسثس ثٌّفٛم١ز دقؾض ثألِٛثي أ ٚصؾّ١ذ٘ج أْ
٠غضأٔف أِجَ ثٌّقىّز ثٌؼٍ١ج ثٌّخضقز فِ ٟذر ألقج٘ج أعذٛػ ِٓ ٓ١صجس٠خ
فذٚس ثٌمشثس.
االفضاء باملصلخة والتيخي
٠ -39ؾخ ػٍ ٝثٌشة١ظ ٚأػنجء ثٌّفٛم١ز ٚثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ٚثٌؼجٍِ ٓ١دجٌّفٛم١ز
ثإلفنجء ػٓ أِ ٞقٍقز صشدط ُٙدأِٛ ٞمٛع ِطشٚؿ أِجَ ثٌّفٛم١ز الصخجر
لشثس دؾأٔٗ ٚثٌضٕق ٟػٓ أ ٞثؽضّجع ٕ٠ؼمذ أ ٚإؽشثء ُ٠ضخز دؾأْ رٌه ثٌّٛمٛع.
التكــــــــــادو
 -32ػٍ ٝثٌشغُ ِٓ أٔ ٞـ ٚسد ف ٟأ ٞلجٔ ْٛال صغمو دػج ٜٚثٌفغجد  ٚدػجٜٚ
ثالعضشدثد ٚثٌضؼ٠ٛل ثٌّضؼٍك دٙج دجٌضمجدَ.
أداء الكضــــــــــــــــه
٠ )0( -41ؤد ٞثٌشة١ظ ٚأػنجء ثٌّفٛم١ز أِجَ سة١ظ ِؾٍظ ثٌٛصسثء لذً أدثء
ِٙجِ ُٙثٌمغُ ث٢صٔ ٟقٗ:
ػٕ١ش سة١غج ً  /ػنٛث ً دّفٛم١ز ِىجفقز ثٌفغجد
أٔج ٚ 111111111لذ ُ
ٚثعضشدثد ثألِٛثي ثٌؼجِز ،ألغُ دجهلل ثٌؼظ ُ١أْ أوشط ٚلضٌ ٟخذِز
ثٌّفٛم١ز ٚأْ أل َٛدأدثء ٚثؽذجص ٟد ْٚخؾ١ز أِ ٚقجدجر أ ٚعٛء ٔ١ز ٚأال
أوؾف أل ٞؽخـ غ١ش ِخٛي ٌٗ لجٔٔٛج ً أ٠ز ِؼٍِٛجس أ ٚصمجس٠ش أٚ
د١جٔجس أِ ٚغضٕذثس صقً ٌؼٍّ ٟأعٕجء صٕف١ز ِٙجِ ٟعٛثء دطش٠مز ِذجؽشر
أ ٚغ١ش ِذجؽشر.
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(٠ )9ؤد ٞثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ٚثٌؼجٍِ ٓ١دجٌّفٛم١ز لذً أدثء ِٙجِ ُٙرثس ثٌمغُ
ثٌّٕقٛؿ ػٍ ٗ١ف ٟثٌذٕذ ( )0أػالٖ أِجَ سة١ظ ثٌّفٛم١ز،

إقزارات الذمة املالية
ُ٠ -40مذَ ثٌشة١ظ ٚثألػنجء ٚثٌّذ٠ش ثٌؼجَ ،دؼذ أدثة ُٙثٌمغُ ،إلشثسثس ثٌزِز ثٌّجٌ١ز
ٌٍؾٙز ثٌّخضقز.
صلطــــة إصدار اللوائح
٠ -49ؾٛص ٌٍّفٛم١ز إفذثس ثٌٍٛثةـ ثٌالصِز ٌضٕف١ز أفىجَ ٘زث ثٌمجٔ ْٛػٍ ٝأْ
صضنّٓ ثٌّغجةً ث٢ص١ز:
ؽشٚه خذِز ثٌؼجٍِ ٓ١دجٌّفٛم١ز دّٛثفمز سة١ظ ِؾٍظ ثٌٛصسثء،
(أ)
(ح) الةقز صٕظ ُ١أػّجي ثٌٛفذر.
عَــــــــــــادة
بًذا أشًد بأى جملسا السيادة والوسراء قد أجاسا قانوى مكافحة الفساد لسهة  ،0202يف جلستٌ رقم ( )
يف الي ــوم ________ مـ ــو شً ـ ــز __________ سهة 2440يـ ،املواف ـ ــق اليـ ـ ـ ـ ــوم
______ م ـ ـ ـ ــو شًـ ـ ــز _________ سهـ ـ ــة 0202م
الفزيل أول ركً/
عبد الفتاح الربٍاٌ عبد الزمحً
رئيـــط دللــــط الضيــــادة

ﯾﻣﻛﻧﻛم ارﺳﺎل ﻣﻼﺣظﺎﺗﻛم وﺗﻌﻠﯾﻘﺎﺗﻛم ﻋﻠﻰ اﻻﯾﻣﯾل ادﻧﺎه :

moj.comms@cabinet.gov.sd
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