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 Keyword : Informationانكهًح انًفراحٛح : ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ 

Technology 

 

 : انًسرخهص

ٚٓذف انثؽس انٗ انرؼشٚف تعشائى  ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔ إَٔاػٓا ٔ      

ائى ٔ األعثاب ٔ انذٔافغ ٔساء عًاخ ٔخعائط يشذكثٙ ْزا انُٕع يٍ انعش

اَرصاسْا ٔقذ اعرخذو انثاؼس فٙ اػذاد ْزا انثؽس انًٓط انٕظفٙ نًالئًرّ 

ؾثٛؼح ْزا انثؽس ٔقذ ذٕظم انثاؼس انٗ ظًهح يٍ انُرائط يٍ أًْٓا ؼشٔسج 

انؼًم ػهٗ اظذاس قٕاٍَٛ ظذٚذج ذؽذ يٍ اَرصاس ْزِ انظاْشج ٔ ؼشٔسج 

ًذسعٛح نغشغ تُاء ظٛم قادس ػهٗ االعرؼًال االْرًاو تانرشتٛح األعشٚح ٔان

 االٚعاتٙ نركُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ.

 

Information technology crimes and the mechanism of its 

reduction. 

Jaffar  Hassen Jassem  / central library 

 

Abstract : 

The study aims at defining the crimes of the 

information technology, their kinds and the features and 

characteristics of those who commit such crimes and the 

reasons and motives behind the spreaded crimes. The 

Researcher has used in the preparation of this research the 

descriptive method as it suits the purpose of the research. 

The researcher reached a number of recommendations to 

reduce the spread of such phenomenonsuch as: the necessity 

to work on issuing new IT laws to limititand the necessity to 

take good care of family and schools education to build new 

generation who is able to use information technology 

positively.  
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 أٔالً : إشكانٛح انثحث :

نقذ تاخ يئكذاً أٌ أؼدذاً ال ٚغدرعٛغ أٌ ٚرعاْدم انرغٛٛدشاخ انعْٕشٚدح انردٙ     

االخ االقرعدددادٚح ٔانغٛاعدددٛح أؼدددذشرٓا شدددٕسج ذكُٕنٕظٛدددا انًؼهٕيددداخ فدددٙ انًعددد

ٔالظرًاػٛح ، اإلٚعاتٛح يُٓا ٔانغهثٛح ػهٗ ؼدذ  عدٕاء ، ٔػهٛدّ فدبٌ َظدشج انُداط 

َؽدٕ ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيدداخ أؼدؽد يخرهفددح ، ففدٙ انٕقددد اندز٘ ذثؼددس فٛدّ ػهددٗ 

اإلػعاب فٙ َفٕط انؼذدٍٚ يٍ انًغرفٛذٍٚ  ػُدذ االعدرفادج يُٓدا فدٙ ػدالض ػدذج 

ٔ يشٔػدح العدًٛا ػُدذيا ٚرؼهدم األيدش ترٓذٚدذ أيدٍ ٔؼٛداج يصكالخ ، اال أَٓدا ذثدذ

 انًعرًؼاخ اإلَغاَٛح ، ٔيٍ ُْا ذثذأ ياليػ اشكانٛح انثؽس تانظٕٓس .

فؽددال ػددٍ رنددن ، فددبٌ انًعرًؼدداخ اإلَغدداَٛح ٔالعددًٛا انًرددؤخشج ذكُٕنٕظٛدداً       

ٔتانددزاخ فددٙ يعددال ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ يُٓددا اػرددادخ ٔال ذددضال يؼرددادج ػهددٗ 

نعشًٚح انرقهٛذٚح انًرؼاسف ػهٛٓا ْٔٙ تانرانٙ نى ذفعدٍ تؼدذ نهعدشائى انؽذٚصدح أٔ ا

انًغدددرؽذشح ٔخاظدددح ظدددشائى انًؼهٕياذٛدددح ٔانردددٙ تاذدددد ذٓدددذد ؼقدددٕ  انًدددٕاؾٍُٛ 

ٔالعددًٛا أٔن ددن انددزٍٚ نددى ذكددٍ نددذٚٓى دساٚددح ٔيؼشفددح تخفاٚددا ٔشددئٌٔ ذكُٕنٕظٛددا 

، ْٔزا ْٕ انعضء انًٓى اٜخش  انًؼهٕياخ ٔذؽذٚذاً انعاَة انغهثٙ أٔ انًظهى يُٓا

 يٍ اشكانٛح انثؽس .  

اؼددددافح انددددٗ رنددددن ، فددددبٌ ذكُٕنٕظٛددددا انًؼهٕيدددداخ أظددددثؽد أداج نهددددشتؿ  

ٔاالذعال ٔانرخضٍٚ ٔاالعرشظاع تٍٛ انُاط فٙ يخرهف أسظاء األسغ ، ٔتاذد 

ذصددكم أداج نددٛظ نهثؽددس ػددٍ انًؼهٕيددح فؽغددة ، تددم ٔذٕمٛددف ْددزِ انًؼهٕيددح 

العًٛا انعشائى انًؼهٕياذٛدح يُٓدا ذؽذٚدذاًذ ٔرندن يدٍ ؼٛدس ألغشاغ انعشًٚح ، ٔ

اعاءج اعرؼًال ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ، ٔانؼًم ػهٗ ذٕمٛفٓا عدهثٛاً ٔتصدكم غٛدش 

قإََٙ ، إلشثاع سغثاخ انُفظ اإلَغاَٛح انًخرهفح ، ٔكم ذهن انشغثاخ اإلَغداَٛح 

ًٚكدٍ أٌ َعهدم  غٛش انًصشٔػح ٔنّذخ ظشائى ظذٚذج نى ذكٍ يؤنٕفح نذٖ انًعرًدغ

 ػهٛٓا ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ، ْٔزا ْٕ انعضء انًٓى يٍ اشكانٛح انثؽس .

ٔصٚددادج ػهددٗ رنددن ، ْددٕ غٛدداب ٔقعددٕس انقددٕاٍَٛ انًٕاكثددح نهرعددٕساخ      

انركُٕنٕظٛح يًا ٚغاػذ ػهٗ اَرصاس ظشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ فدٙ انؼذٚدذ يدٍ 

يُٓا اندٕؾٍ انؼشتدٙ ، ار اٌ انًصدشع انؼشتدٙ دٔل انؼانى ٔالعًٛا انذٔل انُايٛح ٔ

نددى ٚصددشع قإََدداً أٔ قٕاَُٛدداً ذٕاكددة يرغٛددشاخ انؼعددش انشقًددٙ يًددا ٚرددٛػ نددزٔ٘ 

انُفٕط انصشٚشج ٔانؽؼٛفح عٕاء يٍ انذاخم أٔ انخداسض أٌ ٚشذكثدٕا ظدشائى ػثدش 

ٔعائم ْزا انؼعش دٌٔ ٔظٕد سادع نٓى ، ْٔزا انعضء انًٓى اٜخدش يدٍ اشدكانٛح 

 انثؽس .

ػالٔج ػهٗ يا ذقذو ، فدبٌ اشدكانٛح انثؽدس ذرًصدم فدٙ اإلظاتدح ػدٍ انرغداإالخ     

 اٜذٛح :

ياانًقعدٕد تعدشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ ل ْٔدم تاذدد ذًصدم مداْشج ل ٔيدا  -1

 انرغًٛاخ انرٙ ذعهم ػهٛٓا ل

 يا عًاخ ٔخعائط ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ل -2
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ذكُٕنٕظٛدددا انًؼهٕيددداخ ل ٔيدددا يٕاظدددفاخ اندددز٘ يدددا أعدددثاب اَرصددداس ظدددشائى  -3

 ٚشذكثٓال

يددا انددذٔافغ ٔساء اسذكدداب ظددشائى ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ ل ٔيددا أَددٕاع ظددشائى  -4

 ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ل

يا انغثم انالصيح نًكافؽح ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخل ٔيا انعؼٕتاخ انرٙ  -5

       ذقف ػائقاً ٔساء يكافؽرٓا تانعش  انقإََٛح ل

 

 : ثاَٛا: أْذاف انثحث

 ٚشٔو انثؽس انٗ ذؽقٛم األْذاف اٜذٛح :          

انرؼشٚف تًاْٛح ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔامٓاس انرغًٛاخ انًشذثعدح  -1

 تٓا .

كصدددف انُقددداب ػدددٍ انغدددًاخ ٔانخعدددائط انًرؼهقدددح تعدددشائى ذكُٕنٕظٛدددا  -2

 انًؼهٕياخ .

