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 ِيخاق أخاللياخ اٌثحج اٌعٍّى

 تمهيد:
 

 ػاِ ىيذقاظ ثىقظا٘ٙ ٗثألَٕٞاز ، ثإلّغاجُ ٗمشثٍاز دقَٞاز إَٝاجٌّٖ ثىَؼجّٗز ٗثىٖٞتز ثىضذسٝظ ٕٞتز أػؼجء ٝؤمذ

 ثىضؼيااٌٞ فشٝااز فَجٝااز ػيااٚ ٗثإلطااشثس ، ثىذَٝقشثؽٞااز ثىَذااجدا ٍَٗجسعااز ثألدثء فااٜ دااجىضَٞض ثالىضااضثًٗ ثىققٞقااز

  ٗثالىضظاج  دقؾَٖج ٗثالػضشثف ثىَغت٘ىٞز دقذ٘ه ٗثىضؼٖذ.  ىيؾَٞغ ٗثىذقغٞز  ثىضؼيَٞٞز ثىفشص صغجٗٙ ٗػَجُ

 َٝناِ ٗق٘ثػاذ ٍؼاجٝٞش ٗصقاذٌٝ ، ٗثىضؼيَٞٞاز ثىذقغٞاز ثىؼَيٞاز فاٜ ىيضقاذً ثىذثةٌ ٗثىضطيغ ثىؼجىٞز ثألخالقٞز دجىَؼجٝٞش

 ثىضٜ ثىَخجىفجس ٗػالػ دقغٌ ٍؼٌٖ ٗثىضؼجٍو ىألػؼجء ثىَخضيفز ٗثىََجسعجس ثىغي٘مٞجس ػيٚ ثىقنٌ د٘ثعطضٖج

 . ثألخالقٜ ثىَٞغج  دٖزث ثىَيضضٍِٞ ٍِ صظذس

 

 ثىقق٘  ثفضشثًٗ ثىذقغٞز ثىؼَيٞز إلصَجً إصذجػٖج ٝضٌ ثىضٜ ثألعجعٞز ثىغَجس ٝقذد أُ إىٚ ثىَٞغج  ٖٝذف

 ٗسفجٕٞز أٍِ أؽو ٍِ إىٞٔ ْٝضَٜ ثىزٛ ثىذقغٜٗ ثىضؼيَٜٞ ىيَؾضَغ ٗثالػضذجس ٗثىغقز  ٗثىنشثٍز ٗثىخظ٘طٞز

  .ثىَ٘ػ٘ػٞز ٗثىَؼجٝٞش صضفق دطشٝقٔ ثىْضجةؼ ٗػَجُ ثىؾَٞغ

 

  ةمقدم
 

 ثىذقظ .ثىذجفغُ٘ دٖج ٝيضضً ٗقٌٞ أخالقٞجس دُٗ ٍظذثقٞز ىٔ ػيَٜ دقظ ٝ٘ؽذ ٗال ػيَٜ دقظ دُٗ ػيٌ ال

 عي٘ك ٕٗ٘ ثىذشش ىَظيقز صغخش ػيَٞز فقٞقز إىٚ ىيض٘طو ٝذزه ثىزٛ ثىَْٖؾٜ ثىؼيَٜ ثىؾٖذ ٕ٘ ثىؼيَٜ

 أٗ ٍؼجىؾضٖج آىٞجس ٗ أعذجح ٌٖٗف ىظجٕشٓ ص٘ػٞـ أٗ فشػٞز أٗ ٍؼيٍ٘ز طقز ثعضقظجء ٖٝذف ٍْظٌ إّغجّٜ

 . ثىَؾضَغ ٗ ثىفشد صٌٖ ٍقذٗدر ىَشنيز ّجؽـ فو إٝؾجد

 

 صيضضً ثىضٜٗ دٖج ثىَؼَ٘ه ىيق٘ثػذ ٗفقج   ٗثألػشثف ثىق٘ثِّٞ ػيٖٞج صقً٘ ثىضٜ ثألعجعٞز ثىَذجدا ٕٜ ٗثألخالقٞجس

 ٗثىؼالقجس ثألفؼجه صقذٝذ ٗصغضٖذف ، ثىغي٘ك ىؼذؾ دْجءٓ ق٘ثػذ ٕٜٗ ، ثىَضخظظز ثىَْٖٞز ثىفتجس دٖج

 ثىذٝجّجس أٗىَٖج ٍظذسِٝ ٍِ ثألخالقٞز ثىَؼجٝٞش ٗصغضَذ . خجؽتز أٗ طقٞقز ثػضذجسٕج ْٝذغٜ ثىضٜ ٗثىغٞجعجس

 ثىَظذس ٗ ،"  ثألخال  ٍنجسً ألصٌَ دؼغش إَّج"  – عيٌ ٗ ػيٞٔ هللا طيٚ – هللا سع٘ه قجه فٞظ ثىغَجٗٝز

 . ثٟخشُٗ ٝفؼئ ٍج ٗ ثىَؾضَغ فٚ ثىغجةذر ثىغقجفز ٕ٘ ثىغجّٜ

 

 : ٍْٖج ٗ ثألخالقٜ ثإلؽجس فٜ ثىذق٘ط إؽشثء ػْذ ثىََٞضثس ٍِ ثىؼذٝذ ْٕٗجك

 . ثإلّغجُ مشثٍز ػيٚ ىيقفجظ ثىشجٍيز ثىشػجٝز ٗ ثىقٞجر ٗصقغِٞ ثىَؼشفٞز ٗ ثىذششٝز ثىضَْٞز فٜ ٝغٌٖ أُ – 1

 . ىيَؾضَغ فذٗعٖج ثىَض٘قغ ثألػشثس ثىؼيَٜ ثىذقظ ٍِ ثىَشؽ٘ر ثىف٘ثةذ صف٘  أُ – 2

 . أخالقٞز غٞش ى٘عٞيز ٍذشسر ثىْذٞيز ثىغجٝز صنُ٘ أال ٗ ثألخال  ٍذجدا ٍغ ثىؼيَٜ ثىذقظ ٗعجةو صضفق أُ -3
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 ثىزٛ ٗثىَؾضَغ ثإلّغجُ فَجٝز ٍذجداٗ ثألخالقٜ ثإلؽجس ٍغ ٍٗخشؽجصٔ ثىؼيَٜ ثىذقظ فشػٞز صضؼجسع أال -4

 . فٞٔ ٝؼٞش

 

دجىنيٞز ٍِ دجفغِٞ ٍٗششفِٞ  ثىؼيَٜٗػؼش ٕزث ثى٘عٞقز ىضنُ٘ ٍششذث ىض٘ؽٞٔ ؽَٞغ ثىَغضفٞذِٝ ٍِ ثىذقظ ٗقذ 

ٗصقاذد ثى٘عٞقاز ٍؼاجٝٞش فغاِ  .ثىؼيَاٜمنو إىٚ ثىغاي٘ك ثىَْجعاخ صؾاجٓ ثىذقاظ  ثألمجدَٜٝٗأعجصزر دو ٗثىَؾضَغ 

ثىغي٘ك ٗثألٍجّز ثىؼيَٞز ٗثىَغو ثىؼيٞج ٗثىَذجدا ثىؼجٍز ثىضٚ صؼغ ػ٘ثدؾ ٍْجقشز ثىقؼجٝج ثألخالقٞز ثىضاٜ ٝؾاخ 

ثىغاي٘ك  ثى٘عٞقاز ماجُ ٍاِ ثى٘ثؽاخ ثىضَٞٞاض داِٞ ٍِٓٗ أؽو ٗػاغ ٍؼاجٝٞش ٗػا٘ثدؾ ٕاز أُ صغ٘د ٍؾضَغ ثىنيٞز.

. ٍاغ ثألخاز فاٜ ثالػضذاجس أُ ْٕاجك ثىؼذٝاذ ٍاِ ثىَغاجفجس ثخش ٍِ ؽجّخ ٗثىغي٘ك ثألخالقٜ ٍِ ؽجّخ ثىقجّّٜ٘

  َضذثخيز دْٖٞج ٝؾخ ٗػؼٖج فٜ ثالػضذجس ػْذ صذثٗه ٍْٗجقشز أٙ ٍ٘ػ٘ع ٝخض ثىنيٞز.ثى

 

فٖٞاج إٍنجّٞاز قٞاجط ٍؤشاشثصٖج  سٗػاٜٗقذ فذدس ٕزث ثى٘عٞقز ٍؾَ٘ػز ٍِ ثىَؼجٝٞش ىضققٞق عي٘ك أخالقٜ ؽٞاذ 

خشؽاش ٕازٓ ثىَؼاجٝٞش دؼاذ ثالؽاالع ٗدسثعاز ثىؼذٝاذ ٍاِ ٗعاجةق ٗقاذ  ػيٚ أسع ثى٘ثقغ دشفجفٞز ٍٗنجشفز صجٍاز.

