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 ثإلعالو ثنضشدٕ٘ 

 فٌُٕ ٔأَشـز ثإلعالو ثنضشدٕ٘ ٔأًْٛضّ فٙ صًُٛز ثنقذسثس ثنفجةقز نذٖ ثنـهذز

 عذذ ثهلل ثفًذ ٚقٛٗ ثنزٚفجَٙد/ أ.

 يقذيز : 
 ثنضعشف عهٗ فٌُٕ ٔأَشـز ثإلعالو ثنضشدٕ٘ يٍ فٛظ : إنٗصٓذف ْزِ ثنٕسقز 

 ؿذٛعز ثنُشجؽ ثإلعاليٙ ثنضشدٕ٘ ٔصكُّٕٚ.
ٔطهقم ٔصًُٛهز ثنقهذسثس ثنفجةقهز   يههٍ      ثكضشهجف ثنضعهًٛهٙ   ٔصقذٚهذثف فهٙ     –ثنضشدهٕ٘  أًْٛضهّ فهٙ ثنغهٛج     

 خالل يعشفز صفجطٛم كم َشجؽ ٔدالالصّ ثنُظشٚز.
ٔثنٕسقز دٓزث ثنًعُٗ ال صًضذ إنٗ ثنًٛذثٌ ثنضشدٕ٘ ٔثنضعهًٛٙ   قذس ثَقظجسْج فٙ عٛج  ثألدح ثنُظهش٘  

قههٕو دضههذسٚظ يقههشس ثإلعههالو ثنضشدههٕ٘ دًشكههض ثنض ْٛههم      ثنًضظههم دههجإلعالو ثنضشدههٕ٘   ٔخذههشر ثنذجفههظ كَٕههّ ٚ    
 –ٔثنضـههٕٚش ثنضشدههٕ٘   ٔقههذ ؽههجر ثنضفكٛههش فههٙ إعههذثد ْههزِ ثنٕسقههز نهفههش ثَضذههجِ ثنقههجةًٍٛ عهههٗ ثنعًهٛههز ثنضشدٕٚههز    

ثنضعهًٛٛههز إنههٗ أًْٛههز ثإلعههالو ثنضشدههٕ٘   ٔثنههٗ ػههشٔسر ثنعُجٚههز دههّ كفُههٌٕ ٔأَشههـز ُٚذ ههٙ  صعًًٛٓههج عههم كههم     
ثنضعهًٛٛهز   ٔكهزث كًقهشس دسثعهٙ ُٚذ ههٙ إدسثؽهّ فهٙ يُهجْؼ يؤعغهجس إعهذثد ثنًعهًههٍٛ           – ثنًؤعغهجس ثنضشدٕٚهز  

ألًْٛضّ ثنقظٕٖ فٙ صُشٛؾ ثنفعم ثنضشدٕ٘   ٔثالَضقجل دّ دٕعٙ يعشفٙ ٔيُٓٙ إنٗ فعم أكغش ص عٛشثف فٙ صشكٛم 
ر يهٍ ثنعًهٛهز ثنضشدٕٚهز    ثنشخظٛز ٔص طٛم ثنٕٓٚز ثنًُضًٛز ٔ ثنًُضؾز ٔدًج ٚخذو ثنضًُٛز ٔٚققق ثألْذثف ثنًُشٕد

ثنضعهًٛٛز فٙ عٛجقٓج ثنضًُٕ٘ ٔ ثنغٛجقجس ثألخشٖ ثنًضظهز دجالَضًجر ٔصكٍٕٚ ثنذٛتز ثنظقٛز نهضفٕ  ٔثإلدهذث  فهٙ   
 عظش ؿذٛعضّ ثنض ٛش ٔ ثإلدذث .

ٔفٙ عٛج  ثنًظـهقجس ثنًغضعًهز دجنٕسقز   َؾذ يٍ ثنًفٛذ ثإلشجسر إنٗ ثنًعجَٙ ثنضهٙ قظهذْج ثنذجفهظ    
 ّ نٓج  ٔعهٗ ثنُقٕ ثألصٙ:فٙ ثعضعًجن
 ثإلعالو ثنضشدٕ٘   ثالعضعًجل ثنًُظى نٕعجةم ثإلعالو نضققٛق ْذف صشدٕ٘ . -1
فٌُٕ ثإلعالو ثنضشدٕ٘ :ْٙ كم ثنفٌُٕ ثالددّٛ ٔ ثنعهًٛز   ٔثنغقجفٛز ثنشجةعز فهٙ ثنًهذثسط ٔثنضهٙ     -2

 ٚـهق عهٛٓج فٙ ثنفٓى ثنعجو ثألَشـز ثنالطفّٛ.

إعاليٛهز نٓهذف صشدهٕ٘   يهٍ      ثألَشهـز ثنضهٙ صُذغهق يهٍ فكهشر      أَشـز ثإلعالو ثنضشدٕ٘: ْهٙ كهم   -3
 :أدشصْج

 ثإلرثعز ثنًذسعٛز . 
 ثنظقجفز ثنًذسعٛز. 

 ثنًذسعٙ. –ثنًغشؿ ثنضعهًٛٙ  

ْٔههٙ أَشههـز صعههجسف عهٛٓههج ثنضشدٕٚههٌٕ ك َشههـز الطههفٛز   ُْٔههج ال دههذ يههٍ ثإلشههجسر إنههٗ أٌ ثإلعههالو       
 ٚعذش عُٓج .ثنضشدٕ٘ أشًم يٍ ثألَشـز ثنالطفّٛ فٕٓ ٚغضٕعذٓج ٔ

ٔثنذجفظ ْٕٔ ٚـشؿ ْزث ثنًٕػٕ    ٚ يم أٌ ٚكٌٕ قذ أعٓى إعٓجيجف يضٕثػعجف فهٙ إعهجسر فكهشر صغهضقق     
ثنعُجٚز   ٔصغض ْم ثالْضًجو ٔ ثنضـٕٚش خذيز نهضفٕ  ٔيج ٚضشصخ عهّٛ يٍ طٛجغز صًُٕٚز نًغهضقذم أفؼهم نههًٍٛ    

 أسػجف ٔ أَغجَجف.
 ((  ٔثهلل يٍ ٔسثر ثنقظذ))  

 : ز ثألعالو ثنضشدٕ٘ فٌُٕ ٔأَشـ
ٚقذد أْم ثالخضظجص فضيز ٔثععز يٍ ثنفٌُٕ ثألددٛهز ٔثالؽضًجعٛهز ٔثنعهًٛهز     -فٌُٕ ثإلعالو ثنضشدٕ٘:

كفٌُٕ إعاليٛز ص ـٙ كم ثنًؾجالس ثإلدذثعٛز ثنضٙ ًٚجسعهٓج ثنُجشهتز   فهٙ يهشثفهٓى ثنعًشٚهّ ثنًخضهفهز   ٔثنضهٙ        

                                                 
   ؽجيعز  صعض . –كهٛـز ثنضشدٛز أطٕل ثنضشدٛز ـ  أعضجر 
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ٍ خالل ثنعالقز ثنقًًٛز ثنضٙ صضشكم دٛهُٓى   يغهم أٌ ٚذهذأ    صًُٕ يعٓى   ٔصظٛش دعؼٓج عًز ٚضغى دٓج دعؼٓى ي

ثنُجشٙ دًًجسعز أددٛز يعُٛز كجنشعش أٔ ثنًقجنز ثالددّٛ أٔ ثنقظز ٔثنشٔثٚز ٔيج شهجدّ رنه،   ٔسٔٚهذثف يهت ثنضًُٛهز      
ٕل ٔثنضقفٛض ٔثالعضًشثس فٙ يًجسعز ثنهٌٕ ثألددٙ ثنز٘ ًٍْٛ عهّٛ   ٔدفعّ إنٗ ثنضٕعت فٙ ثنقهشثرر فٛهّ   ٚضقه   

إنٗ ؽضر أعجعٙ يٍ فٛجصّ   ٔيكهٌٕ أعجعهٗ يهٍ يكَٕهجس شخظهٛضز ثنضهٙ ٚعهشف دٓهج دهٍٛ أقشثَهّ أٔالف عهى فهٙ             
ثنٕعؾ ثألددٙ ٔ ثنًعشفٙ ثنز٘ ٚضعجيم يعّ عجَٛجف إنٗ إٌ ٚظذـ أٌ ثعضًش فٙ ثنًُٕ يقضشَجف دٕؽٕدِ ٔيعشٔفهجف دهّ   

 فٙ ثألٔعجؽ ثنًخضهفز عجنغجف.  
        ً ٛههز دههذٔس يٓههى ٔيقههٕس٘ فههٙ صًُٛههز ثنقههذسثس ثإلدذثعٛههز ٔفههٙ طههقم       ٔصؼههـهت ثنًؤعغههز ثنضعهٛ

ثنًٕثْخ يٍ خالل ثنفشص ثنضهٙ ُٚذ هٙ أٌ صضهجؿ ناؿفهجل ٔثنُجشهتز نًًجسعهز إدهذثعجصٓى ٔثنضعذٛهش عهٍ يهٕثْذٓى           
 ٔيٍ أْى ثنفٌُٕ ثنضٙ صُضشش فٙ ثنًؤعغجس ثنضعهًٛٛز   ًٔٚكٍ ثعضذجسْج فَُٕجف إعاليّٛ صشدٕٚز ثألصٙ:

1  

  ثإلنقجر 
   ثنخـجدز 
  ثنشعش ٔثألدح 
   ثنًقجالس 
  إعذثد ثنذقٕط 
   ثنًعجسع ثنعهًٛز 

ثنًؾهالس ثنقجةـٛهز   ثنًؾهالس ثنًـذٕعهز   ثنًكضٕدهز   ثنـهجةشر ....        -ثنظقجفز ثنًذسعهٛز ثنعهًٛهز :  -1
 ثنخ 

  -أَشـز ثنفٍ ثنضشكٛهٙ :-2
   ثنشعى 
   ٍٕٚثنضه 
   ثنُقش 
  كٛم دجنـٍٛ ٔثنظهظجلثنضش 
  ثنضخشفز 
 ثنضظٕٚش 
  صؾًٛم ثنذٛتز ثنًذسعٛز 

 ثألَشـز ثنفُٛز ثنًٕعٛقٛز ٔثإلَشجدٚز :-3
  ٍٛثنعضف ٔثنضهق 
 ٙثنض نٛف ثنًٕعٛق 
 ٙثإلَشجد ثنفشد٘ ٔثنؾًجعٙ ثنٕؿُٙ ٔثنذُٚٙ ٔثالؽضًجع 