اَرصددداس ظدددشائى ذكُٕنٕظٛدددا اياؾدددح انهصددداو ػدددٍ األعدددثاب ٔاندددذٔافغ ٔساء  -3

 انًؼهٕياخ .

 ذغهٛؿ انؽٕء ػهٗ إَٔاع ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔكٛفٛح يكافؽرٓا .  -4

 

 ثانثاً : أًْٛح انثحث :

ذكًٍ أًْٛح انثؽس فٙ أًْٛح انًٕؼٕع راذّ تٕظفّ ٚغهؿ انؽٕء ػهٗ            

اْشج ذكُٕنٕظٛا أْى انعشائى انًغرؽذشح ٔانًؼاظشج ، ٔالعًٛا ذهن انرٙ ذشذثؿ تظ

انًؼهٕياخ ٔانرؼشٚف تٓا نكَٕٓا َٕػا ظذٚذاً يٍ انعشائى نى ذؤنفٓا انًعرًؼاخ يٍ 

قثم ٔخاظح انؼشتٛح يُٓا.  فؽدالً ػدٍ  رندن ، فدبٌ أًْٛدح انثؽدس ذرعهدٗ تكصدف 

انُقدداب ػددٍ  أْددى أَددٕاع ظددشائى ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ ٔاألعددثاب ٔانددذٔافغ ٔساء 

ذؼشٚددف انعٓدداخ األيُٛددح ٔانقإََٛددح ٔيددٍ خهفٓددى اَرصدداسْا ٔاسذكاتٓددا ،ٔيددٍ شددى 

انًعرًؼاخ اإلَغاَٛح تٓزا انُدٕع يدٍ انعدشائى ،  ٔكدزنن ذُثدغ األًْٛدح يدٍ خدالل 

ٔؼغ اٜنٛاخ ٔانرعٕساخ انالصيح فٙ كٛفٛدح يؼانعدح ْدزِ انعدشائى ٔانعدؼٕتاخ 

 انرٙ ذؽٕل دٌٔ يؼانعرٓا تصكم قإََٙ .

 

 ًٛاخ راخ انعاللح :ساتعاً : يفٕٓو خشائى ذكُٕنٕخٛا ٔانرس

قثم ذغهٛؿ انؽٕء ػهٗ يفٕٓو ظدشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ التدذ يدٍ              

 ذٕؼٛػ تؼػ انًفاْٛى راخ االسذثاؾ تٓا ، يُٓا :

: انعشًٚح ْٙ انفؼم انز٘ ٚغرٕظة ػقاتا ، ٕٔٚظة يالياً اندشًٚح فٙ انهغح  -9

ْدٕ اندزَة .ْٔدٙ  . أظم كهًدح ظشًٚدح يدٍ ظدشو تًؼُدٗ كغدة ٔقعدغ ، ٔانعدشو

انكغة انًكدشِٔ غٛدش انًغرؽغدٍ ٔظدشو ٚدشاد يُٓدا انؽًدم ػهدٗ فؼدم ؼًدم أشًداً 

 .)اتٍ يُظٕس . نغاٌ انؼشب(
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ْدٙ عدهٕي ُٚرٓدن انقٕاػدذ األخالقٛدح انردٙ ٔؼدؼد نٓدا  اندشًٚح اصطالحاً : -5

انعًاػح ظضاءاخ عهثٛح ذؽًم ظفح انشعًٛح أٔ ْٙ انغهٕي انز٘ ذؽشيدّ انذٔندح 

ّٛ يٍ ؼشس ػهٗ انًعرًدغ ، ٔاندز٘ ذردذخم نًُؼدّ تؼقداب يشذكثٛدّ نًا ٚرشذة ػه

 ( 39. ض  1994 –.)يؽًذ 

: ذؼُدٙ ذهدن األظٓدضج ٔانًؼدذاخ ٔاألدٔاخ ٔاألعدانٛة  ذكُٕنٕخٛا انًعهٕيااخ -3

ٔانٕعائم انرٙ اعرؼًانٓا اإلَغاٌ ًٔٚكٍ أٌ ٚغرؼًهٓا يغرقثالً فٙ انؽعٕل ػهٗ 

ح ، ٔكدزنن يؼانعدح ذهدن انًؼهٕيداخ يدٍ انًؼهٕياخ انعٕذٛح ٔانًعٕسج ٔانشقًٛد

ؼٛس ذغعٛهٓا ٔذشذٛثٓا ٔخضَٓدا ٔؼٛاصذٓدا ٔاعدرشظاػٓا ٔػشؼدٓا ٔاعرُغداخٓا 

ٔتصٓددا ٔذٕظددٛهٓا فددٙ انٕقددد انًُاعددة نعانثٛٓددا ، ٔذصددًم كددالً يددٍ ذكُٕنٕظٛددا 

 (290ض  2002 –انرخضٍٚ ٔاالعرشظاع ٔذكُٕنٕظٛا االذعاالخ .)ظؼفش 

التذ يٍ انقٕل أٌ ُْاي انؼذٚدذ يدٍ انرؼشٚفداخ  : خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ -4

انعادسج يدٍ ٔظٓداخ َظدش قإََٛدح ٔاظرًاػٛدح َٔفغدٛح ٔفهغدفٛح أؼٛاَداً ، ٔػهٛدّ 

ظدشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ ْدٙ  ًٚكٍ أٌ َؽغ نٓا ذؼشٚفًاً شايالً ٚرًصم فدٙ أٌ

كم فؼم ٔػًم ٔكم عدهٕي غٛدش يصدشٔع أٔ غٛدش أخالقدٙ أٔ غٛدش يغدًٕغ تدّ )

ٍ اسادج ظُائٛددح ٚقددٕو تددّ شددخط يددا نددّ دساٚددح ٔيؼشفددح تركُٕنٕظٛددا ظددادس ػدد

انًؼهٕيدداخ انًخرهفددح ٕٔٚظددّ ؼددذ انًعددهؽح انؼايددح ٔانخاظددح ، ٔذصددرًم ذهددن 

انعددشائى يددٍ انُاؼٛددح انًثذئٛددح ظًٛددغ انعددشائى انرددٙ ًٚكددٍ أٌ ذشذكددة فٛددّ أٔ ػثددش 

ض  2002 –ٔعددؿ انكرشَٔددٙ ، ٔٚقددشس نٓددا انقددإٌَ ػقٕتددح أٔ ذددذتٛشاً( )ظؼفددش 

110 ) 

تخعددٕض انرغددًٛاخ انًرؼددذدج ٔانًشذثعددح تظدداْشج ظددشائى ذكُٕنٕظٛددا  أيااا     

انًؼهٕياخ ، فًٛكٍ انقٕل : اَّ ٔيًا ال شن فّٛ أٌ شًح ذثاٍٚ أٔ ػذو شثاخ ؼدٕل 

انرغًٛاخ انرٙ أؾهقد ٔالصاند ذعهم ػهٗ ْزِ انظاْشج اإلظشايٛح انعذٚدذج انردٙ 

يدشد ْدزا انرثداٍٚ ٚؼدٕد اندٗ َصدؤج ٔذداسٚ  تاذد ذٓذد اندذٔل قثدم األفدشاد ، ٔستًدا 

ٔذعددٕس ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ يددٍ ظٓددح ، ٔيددٍ شددى ٚؼددٕد انددٗ ذعددٕس ٔذًؽددٕس 

ماْشج ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕيداخ يدٍ ظٓدح أخدشٖ ، ٔاخدرالف انُظدش تصدؤَٓا 

تٍٛ انًخرعٍٛ فٙ يعدال اإلػدالو ٔتدٍٛ سظدال انقدإٌَ ٔػهًداء االظرًداع ٔػهدى 

 انُفظ يٍ ظٓح شانصح . 