ثىَؤعغااجس ثألمجدَٝٞااز ثىَشااجدٖز فااٜ ٍظااش ٗخجسؽاأ ٗصااٌ صؾَٞااغ ثىذٞجّااجس ٗثىَؼيٍ٘ااجس ثىَضجفااز ٗصااٌ صقيٞيٖااج 

ٕازٓ ثى٘عٞقاز ٗ ٗصْغؾٌ ٍغ أّشطز ثىنيٞز ثىَخضيفز ٗثىضٜ َٝنِ قٞجعاٖج.ٗثىخشٗػ دَؾَ٘ػز ثىَؼجٝٞش ثىضٚ صض٘ثءً 

قاجط ثىؼيَٞاز أٗ فاٚ ثىنيٞاز ٗثىقاجةَِٞ ػياٚ إػاذثد ثألد ثىؼيَاٍٜ٘ؽٖز دشنو خجص إىٚ ثىؾٖجس ثىَؼْٞز دجىذقظ 

فااٜ إػااذثد ٗػَااو صياال  ثألخالقااٜٖااذف إىااٚ صؼضٝااض صطذٞااق ثىَؼااجٝٞش ثىؼجٍااز ىغااي٘ك ثىؼيااٌ صثىَغااجَِٕٞ دٖااج. ٗ

ىضيال  ذطشمض دشنو خجص ػياٚ ثىطاش  ثى٘ثؽاخ إصذجػٖاج فاٜ ثىضؼجٍاو ٍاغ ثالّضٖجماجس ثىضاٜ صقاصدقجط، مَج ثأل

 ثىَؼجٝٞش.

 

ٗصضْجٗه ثى٘عٞقز دذثٝز ػذدث  ٍِ ثىَقجٝٞظ ٗثىَؼجٝٞش ثىؼجٍز ثىضٜ ٝؾخ أُ صطذق ػيٚ ثىغي٘ك ثىؼيَٜ، مَج صضْاجٗه 

ْغ ثّضٖجك ثألٍجّز ثىؼيَٞز ٍشٞشر إىـٚ ثىـؼـ٘ثٍاـو ثىضاٜ ثّضٖجمجس صيل ثىَقجٝٞظ ٗثىَؼجٝٞش. ٍِٗ عٌ صضْجٗه ؽش  ٍ

قذ صيؼخ دٗسث  فٜ رىل. ٗصقذً ثى٘عٞقز أٝؼج  ٍيخظج  ػِ ٍؾَ٘ػز ٍـِ ثىـضـؼـيَٞـجس ىيضـؼـجٍاـو ٍاغ ثالّضـٖـجماـجس 

ٜ ىألٍجّز ثىؼيَٞز. ٗصخضضٌ دذؼغ ثىَالفظجس ػِ ثىـؼـقـ٘دـجس ثىـضٜ قـذ صـفـشع ػـيـٚ طجفخ ثىؼَو ف قجدعزثى

 فجه عذ٘س فجالس ع٘ء صظشف ػيَٜ فٜ ٍؤعغضٔ.

 اٌعٍّياٌّثادئ األساسيح ألخاللياخ اٌثحج  -0

صخضيا  أعاجىٞخ ثىذقاظ فَٞاج دْٖٞاج. مَج ٝضْ٘ع ثىذقظ ثىؼيَٜ مغٞشث  فٜ ؽذٞؼضٔ ٗٝضْجٗه ٍ٘ثػٞغ ٍخضيفز ىيغجٝز، 

ثىؼيااً٘ ٗثىضااٜ صضؼيااق دَؾَيٖااج ْٕٗااجك ػااـذدث  ٍااـِ ثىـَذااـجدا ثىؼجٍااز ثى٘ثؽااخ إصذجػٖااج ٗثىضقٞااذ دٖااج فااٜ مااو فااشٗع 

 ثىذقاظ أخالقٞاجس دجألٍ٘س ثىَؼٞجسٝز ىيـذـقظ ٗثىقـ٘ثػـذ ثىغيـ٘مٞز ثى٘ثؽخ ثىضقٞاذ دٖاج ػْاذ ثىقٞاجً دأ. ٗصقضؼاٜ

 ٗآسثةٌٖ ٗمشثٍضٌٖ، ع٘ثء أمجّ٘ث ٍاِ ثىاضٍالء ثىذاجفغِٞ، أً ٍاِ ثىَشاجسمِٞ فاٜ ثفضشثً فق٘  ثٟخشِٝ ثىؼيَٜ

ثإلٝؾاجدٜ "  ػجٍاز قَٞضاٜ " ثىؼَاو ثىؼيَٜ ثىذقظ أخالقٞجس ٗصضذْٚ ٍذجدا أً ٍِ ثىَغضٖذفِٞ ٍِ ثىذقظ، ثىذقظ

 ، ثىذقاظ ثألخالقٞاز خااله ػَيٞاز ٗ " صؾْخ ثىؼشس " ، ٕٗجصجُ ثىقَٞضجُ ٝؾخ أُ صنّ٘ج سمٞضصاٜ ثالػضذاجسثس

 ْٕٗجك دؼغ ثالػضذجسثس دجىْغذز ىيغي٘ك ثألخالقٜ صضؼَِ ثٟصٜ:

 قٞز  ثىَظذثTruthfulness  

   ثىخذشرExpertise  
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   ثىغالٍزSafety  

   ثىغقزTrust  

  ثىَ٘ثفقزConsent  

   ثالّغقجحWithdrawal  

  َٜثىضغؾٞو ثىشقDigital Recording  

   ثىضغزٝز ثىشثؽؼزFeedback  

   ثألٍو ثىَضٝ  / ثىنجرحFalse Hope  

 ٍِٝشثػجر ٍشجػش ثٟخشVulnerability  

    ثعضغاله ثىَ٘ثقExploitation  

  عشٝز ثىَؼيٍ٘جسAnonymity 

 

 اٌعٍّياألخالليح اٌّصاحثح ٌّّارساخ اٌثحج  اٌّثادئ -7

 

 : اٌثحج عٍّيح ِراحً جّيع في األخالليح واٌضىاتظ الٌتساِاخ :أولا 

 

 ٝغااضخذً أال ْٗٝذغااٜ، أفؼااو ػااجىٌ أؽااو ٍااِ ثىؼَااو ٕاا٘ ثىؼيااٌ ٕااذف أُ فٞااظ:  ثىذقااظ ٍ٘ػاا٘ع ثخضٞااجس -1

 .ثىذٞتز أٗ دجىذشش ثإلػشثس دٖج ٝقظذ ألغشثع

 أٗؽاأ مجفااز ْٗٝااجقش ٝخجؽااخ ىااٌ ٍااج ثألخالقٞااز ثىْجفٞااز ٍااِ دقغااٜ دشٗص٘ماا٘ه أٛ ٝقذااو ال:  ثىذقااظ صظااٌَٞ -2

 .ىيذسثعز ثألخالقٞز ثالٕضَجٍجس

 .دقظ أٛ صظٌَٞ فٜ ثألخالقٞز ثىقَجٝز إؽشثءثس صْفٞز إٍنجّٞز صضذغ:  ثىذسثعز صْفٞز -3

 . ثىَؼيٍ٘جس ّٗشش ثىضقشٝش -4

 

 :اٌثحج فريك يخص فيّا :حأياا 

 

 صجٍااز ٍؼشفااز ٗػيااٚ دجىذقااظ ىيقٞااجً ثىضخظااض ٗ ثىنفااجءر ٍااِ ػجىٞااز دسؽااز ٗػيااٚ ٍااؤٕال   ثىذجفااظ ٝنااُ٘ أُ -1

 . ثىَشثد ثىذقظ ٍ٘ػ٘ع فٜ ثىؼيَٞز دجىَجدر

 . ثىؼيَٜ ثىذقظ ٍشثفو مجفز فٚ ٗثىَْٖؾٞز ثىؼيَٞز دجألعظ ثىذجفظ ٝيضضً أُ -2

 إّغاجّٞز دطشٝقاز ٍؼٖاٌ ثىضؼجٍاو ٝاضٌ أُ ٗ ماشثٍضٌٖ ٖٝاذس ال ٗأُ ىيذقظ ثىخجػؼِٞ فق٘  ثىذجفظ ٝقضشً أُ -3

