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 يفبخٖخ اشخراخٖجٖج

 
 يداخل خفـٍٖل شخذيبراح ّررع اهـلّتبح يشخضغرث ٌِغح يشبؿٕ اهيلبػـج ٌّزؽ اال

َّ  :ح ؿوٓ ؤُيٖج اشخراخٖسٖج، يً كتٖلاٌػ
 
ُّل ألً ٖنًّّٖشرّاظخ ُّييٕ ّيتدئٕ ٕ خعبة إٌشبٌٕ ّكٖختِّ/ 1  وذلبربحه ا ؿبتر ، يئ

خضفِّز اشخسبتبح يينٌج  دث، يؾ خغيٌَٖ خػّاح ّيػبهتبح يضّدّاهخظّظٖبح ّاهتٖئبح
 .رٕ يسبالح ضخٓ

، اهيخيذل تخسشٖد االهخزاى اهلٖيٕ ّاهيتدئٕ ّاألخالكٕ ّخضّٖل اهخضّرفجبُزٖج خؾزٖز / 2
اهخغبيٌٖج اهٓ يّاكف ؿيوٖج، ّخيوٖم األرراد ّاهسيبُٖر ّاهيئششبح ؤدّاح اهيضبؿر 

 .اهفـل ّاهخإذٖر اهخٕ خشخضـر يـِب اهلدرث ؿوٓ اهغغػ ّاهخإذٖر ؿوٓ االضخالل
خفبؿل خػّٖر ، يؾ ّاهخظبيً اهؾيوٕ يؾِب فٕ يجبالح ّدلّل شخٓ إديبج فوشعًٖ/ 2

ريشبؿٕ اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح خيخّد  .روشػًٖيؾ كغٖج ؿبهيٕ 
ّّؽ يً اهيسبالح ّاالخخظبظبح ّاهضلّل اهخٕ خـٌٓ تِب رئبح  ؿتر ػٖف ّاشؾ ّيخٌ

ّاهيّرِّدًٖ ّيخبسر اهشوشوج  اهيسخيؾ نبّرج، يً اهيشخذيرًٖ ّاهخّسبر ّرسبل األؿيبل
ّاهخسزئج، اهٓ اهلػبؿبح اهيٌِٖج ّاهّؼٖفٖج ّاهخخظظٖج اهيخـددث، يرّرا  تبهيذلفًٖ 
ّاهفٌبًٌٖ ّاألدتبء ّاهرٖبغًٖٖ ّاهضخظٖبح اهـبّيج، ّنذهم اهيضرِّؿًٖ ّظبٌـٕ اهلرار 

ُّٖئبح  ؿوٓ اهيشخّٖبح اهترهيبٌٖج ّاهتودٖج ّيسبهس ادارث ُّٖئبح ؿيّيٖج رٕ يئششبح
 .   يخـددث ؤٖغب 

يً اهسيِّر ّاألّشبػ ّاهيئششبح  اشخٌفبر اشخجبتبح يتدئٖج ّكٖيٖج ّأخالكٖج/ 3
ضخٓ دًّ ؤً تبهنّف ؿً دؿى يتبضر ؤّ غٖر يتبضر هٌؼبى اضخالل ّالٌخِبنبح ٖلخررِب، 

رٌزؽ اشخذيبراح ظٌبدٖق خلبؿد . ٖلخغٕ ذهم ختٌِّٕ كغٖج روشػًٖ ّاهخغبيً يـِب
هوظٌبؿبح اهـشنرٖج رٕ روشػًٖ اهيضخوج ال ٖلخغٕ " اهتٖح شٖشخيٖز"ً يئششج ؤّرّتٖج ي
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ؤً ٖظُدر ذهم تبهغرّرث ؿً يّكف خغبيٌٕ يؾ روشػًٖ؛ ّاٌيب ٖنفٕ رَٖ ررع 
 .االشخذيبر رٕ ؤدّاح اهضرة ّاهـدّاً يذال 

رشوّم : يً ّسًِِٖ إغِبر خأثٖر اهشوّم ؽوٓ اهّاكؼ، تيب ٖلظٕ تخديٖل اهيشؤّهٖج/ 4
خـبًّ يؾ االضخالل ٖئدِّٔ اهٓ خضسٖؾ ّدؿى الٌخِبنبح، ّشوّم االيخٌبؽ ٖـتِّر ؿً خيذُّل اه

ّيً ّسٍّ رـبهٖج خػبة اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح  .يشئّهٖج يتدئٖج ّكٖيٖج ّؤخالكٖج
ًّ االيخذبل ال ٖـٌٕ يسرد اهّكّف يؾ  ّررع اهـلّتبح ؤّ " ضـة آخر"ؤً ُٖـزِّز اهّؿٕ تإ
د كٖيٕ ّيتدئٕ ّؤخالكٕ ّاكؾ ؿوٓ ّاٌيب ُّ ؤشبشب  خـتٖر ؿً اهخزاى يئّناهخغبيً يـَ؛ 

، ربهيّكف يً االضخالل ُّ اخختبر هيٌؼّيج كٖى ّيتبدة ّؤخالكٖبح اهفرد ّاهيسيّؽ
ًّ اهيسخيـبح خختٌّبُب ّخختبُٓ تِب   .ُٖفخرع ؤ

أدّاح ً خالل اهؾيل ياشخثيبر كدراح اهيجخيؼ اهيدٌٕ ّختراخَ اهيخٌبيٖج، ّ/ 5
، يذل اهٌلبتبح، ّاالخضبداح اهػالتٖج، ّاهسيـٖبح اهـيّيٖج اهيجخيؾبح ّأّشبعِب

