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ذؼس سٛاسح يؤشطاخ االشرثاِ تؼًهٛاخ غسم األيٕال ٔجطائى ذًٕٚم اإلضْاب أحس انطكائز األساسٛح انرٙ اذرصذٓا 

انجًؼٛح فٙ يجال انطلاتح انًانٛح ٔفمًا نُظاو يكافحح غسم األيٕال انسؼٕز٘ انظازض تانًطسٕو انًهكٙ ضلى 

  .حانسٛاسخ انالحمح نٛرٕافك يغ ْصِ ْـ، ٔالئحرّ انرُفٛصٚح ٔجًٛغ انرؼسٚال33/5/3311تراضٚد  13و/

 .ذحسز ْصِ انسٛاسح انًسؤٔنٛاخ انؼايح ػهٗ كافح انؼايهٍٛ ٔيٍ نٓى ػاللاخ ذؼالسٚح ٔذغٕػٛح فٙ انجًؼٛح

 تؼًهٛاخ غسم األيٕال أٔ جطائى ذًٕٚم اإلضْاب: ضذثاطػهٗ ايؤشطاخ لس ذسل 

ذًٕٚم إتساء انؼًٛم اْرًايًا غٛط ػاز٘ تشأٌ االنرزاو نًرغهثاخ يكافحح غسم األيٕال أٔ جطائى  .3

 .ٔتراطح انًرؼهمح تٕٓٚرّ َٕٔع ػًهّ اإلضْاب

 .ضفض انؼًٛم ذمسٚى تٛاَاخ ػُّ أٔ ذٕضٛح يظسض أيٕانّ ٔأطٕنّ األذطٖ .2

انمإََٙ أٔ االلرظاز٘ أٔ ػسو ضغثح انؼًٛم فٙ انًشاضكح فٙ طفماخ غٛط ٔاضحح يٍ حٛث غطضٓا  .1

 .اَسجايٓا يغ اسرطاذٛجٛح االسرثًاض انًؼهُح

 .يحأنح انؼًٛم ذزٔٚس انجًؼٛح تًؼهٕياخ غٛط طحٛحح أٔ يضههح ذرؼهك تٕٓٚرّ ٔ/أٔ يظسض أيٕانّ .3

أٔ أ٘ يرانفاخ جُائٛح أٔ  إضْابػهى انجًؼٛح ترٕضط انؼًٛم فٙ أَشغح غسم أيٕال أٔ جطائى ذًٕٚم  .5

 .ذُظًٛٛح

ػًهٛاخ غسم األيٕال ٔجطائى ذًٕٚم فٙ سٛاسح االشرثاِ 

 اإلضْاب

 و2039
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 .إتساء انؼًٛم ػسو االْرًاو تانًراعط ٔانؼًٕالخ أٔ أ٘ يظاضٚف أذطٖ .6

أسثاب ٔذطززِ ٔايرُاػّ تسٌٔ  يجٕٓلػٍ يٕكم  اشرثاِ انجًؼٛح فٙ أٌ انؼًٛم ٔكٛم نهؼًم َٛاتًح .7

  .فٙ إػغاء يؼهٕياخ ػٍ شنك انشرض أٔ انجٓح يُغمٛح

 تشكم ػاو.طؼٕتح ذمسٚى انؼًٛم ٔطف نغثٛؼح ػًهّ أٔ ػسو يؼطفرّ تأَشغرّ  .8

لٛاو انؼًٛم تاسرثًاض عٕٚم األجم ٚرثؼّ تؼس يسج ٔجٛزج عهة ذظفٛح انٕضغ االسرثًاض٘ ٔذحٕٚم انؼائس  .9

 .يٍ انحساب

 .ٔجٕز اذرالف كثٛط تٍٛ أَشغح انؼًٛم ٔانًًاضساخ انؼازٚح .30

عهة انؼًٛم يٍ انجًؼٛح ذحٕٚم األيٕال انًسرحمح نّ نغطف آذط ٔيحأنح ػسو ذزٔٚس انجًؼٛح تأ٘  .33

 .ؼهٕياخ ػٍ انجٓح ٔانًحٕل إنٛٓاي

يحأنح انؼًٛم ذغٛٛط طفمح أٔ إنغاءْا تؼس ذثهٛغّ تًرغهثاخ ذسلٛك انًؼهٕياخ أٔ حفظ انسجالخ يٍ  .32

 .انجًؼٛح

 عهة انؼًٛم إَٓاء إجطاءاخ طفمح ٚسررسو فٛٓا ألم لسض يًكٍ يٍ انًسرُساخ. .31

 .طٔػحػهى انجًؼٛح أٌ األيٕال أٔ انًًرهكاخ إٚطاز يٍ يظازض غٛط يش .33

ػسو ذُاسة لًٛح أٔ ذكطاض انرثطػاخ ٔانؼًهٛاخ يغ انًؼهٕياخ انًرٕفطج ػٍ انًشرثّ تّ َٔشاعّ  .35

 .ٔزذهّ ًَٔظ حٛاذّ ٔسهٕكّ

 .اَرًاء انؼًٛم نًُظًح غٛط يؼطٔفح أٔ يؼطٔفح تُشاط يحظٕض .36

ًا ال ٚرُاسة يغ ٔضؼّ ظٕٓض ػالياخ انثصخ ٔانطفاْٛح ػهٗ انؼًٛم ٔػائهرّ تشكم يثانغ فّٛ ٔت .37

 ذاطح إشا كاٌ تشكم يفاجئ(.)االلرظاز٘ 

 

شطاف انجًؼٛح إٚؼًهٌٕ ذحد إزاضج ٔذغثك ْصِ انسٛاسح ضًٍ أَشغح انجًؼٛح ٔػهٗ جًٛغ انؼايهٍٛ انصٍٚ 

 االعالع ػهٗ األَظًح انًرؼهمح تًكافحح غسم األيٕال ٔػهٗ ْصِ انسٛاسح ٔاإلنًاو تٓا ٔانرٕلٛغ ػهٛٓا،

ٔػهٗ اإلزاضج انًانٛح َشط  ،انٕظٛفٛح ٔاالنرزاو تًا ٔضز فٛٓا يٍ أحكاو ػُس أزاء ٔاجثاذٓى ٔيسؤٔنٛاذٓى

 .انٕػٙ فٙ شنك انرظٕص ٔذزٔٚس جًٛغ اإلزاضاخ ٔاأللساو تُسرح يُٓا

ذحطص انجًؼٛح حال انرؼالس يغ يرؼأٍَٛ ػهٗ انرأكس يٍ إذثاػٓى ٔانرزايٓى تمٕاػس يكافحح غسم كًا 

 .ال ٔ جطائى ذًٕٚم اإلضْاباأليٕ
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