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الوضع الراهن لممارسات حقوق . .     الجلسة األولى 
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 غامن بً ضعد الػامن . د: إعداد 

 مدٓس  إدازٗ حكْم ّعالقات املسضٙ مبدٓي٘ امللو فَد الطبٔ٘  



  تكدٓه

 الصخٔ٘، السعآ٘ تلكٕ أثياٛ املسضٙ جتسب٘ ّتطْٓس حتطني ُضُبل حبح إىل املسٓض جتسب٘ تَدف

 نل لترلٔل ّالطعٙ املسٓض؛ ّميظْز زؤٓ٘ خالل مً عاو؛ بػهل الصخٕ العنل تطْٓس ّنرلو

 مً عالٔ٘ مطتْٓات إىل ّالْصْل للنسضٙ ممٔصٗ طبٔ٘ خدم٘ تكدٓه دٌّ حُتْل اليت ّالتخدٓات العكبات

   .هله املكدم٘ اخلدمات عً السضٙ
  صْت إىل ّاالضتناع ّزؤاٍه، جتازبَه مً لالضتفادٗ اجملتنع؛ أفساد مع ّالػسان٘ التْاصل خالل مً

 اليت التخدٓات علٙ التػلب ضبٔل يف ّالتعاٌّ الصخٔ٘، السعآ٘ عنلٔ٘ يف أضاضٕ نػسٓو املسٓض

 السعآ٘ ّتطْٓس حتطني يف املطاٍن٘ يف اجملتنع دّز ّتفعٔل املتدصص٘، الصخٔ٘ السعآ٘ تكدٓه تْادُ

   .املكدم٘ السعآ٘ مطتْٚ عً املسضٙ زضا مطتْٚ ّقٔاع الصخٔ٘،
 



 :املسٓض ّحتكٔل السضا 

 شٓادٗ املالحظ ّمً ميػأٗ، ألٖ الصخٔ٘ السعآ٘ ميظْم٘ يف األضاضٔ٘ ّالسنٔصٗ احملْز ٓعترباملسٓض

 الْصْل يف امليػآت ٍرِ جناح مدٚ علٙ ٍامًا مؤغسًا َُٓعّد حٔح املسٓض؛ زضٙ ّقٔاع بتخكٔل االٍتناو

 .امليػْد اهلدف إىل
 ّخمتلف الْضاٜل بػتٙ التْاصل تفعٔل مً بد فال متهامل؛ بػهل املسضٙ زضٙ مفَْو ّلتخكٔل

 احتٔاداتُ ّملعسف٘ املكدم٘ اخلدم٘ ّىْعٔ٘ املسٓض جتسب٘ لتكٔٔه الصخٔ٘؛ ّامليػأٗ املسٓض بني الكيْات

ُٓطَه الصخٕ اليظاو يف فاعل نعيصس مػازنتُ ّتعصٓص لتلبٔتَا؛ ّالطعٕ  تعصٓص يف نبري بػهل ّ

 .عاو بػهل اجملتنع ّنرلو الفسد، صخ٘



 :مػازن٘ بعض املسضٙ يف عسض جتسبتُ مع املسض 

 تتأثس التذسب٘ ٍرِ  .العالج اضتنسازٓ٘ طْال الطبٔ٘ امليػأٗ مع جتسبتُ دلنل إىل املسٓض ىظسٗ تعهظ
 ّمً الطبٔ٘ امليػأٗ مً العالج متلكٕ تْقعات أٌ العالج، ّمتلكٕ العالج مكدو بني اللكاٛات دلنل مً

 املسٓض جتسب٘ حتْلت األخريٗ الطيْات خالل معَا، ٓتْاصل اليت األطس مجٔع يف التيظٔنٔ٘ الجكاف٘
 الْقت ىفظ يف الػالٔ٘، مملهتيا ّخاص٘ العامل يف الصخٕ اجلَاش حْاز يف مسنصٖ عامل إىل العالدٔ٘

 أفساد ّمطلب.املسٓض حلكْم باليطب٘ باالشدٓاد آخرٗ ٓكظ٘ : نجريٗ ادتناعٔ٘ تػٔريات حدّخ مع

  .للتخطني الفسص ّاضتػالل غفاف٘ إلدازٗ اجملتنع



عسض جتسبُ املسٓض 

يف مدٓي٘ امللو فَد 

 الطبٔ٘

   ألدلهه ىعنل



 :  جتسب٘ مسٓض مع  اللكاٛ 

  الفعل ّزدٗ ، معُ حصل ّماذا ، للنسض احلكٔك٘ األضباب عً ٓتخدخ أٌ ٓتْقع

  ّمدٚ بَا مس اليت املساحل ، التػدٔص تلكٙ ّنٔف ، اخلرب تلكٙ عيدٖ (الصدم٘)

 . املسض مً اضتند ّماذا ، صعْبتَا
 . الػعٔل ىاٍد : األّل املسٓض -

   . اللْحيٕ التصلب : املسض ىْع -

   . العٔاف عنس : الجاىٕ املسٓض-

 املفسطُ الطنيُ : املسض ىْع-



ضٔف غري مرتقب





 هـ1426/12/18

























@n_nas 

@nahedalshail 

nahedalshail@yahoo.com 

0501630418 



 العٔافعنس : الجاىٕ الطٔف 

 :املسض طبٔع٘ 

   .املفسط٘ الطني٘ -

   



 إدساٛ عنلٔ٘ التهنٔه-



إدساٛ عنلٔ٘ إشال٘ -

   الرتٍالت



إدساٛ عنلٔ٘ إشال٘  -

   الرتٍالت



 اجلطه تسٍالت-



 اجلطه تسٍالت-



 اجلطه تسٍالت-



 تسٍالت-

 اجلطه



 تسٍالت-

 اجلطه



 . .اضتناعههعلٙ حطً 