 ثألَشـز ثنضشفٛٓٛز ٔثإلعذثد ثنًُٓٙ :-4
  ثنشفالس 
 ثنًعغكشثس ٔثنًخًٛجس 
  ؽ ثنشٚجػٙ ٔثنكشفٙثنُشج 
 ٘ثنُشجؽ ثالقضظجد 
 صشدٛز ثنذٔثؽٍ ٔثنُقم 
  ثنظٛذ 
 أعًجل ثنكٓشدجر 
  ثنُقش 
  ثنظذجغز 
 طُجعز ثنغؾجد 
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 طُجعز ثنفخجس ٔثنخضف 
  ٍٛفالفز ثنذغجص 

 ٔفًٛج ٚهٙ َضُجٔل عالعز أَشـز سةٛغّ ٔعذشْج َضُجٔل ثنفٌُٕ ثإلعاليٛز ثنضشدٕٚز ٔعهٗ ثنُقٕ ثنضجنٙ:
صعشف أَٓج أفذ أشكجل ثألعهالو ثنضشدهٕ٘ عههٗ ثنًغهضٕٖ ثنًذسعهٙ   ٚقهٕو        -ذسعٛز :أٔالف : ثنظقجفز ثنً

دٓج ثنـهذز صقش إششثف يٍ يعهًٛٓى يٍ رٔ٘ ثالخضظجص ثنًذجشش أٔ غٛش ثنًذجشش   ْٔٙ َشهجؽ ؿالدهٙ فهش    
ُٓى ٚقت فٙ يقٛؾ يج ٚعشف صشدٕٚجف دجألَشـز ثنالطهفّٛ   ٚغهضٓذف صًُٛهز ثنؾجَهخ ثنًعشفهٙ نهـهذهّ   ٔٚهضس  دٛه        

 ثنضُجفظ ٔٚذفعٓى إنٗ ثنقشثرر ٔثإلؿال  ٔؽًت ثنًعهٕيجس َٔقذْج "
كًج ٚعُٙ ْزث ثنُٕ  يٍ ثنُشجؽ دضًُٛز ثنؾجَخ ثنٕؽذثَٙ عُذ ثنـهذز ٔٚغعٗ عذهش ثنفُهٌٕ ثنضهٙ ًٚجسعهٓج     
ثنـهذز يٍ خالنّ إنٗ عشع قذسثصٓى ثنفُٛز ٔيٕثْذٓى ٔثدضكجسثصٓى يًج ٚغجعذ ثنًششفٌٕ عهٗ ثكضشجف يٕثْذٓى 

 ٔثنضخـٛؾ نضًُٛز ْزِ ثنًٕثْخ ٔثألخز دقذسثصٓى إنٗ يٕثقت يضقذيّ ..
ٔفٙ عٛج  ثنضًُٛز ثنٕؿُٛز ٔثألخالقٛز  ٚغهٓى فهٙ إكغهجح ثنـهذهز قًٛهجف ٔيذهجدا دُٚٛهز ٔٔؿُٛهز ٔأخالقٛهز          
فؼالف عٍ إكغجدٓى يٓجسثس ثنعًم ثنؾًجعٙ ثنًُظى   ٔثنقذٕل دجنعًم ثنضعجَٔٙ   ٔص عٛظ خذهشثس عههٗ أعهجط    

ضكههجو ٔصذههجدل ثنخذههشر يههت ؽًجعههجس ثنُشههجؽ دثخههم ثنذٛتههز ثنًذسعههٛز أٔ فههٙ َـههج  ثنًؾضًههت ثنًقهههٙ ثألٔعههت  ثالف
 خجسػ ثنًذسعز.

ٔصعضذش ثنظقجفز ثنًذسعٛز ٔفق ْزث ثنفٓى يٍ أكغش ٔأْى ثألَشهـز ثإلعاليٛهز ثنضهٙ ًٚجسعهٓج ثنـهذهز فهٙ       
كًهج أٌ. ثنظهقجفز ثنًذسعهٛز. ٔعهٛهز يًٓهز       ثنًذثسط ..ألَٓج صعذش عٍ أسثةٓى ٔثصؾجْجصٓى ٔيٛهٕنٓى ٔسغذهجصٓى    

يههٍ ٔعههجةم ثنضغقٛههف ثنههزثصٙ ثنضههٙ ٚفؼهههٓج ثنـهذههز   عههالٔر عهههٗ أَٓههج صعههذ عههؾالف فههجفالف نكههم أخذههجس ثنًذسعههز        
ٔأَشـضٓج   ٔصٓذف دزن، إنٗ َشش ثنٕعٙ ثنغقجفٙ ٔسفت ثنًغضٕٖ ثنعهًهٙ نهـهذهز إنهٗ ؽجَهخ أَٓهج صخهذو ثنًهُٓؼ        

 57ثنًذسعٙ . ثنكفشثٔ٘ طـ
ثنًضههجدت نهظههقجفز ثنًذسعههٛز   ٚهًههظ صُٕعههجف ٔثػههقجف نٓههزِ ثنظههقجفز فٛؾههذ طههقفجف        -ٕث  ثنظههقف :أَهه

يـذٕعز ٔأخشٖ يكضٕدهز دجنٛهذ   ٔأخهشٖ صغهضعًم ثنظهٕسر ٔفهٙ ْهزث ثإلؿهجس َقهشثف طهقفجف صضهٕص  عههٗ ثنُقهٕ              
 ثنضجنٙ:
 طقٛفز ثنفظم. -1
 طقٛفز ثنؾًجعجس ثنعهًٛز ) ؽًعٛز ثنعهٕو   ؽًجعز ثنه ز ... ثنخ(  -2

طقٛفز ثنًُجعذجس : ْٔٙ ثنظقف ثنضٙ صظذس فٙ ثنًُجعذجس ثنًخضهفز ثنٕؿُٛز ٔثنذُٚٛهز ٔثنقٕيٛهز أٔ    -3
 غٛشْج.

ثنظقٛفز ثنـجةشر: ٚزكش أْم ثالخضظجص أٌ ثنـهذز ٚهؾ ٌٔ أفٛجَجف إنٗ يهج ٚعهشف دجنظهقف ثنـهجةشر      -4
ٛٓهج أٔ أكغهش     ْٔٙ َٕ  يٍ ثنظقجفز ثنًذسعٛز   صًش عهٗ ثنـهذز فٛقٕو كم ؿجنخ دضقشٚهش طهفقز ف  

 ٔقذ صقضٕ٘ عهٗ ثنظٕسر  ٔثنكجسٚكجصٛش ٔثنكهًز   ٔثنُقذ ٔثنضغهٛز ٔيج شجدّ رن،.

ٔٚعذ ْزث ثنُٕ  يٍ أشٓش إَٔث  ثنظقجفز ثنًذسعٛز   ٔأكغشْهج أعهضعًجالف    -طقٛفز ثنقجةؾ ثنًذسعٛز : -5
صٓج ٔٚعههشف ْههزث ثنُههٕ  يههٍ ثنُشههجؽ ثنظههقفٙ دجنظههقف ثنؾذثسٚههز   أٔ ثنًعهقههّ   ٔصضغههى يٕػههٕعج       

 دجنذغجؿز ٔثنضشكٛض.

ال ٚخضهف صقشٚش ثنظقجفز ثنًذسعٛز عٍ غٛشْج يٍ ثنظهقجفز ثنعجيهز إال    -صقشٚش ثنظقجفز ثنًذسعٛز :
دضٕثػت ْٛتز ثنضقشٚش ثنضٙ صشكم يٍ ثنـهذز   ٔدجنؾًٕٓس ثنز٘ صغضٓذفّ ْٔى دجنعهجدر ؿهذهز ثنًذسعهز ٔيهٍ فهٙ      

ضذجدل ثنخذشر كًج أٌ ثنظقجفز ثنًذسعٛز صُـهق فٙ أْذثفٓج يغضٕثْى فٙ ثنققٕل ثنضعهًٛٛز إرث كجٌ ُْجو فشطز ن
 يٍ أْذثف ثنًذسعز ثنضشدٕٚز ثنضعهًٛٛز ك ْذثف كذشٖ   ٚ صٙ دعذْج أْذثف ثنضذسٚخ عهٗ ثنفٌُٕ ثنظقفٛز .

 أْذثف ثنظقجفز ثنًذسعٛز : -6

 صضٔٚذ ثنـهذز دًؾًٕعّ يٍ ثنخذشثس. 
 إكغجح ثنـهذز يٓجسثس ثنعًم ثنضعجَٔٙ . 

ثنـهذهز ٔثْضًجيهجصٓى ثنًضُٕعهز ٔدفعٓهى نهًشهجسكز فهٙ فُهٌٕ ثنعًهم ثنظهقفٙ           إعجسر دٔثفهت  
 ثنًضعذدر.

 دفت ثنـهذز إنٗ ثنقشثرر ٔثنضُجفظ ثنًعشفٙ. 
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 إؿال  ثنـهذز عهٗ ثنًض ٛشثس ثنغقجفٛز ٔثنعهًٛز ٔغٛشْج. 

ثإلعٓجو فٙ ثكضشجف ثنًٕثْهخ دًهج صضٛقهّ يهٍ فهشص نهزٔ٘ ثنقهذسثس ثنفجةقهز نهضعذٛهش عهٍ            
 كضجدز ثنظقفٛز ٔثألددٛز ٔثنعهًٛز ٔ...ثنخ.قذسثصٓى دجن

 صًُٛز قذسثس ثنـهذز ثنه ٕٚز دجعضخذثو ثنه ز ثنعشدٛز ثنفظقٗ . 

 طقم يٕثْخ ثنـهذز ٔصًُٛضٓج. 

إكغههجح ثنـهذههز يٓههجسثس ثنغههشعز فههٙ ثنقههشثرر ٔثنضفكٛههش ٔثنضعذٛههش   َٔقههم ثألفكههجس َٔشههش    
 ثنٕعٙ عٍ ؿشٚق ثنظقجفز .

عًههم ثنؾًههجعٙ   ٔثالَؼههذجؽ ٔصقًههم ثنًغههتٕنٛز  ٔ    إكغههجح ثنـهذههز يٓههجسثس ٔقٕثعههذ ثن   
 ثنضزٔ  ثنفُٙ   ٔصذسٚذٓى عهٗ ثنُقذ   ٔإدذثر ثنشأ٘ .