هوخـبٌّٖبح ّظٌبدٖق اهخلبؿد، ّاهيسبهس اهتودٖج ّاهٌٖبتٖج، ّخسّيـبح اهفٌبًٌٖ ّاهيذلفًٖ 
 .ّاألدتبء، ٌّبضػٕ يّاكؾ اهخّاظل االسخيبؿٕ، ّغٖرُى

ٌّزؽ االشخذيبراح  جِّد اهيلبعؾج إديبج يشبُٖر ّشخضٖبح ؽبّيج ّكبدث رأٔ فٕ/ 6
ضخظٖبح يشخِدرج تيػبهتبح هونّف ؿً اهخـبًّ يؾ  ِبّررع اهـلّتبح، خبظج ّؤٌّ

ّٖئدِّٔ خسبّة ُذٍ اهضخظٖبح اهٓ خإذٖراح يِيج رٕ ؤّشبػ . االضخاللرـبهٖبح 
 .سيبُٖرُب

ُّوجنشة األجٖبل اهجدٖدث، ّخؾزٖز اهخّاضل ؽتر اهيٌّضبح اهشتنٖج/ 7 هوخإذٖر  ، تظفج يئ
اهيخٌبيٕ ضخٓ يؾ اضسبى األّشبػ اإلؿاليٖج ّاهشٖبشٖج ّاهٌخة اهخلوٖدٖج ؿً اهخفبؿل 

 . اإلٖسبتٕ يؾ يشبؿٕ اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح
، ّخضفٖز تبخجبٍ اهيراجؾج األخالكٖج هيشرّؽٖج ؽالكبح اهخؾبًّ ّاالشخثيبر اهدفؼ/ 8

 .تيب ٖغؾ االضخالل ذاخَ يّغؾ خشبئلٌلبضبح يسخيـٖج رٕ ُذا االخسبٍ، 
، تظفج ؿبيج ّيفخّضج ؤضٖبٌب  ؤّ يخبعتج جيبُٖرٖج ّيؤششٖج ّخخضضٖجيتبشرث / 9

خخضّرْ خضلٖق اشخسبتبح رٕ ٌػبكبح ّرق يٌبٍش ، يّغـٖج ّيضّددث اهٌػبق ؤضٖبٌب  ؤخرْ
 .اهفرد ّاهيسيّؽ ّاهيئششبح اهخبظج ّاهِٖئبح اهـبيج ّاهدّل



 حشخراخٖجٖبح ّاهخأثٖراح ّاهخددٖباال: اهيلبعؾج اهؾبهيٖج هالدخالل | 4
 

 
 

ّّث االيخٌبػاهخؾّٖل ؽوٓ / 11 هدْ األرراد ّاهضخظٖبح ّاهسيبُٖر ّاهخسّيـبح  ك
تبهغرّرث ّاٌيب " رـال "ّاهيئّششبح، ربالٌخراػ رٕ ٌتذ االضخالل ال ٖخػّوة تيّسة ذهم 

ًّ ". تباليخٌبؽ ؿً رـل"كد ٖخضّلق  تضدِّ " اٖسبتٖج"رٕ ُذا اهيلبى، ؤٔ االيخٌبؽ، ُٕ " اهشوتٖج"ا
ًّ شوّم اهيلبػـج. ذاخِب ُّ رٕ ؤشبشَ اضسبى، ُّّ يب ال ٖينً يضبظرخَ تبهنبيل،  ؤٔ ؤ

تإً ُخغِّٕ ( يذال " هّرد"اهيغٌٖج )ألٌَ يب يً شوػج تّشـِب اهزاى يغٌٖج ٌّٖزٖوٌدٖج ضبّتج 
هيسخيؾ االضخالل ّؿوٓ يٌّظخَ ّكرة يشخّػٌبخَ، ّيب يً ؤضد تّشـَ ؤً ُٖرِغى يشخِونب  

ل، ّيب يً شوػج خلخدر ؿوٓ اهزاى ظٌدّق ؿوٓ ضراء يٌخز يضّدد يً ظٌبؿبح االضخال
 .يخلبؿدًٖ تبالشخذيبر رٕ ضرنج خظٌؾ ؤشوضج ّذخبئر رخبنج هسٖص االضخالل
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 اهيلبعؾج خأثٖراحفٕ 

 
ثيج أخعبء يٌِجٖج خؾخرٔ يدبّهج كٖبس خأثٖر جِّد اهيلبعؾج ٌّزػ االشخثيبراح 

 :ّفرط اهؾلّتبح، يٌِب
 
ًّ اهشئال : اشخدؽبء شؤال اهجدّْ/ 1 ؛ ؿّيب اذا نبً ؤشوّة يـًّٖ ُّ ُيسٍد ضلب  ؤى الا

بالخخٖبراح اهخغبيٌٖج ّاهٌغبهٖج ُٕ تضّد ذاخِب ر .ب ، يً ّسٍّ ؿدثاضنبهٖ شئاال  ٖتلٓ
هيردّد يّاكف يتدئٖج ؤشبشب ، ّيشإهج اهسدّْ خرنِّز تػتٖـخِب ؿوٓ اهُتـد اهّؼٖفٕ ّا

ذُة اهٓ كٖبس األذر تيٌػق األشوّة اهيخفرِّد ؤّ كد خ هِذٍ االخخٖبراح، نيب ؤٌِب اهخفبؿوٕ
ًِّ يً اخخٖبراح يخـددث ألٌِب كد خـسز يٌفردث ؿً  األداث اهّاضدث، ُّّ يٌضٓ نفٖل تإً ِٖ

