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ٔجيٓيث  .2  املتادئ اتل

  اػذيةر الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت حت٢٧ ٝي٥ االظرتام واملكةواة واتلٌة٨٦ وا٣ٕؽا٣ح :املتسأ األكؿ

 اتل٧سي٢ ادلٝيٜ للك وٮرة ولك ظة٣ح، قٮاء يف قيةٝ٭ة املجةرش أو ا٣ٕةم، ظىت يتكىن ل٧ٕ٤ٮم :املتسأ اثلاين
 ا٣ٛ٭٥ األ٢ٌٚ لٮاٝٓ ودٕٞيؽات اتل٪٧يح 

 جت٪ت اقذؼؽام الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت ٝؽ دٕـز األٚاكر اجل٧ُيح أو اتل٧يزي أو اإلزةرة :املتسأ اثلاىد
 جتةه األمؼةص واأل٦ةك٨

ٮع ادلراقح دون مٮاٚٞح رصحيح وإثالغ :املتسأ الصاةع  ٔؽم اقذ٘الل الىٮر أو الؿقةا٢ أو احلةالت مًٮ
   )أوحلةء أمٮر٥٬/ أو آثةا٭٥ (األمؼةص املٕ٪حني يف األمؿ 

ٮع ادلراقح ا٣ٛؿوح جل٢ٞ ٝىى٭٥ اخلةوح :املتسأ اخلامط  احلؿص ىلع أن دكٮن ل٤عةالت مًٮ
 .ثأ٩ٛك٭٥

جٮن يف ال١نٙ ٨ٔ ٬ٮيذ٭٥ أم ال، ىلع ان حترتم داا٧ة :املتسأ العادس  ٦ٕؿٚح ٦ة إذا اكن األمؼةص يٗؿ
جذ٭٥  .ٗر

  اال٦ذسةل اتلةم ل٧٤ٕةيري ادلوحلح حلٞٮق اإلنكةن ومحةيح أمؽ ٚبةت املضذ٧ٓ ًٕٛة:املتسأ العاةع
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ٔاغس العئكيث  ٌسكُث اىل
 DOCHAS اخلاؾث ةسكتؼاس

 

ٌةء يف دوتنةس ٦ؽو٩ح ا٣ٞٮأؽ الك٤ٮكيح اخلةوح ثةلىٮر والؿقةا٢ 2007يف اعم  ا٣يت قحنةر )، دب٪خ امل٪٧ْةت اأٔل

ح ٨٦ املجةدئ اتلٮصي٭يح ا٣يت يذٕني دُجيٞ٭ة ٨٦ ٝج٢ امل٪٧ْةت ٗري (إحل٭ة ٚي٧ة ثٕؽ ثةق٥ ٝة٩ٮن ، ويه د٪ه ىلع دل٧ٔٮ

ـء ٨٦ ٚ٭٥ وإجنةزاقرتاديضيذ٭ة املذ٤ٕٞح ث٧ضةل االدىةالت ا٣ٕة٦ح .  احل١ٮ٦يح ٠ض
 

 

 : كيعتِس اىلأُف ىلع ذالث كيً أظاظيث

 اظرتام ٠ؿا٦ح االمؼةص املٕ٪حني؛  -

ذٞةد الؿاقغ ثةملكةواة ثني دميٓ اجلةس؛  -  األ

رتاف ثرضورة دٕـيـ ٦جةدئ اإل٩ىةف واتلٌة٨٦ وا٣ٕؽا٣ح -  . األ

ٔجيٓيث العتػث ليلأُف، يه اكتلايل  :املتادئ اتل

 اػذيةر الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت حت٢٧ ٝي٥ االظرتام واملكةواة واتلٌة٨٦ وا٣ٕؽا٣ح؛  .1

اتل٧سي٢ ادلٝيٜ للك وٮرة ولك ظة٣ح، قٮاء يف قيةٝ٭ة املجةرش أو ا٣ٕةم، ظىت يتكىن ل٧ٕ٤ٮم ا٣ٛ٭٥ األ٢ٌٚ لٮاٝٓ  .2

 ودٕٞيؽات اتل٪٧يح؛ 

 جت٪ت اقذؼؽام الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت ٝؽ دٕـز األٚاكر اجل٧ُيح أو اتل٧يزي أو اإلزةرة جتةه األمؼةص واأل٦ةك٨؛  .3

ٮع ادلراقح دون مٮاٚٞح رصحيح وإثالغ األمؼةص املٕ٪حني  .4 أو )ٔؽم اقذ٘الل الىٮر أو الؿقةا٢ أو احلةالت مًٮ

 ؛ (أوحلةء أمٮر٥٬/ آثةا٭٥ 

ٮع ادلراقح ا٣ٛؿوح جل٢ٞ ٝىى٭٥ اخلةوح ثأ٩ٛك٭٥؛  .5  احلؿص ىلع أن دكٮن ل٤عةالت مًٮ
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جذ٭٥؛  .6 جٮن يف ال١نٙ ٨ٔ ٬ٮيذ٭٥ أم ال، ىلع ان حترتم داا٧ة ٗر  ٦ٕؿٚح ٦ة إذا اكن األمؼةص يٗؿ

 . اال٦ذسةل اتلةم ل٧٤ٕةيري ادلوحلح حلٞٮق اإلنكةن ومحةيح أمؽ ٚبةت املضذ٧ٓ ًٕٛة .7

، وٕٝخ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح اجلةمُح يف دلةل اتل٪٧يح يف أيؿجلؽا ىلع ٦ؽو٩ح ا٣ٞٮأؽ 2007و٦٪ؾ اعم 

إن ا٣ٕةم٤ني يف ٬ؾه امل٪٧ْةت ىلع ٥٤ٔ دةم ثأن الىٮر والؿقةا٢ املكذؼؽ٦ح . الك٤ٮكيح اخلةوح ثةلىٮر والؿقةا٢

 . تل٧سي٢ األمؼةص واأل٦ةك٨ واحلةالت يف ا٣ٕةل٥ اجلةيم ي٧ك٨ أن يكٮن هلة دأزري م٤عٮظ ىلع دىٮراد٪ة ومٮاٝٛ٪ة

إف اىزتاـ املِظٍات غري احلهٌٔيث ةخمتيق ٌلخقيات اىلأُف يسؿ كمػا ىلع رغتث كٔيث يف حمتيق أفقو 
 . املٍارظات يف ْشا املجاؿ

 

 املدخٔل 

يٞذيض ا٣ٞة٩ٮن ثرضورة اتل١ٛري م٤ية ظٮل الؿقةا٢ ا٣يت د٧س٤٭ة امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح، وا٣تن١يٟ يف ال٤٘ح ا٣يت 

 . تكذؼؽ٦٭ة، ثةإلًةٚح إىل ال١نٙ ٨ٔ اآلزةر املرتدجح ىلع اقذؼؽام مى٤ُعةت خمذ٤ٛح

٪ؽ٦ة يذ٤ٕٜ االمؿ ثةلىٮر، ٚإن مكأ٣ح اػذيةر ٦ة ٬ٮ ٦٪ةقت أم ال دٕؽ أمؿا ٦٭٧ة، ألن املكأ٣ح ٣حكخ مؿدجُح ٍٚٞ  ٔو

ح ٨٦ ا٣ٞٮا٣ت اجل٧ُيح ثأػؿى خيؽم ا٣٘ؿض املجنٮد، ٚ٭ٮ ال . ثةتل٧يزي ثني الىٮر االجيةثيح او الك٤جيح إن اقتجؽال دل٧ٔٮ

ٚة٣ٞة٩ٮن يُة٣ت امل٪٧ْةت ثؿق٥ وٮرة وإٝيح ٨ٔ ظيةة األٚؿاد . يكةٔؽ ىلع ماكٚعذ٭ة وال يٌٓ هلة ثؽاا٢ أكرث دٕٞيؽا

٨ دور امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح  . املٕ٪حني ٔو

وي٭ؽف ٠ؾلٟ إىل تنضيٓ امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح ىلع د٪ٮيٓ اآلراء واألثٕةد واتلٮويةت يف قيةق ادىةالد٭ة ا٣ٕة٦ح، وال 

املضذ٧ٕةت املع٤يح ثؽول اجل٪ٮب، ٩ة٬يٟ ٨ٔ دراقح املجةدئ اتلحذتجٕ٭ة يف قي٧ة د٪٧يح اتل١ٛري اجلٞؽي دلى رشاكا٭ة و

 .  امل٪٧ْح

كٌَ املًٓ اف ُتعاءؿ غٍا إذا اكُج الصظائو املجؼٔرة حػضز ٌَ اىزتاـ اجلٓات اىفاغيث اىػاٌث ىلع املسل 
 . اىمٔيو أك ةبعالث دلصد اظخجاةث كؿرية االٌس ٌَ لصؼ اجلٓات املاحنث
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 اهلسؼ ٌَ ادلحلو 

وي٭ؽف ٬ؾا ادلحل٢ إىل دٮٚري ادل٥ٔ الالزم ل٧٤٪٧ْةت الؿاٗجح يف دُجيٜ ٦ٞذٌيةت ا٣ٞة٩ٮن ٧٠ة ا٫٩ ٔجةرة ٨ٔ آحلح ي٤ذضأ 
ويٞؽم ٬ؾا ادلحل٢ أ٦س٤ح م٧٤ٮقح ٨ٔ . إحل٭ة أوعةب االػذىةص ٨٦ أص٢ اإلظةَح ٦ة أ٦ك٨ ثٛعٮى اجله ا٣ٞة٩ٮين

 ٚي٧ة خيه اقذؼؽام الىٮر والؿقةا٢، ٧٠ة يىٙ أ٢ٌٚ امل٧ةرقةت ا٣يت يذٕني اختةذ٬ة يف احلةالت 1امل٧ةرقةت اجليؽة
وي٧ك٨ أن د٪ُجٜ اال٦س٤ح واالقب٤ح الٮاردة يف ٬ؾا ادلحل٢ ايٌة ىلع . ا٣ُةراح او يف ظةالت اقذؼؽام الٮقةاٍ االصذ٧ةٔيح

الم واالقرتاديضيةت اتل٪ْي٧يح ودراقةت احلة٣ح واتلٞةريؿ  . وقةا٢ اإٔل

ح دوتنةس ل٤ذ٤ٕي٥ اتل٪٧ٮي ثني 2يؿكـ ادلحل٢ املىٮر ىلع مؿاصٕح ، 2012-2010 ا٣ٞة٩ٮن، وذلٟ ثذلكيٙ ٨٦ دل٧ٔٮ
٠ٮ٩٭ة أدةظخ ا٣ٛؿوح ل٤تنةور ٦ٓ ٔؽد ٨٦ امل٪٧ْةت واألٚؿاد ظٮل ٠يٛيح إد٧ةم ا٣ٞة٩ٮن ودـويؽ املٮٕٝني ثةملـيؽ ٨٦ 

ويأػؾ ٬ؾا اإلوؽار اجلؽيؽ يف احلكجةن ابلعٮث واتلٛكريات وامل٪ةٝنةت واألد٣ح ا٣يت . اتلٮصي٭ةت بنأن دُجيٜ ظيثيةد٫
٤٧يح االقذٕؿاض ا٣يت جيؿي٭ة املٮٕٝٮن ىلع ا٣ٞة٩ٮن  . د٥ دمٕ٭ة ٨٦ ػالل ظ٤ٞةت ا٢٧ٕ٣ ٔو

 ٌَ يه اىفئث اىيت يعخٓسفٓا ادلحلو املؿٔر؟ 

ري٬ة ٨٦ امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح  ويذٮص٫ ٬ؾا ادلحل٢ إىل أٌٔةء امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح املٕ٪يح ثةتل٪٧يح ٗو
ـء ٨٦  ا٣ٕةم٤ح يف املضةالت املذى٤ح ثةتل٪٧يح، وا٣يت دٮيل ا٬ذ٧ة٦ة ػةوة ثة٣ٞة٩ٮن ود٤زتم ثت٪ٛيؾ ٦ٞذٌيةد٫ ٠ض

 /  رقةا٤٭ة اتلٮاو٤يح، وخنه ثةذل٠ؿ

ا٣ٕةم٤ٮن ثةمل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح يف أننُح دمٓ األمٮال، واتل٤ٕي٥ اإل٧٩ةيئ، واتلٮاو٢، وادلٚةع،  ▪
 واقرتاديضيح ا٣تنةور؛ 

 . اإلدارة واملؽيؿي٨ اتل٪ٛيؾيني ل٧٤٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح امللكٛني ثذُجيٜ الكيةقح ا٣ٕة٦ح مل٪٧ْةد٭٥ ▪

الن ومى٧يم ا٣٘ؿاٚيٟ والىعٛيني  ▪ ٦ٞؽيم ػؽ٦ةت يف امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح ٦س٢ واكالت اإٔل
 . واملىٮري٨

وي٧ك٨ ان يُكذؼؽم ادلحل٢ ايٌة ٨٦ ٝج٢ املكؤو٣ني ٨ٔ اخلؽ٦ةت االػجةريح امللكٛني ث٪٢ٞ الىٮر والؿقةا٢ املذ٤ٕٞح 
.   ثةبلرلان اجلة٦يح، ٦س٢ اجلةرشي٨ والىعٛيني واملىٮري٨ واملؼذىني يف ٬ؾا املضةل

 