ٔثنظقجفز ثنًذسعٛز دكم ْهزث صضعجيهم دشهكم يذجشهش ٔغٛهش يذجشهش يهت قهذسثس ثنـهذهز ثنعقهٛهز           
 .   ىٔثعضعذثدثصٓ

ٕ  -ثنفٌُٕ ثنظقفٛز : ٚهز   ٔٚعشفَٕٓهج د َٓهج فُهٌٕ     ٚعذ أْم ثالخضظجص ؽًهز يٍ ثنفٌُٕ ثإلعاليٛهز ثنضشد
طقفٛز كَٕٓج رثس عالقز يذجششر دجنُض ثنظقفٙ   يت أَٓج فٌُٕ ًٚكٍ ثنضعجيم يعٓهج خهجسػ ثنعًهم ثنظهقفٙ     
ثنًذجشش   ٔػًٍ يج ٚعشف دجنُشجؽ ثنعهًٙ ٔثنغقجفٙ ٔثالؽضًجعٙ ثنهز٘ ًٚهجسط فهٙ ثنًهذثسط ػهًٍ ثألَشهـز       

ط عهٛٓج د َٓهج فُهٌٕ طهقجفٛز    دشص ثنفٌُٕ ثنضٙ صعجسف ثنُجثنالطفٛز   ٔػًٍ أَشـز ثإلعالو ثنضشدٕ٘   ٔيٍ أ
 :ثألصٙ

 ثنخذش 
  ثنًقجل 
  ٙثنقذٚظ ثنظقف 
  ثنقظز ثنقظٛشر 

  ٙثنضققٛق ثنظقف 

 ثنقظٛذر 

 فٍ ثنضظٕٚش   ثنظٕسر 

 .) ثنًغجدقجس ثنًضُٕعز ) عقجفٛز   عهًٛز   أددٛز ... ثنخ 

فٙ فٙ كَّٕ ثنًغؤٔل عٍ شذ ثنقشثر ٚذٍٛ أْم ثالخضظجص أًْٛز ثإلخشثػ ثنظق -ثإلخشثػ ثنظقفٙ :
ٕل عهٗ إظٓجس أنًهجدر ثنظهقفٛز ٔإدشثصْهج ٔفهق يهج صغهضقق ٔفهٙ ثنغهٛج          تٔؽزدٓى إنٗ ثنظقٛفز   كًج أَّ ثنًغ

 ثنز٘ ُٚذ ٙ أٌ صكٌٕ فّٛ ٔنزث ٚشذد أْم ثالخضظجص عهٗ ثألصٙ :
 خهٙ. ثنضقغٛى ثنًضٕثصٌ نهظقٛفز ٔفق َٕعٓج إنٗ سأط ٔؽغى ٔدٍٛ إؿجس خجسؽٙ ٔشكم دث -1
 ثنضٕثفق دٍٛ ثنشكم ٔثنًؼًٌٕ . -2

عههشع ثنًٕػههٕعجس فغههخ أًْٛضٓههج ٔقًٛضٓههج ثنعهًٛههز ٔثألددٛههز ٔثنغقجفٛههز ثنعجيههز دـشٚقههز صؾههزح   -3
 ثالَضذجِ ٔصغٛش ثْضًجو ثنقجسا .

صغذٛش أعًجر ثنًقشسٍٚ فٙ ثنظفقز ثنشةٛغز ٔأعًجر ثنًشجسكٍٛ دكضجدز كم أعى عههٗ ثنًٕػهٕ     -4
 ثنز٘ أعٓى دّ .

ٍ ٔثألعًجر دقشف ٚخضهف عٍ ثنقشف ثنًغضعًم فٙ كضجدز ثنًٕػٕعجس أٔ أنًهجدر  إدشثص ثنعُجٔٚ -5
 ثنظقفٛز دـشٚقز صهفش ثالَضذجِ ٔصشذ ثْضًجو ثنقجسا .

ثنضُغٛق دٍٛ إَٔث  ثنًجدر ثنظقفٛز ثنًغضعهًز ٔإعـجر كم نٌٕ فقهّ يهٍ ثنًغهجفز ٔثإلدهشثص يغهم       -6
يش دشهكم ْهجدا ٔيعذهش عهٍ ثنًهجدر      ثنظٕسر ٔ ثنكجسٚكجصٛش يت أًْٛهز صٕصٚهت ثألنهٕثٌ إٌ ثعهضخذ    

 ثنًضظهز دٓج.

فهٙ ثنذهذر الدهذ يهٍ ثنض كٛهذ أٌ ثإلرثعهز دعجيهز ٔثإلرثعهز ثنضعهًٛٛهز ٔثنًذسعهٛز           :  عجَٛجف : ثإلرثعز ثنًذسعهٛز 
دخجطز صكضغهخ أًْٛهز خجطهز فهٙ صًُٛهز ثنهٕعٙ ٔصٕؽٛٓهّ ثنٕؽٓهز ثنضهٙ ٚقهذدْج ثنًخــهٌٕ  ٔثنقهجةًٌٕ عههٗ              

 د ثخضظجطّ ٔيغضٕٖ ْزث ثنضخظض.ثإلعالو ٔثنضشدٛز كم فٙ فذٔ
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 ٔسقز عًم

 
صعهًٛٙ دجسص الًٚكٍ إَكجسِ فٓهٙ صذهظ دهشثيؼ يضُٕعهز ؽًٛعٓهج      –ٔثإلرثعز دعجيز صؼـهت دذٔس صشدٕ٘  

صغضٓذف ثنفشد ٔثنًؾضًت   ٔصغعٗ إنٗ إفذثط صقٕل فٙ ٔعٛهّ ٔيغههكّ ْٔهزث يهج صغهعٗ إنهٗ صققٛقهّ ثنضشدٛهز           
صكٌٕ أكغش فعجنٛز فٙ صٕطٛم ثنًعهٕيجس ثنضعهًٛٛهز  دجخضٛهجس    كًج أٌ ثإلرثعز عهٗ ثنًغضٕٖ ثنضعهًٛٙ   ًٚكٍ أٌ

نضقذٚى ثنذشَجيؼ    –أ٘ ٚكٌٕ أفؼم ثنًٕؽٕدٍٚ فٙ أغهذٛز ثنًذثسط  –  يغالف   أفذ ثنًذسعٍٛ ثنًًضجصٍٚ دقق 
ٔإرث يجصى ثنضؾٓٛض نإلرثعز دًضٚذ يٍ ثنعُجٚز   ٔثنٕقش   ٔثنؾٓذ   ده كغش يًهج ٚغهضـٛت يهذسط ثنفظهم عهجدر أٌ       

خظظّ نهذسط ثنز٘ ٚعذِ   ٔإرث يج قجيش ثإلرثعهز دجعهضخذثو ثنًهٕثد   ٔثنهذالةم   ٔثنٕعهجةم ثالٚؼهجفّٛ ثنضهٙ        ٚ
ًٚكٍ أٌ صششؿ ٔصفغش ثنًٕػٕ  دشكم أفؼم يٍ ثنٕعجةم ثنضٙ صغضخذو عجدر فٙ فؾهشر ثنهذسط   ٔكهزن، إرث    

نضههٙ ًٚكههٍ أٌ صغههضخذو عههجدر فههٙ يههج قجيههش ثإلرثعههز دجعههضخذثو ثنًُههجْؼ ثنضذسٚغههٛز دشههكم أكغههش فعجنٛههّ يههٍ صههه، ث 
 100ثنقجالس ثنضقهٛذٚز .َٕثل طـ

ٔثإلرثعهههز صغهههضـٛت أٌ صذعهههظ دشعهههجنز صعهًٛٛهههز دؾًٛهههت أشهههكجل ثنكهًهههز ثنًُـٕقهههز   ثنغهههشد   ثنقهههٕثس     
ثنًقجػشر ثنًُجقشز   ثنًقجدهز   ثنضعهٛق   ثنًشٓذ ثنذسثيٙ   أٔ أ٘ شكم أخش يٍ أشكجل ثألدح ثنشٔثةٙ   ْٔٙ 

عم ثنًضهقٗ نهعهى ٚضقجدهم يهت أشهٓش ثنًضخظظهٍٛ ٔثنخذهشثر   ٔغٛهشْى يهٍ ثنشخظهٛجس يهٍ دَٛهج           صغضـٛت أٌ صؾ
 ثنًشؽت َفغّ. 100ثنغقجفز   ٔثنفٍ   ٔثالؽضًج    ٔثنغٛجعز .طـ

ٔيٍ ُْج صعذ ثإلرثعز ثنًذسعٛز دشقٛٓج ثنضعهًٛٙ ٔثنًذسعٙ  يٍ أدهشص أَشهـز ثإلعهالو ثنضشدهٕ٘   فٛهظ      
دثخم ثنًذسعز ٔخجسؽٓج   فٓٙ صعذ ٔعهٛهّ إعاليٛهز صشدٕٚهز يًٓهز   صقهٕو دهذٔسْج فهٙ        صضذٕأ يكجَز دجن ز ثنض عٛش 

 65صٕعٛق ثالصظجل ثنضشدٕ٘   ٔصقذو ثنعٌٕ نكم يٍ ثنًعهى ٔثنضهًٛز ٔثنًذسعز ٔثنًؾضًت .طـ
ٔفضٗ ال ٚهضذظ ثأليش عهٗ ثنقجسا   َؾذ يٍ ثألًْٛز دًكهجٌ ثنٕقهٕف ٔقفهز قظهٛشر نًُٛهض دهٍٛ ثإلرثعهز        

 ٔثإلرثعز ثنًذسعٛز   كًج ٚزْخ إنٗ رن، أْم ثالخضظجص. ثنضعهًٛٛز
ثإلرثعههز ثنضعهًٛٛههز :ْههٙ إرثعههز َٕعٛههز يضخظظههز فههٙ صُههجٔل ثنًُههجْؼ ثنذسثعههٛز فههٙ ثنًههذثسط   صٕؽههّ     
دشثيؾٓج يٍ خجسػ ثنًذسعز إنٗ ثنـالح فٙ ثنًُجصل فٙ غٛش أٔقجس ثنذسثعز .. فجإلرثعهز ثنضعهًٛٛهز ال صغهضخذو    

