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كهًة يعاني يدير انجايعة
غعخ شاَع ١املًو غعٛز يحعكٝقل ضيٜقَ ١ػقحكةً ١ٝشسٜقس ٠جػقحطٝ
َٔ خالهلا حتكٝل اغرتاجٝصٝحٗا ٚخططٗا ٚبطازتٗقا ايحطٜٛطٜق ١يًٛققٍٛ
َكاف ايطٜاز ٠عاملٝاًٚ .ققس اٖحُقخ ادتاَعق١

اْقت َٗقِ َقٔ شٛاْقت ادتقٛز٠

ايحعًق قق ِٝادتق ققاَعٖٚ ٞق قق ٛشاْق ققت اذتكق ققٛم ٚايٛاشةق ققاد ايطالبٝق قق ١ايق ققص ٟجٛيٝق قق٘
ادتاَع ققاد املطَٛق قق ١عاملٝققاً ةُٖ ٝقق ١خاق قق١س ٚبٓ ققا ٤عً ٝقق٘ ةغػ ققخ ادتاَع ققٚ ١ظ ققس٠
محاٜق ١اذتكقٛم ايطالبٝق ١ايقد جٗقسف

نقاز َٓقار زاعقِ يًعكقٛم ايطالبٝقق١

املةٓٝقق ١عً قق ٢ةغققؼ قاْ ْٝٛقق ١زاخ ققٌ ادتاَعقق١س ٚشي ققو

ستاٚيقق ١يًكه ققا ٤عً قق٢

ايٓعط ٠ارتاط ١٦ايد جتعٌ ايطايت ٚعقا ٤ياليحعاَقاد ٚايٛاشةقادس ز ٕٚةٕ ٜهقٕٛ
ي٘ َٔ اذتكٛم َا ٜهفٌ ي٘ ظٝا ٠شاَعَ ١ٝػحكطَٛٚ ٠فك.١
ٚجعققس حٚظققس ٠اذتكققٛم ايطالبٝقق١و شٗقق ١جحققٛفط فٗٝققا َكَٛققاد اذتٝققاز
ٚاالغققحكالي ١ٝيًٓعققط

ؾققهاٚ ٣ٚجعًُققاد ايطًةقق ١س نُققا جعُققٌ ايٛظققس ٠عًقق٢

عال ٤ق ١ُٝاذتكٛم ٚايٛاشةاد ايطالب ١ٝبني ةبٓآ٥قا ايطقالثس ملقا هلقا َقٔ َقطزٚز
عً ٢منا ٤ذكاف ١اإلْكاف ٚايعسٍس األَقط ايقصٜ ٟػقاعس

جهق ٜٔٛب٦ٝق ١شاَعٝق١

غً ١ُٝجُعفغ فٗٝا اذتكٛم ٚجُطاع ٢فٗٝا ايكٚ ِٝاألخالم مبا ٜعٛز بارتري عًق٢
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اجملحُق نهققٌ بق شٕ ا ٜٚعققني ارتققطنني عًقق ٢ايٓٗققٛم مبػق ٚيٚ ١ٝطققِٓٗ
اجملاالد املدحًف.١
ٕ ادتاَع ١ب قساضٖا يٛذٝك ١اذتكٛم ٚايٛاشةاد ايطالبٝقٚ ١ايكٛاعقس
املٓعُ ١يٛظس ٠محا ١ٜاذتكقٛم ايطالبٝق ١جهق ٕٛبقصيو ققس قطعقخ ؾقٛطًا َُٗقًا
ضتقق ٛايطٜققاز ٠ايعاملٝقق١

زتققاٍ املعاًَقق ١ايعازيقق ١يطالبٗققا َٓٚػققٛبٗٝاس ٖٚققَ ٛققا

ٜعهققؼ ايؿققفافٚ ١ٝاملػ ققاٚاٚ ٠ايٓعققط ٠اإلناب ٝقق ١جتققا ٙايط ققالث اػققةاِْٗ ةَ ققٌ
األَققَٚ ١ػققحكةًٗاٚ .غققٛف جعُققٌ ادتاَعقق ١ب ق شٕ ا عًقق ٢زعققِ ٚظققس ٠اذتكققٛم
ايطالبٝققٚ ١جققٛفري اظحٝاشاجٗققا املازٜققٚ ١ايةؿققط ١ٜناف ق ً١يًكٝققاّ بققسٚضٖا

جععٜققع

ذكاف ١اذتكٛم ٚايٛاشةاد يسَٓ ٣ػٛب ٞادتاَع ١عرب ةْؿقطٚ ١بقطاَض ٚفعايٝقاد
جٛعٜٛققٚ ١جركٝفٝقق ١إلؾققاعٖ ١ققص ٙاملفققاٖ ِٝاذتهققاض١ٜ

اجملحُ ق ادتققاَعٞ

ققا

ٜٛفط ب ١٦ٝشاَعَ ١ٝراي ١ٝيإلصتاظ ٚايحُٝع ا ٍٛا .
ٚا املٛفلسس
َسٜط ادتاَع١
ز .بسضإ بٔ عةس ايطمحٔ ايعُط
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تقديى
َرًُا يطايت ادتاَع ١ظكٛم ف ٕ عًٚ ٘ٝاشةادس ٜٚحُٝع طايت ادتاَع ١بسضش١
َٔ ايٛعٚ ٞاذتهُٚ ١ايعكالْ ١ٝجتعً٘ ةٖالً يحعٌُّ املػ ٚي ١ٝايؿدك ١ٝجتاٙ
جكطفاج٘ ٚةفعاي٘.
ٚبكسٚض ٚذٝك ١ظكٛم ٚٚاشةاد ايطايت ادتاَعٚ ٞايكٛاعس املٓعُ ١يٛظس٠
محا ١ٜاذتكٛم ايطالب ١ٝجه ٕٛشاَع ١املًو غعٛز بصيو قس ةنافخ يةَٓٔ ١
ايًةٓاد اهلاَ ١فق ٞبٓا ٤ايحعً ِٝادتاَع ٞباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ٖٛٚ ١ٜةَط
جعحع ادتاَع ١بحػص ٌٝقكت ايػةل فٚ ٘ٝجه ٕٛبصيو قس ذتكخ بطنت
ادتاَعاد ايعامل ١ٝايد ةضغخ قٛاعس ستهُ ١يًعكٛم ٚايٛاشةاد ايطالب.١ٝ
ٚجأٌَ ادتاَعَٓ َٔ ١ػٛبٗٝا َٔ ةعها ١٦ٖٝ ٤ايحسضٜؼ ٚاملٛظفني ٚايطالث
ٚايطايةاد االيحعاّ بطٚح ْٚل ايٛذٝك ١ظحٜ ٢حعكل اجملحُ ادتاَعٞ
املحصاْؼ ايص ٟجػٛز ف ٘ٝضٚح ايحعا ٕٚاملحةازٍ بني َٓػٛبٗٝا.
ٚا ٚي ٞايحٛفٝل سسس
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أوالً  :أحكاو عاية:
-

-

-

-

جعحرب ايٓكٛم ايٛاضزٖ ٠ص ٙايٛذٝك ١طاضاً عاَاً يحعسٜس ظكٛم ٚايح ققعاَاد
ايططفٝقٔ ح ايطالث ٚادتاَع ١و س نُا ةْٗا جعرب عٔ ايفِٗ املحةازٍ بني
ادتاَعٚ ١طالبٗا فُٝا خيحل اكٛقِٗ ايد جهفًٗا هلِ ةْعُ ١ادتاَع١
ستاٚي ١يًكها ٤عً ٢ايٓعط٠
ٚاإليحعاَاد ايٛاشت عً ِٗٝظرتاَٗا
ارتاط ١٦ايح ٢جٓعط يًطايت اػةاْ٘ ٚعا ٤يإليحعاَاد ٚايٛاشةاد ز ٕٚةٕ ٜهٕٛ
ي٘ َٔ اذتكٛم َا ٜهفٌ ي٘ ظٝا ٠شاَعَ ١ٝػحكطَٛٚ ٠فك.١
ٚادتاَع ١ش جحٛق َٔ طالبٗا ٚنافَٓ ١ػٛبٗٝا قة ٚ ٍٛظرتاّ املةازئ ايٛاضز٠
ٖص ٙايٛذٝك ١س ف ْٗا ج نس عً ٢ةٕ ٖص ٙايٛذٝك ١ال جعحرب قاْْٛاُ ةْ ٚعاَاً
بسٜالً يألْعُ ١ايػاضٚ ١ٜف ٢ظاي ١جعاضم ايٓكٛم ايٛاضز ٠بٗا َ ةْ ٟعاّ
قازض بادتاَع ١ة ٚبايسٚي ١ف ٕ ْعاّ ادتاَع ١ة ٚايسٚي ٖٛ ١ايصٜ ٟػٛز .
جٛع ١ٝايطالث اكٛقِٗ اإلنازميٚ ١ٝارتسَ١ٝ
جٗسف ٖص ٙايٛذٝك١
ايد جكسَٗا هلِ ادتاَعٚ ١فكاً إلَهاْاجٗا ٚنٝف ١ٝاذتك ٍٛعًٖ ٢صٙ
اذتكٛم ٚادتٗ ١املدحك ١بصيو س نُا جٗسف جٛعٝحِٗ ب يحعاَاجِٗ
جتا ٙادتاَعٚ ١شيو ظطقاً َٔ ادتاَع ١عً ٢شٛز ٠ايعٌُ األنازميٞ
َٚا ٜطجةط ب٘ شيو األَط َٔ قًٚ ١ذٝك ١بني ايطايت َٔ شٗٚ ١األغحاش
ادتاَعٚ ٞاألشٗعٚ ٠ايٛظساد ادتاَع َٔ ١ٝشٗ ١ةخط٣س َٚا ٜٓةغ ٞةٕ
ٜه ٕٛعً ٘ٝظاٍ جًو ايعالق َٔ ١ايؿفافٚ ١ٝايٛنٛح َ شتحًف
َهْٛاد ايعٌُ ادتاَع ٞزتاالج٘ املدحًف. ١
ٜطاع ٢حتسٜس ٚجفػري املفاٖٚ ِٝاملكطًعاد ٚاأليفاظ ايٛاضز ٠بٗص ٙايٛذٝك١
َا ٚضز بأظهاّ ْٚكٛم ايكٛاعس املٓعُ ١يٛظس ٠محا ١ٜاذتكٛم ايطالب. ١ٝ
جحهُٔ ظكٛم  ٚيحعاَاد ايطايت ادتاَعَ ٞا : ًٜٞ
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ثانيا ً  :حقوق انطانة انجايعي:
ةو

