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ئٌ يزـزفٙ قطبع انـسخ نٓى دٔر أطبطٙ ثًُظٕيخ انـسخ ثجالدَب، ٔال ٚخفٗ ػهٗ يززجؼٙ انؼأٌ 

انـسٙ يب رقذيّ ْذِ انفئخ يٍ خذيبد طبًْذ فٙ ئَدبذ األٔراع انـسٛخ انكجزٖ انزٙ ثبػزرٓب 

انسكٕيبد انظبثقخ يُذ ػقٕد، ْٔٙ يب رشال يدُذح نإلطٓبو فٙ انزخطٛظ ٔانزذثٛز نهظٛبطبد انـسٛخ 

ٔفٙ انزقٙ ثبإلدارح انـسٛخ ػهٗ انًظزٕٖ انًزكش٘ ٔانًـبنر اناليًزكشح ثذء يٍ انًذٚزٚبد 

 .  اندٕٓٚخ ، انًُذٔثٛبد اإلقهًٛٛخ ، انًظزؼفٛبد ٔانًإطظبد انـسٛخ

ْذِ انفئخ انزٙ زظٛذ ٔيبسانذ رسظٗ ثبنزُّٕٚ يٍ طزف خًٛغ انٕسراء انذٍٚ رؼبقجٕا ػهٗ قطبع 

: انـسخ ٔانذٍٚ أػبدٔا فٙ يُبطجبد ػذٚذح  ثأدٔارْب انطالئؼٛخ ثبنقطبع، رؼبَٙ انٕٛو يٍ زٛف يشدٔج 

ئٌ ػهٗ يظزٕٖ َظبيٓب األطبطٙ ٔانذ٘ ٚؼززّٚ رًٛٛش ٔاضر يقبرَخ ثفئبد يًبثهخ يٍ زٛث انزكٍٕٚ 

، أٔ يظبْز (ْٕٔ ئػكبل ٚزقبطًّ يزـزفٙ انقطبع انـسٙ يغ ئخٕآَى انًزـزفٌٕ ثقطبػبد أخزٖ)

 :ْٔذِ ثؼض اإلػكبالد انزٙ رؼبَٙ يُٓب ْذِ انفئخ . خبؿخ نهسٛف ٚؼبَٛٓب انًزـزفٌٕ ثٕسارح انـسخ

 

 ئٌ انًزـزفٍٛ ٔانًزـزفبد ثقطبع انـسخ ٚؼزجزٌٔ :محاربة جميع أشكال التفرقة والتمييز (1

فٓى يٍ رظُذ  ئنٛٓى رـٕر ٔرُفٛذ : أَفظٓى  خشء ال ٚزدشأ يٍ اندظى انـسٙ ٔانًُظٕيخ انـسٛخ

ٔرقٛٛى انظٛبطخ انـسٛخ ثجالدَب ، ٔثسكى يٓبيٓى األطبطٛخ ٚظبًٌْٕ فٙ انزأطٛز ٔرطٕٚز انقذراد 

انزذثٛزٚخ نإلدارح انـسٛخ، ْٔى يكهفٌٕ ثاػذاد انجزايح ٔانًخططبد انزًُٕٚخ انـسٛخ ٔفبػهٍٛ فٙ 

انسقم انـسٙ، فٓى خُٕد انخفبء ٔنٛظٕا فٙ انؼجبك األيبيٙ، ٔيٓبيٓى يٍ رأطٛز ٔئدارح ٔخجزح 

ٔاطزؼبرح رخذو انًٕاطٍ ٔانًٕاطُخ ثؼكم غٛز يجبػز ثًخزهف اإلداراد ٔانًـبنر ٔاألقظبو 

نٓذا ٔخت انزؼبيم يؼٓى كًُٓٙ انـسخ أطٕح ثشيالئٓى األطجبء . ٔانًظزؼفٛبد ٔانًزاكش انـسٛخ

ٔانًًزضٍٛ، ٔثكَٕٓى داخم خهٛخ ػًم انًُظٕيخ انـسٛخ انًزكَٕخ يٍ فزٚق ػًم يزكبيم 

، ٔنٓذا ٔخت رٕفٛز ػذانخ فٙ انزؼٕٚضبد انًًُٕزخ ( ئدارٌٕٚ – يًزضٌٕ –أطجبء  )ٔيزُبطق 

ٔانزؼٕٚضبد ػٍ  (انًُؼذيخ )نشيالئٓى ثُفض انفزٚق يٍ رؼٕٚضبد ػٍ انسزاطخ ٔانًذأيخ 

 .ٔغٛزْب (انغٛز يزكبفئخ )األخطبر

ُْبك ئداراد ٔيـبنر ٔأقظبو يزكشٚخ  : مناصب المسؤولية وهزالة المنح عن المسؤولية (2

ٔخٕٓٚخ ٔئقهًٛٛخ رذخم فٙ اخزـبؿبد ٔفٙ ؿهت يٓبو انًزـزفٍٛ ثسكى انزكٍٕٚ ٔانزدزثخ 

 .ٔانخجزح، ػهٗ طجٛم انًثبل يٓبو انزفزٛغ زٛث رى يإخزا خهق انزُظٛقٛبد اندٕٓٚخ نهزفزٛغ