ًٛز   ٔك دثر يهٍ أدٔثس صكُٕنٕؽٛهج ثنضعههٛى فقهؾ   دهم صغهضخذو كًُظٕيهز صشدٕٚهز صعهًٛٛهز          ُْج كًؾشد ٔعٛهز صعهٛ
صجيز   ٔكُظجو صذسٚغٙ ٚعضًذ عهٗ يُؾضثس ثنعهى ٔيغضقذعجس ثنضكُٕنٕؽٛج ٔآنٛجصٓج   صه، ثنضٙ صغهضخذو نضـهٕٚش   

َقهالف   66نًؾضًهت   طهـ  أعجنٛخ ٔيقضٕٖ ثنًجدر رثصٓج   ٔإعذثد ثنـجنخ نًٕثؽٓز يشهكالس ثنقٛهجر ٔثنضكٛهف يهت ث    
 .59عٍ يقًذ ثنكفشثٔ٘ فؤثد دسصثٚز   طـ

ْٙ ثنضٙ صضى دثخم ثنًذسعز   ٔصهضى يهٍ خهالل ثنـهذهز ثنًٕؽهٕدٍٚ دجنًذسعهز رثصٓهج         -ثإلرثعز ثنًذسعٛز :
 أٔ ْٙ ثنضٙ صغًت فٙ ؿجدٕس ثنظذجؿ   ٔفٙ ثإلرثعز ثنًذسعٛز صهقٗ صعهًٛهجس ثإلدثسر ثنًذسعهٛز ثنًٕؽٓهز إنهٗ     

ٍ       ثنـهذز    عهى   ...ٔصُذغق أْذثف ثإلرثعز ثنًذسعٛز يٍ أْذثف ٔفهغهفز ثنًؾضًهت ثنًذسعهٙ ثنهز٘ صٕؽهذ فٛهّ   ٔيه
 :صضهخض أْذثفٓج فٙ ثألصٙ

ثنضعشف عهٗ قذسثس ثنـهذز ثنخجطز ٔيٕثْذٓى   ٔصًُٛضٓج فهٙ يؾهجالس يضعهذدر يغهم ثإلنقهجر       -1
ثنًذجشش يت ثٜخشٍٚ  ٔثنخـجدز ٔ ثنشعش ... يًج ٕٚؽذ ؽٛالف يٍ ثنـهذز قجدسٍٚ عهٗ ثنضعجيم

 ٔإدشثص يٕثْذٓى.
 صًُٛز ٔغشط ثنًذجدا ثنغجيٛز يٍ خالل دظ ثنذشثيؼ ٔثنًٕثد ثنذُٚٛز ٔثالؽضًجعٛز . -2

سدهؾ ثنـجنهخ دًؾضًعهّ ثنظهه ٛش دثخهم ثنًذسعهز   ٔكهزن، ثنًؾضًههت ثنخهجسؽٙ   ٔرنه، عههٍ          -3
 ؿشٚق َششثس ثألخذجس ٔثنًعهٕيجس ٔثنًغجدقجس .

سعز   ٔثنشخظٛجس ثنذجسصر فٙ ثنًذسعهز فهٙ ثنًؾهجالس    عًم دشثيؼ يقجدالس نظفٕف ثنًذ -4
 ثنضٙ صٓى عًهٛز ثنضعهٛى   ٔثنًؾضًت ثنًقٛؾ دجنًذسعز .

 جصٓج أٔالف د ٔل.ًيغجعذر إدثسر ثنًذسعز نضققٛق ثصظجل أعش  دجنـهذز أٔ إدالغٓى صعهٛ -5

نغقجفٛهز  ثالعضفجدر يٍ فضشثس ثالعضشثفز ثنضٙ صضخههم ثنٛهٕو ثنذسثعهٙ  نذهظ ثنذهشثيؼ ثألددٛهز ٔث       -6
 ٔثنفُٛز دًج ٚهذٙ فجؽجس ثنـهذز   ٔٚشثعٙ يٕٛنٓى فٙ ْزِ ثنفضشثس.

ثنخههشٔػ دجنعًهٛههز ثنضعهًٛٛههز يههٍ ثنفظههم ثنٕثفههذ دجنًههذسط ثنٕثفههذ إنههٗ ثنفظههٕل ثنكغٛههشر           -7
 دجنًذسعز ثنٕثفذر.
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يغجعذر ثنـهذز عهٗ ثكضغجح يعهٕيجس عجيز عٍ ثنـذٛعز ٔثنًؾضًت   ٔعهٗ إنًهجيٓى دجنه هز    -8

ٛش ثنًُٓؾٙ ثنًُظى كعجيم يهٍ عٕثيهم ثكضغهجح ثنًعهجسف ٔثنًٓهجسثس .سٔؽهش       ٔإدخجل ثنضفك
 68-67َقالف عٍ ثنكفشثٔ٘   طـ191كهٕط   طـ

يٍ ُْج صكضغخ ثإلرثعز ثنًذسعٛز أًْٛز خجطهز فٛهظ صغهٓى فهٙ صققٛهق ثألْهذثف ثنضعهًٛٛهز فهٙ يشثفهم          
ز يهٍ ثنخذهشثس ثنضعهًٛٛهز يهٍ خهالل      ثنضعهٛى ثنًخضهفهز   ٔرنه، نًهج نٓهج يهٍ إيكجَٛهجس فهٙ صضٔٚهذ ثنـهذهز دًؾًٕعه          

ثنـهذهز ٔيًجسعهضٓى ٔدٔثفعٓهى فهٙ      ثْضًهجو ثنًشجسكز فٙ إعذثد ثنذشثيؼ ٔثخضٛجسْج ٔصُفٛزْج ٔصغٛش ْزِ ثنًشهجسكز  
يخضهف ثألعًجس ٔثنًشثفهم ثنضعهًٛٛهز ثنًخضهفهز   ٔصضهٛـ ثإلرثعهز ثنضعهًٛٛهز نهـهذهز فهشص ثنعًهم ثنضعهجَٔٙ   الٌ           

ثنـالح ٔصكجصفٓى إلَؾجفّ   أٚؼهجف صعًهم ثإلرثعهز ثنًذسعهٛز عههٗ صققٛهق ثنضهشثدؾ         ثنعًم ثإلرثعٙ ٚضـهخ صعجٌٔ
ٔثنضكجيم نهًُٓؼ ثنًذسعٙ يٍ ؽٓز ٔدٍٛ ثنًذسعز د كًهٓج ٔثنقٛجر فٙ ثنذٛتز خجسػ ثنًذسعز يهٍ ؽٓهز أخهشٖ .    

 69-68َقالف عٍ ثنكفشثٔ٘ طـ190-189كجظى ٔؽجدش طـ
ظ ثنز٘ صقٕو ألؽهّ ٔدّ ثإلرثعهز ثنًذسعهٛز   ٔثنضهٙ ًٚكهٍ     صضؼـ يٍ ْزِ ثألًْٛز ياليـ ثنذشَجيؼ ثنشةٛ

 فقشثس عهًٛز ٔصعهًٛٛز صغٓى فٙ : -سعًٓج عهٗ ثنُقٕ ثنضجنٙ:
صٛغٛش صقظهٛم ثنـهذهز عههٗ ثنًعهٕيهجس ٔصًُٛهز يعهجسفٓى ٔيٓهجسثصٓى فهٙ عهٛج  يهضالصو يهت             -1

 ثنًُٓؼ ثنذسثعٙ.
جفٙ إنٗ ثنًؾضًت ٔآسثةهّ ٔصـهعجصهّ   فقشثس عقجفٛز صشدؾ ثنـجنخ دٕٓٚضّ ثنغقجفٛز   ٔثيضذثدِ ثنغق -2

. 

فقشثس ثؽضًجعٛز   صشدؾ ثنـجنخ دٛتضّ ثنًذسعٛز   ٔثنذٛتز ثالؽضًجعٛز ثنًقٛـز   ٔصعًق فّٛ  -3
 سٔؿ ثنًغتٕنٛز ثنفشدٚز ٔثنؾًجعٛز فٙ عٛج  عًم صعجَٔٙ فعجل ٔإٚؾجدٙ.

عم ثنقٙ يهت  فقشثس إًٚجَٛز صعًق إًٚجَّ دعقٛذصّ ٔيُٓؾّ ٔصعضص فّٛ ثنًغه، ثنغٕ٘   ٔثنضفج -4
 يضـهذجس ثالَضًجر ثنعقذ٘ ٔعٕثدش ثنًُٓؼ ٔػٕثدـّ.

فقههشثس صههشدؾ ثنـجنههخ دجألفههذثط ثنؾجسٚههز ٔصـهعههّ عهههٗ ثنًض ٛههشثس ثنغٛجعههٛز ٔثالقضظههجدٚز    -5
ٔثنعهًٛههز   ٔصؾههذد طهههضّ دههجنًقٛؾ ٔصشعههخ دٔسِ فههٙ ثنقٛههجر ثنعجيههز ٔفههق يعههجٚٛش ثالَضًههجر     

نعظههش ٔثإلنًههجو دجنؾذٚههذ يههٍ ثنًعههجسف   ٔثنًٕثؿُههز يههٍ َجفٛههز   ٔدًههج ًٚكُههّ يههٍ يعجٚشههز ث   
ٔثنعهههٕو ٔثألَشههـز ثإلَغههجَٛز عهههٗ ثنظههعذ ثنًخضهفههز ٔدًههج ٚضههٕثرو ٔعًههشِ ٔقذسثصههّ عهههٗ         

 ثالعضٛعجح يٍ َجفٛز أخشٖ .

فقشثس صغٓى فٙ ثكضشجف ثنًٕثْخ   ٔصغٓى فٙ صًُٛضٓج ٔسعجٚز أطقجح ثنقذسثس ثنعجنٛهز ٔ   -6
رثعز   يٍ َجفٛهز   ٔثإلعهٓجو فهٙ صٕعهٛت أفهج       صهفش أَضذجِ ثنًعهًٍٛ ٔثنًذسعز إنٛٓى عذش ثإل

ثنـهذههز ثنًْٕههٕدٍٛ ٔثنًضفههٕقٍٛ ٔثنًذههذعٍٛ   ٔصًُٛههز أفكههجسْى ٔقههذسثصٓى ٔصضٔٚههذْى دههذفعجس   
ؽذٚههذر يههٍ ثنضقفٛههض ٔثكضغههجح يههٕثد ؽذٚههذر صههُفعٓى فههٙ ثالسصقههجر دًغههضٕثْى ٔقههذسثصٓى إنههٗ       

 يغضٕٖ أكغش فعجنٛز يٍ َجفٛز أخشٖ.