اجملاٍ األنازمي:ٞ
 - 1ظل ايطايت ةٕ جُٛفَّط ي٘ اية ١٦ٝايسضاغ ١ٝاملٓاغة ١يحعكٝل اإلغحٝعاث
ٚايسضاغقق ١بٝػققط ٚغققٗٛيَ ١ققٔ خققالٍ جققٛفري نافقق ١اإلَهاْٝققاد ايحعًُٝٝقق١
املحاظ ١رتسَٖ ١صا اهلسف .
 - 2ظل ايطايت اذتك ٍٛعً ٢املاز ٠ايعًُٝقٚ ١املعطفق ١املطجةطق ١بقاملكطضاد
ادتاَعٝقق ١ايققد ٜسضغققٗا ٚشيققو ٚفكقاً يألظهققاّ ٚايًققٛا٥ا ادتاَعٝقق ١ايققد
حتهِ ايعٌُ األنازمي. ٞ
 - 3ظ ق ققل ايطاي ق ققت اذتك ق قق ٍٛعً ق قق ٢ارتط ق ققط ايسضاغ ق قق ١ٝبايهً ٝق قق ١ة ٚايكػ ق ققِ
ٚايحدككققاد املحاظقق ١يقق٘ س ٚنققصا اإلطققالو عًقق ٢ادتققسا ٍٚايسضاغقق ١ٝقةققٌ بققس٤
ايسضاغق قق ٚ ١شق ققطا ٤جػق ققص ً٘ٝاملكق ققطضاد ايق ققد ٜحٝعٗق ققا يق قق٘ ايٓعق ققاّ ٚقٛاعق ققس
ايحػققص َ ٌٝق َطاعققا ٠جطجٝققت األٚيٜٛققاد ايحػققص ٌٝيًطققالث ٚفققل نققٛابط
عازي ١عٓس عسّ َهاْ ١ٝحتكٝل ضغةاد مج ٝايطالث جػصَ ٌٝكطضٍ َا .
 - 4ظل ايطايت ظصف ةَ ٟكطض ة ٚناف ١آخط ة ٚظقصف ايفكقٌ ايسضاغقٞ
بأنًُ٘ ٚفكاً ملا ٜحٝع٘ ْعاّ ايسضاغٚ ١ايحػص ٌٝادتاَعٚ ١شيقو
ايفرت ٠احملسز ٠يصيو ٚاملعًٔ عٓٗا يًطالث .
 - 5ظل ايطايت جكٝس ةعها٦ٖٝ ٤ق ١ايحقسضٜؼ بادتاَعق ١مبٛاعٝقس ٚةٚققاد
احملانق ققطاد  ٚغق ققحٝفا ٤ايػق ققاعاد ايعًُٝق ققٚ ١املعًُٝق قق ١هلق ققا ٚعق ققسّ يغق ققا٤
احملانطاد ة ٚجغٝري ةٚقاجٗا ال ظاي ١ايهطٚضٚ ٠بعس اإلعالٕ عٔ شيو
عً قق ٢ةٕ  ٜققحِ عط ققا ٤ستان ققطاد بس ًٜقق ١ع ققٔ جً ققو اي ققد
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ايحغٝت عٓٗا َٔ قةٌ عه ١٦ٖٝ ٛايحقسضٜؼ الغقحٝفا ٤املكقطض ٚشيقو بعقس
ايحٓػٝل َ ايطًةٚ ١ايكػِ املعين ب متاّ شيو .
 - 6ظ ققل ايطاي ققت االغحفػ ققاض ٚاملٓاقؿ قق ١ايعًُ ٝقق ١ايال٥ك ققَ ١ق ق ةعه ققا ٦ٖٝ ٤قق١
ايح ققسضٜؼس ز ٕٚضقاب قق ١ة ٚعكٛب قق ١شي ققو عً ٝقق٘س َ ققا ٜحص ققاٚظ ايٓك ققاف َ ققا
جكحه ٘ٝاآلزاث ايعاَقٚ ١ظقسٚز ايًٝاققٚ ١ايػقًٛى َرقٌ جًقو األظقٛاٍ غقٛا٤
نإ شيو ةذٓا ٤احملانط ٠ة ٚةذٓا ٤ايػاعاد املهحة ١ٝاملعًٓ ١ملكابً ١ايطالث .
 - 7ظق ققل ايطايق ققت ةٕ جهق قق ٕٛةغق قق ١ً٦االخحةق ققاضاد نق ققُٔ املكق ققطض ايسضاغق ققٞ
ٚستحٜٛاج٘ ٚاملػا ٌ٥ايد متخ ذاضجٗا ة ٚاإلظاي ١يٗٝا ةذٓقا ٤احملانقطاد
س ٚةٕ ُٜطاع قق ٢ايحٛظٜقق املح ققٛاظٕ ٚاملٓطك قق ٞيً ققسضشاد مب ققا يك ققل ايحك ٝققِٝ
ايعازٍ يكسضاد ايطايت .
 - 8ظل ايطايت شطا ٤ناف ١االخحةاضاد ايد جعكس يًُكطض َا ٜهٔ ٖٓاى َاْ
ْعاَ ٞي ٍٛز ٕٚشطاٗ٥ا ٚفكاً يًٛا٥ا ٚايحعًُٝاد ارتاق ١بصيو س عً ٢ةٕ ٜحِ
عالٕ ايطايت اطَاْ٘ َٔ زخ ٍٛاالخحةاض قةٌ شيو بٛقخ ناف.
 - 9ظل ايطايت َعطف ١اإلشاب ١ايُٓٛشش ١ٝألغ ١ً٦االخحةقاضاد ايفكقً١ٝ
ٚجٛظ ٜايسضشاد عً ٢ةشعا ٤اإلشابٚ ١ايد ٜك ّٛعً ٢ةغاغٗا جك ِٝٝةزا٤
ايطايت قةٌ شطا ٤االخحةاض ايٓٗا ٞ٥يًُكطض .
 - 10ظل ايطايقت طًقت َطاشعق ١شابحق٘ اإلخحةقاض ايٓٗقاٚ ٞ٥شيقو ٚفقل
َا جكطض ٙايًٛا٥ا ٚايكقطاضاد ايكقازض ٠عقٔ ادتاَعق ١جٓعق ِٝآيٝق ١جًقو
املطاشعٚ ١نٛابطٗا .
- 11ظققل ايطايققت َعطفققْ ١حا٥صقق٘ ايققد ظكققٌ عًٗٝققا
ةزاٖا بعس ايفطاغ َٔ جكعٝعٗا  ٚعحُازٖا .

اإلخحةققاضاد ايققد
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ثو

اجملاٍ غري األنازمي:ٞ
 - 1ظققل ايطايققت

ايحُحق باإلعاْققٚ ١ايطعاٜقق ١االشحُاعٝقق ١ايققد جكققسَٗا

ادتاَعٚ ١املؿاضن١

األْؿط ١املكاَ ١فٗٝا ٚفكاً يًٛا٥ا ٚايحعًُٝاد

ادتاَع ١ٝاملٓعُ ١يصيو .
 - 2ظل ايطايت

اذتك ٍٛعً ٢ايطعا ١ٜايكع ١ٝايهاف ١ٝبايعالط زاخٌ

املػحؿفٝاد ٚاملطانع ايكع ١ٝايحابع ١يًصاَع. ١
 - 3ظ ققل ايطاي ققت

اإلغ ققحفاز َ ٠ققٔ خ ققسَاد َٚطاف ققل ادتاَع قق ١ح ايهح ققاث

ادتاَع – ٞايػهٔ ادتاَع – ٞاملهحةاد املطنعٚ ١ٜايفطع – ١ٝاملالعت
ايطٜان قق – ١ٝاملط ققاعِ – َٛاق ققف ايػ ققٝاضاد ٚ ..... -غريٖ ققا و ٚشي ققو
ٚفكاً يًٛا٥ا ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗا بادتاَع. ١
 - 4ظل ايطايت

اذتك ٍٛعً ٢اذتٛافع ٚاملهافآد املاز ١ٜاملكطضْ ٠عاَٝاً

ال غُٝا يًطايت املحفٛم.
 - 5ظ ق ققل ايطاي ق ققت ايرتؾ ق ققٝا يً ق ققسٚضاد ايحسضٜة ٝق ققٚ ١اي ق ققرباَض ٚاي ق ققطظالد
ايساخًٝققٚ ١ارتاضشٝققٚ ١ظٜققازَ ٠ؿققاضنح٘ األْؿققط ١ايركافٝققٚ ١نققصيو
املؿاضن ١ةْؿط ١خسَ ١اجملحُ احملًٚ ٢األعُاٍ ايحطٛع. ١ٝ
 - 6ظل ايطايت

ايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ َٔ ة ٟةَقط ٜحهقطض َٓق٘

عالقحق٘

َ ةعها ١٦ٖٝ ٤ايحسضٜؼ ة ٚايكػِ ة ٚايهً ١ٝة ٚةٚ ٟظقسَ ٠قٔ ٚظقساد
ادتاَعقق ١س ٜٚهقق ٕٛجكققس ِٜايؿققه ٣ٛة ٚايققحعًِ ٚفك قاً يًكٛاعققس املٓعُقق١
يٛظس ٠محا ١ٜاذتكٛم ايطالب ١ٝس ٚمتهقني ايطايقت َقٔ َعطفقَ ١كقري
ؾهٛا َٔ ٙقِةٌ ادتٗ ١املػ ٚي ١عٓٗا .
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مته َٔ ٘ٓٝايقسفاو عقٔ ْفػق٘ ةَقاّ ة ٟشٗق ١بادتاَعق١