 . فق٘قٌٖ أٗ قذسٌٕ ٍِ ثّضقجص دُٗ

 . ثىذقظ إلؽشثء ثألددٞز أٗ ثىَجىٞز ثىَؾضَغ أٗ ىيذقظ ثىخجػؼِٞ فجؽز ٝغضغو أال -4

 . ٍشثفئ ىنجفز ثىذقظ إؽشثء إٍنجّٞز ٍِ صأمذ قذ ثىذجفظ ٝنُ٘ أُ -5

 ٍٗقجسّضٖاج ثىؾَجػاز، أٗ ثىفاشد ىٖاج ٝضؼشع ثىضٜ ٗثألػذجء ثىَخجؽش ػِ ٗثفٞز دسثعز ثىذجفظ ىذٙ صض٘فش أُ -6

 . ثىذقظ ٍِ ػيٖٞج ثىقظ٘ه ثىَض٘قغ دجىف٘ثةذ

 ثىَشؽاا٘ر ٗثىف٘ثةاذ ٗغجٝضأ ثىذقاظ ؽذٞؼااز ػاِ ٗثىنجٍياز ثىَْجعاذز ثىَؼيٍ٘ااجس دضقاذٌٝ ثىذقاظ فشٝاق ٝضؼٖاذ أُ -7

 . ىيذقظ ٗثىخجػؼِٞ ثىشعَٞز ثىؾٖجس إىٚ ثىَض٘قؼز ٗثىَخجؽش
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 . ٗثىؼذه ٗثىشفجفٞز ٗثىظذ  ثألٍجّز ٍغو ثىذْٝٞز ثألخالقٞجس دنجفز ثىذقظ فشٝق ٝيضضً أُ -8

 ثالصفاج  ػْاذ ثىَاجدٛ فقٌٖ أٗ ثىْشش ػْذ ثىذقظ فٚ ىيَغجَِٕٞ ثألددٜ ثىقق ففع فٜ ثىذقظ فشٝق ٝيضضً أُ -9

 . ىَغجَٕضٌٖ ٍجدٛ ٍقجدو ػيٚ

 ،(  ىيذقاظ ثىخجػاؼِٞ)  ثىذقاظ فاٜ دٖاٌ ٝغاضؼِٞ ثىازِٝ ثألفاشثد عاالٍز ػياٚ دجىَقجفظاز ثىذجفظ ٝيضضً أُ -11

 . ثىذقظ ٍشثفو مجفز فٜ ٗخظ٘طٞضٌٖ ثىْفغٞز ٗ ثىذذّٞز عالٍضٌٖ ٗ أٌٍْٖ ٗ سثفضٌٖ ٗصأٍِٞ

 

 : اٌثحخيح اٌّؤسسح يخص فيّاحاٌخا: 

 

 ، ٍشثفئ ٗٝؼضَذ ثىذقظ إؽشثء دششؽ ثىذجفغِٞ ثىضضثً ٍِ ٝضققق سقجدٜ دقظ ؽٖجص ثىَؤعغز ىذٙ ٝض٘فش أُ -1

 . ثألخالقٞز ٗ ثىؼيَٞز ثىْجفٞز ٍِ ثىذقظ ٗٝشثؽغ

 . فجػيٞز ٗ دنفجءر ثىذق٘ط إلؽشثء ثىَْجعذز ثىذٞتز ص٘فٞش صؼَِ أُ -2

 . ثىشذٖجس ٍ٘ثؽِ ػِ ٗثدضؼجدٕج ثىضَ٘ٝو ٍظجدس عالٍز ٍِ صضأمذ أُ -3

 .ثىَؼيٍ٘جس ٗأٍِ عشٝز ػيٚ دجىَقجفظز ثىَؤعغز صيضضً أُ -4

 .ىيذقظ ثىخجػؼِٞ ػيٚ ٍجىٞز أػذجء ٗؽ٘د ػذً ٍِ ثىَؤعغز صضأمذ -5

 

 : اٌثحج ٔىعيح راتعاا 

 

 .ثىؼيَٜ ثىفؼ٘ه ثىذجفظ قظذ ٝنُ٘ أال -1

 .ثىَؾضَغ ٗ ىيفشد صطذٞقٞز فجةذر ثىذقظ ػيٚ ٝذْٚ أُ -2

 .ٗصضْجعخ ٍغ ثىخطز ثىذقغٞز ىيؾجٍؼز ضط٘ٝشثى ثىذقظ إٔذثف صققق أُ -3

 

 : ٌٍثحج اٌخاضع اٌشخص خاِساا 

 

 .ثألٍش ٗىٚ ٍ٘ثفقز أخز دؼذ ثىذقظ إؽشثء ٝضٌ رىل صؼزس فجىز فٜ ٗ ثألٕيٞز مجٍو ٝنُ٘ أُ -1

 .غجٝضٖج ٗ ثىَخضيفز ٍٗشثفئ ثىذقظ دْ٘ػٞز صجً إؽالع ػيٚ ىيذقظ ثىخجػغ ثىشخض ٝنُ٘ أُ -2

 .ثىَقضَيز ثألخطجس ٗ ثىَض٘قؼز ثىَْجفغ ػيٚ ٝطيغ أُ -3

 إداذثء دُٗ شاجء ٗقش أٛ فٜ ثالّغقجح ىٔ ٝقق مَج ثىذقظ، فٜ ثىَشجسمز فٜ ثىنجٍيز ثىقشٝز ىٔ دأُ ٝذيغ أُ -4

 .فق٘قٔ ٍِ فق أٛ ػيٚ رىل ٝؤعش أُ ٗدُٗ أعذجح

 .ٍجدٛ مغخ صققٞق ٕ٘ ىيذقظ ىيخؼ٘ع ثألعجعٜ ثىذثفغ ٝنُ٘ أال -5

 

صاؤدٙ إىاٚ ثمضغاجح ثىَضٝاذ ٍاِ  زٍْٖؾٞا زٗرىل دئػجفز إىٚ أّأ ػَيٞا زإرُ ػَيٞٔ أخالقٞ ثىؼيَٜجىذقظ ٗػيٞٔ ف

ٝؾاخ  أخالقٞزٍ٘ثطفجس  ثىؼيَٜثىَؼشفز ػِ ثىظ٘ثٕش ثىَخضيفز ٗفو ٍج ٝ٘ثؽْٖج ٍِ ٍشنالس ٗىزث فئُ ثىذجفظ 

  .أُ ٝنُ٘ ٍضغيقج دٖج ؽْذج إىٚ ؽْخ ٍغ ثىَ٘ثطفجس ثىَؼشفٞز ٗثىَْٖؾٞز
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 اٌعٍّي ٌٍثحج اٌحاوّح األخالليح اٌميُ  -3

 

 اٌّسؤوٌيح -3-0

 .دٖج ٝقً٘ ػيَٞز صؾشدز أٗ دقظ ىنو ثىنجٍيز زثىَغؤٗىٞ ثىذجفظ ٝضقَو

 اٌصذق و األِأح -3-7

 فٜ دٖج ثعضؼجُ ثىضٜ ثىَؼيٍ٘جس ثىذجفظ ٍْٖج ثعضقٚ ثىضٜ ىيَظذس دجإلشجسر ثالىضضثًٗ ثىذقظ، فٜ ثىظذ  أٛ

 ثىَطي٘ح ثىَؾجه ػَِ ػجده دشنو ثىذٞجّجس صقيٞو ٗػيٞٔ ثىَؤى ، ثعٌ رمش ٍغ ٍْٖؾٞز أط٘ه ٗفق دقغٔ

 .ٗثػـ ٗ مجٍو دشنو ثىذٞجّجس ٝقذً عٌ، دقز ٗ دؼَق

 اٌتعاوْ -3-3

 صذجده خاله ٍِ رىل ٗصؼضٝض، ثىؼيَٞز ثىَشجسمز إٔذثف ػيٚ دجالػضَجد ثىؼيَٜ ثىضؼجُٗ ّطج  ػَِ ثىؼَو أٙ

 .ثىذجفغِٞ ٗ ثألعجصزر دِٞ ثىَضذجدىز ثىغقز ػيٚ دجالػضَجد ثىَؼيٍ٘جس ٗ  ثىخذشثس

 اٌّهٕيح  -3-4

 ػْظاشث   ثىخجطاز ىيَؼشفاز ثىَضذاغ ثالعاضخذثً ٗ ثىقنَز ؽجػال   دقغٔ فٜ ثىَْٖٞز ثألعجىٞخ ٝضذْٚ أُ ثىذجفظ ػيٚ

 .ثىذقظ ٝخذً دَج خذشصٔ ٍؾجه ٍغ ؽْخ إىٚ ؽْذج   سثسثىضط٘ إلدقجء دثةَج   ٝغؼٚ ٗأُ ، ثىخذشر ٍؾجه فٜ أعجعٞج  

 اٌّىضىعيح -3-5

 فناشر صؾغٞذ أٛ،  ثىذقظ أفنجس ٍغ صضؼجسع ثىضٜ ثىققجةق دؼغ ٗإَٕجه ٍؼْٞز ىفنشر ثىضقٞض ػِ ثالدضؼجد ٕٗٚ