 نًذسعٙ ٔششٔؿّ يضـهذجس ثنُشجؽ ثإلرثعٙ ث
        ٙ فهٙ ثنعًهٛهز ثنضشدٕٚهز     ٚزكش أْم ثالخضظجص أٌ َشهجؽ ثإلرثعهز ثنًذسعهٛز َشهجؽ فهش ٔيٓهى   ٔأعجعه

ٔثنضعهًٛٛهز فٓهٕ دًغجدههز ثنشدٚهف ثنًقذههخ نهًُٓهجػ ثنذسثعهٙ   ْٔههٕ ثنًضهُفظ ثنههز٘ ٚهُفظ يهٍ خالنههّ ثنـهذهز عههٍ          
إدذثعجصٓى ٔصـهعجصٓى   ْٕٔ ثنُجفزر ثنضٙ ٚضٕثطم يٍ خالنٓج ثنـهذز يت غٛشْى دثخم ثنذٛتز ثنًذسعهٛز ٔخجسؽٓهج   

ًذسعٙ إرث كجَش دشثيؼ ثإلرثعز ثنًذسعٛز صٓضى دجنقؼجٚج ثنعجيز ثنًخضهفز ْٕٔ قُجر ُٚفز يُٓج ثنعجنى إنٗ ثنًقٛؾ ثن
ثنضٙ صشٛش إنٛٓج دعغ ثنكضجدجس رثس ثنظهز ٔيٍ ْزِ ثنقؼجٚج

 ثنقؼجٚج ثنغٛجعٛز. -1
 ثنقؼجٚج ثالقضظجدٚز . -2

 ثنقؼجٚج ثالؽضًجعٛز . -3

 ثنؾذٚذ فٙ ثنعهى ٔثنًعشفز ٔفق ؿذٛعز ثنًشفهز ثنذسثعٛز ٔثنعًشٚز نهـهذز . -4

 نقؼجٚج ثنغقجفٛز .ث -5

 ٔغٛش رن، يٍ ثنقؼجٚج
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ٔيٍ ُْج صضًٕػت ثإلرثعز ثنًذسعٛز عهٗ يكجَّ يًٓز فٙ عهى أَشـز ثإلعالو ثنضشدٕ٘ دعجيز ٔثألَشـز 
ثنالطفٛز دخجطز ٔنٓزث ٚقذد أْم ثالخضظجص ؽًهّ يٍ ثنًضـهذجس ٔثنششٔؽ نُؾجؿ ثإلرثعز ثنًذسعٛز ٔأًْٓج 

 يج ٚهٙ:
ههٗ طهُج  ثنقهشثس ٔثنقهجةًٍٛ عههٗ ثنعًهٛهز ثنضعهًٛٛهز دجنًغهضٕٖ ثنًذسعهٙ   ثٌ          ثٔالف ثنًضـهذجس: ٚضعهٍٛ ع 

 ٚقشطٕث عهٗ صٕثفش ثنًضـهذجس ثٜصٛز :
ٕنز صقٕو دجنضخـٛؾ ٔثنضُظٛى ٔثنًضجدعز ٔثنضقهٕٚى  تٔٚقظذ دّ ٔؽٕد إدثسر يذسعٛز يغثنضُظٛى ثإلدثس٘ : -1

ٔثإليكجَٛجس ثنفُٛز ثنًـهٕدز نٓزث ثنُشجؽ نُشجؽ ثإلرثعز ثنًذسعٛز   ٔفٙ ثنٕقش رثصّ صٕفٛش ثنًٛضثَٛجس 
  ٔيُٓهههج ٔأًْٓهههج صعٛهههٍٛ يشهههشف يضخظهههض ٚضهههٕنٗ ثإلدثسر ثنٕٛيٛهههز ٔثإلشهههشثف ثنفُهههٙ رث ثنـهههجدت      

 ثالخضظجطٙ.
ُْٔهج ٚضعهٍٛ عههٗ ثإلدثسر ثنًذسعهٛز إصجفهز ثنفشطهز نهـهذهز رٔ٘ ثنقهذسثس         ثإلدثسر ثنـالدٛز ثنٕثعٛهز :  -2

ٛز   صقهش إشهشثف فُهٙ يهٍ يضخظهض كًهج عهذقش ثإلشهجسر .         ثنًضًٛضر دضشكٛم نؾُز نإلرثعهز ثنًذسعه  
ٔيٍ ثنًٓى أٌ ٚغًـ نهـهذز أٌ ٚخــٕث ثإلرثعز ثنًذسعٛز   ٔ كهزث صُفٛهز دشثيؾٓهج نٛكضغهذٕث يٓهجسثس      

دفٌُٕ ثإلرثعهز ثنًذسعهٛز ثنًضظههز دجإلنقهجر ٔثنضشكٛهض فهٙ ثنخـهجح   ٔصٕظٛهف ثنه هز           ٔإدثسٚزيعشفّٛ 
س ثنقهشثرر ثنغهشٚعز ٔثنقهٕثس ثنًكغهف   َٔقهم ثنًعهٕيهز ثنٕثقٛهز        ٔثنظٕس ٔثنًعهٕيز ٔثكضغجح يٓهجسث 

د قم قذس يٍ ثنعذجسثس ٔثنضيٍ   ٔثنقذسر عهٗ ثخضٛجس ثنًٕػٕعجس ٔعشػٓج د عهٕح يشٕ  ٔيغٛهش  
 نالَضذجِ ٔثالْضًجو ٔثنًضجدعز .

غهؾٛم  ٔيُٓج القهؾ ثنظهٕس ٔيكذهش ثنظهٕس   ٔآنهّ ثنض     ثألؽٓضر ٔصقُٛجس ثإلرثعز دًكَٕجصٓج ثنًخضهفز : -3
 ٔغٛشْج.

ٔٚقظذ دٓج ثنذشثيؼ ثنٕٛيٛز ٔثألعذٕعٛز ٔثنشٓشٚز ٔثنغُٕٚز   ٔفق خـز يذسٔعز   ٔيقشر ثنذشثيؼ : -4
يههٍ ثإلشههشثف ثنفُههٙ صقههجكٙ يؾههجالس ثإلعههالو ثنضشدههٕ٘ ٔدشثيؾههّ   ٔصشكههض عهههٗ يضـهذههجس ثنًُٓههجػ    

ثنًؾضًهت ٔصضفجعهم    ثنذسثعٙ   ٔيضـهذهجس ثنًشفههز ثنعًشٚهز ٔثنضعهًٛٛهز نهـهذهز   ٔصققهق ثنضٕثطهم يهت        
 يعّ.

 صضشكض ثنششٔؽ ثنالصيز نُؾجؿ َشجؽ ثإلرثعز ثنًذسعٛز دجالصٙ : -عجَٛجف : ثنششٔؽ :
 صقذٚذ ثألْذثف يٍ ثنُشجؽ دٕػٕؿ ٔدقّ.

 فغٍ ثخضٛجس ثإلششثف ٔصقذٚذ طالفٛجصّ ٔفذٔد عهـضّ.
 ٔػت َظجو صقٕٚى عهًٙ .

 ثألعجعٛز.صٕفٛش ثإليكجَٛجس ثنًجدٚز ٔثنذششٚز ٔثنفُٛز ثنالصيز ٔ
ٔػت َظجو فٕثفض ٔصشؾٛت نهـهذز ٔثإلششثف نضققٛق ثنذفعجس ثنؼشٔسٚز العضًشثس ثنُشهجؽ عههٗ َقهٕ    

 أيغم ٔدذسؽز عجنٛز يٍ ثنفجةذر ٔثنُفت نهـهذز ٔثنًذسعز ٔثنًؾضًت.
 فغٍ ثخضٛجس ؽًجعجس ثنُشجؽ.

ًقفهض نًضٚهذ يهٍ    ثنقشص عههٗ أٌ صكهٌٕ ثنذهشثيؼ يضؾهذدر ٔيشَهز ٔيٕثكذهز نهؾذٚهذ ٔيشهذعّ دجنُهجفت ٔثن         
ثنقشثرر ٔثإلؿال  ٔثنضُجفظ ثنعهًٙ ٔثنغقجفٙ ٔثالؽضًجعٙ فٙ عٛجقجس ثألَشـز ثنالطهفٛز يهٍ َجفٛهز   ٔثعهضٛعجدجف     

 نشعجنز ثإلعالو ثنضشدٕ٘ يٍ َجفٛز أخشٖ .
 فغٍ ثخضٛجس ٔصقذٚذ ثنٕقش ٔصٕظٛف ثنضيٍ ثنًضجؿ نضقذٚى ؽشعجس رثس فجةذر ٔطهّ دجْضًجو ثنـهذز.

ٙ : ٚعٕد صجسٚخ ثنًغهشؿ ثنًذسعهٙ إنهٗ يُضظهف ثنقهشٌ ثنغهجيٍ عشهش كذذثٚهز أعهضًشس          ثنًغشؿ ثنًذسع
 ٔصٕثطهش إنٗ ْزِ ثنهقظز   دًُٛج صشؽت ثنذذثٚز ثألٔنٗ إنٗ ثنقذيجر فٙ ثنقؼجسثس ثإلَغجَٛز ثنقذًٚز.

 يعُجِ : 
جس ْههٕ عًهٛههز صٕؽٛههّ ثنُجشههتز َقههٕ ثكضغههجدٓى نًؾًٕعههز يههٍ ثنخذههشثس ٔثنًعههجسف ٔثنًٓههجسثس ٔثألفكهه  -1

ثنغقجفٛز دًغجسثصٓج ثألددٛز   ٔثالؽضًجعٛز ٔثنعهًٛز ... صغضٓذف صًُٛز ثنقظ ثنؾًجنٙ نهُجشتز   ٔصـهٕٚش أفكهجسْى   
 ثنذُجرر إنٗ أعًجل يغًشر صغجعذْى فٙ دُجر شخظٛضٓى ثنًضٕثصَز.

