اجراءاث الذائرة فٍ مجبل حمىق االوسبن حتً وهبَت عبم 1028
رٕن ٙدائشح ضشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد يٕضٕع ؽمٕق اإلَغبٌ أٔنٕٚخ ْبيخ ٔف ٙعًٛغ انُٕاؽ ٙؽٛش ارخزد انؼذٚذ ينٍ
اإلعشاءاد فْ ٙزا انًغبل ٔرى يشاعؼخ كبفخ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ ثًب فٓٛب يٍ لٕأَ ٍٛاَظًخ ٔرؼهًٛنبد ثًنب ٚزٕافنك ٔٚزنٕائى
يغ االرفبلٛبد ٔانؼٕٓد ٔانًٕاصٛك انذٔنٛخ نؾمٕق االَغبٌ انز ٙطبدلذ ػهٓٛب انًًهكخ ٔكبَذ يطبثمخ نزهك االرفبلٛبد يجُٛنب اْنى
اعشاءاد انذائشح ف ٙيغبل ؽمٕق االَغبٌ-:
أوال :حمىق الفئبث األكثر ضعفب وحبجتهب إلً الحمبَت
أ -حمىق المرأة.
َ .1ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ ػهٗ ػذو انغًبػ ثبنؾظٕل ػهٗ اػفنبء انضٔعنخ أٔ ثنذيظ دخنم اننضٔط ٔانضٔعنخ اال ثًٕافمنخ
انضٔعخ.
َ .2ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ ػهٗ انغًبػ نهًشأح انًؼٛهخ ثأخز كبفخ اػفبءاد االػبنخ انزٚ ٙأخزْب انشعم انًؼٛم.
َ .3ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ ػهٗ ؽك انًشأح ثبنزًزغ ثبإلػفبء انشخظ ٙدٌٔ يٕافمخ انضٔط
 .4االعزفبدح يٍ فشق االػفبءاد انًًُٕؽخ نهًكهف ٔصٔعزنّ ٔينٍ ٚؼٛهنَٕٓى ثؾنذ اػهنٗ نًغًنٕع االػفنبءاد ( )20222اننف
دُٚبس.
 .5رمٕو انذائشح ثبنزؼبيم ثبنًغبٔاح ٔفك انزششٚؼبد انًؼًٕل ثٓب فَ ٙظبو انخذيخ انًذَٛخ ٔانزؼهًٛبد انذاخهٛخ انز ٙال رًٛض ثٍٛ
انزكش ٔاألَضٗ.
 .6رجٕء اإلَبس نًٕالغ يزمذيخ ف ٙانذائشح يُٓب يذٚش يذٚشٚخ -سئٛظ لغى -سئٛظ شؼجخ -يششف يغًٕػخ -سئٛظ نغُخ ضبثظ
اسرجبط.
ٕٚ .7عذ ف ٙانذائشح عبئضح نًٕظف انشٓش انًًٛض رى ٔضغ أعظ يٕضٕػٛخ رشاػ ٙانؼذانخ ٔانًٕضٕػٛخ ثبخزٛنبس انًنٕظفٍٛ
يٍ عًٛغ انفئبد شٓشٚب.
ة -حمىق الطفل.
ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ ػهٗ اػفبء أ اخضبع نُغنت يخفضنخ نهؼذٚنذ ينٍ انًغنزهضيبد انخبطنخ ثبألطفنبل ينٍ انضنشٚجخ
َ ّ
انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد يُٓب-:
 .1اػفبء انزؼهٛى انًمذو ف ٙسٚبع اطفبل ٔانًذاسط ٔانكهٛبد ٔانغبيؼبد ٔيب شبثّ يٍ ضشٚجخ انًجٛؼبد.
 .2اخضبع انًؾضشاد انًؼذح اػذادا خبطب ثزغزٚخ االطفبل ٔانًؼنٕلٔ ٍٛانًؾضنشاد انغزائٛنخ انًؼنذح فمنظ كألزٚنخ نهؾنبالد
انًشضٛخ انخبطخ نضشٚجخ انًجٛؼبد ثُغجخ أٔ ثًمذاس (انظفش) أ٘ أَٓب يؾشسح يٍ أ٘ ػتء ضشٚج.ٙ
 .3اخضبع انكزت ٔانًطجٕػبد ثًب فٓٛب انكزت انًذسعٛخ نضشٚجخ انًجٛؼبد ثُغجخ أ ثًمذاس (انظفش) أ٘ آَب يؾشسح يٍ أ٘
ػتء ضشٚج.ٙ
 .4اخضبع يُزغبد انظٛذنخ ثًب فٓٛب ادٔٚخ االطفبل نضشٚجخ انًجٛؼبد ثُغجخ َ ْٙٔ %4غجخ يخفضخ ػٍ انضشٚجخ انؼبيخ.