ٔاجّ حمتيق اىلأُف  : اتلدسيات اىيت ح

ح ٨٦ اتلعؽيةت ال٧ُؤزؿة ىلع دُجيٜ ٦ٞذٌيةد٫ ٥ ٨٦ لك اجلٮاية احلك٪ح، دٮاص٫ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪٧ْةت املٮٕٝح ىلع ا٣ٞة٩ٮن دل٧ٔٮ إذ ٝؽ . ىلع الٗؿ
دٮاص٫ امل٪٧ْةت الى٘ؿى منلكح املٮارد واالماك٩يةت ٔ٪ؽ٦ة يذ٤ٕٜ األمؿ ثذعؽيؽ واحلىٮل ىلع الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت دت٪ةقت ٦ٓ ٦جةدئ 

ني. ا٣ٞة٩ٮن ٧٠ة . وٝؽ ختذ٤ٙ األولٮيةت داػ٢ امل٪٧ْةت األكرب ظض٧ة ثني اإلدارات وا٣ٛؿوع واملاكدت اخلةرصيح واملذؽػ٤ني ٦س٢ املذُٔٮ
٤ٚحف ٬٪ةك ظ٢ رسيٓ وقعؿي ملٮاص٭ح ٬ؾه اتلعؽيةت، و٣ك٨ دلؿد حتؽيؽ٬ة .  دٕذرب مؿاٝجح وقةا٢ اتلٮاو٢ االصذ٧ةيع حتؽية ٨٦ ٩ٮع آػؿ

 . ي٧ك٨ أن يكةٔؽ ىلع إٝة٦ح ظٮار ٕٚةل داػ٢ امل٪٧ْةت

 

                                           
 .يتم توضيح بعد المبادئ باالعتماد على بعض الصور واالمثلة التوضيحية المحببة وأخرى مكروهة1
 . تقرير لمجلس دوتشاس-( 2012-2010 )دراسة مدونة القواعد السلوكية الخاصة بالصور والرسائل2
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دأ  ػػاملب
 :األكؿ

 

 . ارخيار الؿٔر كالصظائو اىيت حتٍو كيً االخرتاـ كاملعاكاة كاتلقاٌَ كاىػساىث

 
 ٌاذا يػين ْشا املتسأ يف املٍارظث اىػٍييث؟ 

يٕين إّ٭ةر االظرتام ل٤عيةة اخلةوح و٦ٕةم٤ح دميٓ اجلةس ثكؿا٦ح يف املٮاٝٙ ا٣يت دٮاص٭٭ة امل٪٧ْةت ٗري  :االخرتاـ
ويٞٮم ٦جؽأ االظرتام ىلع أذجةر االمؼةص اذلي٨ ٤٩ذيق ث٭٥ ٠ٕ٪ةرص ٚة٤ٔني و٦٭٧ني . احل١ٮ٦يح يف قيةق أننُذ٭ة

 . وٝةدري٨ ىلع إظؽاث د٘يري يف دلؿى ظيةد٭٥

 جيت نرش الىٮر والؿقةا٢ ث٘يح اظرتام ظٞٮق االٚؿاد ٨٦ ػالل دُجيٜ ٩ٛف ا٣ٞٮأؽ واظرتام ٦جؽأ اتل٪ٮع :املعاكاة
ؽم اتل٧يزي  . ٔو

 . جيت أن دتجىن الىٮر والؿقةا٢ ١ٚؿة أ٩٪ة ٢٧ٕ٩ ٦ٓ ثٌٕ٪ة ابلٕي وال ٢٧ٕ٩ ٣ٛةاؽة املضذ٧ٕةت :اتلقاٌَ

جيت أن يٞرتن ادلاٚٓ إىل ا٢٧ٕ٣ ثةختةذ اإلصؿاءات الالز٦ح ملٕةجلح أقجةب ّة٬ؿة ا٣ٛٞؿ، وأال يٞذرص االمؿ ىلع   :اىػساىث
.  دلؿد ٩٭ش ػريي

 

  : ما هى حمبذ

 

 :  ٌراؿ حٔفييح

دْة٬ؿ أٌٔةء ظؿكح ا٣ٕؽا٣ح ا٣ٕةمليح يف دي٘ٮقي٘ةبلة، 
٬٪ؽوراس، ٦٪ؽدي٨ ثأن املةء ٦ٕرتف ث٫ ٠عٜ ٨٦ ظٞٮق 

 يف ريٮ دي صة٩ريو، 20+اإلنكةن ٝج٢ مؤد٧ؿ ريٮ 
 (اق٥ املىٮر). 2012ا٣ربازي٢، يف يٮ٩يٮ 

 : حفعري

ح ٨٦ الكاكن املع٤يني اذلي٨  ٭ؿ الىٮرة دل٧ٔٮ ُْ د
ينةركٮن يف دْة٬ؿة دؿيم إىل د٘يري ظيةد٭٥ اخلةوح ٧٠ة 
يؽٔٮن إىل دُجيٜ قيةقةت دوحلح ٨٦ مأ٩٭ة أن حتك٨ 

 . بنلك ٦جةرش ظيةد٭٥ احلٮ٦يح
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  :ما هى مكروه

 
 

 : حفعري

٥ ٨٦ أن ٬ؾه الىٮرة  الن / ىلع الٗؿ اإٔل
د١ٕف وٮرة إجيةثيح ٨ٔ ا٢ُٛ٣، إال ا٩٭ة 
دـيط ٨ٔ ٩ةّؿ٩ة املنلكح الؿاحكيح ثرتك٪ة 

٩ٕذٞؽ أن اتلرباعت اجلٞؽيح وظؽ٬ة ٠ٛي٤ح 
ل٤ٌٞةء ىلع الالمكةواة وىلع ا٣ٛٞؿ امل٪ترش 

 يف دميٓ ثٞةع ا٣ٕةل٥؛ 

يؿىج مالظْح أ٫٩ يف ٬ؾه احلة٣ح، ٚإن 
إرٚةق وٮرة امل٤ٕٮ٦ةت النؼىيح ل٢ُٛ٤ 

ٮع االقةيس ل٤ىٮرة  . ٨٣ د٘ري املًٮ

 
 

 :اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

 ". ًْ"إىل " حنَ " خاكؿ جتِب اظخزساـ اليغث كالؿٔر األةٔيث اىيت تعاغس ىلع إداٌث فهصة أف اتلربع يػين دائٍا 

 ىلع قبي٢ املسةل، ظةول ٠ذةثح د٤ٕيٜ يٞٮل . دٕـيـ ٝؽرة األٚؿاد واملضذ٧ٕةت ىلع د٘يري ظيةد٭٥/ الؿقةا٢
 ". ي١٧٪ٟ إظؽاث د٘يري يف ظيةد٭٥"ثؽال ٨٦ " املضذ٧ٕةت املع٤يح دٕيؽ ث٪ةء ٦٪ةزهلة وظيةد٭ة"

 ٦٪ٛؾ/د٥ٔ ثؽال ٨٦ ٥٤ٕ٦/ ظةول أن دْ٭ؿ امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح اإل٧٩ةايح ٧٠عٛـ / الىٮر  . 

 ".ًْ"ك " حنَ"حماكىث حػضيض الؼػٔر ةاالُخٍاء إىل اإلنعاُيث املؼرتكث ةسال ٌَ إداٌث تؼمري املجخٍػات غرب اتلٍيزي ةني 
 . ا٣يت دذُؿق لألقجةب ثؽال ٨٦ اآلزةر ٦٪ةٝنح ٌٝةية ا٣ٛٞؿ والالمكةواة 

 اتلُؿق إىل دور املؤقكةت واجل٥ْ ا٣ٕةمليح ثؽال ٨٦ ا٣رتكزي ىلع األمؼةص املٕ٪حني ٍٚٞ/ الؿقةا٢ . 

 ظةول اقذؼؽام وٮر دلؿدة أو رمـيح ثؽال ٨٦ وٮر ألمؼةص يٕة٩ٮن ٨٦ ا٣ٛٞؿ امل٤ُٜ والالمكةواة / الىٮر
 .واحلؿ٦ةن

 . جتِب الؿٔر كالصظائو اىيت حظٓص االػزاص نقدايا أك جتصدًْ ٌَ إنعاُحخًٓ

 ظةول اػذيةر الىٮر ا٣يت دْ٭ؿ أن املضذ٧ٕةت املع٤يح د٢٧ٕ قٮية ث٘يح إظؽاث اتل٘يري ،ثؽال ٨٦ الىٮر أو / الىٮر
 . أرشَح ا٣ٛيؽيٮ ا٣يت دْ٭ؿ ٦ٕة٩ةة االمؼةص

ٔذج اخلريم"خاكؿ جتِب  ٔخيس ملؼلكث اىفلص كالالمعاكاة" اجلٍ  . يف اىػالً الصايم إىل أف املاؿ ْٔ احلو ال

ٔار يػهط الٔفع املػلس كابلدد غَ اتلساةري الالزٌث حلو املؼالك  . خاكؿ ادلرٔؿ يف خ

 يٮرو يف احلٮم ي٧ك٨ أن ي٘ري ظيةة ا1٢ُٛ٣" ظةول جت٪ت ٔجةرات منةث٭ح ل/ رقةا٢  ". 

 ظةول اتل٤ٞي٢ ٨٦ ا٣رتكزي ىلع ا٣ٕال٦ح اتلضةريح ل٤ٮاك٣ح/ الىٮر . 
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دأ  ػػاملب
 :اثلاين

 

ٔـ اىفًٓ  ٔاء يف ظياكٓا املتارش أك اىػاـ، خىت يتعىن ليػٍ اتلٍريو ادلكيق للك ؾٔرة كلك خاىث، ظ
ٔاكع كحػليسات اتلٍِيث  .األفقو ل

 
 ٌاذا يػين ْشا املتسأ يف املٍارظث اىػٍييث؟ 

ٓ احلٞييق (٦س٢ وٮرة أو مٕةر)ال د١ٕف ثٕي أماكل اتلٮاو٢  . قٮى وٮرة ٗري م١ذ٤٧ح أو ٣ُٞح اعثؿة ٨ٔ الًٮ

االمؿ اذلي ينلك حتؽية ظٞيٞية ل٤ٕةم٤ني ثةمل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح اذلي٨ ينٕؿون ثة٤ٞ٣ٜ إزاء جت٪ت اإلٚؿاط يف 

و٦ٓ ذلٟ، ظىت يف ظة٣ح اتلٮاو٢ ا٣ٞةا٥ ىلع الؿقةا٢ ا٣ٞىرية، دؿيم ٬ؾه اجل٭ٮد إىل د٪ٮيؿ الؿأي . دبكيٍ وتنٮي٫ املٕىن

.  ا٣ٕةم وتنضي٫ٕ ىلع ٚ٭٥ أ٢ٌٚ أليح ظة٣ح إ٧٩ةايح أو ٢٧ٔ إنكةين

  : ما هى حمبذ

 

 :  ٌراؿ حٔفييح

 دذٮاصؽ أجنيال ودٮ٦ةس أوكيٟ يف مكتنىف إ٤ٝييم 
ث٧ؽي٪ح أبيش، تنةد، ظير د٤ىق اث٪٭٧ة ٦ةلٟ ٔالصة 

 .  ٨٦2012 مؿض قٮء اتل٘ؾيح احلةد يف ٚربايؿ 

ظى٢ وادلي ٦ةلٟ وإػٮد٫ ىلع مكةٔؽات ٗؾاايح، 
ويؿصٓ . أل٩٭٥ اك٩ٮا م٤ـ٦ني ثةمل١ٮث يف املكتنىف

قجت االز٦ح ا٣٘ؾاايح احلةحلح إىل اجلٛةف النؽيؽ 
 ) اق٥ املىٮر(. واملٌةربح يف الك٤ٓ ا٣٘ؾاايح
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  :ما هى مكروه

 
 

 : حفعري

٨ٔ قيةٝ٭ة احلٞييق وذلٟ " ٦ةلٟ"ػؿصخ وٮرة 
وٮرة . ث٭ؽف دٌؼي٥ ظةتل٫ الٌٕيٛح وابلبحكح

ا٢ُٛ٣ ٦ةلٟ و٬ٮ وظيؽ واعٍر و٬ـي٢ بكجت 
 ،٫ٕ ٦ٕة٩ةد٫ ٨٦ قٮء اتل٘ؾيح حتي٢ ىلع ػُٮرة ًو

عذ٫ ٠ؾلٟ الؿقة٣ح املؿٚٞح ٦ٓ  األمؿ اذلي أًو
 .  الىٮرة

جيت ان دذ٨٧ٌ ٬ؾه الىٮرة ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٦ٛى٤ح 
. ودٝيٞح د١ٕف ا٣ٞىح احلٞيٞيح هلؾا ا٢ُٛ٣

واأل٢ٌٚ ٨٦ ذلٟ ٬ٮ ٔؿض الكيةق اذلي د٥ ٚي٫ 
 ). ا٩ْؿ املسةل امل٪ىٮح ث٫(اتلٞةط ٬ؾه الىٮرة 

 

:  اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا
 

 . خاكؿ جتِب اىػٌٍٔيات كاىرتكزي كسر اإلماكف ىلع اتلسكيق يف ؾدث الؿٔرة أك املػئٌث

 دل٥ٔ األَٛةل ] اق٥ ابلرل[ا٢٧ٕ٣ ٦ٕ٪ة يف ا٣ٞؿى وابلرلات اجلةايح يف "ظةول اقذؼؽام ٔجةرات ممةز٤ح ل / رقةا٢
مكةٔؽة أيذةم أٚؿيٞية املىةثني "ثؽال ٨٦ اقذؼؽام ٔجةرات ٦س٢ " املىةثني ثٛريوس ٩ٞه امل٪ةٔح امل١تكجح واإليؽز

