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.  ايتٛثٝل ٚاإلضاز٠: َٔ ايػٌٗ اإلحاط١ بهٌ َا ٖٛ قاْْٛٞ ٚعًُٞ يف إطاض تأغٝؼ مجع١ٝ باملػطب يف ظٌ تٛادس أَطٜٔ أغاغني 

ٜطدع شيو . نِ َٔ مجع١ٝ اْطًكت بأٖساف حمسز٠ ٚاْتكًت بعس شيو إىل ايعٌُ بأْؿط١ بعٝس٠ نٌ ايبعس عٔ اختٝاضاتٗا ايتأغٝػ١ٝ

إىل نٕٛ ايعٓاقط األٚىل اييت غاُٖت يف ايتأغٝؼ ٚٚنع األغؼ األٚىل يًذُع١ٝ مل تكِ بتٛثٝل ٚأضؾف١ َا ميهٔ تػُٝت٘ بايسٚاعٞ 

ٚتعٌ ٖصٙ ايٓكط١ باألغاؽ َٔ احملاٚض اييت اختًف ٚخيتًف فٝٗا ايهجري حٝح إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ ممٔ هلِ إضاز٠ ايعٌُ . ايتأغٝػ١ٝ

غري أْ٘ َع َطٚض ايعَٔ ٚتػري األؾدام تأخص تًو األْؿط١ . ٜطٜسٕٚ املطٚض َباؾط٠ يًكٝاّ باألْؿط١ اييت غترتى األثط املأٍَٛ

يس٣ ٜعٌ يعاَا ع٢ً َٔ ٜٛز تأغٝؼ . َٓاحٞ خمتًف١ قس تعٜؼ عٔ ارتط االغرتاتٝذٞ ٚايسافع األغاغٞ ايصٟ نإ ايتأغٝؼ َٔ أدً٘

 : ادتُع١ٝ نتاب١ تكٛض ٜؿٌُ

؛  َٓطًكات ايتأغٝؼ  

  ؛ األغ١ً٦ ٚاإلؾهاالت اييت ٜطاز اإلداب١ عٓٗا  

؛  َٝازٜٔ ايتسخٌ   

.  َٚٓٗذ١ٝ ايعٌُ  

ٚيهٔ، ضغِ إٔ اذتذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ هلت٘ . يف غايب١ٝ األحٝإ تكّٛ ادتُعٝات باغتٓػار قٛاْني أغاغ١ٝ يتكسِٜ ًَفاتٗا يًػًطات املع١ٝٓ

َٚٔ ٚد١ٗ ْعطْا، ٜػتخػٔ إٔ ٜهٕٛ . ايكٛاْني ال تٓاقـ، تهٕٛ إيعاَٝت٘ ايساخ١ًٝ ٚاالعتباض١ٜ زاخٌ ادتُع١ٝ غري شٟ َكساق١ٝ

َٔ ايطبٝعٞ إٔ . ايكإْٛ األغاغٞ يًذُع١ٝ َػتٓبطا َٔ تٛدٗٗا ٚتكٛضٖا عٛض إٔ ٜهٕٛ ٚثٝك١ ظا٥س٠ تهٌُ املًف اإلزاضٟ فكط

تتِ االغتعا١ْ ببعض ايكٛاْني ٚايتذاضب املٛدٛز٠، غري أْٗا جيب إٔ تعٌ يف حسٚز االغت٦ٓاؽ خكٛقا َٔ ْاح١ٝ األبٛاب 

. ٚايؿهٌ، أَا َا ٜتعًل باألٖساف، اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚايعه١ٜٛ فٝذب إٔ تططح يًٓكاف ايفعًٞ بني األعها٤ املؤغػني
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. َٔ خالٍ ايتكسِٜ ٜتهح إٔ أٍٚ خط٠ٛ جيب اتباعٗا خالٍ ع١ًُٝ تأغٝؼ ادتُع١ٝ ٖٞ بٓا٤ ايتكٛض ايعاّ ٚٚنع ايكٛاْني األغاغ١ٝ

غري إٔ بني ٖاتني املطحًٝتني املُٗتني ٖٓاى بعض ارتطٛات اإلدطا١ٝ٥ َٓٗا تهٜٛٔ ايًذ١ٓ ايتخهري١ٜ، تكػِٝ املٗاّ، إعساز ال٥خ١ 