 - 7ظل ايطايت

ة ٟقهقق ١ٝجأزٜةٝقق ١جُطف ق نققس ٙس ٚعققسّ قققسٚض ايعكٛبقق١
بعس مساو ةقٛاي٘ ٚشيو َا

ظكقق٘ ال

ٜرةقخ ةٕ عقسّ ظهقٛض ٙنقإ يعقصض غقري

َكةٚ ٍٛشيو بعس اغحسعا ٘٥يًُط ٠ايراْ. ١ٝ
ايحعًِ َٔ ايكطاض ايحأزٜةق ٞايكازض نسٚ ٙشيقو ٚفكقاً

 - 8ظل ايطايت
يًكٛاعس املكطض٠
 - 9ظل ايطايت

ٖصا ايؿإٔ مبٛشت ةظهاّ جأزٜت ايطالث .
اذتفاظ عًق ٢ستحٜٛقاد ًَفق٘ زاخقٌ ادتاَعقْٚ ١عاٖق١

ايحعاَققٌ َعقق٘ ٚعققسّ جػققً ِٝةَٗٓ ٍٟققا ال يًطايققت ْفػقق٘ ة ٚ ٚةَققط ٙةٚ
َٔ ٜفٛن٘ بصيو ضمسٝاًَ .ا عسا اذتاالد ايد ُٜطًت فٗٝا جػً ِٝةٚ
َعطف قق ١ستح ٜٛققاد شي ققو املً ققف َ ققٔ قِة ققٌ شٗ ققاد ايحعك ٝققل ة ٚةشٗ ققع٠
ايكهقا ٤ة ٚدتٗق ٍ١ظهَٝٛق ١ةخققطٚ . ٣ال نقٛظ فؿققا ٤ةْ ٚؿقط ستحٜٛققاد
ًَفقق٘ َققا

ٜهققٔ شيققو ايٓؿققط ْحٝصقق ١يكققطاض بعكٛبقق ١جأزٜةٝقق١

ظققل

ايطايت .
 - 10ظل ايطايت َٔ ش ٣ٚاإلظحٝاشاد ارتاق١

اذتكق ٍٛعًق ٢ارتسَق١

ايال٥كٚ ١املٓاغة ١إلظحٝاشاج٘ ٚفكاً يألْعُٚ ١ايكٛاعس املطع. ١ٝ
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ثانثا ً  :انتزايات انطانة انجايعي:
ةو

اجملاٍ األنازمي:ٞ
- 1

- 2

- 3
- 4

- 5

- 6
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يحعاّ ايطايت باإلْحعاّ ايسضاغقٚ ١ايكٝقاّ بهافق ١املحطًةقاد ايسضاغق١ٝ
نق قق ٤ٛايكٛاعق ققس ٚاملٛاعٝق ققس املٓعُق قق ١يةق ققس ٤ايسضاغق ققْٗٚ ١اٜحٗق ققا ٚايحعٜٛق ققٌ
ٚايحػققصٚ ٌٝاإلعحققصاض ٚاذتققصف ٚاإلنققاف ١س ٚشيققو ٚفك قًا يألظهققاّ ايققٛاضز٠
بايًٛا٥ا ٚاألْعُ ١ايػاض ١ٜبادتاَع. ١
ايح ققعاّ ايطاي ققت ب ققاظرتاّ ةعه ققا ٦ٖٝ ٤قق ١ايح ققسضٜؼ ٚامل ققٛظفني ٚايعُ ققاٍ َ ققٔ
َٓػققٛب ٞادتاَعققٚ ١غريٖققِ َققٔ َٓػققٛب ٞايؿققطناد املحعاقققس َ ٠ق ادتاَعقق١
ٚغققريَ ٙققٔ ايطققالث زاخققٌ ادتاَعققٚ ١نققصيو ايهققٛٝف ٚايعا٥ققط ٜٔهلققا ٚعققسّ
ايحعطم هلِ باإلٜصا ٤بايك ٍٛة ٚايفعٌ بأ ٟقٛض ٍ ٠ناْخ .
يحقعاّ ايطايققت بققاظرتاّ ايكٛاعقس ٚايرتجٝةققاد املحعًكقق ١بػقري احملانققطاد ٚاالْحعققاّ
ٚايٓعاّ فٗٝا ٚعسّ ايحغٝت عٓٗا ال بعصض َكةٚ ٍٛفكاً يًٛا٥ا ٚايٓعِ .
يحقعاّ ايطايقت عٓقس عقساز ايةعقٛس ٚاملحطًةقاد ايسضاغق ١ٝاألخقط ٣يًُكقطضاد بعققسّ
ايغـ فٗٝا ة ٚاملؿقاضن ١فٝق٘ عٓقس عقسازٖا بقأ ٟققٛض ٠ناْقخ ةْ ٚػقة ١عُقٌ ايغقري
ايطايق ققت ة ٚايًصق قق ٤ٛةٚ ٟغق ققا ٌ٥غق ققري َؿق ققطٚع ١إلعق ققساز جًق ققو ايةعق ققٛس
ٚايحكاضٜط ٚاألٚضام ٚايسضاغاد ة ٚغريٖا َٔ املحطًةاد األغاغ ١ٝيًُكطض.
يحققعاّ ايطايققت بايكٛاعققس ٚايرتجٝةققاد املحعًكقق ١باالخحةققاضاد ٚايٓعققاّ فٗٝققا
ٚعققسّ ايغققـ ة ٚستاٚيحقق٘ ة ٚاملػققاعس ٠اضجهابقق٘ بققأ ٟقققٛض ٍَ ٠ققٔ ايكققٛض ةٚ
ايحكطفاد ة ٚاْحعاٍ ايؿدك ١ٝة ٚايحعٜٚط ة ٚزخاٍ َٛاز ة ٚةشٗعٛٓ ٠ع١
قاع ١االخحةاض ة ٚاملعاٌَ .
يحعاّ ايطايت باإلضؾازاد ٚايحعًُٝاد ايد ٜٛشٗٗا املػ  ٍٚة ٚاملطاقت قاع١
االخحةاضاد ة ٚاملعاٌَ ٚعسّ اإلخالٍ باهلس ٤ٚةذٓا ٤ةزا ٤االخحةاضاد .

ٚذٝك ١ظكٛم ٚايحعاَاد ايطايت ادتاَعٞ

ثو

اجملاٍ غري األنازمي:ٞ
 - 1يحعاّ ايطايت بأْعُ ١ادتاَعقٚ ١يٛا٥عٗقا ٚجعًُٝاجٗقا ٚايكقطاضاد ايكقازض٠
جٓف ٝققصاً هل ققا ٚع ققسّ ايحعا ٜققٌ عً ٗٝققا ة ٚاْحٗانٗ ققا ة ٚجك ققسٚ ِٜذ ققا٥ل َ ققعٚض٠
يًعك ٍٛعً ٢ة ٟظل ةَٝ ٚع ٠خالفاً ملا جكه ٞب٘ األظهاّ شاد ايعالق.١
 - 2يحق ققعاّ ايطايق ققت اُق ققٌ ايةطاقق قق ١ادتاَعق قق ١ةذٓق ققاٚ ٤شق ققٛز ايطايق ققت
ادتاَعقٚ ١جكققسميٗا يًُققٛظفني ة ٚةعهققا٦ٖٝ ٤ق ١ايحققسضٜؼ عٓققس طًةٗققا
َٔ قِِةًِٗ ٚعٓس ْٗا ٤ةَ ٟعاًَ ١يًطايت زاخٌ ادتاَع. ١
 - 3يحققعاّ ايطايققت بعققسّ ايحعققطم ملُحًهققاد ادتاَعقق ١بققاإلجالف ة ٚايعةققز
بٗا ة ٚجعطًٗٝا عقٔ ايعُقٌ ة ٚاملؿقاضن١

شيقو غقٛاَ ٤قا نقإ َٓٗقا

َطجةطاً باملةاْ ٞة ٚايحصٗٝعاد .
 - 4يحعاّ ايطايت بايحعًُٝاد ارتاق ١برتجٝت ٚجٓعٚ ِٝاغحدساّ َطافل
ادتاَعٚ ١جتٗٝعاجٗا يألغطام املدكك ١هلا س ٚٚشٛث اذتك ٍٛعً٢
شٍٕ َػةل َٔ ادتٗ ١املدحك ١الغحعُاٍ جًقو املطافقل ة ٚايحصٗٝقعاد
عٓس ضغة ١اغحدساَٗا ة ٚاالْحفاو َٓٗا

غري َا ةعسّد ي٘ .

 - 5يح ق ققعاّ ايطاي ق ققت ب ق ققايعٚ ٣ايػ ق ققًٛى املٓاغ ق ققةني يألع ق ققطاف ادتاَع ٝق قق١
ٚاإلغالَ ١ٝس ٚبعسّ ايكٝقاّ بأٜق ١ةعُقاٍ شت بًق ١بقاألخالم اإلغقالَ ١ٝةٚ
اآلزاث ايعاَ ١املطع ١ّٝزاخٌ ادتاَع. ١
 - 6يحعاّ ايطايت باهلسٚ ٤ٚايػه ١ٓٝزاخٌ َطافل ادتاَعٚ ١االَحٓاو عٔ
ايحسخني فٗٝا ٚعسّ ذاض ٠اإلظعاط ة ٚايحصُ غري املؿطٚو ة ٚايحصُ
املؿطٚو

غري األَانٔ املدكك ١يصيو.