 ." ثةإليؽز

وػةوح املؤقكةت املع٤يح ) ودةريغ احلؽث وامل٪٧ْةت واملؤقكةت املٕ٪يح ،خاكؿ حقٍني ٌػئٌات دكيلث غَ األٌاكَ
 . (أو الٮَ٪يح

ظةول إُٔةء اق٥ ابلرل ومٮ٫ٕٝ اجل٘ؿايف . دجٕة لالػذالٚةت ا٣يت دٕؿٚ٭ة لك دو٣ح ٨٦ دول آقية وأٚؿيٞية وأمؿيكة الالدح٪يح
ٓ ادىةالدٟ يف الكيةق امل٪ةقت  .   ك٨ دٝيٞة. واتلٮٝيخ الـ٦ين لًٮ

 ي٤٧ٕٮن ٨٦ أص٢ اتل٘يري] اق٥ ابلرل[األمؼةص اذلي٨ يٕة٩ٮن ٨٦ ٚٞؿ يف "ظةول اقذؼؽام مٕةرات ٦س٢ / رقةا٢ "
 ."  اجلةس يف ا٣ٕةل٥ اجلةيم حبةصح اىل مكةٔؽدك٥"ثؽال ٨٦ 

كؾف ذلافث ابلرل كاالكفااعىيت يػحغ فيٓا اجلاس، كاحلس ٌَ امللارُات ةني ْشق ادلكؿ كبني احلياة يف أيصجلسا أك 
 . إرشاك املٮّٛني املع٤يني إذا أ٦ك٨ يف دى٧ي٥ رقةا٤ك٥ اتلٮاو٤يح.أكركبا

 يىٕت اتلٕةيل ٦ٓ ا٣ٛٞؿ، و٣ك٨ " أو" حن٨ لك٪ة ٠ؾلٟ . ا٩٭٥ اعصـون"جت٪ت املٞةر٩ح اتلبكيُيح ٦س٢ / الؿقةا٢
 ". يىٕت حت٫٤٧ ] اق٥ ابلرل[ا٣ٛٞؿ يف 
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ٛةل ٨ٔ الٮاٝٓ ا٣ٞةيس اذلي يٕحن٫ األَٛةل املع١ٮم ٤ٔي٭٥ ثة٣تكٮل أو وبةجلٮع يف ثرل ٦ة، اتلمصؽ ليٍؼالك،  دون اإٗل
ظةول جت٪ت دٞؽي٧٭ة يف رقةا٢ اتلٮاو٢ اخلةوح ثٟ ثةٔذجةر٬ة . ٧ٚة يه إال احلٞيٞح املـريح ا٣يت يذؼجٍ ٚي٭ة ٬ؾا ابلرل

 . احلٞيٞح الٮظيؽة

ح اكم٤ح ٨٦ ٝج٢ املذ٤ٞني لؿقةا٢ االدىةل حشنص أف اىفصد يٍكَ يف نرري ٌَ األخياف اغختارق ممرال بلرل  أو ٝةرة أو دل٧ٔٮ
 . ا٣يت دجرش٬ة امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح

 ظةول أن تكذٕؿض ٚبةت خمذ٤ٛح ٨٦ اجلةس ٨٦ ػالل الىٮر ثؽال ٨٦ االقذؼؽام اجل٧ُٰ لىٮر األَٛةل / الىٮر
 .ظةول إّ٭ةر د٪ٮع األدوار اذلي ي٤ٕج٫ الؿص٢ واملؿأة. أو وٮر األ٦٭ةت ٦ٓ أث٪ةا٭٨

 / خاكؿ اظخػادة اتلػليس

 وإذا أ٦ك٨، ٔؿض املنةلك بنلك مٮقٓ، ٦ٓ مؿااعة أقجةب . حتؽيؽ اجلٮا٩ت اإلجيةثيح والك٤جيح بلرل ٦ة/ الؿقةا٢
 ". املكةٔؽة يه احل٢"وآزةر ٬ؾه ا٣ْة٬ؿة ثؽال ٨٦ نرش ١ٚؿة أن 

 ق٤ك٤ح ٨٦ الىٮر ا٣يت دٕؿض ػُٮات املرشوع ودٞؽم (" دٞةريؿ مىٮرة "ًٓ يف أذجةرك اقذؼؽام / الىٮر
 . )٤ٕ٦ٮ٦ةت أكرث ٨ٔ ال٤ُٞح، ىلع قبي٢ املسةل

 ألن ٬ؾا ٝؽ يُٰٕ ا٩ُجةاع ثأن اتلرباعت ككٍا ْٔ احلاؿ ةاىجعتث ليٍتسأ األكؿ، خاكؿ جتِب اىرتكزي فلك ىلع اتلرباعت،
وظؽ٬ة يه الكبي٢ الٮظيؽ إل٩٭ةء ا٣ٛٞؿ أو املكةٔؽة يف اتلىؽي لألقجةب الكيةقيح واالٝذىةديح الاك٦٪ح وراء دٛة٥ٝ 

 .ّة٬ؿة ا٣ٛٞؿ والالمكةواة

 

 . احلس كسر اإلماكف ٌَ حلميع الؿٔر

وٝؽ يتكجت دُٞيٓ الىٮر ٨٦ دٌؼي٥ األمٮر أكرث ممة ٤ٔي٫ يف الٮاٝٓ ػةوح ٔ٪ؽ٦ة يذ٤ٕٜ األمؿ ثىٮر د١ٕف ٚٞؿ وبؤس 
 . ًٕٚل قبي٢ املسةل، ٝؽ يجؽو ا٢ُٛ٣ ٦٭ضٮرا ٨٦ ٝج٢ أٚؿاد أرسد٫، ثح٪٧ة الكيةق احلٞييق ١ٔف ذلٟ. االَٛةل

 

 . إرفاكالؿٔر ةخػييق دكيق

 . إن ٗيةب الكيةق احلٞييق لىٮرة أو مٕةر، ي٧ك٨ ان جي٢ٕ ٨٦ ظة٣ح واظؽة د٧س٢ قاكن ٝةرة ثأك٤٧٭ة

٨ املٮٝٓ اجل٘ؿايف يعةت ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨ٔ احلة٣ح ٔو أ٦ة خبىٮص الىٮر، ٨٧ٚ اجلؽيؿ ذ٠ؿ االق٥ . جيت أن دذ٨٧ٌ اتلًٮ
.  (قٮاء اك٩ٮا أصة٩ت أو قاكن حم٤يني)ا٣ٕةاٌل والنؼيص لألمؼةص اذلي٨ د٥ دىٮيؿ٥٬ 
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دأ  ػػاملب
: اثلاىد

 

جتِب اظخزساـ الؿٔر كالصظائو اىيت كس حػضز األفاكر اجلٍميث أك اتلٍيزي أك اإلذارة جتاق 
 . األػزاص كاألٌاكَ

 

 ٌاذا يػين ْشا املتسأ يف املٍارظث اىػٍييث؟ 

دذُؿق امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح يف أ٤ٗجيح وٮر٬ة إىل مٮاًيٓ مبي٭ح ثجٌٕ٭ة ابلٕي، دذ٧س٢ اعدة يف وٮر د١ٕف ٚٞؿ 
جح يف اتلأزري يف املذ٤يق، . االَٛةل او ا٣جكةء رٚٞح أث٪ةا٭٨ يف امل٪ةَٜ اجلةايح ٚجٌٕ٭ة ي٤٘ت ٤ٔي٫ ا٣ُةثٓ الك٤يب ٗر

.  وابلٕي االػؿ ي١ٕف ٚؿظح اجلةس ثذ٤ٞي٭٥ مكةٔؽات ٨٦ ٝج٢ امل٪٧ْةت ٗري ظ١ٮ٦يح
 

ٔـ ةٓا ْؤالء األػزاص يف خياحًٓ اخلاؾث ٔاىب اجلٍميث يف االغختار األدكار اىجؼمث اىيت يل  . كاغبلا ٌا ال حأرش ْشق اىل

ويكةٔؽ ا٩تنةر٬ة املذ١ؿر ىلع إدا٦ح األقُٮرة ا٣ٞةا٤ح ثأن ا٣ٛٞؿ ّة٬ؿة َجيٕيح و٣حف ٩تيضح ٣ٕٮام٢ اصذ٧ةٔيح أو 
 . اٝذىةديح أو قيةقيح

 

  : ما هى حمبذ

 

 :  ٌراؿ حٔفييح

 درتأس الكيؽة ٗالديك٧ي٭يٟ، املؽيؿة املةحلح 
اق٥ [اإل٤ٝي٧يح يف ٦٪٧ْح ٗري ظ١ٮ٦يح حم٤يح 

،ورمح ٢٧ٔ ظٮل اتل٧ٮي٢ األو٘ؿ  ]امل٪٧ْح
ثةتلٕةون ٦ٓ زمالء ٨٦ ٦ةدٮبٮ، زي٧جةثٮي، أكذٮبؿ 

  (اق٥ املىٮر). 2013
 : حفعري

دْ٭ؿ الىٮرة امؿأة ز٦جةثٮيح، تن٢٘ ٦٪ىجة ٝيةدية يف 
٦٪٧ْح ٗري ظ١ٮ٦يح حم٤يح، دٞٮم ثذٞةق٥ ٦ٕةرٚ٭ة ٦ٓ 

زمالا٭ة، ثؽال ٨٦ أن د٧س٢، ىلع قبي٢ املسةل، ٝيةم 
 . مٮّٙ االاغزح ادلوحلح ثذؽريف الكاكن املع٤يني
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  :ما هى مكروه

 
 

 : ٌراؿ حٔفييح

يف إَةر مح٤ح ملعةربح املضةٔح يف ا٣ٞةرة الك٧ؿاء، ٝةم 
أظؽ املنة٬ري يف اعل٥ الكح٪٧ة ثـيةرة لألَٛةل 

٪ؽيني  . األٗو

 : ٌراؿ حٔفييح

٭ؿ الىٮرة أظؽ املنة٬ري يف اعل٥ الكح٪٧ة وأظؽ  ُْ د
ح  ا٣ٕةم٤ني يف دلةل دٞؽي٥ املٕٮ٩ح ادلوحلح ثؿٚٞح دل٧ٔٮ
٨٦ االمؼةص املكذٛيؽي٨، ظير أن ٬ؾه الىٮرة ٝؽ 

. دتكجت يف اػذالل اتلٮازن يف الك٤ُح والالمكةواة
إذ ال حيذٮي اتل٤ٕيٜ املؿٜٚ ٦ٓ الىٮرة ىلع دٛةوي٢ 
ظٮل الكيةق ا٣ٌٕٛل أو ادلور اذلي د٤ٕج٫ النؼىيح 

املن٭ٮرة أو ا٣ٕةم٢ اإلنكةين أو ا٣ٛؿق املع٤يح إلجيةد 
ٓ ا٣ٞةا٥  .   ظ٢ ل٤ًٮ

 

 : اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

.  يجتيغ أف تعاًْ الؿٔر كالصظائو يف فًٓ اثللافث ةسال ٌَ جٓيٓا أك حبعيمٓا
 

 أز٦ح "أو " إ٩ٞةذ ظيةة ٢َٛ"ظةول جت٪ت اقذؼؽام النٕةرات ا٣يت د٪٢ٞ اتل٧ٕي٧ةت اخلةَبح ٍٚٞ ٦س٢ / رقةا٢
ودٕـيـ ا٣ٞٮا٣ت اجل٧ُيح ا٣يت د٭ؽف إىل إزةرة النٛٞح أو ٤َت الىؽٝح أو اتل٤ٞيه ٨٦ االدىةالت " ا٣٘ؾاء اآلقيٮيح

ٓ ٨٦ ٝج٢ الكاكن املع٤يني جيت . اتل٪٧ٮيح يف الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت دجة٣ٖ يف إّ٭ةر احلأس أو دْ٭ؿ ا٣ٞجٮل الك٤يب ل٤ًٮ
ًٕٚل قبي٢ املسةل، ٝؽ يىجط ثرل ٦ة مؿادٚة ٣ْة٬ؿة ٦ٕي٪ح، ٦س٢ إزيٮبية واملضةٔح أو روا٩ؽا .  دٞؽي٥ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ظٮل الكيةق

 . واإلثةدة اجل٧ةٔيح

 ظةول جت٪ت ػ٤ٜ أو ٝجٮل أو اقذؼؽام الىٮر، وػةوح وٮر األَٛةل اذلي٨ يٕة٩ٮن ٨٦ قٮء اتل٘ؾيح / الىٮر
ظةول دؿويش ٦ٛ٭ٮم اتل٪٧يح ٨٦ ػالل ٦٪ْٮر الرشا٠ح ٨ٔ َؿيٜ اتل٤ٞي٢ ٨٦ وٮر ٧ٔةل . واذلي٨ يُٰ٘ اذلثةب وصٮ٬٭٥

االاغزح واملكذٛيؽي٨ املع٤يني، ظير أن ٬ؾه الىٮر دٕـز اػذالل اتلٮازن يف الك٤ُح والالمكةواة ثني واك٣ح اتل٪٧يح 
 . والكاكن املع٤يني