 .باألعها٤ املؤغػني ٚاالتكاٍ بِٗ، ٚاْتٗا٤ بتخسٜس َٛعس ادتُع ايعاّ ايتأغٝػٞ
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-  اإلعالّ بٌ جيب طًب ايرتخٝل يصيو

 َٜٛا عػب 15 ٚ 10بعح بسع٠ٛ يألعها٤ املؤغػني َكخٛب١ بايٛثا٥ل ايالظ١َ قبٌ َس٠ ترتاٚح َابني - 9

 : ٚبؿهٌ عاّ، ايٛثا٥ل ايهطٚض١ٜ املطفك١ يًسع٠ٛ ٖٞ . حذِ ٚحمتٜٛات ايٛثا٥ل

َؿطٚع ايكإْٛ األغاغٞ  .  أ

َؿطٚع ايتكٛض ايعاّ  .  ب

ال٥خ١ بأمسا٤ األعها٤ املؤغػني .  ج

 : ٚتتأيف أؾػاٍ ادتُع ايعاّ ايتأغٝػٞ َٔ : اْعكاز ادتُع ايعاّ ايتأغٝػٞ- 10

تؿٌُ ايرتحاب، ٚايتصنري بأغباب ٚزٚاعٞ ايتأغٝؼ ٚنصا ارتطٛات اييت مت غًهٗا يًٛقٍٛ : ن١ًُ ايًذ١ٓ ايتخهري١ٜ.  أ

؛ إىل املطح١ً 

 َٚٓاقؿت٘ - ع٢ً اعتباض إٔ األعها٤ تٛقًٛا ب٘ ٚقطؤٚٙ - تكسِٜ ارتطٛط ايعطٜه١ يًتكٛض .  ب

؛ تكسِٜ ايكإْٛ األغاغٞ َٚٓاقؿت٘ ٚايتكٜٛت عًٝ٘ .  ج

إٕ ع١ًُٝ اختٝاض املهتب املػري ايصٟ غٝكٛز املطح١ً ايتأغٝػ١ٝ ٖٞ : تعٝني أٚ تكعٝس أٚ اْتداب أعها٤ املهتب املػري.  ز

يصيو نإ يعاَا اختٝاض ايٛغ١ًٝ ايٓادع١ اييت غتهُٔ اْتكا٤ أعها٤ املهتب املػري . أٍٚ ٚأِٖ ١َُٗ ٜكّٛ بٗا األعها٤ املؤغػٕٛ

نجري٠ ٖٞ ادتُعٝات اييت يسٜٗا طاقات بؿط١ٜ ٖا١ً٥، ٚتكٛض ٚانح، ٚيعسّ . ايصٜٔ غٝهْٕٛٛ يف َػت٣ٛ املطح١ً ايتأغٝػ١ٝ

قس تهٕٛ االْتدابات ٖٞ . االنرتاخ يع١ًُٝ اختٝاض أعها٤ املهتب املػري األٍٚ، تٗاٚت آفاقٗا ٚتكٛضاتٗا، ٚمل تط أعُاهلا ايٓٛض

اذتٌ، باعتباض أْٗا تطاعٞ َبسأٟ ايطغب١ ٚايتٓافؼ، إال أْ٘ ٚحػب اعتكازْا، تهٕٛ ١َُٗ قعب١ إشا نإ األعها٤ املؤغػٕٛ 

يصيو، ْط٣ أْ٘ جيب ايتُٝٝع بني قٛاعس اْتداب املهتب املػري األٍٚ، ٚاْتداب املهاتب اييت . يًذُع١ٝ ال ٜتعاضفٕٛ فُٝا بِٝٓٗ

ففٞ ايٛقت ايصٟ ال حمٝس عٔ االْتدابات ايسميكطاط١ٝ ٚايؿفاف١ يف اْتداب املهاتب ايعاز١ٜ، ٜهٕٛ ايتكعٝس َٔ ايعًُٝات . تًٝ٘

حٝح تتؿهٌ دت١ٓ يًرتؾٝح تتهٕٛ َٔ ايٓٛا٠ ايتأغٝػ١ٝ األٚىل باألغاؽ، ثِ تكسّ ال٥خ١ بأمسا٤ ايطاغبني يف تٛيٞ َػؤٚي١ٝ . احملبص٠

. تػٝري ادتُع١ٝ، ٚختتاض َِٓٗ ايًذ١ٓ َٔ تط٣ فِٝٗ ايكسض٠ ع٢ً تػٝري ادتُع١ٝ يف ٖصٙ املطح١ً

اإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ   -3

بعس اْعكاز ادتُع ايعاّ ايتأغٝػٞ ٚتعٝني املهتب، ٌٖ ميهٔ اعتباض إٔ ادتُع١ٝ قس تهْٛت فعال؟ بايٓػب١ يًذُع١ٝ ٖٓاى ْٛعإ َٔ 

 . فعًٞ ٚقاْْٛٞ : ايتٛادس

 تعترب ادتُع١ٝ َتٛادس٠ فعال ابتسا٤ َٔ اْعكاز ادتُع ايعاّ ايتأغٝػٞ ٚبكٝاَٗا بأْؿط١ زاخٌ إطاض :ايتٛادس ايفعًٞ

 ايتسخٌ ايصٟ حسزت٘ يٓفػٗا 

ٜتِ عاز٠ بعس ٚنع املًف ايكاْْٛٞ يس٣ ايػًطات احمل١ًٝ عٓس َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ ايعا١َ بايبًس١ٜ أٚ : ايتٛادس ايكاْْٛٞ 

ٚمبذطز حكٍٛ ادتُع١ٝ ع٢ً ٚقٌ اإلٜساع املؤقت تكبح ادتُع١ٝ َٛدٛز٠ قاْْٛٝا ٚميهٔ َعاٚي١ بعض . ايباؾا١ٜٚ

ع٢ً إٔ ايكإْٛ حسز إٔ ادتُعٝات غتخكٌ ع٢ً . األْؿط١ ايساخ١ًٝ نتٓعِٝ ايعٌُ ايساخًٞ ٚحتهري ايٛثا٥ل ايتٓع١ُٝٝ

ٚيف حاي١ َطٚض ؾٗطٜٔ زٕٚ إٔ حتكٌ ع٢ً ايٛقٌ ايٓٗا٥ٞ، تعترب ادتُع١ٝ . يف أدٌ أقكاٙ ؾٗطٜٔٚدٛبا ايٛقٌ ايٓٗا٥ٞ 

.  ٚميهٔ َعاٚي١ أْؿطتٗا بهاٌَ اذتط١ٜنا١ًَ ايؿدك١ٝ االعتباض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ

فايكإْٛ . ٚيٝؼ تطخٝكا بايعٌُ (ؾٗاز٠ َٝالز)ٚيًتٛنٝح فكط، إٕ ٚقٌ اإلٜساع ٖٛ إعالٕ عٔ ايٛدٛز ايكاْْٛٞ يًذُع١ٝ 

ٜٚعترب أٟ ازعا٤ َٔ ٖصا . املػطبٞ مل حيسز يف أٟ َٔ فكٛي٘ إٔ ادتُع١ٝ اييت مل حتكٌ ع٢ً ٚقٌ اإلٜساع ال ٜطخل هلا بايعٌُ

 .ايكبٌٝ ٖٛ جتاٚظ يف اغتعُاٍ ايػًط١

 : ٜٚتهٕٛ املًف ايكاْْٛٞ َٔ

 يإلؾاض٠، املطًٛب اإلَها٤ ٚاملكازق١ ع٢ً نٌ قفخ١ َٔ قفخات ايكإْٛ األغاغٞ :  ايكإْٛ األغاغٞ َكازم عًٝ٘  



  قٛض ٠ ايبطاق١ ايٛط١ٝٓ يهٌ عهٛ َٔ أعها٤ املهتب املػري   

. األمسا٤ ايؿدك١ٝ ٚايعا١ًٝ٥، ادتٓػ١ٝ، ايػٔ، تاضٜذ َٚهإ االظزٜاز، امل١ٓٗ، ٚايعٓٛإ:  ال٥خ١ أعها٤ املهتب املػري ٚتؿٌُ  

يًعًِ فكط يٝؼ املطًٛب يف حمهط ادتُع ايعاّ اإلحاط١ ظُٝع تفاقٌٝ ايٓكاف ايصٟ زاض خالٍ :  حمهط ادتُع ايعاّ ايتأغٝػٞ  

ادتُع ٚإمنا شنط فكط ارتطٛط ايعطٜه١ نكطا٠٤ ايتكٛض ٚايكإْٛ األغاغٞ ٚاملكازق١ عًُٝٗا، اْتداب املهتب َع شنط أمسا٤ أعها٤ 

 . املهتب ٚنصا تاضٜذ َٚهإ اْعكاز ادتُع ايعاّ

 

 .ٚتكسّ ٖصٙ ايٛثا٥ل يف ثالخ ْػذ: َالحع١

 