 .اضداد ربرق ضبشى ؤّ ٌّؿٕ
ْٖل إهٓ / 2 اهيخضللج رٕ اهخسبّة يؾ  يً خالل دضٖوج اإلٌجبزاح اهؾيوٖج" كٖبس األثر"اهي

دؿّاح اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح؛ يً ضإٌَ ؤً ٖنخفٕ تِذا اهيسبل 
غّش ؤّ ال خخيؼِر تظفج دًّ يالضؼج خإذٖراح ؤخرْ هِذٍ اهدؿّاح كد ال خخسّوٓ تّ

خّكف ؿٌد ضدّد اهخسبّة هيلبػـج ال خخإذٖراح يخـددث اهيشخّٖبح هخػبة ارذيج  يتبضرث،
 .اهـيوٕ اهيتبضر يؾ ٌداءاخَ

، ؤٔ رٕ يسبل االشخسبتج اهـيوٖج اهٌغر إهٓ اهخأثٖراح فٕ اهٌعبق اهيّظؾٕ اهيتبشر/ 3
ًّ ُذٍ  هٌداءاح اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح يذال ، دًّ يالضؼج ؤ

فظٖال ، اهٌداءاح ُٕ رٕ اهّكح ؿٌَِٖ يدخل إلتراز كغٖج روشػًٖ ؿيّيب  ّتـع يوّفبخِب خ
 .تيب يً ضإٌَ ؤً ٖررؾ يً يٌشّة اهخفبؿل يـِب
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 :األتؾبد اهخبهٖجيب ٌلخردَ هخلدٖر خأثٖراح جِّد اهيلبعؾج ُذٍ، اشخدظبر 

 

 
 : فٕ يشخّْ االشخجبتج اهؾيوٖج/ 1
خلّى ؿوٓ اهنّف ؿً  هِب ؿيوٖج تبشخسبتبح برـوُِب خػبتبح اهيلبػـج ّسُِّدفـل ال خ/ ؤ

 .يؾ االضخالل ؤٖغب " اٖسبتٕ"اتػبء خفبُؿل  ّاٌيب تّسٍّ ؤخرْ يٌِب ّضشة؛شوّم 
خـزِّز خػبتبح اهيلبػـج ّسِّدُب يّاكف رارغٕ االضخالل ّاهيخغبيًٌٖ يؾ اهضـة / ة

 .اهفوشػٌٖٕ، ّهِب يفـّل خذتٖخٕ الخخٖبراخِى
ً ُخخفِّع يشبؿٕ اهيلبػـج يٌشّة األيبً اهيشخلتوٕ هالشخذيبراح ّّسٍّ اهخـبّ/ سـ

 .اهلبئيج يؾ االضخالل، تيب ٖغغػ ؿوِٖب تبخسبُبح خذتٖػٖج
ؿوٓ يب خضلِّلَ سِّد  –ضرػ ؤً خنًّ يّذّكج ُّيدّكلج  –ُٖشخدّل يً يئضِّراح يـٌّٖج / د

ـَد  اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح يً خإذٖراح رٕ اهّاكؾ، هنً دًّ ؤً ُخ
اح اهيٌـلدث؛ ُّذا ؤخذا  تـًٖ االؿختبر يب شتق يً ُذٍ اهيئضِّراح يـتِّرث ّضدُب ؿً اهخإذٖر

 .ٌلبػ
  
 : فٕ اهيشخّْ اهيؾٌّٔ/ 2
خغغػ خػبتبح اهيلبػـج ّسِّدُب ؿوٓ اهغبهـًٖ رٕ اهخـبًّ يؾ االضخالل ّخفرع / ؤ

 .ئر يً اهرظٖد اهيـٌّٔ ؤٖغب ؿوِٖى غغػب  ؤخالكٖب  ّرتيب خشب
ّّ اهٌتذ ؿوٓ سيِّر خغغػ ُذٍ اهخػبتبح ّاهسِّد / ة االضخالل تبخسبٍ اإلضشبس تٌي

ة ؿوٓ االضخالل ّاٌخِبنبخَ، ؿالّث ؿوٓ خإذٖرُب رٕ اهررد اهيـٌّٔ هوضـة اهـبهيٕ اهيخرخِّ
 .اهفوشػٌٖٕ ّاهسِّد اهيخغبيٌج يـَ
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  :فٕ يشخّْ اهثلبفج اهيجخيؾٖج ّاهؾبهيٖج/ 3
ُّل/ ؤ تبخسبٍ خػّٖر ذلبرج ٌتذ دث ألً خخرم خإذٖراح يخسدِّخػبتبح اهيلبػـج ّسِّدُب  خخإ

االضخالل رٕ ؤّشبػ سيِّرُب ّرٕ اهيسخيؾ اهيدٌٕ رٕ تٖئبح خضّرنِب، تيب رٕ ذهم يب 
 .َّٖظف تبهيسخيؾ اهيدٌٕ اهـبهيٕ

ًّ خػبتبح اهيلبػـج ّسِّدُب ال ٌٖتغٕ ؤً ُخلرؤ يّغـٖب  رٕ ٌػبق اخخظبظِب / ة ا
ؼِبر اهخغبيً يـِب ّاكخراش اهيتبضر؛ رِٕ تيذبتج يدخل هوخـّرف ؿوٓ كغٖج روشػًٖ ّا