15

ٚذٝك ١ظكٛم ٚايحعاَاد ايطايت ادتاَعٞ

انقواعد انًنظًّـة نوحدة
حًاية انحقوق انطالتية
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أوالً  :أحكاو عاية:
املاز ٠األ: ٚ
جٓؿأ مبٛشت ٖص ٙايكٛاعس ٚظس ٠ذتُا ١ٜظكقٛم ايطقالث

اَعق ١املًقو غقعٛز

ٜٚهق ٕٛققساض ٖقص ٙايكٛاعققس بكقطاض َقٔ َعقايَ ٞققسٜط ادتاَعق ١بعقس عطنقٗا عًقق٢
زتًؼ ادتاَع ٚ ١قطاضٖا ٚفل ايٓعاّ
املاز ٠ايراْ: ١ٝ
ٜه ٕٛيأليفاظ ٚايعةاضاد ايحاي ١ٝاملعاْ ٞاملة ١ٓٝةَاَٗا َا

ٜٓل عً ٢خالف شيو :

ادتاَع : ١شاَع ١املًو غعٛز .
ايطالث/ايطايت :طالث شاَع ١املًو غعٛز َٔ ايطًةٚ ١ايطايةاد املٓحػةني يًصاَع١
مبا فق ِٗٝايٛافسٚ ٜٔةقعاث املٓا ايسضاغٚ ١ٝطالث ايسضاغاد
ايعًٝا ٚايرباَض ايحسضٜة ١ٝبادتاَع. ١
ايٛظسٚ : ٠ظس ٠محا ١ٜاذتكٛم ايطالب ١ٝاَع ١املًو غعٛز مبا جحهُٓ٘ َٔ ٖٝهٌ جٓع.ُٞٝ
ايٛذٝكٚ : ١ذٝك ١ظكٛم  ٚيحعاَاد ايطايت ادتاَع. ٞ
ايٛظساد اإلزاض ١ٜبادتاَع :١نٌ َٔ ٜعٌُ باملطنع ايطٝ٥ػ ٞبادتاَع ١ة ٚةظس
ادتٗاد ايحابع ١يًصاَع ١ز ٕٚةٕ ٜهَٓ ٕٛسضشاً نُٔ اهلٝهٌ
ايٛظٝفق ٞيهً ١ٝةَ ٚعٗس جاب يًصاَع. ١
َٓػٛب ٞادتاَع :١ناف ١ايعاًَني بادتاَعٚ ١املٓحُني يٗٝا َٔ طالث ٚطايةاد
ٚةعها٦ٖٝ ٤اد ايحسضٜؼ ٚاملٛظفقني اإلزاضٜني ٚعُاٍ ارتسَ١
بايهًٝاد ٚاملعاٖس ٚاملطانع ايحابع ١يًصاَع. ١
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املاز ٠ايراير: ١
جٗقسف ادتاَعققَ ١قٔ ْؿققاٖ ٤قص ٙايٛظققس٠

حتكٝقل زتحُق شقاَعَ ٞحصققاْؼ

جػققٛز فقق ٘ٝضٚح ايحعققا ٕٚاملحةققازٍ بققني َٓػققٛبٗٝا  ٚقققطاض َةققازئ ايعققسٍ ٚاإلْكققاف
نسعاَ ١ةغاغ ١ٝفق ٞبٓا ٤زتحُ َراي ٞزاخٌ ادتاَعقٚ ١زعقِ ظكقٛم ايطقالث
عً ٢ةغؼ جحٛافل َ األْعُٚ ١ايًقٛا٥ا املطةكق ١بٗقا ٚمبقا ال ٜحعقاضم َعٗقا ٚال
ال عٓٗققا ة ٚيحفاف قًا ظٛهلققا  ٚمنققا جكققّٛ
ٜعحققرب ايققسٚض ايققص ٟجكقق ّٛبقق٘ ايٛظققس ٠بققسً ٜ
ايٛظس ٠بقسٚضٖا فقق ٞطقاض األْعُق ١ايػقاض ١ٜز ٕٚةٕ ٜق ز ٟشيقو

يغقا ٤بعق

ْكٛقٗا ة ٚجعط ٌٝغطٜاْٗا.
املاز ٠ايطابع:١
حتكٝكاً هلص ٙاألٖساف جك ّٛايٛظس ٠ب منا ٤ذكاف ١ايعسٍ ٚاإلْكاف بني ايطالث
ٚجكس ِٜاالغحؿاضاد ايالظَ ١هلِ ٚجةكريِٖ اكٛقِٗ ادتاَعٚ ١ٝنٝفق١ٝ
اذتك ٍٛعًٗٝا بايًص٤ٛ

ايكٓٛاد ايؿطعٚ ١ٝايطمس ١ٝزاخٌ ادتاَع ١فقٞ

طاض ٖصا ايٓعاّ .
املاز ٠ارتاَػ:١
غعٝاً إلناز زتحُ شاَعَ ٞحٓاغِ جعط ٞايٛظس ٠األٚي ١ٜٛفق ٞظٌ َؿهالد
ايطالث

املػاع ٞايٛز ١ٜيحٛفقري َٓار َال َٔ ِ٥ايحعا ٕٚبني َٓػٛبٞ

ادتاَع ١يٝه ٕٛةغاغًا ملٓا نٌ ش ٟظل ظك٘ بعٝساً عٔ ضٚح ايحعسٚ ٟاملهابط. ٠
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املاز ٠ايػازغ:١
جػطٖ ٟص ٙايكٛاعس عحةاضاً َٔ جاضٜذ عحُازٖا ْٗاٝ٥اً ٚشيو عً ٢ايٛقا ٥ايد
ميط عًٗٝا ذالذَٜٛ ٕٛاً ٚقخ عحُاز ٖص ٙايكٛاعس س ٚال نٛظ فق ٞنٌ
األظٛاٍ ةٕ ٜحكسّ ايطايت بؿهٛا ٙة ٚجعًُ٘ بعس َطٚض ذالذني َٜٛاً َٔ جاضٜذ
ظسٚس ايٛاقع ١ستٌ ايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ س نُا ال نٛظ ةٕ ٜحكسّ ايطايت
بؿه ٣ٛة ٚجعًِ عٔ شاد ايٛاقع ١ةنرط َٔ َطٚ ٠اظس. ٠
املاز ٠ايػابع: ١
جحهُٔ ايٛظس ٠عسز َٔ ايًصإ ايفطع ١ٝاٝز ٜه ٕٛيهٌ نًَٚ ١ٝعٗس دتٓ١
فطع ١ٝخاق ١نُا ٜه ٕٛيًٛظساد اإلزاض ١ٜبادتاَع ١دتٓ ١فطع ١ٝعً ٢شاد
املػح ٣ٛس ٚدتٓ ١زا ١ُ٥جةاؾط ايعٌُ ايٜ َٞٛٝهَ ٕٛكطٖا عُاز ٠ؾ ٕٛ٦ايطالث
مبطنع ادتاَع ١س ٚدتٓ ١عًٝا جؿطف عً ٢نٌ ؾإٔ َٔ ؾ ٕٛ٦ايٛظسٜٚ ٠هٕٛ
شيو عً ٢ايحفك ٌٝاآلج:ٞ
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ثانيا ً  :انهجاٌ انفرعية
املاز ٠ايرآَ: ١
ٜحِ ْؿا ٤دتٓ ١فطع ١ٝفقَ ٞكط نٌ نًَٚ ١ٝعٗس جاب يًصاَع ١س ٜٚهْ ٕٛؿاٗ٥ا
بكطاض ٜكسض فق ٞبسا ١ٜنٌ عاّ زضاغ َٔ ٞعُٝس  /عُٝس ٠ايهً ١ٝة ٚاملعٗس املدحل
ٜٚه ٕٛجؿهًٗٝا عً ٢ايٓع ٛايحاي: ٞ
ضٝ٥ػا
 ةظس ٚنالٚ / ٤نٝالد ايهً ١ٝة ٚاملعٗسةعها٤
 اذٓإ َٔ ةعها / ٤عهٛاد ٖ ١٦ٝايحسضٜؼ بايهً ١ٝة ٚاملعٗسةعها٤
 اذٓإ َٔ ايطالث/ايطايةاد ايحابعني يًهً ١ٝة ٚاملعٗس املحُٝع ٜٔعًُا ٚخًكًا_ غهطجري /غهطجري. ٠
املاز ٠ايحاغع: ١
ٜحِ ْؿا ٤دتٓ ١فطع ١ٝيًطالث ٚةخط ٣يًطايةاد بكطاض َٔ ٚن ٌٝادتاَعٜ ١هٕٛ
َكطٖا َطنع ادتاَع ١يًفكٌ فق ٞايؿها ٣ٚايد جكسّ نس ةظس َٓػٛبٞ
ايٛظساد اإلزاض ١ٜبادتاَعٚ ١جؿهٌ عً ٢ايٓع ٛايحاي: ٞ
ضٝ٥ػاً
_ ٚنٚ / ٌٝن ١ًٝعُاز ٠ؾ ٕٛ٦ةعها ١٦ٖٝ ٤ايحسضٜؼ ٚاملٛظفقني
ةعها٤
 اذٓإ َٔ ةعها / ٤عهٛاد ٖ ١٦ٝايحسضٜؼ بادتاَع١ةعها٤
 اذٓإ َٔ ايطالث  /ايطايةاد املؿٗٛز هلِ بايهفاٚ ٠٤ارتًل_ غهطجري /غهطجري. ٠
املاز ٠ايعاؾط: ٠
نٛظ ملٔ ةقسض قطاض جؿه ٌٝايًصٓ ١ايفطع ١ٝظػت األظٛاٍ ةٕ ٜػحةسٍ ةٜاً َٔ
ةعها ٤ايًصٓ ١ايفطع ١ٝشا قاّ يس ٣ايعهَ ٛاْ ةزب ٞفق ٞظس ٣ايؿها ٣ٚةٚ
ايحعًُاد املعطٚن ١ةَاَٗا ي ٍٛزَ ٕٚؿاضنح٘ فق ٞعهٜٛحٗا ةذٓاْ ٤عط جًو
ايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ س نُا نٛظ يطٝ٥ؼ ايًصٓ ١االغحعاْ ١بطة ٟضٝ٥ؼ ايكػِ املعين
بايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ ز ٕٚةٕ ٜه ٕٛيطٝ٥ؼ ايكػِ اذتل فق ٞايحكٜٛخ عً ٢ايكطاض
ايص ٟغٝكسض َٔ ايًصٓ. ١
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املاز ٠اذتاز ١ٜعؿط: ٠
ختحل ايًصٓ ١ايفطع ١ٝبهٌ نً ١ٝةَ ٚعٗس بحًك ٞايؿهاٚ ٣ٚايحعًُاد
املكسَ َٔ ١ايطالث بؿإٔ ةٜاً َٔ املؿهالد األنازميٚ ١ٝغري األنازمي ١ٝايد
ٜحعطم هلا ايطايت زاخٌ نًٝح٘ ةَ ٚعٗس ٙظحٚ ٢ي ٛناْخ ايؿه ٣ٛنس ةظس
ةعها ١٦ٖٝ ٤ايحسضٜؼ املٓحسبني بايهً ١ٝة ٚاملعٗس .
املاز ٠ايراْ ١ٝعؿط: ٠
ٜحِ جكس ِٜايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ َٔ ايطايت طةكاً يًُٓٛشط املعس هلصا ايغطم فقٞ
َكط نٌ دتٓ ١عً ٢ةٕ ٜه ٤ٌَ ٕٛايُٓٛشط بايسقٚ ١ايٛنٛح ايالظَني اٝز
يسز َٛنٛو ؾهٛا ٙة ٚجعًُ٘ ٚاألغاْٝس ٚاألزي ١ايد جرةخ ظك٘ س ُٜٚػًَِّ
ايطايت ٜكاٍ ٜفقٝس اغحالّ ايًصٓ ١يؿهٛا ٙة ٚجعًُ٘ س ٚيًصٓ ١اذتل فق ٞةٕ
جطًت َٔ املؿه ٛفق ٞظك٘ َٛافاجٗا بطز ٙنحابٝاً عًَ ٢ا ٚضز بايؿه ٣ٛةٚ
ايحعًِ خالٍ َس ٠ةغةٛو َٔ جاضٜذ خطاض ضٝ٥ػ٘ املةاؾط بصيو ضمسٝاً ز ٕٚةٕ
ٜه ٕٛاملؿه ٛفق ٞظك٘ ًَحعَاً باملر ٍٛةَاّ ايًصٓ ١بؿدك٘ .
املاز ٠ايراير ١عؿط:٠
جٓعكس ايًصٓ ١ايفطعَ ١ٝطٚ ٠اظس ٠عً ٢األقٌ نٌ مخػ ١عؿط َٜٛاً بٓا٤اً عً٢
زع ٠ٛضٝ٥ػٗا س ٜٚه ٕٛاالْعكاز قعٝعاً اهٛض ةغًة ١ٝةعهاٗ٥ا عً ٢ةٕ ٜهٕٛ
َٔ ب ِٗٓٝايطٝ٥ؼ س ٚجرةخ ناف ١املٓاقؿاد ٚايكطاضاد مبعهط ةعُاٍ ادتًػ١
ٜٛٚقَّ َٔ األعها ٤اذتانط ٜٔس ٚجكسض ايًصٓ ١قطاضاجٗا بأغًة ١ٝاألعها٤
اذتانطٚ ٜٔف ٢ظاي ١جػا ٟٚاألقٛاد ُٜطشَّا ادتاْت ايص َ٘ٓ ٟقٛد ايطٝ٥ؼ .
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املاز ٠ايطابع ١عؿط:٠
ٜحِ ايفكٌ فقٖ ٞص ٙايؿهاٚ ٣ٚايحعًُاد فقَٝ ٞعاز ةقكا ٙذالذَٜٛ ٕٛاً َٔ
جاضٜذ جكس ِٜايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ س ٜٚكةا ايكطاض ايكازض َٔ ايًصٓ ١ايفطع١ٝ
ْافصاً َٔ جاضٜذ اعحُاز َٔ ٙقاظت ايكالظ ١ٝاملدحل طةكاً يًٛا٥ا ٚاألْعُ١
ايػاض. ١ٜ
املاز ٠ارتاَػ ١عؿط:٠
ٜعًٔ ايكطاض ايكازض َٔ ٖص ٙايًصٓ١