نقذ ذؼذدخ انرغًٛاخ تصؤٌ ْدزِ انظداْشج اإلظشايٛدح ، فًدشج ذغدًٗ ظدشائى  

انكًثٕٛذش ٔاإلَرشَدد ، ٔيدشج شاَٛدح ظدشائى انرقُٛدح انؼانٛدح ، ٔيدشج شانصدح انعشًٚدح 

اإلنكرشَٔٛح ، ٔيشج ساتؼح االؼرٛال انًؼهٕياذٙ ، ٔيشج خايغح اؼرٛال انؽاعدٕب 

انؽاعددٕب ، ٔيددشج شايُددح ، ٔيددشج عادعددح غددس انؽاعددٕب ، ٔيددشج عدداتؼح َعددة 

انغس انًؼهٕياذٙ أٔ انعشًٚح انًؼهٕياذٛح ، ٔيشج ذاعؼح ظشائى انٓاكشص، ٔانًدشج 

 (.cyber crimeانؼاششج االخرشاقاخ انرقُٛح ، ٔيا قثم األخٛش انغٛثشكشاٚى )

أيدداو ْددزا انٕاقددغ انًرصددظٙ يددٍ ؼٛددس ذؼددذد انرغددًٛاخ انًعهقددح ػهددٗ ْددزِ  

انظاْشج اإلظشايٛح انعذٚذج ػهٗ انًعرًغ اإلَغاَٙ، العًٛا ٔأَٓا ؼدذشد ٔعدٕف 
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ذؽذز فٙ يعرًدغ انًؼهٕيداخ انؼدانًٙ ،أ٘ اندز٘ ٚغدرؼًم ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ 

ٕاٌ ظدايغ فٙ يؼظى قعاػاخ انؽٛاج فٛدّ، ندزنن ذعهدة ٔٚرعهدة األيدش ٔؼدغ ػُد

شايم ذُؽٕ٘ ذؽرّ كم انرغًٛاخ انغاتقح انزكش، ٔستًدا ؼردٗ انرغدًٛاخ انالؼقدح 

ارا كاَد ذغًٛاخ ظضئٛح . فُؽٍ تذٔسَا أؾهقُا ػهٛٓا ذغًٛح ظذٚذج َكاد نى َهًغٓا 

فدددٙ األدتٛددداخ انردددٙ ذُأندددد ْدددزا انًٕؼدددٕع، ذًصهدددد ْدددزِ انرغدددًٛح ب)ظدددشائى 

 (102ض 2002-ذكُٕنٕظٛاخ انًؼهٕياخ( )ظؼفش 

ذؼذ ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ماْشج اظشايٛح يغرعذج َغدثٛاً ذقدشع فدٙ  

ظُثاذٓا أظشاط انخعش نرُثّ يعرًؼاخ انؼعش انشاٍْ انٗ ؼعى انًخاؾش ْٕٔل 

انخغائش انُاظًح ػُٓا تٕظفٓا ذغرٓذف االػرذاء ػهٗ انًؼعٛاخ تدذالنرٓا انرقُٛدح 

 ٓا( .انٕاعؼح )تٛاَاخ ٔيؼهٕياخ ٔانثشايط تكافح إَٔاػ

 خايساً : سًاخ ٔخصائص خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ :

يصهًددا نهعددشائى انؼادٚددح خعددائط ٔظددفاخ ذرغددى تٓددا ، كددزنن فددبٌ األيددش  

ُٚعثم ػهٗ ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ، ٔذؼذ انعشائى انردٙ ذشذكدة يدٍ خدالل 

انؽاعددٕب ٔشددثكح اإلَرشَددد ْددٙ ظددشائى راخ خعددائط يُفددشدج خاظددح تٓددا ال 

ٔذهددن ذرددٕافش فددٙ أ٘   يددٍ انعددشائى انرقهٛذٚددح فددٙ أعددهٕتٓا ٔؾشٚقددح اسذكاتٓددا ، 

 انخعائط ًٚكٍ أٌ َزكشْا تانصكم اٜذٙ : 

: خاظٛح انؽاعة اٜنٙ ْٕ دائًاً انحاسة اٜنٙ ْٕ أداج اسذكاب اندشًٚح  -1

أداج نهعشًٚح فٙ انعشائى انرٙ ذشذكة ػهٗ شثكح اإلَرشَد ْٔدٙ خاظدٛح يرفدشدج 

ػددٍ أ٘ ظشًٚددح أخددشٖ ذ رنددن أٌ انؽاعددة اٜنددٙ ْددٕ األداج انٕؼٛددذج انرددٙ ذًكددٍ 

( ٔقٛايّ ترُفٛز ظشًٚردّ أٚداً (internetانذخٕل ػهٗ شثكح اإلَرشَد  انصخط يٍ

كاٌ َٕػٓا ، ٔػهّٛ فانؽاعة اٜندٙ ْدٕ األداج انٕؼٛدذج السذكداب أ٘ ظشًٚدح يدٍ 

 انعشائى انرٙ ذشذكة ػهٗ شثكح اإلَرشَد .

( ْدٙ  internet: ذؼذ شدثكح اإلَرشَدد )اندشائى ذشذكة عثش شثكح اإلَرشَد  -5

كافددح األْددذاف انًؽرًهددح نرهددن انعددشائى ، كددانثُٕي ٔانصددشكاخ  ؼهقددح انٕظددم تددٍٛ

 انعُاػٛح ٔغٛشْا يٍ األْذاف انرٙ غانثاً يا ذكٌٕ ؼؽٛح نرهن انعشائى .

: يشذكااة اندشًٚااح ْاإ شااخص رٔ خثااشج فائمااح فااٙ يدااال انحاسااة اٜنااٙ  -3

العددرؼًال انؽاعددة اٜنددٙ يددٍ أظددم اسذكدداب أٔ ذُفٛددز ظشًٚددح يددا ػهددٗ شددثكح 

تذ ٔأٌ ٚكٌٕ يغرؼًم ْزا انؽاعة اٜنٙ ػهٗ دساٚح ٔيؼشفدح فائقدح ، اإلَرشَد ال

ٔرٔ خثشج كثٛشج فٙ يعال اعدرؼًانّ ، ٔندزنن َعدذ أٌ يؼظدى يًدٍ ٚشذكثدٌٕ ذهدن 

انعشائى  ْى يٍ انخثدشاء فدٙ يعدال انؽاعدة ٔأٌ انصدشؾح ذثؽدس أٔل يدا ذثؽدس 

 ػٍ خثشاء انكٕيثٕٛذش ػُذ اسذكاب انعشائى .

: شددثكح اإلَرشَددد أنغددد أ٘ ؼددذٔد ظغشافٛددح خغشافٛااح نٓااا اندشًٚااح ال حااذٔد  -4

فًٛدا تدٍٛ انددذٔل ٔتؼؽدٓا ، ار ًٚكدٍ انرؽددذز فًٛدا تدٍٛ أشددخاض ندٛظ فدٙ تهددذاٌ 

يخرهفددح ٔاًَددا فددٙ قدداساخ يخرهفددح فددٙ َفددظ انٕقددد ػهددٗ شددثكح اإلَرشَددد يددٍ 

، ٔػهٛددّ فبَددّ أ٘ ظددشائى ذشذكدة ػثددش شددثكح اإلَرشَددد فبَٓددا shating)انذسدشدح)
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د انذٔنح انرٙ اسذكة فٛٓا نررؼدذٖ ثشاسْدا كافدح انثهدذاٌ ػهدٗ يغدرٕٖ ذرخعٗ ؼذٔ

 (15 - 14.ض  2004 –انؼانى.)يُٛش 

: ؾائفدددح يدددٍ انعدددشائى انردددٙ ذرغدددى تغدددًاخ  خاااشائى انكًثٛااإذش ٔاإلَرشَاااد -5

يخعٕظح ػدٍ غٛشْدا يدٍ انعدشائى ، فٓدٙ ذغدرٓذف يؼُٕٚداخ ٔنٛغدد يادٚداخ 

الػردشاف تؽًاٚدح انًدال انًؼهٕيداذٙ يؽغٕعح ، ٔذصٛش فٙ ْزا انُعا  يصكالخ ا

 اٌ ظاص انرؼثٛش. 

: َٔظدشاً نؽعدى  كًا أَٓا ذرسى تاانخطٕسج انثانغاح َااشاً اضشا آا انًرعاذدج -6

انخغددائش انُاظًددح ػُٓددا قٛاعدداً تددانعشائى انرقهٛذٚددح ، السذكاتٓددا يددٍ تددٍٛ ػددذج ف دداخ 

 ذعؼم يٍ انرُثئ تانًصرثّ تٓى أيشاً ظؼثاً .