ًّ هِذٍ اهخػبتبح ّاهسِّد خإذٖراخِب . ّسٍّ يً اهخظرُّف اهـيوٕ تيّسة ذهم ؤٖغب  ا
اهيئندث رٕ خٌيٖج اهّؿٕ تبهلغٖج هدْ ؤّشبػ ّرئبح ضّل اهـبهى ّخٌيٖج رّش االهخزاى 

 . اهيتدئٕ ّاهلٖيٕ ّاألخالكٕ اهيضفّؿج ترّش خظّرف ّيتبدرث
ّّ خفبؿل اهسيِّر / سـ خخفبؿل سِّد اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح يؾ ٌي

ّّر آهٖبح اهـيل ّاهغغػ ّاهخضتٖم رٕ اهيسخيؾ اهيدٌٕ  رٕ ضخٓ اهتٖئبح ّؿتر اهـبهى ّخػ
ُّال  هخـزٖز  اهذلبرج اهيسخيـٖج ّاهـبهيٖج رٕ ُذا االخسبٍ، اهـبهيٕ ّؿتر اهضتنج، تيب ٖتدّ يئ

َ يً ُذا اهتبة ؤٖغب  خضدِّٖبح غبغػج خضح خإذٖر سِّد يٌبّئج خشـٕ اهٓ هنٌِب كد خّاس
َّظيِب يذال   .اهغغػ ؿوٓ اهيلبػـج ّيضبّهج 
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 يب اهذٔ ٖخشبٍ االدخالل يً جِّد اهيلبعؾج؟

 

ؤؼِرح كٖبدث االضخالل خالل اهـلد اهذبٌٕ يً اهلرً اهضبدٔ ّاهـضرًٖ، ييذوج تضنّيبح 
 ؿً خّّسِبحُّ، اٌضغبهِب اهّاغص تسِّد اهيلبػـج، رإؿوٌح ٌٖبيخـبكتج كبدُب تٌٖبيًٖ ٌخ

يضبظرخِب ب  ّضيالح ّخضّرنبح ّاخظبالح تِدف اشخراخٖسٖبح ّخػػظبغح ّ ثيغبّد
 .ضّل اهـبهى

ص اهٌجبح فريدخيوج يً يخزٌّبح اهيلبػـج ادرانَ ضخالل يً سِّد الييب ُٖذنٕ خضٖج ا
 ؛اهؾبهيٕبيً خأثٖر ّدشد اهخظّاههٖة فٕ اهظغع فؾبهٖج ُذٍ األشباهخٕ خٌعّٔ ؽوِٖب، ّ

 . اشخدظبر ٌيّذج جٌّة أفرٖلٖبيً ّاكؾ ختراح خبرٖخٖج شبتلج، خبظج يؾ 
 ًّ  كب ـج خيذِّل تضّد ذاخِب ُبسشب  يئرِّاهذٔ خلّى ؿوَٖ اهيلبػ فؾبهٖج أشوّة االيخٌبػذى ا

يً األّشبػ اهيلبِػـج؛ رلد ٌٖـلد  دًّ تذل سِّدضخٓ ، ربهيلبػـج كد خئخٕ ؤنوِب هالضخالل
 . تيسرد اهنّف ؿً ؤداء ٖخـبًّ يؾ االضخالل اهخإذٖر

ًّ اهيل ُّوج تخػبتِب ّؤشبهٖتِب ّخإذٖراخِب، ؤً ا خخخّول أّشبعًب ؽّدث بػـج، زٖبدث ؿوٓ ذهم، يئ
ّخخدضرر ؿوٓ ُذا اهٌضّ هخفرع كد خضٖر ثلبفج ؽبّيج اهـبهى، ّضّل  فٕ تٖئبح شخٓ

 .ّاكـَب غبغػب  ؿوٓ االضخالل، ّهّ نبً ذهم رٕ اهيشخّْ اهيـٌّٔ ّضدٍ
ًّ اهيلبػـج، تيّسة ُذٍ اه ًب ّجّدٖتأً خشخثٖر كوق يالتشبح ّشّاُب، نفٖوج يً اهّاغص ؤ

هدْ االضخالل، ّيً ضإٌَ ؤً ٌٖؼر اهِٖب تيٌؼّر اهلوق يً اهيأالح ال يً اهّاكؾ  ًبيشخلتوٖ
 .اهراًُ ّضشة

 ًّ االضخالل يٌذ كٖبيَ ٌتذا  رٕ يضٖػَ  رلد ّاسَ .لبعؾج خشخؾٖد خترث اهٌتذ ّاهؾزهجاهيذّى ا
. ٖئبح ّيسخيـبح ّؤّشبػ خبرسٖجّرٕ ؤّشبػ ؿّدث ؿتر اهـبهى، ّاشخضـر ؿزهخَ ؿً ت

ًّ ُّ يـوٌّى ؤ ؤّهّٖج ّاغضج هدْ كٖبدث االضخالل يٌذ يٌضئَ، ّيً نبً ز ُذٍ اهضبهج خسب
ّؤضرز  ،اهّاغص ؤٌَ ؤضدد اخخراكبح يخـددث ّّاشـج تدءا  يً ؤّاخر اهشتـٌٖٖبح

رشيٖج ّؿيوٖج تَ ّخـبٌّب  يّػردا  يً دّل ّؤّشبػ نبٌح ييخٌـج ؿً يذل ذهم  اؿخراربح
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خـيل يشبؿٕ اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح رٕ اخسبُبح . يً كتل
  .يب ٖخضّراٍ االضخالل تضنل دئّة يً خسبّز يراضل اهـزهج اهشبتلجيـبنشج ه