ههٗ  ْٕ صعضٚهض ثنعالقهجس ثإلَغهجَٛز ٔثالؽضًجعٛهز نشهعٕسْى دجنًغهتٕنٛز ثالؽضًجعٛهز .. ٔدًهج ٚعٛهُٓى ع          -2
 إشذج  دٔثفعٓى ثنُفغٛز   ٔصعهى قًٛٓى ثألخالقٛز نذُجر شخظٛز يضكجيهز .
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 ْٕ صًكٍٛ ثنُجشتز يٍ يًجسعز ثألًَجؽ ثنذًٚقشثؿٛز . -3
 -خظجةظّ:

 ٔعٛؾ صشدٕ٘ يٓى فٙ صققٛق صشدٛز إعاليٛز عهًٛز .  -1
 ٚٓٛب خذشثس ٔيٓجسثس ٔيعجسف ٔأفكجس .  -2

 ٔعٛؾ يٓى فٙ ثنضًُٛز ثنه ٕٚز ٔثألددٛز.  -3

 عٛؾ يٓى فٙ صًُٛز ثنقظ ثنؾًجنٙ.ٔ  -4

ٔعههٛؾ يٓههى فههٙ صعضٚههض ثنعالقههجس ثإلَغههجَٛز   ٔص طههٛم فٓههى يٕػههٕعٙ نًعجنؾههز ثنقؼههجٚج ثنًذسعههٛز      -5
 ٔثنًؾضًعٛز .

 ٔعٛؾ يٓى فٙ صعًٛق ثنشعٕس دجنًغتٕنٛز ثألخالقٛز ٔثالؽضًجعٛز .  -6

 .ٔعٛؾ يٓى فٙ ثنقٛجو دذٔس صعهًٛٙ يذجشش ٔطٕالف إنٗ صٕعٛت أفج  ثنضاليٛز  -7

 ٔعٛؾ يٓى فٙ صغذٛش ثنقٛى ثنذُٚٛز ٔثنشٔفٛز .  -8

 يشثعجصّ . ٙيج ُٚذ 

 ثنضفجٔس ثنعًش٘ نهضاليٛز ٔثنُجشتز. -1
ثنضشكٛض عهٗ ثنًغشؿ ثنقجةى عهٗ غشط ٔصشعٛخ قٛى ثنقخ ٔثإلخالص ٔثنضعجٌٔ ٔثنًٕدر   ٔثاليجَهّ  -2

 ٔثنعـجر .  ٔثنشؾجعز   ٔثنظذ    ٔدًج ٚغٓى فٙ صكٍٕٚ ثنشخظٛز ثنقجدسر عهٗ ثنفٓى
 ثنضشكٛض عهٗ ثنظفجس ثنقًٛذر فٙ عٛج  دُجر أخالقٛجس ثنـفم ثنًضضٌ ٔثنًضكجيم أَغجَٛجف . -3
 يغجعذر ثنُجشتز عهٗ ثنًُٕ ثنغهٛى. -4
 يغجعذر ثنضاليٛز ٔثنـالح عهٗ ثنضعشف عهٗ : -5
 قٛى ثنًؾضًت ْٕٔٚضّ   ٔدٔسِ ثنقؼجس٘. -
ثنققٕ  ٔثنٕثؽذجس ٔدًج ٚققق يت غٛشِ يهٍ ثنٕعهجةؾ   ثنًؼجيٍٛ ثنذعضٕسٚز عٍ ؿشٚق يعشفز يٛضثٌ  -

 عهٗ صًُٛز ثنٕعٙ ثنٕؿُٙ ثنًغؤٔل .
 ثنضـٕسثس ثنًؾضًعٛز ٔدًج ٚغجعذ عهٗ صًُٛز قذسثس ثنضاليٛز ٔثنـالح صًُٛز يؾضًعٛز عهًٛز. -
 ثنضـٕسثس ثنقٕيٛز ٔثإلعاليٛز ٔثإلَغجَٛز . -
 ش، أَٓج صًغم صقذٚجس يعجطشر .ثنضـٕسثس ثنضقُٛز ثنًضُجيٛز ٔثنًضؾذدر ٔثنضٙ ال  -

 يضـهذجس ثنًغشؿ ثنُجؽـ:
 ثالسصذجؽ دجنًُٓؼ. -1
 ثنٕثقعٛز فٙ ثنض نٛف ٔثاليضذثد دٕعٙ إنٗ ثنخظجةض ثنعًشٚز ٔثنعقهٛز نهـالح. -2

 ثنًٕػٕعٛز ٔثنٕػٕؿ فٙ ن ز ثنُض ٔثنقٕثسثس ثنًذُٛز عهٗ أعجعّ . -3

4-    ٍ ًٚضهكهٌٕ يٕثْهخ ٔٚضًٛهضٌٔ دقهذسثس      فغٍ ثخضٛجس ؽًجعجس ثنُشجؽ يٍ دٍٛ ثنضاليٛهز ٔثنـهالح ثنهزٚ
فٙ يخجؿذز ثنؾًٕٓس ٔصقًض ثدٔثس دٕعٙ ٔصفجعم   عذش فضـ دهجح ثنًشهجسكز ثنٕثعهعز ٔثخضٛهجس يهٍ      

 ٚغذش ثنقذسر ٔثنضًٛض عٍ ؿشٚق :

 ثنكشف عٍ ثنًٕثْخ. -

 صُظٛى عشٔع يغجدقجس ٔفضـ يشثكض صًُٛز ثنقذسثس ثنغقجفٛز. -
 نهضذسٚخ.ٔػت خـّ يذسٔعز نهًغشؿ   ٔفضـ يشثكض  -5
فغٍ ثخضٛجس ثنُظٕص   ٔثنضذقٛق فٙ أدعجدْج ٔطالصٓج دجنٕثقت ثنًؾضًعٙ ٔيضـهذجس ثنضًُٛهز ثنشهجيهز    -6

 نإلَغجٌ ثنًضضٌ ٔثنًضكجيم فٙ شخظٛضّ.

 صُٕٚت أَشـز ثنًغشؿ نضشًم يؾجالس ثإلعالو ثنضشدٕ٘   يت إعـجر صشكٛض خجص نهضجنٙ: -7

 ثنضشدٛز ثإلعاليٛز . -1
 ثنضشدٛز ثنغٛجعٛز. -2

 ز ثنذٛتٛز .ثنضشدٛ -3

 ثنضشدٛز ثنؾًجنٛز ٔصًُٛز ثنضزٔ  ثنؾًجنٙ. -4

 ثنضشدٛز ثالؽضًجعٛز ٔصًُٛز ثنًغتٕنٛز ثنفشدٚز  -5
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 ثنضًُٛز ثنعقهٛز ٔصٕعٛت خذشثس ثنـهذز ٔيٓجسثصٓى ثنه ٕٚز ٔثنعهًٛز. 6
 : ؿذٛعز ثألعًجل ثنًغشفٛز

   ٕ ػهٕعجس ثنضهٙ ٚغهضٓذفٓج    صضُٕ  ثألعًجل ثنًغشفٛز ثنضٙ ٚقذيٓج ثنًغشؿ ثنضعهًٛٙ ثنًذسعهٙ دضُهٕ  ثنً
ثإلعالو ثنضشدٕ٘ دًغضٕٚجصّ ثنًخضهفهز   ٔيهٍ أشهٓش صهه، ثألَهٕث  ثنًغهشفٛز ثنضعهًٛٛهز   ثنضهٙ ٚعهذْج دعهغ أْهم            

ثنًذسعٙ إنٗ أْذثفّ ٔٚعًهم  –ثالخضظجص ثنًغًٗ ثألٔعت نكم ثألَٕث  ثنضٙ ٚعذش يٍ خالل ثنًغشؿ ثنضعهًٛٙ 
 عهًٛٛز ؟ يٍ خالنٓج عهٗ صققٛقٓج   فًج ْٙ ثنًغشفٛز ثنض

ْٙ صه، ثنضًغٛهٛز ثنضٙ ٚكهٌٕ ثنٓهذف ثألعجعهٙ نٓهج إدخهجل فكهشر يعُٛهّ فهٙ أرْهجٌ          ثنًغشفٛز ثنضعهًٛٛز :
ثنؾًهههجْٛش دُٚٛهههز أٔ أعجعهههٛز أٔ ثؽضًجعٛهههز   دئعضذهههجس أٌ ثنًغهههشفٛز أدثر نضعههههٛى ثنًذهههجدا ٔثنهههُظى ٔثألفكهههجس          

ألؿفههجل ثألخههال  ٔفقههجةق عههٍ ثالكضشههجفجس   ثالٚذٕٚنٕؽٛههّ  كًههج أٌ ثنكٕيٛههذٚج ثنقظههٛشر ٔعههٛؾ صعهًٛههٙ نضهقههٍٛ ث   
 210 -209ثنعظًٛهز   ثنضهذسٚخ عههٗ ثنضفكٛهش فهٙ يشهكهز يهج   فٛهظ ٚهضعهى ثألؿفهجل عهٍ ؿشٚهق ثنهذسثيج .طههـ             

 شقجصّ 
أٌ ثنًههضعهى ثنههز٘ ٚشههجسو أٔ ٚشههجْذ يغههشفٛز صعهًٛٛههز ٚكضغههخ خذههشر ْههٙ أقههشح يههج صكههٌٕ إنههٗ ثنخذههشر     

  يغم : ثنظفجس ثالؽضًجعٛز ٔثألخالقٛز ٔدظ ثنشهعٕس ثنهذُٚٙ ٔصشدٛهز    ثنًذجششر   كًج أَّ ٚكضغخ أْذثفجف يؼجفز 
ثنٕؽذثٌ   ٔصًغم ثنقذٔر ثنظجنقز   ٔيٓجسثس ثنقٕثس   رنه، أٌ ثنًغهشؿ ثنضعهًٛهٙ يعههى ناخهال    ٔدثفهت إنهٗ        
ٍ ثنغهٕو ثنـٛخ   ٔدسٔعّ صقذو دجنقشكز ٔثنفعم ثنًُظٕس يج ٚذعظ ثنقًجعز ٔٚذخم يذجششر إنٗ قهٕح ثنًضعهًٛ

 شقجصّ  210  ثنضٙ صعضذش أَغخ ٔعجر نٓزِ ثنذسٔط . طـ
كًج ٚقٕو ثنًغشؿ ثنضعهًٛٙ يٍ خالل يغشفز ثنًُهجْؼ دئعهجدر صُظهٛى يقضهٕٖ ثنًهُٓؼ ثنذسثعهٙ ٔؿشٚقهّ        
ثنضذسٚظ فٙ شكم يٕثقف فٕثسٚز ؿذٛعٛز   ٔٚقٕو ثنضاليٛهز دضًغٛهم ثألدٔثس ثنضهٙ ٚضه نف يُٓهج ثنًٕقهف ثنضعهًٛهٙ        