 .5اخضبع انض٘ انًذسعٔ ٙالًشخ انض٘ انًذسع ٙنضشٚجخ انًجٛؼبد ثُغجخ َ ْٙٔ %4غجخ يخفضخ ػٍ انضشٚجخ انؼبيخ .
 .6اخضبع االدٔاد انًذسعٛخ انزٚ ٙغزخذيٓب انطالة يٍ انًؾبٚبد ٔانجشاٚبد ٔالالو انؾجش انغبف ٔالالو انشطبص ٔالنالو
انزهٕٔ ٍٚانؾمبئت انًذسعٛخ ٔانذفبرش انًذسعٛخ ٔدفبرش انًؾبضشاد انغبيؼٛخ ٔػهت انُٓذعنخ ٔانًغنبطش نضنشٚجخ انًجٛؼنبد
ثُغجخ َ ْٙٔ %4غجخ يخفضخ ػٍ انضشٚجخ انؼبيخ .
ج -حمىق االشخبص روٌ االعبلت.
َ .1ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ انُبفزح ػهٗ اػفبء دخم االػًٗ ٔانًظبة ثؼغض كه ٙيٍ انٕظٛفخ يٍ ضشٚجخ انذخم.
َ .2ض انمبٌَٕ انًؼذل نمبٌَٕ ضشٚجخ انذخم سلى ( )30نغُخ  2210ػهٗ اػفبء يجهغ ( )2222انف ٙدُٚبس نكم شنخض ينٍ
رٔ٘ اإلػبلخ انًغزًشح ٔانذائًخ.
َ .3ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ انُبفزح ػهٗ يضاٚب نألشخبص رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبطخ يٍ ضشٚجخ انًجٛؼبد ٔرنك ثئخضبع
يشزشٚبرٓى ٔيغزٕسدارٓى نهضشٚجخ ثُغنجخ أ ثًمنذاس طنفش ٔاننٕاسدح ثأؽكنبو انًنبدح /22أ 2/ينٍ لنبٌَٕ انضنشٚجخ انؼبينخ ػهنٗ
انًجٛؼبد.
 .4رٕظٛف ػذد يٍ االشخبص رٔ٘ االػبلخ ضًٍ انكبدس انؼبيم ف ٙانذائشح .
ٕٚ .5عذ نذٖ انذائشح آنٛخ خبطخ نهزؼبيم يغ انًنٕظف ٍٛرٔ٘ اإلػبلنخ ينٍ ؽٛنش انغنًبػ نٓنى ثنبنزٕلٛغ ٚنذٔٚب ثنذال ينٍ آننخ خنزى
انذٔاو ػُذ ٔعٕد إػبلخ ف ٙأطشافٓى انؼهٕٚخ.
 .6رأْٛننم يجننبَ ٙانننذائشح فنن ٙيخزهننف انًؾبفظننبد نخذيننخ رٔ٘ اإلػبلننخ ٔرننٕفٛش يٕالننف خبطننخ نألشننخبص رٔ٘ اإلػبلننخ فننٙ
انًجُٗ انشئٛغٔ ٙيذٚشٚبد انذائشح.
 .7رمٕو انذائشح ثئػطبء األٔنٕٚخ ف ٙانذٔس نألشخبص رٔ٘ االػبلخ ٔكجبس انغٍ ٔانًشضٗ ػُذ طهجٓى اٚخ خذيبد ضشٚجٛخ.
 .0رٕفٛش كشاع ٙيزؾشكخ خبطخ نًغبػذح األشخبص انًؼٕل ٍٛانًشاعؼ ٍٛنهذائشح.