اخخذ نٖبً رلد  .الزيح ُذا االدخالل اهخٕ تبهعتٖؾج االؽخيبدٖج ّخيّس اهيلبعؾج أٖظًب
ضٓ ظفج اؿخيبدٖج ؿوٓ اشٌبد ؤّشبػ يً اهـبهى هَ، ّاشخيّر ؿوٓ ُذا اهيٌ ،ؤشبشب  ،االضخالل

خبرسٖج شخّٖج رٕ " ضرانبح"ؿبهج ؿوٓ دؿى ّاشٌبد ّ اهُيالزى هخسرتخَ؛ تيب ٖسـل دّهخَ
اهٓ يسخيؾ االضخالل  يسبالح ؿّدث، ّنذهم اهضبل تبهٌشتج هيئششبخِب ّكػبؿبخِب، ّظّال 

خغغػ اخسبُبح اهيلبػـج ؿوٓ ُذٍ . ذاخَ يً االشخٖػبً اهٓ اهضٖبث األنبدٖيٖج ّاهذلبرٖج
 .اهظفج االؿخيبدٖج اهخٕ ختلٓ ضرٖبً ضٖبث ال غٌٓ ؿٌَ
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 ّائقـؽّ ٖبحدِّـخد

 
خّاسَ يشبؿٕ اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح سيوج يً اهخضدِّٖبح 

 ّيٌِب يب ٖرختػ تخظّظٖبح اهّاكؾ اهسِّد اهيٌبّئج، تـغِب اهّٓاهـّائق، ٖـّد 
ؿبّيج رٕ تـع تٖئبح اهخضّرم، ؿالّث ، ّٖخـّوق تـغِب تؼرّف يّغّؿٖج اهفوشػٌٖٕ

ؿوٓ خضدِّٖبح ذاخٖج خّخظل تبألػراف ّاهخضنٖالح اهخٕ خختٌّٓ ٌِز اهيلبػـج ٌّزؽ 
 .االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح

 :اهيبذوج رٕ ُذا اهضإً يً اهخددٍّٖبح ّاهؾّائق
هويلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح،  اهديالح اهيٌبّئج ّاهجِّد اهيظبدث/ 1

يلبػـج اهيلبػـًٖ اهخٕ ٌٖخِٕ تـغِب ت يشبؿٕ اهّظى ّاهخلٖٖد ّاهضؼرتيب رٕ ذهم خفبُكى 
يب ٖخـّوق ُٖيٌج األدتٖبح اهيغبدث هويلبػـج ؿوٓ ، ّٖخسّوٓ ذهم يذال  رٕ ّيـبكتج اهيـبكتًٖ

 .تِب رٕ اهفغبء اهضتنٕ
خإذٖر ، ّف جبُزٖج تؾط اهتٖئبح ّاهيجخيؾبح هولتّل تخعبة اهيلبعؾج ّجِّدُبظؾ/ 2

يؾ ٌداءاح  يدْ اهخسبّة خيـبح ّاهتٖئبح ّؤّشبػ اهسيِّر ؿوٓاهختبًُٖ رٕ ختراح اهيس
 .اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح

، تيب ٖضّد يً ررط اٖسبد أّ ظؾفَ فٕ تؾط اهتٖئبحغٖبة اهيجخيؼ اهيدٌٕ اهفبؽل / 3
ضرنبء يضخيوًٖ يؾ سِّد اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح، ؿالّث ؿوٓ 

  .غـف كدراح اهخفـٖل، تبهخبهٕ، ألّشبػ يسخيـٖج يـٌّٖج رٕ ُذٍ اهتٖئبح
يؾظوج افخراق اهخعبتبح ّاهييبرشبح اهيدشّتج ؽوٓ اهشبدج اهفوشعٌٖٖج / 4

شوّم اهرشيٖج اهفوشػٌٖٖج رٕ ُذا اهضإً خػبتب   ، ّيً ذهم تظفج خبظجعراتِبّاظ
؛ ؿوٓ األكل تـدى اهخرنٖز ؿوٓ اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح ّييبرشج

روشػًٖ، ؿالّث ؿوٓ يّاكف نإّهّٖج خخػّوة اشخٌفبر اهـبهى ّاألّشبػ اهيخغبيٌج يؾ 
نيب خإخٕ رٕ . ّخظرٖضبح خضٕ تخذالً اهرشيٖج اهفوشػٌٖٖج هوسِّد اهيتذّهج رٕ ُذا اهضلل

تـع اهييبرشبح االكخظبدٖج اهيضشّتج ؿوٓ اهشبضج اهفوشػٌٖٖج اهخٕ كد خشبُى ُذا اهشٖبق 
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 ؤّ تدخّل يٌخسبح االضخالل رٕ "غشٖل يٌخسبح االضخالل"تّؿٕ ؤّ تدًّ ّؿٕ رٕ 
ّّهٖج يذال   .يّادُب األ

، ُّّ يب ٖغغػ تخإذٖراح خضح خأثٖر اهخدُّر اهخعتٖؾٕ اهيدشّة ؽوٓ اهؾبهى اهؾرتٕ/ 5
ًّ ُذا اهخدُّر هَ ". اً نبً اهـرة رـوُّب ِهى ال ٌفـوِب ٌضً"اهيلّهج اهيغووج  ّال ضّم ؤ

 .اٌـنبشبح ضخٓ شوتٖج
تم ؽالكبح اشخثيبرٖج ، ّخشبنبحفٕ اهخدلق ّاهخثتح يً ؽاليبح ّشر ضؾّتبح/ 6

 .اهػبتؾ اهيخضبتم هوٌضبػبح االكخظبدٖج ّاهيبهٖجيـٌّٖج تيلخغٓ  ّاكخضبدٖج
 خسبرٖج ّاكخظبدٖج ّاشخذيبرٖج "زاحإٌجب"يب ختدّ اهخأثٖر اهيؾٌّٔ اهشوتٕ هتؾط / 7

، خبظج يؾ ضرط أدرزُب االدخالل ّؿوٓ يشخّْ اهـالكبح اهذلبرٖج ّاألنبدٖيٖج ّغٖرُب
 وٓ اؼِبر ؿدى سدّْ اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبحكٖبدث االضخالل ؿ

ًّ اهلٖبدث ذاخِب خظِّف ُذٍ اهسِّد رٕ يرختج اهيخبػر  ،ِٖبارادث اهفبؿوًٖ ر خذتٖػّ رغى ؤ
 .ّاهخِدٖداح

ًّ اهيلبعؾج ٌّزػ االشخثيبراح ّفرط اهؾلّتبح خٌعّٔ / 8 إدشبس تؾط اهتٖئبح تأ
ُّيج ؤٖغب  ؽوٓ يخبعرث تيضبهدِب شبرث ختبدالح خسبرٖج، ؤّ ، ّيً ذهم خاهفـوٖج ؤّ اهيخّ

 .اهضرط ؿوٓ اهخـبكد يؾ ؤٌؼيج يضددث ٌٖخسِب االضخالل
تؾط يغبُر اهظؾف اهذاخٕ ّاهلضّر فٕ األداء اهخٕ خؾخرٔ خشنٖالح خختٌّٓ  /9

غـف سِّد اهخِٖئج اهالزيج  ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح، ّيً ذهم اهيلبعؾج
رٕ ؤّشبػ  ؤّ خلّكـِبخضنٖوِب اهيخظّط رٕ ٌػبق اٌغالق تـغِب ّ هتـع اهخضّرنبح،

هدْ تـغِب اٗخر تيب ٖضّد يً خفبؿل " األدهسج"، ؤّ ارخفبؽ يٌشّة يسخيٖج يضددث
 .اهسيِّر يـِب

 ُيرٖتج تيب رٕ ذهم ؤشبهٖة نج فٕ تؾط ٌداءاح اهيلبعؾجرِتاهيظبيًٖ اهيرختنج ّاهُي/ 11
، ّٖدخل رٕ ذهم اخسبٍ هخزٖٖف تـع ذاخِب هخغوٖل سِّد اهيلبػـجيضتّنج ّضيالح 

ٌداءاح اهيلبػـج ّيّادُب اإلؿاليٖج تتّد يّاد خشخِدف يٌخسبح ّؿاليبح غٖر داخوج 
ؤشبشب  رٕ كّائى اهيلبػـج اهيئندث ؤّ اشخِداف ؿاليبح يسيّؿبح خسبرٖج نترْ خخختؾ 

ٖج يـِب، اهّاضدث يٌِب ؿضراح اهـاليبح اهخسبرٖج؛ تيب ٖلغٕ تبشخضبهج االشخسبتج اهـيو



 حشخراخٖجٖبح ّاهخأثٖراح ّاهخددٖباال: اهيلبعؾج اهؾبهيٖج هالدخالل | 12
 

 
 

ّؿبدث يب . ُّذا تظرف اهٌؼر ؿً ظّضج ادرار ُذٍ اهـاليبح رٕ ٌداءاح اهيلبػـج ؤٖغب 
 .خختبدل األّشبػ اهيخـبػفج يؾ روشػًٖ ُذٍ اهيّاد اهيغوِّوج ّكد ال خسد نتضب  نبرٖب  هخفضِِّٖب

اهخٕ خخػّوتِب سِّد اهيلبػـج  اهيّثّكج ارد اهيؾوّيبحيّاهؾيل اهخخضضٕ ّظؾف / 11
ظؾف ّغٖبة اهيرانز اهيخخضضج، : زؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح، ُّذا تخإذٖرٌّ

ؽوٓ خّرٖج ّدرص االدخالل ّيؤششبخَ اشخغبل ضدبفج اهخدلٖلبح فٕ ُذا اهدلل، 
 ". غشٖل يٌخجبح االدخالل"س ثلبفج عيس اهيٌشأ تأشبهٖة ّخنرٖ ،ٌشبعبح ّخؾبكداح

 
 خٖبراح خعّٖرٖج

 
 : رٔ هودبهجخؾزٖز اهعبتؼ اهجيبُٖ/ 1

اهٓ يزٖد يً ٌلل اهضبهج اهٓ  اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح خضخبر يشبؿٕ
ؿوٓ اهضبهج ؤً . اهسيبُٖر، ّاهضذر يً اهٌزّؽ اهٓ اهخلّيط اهيئششٕ اهخلوٖدٔ هوخضرنبح

خخيؼِر يً اهسيبُٖر ّاهِٖب، تظفج يخسبّزث هويئششبح كدر اهيينً، تيب ٖخفِّف اهٌزؿج 
ضخٓ،  االؿخيبدٖج ؿوٓ ؤدّار يرنزٖج ُّٖػوق يخزٌّبح اهخفبؿل اهسيبُٖرٔ يً ؤّشبػ