 ال أً ثىذجفظ ٍٞ٘ه ٍغ ثصفقش ع٘ثء ثىققٞقز إىٚ ثى٘ط٘ه ٗ،  ثالّفؼجالس ٗ ثألٕ٘ثء صأعٞش ػِ ٗثىذؼذ ثىضجً ثىقٞجد

 ٍؼجىؾضٖااج ٗ ٗثعااضقشثةٖج ثىَااجدر ٗثعااضخذثً ، ثىذقااظ ػيااٚ ثىؼيَٞااز ثى٘عااجةو صطذٞااق فااٜ ثىَ٘ػاا٘ػٞز صضؾيااٚ ٗ ،

 .ثىذشثِٕٞ ٗ دجىقؾؼ ثىَؤٝذر ٗ ثىٖ٘ٙ ػِ ثىَْضٕز ثىققٞقز إىٚ ىضق٘د ثىَ٘ثصّز ٗ دجىضقيٞو

 

 اٌعٍّي اٌتفىير -3-6

 

 إىٚ ثىضفنٞش ّضٗؿ ، ثىغجدقز ثىَؼيٍ٘جس ػِ ثىضخيٜ ، ثىقغٞز ثىَالفظز ثىؾجد ثىؼيَٜ ثىضفنٞش خظجةض ٍِ ٗ

 ثىظاافجس ٗ ثإلػاذثد فٞاظ ٍاِ عاَجصٔ ٗ ثىذجفاظ ّضثٕاز ، ثى٘ثعاؼز ثىغقجفاز ، ثىقضَٞاز دَذاذأ ثالػضقاجد ، ثىضنَاٌٞ

 .ثىشخظٞز

 

 اٌتٕظيُ -3-2

 

 .ٗدقٞق ٍْظٌ دشنو ثىذشثِٕٞ ٗ ثىفشػٞجس ٗػغ ٗ ثىَشنيز ؽشؿ فٜ ٍؼِٞ ٍْٖؼ ػيٚ ثالعضْجد أٛ

 

 اٌذلح -3-8

 

 خااله ثىشاَ٘ىٞز طافز ثىغَز ىٖزٓ أُ ٗٝؾخ ، ثألخشٙ ثىضفنٞش أَّجؽ ٍِ غٞشٓ ػِ ثىؼيَٜ ثىذقظ َٝٞض ٍج ٕٗ٘

 .ثىذقظ
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 اٌضىاتظ و الختالف تياْ-3-9

 

 ٗ ثالؽضَجػٞاز ثىقجؽاز ٗ ثىْظشٝاز ٗ ثىضقْٞاز داِٞ ثىضفجػاو ٍاِ رىال ؽأثٝ٘ ٍاج ٗ ثىَؼاجٝشر ٗ ثىنَٜ دجىقٞجط ٗرىل

 دفاشٗع ثىخاجص ثىقٞجعاٜ ثىض٘فٞاذ ّق٘ ثىغؼٜ ٗ ، ثىؼيَٞز ىيؾَؼٞجس ثىضقذً ط٘س ٍخضي  فٜ دذٗسٓ ٝؤدٙ ثىزٛ

 . ٍؼْٞز ػيَٞز

 

 إٌمذ -3-01

 

 . ثىققجةق ٗ ثى٘ثقغ ٍؼشفز إىٚ ثى٘عجةق ٍالفظز ٍِ صق٘د ثىضٜ ىالعضذالالس ثىضقيٞو أٛ

 

 اٌعٍّي اٌثحج ألخاللياخ إٌّهجيح األسس -4

 

 : ثٟصٞز ثىظفجس فٞٔ صض٘ثفش أُ ػيَٜ مذجفظ ثىضذسٝظ ٕٞتز ػؼ٘ ػيٚ

 ٗثىَؼشفز ٗثىؼيٌ ثىؼَو ىقخ ق٘ٝج دثفؼج رىل ٗٝؼضذش : ٗثىؼيٌ ثالؽالع فخ. 

 ثىضظ٘س ٗطذ  ثىَالفظز ق٘ر إىٚ ٝؤدٙ ٕٗزث : ثىزِٕ طفجء. 

 صنشسس ٗى٘ فضٚ ميٖج ثىؼغشثس أٍجً طَ٘دٓ فٚ ٝغجػذ ٍَج : جدشرغٗثىَ ثىظذش. 

 ّضجةؾٔ ٗعالٍز ثىؼَو عالٍز ىؼَجُ : ثىؼقيٞز ثألٍجّز. 

 َِٞثىزِٕ فٚ ثىخ٘ثؽش ٗٗسٗد ثألفنجس ىخيق ثىطشٝق َٕٗج : ٗثىخٞجه ثىضخ. 

 ىيقظ٘ه دزىٔ ػيٚ ثىذجفظ مجُ ثىزٙ ٗثىؾٖذ ثى٘قش ىض٘فٞش ػشٗسٛ ػجٍو ٕٜ : ثى٘ثػٞز ثىقشثءر 

 .ثىَؼيٍ٘جس ػيٚ

 ًدْٞجّٔ ثىفنشٛ ثىذجفظ ػيٖٞج ٝقٌٞ أعجعٞز دػجٍز رىل ٗٝؼضذش ثىؼيٌ دق٘ثػذ ثإلىَج. 

 ًثإلىَجً إىٚ دجإلػجفز ٍج ٝغَغ ٗإدسثك ٝقشأ ٍج ٗفٌٖ ثىغيٌٞ ثىضؼذٞش ػيٚ ثىذجفظ ٝغجػذ : دجىيغز ثإلىَج 

 .ثإلّؾيٞضٝز دجىيغز

 ثىْضجةؼ ٗثىْظشٝجس دِٞ ٗثىضؼجسع ثىض٘ثفق دَالفظز : ٗصذدشٕج ثألٍ٘س صقيٞخ ػيٚ ثىضذسٝخ. 

 دجعضَشثس ثىققجةق ػيٚ ٗثىضؼشف : ثىؼيَٜ ثىفؼ٘ه صَْٞز. 

 ّظش ٗص٘ؽٞٔ دِٞ ثألفشثد ثىْظش ٗؽٖجس ٗصذجده ثىققجةق صقظٚ فٚ صفٞذ ثىضٚ : ثىَْجفغز سٗؿ إرمجء 

 .ّجفؼز دَقضشفجس ٗثىضضٗد ثىَ٘ػ٘ع ٍِ أخشٙ ىضٗثٝج ثىذجفظ

 ٔٞٗظٞفضٔ دقنٌ أعجعٜ أخالقٜ مجىضضثً ٗثإلّغجّٞز ٗثىَؾضَغ ثىَؼشفز ٝفٞذ ىَج دق٘عٔ ص٘ؽ. 

 ًقظذ دغٞش أٗ دقظذ رىل مجُ ع٘ثء طجفذٖج دقظذ ٝخو دَج ثىَْق٘ىز ثىْظ٘ص دضش ػذ. 

 ٚأٗ ىذظ أٙ دذُٗ ٍفٍٖ٘ج   ثالقضذجط ٍٗقذثس ٗٗثػقج   ٍقذدث   ثىَظذس ٝنُ٘ أُ ٝؾخ ثالقضذجط ف 

 .غَ٘ع

 ٚىٌ ٍشثؽغ صزمش ٗال إىٖٞج ثىشؽ٘ع ٍِ صَنِ ٗدذقز صجٍز دأٍجّز ثىَشثؽغ صزمش ثىَشثؽغ إىٚ ثإلشجسر ف 

 .إػجفٞز قشثءر قجةَز دجػضذجسٕج إال ثعضخذثٍٖج ٝضٌ
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 ٚىيَغضقظٚ ثإلٝقجء ػِ صَجٍج   ثالدضؼجد ٍغ ٗثألٍجّز ٗثىظذ  ثىذقز صشثػٚ ثىَٞذثّٞز ثىذٞجّجس ؽَغ ف 

 .دجإلؽجدز ٌٍْٖ

 ٚثىشقَٞز ٗثىضقيٞالس ثىقغجدجس ٍِ أمغش ىيغٞش ٝغْذ ٗال دجىضقيٞو دْفغٔ ثىذجفظ ٝقً٘ ثىذٞجّجس صقيٞو ف 

 .ثألف٘ثه مو فٚ ثٟالس دٖج صقً٘ أُ َٝنِ ثىضٚ

 ٍغت٘ىٞز ثىذجفظ ميٖج فضيل ٗثىضْظٞش ٗثالعضْضجػ ٗثىَقجسّز ٗثىضقٌٞٞ ثىضفغٞش أٍج. 