انرحش٘ فٙ خشائى انكٕيثٕٛذش ٔاإلَرشَاد ٔانًما ااج فاٙ صعٕتح انرحمٛك ٔ -7

ذُعٕ٘ ػهٗ يصكالخ ٔذؽذٚاخ اداسٚح ٔقإََٛح ذرعم اتردذاًء تًؼٛقداخ  َطالٓا :

ٔيرعهثاخ ػًهٛاخ يالؼقح انعُاج ، فدبٌ ذؽققدد يكُدح انًالؼقدح أظدثؽد اإلداَدح 

ح أٔ ظؼثح نغٕٓنح اذالف األدندح يدٍ قثدم انعُداج أٔ نعدؼٕتح انٕظدٕل اندٗ األدند

نغٛدداب االػرددشاف انقددإََٙ تعثٛؼددح األدنددح انًرؼهقددح تٓددزِ انعددشائى . َٔظددشاً ألَٓددا 

ظشائى ال ذؽدذْا ؼدذٔد ٔذؼدذ يدٍ انعدشائى انؼداتشج نهؽدذٔد ، فرصٛدش ندزنن ذؽدذٚاخ 

ٔيؼٛقاخ فٙ ؼقدم االخرعداض انقؽدائٙ ٔانقدإٌَ انٕاظدة انرعثٛدم ٔيرعهثداخ 

 انرؽقٛم ٔانًالؼقح ٔانؽثؿ ٔانرفرٛس .    

اٌ ظشائى انكًثٕٛذش قذ ذشذكة ػٍ ؾشٚم ؼاعة ثنٙ فٙ دٔنح يدا، فدٙ ؼدٍٛ      

اإلظشايددٙ فددٙ دٔنددح أخددشٖ ، فعددشائى انكًثٛددٕذش ٔاإلَرشَددد ، ال  ٚرؽقددم انفؼددم

ذؽددذْا ؼددذٔد ٔال ذؼرددشف اترددذاًء فددٙ ْددزِ انًشؼهددح يددٍ ذعٕسْددا تغددثة شددثكاخ 

نرثاػذ انعغشافٙ تٍٛ تؼُعش انًكاٌ أٔ ؼذٔد انعغشافٛا ، ٔذرًٛض تا –انًؼهٕياخ 

انفاػم ٔانًعُٙ ػهّٛ ، ٔيٍ انٕظٓح انرقُٛح ، تٍٛ انؽاعٕب أداج انعشًٚح ، ٔتٍٛ 

انًؼعٛاخ أٔ انثٛاَاخ يؽم انعشًٚح فٙ َظاو انؽاعٕب انًغرٓذفح تاالػردذاء ، ٔ 

ْددزا انرثاػددذ قددذ ٚكددٌٕ ؼددًٍ دائددشج انؽددذٔد انٕؾُٛددح نهذٔنددح ، نكُددّ ٔتفؼددم عددٛادج 

دٌٔ ذغٛٛددش فددٙ  –ى ٔانًؼهٕيدداخ ، ايرددذ خداسض ْددزِ انؽددذٔد ذقُٛداخ شددثكاخ انددُظ

نٛعال دٔنح أخشٖ ٚرٕاظذ فٛٓا َظاو انؽاعٕب انًخضَح فّٛ  –االؼرٛاظاخ انرقُٛح 

 انًؼعٛاخ يؽم االػرذاء .

انؽقٛقح أٌ يغؤنح انرثاػذ انعغشافٙ تٍٛ انفؼم ٔذؽقٛم انُرٛعدح يدٍ أكصدش انًغدائم 

انؽاعددٕب ٔتصددكم خدداض اإلظددشاءاخ انرددٙ ذصٛددش اشددكاالخ فددٙ يعددال ظددشائى 

ٔاالخرعاض ٔانقإٌَ ٔانٕاظة ٔانرعثٛم . ْٔزا تذٔسِ ػايدم سئدٛظ فدٙ ًَداء 

 -دػٕاخ ذؽافش انعٕٓد انذٔنٛح نًكافؽح ْزِ انعشائى .)انصثكح انقإََٛح انؼشتٛدح 

 ( انرٙ تاذد ٔاؼذج يٍ أْى عًاخ انؼعش ،تم ٔاؼذج يٍ أْى مٕاْشِ .2004
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 اَرشاس خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ :سادساً : أسثاب 

ًٚكٍ انقٕل : اٌ ذضاٚذ ػذد أَدٕع أظٓدضج ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ ظؼدم يدٍ  

انعشائى انًشذثعح تٓدا ْدٙ األخدشٖ فدٙ ذضاٚدذ ، تدم ٔفدٙ ذُدٕع ؾدش  اسذكاتٓدا، 

 ٔٚقف ٔساء رنن انرُٕع ػذد يٍ األعثاب.

ؼٕتح اكرصداف اٌ يٍ أْى أعثاب اَرصداس ظدشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ ظد 

ْزِ انعشًٚح ٔيقاؼاج انًدرٓى ذ ألَدّ ال ٕٚظدذ فدٙ أغهدة األؼدٕال شداْذ نهقؽدٛح 

ٔال دالئم ًٚكٍ اعرؼًانٓا نهرٕظم انٗ انعاَٙ. ٔقذ ٚغدرٓاٌ فدٙ ْدزِ انعدشائى أٔ 

ٚشكٍ انٗ انغكٕخ ػُٓا ، ار اٌ كصٛشاً يٍ انًُصآخ انرٙ ذخردش  َظدى يؼهٕياذٓدا 

اٌ كدإَا  –ؽائٛاً يفؽهح اعرقانرٓى يٍ أػًدانٓى ال ذالؼم يشذكثٙ ْزِ انعشائى ق

دٌٔ اشاسج ؼعح ن ال ذصدِٕ عدًؼح انًُصدؤج . ٔٚؽدأل انؼذٚدذ  –يٍ داخم انًُصؤج 

يٍ يذٚش٘ َظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح انركرى ػهٗ يا ٚؽذز يٍ ظدشائى راخ ػالقدح 

ؽدأل تانؽاعة اٜنٙ ٔػذو سفؼٓا انٗ انًغرٕٚاخ اإلداسٚح انؼهٛا فٙ انًُصاج ، ٔذ

انًغدرٕٚاخ انؼهٛدا أٚؽداً أٌ ذخفٛٓددا ػدٍ يعهدظ اإلداسج ، كًدا أٌ يعددانظ اإلداسج 

ٚرعاْهَٕٓا ارا ٔظهد انٛٓى ٔال ٕٚظهْٕا انٗ انًغاًٍْٛ ، يًدا أدٖ اندٗ افدالخ 

 انؼذٚذ يٍ انقشاظُح يٍ انؼذانح ٔذصعٛؼٓى ػهٗ اسذكاب ظشائى أخشٖ.

ز٘ ٚغاػذ انقشاظُح ػهٗ يًا ٚضٚذ األيش ظؼٕتح انرعٕس انرقُٙ انغشٚغ ان 

كغش انؽٕاظض ٔاخرشا  انُظى تاعرؼًال ذقُٛاخ ٔتشايط أكصش ذعٕساً نى ذئخز فٙ 

 انؽغثاٌ ػُذ ٔؼغ اظشاءاخ انؽًاٚح.

نقذ عٓم اَرصاس شثكح اإلَرشَد فدٙ أَٜدح األخٛدشج ػهدٗ يغدرٕٖ ػدانًٙ  

ٍٚ اخرددشا  َظددى انًؼهٕيدداخ انًشذثعددح تانصددثكح يددٍ قثددم قشاظددُح انًؼهٕيدداخ انددز

ٚقثؼٌٕ فٙ أياكٍ تؼٛذج نى ذكٍ ذصكم خعشاً فٙ انغاتم الَؼدذاو انٕعدٛهح. ٔالؼد  

" عددكٕخ عدداسَٙ" انًغددئٔل ػددٍ يكافؽددح انعشًٚددح ػهددٗ اإلَرشَددد  فددٙ ٔصاسج 

انؼذل األيشٚكٛح أٌ انكًثٕٛذش انًٕظٕل تصثكح اإلَرشَد أظثػ عالؼاً القردشاف 

اإلَرشَدد ذغددٓم انعشًٚددح ْدزِ انعددشائى فدٙ ػددانى تددال ؼدذٔد ، ٔأؼدداف أٌ شددثكح 

أٚؽاً ػهٗ غشاس دػاسج األؾفال . ٔاػرشاف "دٔغالط تٛدشخ" أؼدذ انًغدئٔنٍٛ 

فٙ يشكض انؽًاٚح يٍ ظدشائى انؽاعدة اٜندٙ انرداتغ نهصدشؾح انفذسانٛدح األيشٚكٛدح 

  تؤَّ ال ًٚكُُا أٌ َرٕقغ كم شٙء ألٌ ذؽذٚذ انخعش أيش تانغ انعؼٕتح .