 َٔظدم كبَدبس ئطُبد يٓبو رظٛٛز انًإطظبد االطزؼفبئٛخ نخزٚدٙ انًذرطخ انٕطُٛخ نهـسخ  

(ENSP)  يٍ يًزضٍٛ ٔيزـزفٍٛ ٔيظبػذٍٚ طجٍٛٛ ، نكٍ ْذا ال ٚكفٙ دٌٔ يٕاكجخ ْذا

اإلخزاء اندذٚذ ٔ ئقزار رؼٕٚض ػٍ انزخـؾ ػهٗ غزار سيالءْى األطجبء ٔانـٛبدنخ نًسٕ آثبر 
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انزًٛٛش ٔركزٚض يجذأ انًظبٔاح، ػالٔح ػهٗ ْشانخ انًُر ػٍ انًظإٔنٛخ انزٙ ٚظزفٛذ يُٓب 

انًزـزفٌٕ ئٌ ػهٗ انًظزٕٖ انًزكش٘ أٔ اناليزًزكش ٔػذو اطزفبدرٓى يٍ انشٚبدح األخٛزح أطٕح 

 .ثًظإٔنٍٛ ئقهًٍٛٛٛ ٔخٍٕٓٚٛ فٙ يُبؿت انًظإٔنٛخ

 : مباريات الترقية  (3

  رؼكم االخزجبراد انؼفٕٚخ انزٙ رهٙ َدبذ انًزـزفٍٛ فٙ يثٛالرٓب انكزبثٛخ الخزٛبس

ايزسبَبد انكفبءح انًُٓٛخ ػبئقب زقٛقٛب ثبنُظجخ نؼذد يٍ انًزـزفٍٛ ثسكى رٕفز ْذِ انفئخ 

نقذ رى زذف )ػهٗ ػذح رخــبد، ٔنًشٚذ يٍ انؼفبفٛخ َقززذ زذف االخزجبراد انؼفٕٚخ 

  (. 2006ْذِ االخزجبراد ثبنُظجخ نهًزضٍٛ يُذ طُخ 

  ٙئَـبفب نهًزـزفٍٛ انذٍٚ غٛزٔا ئطبرْى انزًزٚضٙ، َطبنت ثبطززخبع األقذيٛخ انز

فقذْٔب ٔئقزار زقٓى ثبالطزفبدح يٍ طُزٍٛ كأقذيٛخ أطٕح ثشيالئٓى انًًزضٍٛ ٔفق 

 .انًزطٕو اندذٚذ، ألَٓى قضٕا يذح ال ثأص ثٓب كًًزضٍٛ

  ٙرزقٛخ انًزـزفٍٛ ٔانًزـزفبد فٙ انذرخخ انزٙ رُبطت انؼٕاْذ انزٙ زـهٕا ػهٛٓب ف

 .(انًبطزز ٔانذكزٕراِ)زٛبرٓى انؼًهٛخ 

 :الحركة االنتقالية (4

  ٌٔاإلنغبء انفٕر٘ نهسزكٛخ اإلدارٚخ انقظزٚخ نهًزـزفٍٛ ٔانًزـزفبد رؤطبء أقطبة انؼإ

اإلدارٚخ ثًخزهف انًزاكش االطزؼفبئٛخ اندٕٓٚخ ٔاإلقهًٛٛخ ٔيظزؼفٛبد انقزة، ٔانزٙ َفذْب 

 .انًذراء اندٌٕٕٓٚ نهـسخ ثُبء ػهٗ رؼهًٛبد ٔسارٚخ ػفٕٚخ

  رفؼٛم ززكخ اَزقبنٛخ دٔرٚخ ٔيُزظًخ نفبئذح يزـزفٙ قطبع انـسخ، أطٕح ثجبقٙ سيالئٓى

 .ثبنقطبع

انًظزًز نكم انفئبد ٔػذو انزًٛٛش، ٔانًزـزفٌٕ يؼٌُٕٛ ثكم  انزكٍٕٚ رؼًٛى: المستمر التكوين (5

 خذٚذ ٚٓى انًُظٕيخ انـسٛخ، فال ٚدٕس ئقـبءْى ثسكى اَزًبءْى نهدظى انـسٙ،

ٔانًشٚذ يٍ   انجؼزٚخ خبؿخ األطز اإلدارٚخ انًٕارد فٙ انًٕٓل انخـبؽ نًؼكم زم ئٚدبد (6

رٕظٛف انًزـزفٍٛ ٔانزقٍُٛٛ ٔانًسزرٍٚ ٔانكزبة ٔاألػٕاٌ نزظٓٛم يأيٕرٚخ انزذثٛز اإلدار٘ 

  . انًسٕر انثبَٙ إلطززارٛدٛخ انٕسارح انٕؿٛخ" انزٕخّ انخذيبرٙ" ٔرؼشٚش 
 

 

 ْذِ انًطبنت ْٙ يٕخٓخ ثبألطبص ئنٗ ٔسٚز انـسخ ، ًٔٚكٍ ندًٛغ انزُظًٛبد انُقبثٛخ :ملحوظة 

كًب َطهت يٍ خًٛغ ئخٕاَُب . ٔاندًؼٕٚخ ٔانسقٕقٛخ رجُٛٓب ألَُب فٙ زبخخ نزسقٛقٓب ال نهًشاٚذاد ػهٛٓب

انًزـزفٍٛ ٔأخٕارُب انًزـزفبد رؼًٛى َؼزْب ٔرقبطًٓب نزـم ئنٛٓى ٔانكم ٚذافغ يٍ سأٚزّ ٔػجز 

   .نُزسذ ضذ اإلقـبء ٔنُزسذ ضذ انزًٓٛغ . ْٛئزّ انُقبثٛخ ٔانسشثٛخ ٔاندًؼٕٚخ 

 