ش ٟٚايؿإٔ ٜٚه ٕٛقابالً يًحعًِ َٓ٘

خالٍ مخػ ١عؿط َٜٛاً َٔ جاضٜذ اإلعالٕ بايكطاض س ٜٚه ٕٛايحعًِ ةَاّ ايًصٓ١
ايسا ١ُ٥بادتاَع. ١
املاز ٠ايػازغ ١عؿط:٠
شا ضةد ايًصٓ ١ايفطع ١ٝعسّ ايفكٌ فق ٞايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ س ملا قس جحُح ب٘
اذتاي ١املعطٚن َٔ ١ةُٖ ١ٝخاق ١ة ٚبػةت ٚشٛز َاْ ةزب ٞيس ٣ايًصٓ ١يٍٛ
ز ٕٚختاش ايكطاض املٓاغت س جك ّٛب ظاي ١املٛنٛو اايح٘

ايًصٓ ١ايسا١ُ٥

بادتاَع ١يحةاؾط خحكاقٗا بؿأْ٘ .
املاز ٠ايػابع ١عؿط:٠
فق ٞظاي ١عسّ قسٚض قطاض ايًصٓ ١ايفطع ١ٝفقَٛ ٞنٛو ايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ خالٍ
املس ٠ايكاْ ١ْٝٛاحملسز ٠باملاز ٠ايطابع ١عؿط نٛظ يًؿان ٞة ٚاملحعًِ ايحكسّ
يًصٓ ١ايسا ١ُ٥بطًت ايٓعط ٚايحعكٝل فقَٛ ٞنٛو ؾهٛا ٙة ٚجعًُ٘ ٚشيو
عً ٢ايُٓٛشط املعس هلصا ايغطم .
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ثانثا ً  :انهجنة اندائًة
املاز ٠ايرآَ ١عؿط:٠
ٜققحِ ْؿققا ٤دتٓقق ١زاُ٥قق ١بكققطاض َققٔ َعققايَ ٞققسٜط ادتاَعققٜ ١هققَ ٕٛكطٖققا عُققاز٠
ؾقق ٕٛ٦ايطققالث مبطنققع ادتاَعققٚ ١جهقق ٕٛجابعقق ١زاض ٜقاً يًعُققازٚ ٠جؿققهٌ َققٔ ةظققس
ةعها ٤ايًصٓق ١ضٝ٥ػقا س ٚعهق ١ٜٛعقسز نقاف َقٔ األعهقا ٤ايكقاْْٝٛني س عًق ٢ةٕ
ٜه قق ٕٛن ققُٔ ايحؿ ققه ٌٝعه ققٛاد َ ققٔ املحدكك ققاد فققق ٞاجمل ققاٍ ايك ققاْٜ ْٞٛه ققٕٛ
َكققطٖٔ بأقػ ققاّ زضاغقق ١ايطاية ققاد ٜةاؾ ققطٕ شاد االخحكققام ٚب ققصاد اإلش ققطا٤اد
ايؿققهاٚ ٣ٚايحعًُققاد املحعًكقق ١بايطايةققاد حتققخ ؾققطاف ض٥ققٝؼ ايًصٓقق ١س ٚملعققايٞ
َققسٜط ادتاَعقق ١ظ ٜقاز ٠عققسز األعهققا ٤مبققا ٜحٓاغققت َٚكحهققٝاد ايعُققٌ بايًصٓقق١
بايكسض ايصٜ ٟهفٌ اذتٝازٚ ١ٜاذتفاظ عً ٢ايػقط ١ٜةذٓقا ٤ايٓعقط ٚايحعكٝقل فققٞ
ايؿهاٚ ٣ٚايحعًُاد .
املاز ٠ايحاغع ١عؿط:٠
ايًصٓقق ١ايساُ٥ققٜ ١هققْ ٕٛعكازٖققا بكققفَ ١ػققحُط َٜٝٛ ٠قًا يحةاؾققط املٗققاّ اإلزاضٜقق١
ٚايفٓٝق قق ١ايق ققد جق ققسخٌ ف قققْ ٞطق ققام خحكاقق ققٗا ٚشيق ققو ب جةق ققاو شاد اإلشق ققطا٤اد
ٚاألظهققاّ ايققٛاضز ٠باملققاز ٠ح12و َققٔ ٖققص ٙايكٛاعققس س ٚختققحل بققايٓعط ٚايحعكٝققل
فقُٝا : ًٜٞ
ةٚالً  :ايحعًُاد َٔ ايكطاضاد ايكقازضَ ٠قٔ ايًصقإ ايفطعٝقٚ ١ايقد جكقسّ يٗٝقا
َٔ ايطالث .
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ذاْٝاً  :ايؿقهاٚ ٣ٚايحعًُققاد ايققد

جفكقٌ فققٗٝا ايًصققإ ايفطعٝق ١خققالٍ املققس٠

ايكاْْٝٛقق ١ح ذالذققَٜٛ ٕٛققا و ة ٚجًققو ايققد جققط ٣ايًصققإ ايفطعٝقق ١ظايحٗققا
ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥عً ٢ايٓع ٛايٛاضز باملاز ٠ح16و َٔ ٖص ٙايكٛاعس .
ذايراً  :ايؿققهاٚ ٣ٚايحعًُققاد ايققد يًٝققٗا يٗٝققا َعققايَ ٞققسٜط ادتاَعقق ١مل قا قققس
جحُح ق بقق٘ ٖققص ٙايؿققها ٣ٚة ٚايحعًُققاد َققٔ خكٛقققٚ ١ٝغققطٚ ١ٜظققطٚف
اغحرٓا. ١ٝ٥
املاز ٠ايعؿط: ٕٚ
نققٛظ يًصٓقق ١ايساُ٥قق ١اإلغققحعاْ ١بققطة ٟة ٜقًا َققٔ َٓػققٛب ٞادتاَعققَ ١هحٛب قًا ف ققٞ
ظققس ٣اذتققاالد املعطٚنقق ١عًٗٝققا س ٚهلققا ظققل اإلغققحعاْ ١بققطةَ ٟققٔ جققطاَ ٙققٔ ةٖققٌ
ارترب ٠سنُا هلا ةٕ جطًت َٔ املؿقه ٛفقق ٞظكق٘ َٛافاجٗقا بقطز ٙنحابٝقاً عًقَ ٢قا
ٚضز بايؿ ققه ٣ٛة ٚاي ققحعًِ خ ققالٍ َ ققس ٠ةغ ققةٛو َ ققٔ ج ققاضٜذ خط ققاض ضٝ٥ػ قق٘ املةاؾ ققط
بصيو ضمسٝاً ز ٕٚةٕ ٜهًَ ٕٛحعَاً باملر ٍٛةَاّ ايًصٓ ١بؿدك٘ .
املاز ٠اذتازٚ ١ٜايعؿط:ٕٚ
شا ضةد ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥ضف

ايؿه ٣ٛة ٚايقحعًِ يعقسّ ادتسٜق ١ة ٚيعقسّ نفاٜق١

األزي ١عً ٢ذةٛد ايٛاقع ١فق ٞشاْت املؿه ٛفق ٞظك٘ جكسض قطاضاً َػةةًا باذتفغ
س ٜٚكةا ٖصا ايكطاض ْٗاٝ٥اً غري قابٌ يًحعًِ َٓ٘ بعس عحُقازَ ٙقٔ عُٝقس ؾق ٕٚ
ايطالث .
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املاز ٠ايراْٚ ١ٝايعؿط: ٕٚ
نققٛظ يًصٓقق ١ايساُ٥قق ١عٓققس ذةققٛد نٝسٜقق ١ايؿققه ٣ٛةٕ جكققسض جٛقققٝحٗا ب ظايقق١
ايطايت ايؿانٞ

ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥يحأزٜت ايطالث بادتاَعٚ ١فكاً ملقا جكهقٞ

ب٘ األْعُٚ ١ايًٛا٥ا ادتاَع. ١ٝ
املاز ٠ايرايرٚ ١ايعؿط:ٕٚ
جكق ققسض ايًصٓق قق ١ايساُ٥ق قق ١بعق ققس ْحٗق ققا ٤ايحعكٝق ققل جٛقق ققٝاجٗا بؿق ققإٔ ايؿ ق ققها٣ٚ
ٚايحعًُققاد ايققد جققط ٣شققسٜحٗا خققالٍ ذالذققني  َٜٛقًا َققٔ جققاضٜذ جكققسميٗا ةَ ٚققٔ
جاضٜذ اإلظايٚ ١جعطم ٖص ٙايحٛقٝاد مبصنط ٠عً ٢عُٝس ؾ  ٕٚايطالث ايقصٟ
ٜحق ٛبققسٚض ٙضفعٗقا

َعققايَ ٞقسٜط ادتاَعقق ١إلعحُازٖقا ة ٚاختققاش ايكقطاض ايققصٟ

ٜققطآَ ٙاغققةا بؿققإٔ ايٛاقعقق ١عًقق ٢نقق ٤ٛايحعكٝققل ايققصٟ

ف ققٗٝا ٚنققٛظ ملعايٝقق٘

عققطم ايكققطاض عًقق ٢زتًققؼ ادتاَعقق ١إلعحُققازٚ ٙشيققو ف قق ٞاذتققاالد املٓكققٛم
عًٗٝا ْعاَٝاً فقٖ ٞقص ا ايؿقإٔ س ٜٚهق ٕٛققطاض َقسٜط ادتاَعق ١ة ٚزتًقؼ ادتاَعق١
ْٗاٝ٥ا غري قابٌ يًحعًِ َٓ٘ س ٚنت عالٕ ش ٣ٚايؿإٔ بٗصا ايكطاض .
املاز ٠ايطابعٚ ١ايعؿط:ٕٚ
ال قةققٌ ضفعقق٘ ملعققايَ ٞققسٜط
نققٛظ يعُٝققس ؾق  ٕٚايطققالث عققطم ًَققف ايحعكٝققل ةً ٚ
ادتاَع ١عً ٢ايًصٓ ١ايعًٝا فق ٞبع

اذتاالد ايد ٜقط ٣ظاطق ١ايًصٓق ١ايعًٝقا

بٗققا ْعققطا ملققا مترًقق٘ َققٔ جهطاضٜقق ١فقق ٞظققسٚذٗا ةَ ٚققا جحػققِ بقق٘ َققٔ ةُٖٝقق ١خاققق١
ٚشيققو يحُققاضؽ ايًصٓقق ١ايعًٝققا زٚضٖققا ف قق ٞزضاغقق ١املؿققهً ٚ ١قققطاض  ٚضغققا ٤املةققازئ
ايد حتهِ اذتايٚ ١اذتاالد املُاذً. ١
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راتعا ً  :انهجنة انعهيا
املاز ٠ارتاَػٚ ١ايعؿط:ٕٚ
جُٓؿققأ ايًصٓقق ١ايساُ٥قق ١بكققطاض َققٔ َعققايَ ٞققسٜط ادتاَعققٜٚ ١هققَ ٕٛكطٖققا َطنققع
ادتاَعٜٚ ١ه ٕٛجؿهًٗٝا عً ٢ايٓع ٛايحاي: ٞ
 ٚن ٌٝادتاَع ١يًؿ ٕٛ٦ايحعًٚ ١ُٝٝاألنازمي١ٝ -عُٝس ؾ ٕٛ٦ايطالث

ضٝ٥ػا
ْا٥ةا

 -عُٝس ؾ ٕٛ٦ايكةٚ ٍٛايحػصٌٝ

عهٛاً

 -ضٝ٥ؼ ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥ةٜٛٓ َٔ ٚث عٓ٘ َٔ ةعهاٗ٥ا