ظًدح ٔانقدٕاٍَٛ انشادػدح َظدشاً نؽذاشدح ْدزِ فؽالً ػٍ رنن ، أٌ غٛاب األَ 

انعشائى ػهٗ انًعرًغ أدخ انٗ اَرصاسْا ٔاعدرفؽال خعشْدا يًدا ٚدُعى ػدٍ ػدذو 

انؽددا  انؼقٕتدداخ انًُاعددثح تًددٍ ٚقددثػ ػهٛددّ يددٍ انقشاظددُح ، ًٔٚكددٍ أٌ ٚؽدداف 

ػهٗ ْزِ األعثاب أٚؽاً ؼدؼف اندٕػٙ تٓدزِ انعدشائى ٔأعدانٛة اسذكاتٓدا ٔكٛفٛدح 

 (.       126 - 125ض  2000 –اسْا )ظانػ انؽًاٚح يٍ أخع

ػالٔج ػهٗ رنن ، ًٚكٍ أٌ َؽٛف ػذداً ثخدش يدٍ األعدثاب ٔساء اَرصداس ظدشائى 

 ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ يُٓا :
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: اٌ اصدٚدداد ػددذد يغددرؼًهٙ انؽاعددٕب يددٍ رٔ٘ انًؼشفددح  انفااشا انًرزاٚااذج -9

انصدددثكاخ ،  ٔانًقدددذسج فدددٙ اخردددشا  انثٛاَددداخ َرٛعدددح "ال يشكضٚدددح انًؼانعدددح "،

االذعاالخ ٔانذخٕل ػٍ تؼذ انٗ انؽاعٕب قذ اذخزخ فشظاً يرضاٚدذج نهًدضٔسٍٚ 

ٔانًرالػثٍٛ نرُفٛز أغشاؼٓى العًٛا فٙ مم عٛعشج ٔسقاتح غٛش كفدٕءج فدٙ ْدزا 

 انًؽٛؿ اإلنكرشَٔٙ نًؼانعح انثٛاَاخ .

: اٌ ٔظٕد كدى كثٛدش يدٍ انثٛاَداخ انًخضَدح فدٙ انؽاعدٕب  صعٕتح االكرشاف -5

ٚعؼم اخفاء أ٘ ذضٔٚش أٔ ذالػة ػًهٛح عٓهح خاظح ارا ذًكٍ يشذكدة انعشًٚدح 

 .ٚرشذة ػهّٛ ظؼٕتح اكرصاف انعشًٚحيٍ ػذو ذشي أ٘ دنٛم خهفّ ، األيش انز٘ 

كدة : َرٛعدح نرستداغ انعائهدح انردٙ ًٚكدٍ أٌ ٚعُٛٓدا يشذ ذحمٛك أستاذ كثٛشج -3

انرضٔٚش ٔانرالػة ، فبَٓا ذصكم دافؼاً قٕٚاً ألظدؽاب انُٕاٚدا انغدٛ ح فدٙ اسذكداب 

( تددٍّٛ أٌ 1995ظددشًٚرٓى . فددٙ اعددرثٛاٌ أظددشاِ أؼددذ انثدداؼصٍٛ فددٙ أيشٚكددا ػدداو )

" أنددف دٔالس 600.000يؼددذل أستدداغ يشذكددة ظشًٚددح انؽاعددٕب ٔظددهد انددٗ "

 –انٛذٔ٘)عدشؼاٌ  " أنف دٔالس نًشذكة انعشًٚدح فدٙ اندُظى300.000يقاتم "

 (.116 - 115ض  2001

 صعٕتح االحرفاظ تآثاسْا إٌ ٔخذخ . -4

إَٓا ذحراج إنٗ خثشج فُٛح ٔذمُٛاح ٔٚصاعة عهاٗ انًحماك انرمهٛاذ٘ انرعايام  -5

 يعٓا .

 إَٓا ذعرًذ عهٗ انخذاع فٙ اسذكاتٓا ٔانرضهٛم فٙ انرعشف عهٗ يشذكثٛٓا. -6

ض  2004 –)يُٛددش ٙ اسذكاتٓااا إَٓااا ذعرًااذ عهااٗ لًااح اناازكا  ٔانًٓاااسج فاا -7

19). 

 انٕنع فٙ خًع انًعهٕياخ ٔذعهًٓا ٚمٕد إنٗ اسذكاب خشائى انحاسة اٜنٙ . -8

انذٔافع انشخصاٛح لاذ ذاذفع تعضآى إلسذكااب خاشائى ذكُٕنٕخٛاا انًعهٕيااخ  -9

َرٛدااح إحساسااّ تااانمٕج ٔاناازاخ ٔتمذسذااّ عهااٗ الرحاااو انُااااو ٔيااٍ أخاام ذؤكٛااذ 

 كاب أحذ خشائى انحاسٕب .لذسذّ انفُٛح عهٗ اسذ

: يٍ انًؼهٕو أٌ انثشايط ٔانًؼهٕيداخ انًخضَدح داخدم  انًؤثشاخ انشخصٛح -91

ظٓاص انكًثٕٛذش نٓدا قًٛدح يادٚدح كثٛدشج ، ندزنن ذغدؼٗ تؼدػ انصدشكاخ انرعاسٚدح 

ٔانعُاػٛح انٗ انؽعدٕل ػهدٗ ْدزِ انثدشايط ٔانًؼهٕيداخ ػدٍ ؾشٚدم عدشقرٓا ، 

سشدٕج انًٕمدف أٔ خذاػدّ أٔ اغشائدّ أٔ اعدرغالل ٔغانثاً ، يدا ٚقدٕو تدزنن يقاتدم 

 َقاؾ ؼؼفّ .

 (26 - 23ض  2004 –)يؽًذ  حة انًغايشج ٔاإلثاسج . -99

 

 ساتعاً : يٕاصفاخ يشذكثٕ خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ :

ؼدددذد "دٌٔ تددداسكش" انخثٛدددش تعدددشائى انؽاعدددٕب ، يٕاظدددفاخ يشذكدددة ظشًٚدددح 

ذرٕافش ظًٛؼٓا فٙ شخط ٔاؼذ ،  انؽاعٕب ، ٔؼّذدْا فٙ شالشح ششٔؾ ٚعة أٌ

ٔنكٍ ٔتغثة انرعٕساخ انركُٕنٕظٛح انرٙ ؼعهد يئخشاً ٔانرٕعغ فدٙ اعدرؼًال 
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انؽاعدٕب فقدذ ذضٚددذ أػدذاد اندزٍٚ ًٚرهكددٌٕ ْدزِ انًٕاظدفاخ ، ٔانرددٙ ذًكدُٓى يددٍ 

اخرددشا  انؽاعددٕب ٔاسذكدداب ظددشًٚرٓى فددٙ انرضٔٚددش ، ٔقددذ ؼددّذد "تدداسكش" ْددزِ 

 انعفاخ تاٜذٙ :

:يغ اَرصاس اعرؼًال انؽاعدٕب انصخعدٙ اصداد (  knowledgeح :)انًعشف -9

ػذد يغرؼًهّٛ ، ٔيؼٓا اصداد ػدذد رٔ٘ انؼهدى ٔانًؼشفدح ٔالعدًٛا انًؼشفدح تُقداؾ 

 انؽؼف فٙ األَظًح انًعثقح ػهّٛ يًا ٚصعغ ٔٚغٓم اسذكاب ظشًٚح انؽاعٕب .

:َرٛعح نهرٕظدّ انؽاظدم َؽدٕ  (accessانمذسج عهٗ اخرشاق ٔسائم انخزٌ:) -5

اناليشكضٚح فٙ انًؼانعح تٕاععح انؽاعٕب فقذ اصداد اعرؼًال انصثكاخ ٔٔعدائم 

االذعدال يددٍ أظدم انرفاػددم ػدٍ تؼددذ يددغ انؽاعدٕب األيددش اندز٘ أدٖ انددٗ اصدٚدداد 

أػددذاد انًغددرؼًهٍٛ ، ٔذددٕفٛش انًؼشفددح انًُاعددثح فهددٍ ٚعددذ انًغددرخذو ظددؼٕتح فددٙ 

ٍ أظددم انٕظددٕل انددٗ يٕاقددغ خددضٌ انثٛاَدداخ ٔذُفٛددز اعددرغالل ٔعددائم االذعددال يدد

 ظشًٚرّ العًٛا ارا نى ذكٍ ٔعائم انخضٌ يؽاؾح تُظاو كفئ نهؽًاٚح .