ٔـ ةٓا العاكف املديئف ٔدات اىيت يل ، خاكؿ إظٓار نرثة االػزاص اىػاميني يف دلاؿ اتلٍِيث، كجتِب اتللييو ٌَ املجٓ
٥٤ٕ٦ ٧٠ة تكة٥٬ يف تنٮي٫ / ألن ٬ؾا االمؿ ي١ٕف وٮرة ٤٘٦ٮَح ٨ٔ ا٣ٕةم٢ اإل٧٩ةيئ ادلويل وحترصه يف ػة٩ح مكةٔؽ 

 . وٮرد٫، ٧٤ٔة ا٫٩ يٕذرب ٦٪ٞؾا ظٞيٞية
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ٔا حٍريو كاكع العاكف املدييني اذليَ يكافدٔف وي٢٧ٕ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٕةم٤ني يف دلةل اتل٪٧يح يف مٮَ٪٭٥ األوٌل ، ذلا خاكل
 .ىلع املعخٔل املدٌل فس اىفلص كغسـ املعاكاة

 

 ؾٔرة ٍُميث جسيسة؟ : لفو حغٍصق العػادة

وظٞيٞح أن ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪٧ْةت دٕرتف ث٧كؤوحلذ٭ة ٨ٔ الىٮر والؿقةا٢ الك٤جيح ا٣يت اصذةظخ وقةا٢ اتلٮاو٢، دٕذرب 
مؼه "إ٩٪ة ال ٩ؿظت ٠ؾلٟ ث١ٛؿة اال٩ذٞةل الرسيٓ ٨٦ وٮرة . ػُٮة ٦٭٧ح جيت ان حتْٯ ثرتظيت واظرتام ا٣ٕةل٥

ري قٕيؽ و٣ك٨ ٩ؤيؽ بنؽة اجل٢ٞ ادلٝيٜ لألظؽاث واملٮاٝٙ ادلرا٦يح ٦ٓ ". ٢َٛ د٧٘ؿه الكٕةدة"إىل وٮرة " ٚٞري ٗو
٨٦ اجلٌل أ٩٪ة احلٮم، أ٦ةم ا٣ٕؽيؽ ٨٦ الىٮر الك٤جيح ا٣يت د١ٕف / "ي٪ه ا٣ٞة٩ٮن ىلع. اظرتام ٝي٥ و٦جةدئ ٦ؽو٩ح الك٤ٮك

ألن جتة٤٬٭ة يذٕةرض ٦ٓ روح ٬ؾه املؽو٩ح ا٣يت . املٕة٩ةة اإلنكة٩يح واحلؿ٦ةن النؽيؽ، وا٣يت ال ي٧ك٨ جتة٤٬٭ة ثٕؽ اآلن
".  د٭ؽف إىل د٧سي٢ واٝٓ ظيةة اجلةس ٦ٓ اظرتام ظكةقحذ٭٥ وكؿا٦ذ٭٥ 

 

دأ  ػػاملب
: الصاةع

 

ٔافلث رصحيث كإةالغ  غسـ اظخغالؿ الؿٔر أك الصظائو أك احلاالت مٔفٔع ادلراظث دكف م
ً/ أك آةائًٓ )األػزاص املػِحني   (أكحلاء أمْٔر

 

 ٌاذا يػين ْشا املتسأ يف املٍارظث اىػٍييث؟ 

جيت إػُةر ٬ؾا . ٝج٢ اتلٞةط وٮرة أو دٮزيٜ ٝىح ٦ٕي٪ح، جيت احلىٮل ىلع مٮاٚٞح ظؿة ووأيح٨٦ َؿف املٕين ثةألمؿ
ممة يٕين احلىٮل ىلع املٮاٚٞح ىلع اقذؼؽام . األػري ثأن ٍٚٞ امل٤ٕٮ٦ةت ا٣يت ٝؽ٦٭ة يه ا٣يت قحذ٥ اقذؼؽا٦٭ة ال ٗري

٨ أرس٥٬  امل٤ٕٮ٦ةت النؼىيح لألمؼةص اذلي٨ د٥ دىٮيؿ٥٬، ث٧ة يف ذلٟ ٝىه ٨ٔ ظيةد٭٥، ٌٚال ٨ٔ وٮر هل٥ ٔو
 . وحميُ٭٥

، ٣حف ٨٦ امل٧ك٨ داا٧ة احلىٮل ىلع املٮاٚٞح، و٣ك٨ (يف ظة٣ح احلنٮد ٦سال)ويؽرك ا٣ٞة٩ٮن أ٫٩ يف ثٕي احلةالت 
وٝؽ يكٮن ٨٦ املٛيؽ، ىلع قبي٢ املسةل، أن . يٮىص ثةلؿصٮع داا٧ة إىل ا٣ٞة٩ٮن ودُجيٜ ا٣ٞي٥ االقةقيح ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة

ت ٕٚال يف رؤيح ٬ؾه الىٮرة " ٩ٌٓ أ٩ٛك٪ة ماكن ٬ؾا النؼه و٩تكةءل  ، أو أن تكذؼؽم ٬ؾه (أو ٣ٕةا٤يت/ يل و)٢٬ أٗر
 " الؿقة٣ح ل٤تكٮيٜ أو دمٓ اتلرباعت أو اتلٮاو٢ ٦ٓ ٦٪٧ْةت أص٪بيح؟ 
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و٨٦ امل٭٥ ىلع امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح أن . ًٓ يف أذجةرك أن ثٕي األمؼةص ال يؿيؽون نرش ثية٩ةد٭٥ النؼىيح
و٨٦ امل٭٥ أيٌة أن دكٮن ىلع ٥٤ٔ مكجٜ . ترشح ل٤٪ةس االزةر املرتدجح ىلع املنةركح يف االدىةل املؿدجٍ ث٧ضةل اتل٪٧يح

ويف ثٕي احلةالت، ٝؽ يكٮن ٨٦ . ثةخلىةاه اثلٞةٚيح بلرل ٦ٕني ٔ٪ؽ دمٓ امل٤ٕٮ٦ةت وابلية٩ةت ٨ٔ مرشوع حمٌل
ٮع املٮاٚٞح . الرضوري االقذٕة٩ح ث٧رتص٥ ٚٮري أو ٦رتص٥ حمٌل وي٧ك٨ االَالع ىلع مـيؽ ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت ا٣يت د٭٥ مًٮ

 .  ٨٦ ٬ؾه الٮزيٞح5يف ا٣ٛى٢ 

 

  : ما هى حمبذ

 

 :  حفعري

ييح من٭ؽا ألظؽ  يْ٭ؿ ٬ؾا الؿق٥ اتلًٮ
املىٮري٨ املع٤يني و٬ٮ يف ظٮار ٦ٓ االمؼةص 

دلى ٬ؤالء االمؼةص . اذلي٨ ٝةم ثذىٮيؿ٥٬
احلٜ يف إُٔةء مٮاٚٞذ٭٥ وال١نٙ ٨ٔ 

٤ٕ٦ٮ٦ةد٭٥ النؼىيح، ا٣يت قحنةر إحل٭ة يف 
ي٧ك٨ ل٧٤ىٮر . اتل٤ٕيٞةت املىةظجح ل٤ىٮرة

املعٌل املكةٔؽة يف ٚذط ثةب احلٮار واتلٮاو٢ 
 . ٦ٓ األمؼةص اذلي٨ ٝةم ثذىٮيؿ٥٬

 

 

:  اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا
 

ؿاٚيح لألٚؿاد، جيت ٤َت إذن . ظةول ٚذط صرس اتلٮاو٢ ٦ٓ األمؼةص اذلي٨ دىٮر٥٬ ٔ٪ؽ اقذؼؽام الىٮر ا٣ٛٮدٗٮ
إن الىٮر ا٣ٕة٦ح ملض٧ٮاعت ٠جرية أو ل٤عنٮد، ا٣يت يىٕت ٚي٭ة . ٠ذةيب أو مٮاٚٞح مٛ٭يح ىلع األ٢ٝ ٨٦ املٕ٪حني ثةألمؿ

ًٓ يف أذجةرك أ٫٩ ٝؽ . ظيس٧ة أ٦ك٨، اقذؼؽم ٧٩ٮذج املٮاٚٞح. اتلٕؿف ىلع االمؼةص، ال دذ٤ُت ٧ٔٮ٦ة املٮاٚٞح
وإذا ل٥ يك٨ ٨٦ . يكٮن ٨٦ الرضوري دؿدمذ٭ة ػُية أو ٨٦ ػالل ٦رتص٥ مٛٮي جل٤ٕ٭ة ٦ٛ٭ٮ٦ح ل٧٤ضذ٧ٕةت املع٤يح

 . امل٧ك٨ احلىٮل ىلع مٮاٚٞح ٠ذةثيح، يججيغ دٞؽي٥ دٛكري واًط ورصيط حليثيةت ٤َت املٮاٚٞح

 أي٨؟ ٦ة ا٣٘ةيح؟ ٦ىت وإىل ٦ىت؟ / ُاكغ نيفيث اظخزساـ الؿٔر اىيت اتللمج أك املػئٌات امللسٌث

 ملكةٔؽة املٕ٪حني ثةألمؿ ىلع ٚ٭٥ أ٢ٌٚ ل١يٛيح اقذؼؽام ثية٩ةد٭٥ النؼىيح غصض ةػـ األٌريث لؿٔر كرظائو
 . وٝىى٭٥

ىلع ٥٤ٔ دةم ثةآلزةر أ٫٩ ٔ٪ؽ االقذٕة٩ح ث٧رتص٥، ظةول اتلأكؽ ٨٦ أن املرتص٥ ا٤َٓ أو ىلع األ٢ٝ ٚ٭٥ روح ا٣ٞة٩ٮن، و
ٮع   ). االمؿ ٗري ممك٨ يف ثٕي احلةالت(املرتدجح ٨ٔ املنةركح يف ٬ؾا املًٮ
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ٔافلث، ، وإُٔةء دٛةوي٢ ٨ٔ )ٔ٪ؽ االٝذٌةء( ك٨ دٝيٞة ٝؽر املكذُةع يف تكضي٢ االق٧ةء كبٍجصد خؿٔلم ىلع امل
ٓ واملاكن  . الًٮ

ىلع )٨٦ الالزم حتؽيؽ ظؽ ز٦ين القذؼؽام الىٮر وامل٤ٕٮ٦ةت . جيب غسـ اظخزساـ املػئٌات إىل أجو غري معىم
 . ( ق٪ٮات3 إىل 2قبي٢ املسةل، ٨٦

ٔافلث ىلع . إف مجع املػئٌات غَ األلفاؿ ْٔ أمص يف اغيث احلعاظيث كٌَ الرضكرم حتسيس الؼزؽ اذلم حيق هل امل
  ال٤ضٮء ل٧٤ٮّٛني املع٤يني تلعؽيؽ .احلؿٔؿ ىلع ؾٔر أك ٌػئٌات غَ اىمفو

٤يٟ ان / ال د٤ذٍٞ وٮرة ٢ُٛ٣ دون مٮاٚٞح األثٮي٨ . األمؼةص امل٪ةقبني هلؾه ا٣٘ةيح يف دلذ٧ٓ ٦ٕني أوحلةء األمٮر، ٔو
 ٨٦ 6ل٤عىٮل ىلع ٤ٕ٦ٮ٦ةت إًةٚيح، ا٩ْؿ ا٣ٛى٢ . دذأكؽ د٧ة٦ة ٨٦ ٚ٭٧٭٥ ل٤٘ةيح الاك٦٪ح وراء اتلٞةط وٮرة ٤ُٛ٣٭٥

 . ٬ؾه الٮزيٞح اخلةص حب٧ةيح ا٣ُٛٮ٣ح

 .  اخلةص ثةملٮاٚٞح ل٤عىٮل ىلع ٤ٕ٦ٮ٦ةت أوىف ظٮل اتلٞةط الىٮر ودٮزيٜ ا٣ٞىه5يؿىج الؿصٮع إىل ا٣ٛى٢ 

 

ٔافلث  : مالخظث خبؿٔص احلؿٔؿ ىلع امل

إذ يججيغ االَالع ىلع . أو حتؽيؽ ٬ٮيح مؼه يف وٮرة ال دذ٤ُت اال٦ذسةل د٤ٞةاية ل٤ٞة٩ٮن/ احلىٮل ىلع مٮاٚٞح و 
إن املجةدئ اتلٮصي٭يح ل٤ٞة٩ٮن والى١ٮك واملٕةيري . ا٣ٞة٩ٮن ودُجيٜ ٦ٞذٌيةد٫ ٝج٢ دى٧ي٥ وٮرة أو رقة٣ح و٣حف ثٕؽ ذلٟ

.  ادلوحلح يججيغ أن تنلك ٩ُٞح مؿصٕيح الختةذ أي ٝؿار
 

دأ  ػػاملب
: اخلامط

 

احلصص ىلع أف حكٔف ليداالت مٔفٔع ادلراظث اىفصؾث جللو كؿؿًٓ اخلاؾث ةأُفعًٓ  
 

 

 ٌاذا يػين ْشا املتسأ يف املٍارظث اىػٍييث؟ 

، ٚ٭ٮ ي٧ةرس دأزريا ٠جريا ىلع ٠يٛيح ٚ٭٥ ("املذعؽث ثةق٥")يف ظة٣ح " ػجريا " يٕذرب النؼه اذلي يؿوي ٝىح ٦ٕي٪ح 