 ْٚٝضؼ ٍَج ٍشضشمز ػيَٞز ٍشجسٝغ دضْفٞز ثىقٞجً ثى٘ثفذ ثألمجدَٝٚ ثىقغٌ دثخو ثىضذسٝظ ٕٞتز ػؼ٘ ػي 

 .ثىذؼغ دؼؼٖج خذٍز فٚ دِٞ ثىضخظظجس ثىضذثخو ص٘ظٞ  ػيٚ ٗٝشؾغ ٍضَٞضر أدقجعج  

 ٚثىَضَٞضر ثألدقجط ٗص٘صٝغ ّشش ثىضذسٝظ ٕٞتز ػؼ٘ ػي.  

 ُثألدقجط ٕزٓ صؼنظ دقٞظ ثىََٞضر شخظٞضٖج ألدقجعٔ صنُ٘ أُ ثىضذسٝظ ٕٞتز ػؼ٘ ٝقشص أ 

 .ٍ٘ػ٘ع صخظظٔ فٚ ثىفنشٝز ٗأؽشٗفضٔ طجفذٖج فيغفز

 ُٝذسعٔ دَج قيٞيز ٗى٘ طيز رثس ٗدسثعجصٔ أدقجعٔ صنُ٘ أُ إىٚ ثىضذسٝظ ٕٞتز ػؼ٘ ٝغؼٚ أ ٍِ 

 .ثىؼيَٞز ثىَغجقجس

 

 : اٌعٍّيح األِأح أولا 

 

 .أعجعٜ أخالقٜ مجىضضثً ٗثإلّغجّٞز ٗثىَؾضَغ ثىَؼشفز ٝفٞذ ىَج ثىذق٘ط ص٘ؽٞٔ. 1

 ٝنُ٘ أُ ٗٝؾخ فقؾ ٗػَئ فنشٓ إال ىْفغٔ ثىذجفظ ْٝغخ فال ٗثىَؤىفجس ثىذق٘ط صْفٞز فٜ ثىؼيَٞز ثألٍجّز .2

 صقشصث دجىذقز ثىَظذس ص٘عٞق ثىؼيَٞز ثألٍجّز أخالقٞز فَقضؼٚ. ٍٗقذدث ٍؼشٗفج ثٟخشِٝ ٍِ ثالعضفجدر ٍقذثس

 . أخالقٞز ٍْجفٞجس فٜ ثىض٘سؽ ػِ

 . غَ٘ع أٗ ىذظ أٛ دذُٗ ٍفٍٖ٘ج ثالقضذجط ٍٗقذثس ٗٗثػقج ٍقذدث ثىَظذس ٝنُ٘ أُ ٝؾخ ثالقضذجط فٜ .3

 .ؽذث فغجعز قؼٞز ثٟخشِٝ أق٘ثه دٞجُ أٗ ّقو فٜ ثىذقز ٍغأىز صؼذ ىزث

 .قظذ شأٗ دغٞ دقظذ رىل مجُ ع٘ثء طجفذٖج دقظذ ٝخو دَج ثىَْق٘ىز ثىْظ٘ص دضش ػذً .4

 أٗ ىيَؾجٍيز ثألعَجء ٗػغ ػِ ٗثالدضؼجد دذقز ثىَشضشمِٞ أدٗثس ص٘ػٞـ ٝؾخ ثىَشضشمز ثىذق٘ط فٜ .5

 .ىيَؼجّٗز

 ثىضؼجٍو ٝغضذػٜ ثألٍِٞ ثىؼيَٜ ثىذقظ فجُ . ثىذجفظ ؽجّخ ٍِ صقٞض دُٗ ٗدقز دؼْجٝز ثىذٞجّجس ؽَغ ٝؾخ .6

 . أشخجص أٗ ألعَجء ّظش دُٗ ثىفنشر ٍغ

 ثىضؾجسح إػجدر ٍِ ثىذجفغِٞ صَنِ مجفٞز دضفجطٞو ثىذقظ ٗمضجدز ٗثػـ شنو فٜ ثىذٞجّجس صقذٌٝ ٝؾخ .7

 . ثىْضجةؼ ٍِ ٗثىضققق

 .ثىَقٞطز ثىقذٝغز دجألٗػجع ٝيَ٘ث فضٚ ثىطالح ػيٚ ثىَقشسر ثىَؤىفجس فٜ ثىذٞجّجس صقذٝظ .8

 

 : اٌّاٌيح األِأح حأياا 

 

 ثعاضخذثً ٗٝؾاخ ، ثىخجطاز أٗ ثىذٗىٞاز ثىظْجدٝق أٗ ثىقنٍ٘جس ؽشٝق ػِ ثىَشجسٝغ ٗ ثألدقجط دشثٍؼ دػٌ ٝضٌ

 صقاذٌٝ ٗ ثىَْظاشف ص٘عٞاق ٝؾاخ مَاج ، ثىذقاظ دشٗص٘ما٘ه فاٜ ػيٞأ ٍضفاق ٕا٘ مَاج ثىَظاشٗفجس ىَقجديز ثىذػٌ

 . دقٞقز ّٖجةٞز ٗ ٍجىٞز صقجسٝش
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 : طالته عٍى اٌعٍّي اإلشراف في األستار أخالقحاٌخا: 

 

 .ؽالدٔ أٍجً ثىذثةَز ثىقذٗر ألّٔ أخالقٞج   ٍيضضٍج   ٝنُ٘ أُ ثألعضجر أٗ ثىَؼيٌ ػيٚ ٝضؼِٞ -1

 عاذو ٗإَّاج ثىَٖاجسثس ٝؼيَٖاٌ ال، إىٖٞاج ثى٘طا٘ه مٞفٞاز ٝؼيَٖاٌ ٗإَّاج ىيطاالح ثىْضاجةؼ ٝيقِ أال ثألعضجر ػيٚ -2

 . ثىَٖجسثس صَْٞز

 .ٍؾٖ٘دٌٕ إىٚ ثإلشجسر دُٗ ثىؼيَٜ ىضشقٞٔ أٗ ثىخجطز أدقجعٔ إلّؾجص ؽالدٔ ٝغضغو أال -3

 ثىذقغٞاز ثىَؤعغاز عٞجعاجس ٗ دقا٘ثِّٞ ٍؼشفضٌٖ ٗ ثألخالقٞز ثىقٌٞ ٗ دجىق٘ثػذ ثالىضضثً ٗ إىَجٌٍٖ ٍِ ٝضأمذ أُ -4

 .ىٖج ثىضجدغ

 .ٗثىَؾضَغ ثىطالح ٍظيقز ٝققق ٗدَج ؽٞذث   ثعضخذثٍج ثىؼيَٜ ثإلششثف ٗقش دجعضخذثً ٝيضضً أُ -5

 . ثىذسثعز ٍشثؽغ ٗ ثىَؼيٍ٘جس ٗ ثىَؼشفز ٍظجدس دشأُ ثىغيٌٞ ثىض٘ؽٞٔ ؽالدٔ ٝ٘ؽٔ أُ -6

 . ٍششٗػجس أٗ دق٘ط أٗ ٗثؽذجس ٍِ دٔ ٝنيفٌٖ فَٞج ثىغيٌٞ ثىض٘ؽٞٔ ؽالدٔ ٝ٘ؽٔ أُ -7

 . ٍَنِ ٍذٙ أقظٚ إىٚ ؽالدٔ أدثء ٝضجدغ أُ -8

 . ثىضفنٞش ٕزث ػيٚ دْجء   ٍغضقيز ّضجةؼ إىٚ ص٘طئ ٝضقذو ٗ ، ثىَْطقٜ ثىضفنٞش قذسثس ثىطالح فٜ َْٝٚ أُ -9

 ٍْٖؾأ ٗفشٝاز ٍقاذدر أعاجّٞذ ػياٚ ثىَذْاٚ سأٝٔ ٝقضشً ٗ ، ثىَغضقو ثىضفنٞش ػيٚ ثىطجىخ قذسر ٝقضشً أُ -11

 .ثىذقظ فٚ ثىؼيَٞز شخظٞضٔ إدشثص ػيٚ ٗٝشؾؼٔ

 أُ . ػيٖٞاج ثىَضؼاجسف ثىقاذٝظ ٟدثح ٗصذؼاج   ثىذْاجء ثىقا٘ثس أط٘ه ٗفق ثالػضشثع ٗ دجىَْجقشز ٝغَـ أُ -11

 .ٗصقيٞيٖج ٗص٘عٞقٖج ثىَجدر ؽَغ ٗؽش  ٍٗشثفئ ثىؼيَٜ ثىذقظ أط٘ه ثىطيذز ىضؼيٌٞ ثعِْٞ ثٗ ٍقجػشر ٝخظض

  .ٗدقٞقز ٍقذدر ثألدقجط ٍ٘ػ٘ػجسٝؾخ أُ  صنُ٘ 

 .ػيٌٖٞ ٝؼشػٖج أدقجط ٍؾَ٘ػز دِٞ ٍِ أدقجعٌٖ ٍ٘ػ٘ػجس ثخضٞجس فٚ ثىقشٝز دؼغ ىيطيذز ٝضٞـ أُ-12