ذضاٚذ ٔعائم االذعال (: يع  resourcesانماتهٛح عهٗ اسرعًال انٕسائم :) -3

تانؽاعددٕب ٔذضاٚددذ أػددذاد رٔ٘ انًؼشفددح تددّ ، ذٓٛددؤخ انظددشٔف ألظددؽاب انُٕاٚددا 

غالل ٔعائم االذعال ْزِ ٔغٛشْا يٍ يعادس انؽاعٕب عٕاء يدا انغٛ ح فٙ اعر

 ٚرؼهم يُٓا تانخضٌ أٔ انًؼانعح نرُفٛز ظشًٚح انؽاعٕب .

قذ ٚكٌٕ انغئال انًٓى ُْا يفادِ : يٍ أٍٚ ٚرى اسذكاب انعشًٚح اإلنكرشَٔٛدح        

ل يٍ داخم انثهذ أو يٍ خداسض أعدٕاس اندٕؾٍ ل ًٚدن أٌ ٚكدٌٕ يشذكدة انعشًٚدح 

داخم انًئعغح أٔ يٍ خاسظٓا، ْٔزا ٚؼُٙ يًكٍ أٌ ٚكٌٕ انًعشو يٍ أتُداء يٍ 

انثهددذ أٔ يددٍ غٛدددشْى ) أظُثددٙ ( ، ففدددٙ اعددرثٛاٌ أظددش٘ فدددٙ انٕالٚدداخ انًرؽدددذج 

اَٙ يدٍ ظدشائى انؽاعدٕب ، ٔظدذ أٌ األيشٚكٛح ٔانرٙ ذؼذ يٍ أكصش انذٔل انرٙ ذؼد

ًئعغدح انردٙ % ( يٍ يعًٕع انعشائى َفزخ يٍ قثدم أشدخاض يدٍ داخدم ان92)

ذؼشؼد نهعشًٚح ْٔٙ ذرًؽٕس ؼٕل َٕاٚا ٔدٔافغ يشذكثٛٓا انرٙ ذصًم اخرالط 

انًٕظددٕداخ ، ٔانغددشقح ٔاذددالف انثٛاَدداخ ، ٔانرؽددهٛم ٔذصددّٕٚ انؽقددائم ، ٔأٌ 

دسظح انؽشس انز٘ ًٚكٍ أٌ ذغثة تّ انعشًٚدح ذؼرًدذ تصدكم سئدٛظ ػهدٗ خثدشج 

   (115-114ض  2001 –يشذكثٛٓا . )عشؼاٌ 

 

 : انذٔافع ٔسا  اسذكاب خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ :  ثايُاً 

يًا الشن فّٛ أٌ ٔساء كم فؼم عٕاء كاٌ ٚؽًدم فدٙ ؾٛاذدّ ظاَدة انخٛدش أو      

انصدش اال ٔخهفدّ دافددغ أٔ غدشغ أٔ غاٚددح ، ٔنٓدزا ٔندزاي فددبٌ اندذافغ ) انثاػددس(، 

ٌَٕ ٔانغدددشغ ، ٔانغاٚدددح ، ذؼثٛدددشاخ نكدددم يُٓدددا دالالذدددّ االظدددعالؼٛح فدددٙ انقدددا

انعُائٙ ، ذرعم تًا ٚؼشف تانقعذ انخاض فٙ انعشًٚح ْٔدٙ يغدؤنح ذصٛدش ظدذالً 

فقٓٛدداً ٔقؽددائٛاً ٔاعددؼاً ، رنددن أٌ انقاػددذج انقؽددائٛح ذقددشس أٌ انثاػددس نددٛظ يددٍ 

ػُاظش انقعذ انعشيٙ ، ٔاٌ " انثاػس ال أشش ندّ فدٙ ٔظدٕد انقعدذ انعُدائٙ" ، 

انٛٓدا ٚعدش٘ ػهدٗ أعداط ذشادفٓدا ٔارا كاٌ االعرؼًال انؼاد٘ نهرؼثٛدشاخ انًصداس 
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فٙ انغانة ، فبَٓا يٍ ؼٛس انذالنح ذرًاٚض ُٔٚدرط ػدٍ ذًاٚضْدا ثشداس قإََٛدح ػهدٗ 

دسظح كثٛشج يٍ األًْٛح، فانثاػس )انًذافغ( ْدٕ" انؼايدم انًؽدشي ندةسادج اندز٘ 

ٕٚظّ انغهٕي اإلظشايٙ كانًؽثح ٔانصفقح ٔانثغؽاء أٔ االَرقداو" ، ْٔدٕ ارٌ قدٕج 

غ اإلسادج انٗ االذعاِ َؽدٕ اسذكداب انعشًٚدح اترغداء ذؽقٛدم غاٚدح يؼُٛدح َفغٛح ذذف

ْٔددٕ " ٚخرهددف يددٍ ظشًٚددح انددٗ أخددشٖ ، ذثؼدداً الخددرالف انُدداط يددٍ ؼٛددس انغددٍ 

ٔانعُظ ٔدسظح انرؼهدٛى ٔغٛدش رندن يدٍ انًدئششاخ كًدا ٚخرهدف تانُغدثح نهعشًٚدح 

 انٕاؼذج يٍ شخط ٜخش .

يدداخ ، فصًددح دٔافددغ ػذٚددذج ذؽددشي انعُدداج تانُغددثح نعددشائى ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕ      

السذكاب أفؼال االػرذاء انًخرهفدح انًُؽدٕٚح ذؽدد انًفٓدٕو ، ًٔٚكُُدا يدٍ خدالل 

 انؽاالخ انرعثٛقٛح َثٍٛ انذٔافغ انشئٛغح اٜذٛح :    

ٚؼذ ْزا انذافغ ) ٔانز٘ ًٚصم فٙ انؽقٛقدح انسعٙ إنٗ ذحمٛك انكسة انًانٙ :   -9

ش انذٔافغ ذؽشٚكداً نهعُداج القردشاف  ظدشائى انؽاعدٕب ، غاٚح انفاػم ( يٍ تٍٛ أكص

رنن أٌ خعائط ْزِ انعشائى ٔؼعى انشتػ انكثٛش انًًكٍ ذؽقٛقدّ يدٍ تؼؽدٓا ، 

 العًٛا غس انؽاعٕب أٔ االؼرٛال انًشذثؿ تانؽاعٕب ٚرٛػ ذؼضٚض ْزا انذافغ .

يُددز تددذاٚاخ انظدداْشج ، فددبٌ انذساعدداخ أشدداسخ انددٗ أٌ انًؽددشي انددشئٛظ       

ألَصددعح اؼرٛددال انكًثٛددٕذش ، ٔفًٛددا تؼددذ اؼرٛددال اإلَرشَددد ، ْددٕ ذؽقٛددم انكغددة 

%( 43ٚظٓدش أٌ ) RARKER) انًانٙ ، ففٙ دساعح قًّٛح ػدشغ نٓدا انفقٛدّ )

يٍ ؼاالخ انغس انًشذثؿ تانؽاعٕب انًؼهٍ ػُٓا قذ تٕشدشخ يدٍ أظدم اخدرالط 

أخدشٖ فدٙ ْدزِ انًال ، ْٔٙ انُغثح األػهٗ يدٍ تدٍٛ انُغدة انردٙ ؼققرٓدا ظدشائى 

%( 15%( أفؼددال اذددالف ، ٔ)19%( عددشقح يؼهٕيدداخ ، ٔ)32انذساعددح ، ٔأٌ )

 عشقح ٔقد انؽاعٕب )اٜنح( ألغشاغ  شخعٛح .

نقذ نٕؼ  أٌ انؼدايهٍٛ فدٙ قعداع االَرماو يٍ سب انعًم ٔإنحاق انضشس تّ :  -2

انرقُٛح أٔ انًغرؼًهٍٛ نٓا فدٙ َعدا  قعاػداخ انؼًدم األخدشٖ ، ٚرؼشؼدٌٕ ػهدٗ 

ؽٕ كثٛش نؽغٕؾاخ َفغدٛح َاظًدح ػدٍ ؼدغؿ انؼًدم ٔانًصدكالخ انًانٛدح ٔيدٍ َ

ؾثٛؼح ػالقاخ انؼًم انًُفشج فٙ ؼاالخ يؼُٛح . ْزِ األيٕس قذ ذذفغ انٗ انُضػدح 

َؽٕ ذؽقٛم انشتػ ، نكُٓا فدٙ ػدذج ؼداالخ ، يصهدد قدٕج يؽشكدح ندثؼػ انؼدايهٍٛ 

أٔ سب انؼًدم ، ٔاندذنٛم السذكاب ظشائى انؽاعٕب ، تاػصٓا االَرقداو يدٍ انًُصدؤج 

ػهددٗ رنددن ، ستًددا ذؽرددم أَصددعح صسع انفٛشٔعدداخ فددٙ َظددى انكًثٛددٕذش انُصدداؾ 

انددشئٛظ ٔانركُٛددن انغانثددح نهف ددح انرددٙ ذًصددم األؼقدداد ػهددٗ سب انؼًددم انًؽددشي 

 السذكاب انعشًٚح .

