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علدث لجىت الحلىق والحسياث والعالكاث الخازجيت ًىم الخميس  27جىان  2012جلست
واصلذ خاللها الىظس في مضسوع اللاهىن ألاساس ي عدد  2012/ 22املخعلم بحماًت املعؼياث الصخصيت
حيث اسخأهف أعظاء اللجىت الحاطسون مىاكضت الىلؼت  2مً الفصل السابع.
وفي هلاصهم ،أفاد أحد ألاعظاء أهه في حالت الخبادل الخجازي بين صسكت جىوسيت وأخسي
أجىبيت ،جخم معالجت أغلب املعؼياث الصخصيت بالضساكت مع مسؤول آخس ،وصدد مً هرا املىؼلم
على طسوزة جدكيم هره املسألت صلب الىلؼت املركىزة وذلك في عالكت بخحدًد املسؤولياث واملحاسبت
وحسليؽ العلىباث عىد الاكخظاء ملترحا بالخالي إطافت ما ًلي إلى الىلؼت املركىزة ً" :خىلى بمفسده أو
بالضساكت مع مسؤول آخس" .وبعسض امللترح على الخصىيذ ،جمذ املصادكت على اعخماده بأغلبيت
ألاعظاء الحاطسيً.
ومً جاهب آخس ،أكد أحد الىىاب على أهميت دعىة الخبراء املخخصين في املجال كصد ػلب
جىطيح بعع املسائل الخلىيت والىلاغ الخالفيت التي ًثيرها املضسوع املعسوض واكترح أن ًخم الاسخماع
إلى كل مً هيئت الىفاذ إلى املعلىمت والهيئت الىػىيت لحماًت املعؼياث الصخصيت.
هرا وبين عظى باللجىت أن املسؤولىن عً املعالجت مً حاملي الجيسياث ألاجىبيت ًخظعىن
بالظسوزة إلى ملخظياث اللاهـىن عدد  71لسىت  2010املخعلم باالسدثماز وبالخالي فئهه ال جدوي مً
وجهت هظسه مً إعادة الخىصيص على ذلك طمً املضسوع املعسوض واكترح جبعا ملا سبم ذكسه حرف
عبازة "جىوس ي أو أجىبي" الىازدة طمً الىلؼت الخاسعت.
وبعسض هرا امللترح على الخصىيذ ،لم ًحع بمصادكت أغلبيت أعظاء اللجىت الحاطسيً.
كما اخخلفذ آزاء ألاعظاء حىل امللترح الري جلدمذ به الهيئت الىػىيت لحماًت املعؼياث
الصخصيت واملخمثل في حعىيع عبازة "سلؼت" الىازدة بالىلؼت  2مً الفصل السابع بعبازة "هيكل"،
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حيث أفاد البعع أهه ًلصد بعبازة "هيكل" مخخلف السلؽ العمىميت ،في حين زأي بعع لاخس عدم
ألاخر بهرا امللترح واعخماد عبازة "سلؼت" كما وزدث باليسخت ألاصليت للمضسوع.
هرا وأفض ى الىلاش إلى املصادكت بأغلبيت أعظاء الحاطسيً على الىلؼت الخاسعت مً الفصل
على الىحى الخالي  " :كل شخص ػبيعي أو معىىي ،جىوس ي أو أجىبيً ،يخمي إلى اللؼاع الخاص أو
العمىمي ،وكل سلؼت عمىميت ،يتولى بمفرده أو بالشراكت مع مسؤول آخر جحدًد ػبيعت املعؼياث
الصخصيت والغاًت مً املعالجت وػسكها".

رئيست اللجنت
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