عهٛاً

 -ةظس عُسا ٤ايهًٝاد بايحٓاٚث

عهٛاً

 -ظس ٣عُٝساد نًٝاد ايةٓاد

عهٛاً

 -ةظس ايطالث املحُٝع ٜٔعًًُا ٚخًكاً بادتاَع١

عهٛاً

_ غهطجري

املاز ٠ايػازغٚ ١ايعؿط:ٕٚ
ٚنققٛظ ملعققايَ ٞققسٜط ادتاَعقق ١ةٕ ٜػققحةسٍ ة ٜقاً َققٔ ةعهققا ٤ايًصٓقق ١ايعًٝقا شا قققاّ
يس ٣ايعهَ ٛاْ ةزب ٞفق ٞظس ٣ايؿها ٣ٚة ٚايحعًُاد املعطٚن ١ةَاَٗا يقٍٛ
زَ ٕٚؿاضنح٘ فق ٞعهٜٛحٗا ةذٓاْ ٤عط جًو ايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ .
املاز ٠ايػابعٚ ١ايعؿط:ٕٚ
ختحل ايًصٓ ١ايعًٝا باإلخحكاقاد ايحاي: ١ٝ
 :ايٛقٛف عً ٢جطٛض ايعٌُ بايٛظسٚ ٠اقرتاح َا ًٜعّ بؿإٔ جطٜٛطٖا .
ةٚالً
ذاْٝاً
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َٓٚػٛبٗٝا ٚشيو يحٝػري ٚنةط عٌُ ايٛظس. ٠
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ذايراً  :قساض ايحٛقٝاد ايالظَ ١بؿإٔ زعِ ذكاف ١ايعسٍ ٚاإلْكاف يس٣
ايطايت ادتاَع. ٞ
ضابعاً  :ايحفػري ٚايحٛق ١ٝبايحعس ٌٜباإلناف ١ة ٚباذتصف أل َٔ ٟبٓس َٔ
بٓٛز ٚذٝك ١اذتكٛم ٚايٛاشةاد يًطايت ادتاَع. ٞ
خاَػاً  :ضغا ٤املةازئ ٚايطنا٥ع األغاغ ١ٝايد ٜػري عًٗٝا عٌُ ايًصإ
ايفطعٚ ١ٝايسا. ١ُ٥
غازغاً  :ايٓعط ٚاختاش َا ًٜعّ ظٝاٍ ايؿهاٚ ٣ٚايحعًُاد ايد حتاٍ ايًصٓ١
َٔ عُٝس ؾ  ٕٚايطالث ملا مترً٘ ٖص ٙايؿها َٔ ٟٚجهطاض ١ٜفق ٞظسٚذٗا
ةَ ٚا جحػِ ب٘ َٔ ةُٖ ١ٝخاق ١عُاالً يًُازٖ َٔ 24 ٠ص ٙايكٛاعس.
املاز ٠ايرآَٚ ١ايعؿط:ٕٚ
نقٛظ يًصٓق ١ايعًٝققا اغقحسعا ٤ةٜقًا َقٔ َٓػققٛب ٞادتاَعق ١يالغققحُاو ضةٜق٘ فققٞ
ظققس ٣اذتققاالد املعطٚنقق ١عًٗٝققا س ٚهلققا ظققل اإلغققحعاْ ١بققطةَ ٟققٔ جققطاَ ٙققٔ ةٖققٌ
ارتققرب ٠س ٚنققٛظ ةٕ ُٜكققسّ ايققطة ٟايًصٓققَ ١هحٛب قًا قةققٌ اشحُققاو ايًصٓقق ١بٛقققخ
ناف ٜٚؿاض شيو مبعهط االشحُاو.
املاز ٠ايحاغعٚ ١ايعؿط:ٕٚ
جٓعكققس ايًصٓقق ١ايعًٝققا عًقق ٢زعقق ٠ٛضٝ٥ػققٗا س ٜٚهققْ ٕٛعكازٖققا قققعٝعًا اهققٛض
ةغًة ٝقق ١ةعه ققاٗ٥ا عً قق ٢ةٕ ٜه قق َ ٕٛققٔ ب ٝققِٓٗ اي ققطٝ٥ؼ ةْ ٚا٥ة قق٘ س ٚجرة ققخ ناف قق١
املٓاقؿاد ٚايحٛقٝاد مبعهط ةعُاٍ ادتًػٜٛٚ ١ق َٔ األعها ٤اذتانط. ٜٔ
املاز ٠ايرالذ:ٕٛ
جكسض ايًصٓ ١ايعًٝا جٛقٝاجٗا بأغًة ١ٝاألعها ٤اذتانطٚ ٜٔف ٢ظاي ١جػا٣ٚ
األقٛاد ٜطشا ادتاْت ايص َ٘ٓ ٟقٛد ضٝ٥ؼ ادتًػٚ ١جعطم ٖص ٙايحٛقٝاد
عًَ ٢عايَ ٞسٜط ادتاَع ١إلقطاضٖا  ٚختاش َا ًٜعّ ظٝاٍ جٓفقٝصٖا طةكاً يًٓعاّ.
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سؤال وجواب حول آنيــــــة
عًم
وحدة حًاية انحقوق انطالتية
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َاٖ ٞاإلشطا٤ا د ٚايهٛابط ايد نت عً٣ايطايت ةٕ ًٜحعّ بٗا عٓس ايحكسّ بؿهٛاٙ
ايًصٓ ١ايفطع ١ٝبهًٝح٘؟
نت عً ٢ايطايت ةٕ ًٜحعّ فق ٞجكسمي٘ يؿهٛا ٙبعسز َٔ اإلشطا٤اد ٚايهٛابط ٖ:ٞ
 - 1ةٕ ٜحكسّ بؿهٛاَ ٙكط ايًصٓ ١ايفطع ١ٝاملؿهً ١زاخٌ نًٝح٘ ةَ ٚعٗس.ٙ
 - 2ةٕ ٜه ٕٛجكس ِٜايؿه ٣ٛخالٍ ذالذني َٜٛاً َٔ جاضٜذ ظسٚس ايٛاقع ١ستٌ ايؿه ٣ٛةٜاً
ناْخ ٖص ٙايٛاقع ١حعً ٢غة ٌٝاملراٍ :عالٕ ْحٝص ١اخحةاضس اعحساٚ ٤ق عً ٢ايطايت
بايك ٍٛة ٚايفعٌس َٓ ايطايت َٔ اغحدساّ ظل َٔ ظكٛق٘ ايٛاضز ٠فقٚ ٞذٝك ١ظكٛم
ٚايحعاَاد ايطايت ادتاَع ...ٞخلو.
 - 3ال نٛظ يًطايت ةٕ ٜحكسّ بؿهٛا ٙبعس َطٚض ذالذني َٜٛاً َٔ جاضٜذ ظسٚس ايٛاقع ١ستٌ
ايؿه ٣ٛنُا ال نٛظ ي٘ ايحكسّ بأنرط َٔ ؾهٚ ٣ٛاظس ٠عٔ شاد ايٛاقع.١
 - 4ةٕ ٜك ّٛمبأل ايُٓٛشط املعس يًؿه ٣ٛحايُٓٛشط ضقِ  1و ٚاغحٝفا ٤ناف ١ايةٝاْاد ايٛاضز ٠ب٘
بايسقٚ ١ايٛنٛح ايالظَني ٚباالخحكاض ايص ٟال خيٌ باملهُٕٛس ٜٚحػًِ ٖصا ايُٓٛشط
َٔ غهطجري ايًصٓ.١
 - 5ةٕ ٜػًبِ منٛشط ؾهٛا ٙبعس اغحٝفا ٤غهطجري ايًصٜٓٚ ١حػًِ َٓ٘ ٜكاالً ٜفقٝس جػًُ٘ٝ
يًؿهٚ ٣ٛقٝسٖا بػصٌ ايًصٓ.١
َ - 6حابع ١ايطايت يؿهٛاَٚ ٙا فقٗٝا ملس ٠ذالذني َٜٛاً جةسة َٔ جاضٜذ جكسمي٘ يًؿهٚ ٣ٛشيو
مبطاشعٚ ١غ اٍ غهطجري ايًصٓ ١فق ٞاملكط املعس يصيو.
َا ٖ ٞايهُاْاد ايد جهفٌ اذتٝازٚ ١ٜاملٛنٛع ١ٝفق ٞعٌُ ٚظس ٠محا ١ٜاذتكٛم ايطالب١ٝ؟
ٜٛشس ايعسٜس َٔ ايهُاْاد ايد متخ َطاعاجٗا فق ٞجؿهٚ ٌٝاخحكاقاد ةقػاّ ايٛظس٠
ٚاإلشطا٤اد املحةع ١ةَاَٗا ٖ َٔٚص ٙايهُاْاد:
 - 1جٛفقري ةنرب قسض هٔ َٔ ايحٛاظٕ بني عسز ةعها ١٦ٖٝ ٤ايحسضٜؼ ٚعسز ايطالث فقٞ
جؿه ٌٝايًصإ ايفطع.١ٝ
َ - 2طاعا ٠اذتٝاز ١ٜفق ٞجؿه ٌٝايًصٓ ١ايسا ١ُ٥بإٔ ٜه ٕٛةعهايٖا َٔ املػحؿاض ٜٔايكاْْٝٛني َٔ
خاضط ةعها ١٦ٖٝ ٤ايحسضٜؼ يححُح ايًصٓ ١باالغحكالي ١ٝايهاًَ ١فقْ ٞعط ايؿها٣ٚ
ٚايحعًُاد املططٚظ ١عًٗٝا خاقٚ ً١ةٕ ايحٛقٝاد ايكازضَٗٓ ٠ا ٜحِ اعحُازٖا َةاؾطَٔ ٠
َعايَ ٞسٜط ادتاَع.١
 - 3نُإ عسّ ايحأذط بأ ١ّٜعٛاٌَ ة ٚنغٛط خاضط طاض ايًصٓٚ ١شيو عٔ ططٜل اغحةساٍ ةٟ
عه ٛبايًصٜٓ ١ك ّٛيسَ ٜ٘اْ ةزب ٞي ٍٛزَ ٕٚؿاضنح٘ فق ٞاختاش ايكطاض املٓاغت فقٞ
ظس ٣ايكهاٜا املططٚظ ١عً ٢ايًصٓ.١
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 - 4نةط املٛاعٝس ٚاإلشطا٤اد املحةع ١ةَاّ ايًصإ ايفطعٚ ١ٝنصيو ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥يهُإ عسّ
اإلُٖاٍ ة ٚايحػٜٛف فق ٞظٌ َؿهالد ايطالثس ٚشيو بحعسٜس َس ٠ح30و َٜٛاً يهٌ دتٓ١
يًفكٌ خالهلا فق ٞايؿه ٣ٛة ٚايحعًِ.
 - 5شعٌ ايٓعط ٚايفكٌ فق ٞؾها ٣ٚايطالث عًَ ٢طظًحني ة ٚزضشحني يٝحٝا شيو يًطايت
ةٕ ٜحعًِ َٔ قطاض ايًصٓ ١ايفطع" ١ٝايد مترٌ ة ٍٚزضش "١ةَاّ ايًصٓ ١ايسا" ١ُ٥ايد
مترٌّ ذاْ ٞزضش " ١فق ٞظاي ١اعرتام ايطايت ايؿان ٞعًٖ ٢صا ايكطاضٚ ..جًو
نُاْٖ ١اَ ١شساً ملطاشع ١قطاضاد ايًصإ ايفطعٚ ١ٝايطقاب ١عًٗٝا.
ٚ - 6شٛز دتٓ ١عًٝا جه االغرتاجٝص ١ٝايعاَ ١يعٌُ ايٛظسٚ ٠يةعز ايكهاٜا شاد األُٖ١ٝ
ارتاق ١طةك اً ملا ٚضز بايكٛاعس املٓعُ ١يًٛظسٜ ٠عس نُاْ ١ةخطٖ ٣اَ ١شساً يهةط
عٌُ ايٛظسٚ ٠جفع ٌٝزٚضٖا باغحُطاض يحه ٕٛفق ٞخسَ ١ايطالث  ٚناز ايحٛاظٕ
املطًٛث زاخٌ ادتاَع ١بني طالبٗا َٓٚػٛبٗٝا.
َا ٖ ٞاألٖساف ايد جػع ٢ادتاَع ١يحعكٝكٗا َٔ ْؿاٚ ٤ظس ٠ذتُا ١ٜاذتكٛم ايطالب١ٝ؟
جٗسف ادتاَعْ َٔ ١ؿاٚ ٤ظس ٠ذتُا ١ٜاذتكٛم ايطالب: ١ٝ
 - 1حتكٝل زتحُ شاَعَ ٞحصاْؼ جػٛز فق ٘ٝضٚح ايحعا ٕٚاملحةازٍ بني َٓػٛبٗٝا.
 - 2قطاض َةاز ٤ٟايعسٍ ٚاإلْكاف نسعاَ ١ةغاغ ١ٝفق ٞبٓا ٤زتحُ َراي ٞزاخٌ ادتاَع.١
 - 3زعِ ظكٛم ايطالث عً ٢ةغؼ جحٛافل َ األْعُٚ ١ايًٛا٥ا املطةك ١بادتاَعٚ ١مبا ال
ٜحعاضم َعٗا.
نٝف جػحط ٝايٛظس ٠حتكٝل األٖساف ايد ةْؿأد َٔ ةشًٗا؟
جك ّٛايٛظس ٠بعسز َٔ املٗاّ ايد َٔ ؾأْٗا حتكٝل األٖساف ايد ةْؿأد َٔ ةشًٗا ٖٚص ٙاملٗاّ ٖ:ٞ
 - 1ايحعكٝل ٚايفكٌ فق ٞايؿهاٚ ٣ٚايحعًُاد ايد ٜحكسّ بٗا ايطالث.
 - 2منا ٤ذكاف ١ايعسٍ ٚاإلْكاف بني ايطالث.
 - 3جكس ِٜاالغحؿاضاد ايالظَ ١يًطالث فقُٝا خيل َؿهالجِٗ األنازميٚ ١ٝغري
األنازمي ١ٝاملطجةط ١بادتاَع.١
ايكٓٛاد
 - 4جةكري ايطالث اكٛقِٗ ادتاَعٚ ١ٝنٝفق ١ٝاذتك ٍٛعًٗٝا بايًص٤ٛ
ايؿطعٚ ١ٝايطمس ١ٝزاخٌ ادتاَع ١فق ٞطاض ايكٛاعس ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗأ.
َح ٢جٓعكس ايًصٓ ١ايفطعٚ ١ٝنٝف جكسض قطاضاجٗا؟
جٓعكس ايًصٓ ١ايفطعَ ١ٝطٚ ٠اظس ٠عً ٢األقٌ نٌ مخػ ١عؿط َٜٛاً بٓا ٤عً ٢زع ٠ٛضٝ٥ػٗاس
ٜٚه ٕٛاالْعكاز قعٝعاً اهٛض ةغًة ١ٝةعهاٗ٥ا عً ٢ةٕ ٜه َٔ ٕٛب ِٗٓٝايطٝ٥ؼس ٚجرةخ
ناف ١املٓاقؿاد ٚايك طاضاد مبعهط ةعُاٍ ادتًػٜٛٚ ١ق َٔ األعها ٤اذتانطٜٔس ٚجكسض
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ايًصٓ ١قطاضاجٗا بأغًة ١ٝاألعها ٤اذتانطٚ ٜٔفق ٞظاي ١جػا ٟٚاألقٛاد ٜطشا ادتاْت ايصٟ
َٓ٘ قٛد ايطٝ٥ؼ.
َا ٖ ٞاإلشطا٤اد ايد جك ّٛبٗا ايًصٓ ١ايفطع ١ٝيًحعكٝل ٚايفكٌ فق ٞؾه ٣ٛايطايت؟
يًصٓ ١ايفطع ١ٝاذتل فق ٞةٕ جحدص عسز َٔ اإلشطا٤اد فق ٞغة ٌٝايحعكٝل ٚايفكٌ فق ٞؾه٣ٛ
ايطايت ٖٚص ٙاإلشطا٤اد جحُرٌ فقُٝا :ًٜٞ
ٜ - 1ك ّٛغهطجري ايًصٓ ١مبصطز جكس ِٜايؿه ٣ٛب زضاشٗا س ٍٚةعُاٍ ةقطث شًػ ١جتحُ
فقٗٝا ايًصٓ.١
 - 2جك ّٛايًصٓ ١خالٍ ادتًػ ١بةعز ؾه ٣ٛايطايت ٚايحعكل َٔ ايحعاَ٘ بحكسميٗا خالٍ
املٛعس ايكاْ" ْٞٛذالذَٜٛ ٕٛاً جةسة َٔ جاضٜذ ظسٚس ايٛاقع ١ستٌ ايؿه "٣ٛف شا نإ
قساض قطاضٖا بعسّ قةٍٛ
ايطايت جتاٚظ ٖصا املٛعس ف ٕ ايًصٓ ١جٓحٗ ٞةذٓا ٤ادتًػ١
ايؿه ٣ٛؾهالً.
 - 3فق ٞظاي ١ايحعاّ ايطايت باملٛعس ايكاْ ْٞٛجك ّٛايًصٓ ١بةعز َٛنٛو ايؿه٣ٛس ف شا
ناْخ األٚضام ٚاملػحٓساد املطفك ١بايؿه ٣ٛناف ١ٝيًفكٌ فٗٝا جكسض ايًصٓ ١ايكطاض
ايص ٟجطآَ ٙاغةاً بصاد ادتًػ .١ةَا فق ٞظاي ١عسّ نفا ١ٜاألٚضام ٚاملػحٓساد يًفكٌ
فق ٞاملٛنٛو ف ٕ يًصٓ ١فقٖ ٞص ٙاذتاي ١ةٕ جطًت َٔ املؿه ٛفق ٞظك٘ َٛافاجٗا بطزٙ
نحابٝاً عًَ ٢ا ٚضز بايؿه ٣ٛخالٍ َس ٠ةغةٛو َٔ جاضٜذ خطاض ضٝ٥ػ٘ املةاؾط بصيو
ضمسٝاً ز ٕٚةٕ ٜه ٕٛاملؿه ٛفق ٞظك٘ ًَحعَاً باملر ٍٛةَاّ ايًصٓ ١بؿدك٘س نُا نٛظ
يًصٓ ١االغحعاْ ١بطة ٟضٝ٥ؼ ايكػِ املعين بايؿه ٣ٛز ٕٚةٕ ٜه ٕٛيطٝ٥ؼ ايكػِ اذتل
فق ٞايحكٜٛخ عً ٢ايكطاض ايص ٟغٝكسض َٔ ايًصٓ.١
 - 4جكسض ايًصٓ ١قطاضٖا ة ٍٚشًػ ١جط ٣فٗٝا ةٕ األٚضام ةقةعخ ناف ١ٝيًفكٌ فقٞ
َٛنٛو ايؿه٣ٛس ٚنت ةٕ جًحعّ ايًصٓ ١باملٝعاز املٓكٛم عً ٘ٝبايكٛاعس املٓعُ١
يعٌُ ايٛظسٚ ٠شيو بإٔ ٜحِ ايفكٌ فق ٞايؿها ٣ٚاملٓعٛض ٠ةَاّ ايًصٓ ١ايفطع ١ٝفقٞ
َٛعس ةقكا ٙذالذَٜٛ ٕٛاً جةسة َٔ جاضٜذ جكس ِٜايؿه.٣ٛ
قاظت ايكالظ ١ٝاملدحل طةكاً يًٛا٥ا
 - 5حت ٌٝايًصًَٓ ١ف ايؿه ٣ٛناَالً
ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا فق ٞادتاَعٚ ١نصيو يٝك ّٛباعحُاز ْ ٚفاش ايكطاض ايص ٟقسض
َٔ ايًصٓ.١
ش ٟٚايؿإٔس ٚشيو بإٔ ٜحِ اغحسعا٤
ٜ - 6عًٔ ايكطاض ايكازض َٔ ايًصٓ ١بعس اعحُازٙ
ايطايت ايؿان ٞملكط ايًصٜٓٚ ١ةًغ مبهُ ٕٛايكطاض ٜٚك ّٛايطايت بايحٛق ٝباإلطالو
ٚايعًِ عً ٢ايُٓٛشط املعس يصيو ..نُا ٜعًٔ ايكطاض خبطاث.
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َا ٖ ٛاإلشطا ٤ايص ٟنٛظ يًطايت اختاش ٙفق ٞظاي ١عسّ قسٚض قطاض ايًصٓ ١ايفطع ١ٝفقٞ
َٛنٛو ؾهٛا ٙخالٍ املس ٠ايكاْ ١ْٝٛاحملسز ٠برالذني َٜٛاً؟
فق ٞظاي ١عسّ قسٚض قطاض ايًصٓ ١ايفطع ١ٝفقَٛ ٞنٛو ايؿه ٣ٛخالٍ املس ٠ايكاْ ١ْٝٛاحملسز٠
برالذني َٜٛاً نٛظ يًؿان ٞايحكسّ ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥بطًت ايٓعط ٚايحعكٝل فقَٛ ٞنٛو ؾهٛاٙ
ٚشيو عً ٢ايُٓٛشط املعس هلصا ايغطم مبكط ايًصٓ ١بعُاز ٠ؾ  ٕٚايطالث بايسٚض ايطاب
مبطنع ادتاَع.١
َا ٖ ٞاذتاالد ايد نٛظ فٗٝا يًصٓ ١ايفطع ١ٝعسّ ايفكٌ فق ٞايؿه٣ٛ؟
نٛظ يًصٓ ١ايفطع ١ٝعسّ ايفكٌ فق ٞايؿه ٣ٛاملكسَ ١ةَاَٗا فق ٞظايحني ُٖا:
 - 1شا ناْخ اذتاي ١املعطٚن ١جحُح بأُٖ ١ٝخاق١س ٖٚص ٙجكسضٖا ايًصٓ ١ظػت َكحهٝاد اذتاٍ.
 ٚ - 2شٛز َاْ ةزب ٞيس ٣ايًصٓ١
ايًصٓ ١ايفطع١ٝ