و٨٦ املكذعك٨ . ثإػجةر ٝىذ٫ ٦ٓ د٫ٕٚ إىل حت٤ي٤٭ة ٨٦ ٦٪ْٮره اخلةص) أو األمؼةص(ظةول الك٧ةح ل٤نؼه . ا٣ٞىح

.  أن يذ٥ إدراج وص٭ةت ٩ْؿ خمذ٤ٛح ث٭ؽف الٮٝٮف ىلع ظض٥ ظة٣ح ٦ٕي٪ح ودٕٞيؽاد٭ة وجت٪ت إماك٩يح ٢ٞ٩ االٚاكر اجل٧ُيح
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  : ما هى حمبذ

 

 :  حفعري

إذا ٧ٝ٪ة ثذٞكي٥ مةمح اتل٤ٛـيٮن إىل ٝك٧ني، 
. ٚإ٩٪ة ٩ٕؿض َؿيٞح خمذ٤ٛح تلُ٘يح ظؽث َةرئ
٭ؿ دؽػ٢ ملذعؽث رقيم  ُْ ًٕٚل قبي٢ املسةل، ي

حمٌل أن الكاكن املع٤يني ينةركٮن ثِ٭٧ح يف 
أننُح د٪٧ٮيح أو أ٧ٔةل إنكة٩يح وي١٧٪٭٥ اتلٕجري 

 . ٨ٔ آراا٭٥ ووص٭ةت ٩ْؿ٥٬ ىلع اهلٮاء ٦جةرشة

 

 
 

  : ما هى حمبذ

 

  :ٌراؿ حٔفييح

ىلع راديٮ " ديٌل ٩يٮز"ٔجري ٚيى٢، ٦ٞؽ٦ح ثؿ٩ة٦ش 
٬ؿصحكة، دذعؽث ٨ٔ اال٩ذؼةثةت الؿاةقيح املٞج٤ح يف 

 . 2012وٮ٦ةحلال٩ؽ يف ٩ٮ٧ٚرب 

 

 
 

 : اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

حثتج نشلم أف العاكف املدييني يؼاركٔف ةفػاحلث (ٌَ رالؿ العٍاح ليِاس ةصكايث كؿؿًٓ ٌَ رالؿ ٌخدسث رظيم 
 ةاظخزساـ (، كاتلػتري ةقٍري املخلكً )يف االنؼمث اتلٍِٔيث كاالغٍاؿ االنعاُيث

 ٨٦ مأ٫٩ أن يؤزؿ إجيةثة ىلع حتٮي٢ اتلٮازن إىل النؼه اذلي يؿوي ا٣ٞىح واتلضؿبح، ممة يٛكط ")حنَ"أك " أُا"القٍائص 
٬ؤالء "أو " ٥٬"ظةول جت٪ت د٧ٕي٥ دل٧ٮاعت خمذ٤ٛح ٨٦ األمؼةص ٨٦ ػالل ٔجةرات ". حن٨"و " دلي٪ة"املضةل ل 

 ".  األمؼةص

ٔق غِس نرشق  . حأكس ٌَ أف ٌػىن اىلؿث لً يخغري أك غري مؼ

 ٮح يف ا٣جكؼح اجل٭ةايح/ الؿقةا٢  . ٔ٪ؽ إًةٚح اجله أو دٕؽي٫٤، ٥ٝ ثةإلمةرة إحل٫ ثًٮ

جيب أف حسرؾ أف الؿٔر اىيت تعخزسٌٓا املِظٍات غري احلهٌٔيث اغبلا ٌا تؼٍو اىجعاء كاأللفاؿ لٔؾف خاىث 
 . املجخٍػات املدييث اىيت حػاين ٌَ اىفلص
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 ري٥٬/ الىٮر  . ػ٤ٜ اتل٪ٮع ٨٦ ػالل اتلٞةط وٮر دذ٨٧ٌ الؿصةل وكجةر الك٨، واألمؼةص ذوي اإلاعٝح ٗو

 اثؾل لك ٦ة يف وقٕٟ . دؾ٠ؿ أ٫٩ يف االدىةالت اإل٧٩ةايح، اغبلة ٦ة تُنة٬َؽ املؿأة و٣ك٨ ال يُك٧َٓ وٮد٭ة/ الؿقةا٢
 . جل٢ٕ جتةرب ووص٭ةت ٩ْؿ املؿأة ظةرضة يف رقةا٤ٟ

 

دأ  ػػاملب
: العادس

 

 ٌػصفث ٌا إذا اكف األػزاص يصغتٔف يف الهؼف غَ ْٔيخًٓ أـ ال، ىلع اف حترتـ دائٍا رغتخًٓ 

 

 
ٌاذا يػين ْشا املتسأ يف املٍارظث اىػٍييث؟ 

ت ثٕي االمؼةص، اذلي٨ ٤٩ذٍٞ وٮر٥٬ او نكذ٧ٓ لؿوايةد٭٥، ثأن دجرُش ٤ٕ٦ٮ٦ةد٭٥ النؼىيح وذلٟ ألقجةب   ال يٗؿ
جذ٭٥. أ٦٪يح ٝؽ يكٮن دلى ثٕي االمؼةص أو املض٧ٮاعت خمةوف صؽيح ٨٦ أن . ذللٟ جيت ٤ٔيٟ داا٧ة اظرتام ٗر

و٨٦ امل٭٥ أيٌة حتؽيؽ ٦ة إذا اكن قحذ٥ . امل٤ٕٮ٦ةت ا٣يت أٚىعٮا ٔ٪٭ة دىجط ٤ٔ٪يح او تُك٭٢ ٤٧ٔيح اتلٕؿف ٤ٔي٭٥
٦س٢ ا٣ٕ٪ٙ ا٣ٞةا٥ ىلع ٩ٮع )حتؽيؽ أو دٞؽي٥ دٛةوي٢ مؼىيح ٨ٔ األَٛةل، ػةوح إذا اك٩ٮا ي٪٤ٞٮن ٝىىة ظكةقح 

.  (اجلجف
 

ىحط ٌَ املعخؿٔب فلك اخرتاـ نصاٌث االػزاص اذليَ يؼاركٔف كؿؿًٓ، ةو جيب اتلفهري أيقا يف محايث اىفئات 

.  القػيفث

  : ما هى حمبذ

 

  :ٌراؿ حٔفييح

تنةرك يةق٧ني، ا٣يت اك٩خ ًعيح ٣ٕ٪ٙ ٦زنيل َي٤ح 
ٚرتة َٮي٤ح، يف مح٤ح ماكٚعح ا٣ٕ٪ٙ ا٣ٞةا٥ ىلع ٩ٮع 

ح ٨٦ ا٣جكةء املع٤يةت وٝؽ . اجلجف ا٣يت ٧ْ٩ذ٭ة دل٧ٔٮ
ح ٨٦ د٥ٔ ٦٪٧ْةت ٗري ظ١ٮ٦يح  اقذٛةدت املض٧ٔٮ

. 2014يف ٔؽن يف اعم  ] اق٥ امل٪٧ْح [حم٤يح 
  :حفعري 

٭ؿ الىٮر امؿأة تنةرك ثٕٛةحلح يف أ٧ٔةل لرلٚةع ٨ٔ  ُْ د
ٌٝةية ا٣ٕ٪ٙ االرسي، دون ذ٠ؿ اق٧٭ة أو اتلٕؿف 

 . ٤ٔي٭ة ٦جةرشة
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  :ما هى مكروه

 
 

 : حفعري

ٕيح مؼه دٛةصأ ٔ٪ؽ رؤيح وٮرد٫  ط الىٮرة ًو دًٮ

ىلع ا٨٤ٕ٣، و٬ٮ ل٥ يٍٕ مٮاٚٞذ٫ ىلع اقذؼؽام الىٮرة 

ت يف ان يذ٥ اقذؼؽا٦٭ة يف قيةق ٦ٕني  او ل٥ يٕؽ يٗؿ

أل٩٭ة ىلع قبي٢ املسةل ل٥ دٕؽ ذات و٤ح أو لؿب٧ة د٘ري )

  . (الكيةق

 

 : اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

.   دائٍا اظأؿ الؼزؽ ٌا إذا اكف يصغب يف اف يخً اتلػصؼ غييّ
 

ٔادل (غِس مجع املػئٌات كالؿٔر غَ األلفاؿ، جيب ىلع الؼزؽ املصرؽ هل  ٔافلخّ ملٍرو اهليئث ) الٔيص/ ال أف يػمي م
.  املػِيث

 

ح ٦٭ذ٧ة ثةقذؼؽام ثية٩ةد٭٥ النؼىيح،  ٔاب أف نعأهل وظىت لٮ ل٥ يك٨ النؼه أو املض٧ٔٮ  فٍَ الؿ

 . رصاخث ٌا إذا اكف يصغب يف حتسيس ْٔيخّ، ٌع إغمائّ أٌريث ىلع اظخزساـ ْشا اجلٔع ٌَ املػئٌات

ؿاٚيح لألَٛةل لرشط احلىٮل ىلع املٮاٚٞح ٤ت ذلٟ ٨٦ الٮادل . يف أيؿجلؽا، خيٌٓ اقذؼؽام الىٮر ا٣ٛٮدٗٮ ُُ / وجيت أن ي
نٍا حلصر اىػسيس ٌَ املِظٍات غسـ ذنص أظٍاءاأللفاؿ اذليَ يظٓصكف يف إغالُاحًٓ .  ق٪ح18الٮيص ألي ٢َٛ دون ق٨ 

ٮع محةيح ا٣ُٛٮ٣ح6وملـيؽ ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت، ا٩ْؿ ا٣ٛى٢ .حلٍايث ْٔيخًٓ .   ٨٦ ٬ؾه الٮزيٞح، ا٣يت دت٪ةول مًٮ
 

.  جيب تعٍيث مجيع الؿٔر كاملػئٌات كتعجييٓا يف ُظاـ الهٍتئحص اخلاص ةاملِظٍث
 

ٔجيٓيث ليٍِظٍث غِس دراظث خاىث أك نرش كؿث أك ؾٔر مؿاختث ٌع حتسيس ٌسة اظخزسآٌا،  و٨٦ اغخٍس ىلع املتادئ اتل
.  ي١٧٪٫ الٮوٮل إىل ٬ؾه الٮزةاٜ و٦ة ا٣٘ةيح ٦٪٭ة

 
 

 .  كَ ىلع ةحِث ٌَ احلعاظيث اثللافيث
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٦س٢ )دٕذرب ثٕي ا٣ٌٞةية . اقذؼؽام ال١يةقح وادلٝح ٔ٪ؽ دىٮيؿ ممةرقةت خم٤ح ثةألػالق أو ٚةًعح/ الىٮر*  
 . ٨٦ الرضوري احلىٮل ىلع مٮاٚٞح مٛ٭يح ىلع األ٢ٝ ٝج٢ اتلٞةط وٮرة.  ظكةقح يف ٥ْٕ٦ املضذ٧ٕةت(اإلص٭ةض وابل٘ةء

 
.   اخلةص ثةملٮاٚٞح5ملٕؿٚح املـيؽ ظٮل املٮاٚٞح النٛ٭يح واخلُيح، ا٩ْؿ ا٣ٛى٢ 

 

دأ  ػػاملب
: العاةع

 

  االٌخراؿ اتلاـ ليٍػايري ادلكحلث حللٔؽ اإلنعاف كمحايث أػس فئات املجخٍع فػفا

 
 اىػٍييث؟ املٍارظث يف املتسأ ْشا يػين ٌاذا

قي١ٮن ٨٦ امل٭٥ اختةذ إصؿاءات دذضةوز املٮاٚٞح املكت٪رية حل٧ةيح ػىٮويح األمؼةص اذلي٨ يذ٥ دىٮيؿ٥٬ ٔ٪ؽ 
ويججيغ أن دكٮن املٕةيري ادلوحلح حلٞٮق اإلنكةن وا٣ٞي٥ األقةقيح ل٧٤٪٧ْح ث٧سةثح مؿصٓ يف . د٧سي٤٭٥ يف ظة٣ح ًٕٙ

ذجةر ٔ٪ؽ دى٧ي٥ اقرتاديضيح لالدىةالت ا٣ٕة٦ح  . ٬ؾا الىؽد وي٧ك٨ أيٌة أن دؤػؾ يف األ

 
 

 : غِس اتلػامو ٌع األفصاد كاملجخٍػات املدييث، فهص يف اإلػارة يف رظائيم إىل الؿهٔؾ ادلكحلث اتلاحلث

 الن ا٣ٕة٣يم حلٞٮق اإلنكةن، اذلي ي٪ه ىلع أن دميٓ ا٣برش يٮدلون أظؿارا و٦تكةوي٨ يف ال١ؿا٦ح واحلٞٮق  . اإٔل

  ،ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكل اتل٧يزي ًؽ املؿأة، ا٣يت دك٢ٛ ل٧٤ؿأة احلٜ يف املنةركح الاكم٤ح يف دلذ٧ٕةد٭ة
 . واتلٕجري ٨ٔ آراا٭ة واػذيةراد٭ة

  ٜادٛةٝيح األم٥ املذعؽة حلٞٮق ا٢ُٛ٣، ا٣يت د٪ه ىلع أن األَٛةل ا٣ٞةدري٨ ىلع إثؽاء وص٭ح ٩ْؿ٥٬ اخلةوح هل٥ احل
 . يف اتلٕجري حبؿيح ٨ٔ آراا٭٥ بنأن دميٓ املكةا٢ ا٣يت د٧ك٭٥

 ادٛةٝيح األم٥ املذعؽة حلٞٮق األمؼةص ذوي اإلاعٝح . 