 .9رخظٛض يٕظف ٍٛيؤْه ٍٛثذٔساد يزخظظخ ف ٙكبفخ يذٚشٚبد انذائشح نًغبػذح األشخبص رٔ٘ اإلػبلخ نهمٛبو ثًزبثؼنخ
عًٛغ يؼبيالرٓى ٔرغهًٓٛى اٚبْب ثبنٛذ ػُذ االَزٓبء يٍ اَغبصْب انًؼهٍ ػُٓب نغًٛغ يشاعؼ ٙانذائشح ف ٙيٕلغ رمذٚى انخذيخ.

د -حمىق كببر السه.
 .1اػفبء يكبفأح َٓبٚخ انخذيخ انز ٙرمم ػٍ  5222دُٚبس يٍ ضشٚجخ انذخم ٔرنك كخذيخ نكجبس انغٍ.
 .2اػفبء أٔل  3522دُٚبس يٍ اعًبن ٙسارت انزمبػذ انشٓش٘ يٍ ضشٚجخ انذخم كخذيخ نكجبس انغٍ.
َ .3ظذ انزششٚؼبد انضشٚجٛخ ػهٗ انغًبػ ثئػبنخ انٕانذ ٍٚنهًكهف.
ثبوُب :الحمىق االلتصبدَت واالجتمبعُت والثمبفُت
أ .الحك فٍ مستىي معُشٍ الئك
 .1رمنٕو انننذائشح ثٕضننغ لننٕائى ألعننؼبس انٕعجننبد ٔاالطننُبف انزنن ٙرمننذيٓب انًطننبػى انشننؼجٛخ نضننًبٌ ٔطننٕل ْننزِ انٕعجننبد
ٔاالطُبف نهًٕاطُ ٍٛثبنغؼش ٔانكًٛخ انًُبعجخ يمبثم اػفبء انًطبػى انشؼجٛخ انز ٙرهزنضو ثبألعنؼبس ينٍ انضنشٚجخ انؼبينخ ػهنٗ
انًجٛؼبد.
 .2اػفبء كبيم انذخم االعًبن ٙنهشخض انًزأر ٙيٍ َشبط صساػ ٙداخم انًًهكخ عٕاء كبٌ ْزا اننذخم نشنخض طجٛؼن ٙأٔ
اػزجبس٘ ٔرنك رشغٛؼب نإلَزبط انضساػ.ٙ
 .3رمٕو انهغُخ االعزًبػٛخ ٔيٕظف ٙانذائشح ثذػى رٔ٘ انًٕظف انز٘ ٚزٕفٗ ػهٗ سأط ػًهّ يًٓب كبَذ دسعزنّ أٔ فئزنّ أٔ
عُغّ ثًغبػذح يبنٛخ ثًب ٚمبسة صًبَٛخ أالف دُٚبس.
ة .الحك فٍ الصحت
 .1رمجم َفمبد يؼبنغخ انًٕظفٔ ٍٛانزأي ٍٛػهٗ ؽٛبرٓى ضذ اطبثبد انؼًم أ انٕفبِ ٔانزأي ٍٛانظنؾ ٙاننز٘ ٚذفؼنّ طنبؽت
انؼًم ػٍ انًٕظفٔ ٍٛيؼبنٓٛى كُفمخ اَزبعٛخ ٔفمب ألؽكبو لبٌَٕ ضشٚجخ انذخم انُبفز.
 .2رى اخضبع يؼظى االدٔٚخ ثكبفخ إَٔاػٓب نضشٚجخ يجٛؼبد ثُغجخَ ْٙٔ %4غجخ يخفضخ ػٍ انضشٚجخ انؼبيخ.
 .3لجنٕل اػفننبءاد يمبثننم َفمننبد انؼننالط ػًهٛننخ عشاؽٛننخ أٔ البيننخ فنن ٙاؽننذ يغزشننفٛبد انًًهكننخ أٔ خبسعٓننب انغننًبػ ثزُضٚننم
انُفمبد انؼالعٛخ نهًكهف ٔيٍ ٚؼٛهّ يٍ دخم انًٕظف.
ج .الحمىق الثمبفُت المتعلمت ببلتىعُت ووشر ثمبفت حمىق االوسبن
 .1رى اػفبء انًٓشعبَبد انفُٛخ انز ٙرمبو ف ٙانًًهكخ ٔينٕسد٘ خنذيبرٓب ينٍ انشعنٕو انغًشكٛنخ ٔضنشٚجخ اننذخم ٔانضنشٚجخ
انخبطخ ٔانؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد.