 شقجص210ّصفغٛش َٔقذ ثنًجدر ثنضعهًٛٛز نضققٛق أْذثف ثنًُٓؼ ثنذسثعٙ .طـثنؾذٚذ العضٛعجح ٔ
ٔفٙ إؿجس ثنًٕثقف ثنضعهًٛٛز   صضققق ثنذٓؾز نذٖ ثنًضعهًٍٛ ٔصظهذـ ثنًهجدر ثنضعهًٛٛهز يقذذهّ ٔيٛغهشر        
            ٖ  صًظ فجؽجس ثنضاليٛهز ٔيشهجعشْى يهٍ خهالل دٛتهز صعهًٛٛهز / صعهًٛهز يًههٕرر دهجنًغٛشثس ٔثألَشهـز ثنضهٙ صضعهذ

شقجصّ ٔصغش٘ ثالصؾجْهجس ثنًٕؽٓهز َقهٕ ثنًهجدر     211ثنضقظٛم ثنذسثعٙ إنٗ صًُٛز يٓجسثس ثنضفكٛش ثنغهٛى   طـ
ثنذسثعٛز ٔثنذٛتز ثنضعهًٛٛز عههٗ ثنغهٕثر   ٔدئخضظهجس شهذٚذ ًٚكُُهج ثنقهٕل إٌ ثنًغهشؿ ثنضعهًٛهٙ ٔثنًذسعهٙ ٚعهذ           

الف نهههذسط ٔؿشثةههق ثنضههذسٚظ   ٔٚؾعههم ثنًههضعهى ٔعههٛهّ صعهًٛٛههز يًٓههز   ٔٔعههٛـجف صشدٕٚههجف ٔصعهًٛٛههجف   ٔدههذٚالف فههجع
ششٚكجف إٚؾجدٛجف َٔشـجف فٙ أعضٛعجح ثنًجدر ثنضعهًٛٛز ٔثنضعجيم يعٓهج   ٔثنضهٙ صعًهم ؽًٛعٓهج ٔدالشه، عههٗ صًكهٍٛ        
ثنًههضعهى ثنًشههجسو ٔثنًشههجْذ يههٍ ثكضغههجح خذههشثس يذسعههٛز ٔثؽضًجعٛههز ٔعٛجعههٛز ٔعقجفٛههز يضُٕعههز ٔفههق ؿذٛعههز    

ق ثنًٕثقههف ثنضعهًٛٛههز ثنًغههضٓذفز دجنًغههشفٛز ثنضعهًٛٛههز دخجطههز ٔثنًغههشؿ ثنضعهًٛههٙ     ثنًغههشفٛز ٔيجدصٓههج   ٔٔفهه 
 ثنًذسعٙ دعجيز. 

ٔيٍ ُْهج فهذد أْهم ثالخضظهجص نهًغهشؿ ثنضعهًٛهٙ فضيهز ٔثعهعز يهٍ ثألْهذثف  َٕسدْهج كًهج أٔسدْهج              
 ٔعهٗ ثنُقٕ ثألصٙ : 218-216ثنذكضٕس فغٍ شقجصّ طـ

 ز ثنعشدٛز ثنفظقٗ   ٔثإلنقجر ثنغههٛى  ثنضقُٛهجس ثنًضقذيهز    صًُٛز قذسثس ثنـالح فٙ يؾجل ثعضخذثو ثنه -1
 نضٕفٛش ثنعُجطش ثنًشةٛز ٔثنًغًٕعز ثنالصيز نهعًم ثنًغشفٙ .

صٕعٛز ثنـالح دضشثعٓى ثنعشدٙ ٔصجسٚخٓى ٔعقٛذصٓى ٔفؼجسصٓى ثإلعهاليٛز ٔصعشٚهف دقٛهجر ثٜخهشٍٚ      -2
 ٔ ٔيشجكهٓى.  

ُـههٕ٘ عهٛههّ ثنعًههم  ثنًغههشفٙ يههٍ فُههٌٕ ثألدثر صًُٛهز ثنضههزٔ  ثنفُههٙ   ٔثإلفغههجط دجنؾًههجل   ٔيههج ٚ  -3
 ثنه ٕ٘ ٔثنقشكٙ ٔثنضشكٛهٙ ٔثنًٕعٛقٙ .

يغشفز ثنًُجْؼ ٔثنعًم عهٗ صذغٛـٓج ٔصقهٛهٓج ٔصؾغٛذْج فٙ طٕسر يغشفٛز صُـهٕ٘ عههٗ ثنًهٕثد     -4
 ثنعهًٛز   ٔثألدثر ثنه ٕ٘ ٔثنقشكٙ ٔثنؾًجنٙ.

ٛز ثنـجنهخ ٔثنـجنذهز ٔصعٕٚهذًْج    طقم يٕثْخ ثنـالح  ٔثنكشف عٍ قذسثصٓى ثنفُٛز   ٔطقم شخظه  -5
 يٕثؽٓز ثنؾًٕٓس   ٔصٕؽّٛ ثنـجقجس ٔثنًشجعش صٕؽٛٓجف عهًٛجف.

سدههؾ ثنًغههشؿ دجنًُههجْؼ ثنذسثعههٛز يههٍ خههالل عههشع ثنقؼههجٚج ثنضجسٚخٛههز أٔ ثنشههعشٚز أٔ ثألددٛههز أٔ      -6
   ٔؿشؿ ثنقؼجٚج ثنضشدٕٚز ٔثالؽضًجعٛز ثنضٙ صٓى ثنـفم. زثنعهًٛ
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ز فٙ ثنضعذٛش ٔثنضفكٛش   َٔقهم ثألفكهجس عهٍ ؿشٚهق ثنضًغٛهم  ٔؽهٕدر       ثكضغجح ثنـالح يٓجسثس ثنغشع -7

ثنُـق ٔفغٍ ثألدثر   ٔثالعضُضجػ ٔإدهذثر ثنهشأ٘ ٔثنؾهشأر ثألددٛهز   ٔثنعًهم ثنؾًهجعٙ   ٔثالَؼهذجؽ        
 ٔثنُظجو ٔصقًم ثنًغتٕنٛز ٔفغٍ ثالعضًج  ٔثنضشٔٚـ عٍ ثنُفظ.

ٔصٕعٛضٓى نضؾُٛهذٓى ثالَهضال  فهٙ ثنُضعهجس      غشط ٔصًُٛز ثنقٛى ٔثنًغم ثإلَغجَٛز فٙ َفٕط ثنـالح   -8
ثنؼجسر ٔثنعجدثس ثنغهٕكٛز ثنغٛتز ٔغٛش ثنغٕٚز   يت ص كٛذ غشط ثنعجدثس ثنًغضقذز ٔصشغٛذٓى فٛٓهج  

. 

ص ْٛههم ٔصعًٛههق ثنقههٛى ثنشٔفٛههز ٔثنٕؿُٛههز   ٔثالصؾجْههجس ثالؽضًجعٛههز ٔثنغقجفٛههز ثنظههقٛقز فههٙ َفههٕط    -9
ٔثنذٛتز   ٔؽعم ثنًذسعز يشكض إشعج  عقجفٙ فهٙ ثنذٛتهز    ثنـالح   ٔصكٍٕٚ خهفٛز عقجفٛز عٍ ثنًؾضًت

. 

صشؾٛت ثنـالح عهٗ صٚجدر ثإلؿال    ٔفغٍ ثنضعذٛش   ٔص كٛذ ثنضزٔ  ثنفُهٙ نهذٚٓى   ٔصهذسٚذٓى عههٗ      -11
 ثنُقذ ثنفُٙ ٔثألددٙ   َٔشش ثنٕعٙ ثنغقجفٙ ثنًغشفٙ دٍٛ ثنـالح.

نخذههشر فههٙ يؾههجالس ثنًغههشؿ  شهه م أٔقههجس فههشثب ثنـههالح فههٙ أَشههـز صشدٕٚههز صقههش إشههشثف رٔ٘ ث   -11
ٔثنضشدٛههز ٔثنض ههههخ عههههٗ ثالَـٕثةٛهههز ٔثنعذٔثَٛهههز ٔثألَجَٛههز ٔفهههخ ثنهههزثس ٔثاليذهههجالر ٔصعًٛهههق ثنذعهههذ   

 ثالؽضًجعٙ فٙ عهٕو ثنـالح.

صٓهزٚخ عههٕو ثنـهالح عهٍ ؿشٚهق صشهخٛض ثنًشهكالس ثالؽضًجعٛهز عههٗ ثنًغهشؿ ٔؿهشؿ ثنقهههٕل             -12
 ثنًُجعذز نٓج.

ٙ ٍ  ْٔزث دعذ صًُٛز ثنضزٔ  ثنفُٙ نذٖ ثنًضعهًٛ -13 ٚغهضٓذف ثالسصقهجر دجنهزٔ  ثنعهجو عههٗ ثنًهذٖ        ثؽضًهجع
 ثنـٕٚم دثخم ثنًؾضًت .

صذسٚخ ثنًضعهى عهٗ فٌُٕ ٔصقُٛجس ثنًغشؿ   ٔثنٕعٙ دجنغقجفز ثنًغشفٛز صجسٚخجف ٔيكَٕجس   ٔإَٔثعجف  -14
  ٔثصؾجْجس.

 فجالف .ثنضٕعٛز دًشكالس ثنًؾضًت   ٔفٛجر ثٜخشٍٚ   ٔأًَجؽ ثنذشش سؽجالف َٔغجرف ٔأؿ -15

ثكضغجح يٓهجسثس َقهم ثألفكهجس عهٍ ؿشٚهق ثنضًغٛهم ٔثنغهشعز فهٙ ثنضعذٛهش ٔثنضفكٛهش   ٔؽهٕدر ثنُـهق              -16
ٔفغههٍ ثألدثر   ٔثالعههضُضجػ ٔإدههذثر ثنههشأ٘   ٔثنؾههشثرر ثألددٛههز   ٔثنقههذسر عهههٗ ثنعًههم ثنؾًههجعٙ        

 ٔثالَؼذجؽ ٔثنُظجو .

 ٔس ٔثإلخههالص  ٔثاليجَههّ  صعهههٛى ثألخههال  ٔثنغهههٕو ثنقغههٍ عههٍ ؿشٚههق ثنقشكههز ٔثنضشههٕٚق ٔثنغههش     -17
 ٔثنذـٕنز ٔثنشؾجعز ٔثنظذ  ٔثنٕفجر ٔثنًقذز .