: ٚدشٖ تؼؽدٓى " انشضثح فٙ لٓش انُااو ٔانرفٕق عهٗ ذعمٛذ ٔسائم انرمُٛح  -3

اٌ انذافغ انٗ اسذكاب انعشائى فٙ انعائفح األٔنٗ ) ظشائى انؽاعٕب ( ٚغهة ػهّٛ 

انشغثددح فددٙ قٓددش انددُظى أكصددش  يددٍ شددٕٓج انؽعددٕل ػهددٗ انددشتػ " ، ٔيددغ أٌ 

انذساعاخ ال ذظٓش ْزِ انؽقٛقدح ػهدٗ اؾالقٓدا ، ار ٚظٓدش فدٙ قٓدش انُظداو اال أٌ 

ج يدٍ ظددشائى انؽاعددٕب العددًٛا يددا ٚؼددشف اندذافغ األخٛددش ٚرعغددذ فددٙ َغددثح يؼرثددش
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انًرعفهٍٛ انذخٛهٍٛ ػهٗ انُظاو ٔانًرعغذج فٙ ظدشائى  ( HACKERSتؤَصعح )

غٛدش انًعدشغ تدّ  ٔاالعدرؼًال -ذؽذٚدذاً ػدٍ تؼدذ  –انرٕظم يغ أَظًح انؽاعة 

 نُظاو انؽاعٕب ، ٔاخرشا  يٕاقغ اإلَرشَد .

، نذسظدح  اسذما  تاشاعرٓىًٚٛم يشذكثٕ ْزِ اندشائى إنٗ ذفٕلٓى ٔيسرٕٖ  -4  

أَّ اصاء مٕٓس أ٘ ذقُٛح يغرؽذشح فبٌ يشذكثٙ ْزِ انعشائى ندذٚٓى )شدغف اٜندح( 

ٚؽددأنٕا اٚعدداد ، ٔغانثدداً يددا ٚعددذٌٔ انٕعددٛهح انددٗ ذؽعًٛٓددا ) ٔاألظددٕب انرفددٕ  

ػهٛٓددا ( . ٔٚرضاٚددذ شددٕٛع ْددزا انددذافغ نددذٖ ف ددح ظددغاس انغددٍ يددٍ يشذكثددٙ ظددشائى 

قردداً ؾددٕٚالً أيدداو ؼٕاعددٛثٓى انصخعددٛح فددٙ يؽأنددح انؽاعددٕب ، انددزٍٚ ًٚؽددٌٕ ٔ

نكغش ؼٕاظض األيٍ ألَظًح انؽٕاعدٛة ٔشدثكاخ انًؼهٕيداخ ، ٔإلمٓداس ذفدٕقٓى 

ػهٗ ٔعدائم انرقُٛدح ، َٔكرفدٙ تدانقٕل : اٌ اندذافغ ْدزا أكصدش اندذٔافغ انردٙ ٚعدش٘ 

اعددرغالنٓا يددٍ قثدددم يُظًدداخ انعشًٚددح )يعًٕػددداخ انعشًٚددح انًُظًددح( نعٓدددح 

ؽرشفددٙ االخرددشا  انددٗ قثددٕل انًصدداسكح فددٙ أَصددعح اػرددذاء يؼقددذج أٔ اعددرذساض ي

 اعر عاسْى نهقٛاو تانعشًٚح .

كاَدددد ذهدددن أتدددشص دٔافدددغ اسذكددداب ظدددشائى ذكُٕنٕظٛدددا دٔافاااع أخاااشٖ :  -5

انًؼهٕياخ ، نكُٓا نٛغد كدم اندذٔافغ ، فًؽدشي أَصدعح اإلسْداب اإلنكرشَٔدٙ  ، 

ٕظٛددح ، فددٙ ؼددٍٛ أٌ أَصددعح ٔؼددشٔب انًؼهٕيدداخ ، انددذٔافغ انغٛاعددٛح ٔاألٚذٕٚن

االعرٛالء ػهدٗ األعدشاس انرعاسٚدح  ذؽشكٓدا دٔافدغ انًُافغدح ، ٔانفؼدم انٕاؼدذ قدذ 

ٚؼكظ ػذج دٔافغ خاظح يا ارا اشرشي فّٛ أكصش يٍ شخط اَعهم كم يدُٓى يدٍ 

 –انشٚاؼٙ  –دٔافغ خاظح ذخرهف ػٍ غٛشِ ، ًٔٚكُُا أخٛشاً أٌ َؽغ انرعٕس 

 انصائؼح فٙ ؼقم ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ :انرانٙ نذٔافغ تؼػ انٓعًاخ 

 ؼشٔب انًؼهٕياخ ٔاإلسْاب اإلنكرشَٔٙ = دٔافغ عٛاعٛح أٔ فكشٚح . -أ

اَكاس انخذيح نهًٕاقغ انرعاسٚح ٔانخذيٛح = انرؽذ٘ ٔقٓش انُظى + أفؼال ذؤدٚح -ب

 ٔأؼقاد يٕمفٍٛ + انرُافغٛح تؤَصعح غٛش يصشٔػح .

اإلَرشَد = اعرٛالء ػهٗ انًال أٔ انًُافغ ٔذؽقٛم اؼرٛال انكًثٕٛذش ٔاؼرٛال  -ض

 انشتػ .

االعرٛالء ػهٗ انًؼهٕياخ = انرُافغٛح + اترضاص األفشاد ٔذؽقٛم انًكاعة  -د     

 + انًُافغ +

 انصؤسٚح + اإلػذاد نهٓعًاخ راخ انذٔافغ انًانٛح .       

صؤسٚدح + اخفداء ناذالف انًؼعٛاخ ٔذخشٚدة األَظًدح = األؼقداد ٔاندذٔافغ ا -ٔ    

 األَصعح انعشيٛح 

األخددشٖ + انرُافغددٛح غٛددش انًصددشٔػح + انرؽددذ٘ ٔذؽذٚددذاً تانُغددثح نثددشايط       

 (        169 - 166ض  2002 –)ظؼفش  انفٛشٔعاخ .

        
 
 



144 
 

 ذاسعاً : إَٔاع خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ :
ذصدكم انٛدٕو مداْشج  ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕيداخ تاذددأٌ يًا الشن فّٛ          

ظذٚددذج فددٙ انًعرًؼدداخ اإلَغدداَٛح ، العددًٛا يعرًددغ انًؼهٕيدداخ انؼددانًٙ ، ٔنددزنن 

أظثػ انًعرًغ أياو يغئٔنٛح ظذٚذج ٔخاظح أٔن ن انًرخععٍٛ فٙ يعال أيدٍ 

انًعرًغ يٍ سظال انقإٌَ ٔػهى االظرًاع ٔػهى انُفظ ، ٔسظدال األيدٍ ...اند  . 