ؾه ٣ٛبعٗٓٝا ي ٍٛز ٕٚاختاش ايكطاض املٓاغتٚ .جكّٛ

ٖاجني اذتايحني ب ظاي ١املٛنٛو اايح٘

ايًصٓ ١ايسا ١ُ٥يحةاؾط

اخحكاقٗا بؿأْ٘.
َا ٖ ٞاذتاالد ايد شٛظ يًطايت فٗٝا ةٕ ٜحعًِ َٔ ايكطاض ايكازض َٔ ايًصٓ ١ايفطع١ٝ؟
ن ٛظ يًطايت ةٕ ٜحعًِ َٔ ايكطاض ايكازض َٔ ايًصٓ ١ايفطع ١ٝظايحني ُٖا:
 - 1قسٚض قطاض افغ ة ٚضف

ايؿه.٣ٛ

 - 2قسٚض قطاض َعحُس َٔ قاظت ايكالظ ١ٝال يكل ضغة ١ايطايت ة ٚال ٜعٝس ي ٘ٝناٌَ
ظكٛق٘ ايد ٜطايت بٗا فق ٞؾهٛا.ٙ
َا ٖ ٞادتٗ ١ايد ٜحكسّ يٗٝا ايطايت بحعًُ٘ َٔ ايكطاضاد ايكازض َٔ ٠ايًصإ ايفطع١ٝ؟
ٜ ٌٖٚحِ شيو خالٍ َٛعس ستسز؟
ٜه ٕٛايحعًِ ةَاّ ايًصٓ ١ايساَٚ ١ُ٥كطٖا عُاز ٠ؾ  ٕٚايطالث مبطنع ادتاَع ١خالٍ مخػ١
عؿط َٜٛاً جةسة َٔ جاضٜذ جٛق ٝايطايت بايعًِ ٚاإلطالو عً ٢ايكطاض ايكازض َٔ ايًصٓ١
ايفطعٜٚ ١ٝكسّ ايحعًِ بإٔ ٜك ّٛايطايت مبأل ٚاغحٝفا ٤ايُٓٛشط املعس يصيو فقَ ٞكط ايًصٓ١
ايساٜٚ ١ُ٥ػًُ٘ غهطجري ٖص ٙايًصٜٓ ١كاالً ٜفٝس ايحػً.ِٝ
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