 .2لبيننذ انننذائشح ثؼمننذ ٔسػ ػًننم ؽننٕل انُننٕع االعزًننبػ ٙنهًننذساء ٔسلعننبء االلغننبو فنن ٙانننذائشح ثبنزؼننبٌٔ يننغ يشننشٔع
االطالػ انًبن.ٙ
ٔ .3ضغ انمٕأَ ٍٛاألَظًخ ٔانزؼهًٛبد ػهٗ يٕلغ انذائشح ٔيٕالغ انزٕاطم االعزًبػ ٙانخبطخ ثبنذائشح نزؼشٚنف انًكهفنٍٛ
ثؾمٕلٓى ٔٔاعجبرٓى.
 .4رى ٔضغ ًَٕرط ؽك انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيخ ػهٗ يٕلغ انذائشح انذاخهٔ ٙانخبسع ٙنٛكٌٕ ف ٙيزُبٔل يزهم ٙانخذيخ.
ٕٚ .5عننذ انٛننخ نزهمننٔ ٙاعننزمجبل أ٘ شننكبٖٔ أٔ اعزفغننبساد أٔ الزشاؽننبد رننشد نهننذائشح ٔرنننك نخذيننخ انًكهفننٔ ٍٛانًننٕاطٍُٛ
انًزؼبيه ٍٛيغ انذائشح ػجش :
أْ .برف انشكبٔ٘
ة .طُبدٚك االلزشاؽبد ٔانشكبٖٔ
د .ػجش طُبدٚك انشكبٖٔ ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔٙ
س .ػجش انجشٚذ االنكزشَٔ ٙنهذائشح
ط .ػجش طفؾبد انذائشح ػهٗ يٕالغ انزٕاطم االعزًبػٙ
ٔ .6عٕد يشكض ارظبل خبص ثبنذائشح نإلعبثخ ػهٗ اعزفغبساد انًٕاطُٔ ٍٛرمذٚى انُظؼ ٔاإلسشبد نٓى.
ٔ .7عٕد عبػخ يفزٕؽخ ٕٚيٛب نًمبثهخ انًذٚش انؼبو يٍ لجم انًشاعؼ ٍٛدٌٔ يٕػذ يغجك.
 .0اػفبء انغٕائض انز ٙرمم لًٛزٓب ػٍ  1222دُٚبس يٍ ضشٚجخ انذخم.
 .9اربؽخ انًغبل نهًكهف ٍٛنهزؼبيم يغ خذيبد انذائشح انكزشَٔٛب يٍ خالل انؾظٕل ػهٗ اعى يغزخذو ٔسلى عش٘.
 .12انزٕاطم انكزشَٔٛب يغ انًكهف ٍٛيٍ خالل انشعبئم انخهٕٚخ ٔانجشٚذ االنكزشَٔ ٙإلٚظبل أ٘ اسشبداد أٔ يؼهٕيبد رزؼهك
ثٓى.
 .11رى رخظٛض يٕلغ داخه ٙنهًؼشفخ كمبػذح ثٛبَبد نهًٕظفٔ ٍٛرى اَشبء يكزجخ نضٚنبدح َشنش انًؼشفنخ ٔانزٕػٛنخ انضمبفٛنخ فنٙ
ْزا انًغبل.
 .12رنى اَشننبء ٔؽننذح رهفضٚننٌٕ داخهن ٙنهزٕػٛننخ ٔاالسشننبد ٚجننش فن ٙلبنجٛننخ يننذٚشٚبد انننذائشح ٔٔعنٕد َشننشح انكزشَٔٛننخ ٔرمشٚننش
طؾفٕٚ ٙيٚ ٙشعم انكزشَٔٛب نهًٕظفٔ ٍٛرخظٛض يٕلغ نهًؼشفخ نهًٕظف ٍٛفمظ ٔيٕلغ خبسع ٙنهزٕػٛخ ٔاالسشنبد ٔاَشنبء
يكزجخ داخم انذائشح.
ثبلثب :الحمىق المذوُت والسُبسُت
الحك فٍ اللجىء

طجمذ انذائشح كبفخ لنشاساد يغهنظ اننٕصساء انزن ٙرنُض ػهنٗ ينُؼ االػفنبءاد انضنشٚجخ نهخنذيبد انهٕعغنزٛخ انخبطنخ ثزمنذٚى
انذػى نالعئ.ٍٛ