 ثألخطاجء فٚ ثى٘ق٘ع ٗٝضالفٚ ثىَالفظجس ٍِ ثىطيذز ٝفٞذ مٜ ػيٖٞج ٍالفظجصٔ ٗٝذُٗ ثألدقجط ٝظقـ أُ-13

 .ثىالفقز ثألدقجط فٚ ّفغٖج

 سٗؿ ٝشاؾغ ٍَاج ثىذقاظ ٍاِ ؽاضءث   ؽجىاخ ماو ٝضا٘ىٚ دقٞاظ ٍشضشمز دأدقجط ثىقٞجً ػيٚ ثىطيذز ٝشؾغ أُ-14

 .ثىطيذز ىذٙ ثىؼيَٜ ثىذقظ فٚ ثىفشٝق

 

 : اٌّصاٌح تضاربراتعا: 

 

 ٍَضيناجس ىٖاٌ ٝناُ٘ فقاذ دظاشثفز ػْٖاج ثىنشا  فٞؾاخ ثىذقاظ إؽاجس فاٜ ٍنضغاذز ٍظاجىـ ىيذاجفغِٞ ماجُ إرث

 . صؾجسٝز ٍظجىـ أٗ فنشٝز

 

 : ٌتجٕثها اٌالزِح اٌتذاتير

 

 . ٗثىشفجفٞز ٗثىؼذه ىيَ٘ػ٘ػٞز ػَجّج   ثىذق٘ط إؽشثء ػْذ ثىظشثػجس صؾْخ -1

 دْاا٘د ٍاِ ىاأ خظاض فَٞاج إال ثىَضاا٘فش ٗثإلٍنجّاجس ثىَجىٞاز ثىَاا٘ثسد فاٜ ٝضظاشف أال ثىذقااظ فشٝاق ػياٚ -2

 . ثىظشف أٗؽٔ ٗ ثىَٞضثّٞز
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 إٝؼاجؿ ٍاغ ثعاضققجقٖج ٗ طاشفٖج أعاي٘ح ػياٚ ٗ ػيٖٞاج ٍضفاق ٗ ٍغاذقج   ٍقاشسر ثىذجفغِٞ ٍنجفتز صنُ٘ أُ -3

 . ثىَنجفتز ىٖزٓ ثىََ٘ىز ثىؾٖز

 ثىذقااظ ىَشاشٗع ثىََ٘ىااز أٗ ثىذثػَاز أٗ ثىَجّقااز دجىَؤعغاز ػالقااز ىٖاٌ ثىاازِٝ ثألشاخجص ثعااضذؼجد ْٝذغاٜ -4

 . ثىذقظ ٍ٘ػ٘ػٞز ٗ ىْضثٕز ػَجّج  

 .ثىََ٘ىز ثىؾٖز أٗ دجىششمز ٍظيقز أٗ طيز ىٔ ٍِ ثىذقظ صقنٌٞ ٝقزس-5

 

 ظ  تّىيً التحاثضىاتخاِسا: 

 

 ُثىذقظ ثىؼيَٜ ٗػ٘ثدؾ ششٗؽ ٍغ ٝضْجفٚ دَج ٍششٗؽج ثىذػٌ قذ٘ه ٝنُ٘ ال أ . 

 ُفٜ صذخو أٛ مجّش أٝج ىيؾٖز ثىذثػَز ٝنُ٘ ال ٗأُ طقٞقز ٍْٖٗؾٞز ػيَٞز دطشٝقز ثىذقظ ٝؾشٙ أ 

 . إؽشثةٔ ؽشٝقز أٗ ثىذقظ ّضجةؼ

 قجّّ٘ٞز غٞش أٗ شذٖز ٍقو ثىضَ٘ٝو ٍظجدس صنُ٘ أُ ال. 

 ثىذثػَز ثىؾٖز ٍِ ثىَقذٍز ثىٖذثٝج أٗ ثىَجىٜ دجىضَ٘ٝو ٍٗشثفئ ثىذقظ ػَو ثّغٞجدٞز صضأعش ال أُ ٝؾخ . 

 ثىخجسؽٜ ثىضَ٘ٝو ؽٖز ٍِ ىؼغ٘ؽ ثىنيٞز صضؼشع ال أُ ٝؾخ . 

 تعض اٌّخاطر اٌتى تىتٕف اٌثحج اٌجاد  -5

ْٕجك ٍخجؽش ػذٝذر َٝنِ أُ صنضْ  ثىذقظ ثىؾجد فٜ ػالقضٔ دقو ثىَشانالس ثىؼيَٞاز. ٕٗازٓ ثىَخاجؽش صضؼاَِ 

 ٍج ٝيٜ : 

 

 تىىيٓ ٔتائج غير ٔاضجح : -5-0

 

ػيااٚ ثىااشغٌ ٍااِ أُ ٕااؤالء ثىذااجفغِٞ  رثىذااجفغِٞ إىااٚ عااشػز ثىضؼيااق دْظااشٓ ٍغٞااشمغٞااشث ٍااج ٝااذفغ فَااجط دؼااغ 

ٝذسمُ٘ أّٔ ىٞظ ْٕجك دىٞو مجف ىضأٝٞاذٕج . ٗىا٘ قاذ صازسػ٘ث دجىظاذش ٗثىؼَاو فضاشٓ أؽا٘ه فاٜ صقظاٜ ثىققاجةق 

أُ ثىذجفااظ ثىااذقٞق ال ٝؼيااِ ػَااج فااٜ رْٕاأ إال دؼااذ ثخضذااجس ؽَٞااغ ثىفااشٗع ، ٗالدضؼااذٗث ػااِ ثى٘قاا٘ع فااٜ ثىخطااأ

 .ٗثى٘ط٘ه إىٚ ثىذىٞو ثىقجعٌ

  

 تجاهً األدٌح اٌّضادج :  -5-7

 

قذ ٝضقَظ ثىذجفظ ٍشٓ أخشٙ ىيفشع ثىزٛ ٝؼؼٔ ٍَج ٝؾؼئ ٝضؾجٕو ثألدىز ثىَؼاجدر ثىٖجٍاز َٗٝناِ أُ ٝناُ٘ 

عَاِ  داأٛٗثىقا٘ثس  زىٖزث ثىضؾجٕو ٍج ٝذشسٓ فٜ ثىَْجقشجس ثىغٞجعٞز فٞظ ٝنُ٘ ثىٖذف ٕ٘ مغخ ؽ٘ىاز ثىَْجقشا

ٗػيٚ رىل فئُ  ثىققٞقزٗثىق٘ثس ٗإَّج صٖذف إىٚ ثمضشجف  رال صٖذف إىٚ مغخ ثىَْجظش زٗىنِ ثىذسثعجس ثىؼيَٞ

 ثىذىٞو ثىَؼجد ٝؾخ أُ ٝؼطٚ ّفظ ٗصُ ثىذىٞو ثىَؤٝذ فضٚ ٗى٘ مجُ ٍؼْٚ رىل صغٞٞش ثىفشع ثىَذذةٜ .
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 :  حعادج اٌتفىير داخً حذود حاتت-5-3

 

 زٝؤدٙ دجىذقظ ثىَغَش إىٚ ثىَ٘س أمغش ٍِ ثىؼجدثس ثىضٚ ّنّٖ٘ج خاله عْ٘ثس صفنٞشّج دثخو فذٗد عجدضا ءشٜال 

مؾَغ ػَ٘د ٍِ ثألسقاجً فئّْاج َّٞاو إىاٚ  ز. ٗٝزٕخ دؼغ ػيَجء ثىْفظ إىٚ ثىق٘ه دأّٔ فضٚ فٜ ثألشٞجء ثىذغٞط

ؽٖاذٓ فضاٚ ٝضؾْاخ َّاجرػ ثىضفنٞاش  صنشثس ّفظ ثىخطأ ثىزٛ ٗقؼْج فٞٔ ٍِ قذاو .ٗػياٜ ثىذجفاظ إرُ أُ ٝذازه ماو

 فٜ ثىضفنٞش . زٗأُ ٝشؾغ فٜ رثصٔ صنِ٘ٝ ػجدثس ثألطجى رثىؾجٍذ

 :  حتاٌّشىٍ حعذَ استطاعح اٌثاحج اٌحصىي عٍى جّيع اٌحمائك اٌّتعٍم-5-4

 

ىضناِ٘ٝ ثىاذىٞو ثىناجفٜ  زْٕجك دؼاغ ثىظاؼ٘دجس ثىضاٚ قاذ ٝ٘ثؽٖٖاج ثىذجفاظ فاٜ ثىقظا٘ه ػياٚ ثىققاجةق ثىالصٍا

ٗمغٞشث ٍج ٝشصنخ ثىذجفغُ٘ أخطاجء ؽغاَٞٔ ػْاذٍج ٝذْاُ٘ ّضاجةؾٌٖ ػياٚ  زؤدٙ دذٗسٓ إىٚ ثىْضجةؼ ثىغيَٞٗثىزٛ ٝ

 .ثىذىٞو ثىَذض٘س ثىْجقض

  

 في اٌّالحظح :  اٌذلحعذَ -5-5

 

 زمغٞشث ٍج ٝؼطش ثىذجفظ إىٚ إػجدر ثىضؾجسح ثىضاٚ قاجً دٖاج ىيضأماذ ٍاِ أُ ؽَٞاغ ثىؼْجطاش قاذ ال فظٖاج طاقٞق

 ٗمغٞشث ٍج َٖٝو ثىذجفظ دؼغ ثىؼ٘ثٍو ٗٝشٛ ٍِ ٕزٓ ثىؼ٘ثٍو فقؾ ٍج ٝقخ أُ ٝشثٓ. 