هدٛٓى يؼشفدح أَدٕاع أٔ أًَداؾ ظدشائى ذكُٕنٕظٛدا ٔتاذد انًغئٔنٛح انعذٚذج ذًهدٙ ػ

انًؼهٕياخ ، ٔنٓزا ٔراي ٚرعهة األيش كصف انُقاب ػٍ إَٔاع ظشائى ذكُٕنٕظٛدا 

 انًؼهٕياخ يٍ خالل ذغهٛؿ انؽٕء ػهٗ أْى إَٔاػٓا، ٔفًٛا ٚهٙ ذهن األَٕاع :

 خشًٚح اإلسْاب اإلنكرشَٔٙ . -9

 خشًٚح ذضهٛم انعمٕل : اإلعالو انًزٚف . -5

 انرزٚٛف ٔانرزٔٚش .خشًٚح  -3

 خشًٚح انعثث تانثشايح أٔ خشائى ذعًذ اارٖ ٔانرذيٛش . -4

 خشائى انسشلح اإلنكرشَٔٛح . -5

 خشًٚح سشلح انثٛاَاخ ٔااصٕل . -6

 خشًٚح انسطٕ عهٗ تطالاخ اإلئرًاٌ ٔانرداسج اإلنكرشَٔٛح . -7

 خشًٚح االَرحال . -8

      خشًٚح انسة ٔانمزف .خشائى انردسس .  -9

 خشائى انردسس ٔذٓذٚذ اايٍ .  -91

 خشًٚح انًساعذج عهٗ االَرحاس . -99

 خشائى اندُس ٔانِعشض عثش اإلَرشَد. -95

 خشًٚح ضسٛم اايٕال عثش اإلَرشَد . -93

-122ض  2002 –)ظؼفددش  . خشًٚااح ذعااالٙ انًخااذساخ عثااش اإلَرشَااد -94

202   ) 

  

خشائى ذكُٕنٕخٛا  عاششاً : انًشكالخ انرٙ ذمف ٔسا  صعٕتح يكافحح

 انًعهٕياخ :

ٚؼردددشف انؼذٚدددذ يدددٍ انًٓرًدددٍٛ تصدددئٌٔ ذكُٕنٕظٛدددا انًؼهٕيددداخ ، العدددًٛا        

تانعاَة انًرؼهم تاسذكاب انعشائى ، ٚؼرشفٌٕ تعؼٕتح اكرصاف ظشائى ذكُٕنٕظٛا 

انًؼهٕيدداخ ، ٔكددزنن فددٙ انٕقددد راذددّ ٚؼرشفددٌٕ تعددؼٕتح تانغددح ظددذاً فددٙ يؽأنددح 

شاف ْدددزِ َاتؼدددح يدددٍ ٔظدددٕد انؼذٚدددذ يدددٍ انًصدددكالخ يُؼٓدددا . ٔػًهٛدددح االػرددد

ٔانعؼٕتاخ انؼًهٛح ٔاإلظشائٛح انرٙ ذظٓش ػُدذ اسذكداب أؼدذ يدا ظشًٚدح يدا يدٍ 

 ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ، ٔيٍ ْزِ انًصكالخ :

 ًٚكٍ أٌ ذُقؽٙ ػذج أشٓش أٔ ؼرٗ عُٕاخ قثم اكرصاف انعشًٚح . -1

ٔاؼؽح ٔنى ٚغثم اخرثاسْا يصم انقٕاٍَٛ انرٙ ذؽكى ظشائى انؽاعٕب نٛغد  -2

 إَٔاع انعشائى األخشٖ .
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ػادج يا ذرشدد انًُظًاخ يصم انثُٕي ، ٔششكاخ تعاقاخ اإلئرًاٌ ، ٔتٕٛخ  -3

   ( 241. ض  1992 –االعرصًاساخ فٙ اإلػالٌ ػٍ انعشًٚح . )َاَغٙ 

ظؼٕتح اشثاخ ٔقٕع انعشًٚح : ففٙ انؼذٚذ يٍ انؽاالخ ٚرى انفؼم اإلظشايٙ  -4

ؼهى انًعُٙ ػهّٛ تؽذٔز اػرذاء ٔقغ ػهّٛ ،ٔيٍ رنن  أٌ ٚرى ادخال دٌٔ أٌ ٚ

 فاٚشٔط انٗ انعٓاص ػٍ ؾشٚم االذعال تصثكح اإلَرشَد .

ظؼٕتح انرٕظم انٗ انعاَٙ : كصٛشاً يا ٚقٕو انعاَٙ تانذخٕل انٗ شثكح  -5

اإلَرشَد تاعرؼًال اعى يغرؼاس ٔغانثاً يا ٚقٕو تانذخٕل انٗ اإلَرشَد ػٍ 

 اإلَرشَد ٔتانرانٙ ٚعؼة يؼشفح انعاَٙ ٔذؽذٚذ يٕقغ اذعانّ . ؾشٚم يقاْٙ

ظؼٕتح انؽا  انؼقٕتح تانعاَٙ انًقٛى : ُْاي ظؼٕتح فٙ ؼانح يا ارا ذى  -6

اسذكاب انعشًٚح تٕاععح شخط أظُثٙ يقٛى فٙ انخاسض ٔٔقد انعشًٚح أيشٚكا 

اػّ أٔ يعش ، فُٓا التذ يٍ ذذخم األَرشتٕل انذٔنٙ نهقثػ ػهٗ انعاَٙ ٔاخؽ

 نهؼقاب .

ذُاصع انقٕاٍَٛ انعُائٛح يٍ ؼٛس انًكاٌ : ُْاي يثادة ذؽكدى ذعثٛدم انقدإٌَ  -2

انعُائٙ ، يُٓا اقهًٛٛح انقإٌَ انعُائٙ ٔػُٛٛح انقإٌَ انعُائٙ ، ٔػانًٛح انقإٌَ 

انعُائٙ . ٔذصٕس انًصكهح فٙ ؼاندح اسذكداب انفؼدم انًدئشى فدٙ انخداسض ، فدؤ٘ يدٍ 

 ٕف ٚخؽغ نٓا انعاَٙ ل انقٕاٍَٛ انعُائٛح ع

ظؼٕتح ذؽذٚذ انًغئٔل ظُائٛداً ػدٍ انفؼدم اإلظشايدٙ : ٚظٓدش رندن فدٙ ؼاندح  -2

ٔقٕع ظشًٚح ػهٗ شثكح اإلَرشَد ، كؤٌ ٚذخم انًغرخذو نهصثكح ػهٗ يٕقغ فٛعذ 

تدددّ أفؼدددال اتاؼٛدددح ، فٓدددم ٚغدددؤل ػدددٍ ْدددزِ انعشًٚدددح ػايدددم االذعدددال أو يدددٕسد 

 فٙ يعال اإلَرشَد ل .انًؼهٕياخ أٔ غٛش رنن يٍ انؼايهٍٛ 

انقعٕس فٙ انقٕاٍَٛ انعُائٛح : أدٖ رنن انقعٕس ٔيؽأنح انفقّ ٔانقؽاء انٗ  -9

 اخؽاع ظشائى اإلَرشَد انٗ َعٕض قإٌَ انؼقٕتاخ .

افرددشاغ انؼهددى تقددإٌَ ظًٛددغ دٔل انؼددانى : فانصددخط انددز٘ ُٚددٕ٘ اسذكدداب  -10

ٙ دٔنرّ ، ٔذرؽقم انُرٛعدح ظشًٚح يٍ ظشائى اإلَرشَد فٛقٕو تانُصاؾ اإلظشايٙ ف

فددٙ دٔنددح أخددشٖ ٚخؽددغ نهقددإٌَ انعُددائٙ نرهددن انذٔنددح انرددٙ ذؽقددم فٛٓددا انُرٛعددح 

اإلظشايٛددح ، ُْٔددا ٚعددذ انصددخط َفغددّ خاؼددؼاً نقددإٌَ دٔنددح ال ٚؼددشف ػُددّ أ٘ 

شٙء ػهٗ أعاط أٌ ظًٛغ دٔل انؼانى ذفرشغ انؼهى تقإََٓا ، ار ٚغٕد يثذأ ػدذو 

قدإٌَ ، فدًٛكٍ ذعدٕس انفؼدم اندز٘ أذداِ انصدخط فدٙ ظٕاص االػردزاس تانعٓدم تان

دٔنرّ فؼم يثاغ ٔنكُّ ٚصكم ظشًٚح فٙ انذٔنح انرٙ ذؽقم فٛٓا َرٛعح فؼهّ . ٔٚؼذ 

 رنن األيش غٛش يقثٕل .

ظددؼٕتح انغددٛعشج ػهددٗ أدنددح شثددٕخ انعشًٚددح : ؼًُٛددا ٚرؽددذد يكدداٌ اسذكدداب  -11

انعشًٚح انرٙ ذًدد تٕاعدعح اعدرؼًال شدثكح اإلَرشَدد أفدشاد انؽدثعٛح انقؽدائٛح 

نهقثػ ػهٗ انعاَٙ ٔذؽشٚش أدنح انعشًٚح ٔيُٓا ظٓداص انكًثٛدٕذش انًغدرؼًم فدٙ 

يصدكهح يؼشفدح اندشقى االذعال تانصثكح ٔيا ٚؽّٕٚ يٍ تدشايط ٔيؼهٕيداخ . ذصدٕس 

انغش٘ انز٘ تذَّٔ ال ٚؼًم ظٓاص انكًثٕٛذش ، ٔفