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  الق2مة: 

م حلة ال� شح وال�()'& وما %$# بها م" ! وف مه��ة رص� ع
لة رص� ال
�ار�ة في الع
لة االن��ابة �
ا ف�ها  ُتع�

ة، وال�أك� م" سالمة ه8ه الع
لة ب م�ها، م" ال
هام ال ئ3ة ال�ي ن2 عل�ها قان)ن ال
 �/ ال).-ي  .ل$ق)ق اإلن3انوت-<


ان ه8ا ال$F األساسي م" حق)ق اإلن3ان، وانDالقا م" والیGال).-ي علىفق� دأب �ه ول /� 
م اNOة س�  االن��ا�ات في  ال

لPة م-8 عام 
م �اإلضافة إلى 2016م، وعام 2013م، وعام 2010م، م ورًا �االن��ا�ات ال-ابة ال�ي ج ت عام 2007ال

  %ة والالم �/'ة وان��ا�ات االت$ادات الDالبة وان��ا�ات ال-قا�ات ال
ه-ة والع
الة. م اNOة االن��ا�ات ال]ل�
اس�$قاقًا دس�)ر'ا تأجل اإلعالن ع-ه �3]` ! وف و_اء �)رونا، وق� أخ8 ال
 �/ على عاتقه مه
ة  2020ش\ل& ان��ا�ات 

 االح/اب؛!
ة والف�ات االكc  حاجة لل$
ا%ة وم�ار�ة م اNOة الع
لة االن��ابة ورص�ها آخ8ا �ع�" االع�Nار ال�� 'عات ال-ا
لة عن��ابة م" ح�g نfاعة وفارص� الع
لة اال )ساسي وهضافة إلى الfان` األ�اإلاالن��ابة،  لع
لةفي االعالمي  وال�ور

م" ج)ان` ت��لل الع
لة  ذلi وما إلىال
�ار�ة  ال
)ا.-�" م" وت
\�" لالن��اب ج اءات ال
��8ة م" ق]ل اله��ة ال
�3قلةاإل
  االن��ابة ب م�ها.

ام �ع
لة ال
 اNOة وال ص� ل$ق)ق االن3ان وق� ح ص ال
 �/ ال).-ي ه8ا lالعلى ال� mف ة ل�%ه  م" غ(�
شح ال
)ارد ال
الة ال
  ال$\)مة. ورغm .لNه ال س
ي وال
�P ر ب�ق�%m ال�عm ال
الي له م" 

 /� 

�ار�ة (م، 2007عام في �ان ق� تأسq الp8  ،الع
لة االن��ابةل
 اNOة  ال).-ي ال�$الفة ت�\�ل د�اعاقام ال�70 (

ع �f

ان نfاح ع
لة ال
 اNOةو  ال
�ني.مuس3ة م" مuس3ات الGت�ر'`  ،ل mار ت/ــة ) م اق`2100( ةق ا�ة ألف�" وم�واخ�

ة ما ن3]�ه Dالغ ع�دها (100ل�غNا ن3]�ه ) م �/اً 1824% م" م اك/ االق� اع ال
اع الNالغ % م" ع�د ص-ادیF االق�  26، و_
  ) ص-�وقًا.8061ع�دها (

  ، وق� الف 'FاعGاء $�وث �ع� االن3$ا�ات في صف)ف ل ذلi فق� اد�   لل�f)ل<حالن��ار و_اء �)رونا ولق ار  ن�fةو 
3
ی)م االق� اع ح�ى تNقى 
1500�ة (ألف وخNOة،  اً ) م اNOاوم ا(Dما ن3]�ه م اك/ االق� اع والف ز، و % م" 82ما ن3]�ه  غ
في ع
لة  لل
�ار�ة اإلعاقة ذوp األش�اص  ف 'F م"في ال اعGاءادخال  تm م ةوألول  ،% م" ع�د ص-ادیF االق� اع19

  .ال
 اNOة
وت]لغ غ فة الع
لات في ال
 �/ . ونة ح)ل مf 'ات ع
لة االق� اعل�P  إ) ن
اذج 6رسال (�تع]�ة و ف 'F ال
 اNOة على ع
ل 


ارسات �الال).-ي 

ات ال(ادرة ع" اله��ة ال�ي خالف& الق)ان�" وال�� 'عات ال).-ة ال-ا!
ة للع
لة االن��ابة وال�عل
  ال
�3قلة لالن��اب وال
عای�  ال�اصة ب-/اهة وشفا�ة الع
لة االن��ابة.

\او� ال�اصة �الع
لة االن��ابة عالن ع" خD)� ساخ-ة ل�لقي ال�اإل، و ال).-ين�اء غ فة للع
لات داخل ال
 �/ إتm ك
ا 
وفي ال
��ان �ال�عاون ب�" ج
ع الfهات ذات العالقة في ال
 �/ ال).-ي االت(ال وال�)اصل مع إدامة م-<)مة  ،االن�هاكاتو 

mة. وق� تی)م  ص�رت  م-ها )5(بانات ص$�ة،  )6(إص�ار  مع ف 'F ال
 �/ ال
��(2 في إع�اد ال]انات ال($�
  االق� اع.
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 ج
ع ع
ل ف 'F ف-ي م��(2 م" ال
 �/ ال).-ي على إع�اد تق '  مف(ل ح)ل مf 'ات الع
لة االن��ابة في ض)ءو 

عة ل�%ه م-8 م حلة ما ق]ل االق� اع وح�ى م حلة ما ق]ل إع�اد ال�ق '  مال
الح<ات f�
�3ف��ًا وال�قار'  وال�\او� واإلفادات ال

 p8ال  �[Pعل)مات ال
  الغا%ة.له8ه  ال�F�[D اإلل�P وني الp8 و!فه ال
 �/ ق�مه ال
 اق])ن م" خاللم" �m ال
  

 اإل�ار ال�'��عّي الّ�ا34 للعل�ة االن��اب 

 �
، وه8ا %�الف ت)جه لf-ة القائ
ة ال-3]ة ال
ف�)حةن<ام  م وتع�یله2016) ل3-ة 6(رقm االن��اب ل
fلq ال-)اب  قان)ن اع�
ال$)ار ال).-ي ال�ي أوص& �ال-<ام اإلن��ابي ال
��ل# الfامع ب�" القائ
ة ال-3]ة ال
ف�)حة على م�3)� ال
$اف<ة والقائ
ة 


لPة ه8ا م" جهة. وم" 
�-افq ب�" أعGاء القائ
ة الإلى خلF حال م" ذلi  أخ � أد�جهة ال-3]ة ال
ف�)حة على م�3)� ال

ا أن تلi الق)ائm ،ح� ال�-ازع وال�الف &بلغال)اح�ة � mة  ل� ��
ت$قF الغا%ة م-ها ولm ت�P)ن على أساس ال] امج االن��ابة ال

ق� !ه  ذلi جلا في ال�عا%ة االن��ابة، وعله ی)صي ال
 �/ �ال��لي ع" ن<ام القائ
ة ال-3]ة و  .و�ان ال�-افq ف�ها ف د%اً 
  .ال
ف�)حة

م)قفه ال3ابF م" ل$ق)ق االن3ان على  ال
 �/ ال).-يو'��u . م2016) ل3-ة 75تق3m ال�وائ  رقm (ن<ام اد اع�
تm ك
ا 

-ح ال3ّلDة ال�-ف�8ّ%ة  ال�س�)ر ه8ا ال-<ام في ج)ه ه ن<ام تف)'Gي و�ن إذ إن هش]هة دس�)ر'ة � وج)د% mة إص�ار لّصالح

ةّG'(ة ال�ف

ا أنه %�الف ) م" ال�س�)ر. 120، 114/ب،45، 31بل ال�-ف�8%ة وال
�3قلة وفقًا ل-2 ال
)اد و( األن<�
  ال
عای�  ال�ولة ال�ي تق�Gي أن تP)ن ال�وائ  االن��ابة م
cلة ��\ل عادل ح3` ع�د ال-اخ]�" في �ل دائ ة ان��ابة.

!إعادة ال��F في ه�ا ال�Fام وDج�اء ال�ع92الت الالزمة على قان�ن االن��اب !��< ی�>; قان�ن ال��� ال���ي 9أمل 
ًا لل2وائ� االن��اب�ة، و�2Pر �ل�O !ه، ال أن ی�3 �ص2ارها !�جZ نFام خاص صادر ع; ال�لVة إاالن��اب ذاته تق�

   ال��ف��9ة.

ات ال�-ف�8%ة ال�اصة �اع�اد ج�اول ال-ام�/ت ض� األردني ال
f3ل �
غ� ب وح م�ه م" حقه في االن��اب ح�ى خ]�" الّ�عل


لPة، وه8ا م�الف ل
ف
3ألة اإلقامة ال�ائ
ة ال�ي �ان  .) م" ال�س�)ر6/1-2 ال
ادة (ول) �ان ی)م االق� اع م)ج)دًا في ال
الق(� م-ها ت-<m ال�()'& داخل الNالد م3ّ& حق)ق م" هm في ال�ارج �ال
غ� _�" و�ن �ان)ا في الNالد ��\ل .]عي ی)م 

   االق� اع.

ات ال�-ف�8%ة ال
آخ8م"  ك
ا ب�" ال�ق '  ع�داً وأه
ها ح8ف  ال
��لفة ال�اصة �الع
لة االن��ابة  وال
الح<ات على ال�عل

. وخل)ها م" معای�  ت�\�ل أعGاء ال�$قF �()ت م تفع م" بانات ال(-�وق االس�عاضة ع-ها �ألقفال و شارة ألرقام ااإل
في لfان االق� اع  لل
�ار�ة ال$ق)ق��" أو ال-�Dاء العادی�" وع�م اتاحة الف صة أمام عG)'ة ال
)ا.-�" ،اللfان ال�اصة

  والف ز. 
م" م
ارسة حقهm �االق� اع خالفًا وم ت�p األس)ارة اإلل�P ونة ك
ا تm م-ع األش�اص ال
$f)ر'" وال
(اب�" �ف� وس �)رونا 


ات ال�-ف�8%ة ال�اصة �االق� اع والف ز. 10م\ ر) و( 9ل-2 ال
ادت�" ( م\ ر) م" ال�عل
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  :م�حلة ما ق[ل ی�م االق��اع

ةوت�
ل ه8ه ال
 حلة ص�ور اإلرادة Pل
م، وم حلة إع�اد ج�اول 10/11/2020وت$�ی� م)ع� االق� اع ب�ار'خ  ال3امة ال
 ال-اخ]�"، وم حلة ال� شح لالن��ا�ات، وم حلة ال�عا%ة االن��ابة. وم
ا %
\" اإلشارة إله أن ع
لة ت�f3ل ال
 ش$�" ق�


ات الج�ی� إج اء  ح)ادث ت�8  ن�fة الس�$�اثأp  ات3
& �اله�وء، وع�م ت�f3ل�اصة �ال� شح لل�ائ ة في ال�عل
وق� أ!ه ت ع
لة ال��f3ل جاه/'ة ه8ه ال
 اك/ وال�] ة ال�ي اك�3]�ها لfان االن��اب في ح3" اس�Nlال الق)ائm االن��ابة، 

ن��ابة ال�ا�ع لل�ائ ة اال ال��f3لوتع]�ة .لNات ت�f3لهm. وق� ال�/م& ج
ع اللfان في ب�ء ع
لة ال��f3ل �اس�c-اء م �/ 
قات ال�ي واجه�ها الق)ائm وال
� ش$)ن في دفع ال�إلى  تأخ� االp8 شه�  العNlة�
أم�-ات ال�اصة ساعات ال<ه  ن�fة لل

ومع حل)ل ی)م ال�اصة به8ه ال
 حلة. �افة واإلح(ائات  األرقامعلى ال�ف(�لي %$�)p  ال�ق ' عل
ا �ان �ال$
الت ال�عائة. 
) qال-)اب ال�اسع ع� .294م ش$ا وم ش$ة، م" خالل () 1674االق� اع ت-اف qلfًة على مقاع� م
   ) قائ

  
   ان��ا!ات ع'ائ��ة خارج األ�� القان�ن�ة:

إلح�اث ت)افقات  ا�ات خارج إ.ار ال�س�)ر والقان)ن شه�ت األ%ام ال�ي سNق& ع
لة ت�f3ل ال
 ش$�"، إج اء الع�ی� م" االن��
�ان& تp f ت$& م أ� وم3
ع الfهات ال
ع-ة وال$\ام االدار'�"، وق� ش\ل& ال�ي و ه8ه الع�ائ . ع" و�ف از م ش$�" 

) ش�(ًا، �
ا أنه لm ی اَع ع-� اج ائها ت$ق�F ش و� 20ج
عها خ قًا ألوام  ال�فاع ال�ي ت$<  عق� اج�
اعات ألكc  م" (
ه  ه8ه االن��ا�ات واالج�
اعات في ال($ة وال3المة العامة، ح�g ان�� ت الع�ی� م" ال()ر ومقا.ع الف��ی) ال�ي ت<


\" أن ن(ف ه8ه االن��ا�ات (الع�ائ 'ة) �انها ان��ا�ات ت
��/'ة الق�(ار ع
لة  وم\�<ة �ال
)ا.-�". مغلقة صاالت%

ا االن��اب ف�ها على ال�8)ر فق#  .أوام  ال�فاع م�الفةها، �$fة -ع على األح/اب ال3اسة إج اؤ مُ  . �

 
   الق�ائ3:ت'`�ل 

/� 
أو  م)ض)ع الGغ).ات ال�ي �ان ی�ع ض لها ال
 ش$)ن لc-�هm ع" ال� شح لالن��ا�ات ال-ابةسا�قة  تقار'  في ناق� ال
م" إ�ان ه8ه االن��ا�ات  ال).-ي cP ة ال�\او� ال�ي تلقاها ال
 �/االن3$اب م-ها وت)سع ه8ا ال�ق '  في رص� ال<اه ة ل

  ان��ابة. ان�هاكاتأp  ).-ي ال
F[3 ع" اس�ع�اده ل�لقي ال�\او� ح)لإلعالن ال
 �/ ال �3]` وغ� هm م ش$�"
�اع�Nارها ت�علF مNاش ة  م" ص
m اخ�(اص ال
 �/ ال).-ي أن یg$N في ه8ا ال
3ألة وأن %
ارس دورًا رقابًا ��أنه إن

العه� ال�ولي ال�اص �ال$ق)ق ) م" 22) م" ال�س�)ر وال
)اد (67�ال$F ال�س�)رp في ال� شح وال
-()ص عله في ال
ادة (
   .) م" اإلعالن العال
ي ل$ق)ق اإلن3ان21ال
�نة وال3اسة وال
ادة (

وق� قابل ال
 �/ ع�دًا م" ال
 ش$�" اآلخ '" م" غ�  مق�مي ال�\او� وأش�اصًا ع
ل)ا  قام ال
 �/ �ال�$قF م" ال�\او� 
DNوارت mمعه mى م-ها& أش�اصهP��
   .�ال)قائع ال

ا ب�-ها، وأن ه-الi م"  ت�عاض�ه8ه االدعاءات هي أق ب لل($ة و  �أن ت جحل��ق�F ت�\ل& ل�� ال
 �/ ق-اعة و_ال-<  وا�

  .ال�)اه� والق ائ" ما یu'�ها
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ارسال�أث�  �ان& تُ  &م-Dقها ال�اخلي %��  إلى أن الGغ# وم$اولو خار.ة ه8ه ال��خالت ك
ا الح� ال
 �/ ال).-ي أن  

ام إلى ت$�ی�اً Gةً إح��  ض� ال اغ]�" في االنNة ر�

ها ال في  ال�Pل ال
هf$ار�ةإفي ت�
وه) ت)جه  ،ق(ائها الPلي ع" ال
  .على أعلى م�3)'ات ال�ولة �ال�ع�د%ةأك��ة ومعل-ة  إرادة ساسةمفه)م في !ل وج)د غ�  

  
 :م�حلة ال2عا9ة االن��اب�ة


عة وال3]& م" شه  ت� '" األول م" عام  ی)ميأن ح<  ال�f)ل  ك
ا ب�" ال
 �/ ال).-يfج` قان)ن 2020ال(
م، �
وال�ي  ) أ%ام �املة م" حF ال
 ش$�" وال-اخ]�" في ال�عا%ة االن��ابة7( ف)تال�فاع في !ل جائ$ة فای وس �)رونا، ق� 

اء، وال�ي �ان& ت$)ل ب�" . نا�i ع" ب�ء ساعات ال$<  الل�لي في أوقات مN\ ة م" ال
3) ی)مًا له8ه االن��ا�ات34بلغ& (
لقاء ال
 ش$�" �ال-اخ]�". األم  الp8 ف ض ال
/'� م" الق�)د على ح 'ة م
ارسة ال�عا%ة االن��ابة، والقى �<الله على ه8ه 

  ال
 حلة الهامة م" م احل الع
لة االن��ابة

ات ال�-ف�8%ة  وما ن(& عله االن��ابة�ق)اع� ال�عا%ة ن(ارهm أو  ك
ا سfل ال
 �/ ع�م ال�/ام الع�ی� م" ال
 ش$�"ال�عل

 mة وتع�%التها رقوال�ي  ،) م-ها7رقm ( جاءت �ه ال
ادة اموخاصة ، 2016ل3-ة  7ال�اصة �ق)اع� ح
الت ال�عا%ة االن��اب
غ�  ذلi، وع�م اس���ام دور ال�Nادة لغا%ات ال�عا%ة أو  ال�
/'Fأو  �ال�D`�  للغ دعا%ة ان��ابة ألpح< ت ال�ع ض 


�لPات ال�اصة �ال
uس3ات ال$\)مةال$
الت االن��ابو 
ع�م و العامة لغا%ات ال�عا%ة االن��ابة، أو  ة، وع�م اس���ام ال
امو ت�غ�ل األ.فال في ال�عا%ة االن��ابة، lع�م ال  pأ�ة داخلم اك/ االق� اع والف ز  ن)ع م" أن)اع ح
الت ال�عا%ة االن��اب
�ات م" وضع .�لة ف� ة الع
لة االن��ابة، وع�م 
ال()ر وال�Pا�ات �D 'قة تG  �ال3المة العامة ح�g تm ت�f3ل ال

   8لi.ب ال
�علقة اتلفال
�ا

 4اه�ة الال األس�د:
على  ل�أث� ل) الس)د(ا ال3اسيال
ال  !اه ة اس���ام &ن�D االق� اع،وما ق]لها واث-اء ی)م  االن��ابةوخالل ف� ة ال�عا%ة 

 غ�  مNاش . وق� وصل& لل
 �/ �الغات ��c ة في ه8ا ال
fال، ووصلأو  ق-اعات ال-اخ]�"، س)اًء �ان ذلi ��\ل مNاش 
  c�3قلة لالن��ابإلى  م-هاأك
أو  ال
�عي العام ع�دا م" ال
 ش$�" لالن��ا�ات ال-ابة،إلى  ب�ورها ال�ي أحال& اله��ة ال

الت وف��ی)هات وم)اد تc]& ش ائهm  وردال8ی"  م"لهm  ن(اراً أf3ت m$قه�ة �م" ب�-هm  ،ق]ل وخالل ی)م االق� اع لألص)اتلله�
عf& م)اقع ال�)اصل االج�
اعي �ال�cP  م" إذ  ح3` ال]انات ال($�ة ال(ادرة ع" اله��ة، م ش$)ن فازوا �االن��ا�ات

نهm (ش�)خ) أوفي �ع� الف��ی)هات !ه  �ع� ال جال �
ا ی)حي �مقا.ع الف��ی) ال�ي ت<ه  ع
لات ش اء األص)ات، 
 ومقا.ع أخ � ل3
اس ة م" ال
ال، م]لغح� ال
 ش$�" ن<�  القm3 على ��اب هللا لل�()'& ألاألش�اص  %Dل])ن م" �ع�

في م��لف األص)ات  !اه ة ش اء ان�� ت ح�g الح� ال
 ش$�"،والDل` م-هm ال�()'&  ألش�اصی�فع)ن مNالغ م" ال
ال 
 .ب م�هاالع
لة االن��ابة  لق& �<اللها علىأو  ��c اً  ب�ورها أساءت ال�وائ  االن��ابة وال�ي

و في ی)م أ�ان& م$�ودة س)اء في م حلة ما ق]ل ی)م االق� اع  االن��ابةن مالحقة م تP]ي الf ائm إلى أه-ا اإلشارة  � م"بُ  وال

ع في !ل اس�� اء ه8  لل�ان وشائعاً  �
ا �ان !اه اً  ةً ج�ا مقارن �3#ن ع�د م" اح�ل)ا للقGاء ه) وأ ق� اع،االfل�� ال
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على حmf ال�ق(�  في ال�عامل وائ  االن��ابة وال
$اف<ات و_()رة عل-ة وم\�)فة للPافة، و'ع� مuش ا �ال<اه ة في مع<m ال
 � ال-اخ]�".  إرادةمع ه8ه ال<اه ة و'�c  ت3اؤالت ح)ل م�� ال�f%ة في ال�عامل مع م تP]ي ه8ه الf ائm. وأث ها على ت/'

رادة إ إنه ق� صادر، ولq م" ال
Nالغة الق)ل الPلي م�3)اه ض  �ال
3ار االن��ابي في اس�� اء ه8ه ال<اه ة بلغ ح�ا أن إ
ةll$اال ،ال-اخ]�" ال�اح له8ه ال<اه ة 
به8ه ال()رة واإلحfام ع" م$اص تها لm یuث  فق# على خارات  ن��ارو�ن ال3

 ال�أث�  ال
Nاش  على م
ارسة حقهm في االخ�ار. إلى  ال-اخ]�" في اخ�ار م ش$�هm بل تع�اه 
  

  :عم�حلة ی�م االق��ا

اإلج اءات مcل م�� االل�/ام �
)ع� ب�ء االق� اع م" ق]ل �ل لf-ة م" لfان وت�
cل ه8ه ال�D)ة في ال�$قF م" ع�د م" 
م�� االق� اع، ودرجة ال3  في وص)ل ال-اخ` إلى م �/ االق� اع، وع� أوراق االق� اع أمام ال$G)ر ق]ل ب�ء ع
لة االق� اع، و 


ل على إع�، وال3
اح لل
 اق]�" �$G)ر إج اءات اف��اح ال(-�وق و_�ء ع
لة االق� اع��% p8ب�ا%ة االق� اع وال  G$اد م
ة واإلل�P ونة ل�fاول ال-اخ]�".Oالت ال)رf3وم�� ت)ف  ال ، G$
ع الO(ها ع�د أوراق االق� اع، وت
 معل)مات م" أه

  ال
الح<ات ح)ل ه8ه اإلج اءات %
\" إج
الها �
ا یلي: ال�cP  م"وق� سfل ال
 �/ ال).-ي 
 م)اقع م اك/ االق� اع.ع�م دقة اح�اثات الع�ی� م"  .1
2.  iقا عــ" ذلــNعــ� م اكــ/ االق�ــ اع والفــ ز ق]ــل یــ)م االق�ــ اع دون اإلعــالن م3ــ�وعــ�م ت$�یــ�ها م اكــ/  إلغــاء أو اســ�]�ال 

األم  الp8 س]` إر_اكا ل�� ج
ه)ر ال-ـاخ]�" وال
 شـ$�" وال
ـ اق]�"  اق� اع ب�یلة ع-ها واعالم ال-اخ]�" بها لل�)جه إل�ها،
 .)اف�هm إلى ه8ه ال
 اك/ال
$ل��"، ل�� ت

فــي الع�یــ� مــ" الــ�وائ  اق �عــ� صــف$ات دفــات  االق�ــ اع مــع �عGــها الــNع� (ــوردت ال�cPــ  مــ" ال�ــ\او� حــ)ل ال� .3
 ح�� الق)ائm. إد� الى اخفاء ال(ف$ة ال�اصة �أما االن��ابة، 

 .والف زم اك/ االق� اع الع�ی� م" لm تع
ل اله��ة على وضع وسائل إرشاد%ة لل�اللة على  .4
جاه/'�هـا مـ" ح�ـg ت�
cل عـ�م و م" ذوp اإلعاقة. األش�اص  م اك/ االق� اع الس�Nlال% م" 65ما ن3]�ه جاه/'ة  ع�م .5

 pــات ال�اصــة بــ8وNع� مــ" هــ8اإلعاقــة  (عــ�م تــ)ف  ال مNع� م-هــا  هفــي الــNقــة الــ�اDاكــ/ وفــي حــال ت)ف هــا عــ�م م 
ال
لل�ـــ و� وال
عـــای�  ال�اصـــة بـــ8لi، وعـــ�م تـــ)ف  م(ـــاع� فـــي الع�یـــ� مـــ" م اكـــ/ االق�ـــ اع، ووجـــ)د صـــ-ادیF االق�ـــ اع فـــي 

 عاقة، وغ� ها.ش�اص م" ذوp اإلال�اصة �األالصDفاف ال3ارات أماك"  الD)ابF العلا م" م �/ االق� اع، ع�م ت)ف 
6.   
ومــ" هــ8ه ال
<ــاه  ان��ــار صـــ)ر  % مــ" م اكــ/ االق�ـــ اع ال�ــي تــm رصــ�ها،87�
ــا ن3ــ]�ه  ار ال�عا%ــة االن��ابــةاســ�

)رات خاصــة و'افDـات ال
 شــ$�" أمــام م اكـ/ االق�ــ اع وعلــى اســ)ارها واب)ابهـا، ووجــ)د أشــ�اص %ع
لــ)ن علـى ت)ز'ــع م-�ــ
q�اك/، ووج)د أش�اص ی ت�ون مال 
ت$
ـل أسـ
اء �عـ� ال
 شـ$�" أمـام م اكـ/  (ال]/ات)لNع� ال
 ش$�" أمام ه8ه ال

انــا الــ�خ)ل داخلهــا �$fــة االق�ــ اع، وم
ارســة ال
�Dــ)ع�" العــامل�" مــع اله��ــة  ال
3ــ�قلة لالن��ــاب ال�عا%ــة االق�ــ اع واح
في الع�ی� م" ال�وائ  االن��ابة.االن��ابة ل(الح �ع� ال
 ش$�" داخل م اك/ االق� اع   
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 ف االق�ــ اع وم اNOــة إجــ اءات فــ�ح ال(ــ-�وق مــ" ق]ــل �عــ� رؤســاء غــ مــ" دخــ)لم-ــع �عــ� م اق]ــي ال
 �ــ/ الــ).-ي  .7
،mــا ِق�ــل لهــ
ــة أو  اللfــان �$fــة عــ�م "االســ�ع�اد �عــ�" �Oــة عــ�م وجــ)د ت(ــار'ح ورf$� ،"عــ� رجــال االمــ�مــ" ق]ــل 

إلـى  خـارج م اكـ/ االق�ـ اعأو  �$)زتهm صادرة ع" اله��ة ال
�3قلة لالن��اب، ح�g .ل` م-هm الNقاء خارج غ ف االق� اع
                                                       ح�" االن�هاء م" إج اءات ف�ح ال(-�وق.


ـات ت
-ـع  ،غـ ف االق�ـ اعإلـى  -قالـةهـ)اتفهm الإدخـال  ك
ا ُم-ع الـNع� مـ" م اق]ـي ال
 �ـ/ الـ).-ي مـ" .8�$fـة وجـ)د تعل

)لة$
غ ف االق� اع مـا عDـل ع
ـل ال
ـ اق]�" فـي رصـ� إجـ اءات اف��ـاح ال(ـ-ادیF، �ـ)ن ع
لـة إلى  دخ)ل اله)اتف ال

F�[Dم" خالل ت mوني  ال ص� ت� �Pـ اق]�" م)ج)د على اله)اتـف ال-قالـةإل
عـ�م مع فـة �عـ� رؤسـاء إلـى  %�ـ�  وهـ8ا ،لل

ــات ال(ــادرة عــ" اله��ــة ال
3ــ�قلة لالن��ــاب وعــ�م تلقــ�هm ال�ــ�ر'` الــالزم ل�
\�ــ-هm مــ" إدارة لfــان االق�ــ اع والفــ ز �ال�عل

                                                  ش اف عل�ها.ع
لة االق� اع والف ز واإل

ـام �عـ�هااك�فى رؤساء لfـان االق�ـ اع والفـ ز  .9lاح دون الNـة فـي ال(ـ-fها الل�
أمـام  �ـاإلعالن عـ" عـ�د األوراق ال�ـي ت3ـل

ا ن3]�ه   م اق]�ها.-ادیF االق� اع ال�ي تm % م" ص13ال$G)ر، �

واجه ع�د م" م اق]ي ال
 �/ ال).-ي م-عًا م" حG)ر إج اءات ف�ح ال(-�وق وع ضه خالا أمام ال$G)ر و�قفاله وم"  .10
m ه) األمـــ  الـــp8 حـــال دون م�ـــاه�ت% مـــ" صـــ-ادیF االق�ـــ اع ال�ـــي تـــm رصـــ�ها3.4�
ـــا ن3ـــ]�ه (�ـــ اع ثـــm بـــ�ء ع
لـــة االق

  . إلج اءات ف�ح ال(-�وق وع ضه فارغًا أمام ال$G)ر
11.  mل�3ـ�قلة 
ة ال ت$�ـ)p علـىو�ن
ـا  رقـام،أقفـال لل(ـ-ادیF ت$�ـ)p علـى أ اسـ���امتقـm اله��ـة ال\ تـm اسـ���ام مـ ا�# �السـ�

 pةأ
للفـ�ح والع]ـg  ةً قابلـ و_ق�ـ&مـ ا�# أو أقفـال خلـ& مـ" وجـ)د  �ع� هـ8ه ال)ـ-ادیFبل إن رم(ز س 'ة، أو  داللة رق
                                  .و'3  �ه �\ل سه)لة

) ناخـ`. 500ق ا�ـة (إلـى  ن مع�ل ع�د ال-اخ]�" ال
f3ل�" فـي �ـل صـ-�وق قـ� وصـلأعل-& اله��ة ال
�3قلة لالن��اب أ .12
 Fــ/ الـــ).-يإال أن ف 'ــ� 
مـــ" صــ-ادیF االق�ـــ اع قــ� فـــاق ال�cPــ  قــ� الحـــ� ان عــ�د ال-ـــاخ]�" ال
3ــfل�" لالق�ــ اع فـــي  ال

مـا %ع-ـي اسـ�$الة م
ارسـة هـ8ا العـ�د مـ"  .) ناخNـاً 1632(إلـى  صـ-ادیF االق�ـ اعأح�  أن وصل فيإلى  ) ناخ`1100(
        ال�
�ی�.ال-اخ]�" ل$قهm في االق� اع ض
" ال)ق& ال
$�د لالق� اع ح�ى مع 

و_ نـامج  ال$اس)بأجه/ة  ر_#ن�fة ل�عDل  م اك/ االق� اع ال�ي تm م اق]�ها في ع�د م"اإلل�P ونة  ع�م ت)ف  ال�P)فات .13
 .ةاإلل�P ون ن اس���ام ال�P)فاتما حال دو  ن� ن&�اإلو ن�fة النقDاع االت(ال /أو اإلل�P وني ال _#

االق�ـ اع عـ" أوراق  دعـ�ونقـ2  �ع
لـة االق�ـ اع ومـ" أب زهـا: عـ�م ت-اسـ` �ات ال�اصـةوج)د نق2 في ال
عتm مالح<ة  .14
ال�اصــة  األقــالمفــي نقــ2 �ــ8لi و  مــ" صــ-ادیF االق�ــ اع، ال�cPــ اصــة فــي عــ�د ال-ــاخ]�" ال
3ــfل�" فــي ال�Pــ)فات ال�

ة العامـة ل
)اجهـة ج اءات ال$فا¢ على ال($ة وال3ـالمناخ`، وهي م" إ لPل �أم�-ها
لة االق� اع ال�ي وع�ت اله��ة ب�ع
ك
ــا ســfل نقــ2 فــي ال$]ــ  ال�ــاص لغا%ــات اخــ8 الN(ــ
ة �ال-3ــNة لل
ق�ــ ع�" األم�ــ�" ، وتعDــل قــار£  فــای وس �)رونــا،

الNــار�)د ال�ــاص به)'ــة األحــ)ال ال
�نــة، ونقــ2 فــي شــ)اح" �ــام� ات ال�(ــ)'  نا�ــi عــ" نق(ــان م�DلNــات ال(ــ$ة 
  والف ز. وال3المة العامة في ال�cP  م" م اك/ االق� اع
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غـ ف إلـى  �ع)ة ال-ـاخ]�" للـ�خ)لبـ% م" رؤساء لfان االق� اع في ال
 اك/ ال�ي تm رص�ها 71.8ما ن3]�ه  ال�/ام ل)ح� .15
إلــى  % مــ" رؤســاء االق�ــ اع بــ�ع)ة ال-ــاخ]�"25.1االق�ــ اع فــي ت
ــام ال3ــاعة ال3ــا�عة صــNاحا، فــي حــ�" تــأخ  مــا ن3ــ]�ه 

% م" رؤسـاء 2.5)، �
ا تأخ  ما ن3]�ه 7:30-7:15ما ب�" ال3اعة (إلى  غ ف االق� اع ال�ي تm رص�هاإلى  ال�خ)ل
-7:31مـا بـ�" ال3ـاعة (إلـى  غ ف االق� اع فـي ال
 اكـ/ ال�ـي تـm رصـ�هاإلى  ال�خ)لإلى  لfان االق� اع ب�ع)ة ال-اخ]�"

غـ ف االق�ـ اع فـي ى إلـ الـ�خ)لإلـى  .% م" رؤساء لfان االق� اع ب�ع)ة ال-اخ]�"6) صNاحًا، �
ا تأخ  ما ن3]�ه 8:00
الع�یـ� مـ" إلـى  و'عـ/� ال�ـأخ�  فـي اف��ـاح م اكـ/ االق�ـ اع) صـNاحا 8:00مـا �عـ� ال3ـاعة (إلـى  ال
 اك/ ال�ـي تـm رصـ�ها

أو  م-هــا: تــأخ  لfــان االق�ـ اع والفــ ز فــي إعــ�اد ال
$Gــ  ال�ـاص ل�لــ) ال(ــ-�وق و_ــ�ء ع
لــة االق�ــ اع،وال�ــي األسـNاب 
، وانقDــاع اإلل�P ونــي ن�fــة ل�عDــل ع
لــة الــ _#أو  م �ــ/ االق�ــ اعإلــى  اللf-ــة فــي ال)صــ)لأعGــاء  أحــ� ن�fــة ل�ــأخ 
 إلخ.  ن� ن& ...�اإلاالت(ال 

16.  p ـ�ر تع 'ــ� ح(ـ)
�ال-اخـ` خالفــا ل
ـا ن(ــ& علــه  ووح�ــ� عـ�م ال�ــ/ام عـ�د مــ" لfـان االق�ــ اع �الDNاقـة ال��(ــة �
ت$
ــل الــ قm الــ).-ي مcــل مــ" �عــ� ال
ق�ــ ع�" وثقــة تع '�ــة أp ل ) ق]ــ�m �ــان یــإذ  ،) مــ" قــان)ن االن��ــاب/ك4ال
ــادة (

ادة، وأج)از ال3فlال).-ي ، دف�  العائلة، رخ(ة ال mقة أخ � شاملة على ال ق  .ال()رة ال��(ة لل-اخ`أو  p وث
�ــاالق� اع دون قامــ& الع�یــ� مــ" ال3ــ��ات ال
-Nlــات إذ  ،ام �عـــ� اللfـــان �ــاج اءات ال�$قــF ال�اصــة �ال
-Nlــاتعــ�م ال�ــ/  .17

ال-اخNـــات ال
-Nlـــات وال�ـــي تـــm إل�هـــا  % مـــ" غـــ ف االق�ـــ اع ال�ـــي حGـــ ت19.2ال�$قــــF مــــ" ش�(ـــاته"، و_
ـــا ن3ـــ]�ه 
   .م اق]�ها


ــا ن3ــ]�ه  .18وذلــi ألســNاب ع�یــ�ة م-هــا: عــ�م  % مــ" صــ-ادیF االق�ــ اع ال�ــي تــm م اق]�هــا9.4م-ــع م
ارســة حــF االق�ــ اع �
ةاخ` في ��)فات دراج اسm ال-إOة  أو ال-اخ]�" ال)ر
ـا حالـ& ال��(ة، الDNاقة  ت�fی�في ال(-�وق، ع�م اإلل�P ون�


هــ fــة ال�ــامهm م اكــ/ االق�ــ اعأمــام  ألن(ــار �عــ� ال
 شــ$�" ع
لOــال ال�ــغ`  و
ال�ــارات ال-ار'ــة  و�.ــالقبــNع� أع

قــل حالــ& ع
لــة نفقــ� األمــ   و�ــ8لi ،خ)فــا علــى حــاتهm ارســة حقهــm فــي االق�ــ اعدون ال3ــ
اح لــNع� ال-ــاخ]�" مــ" م

fـة لNعــ� م �ــ/ االق�ــ اع خـ � دون م
ارســة �عــ� ال-ــاخ]�" ل$قهـm فــي االق�ــ اع ن�أإلــى  �عـ� م اكــ/ االق�ــ اع مـ" م-Dقــة
mیـ� عـ" م\ــان سـ\-اه�fأو  ال "

ـع لع�ـ� ة ن�fــة ل)جـ)ده ضــfــة  خــ � أمـا اع�]ــ وه توخاصـة مــا حـ�ث فــي دائـ ة ان��اب

 .م$اف<ة عfل)ن 
 �فـای وس �)رونـاإصـاب�هm  ت]ـ�" ألشـ�اص الـ8ی"مـ" ن(ـ�` ام" م
ارسة حF االق� اع كان& ال-N3ة األك]  لع
لة ال
-ع  .19

ته��ــة ال<ــ وف ال
-اســNة ل�
\ــ�" ف�ــة ال
$fــ)ر'" وال
عــ/ول�" فــي م-ــازلهm مــ" م
ارســة حقهــm فــي رغــm اعــالن اله��ــة عــ" 
  .االق� اع


ارســات ال�ــي �ــان مــ" شــأنها ال�ــأث�  علــى إف 'ــF ال
 �ــ/ الــ).-ي ل
 اNOــة أعGــاء  الحــ� .20
رادة االن��ا�ــات الع�یــ� مــ" ال
 ،Fع�ة أش\ال و. ائ�ارسـاتال-اخ]�" 

م�ـ�" غ فـة االق�ـ اع مـع ال-ـاخ]�" األإلـى  دخـ)ل �عـ� ال
ـ افق�". 1:ومـ" هـ8ه ال

& ل
 شـ$�" وقـ)ائm .لـ` م-ـ�و_ي ال
 شـ$�" مـ" ال-ـاخ]�" ال�(ـ)'. 2"،و�Nار ال3" وت)ج�ههm لل�(ـ)'& ألحـ� ال
 شـ$�
ال�قــاء �عــ� ال
 شــ$�" مــع ال-ــاخ]�" األم�ــ�" و�Nــار ال3ــ" داخــل م �ــ/ االق�ــ اع . 3،مع�-ــه وذلــi داخــل م �ــ/ االق�ــ اع
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ت)ز'ع الP وت ال�ع '�ة بNع� . m، 4ولقائ
�هm داخل غ فة االق� اع والDل` م-هm ال�()'& لهإلى  وال�خ)ل معهm أحانا
  .غ فة االق� اعإلى  االق� اع وق]ل ال�خ)ل ال
 ش$�" والق)ائm داخل م �/


ا ن3]�ه  االخالل .21ارسات:م اق]�ها % م" ص-ادیF االق� اع ال�ي تm 4.9�3 'ة االق� اع � وم; ه�ه ال
دخــ)ل الع�یــ� مــ" األشــ�اص �Nــار ال3ــ" إلــى قاعــة االق�ــ اع وذ�ــ  اســm القائ
ــة وأســ
اء األشــ�اص الــ8ی" یــ)دون  -

ــام بهــ8ه ال�(ــ فات، وال�غاضــي ال�(ــ)'& لهــm �(ــ)ت م تفــع، lــان عــ" الfعــ� رؤســاء الل�مــ" ق]ــل  mث-ــ�ه mرغــ
  ع-هm م ات أخ �.

  ك8لi ذ�  أس
اء ال
 ش$�" �()ت م تفع م" ق]ل األش�اص األم��". -
تع
� �ع� األشـ�اص ذ�ـ  أسـ
اء األشـ�اص الـ8ی" یـ)دون ان��ـابهm �(ـ)ت م تفـع أمـام اللf-ـة وال$اضـ '" مـ"  -

  م-�و_ي ال
 ش$�".
  )'& العل-ي م" ق]ل األش�اص األم��" أو م�عي األمة.ال�( -
مـا سـ
ح ألن(ـار �عـ� ال
 شـ$�" مـ"  ،وج)د ال
ع/ل �الق ب مـ" شـNابi غ فـة االق�ـ اع دون وجـ)د سـ�ائ  عل�هـا -

  م�اه�ة ال-اخ]�" وهm ی�ل)ن �أص)اتهm داخل ال
ع/ل.
لل-ـاخ]�" ال
)جـ)دی" ع-ـ� ال
عـازل فـي ذات ق ب ال
عازل فـي �عـ� م اكـ/ االق�ـ اع مـ" �عGـها الـNع� مـا %3ـ
ح  -

  ال)ق& م" رؤ'ة أوراق اق� اع �ل م-ه
ا لآلخ .
قـــ ب �عـــ� ال
عـــازل مـــ" أمـــاك" جلـــ)س ال
-ـــ�و_�" وال
$ـــاوالت الع�یـــ�ة ل�(ـــ)'  ورقـــة االق�ـــ اع مـــ" ق]ـــل ال-اخـــ`  -

  ل()رة. وتغاضي اللfان ع" ات�اذ أp إج اء قان)ني �$F هuالء األش�اص واالك�فاء أحانًا ��D` ا
  ت()'  ورقة االق� اع وع ضها أمام اآلخ '" وعلى م)اقع ال�)اصل االج�
اعي.  -
  رفع دف�  االق� اع �ع� ال�()'& عله ل��m م�اه�ته م" ق]ل م-�وب أح� ال
 ش$�" داخل غ فة االق� اع. -


ا ن3]�ه  .22  . االق� اع ال�ي تm م اق]�ها% م" ص-ادیF 4.8اس���ام ال-اخ]�" للهاتف ال-قال لغا%ة ت()'  ورقة االق� اع �

ــا ن3ــ]�ه تغ��ــ  عــ�د مــ"  .23% مــ" صــ-ادیF االق�ــ اع ال�ــي تــm 1.9أعGــاء لfــان االق�ــ اع والفــ ز خــالل ع
لــة االق�ــ اع �

ـــ8هاب رئـــq ،م اق]�هـــا 
ارســـة حقهـــm أعGـــاء  أو وذلـــi ألســـNاب ول
ـــ�د م��لفـــة م-هـــا: ن�fـــة ل
لf-ـــة االق�ـــ اع والفـــ ز ل
حGــار شــ�2 بــ�یل ل$ــل م$ــل �ــل عGــ) مــ" األعGــاء ع-ــ� لــ8هابهm ألداء ال(ــالة، ح�ــg تــm إة ن�fــأو  ،�ــاالق� اع

   .ن�fة ل)رود ش\)� على رئq اللf-ةأو  ،مغادرته و�لى ح�" ع)دته
24.  mإلا %الح�ل�ل�/ام  pاء األول)'ة لألش�اص ذوDات ال�-ف�8%ةاإلعاقة  إع

ـا ن3ـ]�ه  ح3` ال�عل-ادیF % مـ" صـ�20.2

أو  ،الD)ابــF العلــا فــي م اكــ/ االق�ــ اعإلــى اإلعاقــة  لعــ�ة أســNاب م-هــا: صــع)_ة وصــ)ل ذوp ، تــm م اق]�هــااالق�ــ اع ال�ــي 
m%ة لع�م وج)د اك�<ا¢ في م اك/ االق� اع %��3عي تقـ�fعDـائهm األول)'ـة علـى غ�ـ هm مـ" و� اإلعاقـة  ذوp األشـ�اص  ن�

  ال-اخ]�".

ــا ن3ــ]�ه اإلعاقــة  ش�(ــة ال
 افــF لألشــ�اص مــ" ذوp ف 'ــF ال
 �ــ/ الــ).-ي عــ�م ال�$قــF مــ" أعGــاء  ك
ــا ســfل .25�


-ـى لل
ـ افق�" ، % م" ص-ادیF االق�ـ اع ال�ـي تـm م اق]�هـا12.9وعـ�م ال�$قـF مـ" وجـ)د ح]ـ  خـاص علـى سـNا�ة ال�ـ� ال

ا ن3]�ه   .-ادیF االق� اع ال�ي تm م اق]�ها% م" ص�12.6
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لعـ�م ته��ــة  والفــ ز ال
�Nعـة فـي م اكــ/ االق�ـ اعاإلجــ اءات  عـ�م رضــاهm عـ"اإلعاقـة  مــ" ذوp األشـ�اص عـ�د مــ"  أبـ�� .26
mة االق� اع له  .غ فة االق� اع ل�ل]ة اح�اجاتهm ن�fة ل)ج)دها في الD)ابF العل)'ة، وع�م ش ح آل

27.  pع/ل وص-�وق االق� اع لألش�اص م" ذو

ا ن3ـ]�ه اإلعاقة  ع�م ت-اس` ارتفاع ال% مـ" صـ-ادیF االق�ـ اع ال�ـي �9.5
 mو  ،م اق]�هات pعـ/ل وخاصـة "اإلعاقـة  ع�م تـ)ف  درج خـاص لألشـ�اص مـ" ذو
ق(ـار القامـة" ع-ـ� صـ-�وق االق�ـ اع وال

خاصـة اإلعاقـة  ، وع�م ت)ف  م3احة �ا�ة ح)ل ال
ع/ل ت3
ح لـ8وp في م اك/ االق� اع ال�ي تm م اق]�ها ال�اص �االق� اع
  م
" %���3م)ن الP اسي ال
�$ �ة �ال$ �ة داخلها

فــي ج
ــع الــ�وائ  االن��ابــة ولPــ" یuخــ8 اإلعاقــة  ذوp األشــ�اص  ) م �ــ/ًا الق�ــ اع23اله��ــة ال
3ــ�قلة لالن��ــاب (حــ�دت  .28
  على ه8ه ال
 اك/:

ن�fـة لNعـ� أمـا  ،یـ� مـ-هm ل$قـه فـي االق�ـ اع�ذوp االعاقـة، مـا حـال دون م
ارسـة العاألشـ�اص  سـ\"أمـاك"  �ع�ها ع"  . أ
mع-ه /� 
�)ن الع�ی� م" ال�وائ   ؛ه8ه ال
 اك/إلى  ل)ص)لهm العالةج)ر ال
)اصالت س��P]�ونه م" أن�fة ل
ا أو  ،ال

 االن��ابة ت
�از �ام��اد م3اح�ها الfغ ا�ة.
 وت)ز'عهm الfغ افي في ه8ه ال�وائ .اإلعاقة  لm ی اع ع-� ت$�ی� ه8 ال
 اك/ ع�د ال-اخ]�" م" ذوp   . ب
فــي الــ�وائ  االن��ابــة لــm تPــ" ج
عهــا م�ــ)ف ة فــي ال
 اكــ/ ال�ــي إلعاقــة ا ذوp األشــ�اص  ال-ــاخ]�" مــ"أســ
اء  نك
ــا أ  . ج

ـــ8هاب ـــى  ه���هـــا اله��ـــة ال
3ـــ�قلة لالن��ـــاب الق�ـــ اعهm، ح�ـــg �ـــان %Dلـــ` مـــ-هm ال  دالءلـــإلصـــلي م �ـــ/ اق�ـــ اعهm األإل
mأص)اته�األم   ، .mالهNlاك/ الس� 
 الp8 ت3]` لهm �ال�cP  م" ال
عاناة ن�fة لع�م ته��ة تلi ال

 م" ذوp االعاقة. األش�اص  ��\ل �اٍف لل�عامل مع وم�ر_ةً  ةً لfان االق� اع والف ز لm تP" مهّأن �
ا أ   . د
3ــالمة العامــة ال�ــي مــ" ق]ــل لfــان االن��ــاب شــ و� ال(ــ$ة والاإلعاقــة  مــ" ذوp األشــ�اص  ع-ــ� ال�عامــل مــع لــm یــ اعَ   . ه

 ح�دتها اله��ة ال
�3قلة لالن��اب. 
أمام م اك/ االق� اع والف ز، م" خالل ت)ز'ع الDNاقـات  اس�غالل األ.فال في الع
ل �ال�عا%ة االن��ابة ل(الح ال
 ش$�" .29

ارتـ�ائهm للNlعـات )، أو م" خـالل ال]/ات(وال�3 ات ال�اصة  ال
ال�qال�اصة �ال
 ش$�" وص)رهm، أو م" خالل ارت�اء 

ا ن3]�ه  %. 81.6ال�ي ت$
ل أس
اء وص)ر ال
 ش$�" والق)ائm االن��ابة، أو اله�اف �أس
اء ال
 ش$�" �


ا ن3]�ه  لf-ة االق� اع والف زأعGاء  ق� اعالأوقات ع�م ت$�ی�  .30�22.6%. 

ــا ن3ــ]�ه شــه�ت ع
لــة االق�ــ اع ت)قفــا ل
ــ ات ع�یــ�ة فــي الع�یــ� مــ" م اكــ/ وصــ-ادیF االق�ــ اع  .31�12.5 Fمــ" صــ-ادی %

أو  ل3ــ
اح ألعGــاء لf-ــة االق�ــ اع والفــ ز ب�-ــاول وجNــات الDعــام،ا :م-هــا ،ألســNاب ع�یــ�ة، االق�ــ اع ال�ــي ت
ــ& م اق]�هــا
ـامهm �ـأداء ال(ـالة،lة لfأو  اإلل�P ونـي ن�fـة ل�عDـل الـ ا�#أو  أخـ8 ق3ـ# مـ" ال احـة وت-ـاول ف-fـان مـ" القهـ)ة،أو  ن�

مـا  اال-ـاخ]�" ال
(ـاب�" �فـای وس �)رونـأح�  ن�fة ل$G)رأو  انقDاع ال�ار الPه _ائي،أو  االت(ال �اإلن� ن&،انقDاع 
ت(ــ)'  ورقــة  ال-ــاخ]�"ن�fــة ل
$اولــة �عــ� أو  �عlــm خلفــه،ع
لــة الإجــ اء  حــ�"إلــى  ت)قــف ع
لــة االق�ــ اعإلــى  أد�

 ش�(ة الغ� .م$اولة ان�$ال أو  االق� اع وال�عامل مع ه8 ال$االت،
على س�  الع
لة االن��ابة داخل م اك/ االق� اع  سل]يٌ  ث� ٌ تأال�ي �ان لها األع
ال  الع�ی� م"ح�ث& خالل ی)م االق� اع  .32

  :وم" ه8ه األع
الوالف ز 
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م$اولة �ع� ال-اخ]�" رف� وضع مادة ال$]  على سNا�ة ی�ه وح�وث م�ادة �المة ب�-هm و_�" أعGـاء اللf-ـة.  -
    .رجال األم" أحانا، وخ وج الNع� م-هm دون وضع ال$]  على سNا�ة ی�هت�خل 

حــ�وث م�ــادات �المــة بــ�" ال
� شــ$�" أحانــا و_ــ�" أن(ــارهm أحانــا أخــ � داخــل م اكــ/ االق�ــ اع ال�ــي أدت إلــى  -
  .في �ع� م اك/ االق� اع ت)قف ع
لة االق� اع إلى أكc  م" ن(ف ساعة

  تق�� إح�اه" �� و� ال3المة العامة وت�خل رجال األم".شfار ب�" ناخ]��" ن�fة لع�م  -
  م�ادات �المة ب�" ال-اخ]�" ال
(اب�" �ف� وس �)رونا وأعGاء لf-ة االق� اع وأحانًا مع رجال األم". -
  م$اولة الNع� ادعاء األمة وال�()'& �()ت م تفع. -
  م$اولة االق� اع ��\ل ج
اعي. -
-   cع� ال-اخ]�" االق� اع أك�ة الغ� .م$اولة   م" م ة أو ان�$ال ش�(
  ح�وث خالفات ب�" م-�و_ي ال
 ش$�" وت�خل رجال االم". -
  انقDاع ال�ار الPه _ائي في أكc  م" دائ ة وم$اف<ة، م
ا أد� إلى ت)قف ع
لة االق� اع. -
  وغ� ها م" األح�اث ال�ي �ان لها تاث�ٌ  سل]ٌي على س�  ع
لة االق� اع. -

 Oادی�Pغالق الDإج�اءات إن�هاء االق��اع و 

33. mی� م�ة االق� اع ل3اع��" ت�
، بلـغ عـ�د ع-ـ� حلـ)ل ال3ـاعة ال�اسـعة م3ـاءً ف �3]` االن�فـاض ال�ـ�ی� ألعـ�اد ال
ق�ـ ع�"؛ ت
ومــ; ال#ــ2ی� !الــ��� أن هــ�ه . 29.90%) مق� عــا، و_-3ــNة م�)'ــة مقــ�ارها 1387698�أصــ)اتهm (أدلــ)ا  ال-ـاخ]�" الــ8ی"

مـا ق)رنـ& �ال-3ـNة ال�ـي سـfل& إذا  تع2 م��ف>ة م; ح�< م'ار�ة ال�اخ[�; في عل�ة االق��اع، ال��gة م; الق��ع�;
  %. 36نN3ة ال
�ار�ة آن8اك  &، ح�g بلغم2016في االن��ا�ات ال-ابة ال3ا�قة وال�ي ج ت في عام 

نهاء ع
لة االق�ـ اع مـ" ق]ـل ق و�ال(-�و قفال إ إج اءات م-�و_ي ال
 �/ ال).-ي م" حG)رم" % 12ما ن3]�ه  تm م-ع .34
ومــ" الfــ�ی  �الــ�8  أن حــاالت م-ــع ال
ــ اق]�" مــ" ال$Gــ)ر بــل و.ــ دهm أحانــًا ، رئــq م �ــ/ االق�ــ اعأو  رئــq اللf-ــة

ـام بـ)اج]هm فـي ع
لـات ال
 اNOـةlو_ـ�" ال mتق�(ـ  علـى م حلـة الفـ ز و�  وال$�ل)لـة ب�ـ-ه mلــFـا  غـالق ال(ـ-ادی
تعــ�دت و�ن
�عـ�  ي_م-ـ�و  &لـm تق�(ـ  علـى م-ـ�و_ي ال
 �ـ/ الـ).-ي بـل .الـك
ا أنها  .$االت وت)زع& على م�ار ال�)م وال3اعةال

   ال
 ش$�".
35.  Fل ف 'ــfــ/ ســ� 
 ال)ــ-ادیF مــ" غ�ــ قفــال إ غ فــة االق�ــ اع والفــ ز ع-ــ� بــ�ء إجــ اءاتإلــى أشــ�اص  الــ(.-ي حGــ)رال


ــات األشــ�اص شــه� وجــ)د رؤســاء م اكــ/ االق�ــ اع داخــل إذ  ال�اصــة �ــاالق� اع والفــ ز، ال�-ف�8%ــةالــ)ارد ذ�ــ هm فــي ال�عل
خــ '" بلNــاس مــ�ني ال ی تــ�ون �اجــات تع '�ــة صــادرة عــ" وأشــ�اص آ العــام،األمــ"  االق�ــ اع وضــNا� وأفــ اد مــ"غــ ف 

mع ف له% m�3قلة لالن��اب ول

ا ن3]�ه  دور داخل غ فة االق� اع،أp  اله��ة ال�19.1 Fم" صـ-ادی % mاالق�ـ اع ال�ـي تـ
  .م اق]�ها

رئـq أو  % م" م-�و_ي ال
 �/ ال).-ي م" حG)ر إج اءات ف ز ال(-ادیF م" ق]ل رئq اللf-ـة13تm م-ع ما ن3]�ه  .36
 .م �/ االق� اع ح�g .ل` م-هm مغادرة قاعات الف ز
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عــ�م مع فــة ت�ــغ�لها، أو  ،% مــ" صــ-ادیF االق�ــ اع ال�ــي تــm م اق]�هــا2.6آلخــ  �
ــا ن3ــ]�ه أو  تعDــل الPــام� ات ل3ــ]` .37
ال ت3ـ
ح �
�ـاه�ة ال(ـ)رة ب)ضـ)ح �
ـا ن3ـ]�ه أمـاك"  ت ��ـ` ال�اشـات فـيأو  ،ن�fة لع�م وجـ)د شـاح" خـاص �الPـام� ا

 .% م" م اك/ االق� اع0.9
آخـ '" بلNـاس وأشـ�اص  العـام،األمـ"  وضـNا� وأفـ اد مـ"والفـ ز  ش)ه� وج)د رؤساء م اك/ االق� اع داخل غ ف االق�ـ اع .38

دور أp  ولـm %عـ ف لهـm ع-ـ� بـ�ء اجـ اءات الفـ ز، ال ی ت�ون �اجات تع '�ة صادرة ع" اله��ة ال
3ـ�قلة لالن��ـاب م�ني
  .% م" ص-ادیF االق� اع ال�ي تm م اق]�ها16.6داخل غ فة االق� اع �
ا ن3]�ه 

]�" الـ)رقي ال
uشـ  علـه االق�ـ اع داخـل ال(ـ-�وق وعـ�د ال
ق�ـ ع�" وفـF جـ�ول ال-ـاخأوراق  ع�م ال�DابF ب�" عـ�د ل)ح� .39

ــا ن3ــ]�ه م اق]�هــا، ح�ــg �ــان الفــارق ل(ــالح عــ�د األوراق ال�ــي فــي ال(ــ-�وق  &% مــ" صــ-ادیF االق�ــ اع ال�ــي ت
ــ�2

ة ب)رقOج�اول ال-اخ]�" ال)ر Fاناً أو  ةوال�ي �ان& تف)ق ع�د ال-اخ]�" وف   .اث-��" وأكc  أح
فــ ز األصــ)ات وعــ�ها، و'عــ)د ذلــi إلــى عــ�م �فــاءة ال�ــ�ر'` الــp8 تلقــاه وقــ)ع لfــان االق�ــ اع والفــ ز �أخDــاء فــي ع
لــة  .40

 األعGاء، ما اس��عى إعادة ع
لة الف ز والع� م" ج�ی� في الع�ی� م" م اك/ االق� اع والف ز.
  

  م�حلة ما !ع2 االق��اع

فـي �ـل دائـ ة مـ" الـ�وائ   م �ٍ/ واحـ�ٍ  اج ال-�ائج األولة ب)اقع ) م �/ًا الس��23ع
ل& اله��ة ال
�3قلة لالن��اب على تfه�/ (
االن��ابة، �
ا ع
ل& على اإلعالن ع" م\ان ه8ه ال
 اكـ/، إال ان ف 'ـF ال
 �ـ/ الـ).-ي سـfل الع�یـ� مـ" ال
الح<ـات حـ)ل 

  وم-ها:  اللfان العاملة ف�هاو  ال
 اك/ه8ه 
 الن ال
F[3 ع" ذلi.عاألخ� ة دون اإلتغ�  �ع� ه8ه ال
 اك/ (م اك/ اس�� اج ال-�ائج) في الل$<ات  .1
2.  mاك/ ل 
 ب)ق& �اف.إل�ها  م-�و_�هmأو  ة مN3قا ق]ل وص)ل اللfان وال
 اق]�" وال
 ش$�"أمع�ة ومهتP" �ع� ه8ه ال
م اكــ/ االق�ــ اع أســ
اء  مــ" خاللهــا قــ اءة، %
\ــ" للعــ ض واضــ$ة م
ــا یuخــ8 علــى هــ8ه ال
 اكــ/ عــ�م ت/و'ــ�ها ��اشــات .3

 م شح ب)ض)ح م" ق]ل ال$G)ر. أو  الp8 ح(ل& عله �ل قائ
ة والف ز والق)ائm وال
 ش$�" والع�د
mواضـح و لـm تPـ" خDــ)� العـ ض ال
3ـ���مة فـي ال] نــامج ت<هـ  ��ـ\ل  ،ردی�ـة عــ ضٍ ن�fـة السـ���ام شاشـات  .4lم3ــ� 

 ال�ـي ح(ـل& عل�هـا القـ)ائm وم شـ$�ها و�أنهـااألص)ات  الp8 �ان ی)حي ع-� ت�و'" ع�داألم   ،في ال�cP  م" ال
 اك/
 .ال�ي سNق�ها في القائ
ةأو  ال3ابF في القائ
ة دون& لل��2

 �انــ& ت3ــ���مإذ  ،لـm %\ــ" الـNع� مــ" هـ8ه ال
 اكــ/ مfهـ/ًا ��ــ\ل �ــاٍف وج�ـ� �ال
عــ�ات الPه _ائـة (وصــالت الPه _ـاء) .5
انقDـاع ال�ــار إلـى  الــp8 أد�األمـ   شاشــات العـ ض،أو إلـى  ال$اسـ)بأجهــ/ة  إلـى مـ" وصـلة �ه _ائــة لل)صـ)لأكcـ  

الـp8 تDلـ` األمـ   م" م ة، وتعDـل ال] نـامج ن�fـة لـ8لi،أكc   بها م" ق]ل ال
ارة (ال�ع قل)الPه _ائي ن�fة مالم�3ها 

ع ال-�ائج في �ل م ة م" ج�ی�.عادة تإ f 

  $ة في �ع� م اك/ اس�� اج ال-�ائج.لm تP" االنارة واض .6
 .وللfل)س عل�ها ل3اعات .)'لة لغا%ات اس�� اج ال-�ائج في �ع� ال
 اك/لm تP" ال
قاع� م '$ة لل
 اق]�" لالس���ام  .7
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 م" ال�)م ال�الي لالق� اع في الع�ی� م" ال
 اك/. ساعات ما �ع� الع( إلى  ف� ة اس�� اج ال-�ائج وال�ي اس�
 ت .ال& .8
9. iه-ال "\% mق اءتـه مـ" أ ل mع م اك/ اس�� اج ال-�ائج تع ض ما ی�
رقـام وأسـ
اء مـ" ��ـ)فات �ام� ات وشاشات في ج


ع ل
 اك/ االق� اع والف زfا ال ت)ج� �ام� ا تع ض ما %ق ؤه ،ت

ع-ى أن م" %ق أ ال-�ائج ال ی)ج� م" ی اNOه ��  . 
لع
لهــm ل3ــاعات ع
ــل .)'لــة اللfــان العاملــة فــي هــ8ه ال
 اكــ/ ن�fــة أعGــاء  علــىواضــ$ًا رهــاق ال�ــ�ی� واإلبــ�ا ال�عــ`  .10

 .وم�3
 ة
له��ــة امــ" ق]ــل هــ8ه اللfــان، مــع ال-�ــائج ال-هائــة ال�ــي أعل-ــ& للقــ)ائm وال
 شــ$�"  الع�یــ� مــ" ال-�ــائج ال
عل-ــةتDــابF عــ�م  .11

حــ�وث �عــ� اع
ــال ال�ــغ` ن�fــة إلــى  مــا أد� اإلل�P ونــي، علــى م)قعهــا وال
)جــ)دة حالــاً لالن��ــاب ع-هــا ال
3ــ�قلة 
 .ولةاللfان �ال غm م" أنها ن�ائج أ ا أعل" م" ق]ل ه8واخ�الفها ع
ّ  ال-�ائج هاالع� اض على ه8

�ة، ی�اعـى دقةأك�l  ل�ةآع ال��ائج وال�g< ع; �ل�ة ت#ال�� 2��9عي إعادة ال��F في آاألم� nلهـا مـ; خال  وم�ض�
�ة.أpعلى معای�� ال��اهة وال'فا   

 ال
 ش$ات.إح��  واع�قالأح� ال
 ش$�" . د و  ه8ه ال
 اك/إح��  ومغادرة وال
 اق]�" ال� وجاإلعالم��"  الDل` م" .12

عـ شـه�تإذ  ،ال�حلـة خ�قـًا واضـ�ًا ألوامـ� الـ2فاعشـه2ت هـ�ه  .13fـات اً ت�
�ـالق ب مــ" األشـ�اص  ور_
ـا اآلالف مـ" لل


عــات  تNاعــًا، اواالعــالن ع-هــ ل
 شــ$�" ل$<ــة اســ�� اج ال-�ــائج األولــةNع� الــ االن��ابــةال
قــ ات fهــ8ه ال� Fوقــ� رافــ
� للإ.الق c� ارات
ـع لل�Dـ . ح�ـى االمـ  الـp8 غ�ـ  م3ـ])ق وال م]ـ ر، -ار'ة و_�\ل ال��f
عـ ض أمـ" وسـالمة ال

 الـp8 دفـع قـ)اتاألمـ   ،) سـ-ة15لـm ت�fـاوز اع
ـارهm الــ ( ا.فـاالً  ان)اكـ ،أن الNع� م
" �ان)ا %Dلق)ن ال�ارات ال-ار'ـة
  إلى القGاء.واحال�هm األع
ال  إلى ش" ح
لة في ال�)م ال�الي لNG# م تP]ي ه8هاألم" 

م��)مـة ��ـ�m مقا.ع الف��ی) ال�ـي ادعـى ناشـ وها �أنهـا صـ)رًا لـ�فات  اق�ـ اع ل
 حلة ت-اقل الع�ی� م" ال()ر و رافF ه8ه ا .14
فـي هـا ؤ اإلقوم-هـا مـا لـm یـ�m، ح�ـg تـm م-ها ما تـm اسـ���امه فـي ع
لـة االق�ـ اع اله��ة ال
�3قلة لالن��اب وم)قع عل�ها، 

  زل �ع� ال
 ش$�".احاو'ات ال/_الة وأمام م-
وحـــ ق إغـــالق  رافـــF هـــ8 ال
 حلـــة حـــ�وث الع�یـــ� مـــ" اع
ـــال ال�ـــغ` واالح�fاجـــات علـــى ال-�ـــائج ال
عل-ـــة ال�ـــي ت�للهـــا .15

 .العاماألم"  .الق ال�ارات ال-ار'ة مع رجالوتNادل إ اال.ارات في ال�)ارع والقاء ال$fارة

�3 االع��اضات !'أنهام�حلة إعالن اFل��ائج وت�  
�االن��ا�ـات وهـ)  اعـالن أسـ
اء الفـائ/'" ب�ـار'خب�أت م حلة الDع" في ص$ة نا�ة مـ" تـm إعـالن فـ)زه فـي االن��ا�ـات ال-ابـة 


)عــه ( هل هــ8وخــال، م16/11/2020 تــار'خfــة مــا م)��
) .ع-ــًا فــي ال-�ــائج، رد م-هــا 61الف�ــ ة تقــ�م للfهــات القGــائة ال
  .في ال-�ائج ) .ع-اً 57.ع)ن، ورد م-ها م)ض)عًا ( )4(ش\ًال 

ن اع�Nــار ال�قاضــي علــى درجــة واحــ�ة %$ــ م أن األصــل فــي ع
لــة ال�قاضــي أن تPــ)ن علــى درج�ــ�"، وأو'ــ � ال
 �ــ/ الــ).-ي 

ارســات الفGــلى ال�ــي ت�Nعهــا �عــ� الــ�ول فــي حــال �ــ)ن  و_�ــ\ل غ�ــ  م]ــ ر. إضــا�ة ال
ــ�عي مــ" درجــة تقــاضٍ 
و�ن مــ" ال


ة ال�س�)ر'ة في ال]& �قGا%ا الDع)ن االن��ابة.\$
  ال�قاضي على درجة واح�ة ه) عق� االخ�(اص لل
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  ال�الصة؛ 

ما  االن��ابة الع
لةفي خ�ام ه8ا ال�ق '  %الح� ال
 �/ ال).-ي ل$ق)ق اإلن3ان م" خالل ع
لة رص�ه وم اق]�ه ل
f 'ات 
  یلي:

جـــــــاءت الع
لـــــــة االن��ابـــــــة فـــــــي م حلـــــــة ساســـــــة واق�(ــــــــاد%ة واج�
ا»ـــــــة وصـــــــ$ة صـــــــ�Nًة فـــــــي !ـــــــل ان��ــــــــار  .1
  فای وس �)رونا والع
ل �
)ج` قان)ن ال�فاع، األم  الp8 ألقى �<الله على مf 'ات الع
لة االن��ابة.

2. &
% ح3ــــــــ` ال]انــــــــات ال(ــــــــادرة عــــــــ" 29.90 &إذ بلغــــــــهــــــــ8ه االن��ا�ــــــــات �Gــــــــعف ال
�ــــــــار�ة ال�ــــــــع]ة  ات3ــــــــ
%، وهــــــي ن3ــــــNة تGــــــعف مــــــ" 36اله��ــــــة ال
3ــــــ�قلة لالن��ــــــاب مقارنــــــًة �االن��ا�ــــــات ال-ابــــــة ال3ــــــا�قة ال�ــــــي بلغــــــ& 

 .qلf
  الق-اعة العامة ب�
�cلة ال
ــــــة والfه)'ــــــة الGــــــقة �ع�ــــــ�ا عــــــ" ال�-ــــــافq ءات �3ــــــا�ق�ها ال�-ــــــافq بــــــ�" االن�
ــــــاك ســــــ& هــــــ8ه االن��ا�ــــــ .3l.ا-
ات ال

م الــــــى خلــــــF او افــــــ از 2016) ل3ــــــ-ة 6ل$/_ــــــي وال] امfــــــي، إذ لــــــm یــــــuدِّ قــــــان)ن اإلن��ــــــاب ل
fلــــــq ال-ــــــ)اب رقــــــm (ا
قــــة فــــي ال
fلــــq ال
-��ــــ`، وهــــ8ا %عــــ)د ��ــــ\ل رئــــq الــــى ال-<ــــام االن��ــــابي القــــائm علــــى اع�
ــــاد القائ
ــــة lح mقــــ)ائ

  ال-3]ة ال
ف�)حة. وع)امل آخ �. 
(األســـــ)د)، وان��ـــــار ع
لـــــات شـــــ اء األصـــــ)ات علـــــى نDـــــاق واســـــع، �
ـــــا أثـــــ  علـــــى تفـــــاُقm !ـــــاه ة ال
ـــــال ال3اســـــي  .4

 ا.م3ار الع
لة االن��ابة ب م�ه
الfـــــ ائm االن��ابـــــة وال
ـــــال األســـــ)د معالfـــــة !ـــــاه ة وخاصـــــة الf/ائـــــة م-هـــــا فـــــي  ل-(ـــــ)ص القان)نـــــةا لـــــm ت3ـــــعف  .5

عها و�وال$ـــــــ� م-هـــــــا، fق�ـــــــ�" ع-هـــــــامـــــــا أد� إلـــــــى ت�ـــــــl$ول�" الu3ـــــــ
، ت/'ـــــــ� إرداة ال-ـــــــاخ]�"و_ال-�fـــــــة ، فـــــــالت ال
مــــ  الــــp8 %عــــ� مuشــــ ًا علــــى حfــــm ال�ق(ــــ�  فــــي ال�عامــــل مــــع هــــ8ه ال<ــــاه ة و'�cــــ  ت3ــــاؤالت حــــ)ل مــــ�� ال�f%ــــة األ

  في ال�عامل معها.
ــــــى إرادة  .6 مــــــ" خــــــالل تــــــ�خل �عــــــ� الfهــــــات فــــــي ت�ــــــ\�ل القــــــ)ائm ق]ــــــل  ال
 شــــــ$�"م
ارســــــة الGــــــغ# وال�ــــــأث�  عل

الP]�ـــــــ  فـــــــي م� جـــــــات الع
لـــــــة االن��ابـــــــة، مـــــــ" خـــــــالل ت$�یـــــــ� م3ـــــــارات  م)عـــــــ� ال� شـــــــح م
ـــــــا �ـــــــان لـــــــه الـــــــ�ور
 .qال�-اف  

ال�ــــــأث�  علــــــى إرادة ال-ــــــاخ]�" وال$�ل)لــــــة دون وصــــــ)ل �عGــــــهm إلــــــى م اكــــــ/ االق�ــــــ اع لــــــإلدالء �أصــــــ)اتهm مــــــ" ق]ــــــل  .7
 أن(ار �ع� ال
 ش$�"، وح مانهm م" م
ارسة حقهm في االق� اع. 