 

٧٠ة تنؽد ىلع أ٧٬يح ا٣تنةور ٦ٓ اجلةس، واحلٜ . ودٮٚؿ ٬ؾه الى١ٮك إَةرا تلُٮيؿ االدىةالت يف قيةق ظٞٮق اإلنكةن

 . يف اتلٕجري ٨ٔ رأي٭٥ اخلةص، واحلةصح إىل محةيح ا٣ٛبةت الٌٕيٛح

 : اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

  . وا٤َت ٦٪٫ اتلٮٝيٓ ىلع خمةلىح ػُيح،(غٔفا غَ املصيـ احللييق أك القديث)اظخزسـ ػزؿا ةسيال 
 

.   تل٧سي٢ منلكح ٦ٕي٪حاظخزسـ ؾٔرة دلصدة
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.   أو جت٪ت ذ٠ؿ األق٧ةء(أظٍاء مضيفث)اظخزساـ األىلاب 
 

.  حػسيو حمخٔيات الؿٔرة إذا لـض األمص حلٍايث املػِحني ةاألمص
 

ال٩ةت ادلوحلح / ىلع قبي٢ املسةل اإلمةرة إىل االدٛةٝيةت ) ٌَ املًٓ رشح العتب كراء حغيري ْٔيث الؼزؽ أك إرفائٓا اإٔل
.  (املؾ٠ٮرة أٔاله

 

.   ثؽال ٨٦ وٮر ا٣جكةء واالَٛةلاظخزساـ ؾٔر لصجاؿ كاملجٍٔاعت ادلئٍغصافيث األرصل
 

 ألن اقذؼؽام ٣ُٞةت احلؿكح ابلُيبح ٝؽ جي٢ٕ اظخزساـ الرسغث اىفػييث أك الرسغث اىػاديث غِس تعجيو رشيك فيسئ،
.  اجلةس يجؽون ًٕٛةء او اعصـي٨

 

ظةول أال د٤ذٍٞ وٮرا ٨٦ ٚٮق ٦ٓ ٦٪ْٮر حنٮ األق٢ٛ ىلع .كاالْخٍاـ ةضاكيث اتللالٓا. كَ خشرا غِس حلميع الؿٔرة
ح .  ظةول جت٪ت اتلٞةط وٮر ٦ٞؿبح ػةوح إذا اكن النؼه مىةثة أو مؿيٌة أو حيذرض. مؼه أو دل٧ٔٮ

 

 ثؽال ٨٦ كيجتيغ أف حصكض مجيع ؾٔر األػزاص اذليَ يػحؼٔف يف أكفاع فػيفث ةؿٔرة أكرب ىلع أظتاب كظياؽ احلاىث،
.  ا٣رتكزي ىلع ٦ٕة٩ةة االٚؿاد

 

ٔاء يف دلخٍػاحَٓ اك يف ٌِازهلَ ٔايت يؼغيَ ٌِاؾب كياديث ظ .  خاكؿ أف حظٓص اىجعاء الي
 

 

  :ما هى مكروه
 

 

 : حفعري

دؿكـ الىٮرة وزاويح اتلٞةَ٭ة ىلع إّ٭ةر ًٕٙ 

وإذا اقذؼؽ٦خ ٬ؾه الىٮرة دون رشح . ا٢ُٛ٣

ط قيةق اتلٞةَ٭ة ودون مٮاٚٞح ا٢ُٛ٣،  ييح يًٮ دًٮ

 .ذلٟ ا٩ذ٭ةاك حلٞٮق اإلنكةن ي٧ك٨ أن ينلك
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 : أةصز اجللاط

٪ ٨٦ الىٮر امل٤ذُٞح ثؽول اجل٪ٮب د٧س٢ ا٣جكةء 82ان   واك٣ح د٪٧يح يف الٮاليةت املذعؽة،دبني50 يف دراقح م٤٧خ 

٦ة ٬ٮ الكجت، يف رأيٟ؟ ٦ة ٬ٮ اتلأزري اذلي ي٧ك٨ أن حيؽز٫ ذلٟ ىلع ٚ٭٧٪ة دلور املؿأة يف اجل٪ٮب؟ وظىت إذا . واألَٛةل

ل٥ يك٨ ذلٟ ٦ٞىٮدا، ٚإن االقذؼؽام املذ١ؿر لىٮر األَٛةل ي٧ك٨ أن ي٪٢ٞ ١ٚؿة أن قاكن ثرلان اجل٪ٮب حبةصح إىل 

 ،Right Place Resourcesرايتجاليرسيكٮرسرامي٢ دةلٮن، / املىؽر)؟ "أل٩٭٥ ٗري ٝةدري٨ ىلع لؿاعيح أ٩ٛك٭٥ "ا٣ٕ٪ةيح 

  (٩يٮزي٤٪ؽا
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ح ألز٦ةد٨٧ ٝجي٢ احلؿب أو املضةٔح أو اجلٛةف أو ال١ٮارث ا٣ُجيٕيح  إن اجلةس واملضذ٧ٕةت املع٤يح أكرث ًٔؿ
إن وٮر ال١ٮارث والؿقةا٢ . واغبلة ٦ة ال د٧ذس٢ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪٧ْةت ملجةدئ ا٣ٞة٩ٮن أز٪ةء ٚرتات ا٣ُٮارئ. اكلـالزل

جةء ا٣يت تكٮد ثني الكاكن املع٤يني ويف ظةالت ممةز٤ح، ٠سريا ٦ة دجؾل . املىةظجح هلة ٩ةدرا ٦ة دذُؿق لؿوح دٞةق٥ اأٔل
الكة٠٪ح املع٤يح ص٭ٮدا صجةرة إلاع٣ح أرس٥٬ ٝج٢ ووٮل املكةٔؽة، أو دٞؽي٥ املكةٔؽة يف امل٪ةَٜ ا٣يت ال دى٢ إحل٭ة 

 . اإلاغزح أثؽا

املضةٔح يف "وىلع قبي٢ املسةل ،ٔ٪ؽ٦ة يرضب اجلٛةف ثرل او ٦٪ُٞح ٦ٕي٪ح ٦س٢ ا٣ٞؿن األٚؿييق، ٠سريا ٦ة ننة٬ؽ وٮرا ٨ٔ 
و٥ْٕ٦ الٮٝخ دٞرتن ا٣ٞةرة االٚؿيٞيح ثأز٦ح . ظير يجذْؿ أمؼةص اعصـي٨ ووٮل مؤقكةت املٕٮ٩ح االنكة٩يح" أٚؿيٞية

 ثرلا واآلالف ٨٦ اثلٞةٚةت وال٤٘ةت وا٣ٞىه، 55إن ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلُ٘يح ي٢٤ٞ ٨٦ مأن ٝةرة دذ١ٮن ٨٦ . املضةٔح
 . حبير داا٧ة يتجةدر يف ذ٨٬ املنة٬ؽ أن املضةٔح تكٮد ا٣ٞةرة االٚؿيٞيح ٨٦ م٧ةهلة اىل ص٪ٮب٭ة

وحت٢٧ . إن الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت دىٙ احلةالت ا٣ُةراح ٝٮيح صؽا دلرصح ا٩٭ة تكة٥٬ يف د٪ٮيؿ الؿأي ا٣ٕةم ودٕـيـ مٮا٫ٛٝ
امل٪٧ْةت ىلع اك٤٬٭ة مكؤوحلح اتلُجيٜ الىةرم أل٢ٌٚ امل٧ةرقةت يف اقذؼؽام الىٮر والؿقةا٢، ظىت لٮ ل٥ يذ٥ ذلٟ يف 

.  املٞةم االول

 

 : اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

 الصظائو : 

ظةول ا٣رتكزي ىلع د٤ُٕةت وٝؽرات وٝٮة املضذ٧ٕةت وامل٪٧ْةت املع٤يح، ا٣يت اغبلة ٦ة دٞةوم الٌٍ٘ أز٪ةء احلةالت 
ٓ ا٣ُجييع ثٕؽ وٝٮع الاكرزح يكذٮصت ث٪ةء ٝؽرات الكاكن املع٤يني ثؽال ٨٦ . ا٣ُةراح ىلع " مكةٔؽد٭٥"إقتب٪ةف الًٮ

 . اتلٕةم٢ ٦ٓ ٩ٞةط ًٕٛ٭٥

 الؿٔر  : 

.  تك٤يٍ الٌٮء ىلع ظٞيٞح أن اجلةس واملضذ٧ٕةت املع٤يح ننُح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ االزةر املرتدجح ٨ٔ احلةالت ا٣ُةراح
جت٪ت الىٮر اجل٧ُيح ا٣يت حتٍ ٨٦ ٝؽراد٭٥ . ٔؿض وٮر ل٤كاكن املع٤يني اذلي٨ يكةٔؽون ويؽ٧ٔٮن ثٌٕ٭٥ ابلٕي

 . وجتؿد٥٬ ٨٦ َةثٕ٭٥ اإلنكةين وتنٮه احلٞيٞح املٕٞؽة ل٤عة٣ح ا٣ُةراح
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ٔاؾو االجخٍايع  :كظائو اتل

 
يف ثٕي أماكل اتلٮاو٢ ٔرب اإل٩رت٩خ، يكٮن ٨٦ الىٕت روايح ا٣ٞىه، ودٛكري األز٦ةت، ودٔٮة اجلةس اىل اختةد 

وٝؽ دٚٓ ّ٭ٮر وقةا٢ اتلٮاو٢ االصذ٧ةيع امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح إىل دكييٙ ادىةالد٭ة . اتلؽاثري الالز٦ح حل٢ املنةلك
ٌٝيح أو ظة٣ح " د٭ٮي٨"دٮاص٫ وقةا٢ اتلٮاو٢ االصذ٧ةيع ػُؿا يذ٧س٢ يف . ٨٦ أص٢ صؾب مؤيؽي٭ة واحلىٮل ىلع ا٣زتا٦٭٥

ويف ٬ؾا الكيةق، قي١ٮن ٨٦ امل٭٥ أن . ٦ٕي٪ح ث٭ؽف نرش ثٕي املعذٮيةت ا٣ٛريوقيح ثني املاليني ٨٦ رواد اال٩رت٩خ
٩تكةءل ٧ٔة إذا اكن أوخلٟ اذلي٨ يذ٤ٞٮن أو يتنةركٮن رقة٣ح ٦ٕي٪ح يٛ٭٧ٮن ا٣ٌٞةية ا٣يت دذُؿق إحل٭ة الؿقة٣ح، ٚي٧ة 

 . أو واٝٓ األظؽاث املؾ٠ٮرةثةتلعؽيةتيذ٤ٕٜ 

 

. إف اىلأُف ٌخػسد االظخزساٌات كيٍكَ حمتيلّ ىلع لك ٌَ كظائو االغالـ االجخٍاغيث كاالحؿاالت اتللييسيث
ٔاع  ٔاؾو االجخٍايع كغريْا ٌَ أُ ٔفري حكٔيِات كحساةري كظياظات كممارظات جيسة ىفائسة كظائك اتل كيجتيغ ح

 . االحؿاالت

 

ي٧ك٨ اقذؼؽام ظكةثةت ىلع مجاكت اتلٮاو٢ االصذ٧ةيع ل٤عىٮل ىلع د٤ٕيٞةت ظٮل الىٮر والؿقةا٢ ا٣يت دجرش٬ة 

 "  ٦ة رأيك٥؟ / "امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح ٨٦ ػالل دٞؽي٥ ٦سةل واتل٤ٕيٜ ٤ٔي٫

ني اذلي٨ جت٪ؽ٥٬ امل٪٧ْةت ا٣ٛؿوح ل٤ذٕؿف ىلع ا٣ٞة٩ٮن ودُجي٫ٞ ٦جةدا٫ يف وقةا٢ اتلٮاو٢  ويججيغ أن دذةح ل٧٤ذُٔٮ

ٮن واملٮّٛٮن ا٣ٕةم٤ٮن يف . االصذ٧ةيع اخلةوح ث٭٥ ٔرب املؽو٩ةت ودٮيرتوٚحكجٮك و٦ة إىل ذلٟ ويججيغ أن يكٮن املذُٔٮ

ـء ٨٦ إٔؽاد٥٬ ٝج٢ إٝة٦ذ٭٥ يف اخلةرج وبٕؽ  ثرلان خمذ٤ٛح ٝةدري٨ ىلع املنةركح يف دكٮي٪ةت ٣ٛ٭٥ ٦جةدئ ا٣ٞة٩ٮن ٠ض

.  ٔٮدد٭٥

 



 

23 

  :ما هى مكروه

 
 

 : حفعري

ثؽاٚٓ ٨٦ اجليح احلك٪ح أو ثؽون ويع دةم، اغبلة ٦ة 
ٮن وٮرا دون أن يجذج٭ٮا ل٤عْح  ي٤ذٍٞ املذُٔٮ

و٨٦ امل٭٥ . أ٩٭٥ يجذ٭١ٮن ٦جةدئ ٦ؽو٩ح الك٤ٮك
يذ٭٥ ثة٣ٌٞةية ذات الى٤ح والك٧ةح هل٥ ث٧٪ةٝنح  دٔٮ