صضٔٚذ ثنًضعهًٍٛ دجنضؾجسح ثنقٛز ثنؾذٚذر ٔثنضٙ صقٕل ثنًعهٕيجس ثنؾجفز إنٗ فٛجر ٔيًجسعز ٔصـذٛق  -18
   ٔثنضٙ صشدؾ ثنًذسعز دجنًؾضًت ٔثنذٛتجس ثنًخضهفز فضظذـ ثنًذسعز إعذثدثف نهقٛجر دم ثنقٛجر َفغٓج .

 ز ثألَشـز دجنقذسثس ثنفجةقز:عالق

َٔظم دعذ ْزِ ثنشفهز إنٗ يقـز ثنضغجؤل عٍ عالقز فٌُٕ ٔأَشهـز ثإلعهالو ثنضشدهٕ٘ دجنًْٕذهز ٔثنضفهٕ       
ٔثإلدذث    ْٕٔ صغجؤل يششٔ  فٙ عٛج  عشػُج ثنـٕٚهم ٔصفُٛهذَج ثنٕثعهت ثنضفجطهٛم ثألَشهـز ثإلعاليٛهز       

 ضٙ ًٚكٍ عشػٓج عهٗ ثنُقٕ ثنضجنٙ:ثنضشدٕٚز   ٔيٍ عى صظذـ ثإلؽجدز الدذ يُٓج   ٔثن
َقشأ ثإلؽجدز دذقز ٔٔػٕؿ فٙ عُجٚج عشػُج ثنغجدق نكهم َشهجؽ يهٍ أَشهـز ثإلعهالو ثنضشدهٕ٘   فٛهظ إَٓهج         

 ؽًٛعجف قذ صؼًُش أْذثفجف ٔثػقز فٙ :
 ثكضشجف ثنٕثْخ. -1
 طقم ثنًٕثْخ ٔصًُٛضٓج . -2

 صٕفٛش فشص ثنضعذٛش عٍ ثنًٕثْخ ٔصذسٚذٓج .   -3

 ثالعضخالطجس:
هض يًج عذق أٌ فٌُٕ ٔأَشـز ثإلعالو ثنضشدهٕ٘ دضُٕعٓهج صغهٓى دهذٔس فعهجل فهٙ ثكضشهجف ٔطهقم         صغضخ

فههٙ  رٔصًُٛههز ثنًٕثْههخ ٔثنقههذسثس ثنفجةقههز ٔثإلدذثعٛههز نههذٖ ثنـهذههز   َٔضذههٍٛ ْههزث دٕػههٕؿ فههٍٛ َغههضشؽت يههج ؽههج 
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نفُههٌٕ عشػههُج ثنغههجدق عههٍ ْههزِ ثنًغهه نز   ٔعهههٗ َقههٕ خههجص ثألْههذثف ٔثنًؼههجيٍٛ ثنضههٙ صقههٕو عهٛٓههج ْههزِ ث     

 ٔثألَشـز   ًٔٚكُُج أٌ َغٕ  إٚؾجصثف دقٛقجف نٓج َٔعشػٓج كخالطز عهٗ ثنُقٕ ثألصٙ:
 أٔالف : أٌ ثنضشدٛز يٍ فٛظ ثنًفٕٓو أشًم ٔأٔعت يٍ يفٕٓيٙ ثإلعالو ٔثنضعهٛى .

عجَٛههجف : ص عٛغههجف عهههٗ ثنًفٓههٕو ثنشههجيم نهضشدٛههز   صظههذـ يؤعغههجس ثإلعههالو ٔثنضعهههٛى يؤعغههجس صشدٕٚههز     
 ًٛعٓج فٙ يؼًجس ثنضشدٛز ٔصققٛق أْذثفٓج ٔغجٚجصٓج. ٔصعًم ؽ

عجنغجف : أٌ سعجنز ثنضشدٛز صعُٙ كالف يٍ ثإلعالو ٔثنضعهٛى   فٛظ صشهضشكجٌ يعهجف فهٙ صشؽًهز يؼهجيٍٛ ْهزِ       
 ثنًذسعٙ. –ثنضعهًٛٙ  –ثنشعجنز فٙ عٛج  ثنضشدٛز ثإلعاليٛز ٔثإلعالو ثنضشدٕ٘ 
كذٛشر يٍ ثنفٌُٕ ٔثألَشـز ثإلعاليٛز ثنضشدٕٚهز ثنضهٙ صخهذو     سثدعجف : ٚقضٕ٘ ثإلعالو ثنضشدٕ٘ عهٗ فضيز

ثنشعجنز ثإلعاليٛز ثنضشدٕٚز فٙ يغضٕٚجصٓج ثنعجو   ٔثنضعهًٛٙ   ٔثنًذسعٙ   ٔأٌ ْزِ ثألَشهـز صقهٕو عههٗ قجعهذر     
 صًُٛز ثنضفكٛش ٔصًُٛز ثنٕعٙ   ٔص طٛم ثنقٛى ٔصشعٛخٓج فٙ َفٕط ثنـهذز ٔيًجسعجصٓى .

شـز ثإلعالو ثنضشدٕ٘ فشطهج ففقٛقٛهز نهـهذهز نهضعذٛهش عهٍ يهٕثْذٓى ٔقهذسثصٓى عذهش         خجيغجف:صقذو فٌُٕ ٔأَ
  -ثنظقجفز ٔثإلرثعز ٔثنًغشؿ ثنًذسعٙ ٔغٛشْج يٍ ثألَشـز ٔثنضٙ ُٚضؼ عُٓج إدشثص قذسثس يضُٕعز صضًغم :
ٛهز  دضًُٛز ثنؾجَخ ثنًعشفٙ ٔثنٕؽذثَٙ ٔثنضٙ صضشهكم فشطهٓج عذهش عهشع ثنـهذهز نقهذسثصٓى ثنفُٛهز ٔثألدد       

ٔيٕثْذٓى ٔثدضكجسثصٓى ٔثنضٙ صغجعذ ثنقجةًٍٛ عهٗ ثألَشـز عهٗ ثكضشجف ثنًٕثْخ يٍ َجفٛز ٔثنضخـٛؾ نضًُٛضٓهج  
إرث كجَش ثنًذسعز صعضًذ ثنضخـٛؾ ٔص خز دّ   ٔصضؾهٗ ثنظهٕسر عههٗ َقهٕ أكغهش ٔػهٕفجف إرث دققُهج دًقهٕس كهم         

 َشجؽ ٔيج صعُّٛ ثنفشص ثنضٙ ٚقذيٓج.
صًُٛز ثنؾجَخ ثنًعشفٙ نهـهذهز   ٔصهضس  دٛهُٓى ثنضُهجفظ   ٔصهذفعٓى إنهٗ       ثنظقجفز ثنًذسعٛز صغضٓذف  -1

ثنقشثرر ٔثإلؿال  ٔؽًت ثنًعهٕيجس ٔصظُٛفٓج َٔقذْج.كًج صغٓى فٙ ثكضشجف ثنًٕثْخ دًهج صًُٛهّ يهٍ    
 فشص نزٔ٘ ثنقذسثس ثنفجةقز نهضعذٛش عٍ قذسثصٓى دجنكضجدز .

ج إنٗ ثكضشجف ثنًٕثْخ ٔصًُٛضٓج   ٔثإلعٓجو ْزث فٙ فٍٛ صغعٗ ثإلرثعز ثنًذسعٛز   يٍ خالل فقشثصٓ -2
فههٙ سعجٚههز رٔ٘ ثنقههذسثس ثنعجنٛههز   ٔصضٔٚههذ ْههؤالر ٔأٔنتهه، دههذفعجس صقفٛضٚههز صههذفعٓى إنههٗ ثالسصقههجر    
دًغضٕثْى ٔقذسثصٓى إنٗ يغضٕٖ أكغهش فجعهٛهز صهؤد٘ إنهٗ صٕعهٛت أفهج  ثنـهذهز ثنًْٕهٕدٍٛ ٔثنًذهذعٍٛ          

 ٔثنًضفٕقٍٛ .

ثنعذٚهذ يهٍ ثألْهذثف ثنضهٙ صضًقهٕس فهٕل ثنًْٕهٕدٍٛ ٔثنًذهذعٍٛ          ٔفٙ ؽجَخ ثنًغهشؿ ثنضعهًٛهٙ َقهشأ    -3
ٔثنًضفٕقٍٛ كفتجس يغهضٓذفز يهٍ ثألعًهجل ثنًغهشفٛز   ٔنعهم أدهشص ْهزِ ثألْهذثف ٔأكغشْهج ٔػهٕفجف           

طقم يٕثْخ ثنـالح  ٔثنكشف عٍ قذسثصٓى ثنفُٛز  ٔطقم شخظٛز  -ٔده ز يذجششر ثنٓذف ثنضجنٙ :
 س  ٔصٕؽّٛ ثنـجقجس ٔثنًشجعش صٕؽٛٓجف عهًٛجف .ثنـهذز ٔصعٕٚذْى عهٗ يٕثؽٓز ثنؾًٕٓ

ٔعٍ صًُٛز ثنضفكٛش ٚغعٗ ثنًغشؿ ثنضعهًٛٙ ثنًذسعٙ عذش ثألعًجل ثنضٙ ٚقذيٓج نهـهذز إنٗ ثإلعٓجو فهٙ   
ثكضغجح ثنـهذز يٓجسثس ثنغشعز فٙ ثنضعذٛش ٔثنضفكٛش   َٔقم ثألفكجس عٍ ؿشٚق ثنضًغٛم   ٔؽٕدر ثنُـق ٔفغٍ 

دههذثر ثنههشأ٘ ٔثنؾههشأر ثألددٛههز ٔثنعًههم ثنؾًههجعٙ   ٔثالَؼههذجؽ ٔثنُظههجو ٔصقًههم ثنًغههتٕنٛز    ثألدثر ٔثالعههضُضجػ ٔإ
 ٔفغٍ ثالعضًج  ٔثنضشٔٚـ عٍ ثنُفظ .
يهج صغهعٗ إنهٗ صققٛقهّ فُهٌٕ ٔأَشهـز ثإلعهالو ثنضشدهٕ٘ كٓهذف يقهٕس٘            ٔنعم ْزث ٔيج عذقّ ْٕ ؽْٕش
 ٚغضعًهٓج كم فٍ َٔشجؽ. ثنٕعجةم ٔثألدٔثس ثنضٙ الخضالفٔأٌ ثخضهفش ثنذشثيؼ فٙ صققٛقّ   