ات في إما �ال�لل لالن��اب ال
�3قلة اله��ة ق]ل م" ال
�Nعة اإلج اءات م" الع�ی� ات3ام .8 لها، م�الف�ها في أو ال�عل
  .وال�ي تm االشارة ال�ها سا�قًا ��\ل مف(ل
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م; ان�هاكات ت�ث�قه ما ت3 رص2ه و وفي خ�ام ه�ه ال�ق���، فان ال��� ال���ي ل�ق�ق االن�ان ی�s أن 

م; ال#�امة ح2ًا 9ع�Z  !ع>ها ق2 بلغ ،ال��شح واالق��اع وم�الفات رافقu العل�ة االن��اب�ة وخاصة في ف��ة

  .االن��اب�ة ب�م�ها العل�ة

   



 

16 

 

  :ال��ص�ات

ض
ان م
ارسة ال$F ال�س�)رp في ال� شح واالن��اب وال�
�cل م" خالل تDـ)'  القـان)ن االن��ـابي �$�ـg %\ـ)ن  .1

ــع �افــة حــ)ل شــ\ل ال-<ــام االن��ــابي أكcــ  ت
cــًال، مــا %ع-ــي ضــ ورة ال�)افــF بــ�" القــ)� ال3اســة وا.ــاف �f
ال

قـــي والـــ)اقعي للقـــ)� ال3اســـة وال
�نـــة، و'Gـــ
" ال�ع]�ـــ  ال$ـــ  عـــ" إرادة l$ـــل ال�c
ال
Dلـــ)ب، �
ـــا %Gـــ
" ال�
  ال-اخ]�".


ــع االردنــي مــ" ال�ع]�ــ  عــ" ذاتــه وارادتــه ال3اســة مــ" خــالل  .2�f
تع/'ــ/ نهــج اإلصــالح الــ�%
ق ا.ي، وت
\ــ�" ال
ـة ال�ـي یـ�m االتفـاق عل�هـا واالج�
ــاع ح)لهـا، األمـ  الـp8 %3ـهm فـي افـ از مfلـq نــ)اب اال.ـ  ال3اسـة fوال] ام

ًا. llًال حc
 مuهل وم
cل للف�ات االج�
ا»ة واالتfاهات الفP 'ة وال3اسة وال
(الح ال
��لفة ت

ــا األردنــي ال�ســ�)ر مــ") 71( ال
ــادة نــ2 تعــ�یل .3� "
 نا�ــة �(ــ$ة للDعــ" درج�ــ�" علــى �ال�قاضــي ال$ــG% Fــ

 .ال-)اب مfلq أعGاء

اً  ذاتــه االن��ــاب قــان)ن  ی�Gــ
" �$�ــg االن��ــاب قــان)ن  علــى الالزمــة ال�عــ�%الت إجــ اء .4 االن��ابــة، للــ�وائ  تق3ــ

  .ال�-ف�8%ة ال3لDة ع" صادر خاص ن<ام �
)ج` اص�ارها ی�m أن ال �ه، ك
ل$F و'(�ر
5.  "
G% ا
قي.اعادة تق33m ال�وائ  االن��ابة �lوح p\ل م�3او��لة c
  أن تP)ن أع�اد ال-اخ]�" م

" ع�م ال� ق لف�ـ ة ال(ـ
& االن��ـابي ت$ـ& .ائلـة ال
3ـائلة القان)نـة  .6G% ا
إج اء ال�ع�%الت القان)نة الالزمة �

قًا للع�الة ب�" ال
 ش$�". l$ت  

ا الن��ابا وقان)ن  الf/ائة ال
$اك
ات وأص)ل العق)_ات كقان)ن  الالزمة الق)ان�" تع�یل .7� Fاعة %$قfفي أك]  ن 

 واسـقا� االسـ�عfال، صـفة الfـ ائm ه8ه واعDاء ت$�ی�ًا، ال
 ش$�" م" االن��ابة الf ائm م تP]ي ومالحقة م�ا�عة
Fم" كل ع" ال� شح ح &[cاالق� اع م)ع� ق]ل إدان�ه ی.  

 الع
لـة سـ�  ح3ـ" تPفل �()رة للقGاء م تP]�ها وتق�%m االن��ابة الf ائ m�NG# القان)ن  انفاذ أجه/ة دور تفع�ل .8
 .االن��ابة


ا االن��اب لقان)ن  م�الف�ه یc]& م" كل �$F قان)نا الالزمة االج اءات ات�اذ .9� Fال�()'& ی�عل�العل-ي . 
 أح\ــام �$قهــm ت(ــ�ر لــm الــ8ی" ال
)قــ)ف�" واألشــ�اص وال
 ضــى ال
غ�ــ _�" حــF %\فــل �
ــا االق�ــ اع آلــات تDــ)'  .10

ة�Dارسة م" ق
  .االق� اع في حقهm م
  

 تD)'  اإلج اءات الGام-ة ل3المة الع
لة االن��ابة �إدارة و�ش اف اله��ة ال
�3قلة لالن��اب. .11
 

ـــام .12 O ـــة�ـــ8 فـــي ت�ـــارك ال�ـــي الPـــ)ادر وتأه�ـــل وتـــ�ر'` �إعـــ�اد لالن��ـــاب ال
3ـــ�قلة اله�  الع
لـــة م احـــل كافـــة ت-ف�
 تGـــ
" صـــ$$ة �(ــ)رة اســـ���امها علـــى الPــ)ادر وتـــ�ر'` ال
عل)مـــات أن<
ــة تDـــ)'  ذلـــi فــي �
ـــا االن��ابــة،

 .والف ز االق� اع اج اءات سالمة
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 ال
$اسـNة إجـ اءات وتفع�ـل االن��ابـة ال�عا%ـة وضـN# االن��ابـة ال$
ـالت م اNOـة فـي ال
3ـ�قلة اله��ة دور تفع�ل .13
  .بها ال
�علقة وال
3اءلة

قها، وقائ
ـــة م شـــح كـــل عل�هـــا %$(ـــل ال�ـــي ال-�ـــائج الســـ�� اج آلـــة تDـــ)'  .14Oـــ�" وتـــ�\
 ال
 شــــ$�" م-ـــ�و_ي وت
   .م�ا�ع�ها م" وال�ول��" ال
$ل��" وال
 اق]�"

ض
ان اخ�ار أعGاء لfان االن��اب ��فا�ة وفي وق& مN\  لل�$�G  للع
لة االن��ابة، و�دراج أسـ
ائهm فـي  .15
ات ال
 اكـ/ ال�ـي %ع
لــ)ن سـfالت ال-ـاخ]�" �ـي یـ�
\" أعGـاء هـ8ه اللfـان مــ" م
ارسـة حقهـm فـي االق�ـ اع فـي ذ

 .ف�ها
إل/ام ج
ع لfـان االق�ـ اع والفـ ز �عـّ� و�ح(ـاء دفـات  االق�ـ اع ال
)جـ)دة �$ـ)زتهm ق]ـل ال]ـ�ء �ع
لـة االق�ـ اع وعـ�م  .16


ان سالمة وشفا�ة اإلج اءات ال
�علقة �ع
لة االق� اع.Gاإلك�فاء ب�8  ع�دها فق#، ل  
ال-اخ]�"، وم اجع�ها لل�$ّقF م" سالم�ها. وع ضها إل�P ونًا �(ـغة ت
\ـ" ت
\�" ال
)ا." لل)ص)ل إلى ج�اول  .17

  .ال
)ا." م" ت(ف$ها ��\ل أسهل
ت)»ــة ال
ــ)ا." حــ)ل ال
�DلNــات واإلجــ اءات ال�ــي %fــ` علــه ات�اذهــا فــي حــال رغــ` �ــاالع� اض علــى جــ�اول  .18

  .ال-اخ]�"
 داخــل ال
عــازل بــ�" كا�ــة م3ــافة علــى واإل�قــاء ، اعتــ)ف�  معــازل م-اســNة وفــF ال
عــای�  ال�ولــة لGــ
ان ســ 'ة االق�ــ .19

  .االق� اع غ ف
20.  mاإلعاقــة حقهــ pــا %\فــل لألشــ�اص ذو
ته��ــة وتfه�ــ/ ج
ــع م اكــ/ االق�ــ اع والفــ ز وتــ)ف�  ال�3ــهالت الالزمــة �

  في االق� اع. 
املـة، دون إعاقـة مـ" ت
\�" ال
 اق]�" ال
$ل�ـ�" مـ" م
ارسـة حقهـm فـي ال قا�ـة علـى مf 'ـات الع
لـة االن��ابـة � .21

  أح� ت$& .ائلة ال
3ائلة القان)نة. 
  ) مق� ع لPل ص-�وق. 500الع
ل على ت)ز'ع ال-اخ]�" على ص-ادیF االق� اع �
ا ال ی�fاوز ( .22

ان سالمة ال(-ادیF وح
ای�ها. .23Gع اإلج اءات الالزمة ل
  ات�اذ ج

ــع األولـة لعـ ض  .24fــع وضـع �ـام� ات وشاشـات خاصـة فـي م اكـ/ ال�
fـ)فات ال�اصـة ب-�ـائج ت�Pم$�)'ـات ال

 األص)ات في م اك/ االق� اع والف ز.
 

  