ةع الؿا٬٪ح أز٪ةء دؽريج٭٥ ىلع امل٧ةرقةت  االًو
 . اجليؽة

 

 : ال حجىس اف حمتق أفقو املٍارظات املخػيلث ةاىلأُف

  اتلٞةريؿ الك٪ٮيح 

  محالت اتلربع 

  أظؽاث دمٓ اتلرباعت 

  اجلؽاءات اإلنكة٩يح 

  دٞةريؿ وعٛيح 

 وقةا٢ اتلٮاو٢ االصذ٧ةيع، ٦س٢ دٮيرتوا٣ٛحكجٮك 

  اإلظةالت 

  إٔال٩ةت د٤ٛـيٮ٩يح 

 ني ودؽريج٭٥  دٮّيٙ املذُٔٮ
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ٔافلث رضكريث؟   ٌا يه احلاالت اىيت حكٔف فيٓا امل

ٔافلث ٌَ لصؼ  :  جيب ىلع لك فصد، نيفٍا اكف العياؽ كلكٍا اكف ذلم ممهِا، اف حيؿو ىلع م

  اآلثةء، أوحلةء األمٮر أو ٤ٕ٦يم األَٛةل 

  مكريي ا٣ٕيةدات أو ثؿا٦ش اخلؽ٦ةت األػؿى / املؽراء 

 

ٔافلث؟   ٌا يه احلاالت اىيت ال حيـض فيٓا امل

ٔافلث؟ كيخػيق االمص ةاألػزاص اذليَ يؿػب اتلػصؼ  ٌايه احلاىث اىيت ىحط ٌَ الرضكرم فيٓا احلؿٔؿ ىلع امل
ٔق كظائص املالٌح املٍزية)غييًٓ يف االٌاكَ اىػاٌث  ٔج  .  (غسـ كفٔح ال

 (ىلع قبي٢ املسةل، محالت إٔال٩يح ثةقذؼؽام وٮرة أظؽ املنة٬ري)املنة٬ري اذلي٨ يْ٭ؿون يف األ٦ةك٨ ا٣ٕة٦ح 

 أو يف (ىلع قبي٢ املسةل، احلٛالت املٮقيٞيح يف اهلٮاء ا٤ُ٣ٜ، واملْة٬ؿات، و٦ة إىل ذلٟ)احلنٮد يف األ٦ةك٨ ا٣ٕة٦ح 
ا٣زنااعت ا٣يت يىٕت ٚي٭ة احلىٮل ىلع إذن التلٞةط وٮرة، االمؿ اذلي ٝؽ يٕؿض املىٮر او / ظةالت احلؿوب 

.  املٕين ثةألمؿ ل٤ؼُؿ
 

ٔافلث رميث؟   ٌايه احلاالت اىيت حخميب م

 . يخػيق االمص ةاملٔرديَ املػصكفني أك دلٓٔيل اهلٔيث كاملصىض يف املصافق الؿديث

األمؼةص اذلي٨ ي٧ك٨ اتلٕؿف ٤ٔي٭٥، وذلٟ يف دميٓ احلةالت ا٣يت يذ٥ ٚي٭ة نرش امل٤ٕٮ٦ةت النؼىيح واخلةوح ٦ٓ 
 / الىٮرة أو دْ٭ؿ يف ا٣ٕ٪ةوي٨ املٞةث٤ح ل٤ىٮر، ىلع قبي٢ املسةل

األمؼةص املىةثني ثٛريوس ٩ٞه امل٪ةٔح امل١تكجح أو ظةمٌل األمؿاض امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ َؿيٜ )احلة٣ح الىعيح  -
  (االدىةل اجلجيس أو يف ظةالت اإلص٭ةض أو اإلوةثح ثةلك٢ أو اإلق٭ةل أو ٗري ذلٟ

يف احلةالت املذ٤ٕٞح ثةدلاعرة، ٌٝةية املي٢ اجلجيس، دٕةيط ال١عٮل واملؼؽرات، )الك٤ٮك الىيح ل٧٤ٕين ثةألمؿ  -
  (و٦ة إىل ذلٟ

ذىةب، واالقذ٘الل أو اإلقةءة، و٦ة إىل ذلٟ)الٌعيح  -   (ا٣ٕ٪ٙ اجلجيس، وااٗل

 (مؿدكجٮ ا٣ٕ٪ٙ اجلجيس أو أ٧ٔةل ا٣ٕ٪ٙ، و٦ة إىل ذلٟ)الك٤ٮك اإلصؿايم  -
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ٔافلث كاغيث كمعتِرية  .ُؿائح ليدؿٔؿ ىلع م

 

 ا٣ُؿيٞح ا٣يت دذٕةم٢ ث٭ة ٦ٓ األٚؿاد واملضذ٧ٕةت املع٤يح قذجنئ ٔالٝح ٨٦ مأ٩٭ة ان دؤزؿ إجيةثة :احلعاظيث اثللافيث
ٝج٢ ان د٘ةدر ثةجتةه زٞةٚح اػؿى، ٥ٝ ث٧٪ةٝنح . وبىٮرة داا٧ح ىلع ا٣ٛؿق امليؽا٩يح واملكةٚؿي٨ ا٣ٞةد٦ني لـيةرة امل٪ُٞح

ؿايف وإىل  زٞةٚح ٬ؾا ابلرل ٦ٓ أوؽٝةاٟ او ا٤َٓ ىلع دحل٢ ملٕؿٚح ٠يٙ ي٪ْؿ قة٠٪ح ٬ؾا ابلرل إىل اتلىٮيؿ ا٣ٛٮدٗٮ
ٮاعت ا٣يت دؿيؽ ٦٪ةٝنذ٭ة .   املًٮ

 

ٔافلث الؼفٓيث  : امل

ً كتو اتللاط الؿٔرة ٔار ٌع االػزاص املصاد حؿٔيْص ٔ٪ؽ ٦٪ةٝنح مٮاًيٓ  .غِسٌا يكٔف ذلم ممهِا، كً ةفخح ةاب احل
جح يف دىٮيؿ٥٬ يف املؿاٜٚ الىعيح، حتؽث أوال . وٮرك، ٝؽم ٩ٛكٟ ٚٮرا وارشح ا٣٘ؿض ٨٦ زيةردٟ أو الكجت وراء الٗؿ

.  ٦ٓ ٦ؽيؿ املكتنىف ٝج٢ الرشوع يف دىٮيؿ ا٣ٕةم٤ني يف دلةل الؿاعيح الىعيح أو املؿىض
 

، ويه ٦٪٧ْح ٗري ظ١ٮ٦يح د٢٧ٕ ىلع حتكني ا٣ُٞةع الىيح يف ]اق٥ ٦٪٧ْح[أٝٮم ثةتلٞةط وٮر ٣ٛةاؽة  ":ىلع ظبيو املراؿ
 "  ٢٬ تك٧ط يل ٨٦ ٤ٌٟٚ ثةتلٞةط وٮرة لٟ واقذؼؽا٦٭ة يف مٮاد٩ة اتل٤ٕي٧يح و٦جنٮراد٪ة؟ ]. اق٥ ابلرل [ثرلك

 اثتك٥، و٥ٝ ثذعيذ٭٥ ثإي٧ةء رأقٟ ٨٦ ز٥ . إذا ٠٪خ ال دذعؽث ٣٘ح ٬ؾا ابلرل، ظةول اتلٮاو٢ ٨٦ ػالل ٣٘ح اجلكؽ
إذا أظككخ ثأي ٩ٮع ٨٦ ا٣رتدد أو االردجةك، ٨٦ اال٢ٌٚ ان د٧ذ٪ٓ ٨ٔ اتلٞةط . أّ٭ؿ الاك٦ريا ٝج٢ اقذؼؽا٦٭ة

٪ؽ االٝذٌةء، ٥ٝ ثةقذؽاعء ٦رتص٥. ٤ٔيٟ داا٧ة اظرتام ظٜ اجل٧يٓ يف رٚي دىٮيؿ٥٬.  الىٮر  . ٔو

 إذا ٠٪خ مكةٚؿا ٦ٓ مؼه يذعؽث ال٤٘ح املع٤يح، ا٤َت ٦٪٭٥ دؿدمح ٤َجٟ ل٤عىٮل ىلع إذن التلٞةط الىٮر . 

 ظؽد مؼه ثة٣ٖ ي١٧٪٫ أن ي٧٪عٟ مٮاٚٞح مٛ٭يح تلىٮيؿ االَٛةل . 

 

ٔافلث مهخٔبث  :  م

واىل صة٩ت ذلٟ، ٚإن الٮزةاٜ امل١ذٮبح .  إن احلىٮل ىلع املٮاٚٞح ال١ذةثيح ال يكٮن داا٧ة ثةألمؿ اهلني وذلٟ دجٕة ل٤ْؿوف
ال حت٢٧ أي ٦ٕىن يف ٩ْؿ االمؼةص اذلي٨ يذلك٧ٮن ٣٘ح خمذ٤ٛح أو حمؽودي االملةم ثة٣ٞؿاءة وال١ذةثح أو اثلٞةٚةت ا٣يت ال 

٣ك٨ إذا اك٩خ مؤقكذٟ دٞذيض احلىٮل ىلع مٮاٚٞح ػُيح ٨٦ ٝج٢ االمؼةص املٕ٪حني، إحلٟ . تنيٓ ٚي٭ة ٬ةد٫ امل٧ةرقح
 / ثٕي ٬ؾه اجلىةاط

 . ظؿر اقذ٧ةرات املٮاٚٞح مكجٞة ث٤٘ح ابلرل اذلي ا٩خ ٚي٫ -

 . إذا ل٥ دذ٧ك٨ ٨٦ ٠ذةثح اقذ٧ةرة املٮاٚٞح ثةل٤٘ح املع٤يح، ٚرتدم٭ة مٛ٭ية إىل املٕ٪حني ثةألمؿ -
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إذا اكن ال يؿيؽ أو ال يكذُيٓ . إذا اكن املٕين ثةألمؿ أ٦ية، ا٤َت ٦٪٫ دٮٝيٓ اقذ٧ةرة مٮاٚٞح ثةقذؼؽام إمةرة ٦ٕي٪ح -
٥ٝ ثإًٛةء ا٣ُةثٓ الؿقيم ىلع املٮاٚٞح حبٌٮر مة٬ؽ ي١٧٪٫ . اقذؼؽام ٥٤ٝ، ا٤َت ٦٪٫ أن يُٕيٟ االذن مٛ٭ية

 . ا٣ٞؿاءة وال١ذةثح، وي١٧٪٫ اتلٮٝيٓ ىلع الٮزيٞح أو املىةدٝح ٤ٔي٭ة واتلأكؽ ٨٦ اَال٫ٔ ٤ٔي٭ة

 
 

ٔجيٓيث أرصل التللاط الؿٔر كحٔذيق كؿث  : ٌتادئ ح

  ال٩ةت ط أن ٬ؾه الىٮر أو امل٤ٕٮ٦ةت ي٧ك٨ اقذؼؽا٦٭ة ل٤ذ٤ٛـيٮن والؿاديٮ واالدىةالت ا٣ربيؽيح واإٔل ًو

الم االصذ٧ةٔيح، و٦ة إىل ذلٟ إذا ل٥ يك٨ دلى النؼه إَةر مؿصيع هلؾه . الىعٛيح واإل٩رت٩خ ووقةا٢ اإٔل

دمٓ اتلرباعت ا٣يت دٞؽ٦٭ة مؤقكذٟ وا٣يت دٕؿض / الٮقةاٍ، ٚجإماك٩ٟ دٞؽي٥ أ٦س٤ح ٨ٔ ٩ذةاش اتلٮاو٢ 

 . املنةركني يف ا٣رب٩ة٦ش

  ٨٦ ػالل املرتص٥ إذا (ا٤َت ٨٦ املٕين ثةألمؿ ). املٕ٪حني ثةألمؿ(٤َت اإلمالء الىعيط الق٥ املٕين ثةألمؿ

 . ثذ٭ضبح اق٫٧ واق٥ ا٣ٞؿيح أو املؼي٥ املعٌل ل٤عىٮل ىلع دؽٝيٜ إماليئ وعيط )لـم األمؿ

 رسد ٝىح ظٞيٞيح ود٧سي٤يح . 