 .ؿالّث ؿوٓ خإذٖر ذهم رٕ اغـبف يضبّالح اهضظبر ّاهيٌبّؤث
 :ييب ٖلخظَٖ ذهم

يوِّم خػتٖلبح اهخفبؿل اهيفخّضج سيبُٖر غٖر ُخ :اهخعتٖلبح اهيفخّدجاهخّّشؼ فٕ أشوّة / ؤ
يضددث خٖبراح اهخظّرف ّرق ارضبداح ّرـبهج، ّيً ضإٌِب خػّٖر ذلبرج االشخسبتج اهذاخٖج 

اٌِب خيوِّم اهسيِّر، يً . اهخفبؿل، تظفج يشخلّوج ؿً خّسَٖ يرنزٔ هدْ اهسيِّر رٕ
ُّل إلضداد خإذٖراح غبغػج  .األرراد ّاهخسّيـبح ّاهيئششبح، ؤرنبرا  هوفـل اهُيخبش ّاهيئ

شخذيبراح ّررع ؽ االسِّد اهخضنٖالح اهيخخظظج تبهيلبػـج ٌّز ؤً خشـٓ/ ة
، فخنًّ تيثبتج ؽلل جيؾٕ خنخٖنبخِبر عرائق اهفؾل اهيلخردج ّخعّٖاهـلّتبح اهٓ 

ّيدفِّز خفبؽوٕ، ّأً خدذر فٕ اهّكح ذاخَ يً أً ٖلخضر اهخفبؽل ؽوِٖب أّ أً ٖرختع 
 .اهخفبؽل تِب ّدشة
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ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع  خٌيٖج ثلبفج جيبُٖرٖج ّيجخيؾٖج تبخجبٍ اهيلبعؾج/ سـ
 .ّظجاهـلّتبح تظفج اسيبهٖج ؿبّيج، ّؤخرْ خفظٖوٖج رٕ يسبالح يخظ

 
 : خعّٖر يفبُٖيٕ/ 2

ًّ "شؤال اهجدّْ"إؽبدث خلّٖى  تظفج  "اهيلبعؾج يّكف يتدئٕ ّأخالكٕ"، ّيٌَ خأنٖد أ
يسدٖج نيب كد " اهيلبػـج"رضخٓ ّاً هى خنً . ؿً يضبّهج خشّٖغَ تيردّداح ؿيوٖجيشخلّوج 

 .ُٖضَشة؛ ربٌِب خـتٖر ال غٌٓ ؿٌَ ؿً اهخزاى يتدئٕ ّكٖيٕ
 
 : خعّٖر اهخعبة/ 3

خػّٖر اضداد ؿوٓ سِّد اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح ؤً خشـٓ اهٓ 
ّّراح االشخسبتج ّخغبرر  ّّالح اهّاكؾ ّخرانى اهختراح ّخػ رٕ خػبتِب تيب ٖراؿٕ خض

  :يً ّسٍّ خػّٖر اهخػبة، يذال  .اهخضدٖبح ّاالخسبُبح اهيٌبّئج هِب ؤٖغب 
، ّيٌِب يذال  تضد خٖبر اهخرنٖز ؿوٓ اشخثيبر اهخعبة اهدّهٕ ّاالخجبُبح اهؾبهيٖج/ ؤ

َِ" اهـلّتبح"يفِّى  ر رٕ ارختبػِب تشوّم االضخالل ذاخَ ّؤٌِب اخسبٍ كبئى رٕ تبؿختبرُب ؤؼ
 . اهشٖبشج اهدّهٖج

اهخرنٖز ؽوٓ اهدّق فٕ اهخٌّضل يً اهيشؤّهٖج ؽً يً ّسٍّ خػّٖر اهخػبة يذال  / ة
ًّ يً ال ٖلبػؾشبرنج غٖر اهيتبشرث فٕ االٌخِبنبحاهي ُٖخَضٓ يً خضيُّوَ  ، تيـٌٓ ؤ

ؿً اهغوّؽ رٕ  –ّهّ نبً ذهم رٕ اهيشخّْ اهيتدئٕ ّاألخالكٕ ّضدٍ  –يشئّهٖج يب 
 .اٌخِبنبح كبئيج

ًّ ديالح يظبدث / سـ خِبرح يٌػلِب ّخسبّزُب  تبؼِبر وجِّد اهيٌبّئجخخضّدْ هش
شبس تضرٖج اهخـتٖر ّضق اتداء اهيّكف ّاهخظّرف تّازؽ اهلٖيٕ، تيب رٕ ذهم يً ي

 .اهغيٖر
 
  :ّاألشبهٖة ّاهعرائق اهفؾبهج خعّٖر االشخراخٖجٖبح/ 4
 :، يً كتٖلضل ظبغعج ّدّٖٖجبهخرنٖز ؽوٓ يفبت
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خأثٖر "د ذٔ أثر شؾًٖب الشخثبرث يؾٌّٖج خؾيل فٕ كعبػ يدّد اهظغع ؽوٓ شرنج /ؤ
رٕ ضبهج اهٓ اهغغػ ؿوٓ يب شّاُب ّؤً خنًّ ؿترث ؤٔ ؤً ٖلّد اهٌسبش  ؛"اهدّيٌّٖ

 .هغٖرُب
هخنًّ ُدرب  هوغغػ اهسيبُٖرٔ  إتراز خّاعؤ يؤششبح يؾٌّٖج فٕ دؽى االدخالل/ ة

اهظٌدّق " )اهنٖرً نبٖيٖح"ؿوِٖب، يً كتٖل اهيئششبح اهخبرسٖج اهخبتـج هيب ٖشيٓ 
ضخالل ّهـٌبظرٍ رٕ ، ّاهسيـٖبح ّاهيٌّظبح اهخٕ خسيؾ اهخترؿبح هسٖص اال(اهلّيٕ

رٕ خيّٖل االشخٖػبً ّاالشخذيبر ( اهتٌّم)اهـبهى ّؿتر اهضتنج، ّخّّرػ يظبرف االضخالل 
 . رَٖ ّاهغوّؽ رٕ ٌضبػبخَ اهيبهٖج ّاهخسبرٖج، ؿوٓ شتٖل اهيذبل ال اهضظر

 
 :خّزٖؼ األدّار فٕ اهخفبؽل/ 5

ٌزؽ االشخذيبراح ّررع ييب ٖضلِّق يزٖدا  يً اهفـبهٖج ّاالشخدايج هسِّد اهيلبػـج ّ
ّّر تًٌّٖٖب إهٓ دبهج خفبؽوٖج يخؾددث األدّار خلّى ؽوٓ االؽخيبد اهيختبدل، اهـلّتبح  أً خخع

يخؾددث األعراف ّاألدّار ّاالخخضبضبح؛ تداًل يً أشوّة  "خفبؽل يٌغّيج"أٔ تضفج 
ؿوٓ ُذا اهخػّٖر ؤً ٖشخّؿة اهخـبيل يؾ ّاكؾ  .األداث اهّاددث أّ اهٌيع اهّادد فٕ األداء

ّّؽ تٖئبح اهـيل  يـّلد ٌشتٖب  ّؤُداف يخـددث ّخّاػئاح يخضبتنج، ّيً ضإٌَ ؤً ٖراؿٕ خٌ
 .ّاهخضّرم ّختبًُٖ خظّظٖبخِب ؤٖغب 

ص ُذا اهخػّٖر اهتٌّٖٔ رٕ اهضبهج خرنٖزا  ؿوٓ ػتٖـج األدّار ّاهخخظظبح األيذل ُٖخٖ
يً ضإً ُذا، خضدٖدا ، ؤً . ّاخخظبط، تيب ٖزٖد يً اهفـبهٖج اهيخّكـج يً نّل تٖئج َّّشػ

ِّر خرائػ خضّرم يخـددث األدّار ٌّيبذر خفبؿل خلّى ؿوٓ االؿخيبد اهيختبدل، دًّ ؤً  ٖػ
فبؿوٖج ٌيػب  يئششٖب  تٌّٖٖب ؛ ّاٌيب ؤً خخخير ختراح خفبؿوٖج يختبدهج ّؤً خخػّوة اهضبهج اهخ

ِّّر األػراف ختراخِب ّخسبرتِب ّيضبّالخِب رٕ اهفـل ّاهخإذٖر اهيخغبرر  .خػ
ًّ اضخغبل  خّّكؾ يب اهذٔ ُٖ: رٕ اهّاكؾ ٖفخرع اسبتج ؿوٓ ؤشئوج يً كتٖل" يٌؼّيج اهخفبؿل"ا

روشػًٖ خضدٖدا  يً سِّد ٌّؿٖج رٕ ُذا اهضإً؟ يب ُٕ شدَٖ ػوتج اهسبيـبح رٕ ؤً ُٖ
اهيشئّهٖبح اهيٌخؼرث يً اهتبضذًٖ اهلبًٌٌّٖٖ رٕ اهفغبء اهـبهيٕ؟ نٖف ٖينً هٌبضػٕ 
اهيئششبح اهيدارـج ؿً ضلّق اإلٌشبً ؿوٓ اهيشخّْ اهدّهٕ يً االٌخراػ رٕ سِّد 
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هيٌخؼرث يً اهٌلبتبح اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح ّررع اهـلّتبح؟ يب ُٕ األدّار ا
اهـيبهٖج رٕ توداً يضددث؟ نٖف ٖينً هيخضدذٕ اهيلبػؾ اهيرئٖج ؤً ٌِٖغّا تإدّار ربؿوج 

ًّ ؤشئوج نِذٍ، ؿوٓ شتٖل اهيذبل، خخـبيل يؾ  " سيِّر"رٕ تٖئبخِى ّهغبخِى ؿتر اهضتنج؟ ا
ػق يخفبؿل تيٌػق األّشبػ ّاهفئبح ّاهضرائص اهخٕ تّشـِب اهٌِّع تإدّار يضددث تيٌ

 .يخـدد االخخظبظبح ّيخنبيل األدّار ّيخغبرر اهخإذٖراح
، ٌٖتغٕ خّزٖؼ األدّار تيب ٖراؽٕ خضّضٖج نل تٖئج ّٖشخثير فٕ يخزٌّبخِبتظفج ؤؿّى؛ 

ّيً ذهم خضدٖد األدّار األيذل اهيخّكـج يً سِّد دؿى اهيلبػـج ٌّزؽ االشخذيبراح 
ع ؤً خضّز ؤشبشب  ايخٖبز االكخراش اهخٕ خـيل داخل روشػًٖ، رِٕ ُٖفخَر ّررع اهـلّتبح

ّاهيتبدرث ّاهخّذٖق ّخّرٖر اهيـوّيبح اهيٖداٌٖج ّهفح ؤٌؼبر اهـبهى، ّرتيب نضف يضبّالح 
تّشبئل اهخفبرٖج خخٖص هِب اهّهّر اهٓ األشّاق " غشٖل يٌخسبح االضخالل ّاالشخٖػبً"

   . اإلكوٖيٖج ّاهـبهيٖج خضح ؿٌبًّٖ يغووج خػيس اهيٌضإ