 

 اٌخطأ في ِطاتمح أو تىفيك عالِاخ اٌسثة واألحر :-5-6

 

 ٕٗزث خطش ٍ٘ؽ٘د دثةَج ٗػيٚ ثىذجفظ ثُ ٝنُ٘ فزسث فٜ طٞجغضٔ ىٖزٓ ثىؼالقجس.  

 

 : حاإلفتمار إٌى اٌّىضىعي-5-2

 

ٗثىذسثعجس ثىضٚ صقً٘ دٖج دؼغ ثىذجفغِٞ ىضأٝٞذ ٍؼضقاذثس  ثىؼيَٜػجىز ثىذجفظ  زٗثىقنَ زٝؾخ أُ صنُ٘ ثىققٞق 

ٍؼْٞٔ ٝنُ٘ ثىذجفظ ٍيضضٍج دٖج ٍِ قذو ٕزٓ ثىذسثعجس صخذً أغشثػج ٍشن٘مج فٖٞج ٍِ غٞش شال  ٗإٝذٝ٘ى٘ؽٞجس

 ػيٚ قذس ثىَغضطجع .  ز. فؼيٚ ثىذجفظ أُ ٝذقظ ٍشنيضٔ دَ٘ػ٘ػٞٔ ٗدال صقٞض فضٚ صنُ٘ ّضجةؾٔ طقٞق

 أتهان األِأح اٌعٍّيح: -6

 اٌىسائً اٌتي يّىٓ أْ تٕتهه تها األِأح اٌعٍّيح-6-0

 

َٝنِ ثّضٖجك ثألٍجّز ثىؼيَٞز قذو إؽشثء ثىذقظ )ػْذ ثىقظ٘ه ػيٚ ثىَْـ أٗ ػْذ صخظٞض ثىََٖجس ثىذقغٞز أٗ 

َٗٝناِ صَٞٞاض عالعاز  ٌٝ ثىْضاجةؼ أٗ ّشاشٕج.ػْذ سعٌ خطؾ إّؾجص ثىذقظ(، أٗ دَْٞج ٝضٌ ثىؼَاو ػيٞأ، أٗ ػْاذ صقاذ

  :أطْجف ٍِ ثّضٖجمجس ثألٍجّز ثىؼيَٞز

 .. ثىغش1

 .. ثىخذثع ٗثىضؼيٞو2

 .. ثّضٖجك فق٘  ثىَينٞز ثىفنشٝز 3
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 أِخٍح لٔتهان األِأح اٌعٍّيح:-6-7

 

  .صقشٝ  ّضجةؼ دسثعجس ثىَظجدس .1

 .. صقذٌٝ ثىْضجةؼ دظ٘سر ثّضقجةٞز2

 .َٕٗٞز فٜ أػقجح ٍشجٕذر أٗ صؾشدز. صقذٌٝ دٞجّجس 3

  .. صطذٞق أعجىٞخ إفظجةٞز دشنو خجؽب ػِ قظذ4

 .. ثىضفغٞش غٞش ثىذقٞق أٗ ثىضقشٝ  ثىَقظ٘د ىْضجةؼ ثألدقجط5

 .. ثّضقجه ّضجةؼ أٗ ّششثس طذسس ػِ ثٟخش6ِٝ

 . فزف أعَجء ثىَؤىفِٞ ثىَغجػذِٝ ثىزِٝ قذٍ٘ث ٍغجَٕز ٍيَ٘عز فٜ ثىذقظ، أٗ إػجفز أعَجء7

 .أشخجص ىٌ ٝشجسم٘ث دٔ أٗ ىٌ ٝغجَٕ٘ث دطش  رثس قَٞز

. ثإلَٕجه فٜ إؽشثء ثىذقظ، أٗ فٜ إػطجء ثىضؼيَٞجس إلؽشثةٔ، أٗ إغفجه ثإلؽشثءثس ثىضٜ صغَـ 8

 .دجىنش  ػِ ثألخطجء ٗدسؽز ػذً ثىذقز

 . إَٕجه ثىق٘ثػذ ثىَضذؼز فٜ ثىضؼجٍو ٍغ ثىذٞجّجس ثىغشٝز، ٗؽذجػز صظجٌٍٞ ثىفقض أٗ دشثٍؼ9

 ثىقجع٘ح دُٗ إرُ.

 ِٕع الٔتهاواخ اٌعٍّيح  -6-3

ٝؾااخ ػَااو مااو ٍااج ٕاا٘ ٍَنااِ ىؾؼااو ثىذااجفغِٞ ٝقضشٍااُ٘ ثىَذااجدا ثألعجعااٞز ىيغااي٘ك ثىؼيَااٜ ثالفضشثفااٜ. ٍٗااِ 

 ثىطش  ثىََنِ ثصذجػٖج فٜ ٕزث ثىَؾجه:

 . ثىضذسٝخ ٗثىََجسعجس ثىضٚ صَْٚ ثىَٖجسثس ثىظقٞقز.1

 .ثىؼيَٜثىذقظ  سأخالقٞج. إؽال  ٗصٝجدر ثى٘ػٜ ٗثىغقجفز دَؼجٝٞش 2

 .. ٗؽ٘د ق٘ثػذ ٍيضٍز ٗثػقز ٗشفجفز صطذق ػيٚ ثىؾَٞغ3

 

 :أِخٍح ٌسىء اٌسٍىن اٌعٍّي 

 

مضخ فٜ ثىظقجفز ثىؼجىَٞاز ػاِ فاجالس ػذٝاذر ٍْٖاج، ػياٚ عاذٞو ثىَغاجه، ؽذٞاخ أٍاشثع ػظاذٞز ىفاق دٞجّاجس 

مو فجىز، ٗػجىٌ ّفظ ّقو ثىنغٞاش ٍاِ ثىْظا٘ص ٍاِ أػَاجه صٍٞاو أٍشٝناٜ ىأ دُٗ ىضؾشدز دفغ ىٔ ٍقجديٖج ػِ 

ثىضْ٘ٝٔ دَظذسٓ، ٗػجىٌ فٜ ثىنَٞٞاجء ثىقٞ٘ٝاز رٕاخ إىاٚ ثىظاقجفز دفشػاٞجس غٞاش ٍغذضاز دجىنجٍاو فا٘ه ػاالػ 

ٍشػٚ ّقض ثىَْجػز ثىَنضغذز، ٗدجفظ فٜ ٍؾجه ثىذٞتز أؽذاش ػياٚ صؼاذٝو دؼاغ ثعاضْضجؽجس ثىذقاظ ٍاِ قذاو 

ثىَشااشٗع. ٗقذااو رىاال، قااجً ٍؤىفااُ٘ دنشاا  ػااذد مذٞااش ٍااِ فااجالس ثىغااش ٗثىخااذثع. ٗفااٜ أفااذ ثألػَااذر ٍَاا٘ه 

 .ثىظقفٞز
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 اجراءاخ اٌحفاظ عٍي اخاللياخ اٌثحج اٌعٍّي ٌٍىٍيح  -2

 

   :اٌعٍّى اٌثحج أخاللياخ ِرالثح آٌياخ-2-0

 

 ىؾْز  ثىؼيَٜ ثىذقظ ٗأخالقٞجس ) ىؾْز ثىَنضذز( ثىفنشٝز ثىَينٞز فق٘  ػيٚ ثىقفجظ ىؾْز دٗس صفؼٞو (

 . ٗثػضَجدٕج ثىنيٞز دثخو ثىذسثعجس ثىؼيٞج(

 ػجً دشنو ثىؼيٌ ٗعقجفز ثىؼيَٜ ثىذقظ أخالقٞجس ىْقو ثألعجعٞز ثٟىٞز ٕٜ ثالؽضَجػٞز ثىضْشتز. 

 ثىؼيَٞز ثىغشقجس ٍغو ثىؼيَٞز ثالّقشثفجس ػيٚ ثىؼق٘دجس صشذٝذ. 

 ثألمجدَٝٞز ثىَؤعغجس فٚ ثىضشقٜ ىْظٌ طجسٍز ػ٘ثدؾ ٗػغ. 

 ثىؼيَٜ ثىْشش عقجفز صقغِٞ ػيٚ ٗثىؼَو ،ثىؼيَٜ ىيْشش ػ٘ثدؾ ٗػغ. 

 

 اٌعمىتاخ -2-7

إرث صٌ ثىضققق ٍِ فظ٘ه ع٘ء عي٘ك ػيَٜ، فْٖجك ثىؼذٝاذ ٍاِ ثىؼق٘داجس ثىضاٜ صضاشثٗؿ داِٞ ثىضأّٞاخ فاٜ  .1

 أخفٖج ٗثىطشد فٜ أشذٕج.

ثىنيٞز ٗثىَؾجىظ ثألػيٚ ٗؽٖجس ثىضققٞق ثُ ٍغؤٗىٞز فشع أٝز ػق٘دجس صذقٚ ػَِ ثخضظجص ٍؾيظ  .2

ثىَخضظز ، ٗدجىضجىٜ فيِ ٝنُ٘ ْٕجىل ٍؾجه ىيؾ٘ء إىاٚ ؽٖاجس أػياٚ سعاَٞز ٗعاضذقٚ ثىَخجىفاجس ٍٗاذٙ 

 صطذٞق ثىق٘ثػذ ػيٖٞج فٚ فذٗد ثىَؾضَغ ثألمجدَٝٚ.

ٗٝذقٚ صَْٞز ػَٞش ػيَٜ ّجػؼ ٗإفغجط ؽٕ٘شٛ دجىَغؤٗىٞز ػْذ ثىذجفظ ٕاٜ ؽإ٘ش ثىَ٘ػا٘ع ىَاج  .3

ٍِ إَٔٞز قظ٘ٙ، فٞظ عضَنِ صَْٞز ٗصط٘ٝش ٕزٓ ثىقٌٞ ٗصؼضٝضٕج ثىؼياٌ ٍاِ ٍقجسداز عا٘ء ثىغاي٘ك  ىٖج

ٗثىْشجؽجس ثالفضٞجىٞز ٍْٗؼٖج دذال  ٍِ أُ ٝنُ٘ ثىخ٘ف ٍِ ثى٘ق٘ع فٜ ثىششثك أٗ ثىؼق٘داجس ٕا٘ ثىاشثدع 

 فٜ ٕزث ثىَؾجه.

 

 حالخ ايماف اٌثحج -2-3

 

 صضققق ال ٗإٔذثفٔ ثىذقظ ٍقجطذ أُ ثىذقظ إؽشثء ٍشثفو ٍِ ٍشفيز أٛ فٜ صذِٞ إرث . 

 ثىف٘ثةذ صف٘  ثىذقظ ٍِ ثىَض٘قؼز ٗثىظؼ٘دجس ثىؼ٘ثقخ أٗ ثىَقضَيز ثىَخجؽش أُ صذِٞ إرث. 

 ثىَضط٘ػِٞ ٗعالٍز ػيٖٞج ٗثىقفجظ ثىْضجةؼ ٗعشٝز خظ٘طٞز ٝؼشع ثىذقظ إؽشثء أُ صذِٞ إرث 

 . ثىقق٘  صيل ٗثّضٖجك ىيَخجؽش ٗثىْفغٞز ٗثىؼقيٞز ثىؾغذٝز

  تاٌىٍيح اٌعٍّيأخاللياخ اٌثحج ٌٍحفاظ عٍي تشىيً ٌجٕح -2-4

مجُ ىضثٍج ىزث ٝؾخ إصذجع إؽشثءثس ٍقذدر ػْذ ٗؽ٘د أٛ شل د٘ق٘ع ثّضٖجك ىَذجدا ثىغي٘ك ثىؼيَٜ ثىغيٌٞ. 

ٍغ ق٘ثػذ  ثىؼيَٜىَضجدؼز ٍذٙ ص٘ثفق ثىذقظ  ثىؼيَٜأخالقٞجس ثىذقظ ىيقفجظ ػيٜ ػيٚ ثىنيٞز أُ صْشب ىؾْز 

َضجدؼز ، ٗىضقً٘ د ثىؼيَٜثألٍجّز ثىؼيَٞز ٗصقَو ٍغت٘ىٞز ٗأٍجّز ثىذقظ ىذٙ مجفز ثألؽشثف ثىَغضفٞذر ٍِ ثىذقظ 
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ٗقذ ثسصأس  ٝضٌ إدالغٖج ػِ أٙ فجالس ٍضػٍ٘ز صضؼيق دغ٘ء ثىغي٘ك ثىؼيَٜ ػَِ ثىنيٞز.ٗثألٍجّز ثىؼيَٞز 

ىؼيٞج مأفذٛ ثىيؾجُ ثالعضشجسٝز دجىنيٞز ثىضجدؼز ى٘مٞو ثىنيٞز ثىنيٞز ثعْجد ٍٖجً صيل ثىيؾْز ثىٜ ىؾْز ثىذسثعجس ث

 :ثالؽشثءثس ثالصٞز فَٞج ٝخض ثىذقظ ثىؼيَٜىيذسثعجس ثىؼيٞج ٗثىذق٘ط. ٗقذ ثٗطش ثىيؾْز دئصذجع 
  إطذثس ثعضَجسر صغؾٞو دقظ ػيَٜ ٍ٘فذر صشضَو ػيٚ ثعٌ ػْ٘ثُ ثىذقظ ٗثىقجةَِٞ دٔ ٗدٗس مو

 ً إىٚ ثىذسثعجس ثىؼيٞج دجىنيٞز قذو ثىششٗع فٚ ثؽشثء ثىذقظ.ٌٍْٖ ٗصجسٝخ ٍٗنجُ ثىذقظ صقذ

 .صقً٘ ثى٘فذر دؼَو ثإلؽشثءثس ثىالصٍز ىضنُ٘ ؽَٞغ ٗعجةو ثىْشش ثىؼيَٜ دجىنيٞز ٍؼضَذر 

  ثىضأمٞذ ػيٚ ٍشثػجر ص٘عٞق ثىَشثؽغ ىنو أؽضثء ثىشعجةو ثىؼيَٞز ٗثألدقجط ثىؼيَٞز ٍغ ٍشثػجر ثألٍجّز

 .ثىَؤىفِٞ ثىزِٝ صٌ ثىْقو ػٌْٖفٚ ثىْقو ٗثإلشجسر إىٚ 

 

 اٌّسؤوٌياخ واٌىاجثاخ -2-5

 

ٝضقَو ؽَٞغ ثىؼجٍيِٞ دجىذقظ ثىؼيَٜ ٍغؤٗىٞز ثىضأمذ ٍِ ثىقٞجً دٔ ٗإصَجٍٔ دَ٘ؽخ ثىق٘ثِّٞ ثىَشػٞز ٗرىل ىَْغ 

 ٗق٘ع إعجءثس ػيَٞز.

 

  اٌتحىيُ و اٌتأٌيف حمىق -2-6

 

 اٌّسؤوٌيح و الستحماق: أولا 

 ّفظ ٗفٚ ، ثىذقظ فٜ فؼيٞج   ٝشضشك ال ٍِ ٍنجفأر ٝؾخ ال ٗ أدقجعٌٖ ػِ ٝغضققُ٘ ٍج ثىذجفغِٞ إػطجء ٝؾخ

 . ثىذقظ خاله ٝضٌ قظ٘س ألٛ ثىَغؤٗىٞز ثىذجفظ ٝضقَو ثى٘قش

 إٌشر و اٌثراءاخ: حأياا 

 .ىيَْش٘س ٍؼجٝٞش ْٕجك ٗ ثىْشش ٗ ىيض٘عٞق ششٗؽ فْٖجك

 إٌشر و اٌتىحيك شروطحاٌخا: 

 ثىَؤعغز صضقَو ٗ ثىذقظ فشٝق ػجصق ػيٚ ثىذق٘ط ّضجةؼ ّشش ٗ ىض٘فٞش ثألخالقٞز سثىَغؤٗىٞج صقغ فٞظ -1

 .أددٞج   ػجصقٖج ػيٚ ؽضء   ثىذقغٞز

 . ثىْشش ٗ دجىض٘عٞق ٗثىخجطز دٖج ثىَؼضشف ثىؼجىَٞز ثىَؼجٝٞش ص٘فٞش ٍِ ثىضققق ٝؾخ ثىْشش ػْذ -2
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