  ٮاعت ا٣يت يف ظة٣ح ٔؽم وصٮد ٦رتص٥، دأكؽ ٨٦ أ٩ٟ دذٮٚؿ ىلع األ٢ٝ ىلع اق٥ املاكن اذلي دذٮاصؽ ٚي٫ واملًٮ

 .  قتذُؿق إحل٭ة وا٣رتػيىةلالزم
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كيف خني أف االحؿاالت جيب أف حتخٔم ىلع أكرب كسر ممكَ ٌَ املػئٌات غَ احلاىث كماكف كحاريذ كأظٍاء 
ً، فإف حتسيس ْٔيخًٓ ال خيسـ دائٍا املؿيدث اىفقًل هلؤالء األػزاص كبؼلك راص .  األػزاص اذليَ حً حؿٔيْص

 . ،يػخرب مجع املػئٌات غَ األلفاؿ مٔفٔاع خعاظا ليغايث

وجيت ىلع امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح، ٔ٪ؽ ا٢٧ٕ٣ ٦ٓ األَٛةل، أن د٤زتم ثأىلع ٦ٕةيري محةيح ا٣ُٛٮ٣ح وأن دذرصف وٚٞة 
وٝؽ . وجيت الؿصٮع داا٧ة إىل ادٛةٝيح ظٞٮق ا٢ُٛ٣ ػىٮوة يف احلةالت ا٣يت خته االَٛةل. لكيةقةت محةيح ا٣ُٛٮ٣ح

.  حتذةج امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح أيٌة إىل مؿاصٕح وحتؽير قيةقةت محةيح ا٣ُٛٮ٣ح ىلع ًٮء ا٣ٞة٩ٮن
 

 

 : اتلساةري اىيت يٍهِكً اختادْا

ال يججيغ اتلٞةط وٮر األَٛةل وختـي٪٭ة واقذؼؽا٦٭ة إال إذا اكن ٬٪ةك قجت وصي٫ مؿدجٍ ثة٣جنةط، وإذا أُٔٯ  -
 . النؼه املؼٮل مٮاٚٞذ٫ املكت٪رية ىلع ذلٟ

٨٦ اال٢ٌٚ ان دؿكـ الىٮر ىلع ننةط، و٨٦ املكذعت ان د٤ذٍٞ وٮر ملض٧ٮاعت ٨٦ األَٛةل ثؽل ٨٦ األٚؿاد  -
 . ا٣٘ري املىعٮبني ثؾوي٭٥

ك٨ ظؾرا وا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ال١نٙ ٨ٔ ال١سري ٨٦ اتلٛةوي٢ ظٮل األَٛةل اذلي٨ د٥ دىٮيؿ٥٬ بنلك ٚؿدي ألن ٬ؾا  -
ٮب دٞؽي٥ ثٕي امل٤ٕٮ٦ةت ظٮل قيةق اتلٞةط الىٮرة ٥ ٨٦ أ٫٩ ٨٦ املٗؿ ٭٥ ل٤ؼُؿ ثةلٗؿ ا٣رتكزي ىلع . ٝؽ يًٕؿ
ح أو اعا٤ح ثأك٤٧٭ة و٣حف ىلع لك ٢َٛ ث٧ٛؿده ٨٦ مأ٫٩ أن يكةٔؽ ىلع محةيذ٫ بنلك أ٢ٌٚ  . دل٧ٔٮ

واحلىٮل ىلع مٮاٚٞح الٮادلي٨ أو اوحلةء االمٮر خبىٮص اتلٞةط ) االَٛةل(٤َت إذن ٨٦ ا٢ُٛ٣ / املٮاٚٞح الٮأيح -
 . ٚةملكأ٣ح دذ٤ٕٜ ثرضورة إدراك اجل٧يٓ ملاكن وز٦ةن وا٣٘ؿض ٨٦ اقذؼؽام الىٮرة. وظِٛ واقذؼؽام الىٮرة

ٔ٪ؽ ظِٛ الىٮر القذؼؽا٦٭ة مكذٞجال، جيت أيٌة االظذٛةظ ثةألق٧ةء واتلٮاريغ وامل٤ٕٮ٦ةت الكيةٝيح األػؿى  -
 . ذات الى٤ح، وكؾلٟ املٮاٚٞح املٮٕٝح ىلع اقذؼؽا٦٭ة ٨٦ َؿف املٕين ثةألمؿ

وٚي٧ة يذ٤ٕٜ ثةلىٮر اتل٤ٞةايح أو ٗري املذٮٕٝح، جيت إثالغ األمؼةص املٕ٪حني ثة٣٘ؿض ٨٦ الىٮرة ث٧ضؿد  -
 . وإذا د٥ رٚي ٤َجٟ، جيت ٤ٔيٟ ٔؽم نرش الىٮرة. اتلٞةَ٭ة، ويذٕني أت د٤ُت ٦٪٭٥ املٮاٚٞح ىلع ابلر

 . وال يججيغ أثؽا إٗٛةل مى٤عح ا٢ُٛ٣ ٔ٪ؽ دىٮيؿ ٝىذ٫ أو رسد٬ة -

٧ًةن ٔؽم الك٧ةح ل٧٤ىٮري٨ أو الىعٛيني املذٕةٝؽ ٦ٕ٭٥ ثٌٞةء ثٕي الٮٝخ ٦ٓ األَٛةل أو اتلعؽث ٦ٕ٭٥  -
 . دون مؿاٝجح
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 . اتلأكؽ ٨٦ أن لك مٮّٙ حمٌل ملكٙ حب٧ةيح ا٢ُٛ٣ ٝؽ د٤ىق دؽريجة مكجٞة ىلع دُجيٜ ٦جةدئ ا٣ٞة٩ٮن -

 . دأكؽ ٨٦ ان اكٚح املٮّٛني ث٨٧ ٚي٭٥ املٮّٛٮن امللكٛٮن ثةتلٮاو٢ د٤ٞٮا دؽريجة يف دلةل محةيح ا٣ُٛٮ٣ح -

جيت اإلثالغ ٨ٔ أي ماكوى أو خمةوف بنأن وٮر ٗري مالا٧ح ل٢ُٛ٤، ٧٠ة ٬ٮ احلةل ٦ٓ أيح خمةوف ٦ذ٤ٕٞح  -
 . حب٧ةيح ا٣ُٛٮ٣ح

 

 : احفاكيث ٌخػيلث حبلٔؽ اىمفو

 دٕرتف ادلول األَؿاف ثأ٧٬يح الٮّيٛح ا٣يت  ": ٌَ احفاكيث خلٔؽ اىمفو ىلع ٌا يٌل17كحِؽ املادة 

الم ودك٢ٛ ظىٮل ا٢ُٛ٣ ىلع امل٤ٕٮ٦ةت واملٮاد ٨٦ املىةدر الٮَ٪يح وادلوحلح ث٧ة يف ذلٟ د٤ٟ ا٣يت  دؤدي٭ة وقةاٍ اإٔل
 ". دٕـز رٚة٬يذ٫ االصذ٧ةٔيح والؿوظيح واألػالٝيح، ٌٚال ٨ٔ وعذ٫ ابلؽ٩يح وا٤ٕٞ٣يح 

 : غِس حمتيق اىلأُف ىلع األلفاؿ، ٌَ املًٓ مصااعة ٌا يٌل

تنضيٓ منةركح األَٛةل والنجةب ٨٦ ػالل الك٧ةح هل٥ ثةتلٕجري حبؿيح ٨ٔ آراا٭٥ وإيىةل امل٤ٕٮ٦ةت واألٚاكر  -
 . جب٧يٓ أ٩ٮأ٭ة

 . االخنؿاط ٦ٓ األَٛةل والنجةب ل٤ذٮاو٢ ٦ٕ٭٥ -

إثالغ ا٧ٕ٣ٮم، ٝؽر اإلماكن، ٨ٔ االصؿاءات االجيةثيح ا٣يت يذؼؾ٬ة األَٛةل والنجةب ىلع املكذٮيةت املع٤يح  -
 . والٮَ٪يح وا٣ٕةمليح

 ). ىلع قبي٢ املسةل، وٮر لألَٛةل(جت٪ت اػرتاع وٮر د١ٕف ا٣ٛٞؿ ظير ال يٮصؽ ذلٟ  -

 . ٝؽ د٪ُجٜ ٬ؾه اجلىةاط أيٌة ىلع ا٣ٛبةت الٌٕيٛح األػؿى

 

ٔاف اتلايل  :ظٔؼ جتس اجلؽ الاكمو لإلغالف ىلع اىػِ

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

 : ملضيس ٌَ املػئٌات

 ) ٦2009ةرس (٦جةدئ دٮصي٭يح التلٞةط وٮر لألَٛةل والنجةب واقذؼؽا٦٭ة يف دلةل ا٣ٛ٪ٮن  -

- www.dataprotection.ie / ي٧ك٨ ملٛٮض محةيح ابلية٩ةت دـويؽك ث٧ـيؽ ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت ظٮل محةيح ابلية٩ةت

 ". ٝةا٧ح املؿاصٕح ل٤ذٞيي٥ اذلايت ل٤جية٩ةت املذ٤ٕٞح ثةحل٧ةيح"يف قيةق 

- www.keepingchildrensafe.org.uk 

 /ظِٛ ٦جةدئ األَٛةل لإلثالغ األػاليق ىلع األَٛةل -

https://www.unicef.org/ceecis/media_1482.html       

 

 

 

https://www.unicef.org/ceecis/media_1482.html
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
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 : أظئيث جيب مصااعحٓا

  أو الؿقة٣ح ٦ٓ ا٣ٞي٥ األقةقيح الظرتام ٠ؿا٦ح اآلػؿي٨؟ / ٢٬ يذٮاٜٚ االقذؼؽام املٞىٮد ل٤ىٮرة و 

  ؽ نرش الىٮرة او الؿقة٣ح، ٢٬ يجذْؿ ٦٪ٟ املٕ٪يٮن ثةألمؿ أن د٧ذ٤٭٥ ثىٮرة اعد٣ح ودٝيٜ؟٪ٔ 

  ٝىى٭٥؟ / ٢٬ واٜٚ دميٓ املٕ٪حني ثةألمؿ ثةقذؼؽام وٮر٥٬ 

  أو الؿقة٣ح إىل ظؽوث م١ؿوه ل٧٤ٕين ثةالمؿ؟ / ٢٬ ي٧ك٨ أن يؤدي اقذؼؽام ٬ؾه الىٮرة و 

  أو الؿقة٣ح يف ٢ٞ٩ الىٮر اجل٧ُيح اثلٞةٚيح أو ا٣ٕ٪رصيح ٨ٔ اجلةس / ٢٬ يك٭٥ اقذؼؽام ٬ؾه الىٮرة و
 واأل٦ةك٨ واملٮاٝٙ؟ ٢٬ د٪٢ٞ ٬ؾه الىٮر ا٣ٞٮا٣ت اجل٧ُيح اجلجكيح؟ 

  رقة٣ح منةث٭ح ٨ٔ اعا٤ذٟ؟ / ٢٬ تنٕؿ ثةلؿاظح إذا د٥ ثر وٮرة 

  ٢٬ تنضٓ ٬ؾه الىٮرة دور اجلةس ا٣ٕٛةل يف د٪٧يذ٭٥ ود١ٕف ثؽٝح ٔالٝح ا٢٧ٕ٣ ثني ٩ىٙ ال١ؿة الن٧ةيل
 و٩ىٙ ال١ؿة اجل٪ٮيب؟ 

  ثىؽق؟ ٓ  ٦ة يه وّيٛح االدىةل؟ ٢٬ تكذؼؽم إلزةرة النٛٞح يف املنة٬ؽ؟ ٢٬ د١ٕف الًٮ

  ني يف اتل٪٧يح؟  ٢٬ تكةٔؽ ىلع ٢ٞ٩ ا٣ٞٮا٣ت اجل٧ُيح ٨ٔ مكة٧٬ح املذُٔٮ

  ٦ة يه صٮا٩ت احليةة يف املضذ٧ٕةت ا٣يت د٢٧ٕ ٚي٭ة امل٪٧ْةت ٗري احل١ٮ٦يح خبٛيح يف دلةل االدىةل، إن
 وصؽت؟ ٦ة ٬ٮ الكجت؟ 

  ٢٬ يٕرب اتلٮاو٢ ٨ٔ مٕٮر ثة٣رتاثٍ وينضٓ اال٣زتام ا٣ُٮي٢ اال٦ؽ ثٌٞةية اتل٪٧يح ث٧ة يذضةوز ا٣ُٕةء
 اخلريي؟ 

 

 . ٬ؾه األقب٤ح ٣حكخ ٦ذجةد٣ح، ودؿِد ٬٪ة ل٧٤يض ٝؽ٦ة يف اتل١ٛري يف اخليةرات وابلؽاا٢ ا٤٧ٕ٣يح

ح ٨٦ ا٣ٞي٥ واملجةدئ اتلٮصي٭يح، وي٭ؽف ٬ؾا ادلحل٢ إىل دٞؽي٥ إرمةدات بنأن أ٢ٌٚ  ويٕرب ا٣ٞة٩ٮن ٨ٔ دل٧ٔٮ
.  وب٧ة أن اآلراء ختذ٤ٙ ٨٦ ٚؿد إىل آػؿ، ٨٧ٚ امل٭٥ أن ٩ٌٓ يف أذجةر٩ة االظرتام ادلاا٥ لؿوح ا٣ٞة٩ٮن. امل٧ةرقةت
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نقد حظافسث كم انجهىد نضمان امخثال هري انىثٍقت نهمبادئ انخىجٍهٍت انمخؼهقت 

إذا كان ندٌك صؼىبت فً انىصىل إنى هرا . بانحصىل ػهى مطبىػاث كبٍسة

: انمىشىز، ٌسجى إبالؽ دوحشاس ػه طسٌق مساسهخىا ػهى انبسٌد االنكخسووً انخانً

media@dochas.ieحخى وخمكه مه االسخمساز فً ححسٍه وصىنكم إنى مىشىزاحىا  . 

شكسا ندوحشاس نىضغ هرا اندنٍم انمصىز انمجاوً زهه إشازحىا وكرنك انسماح نىا 

 . بخسجمت مجاوٍت نمحخىاي

 "ححققج هري انخسجمت بفضم انمساػدة انمقدمت مه االححاد األوزوبً فً إطاز مشسوع 

  "CDE مىصت 

 EIDHR/2015/370-296 ػقد / 

وشسكائها، وال ٌمكه بأي شكم مه . Ai.Biوحقغ محخىٌاث انمىشىز ػهى ػاحق 

 . األشكال أن ٌؼبس ػه وجهت وظس االححاد األوزوبً




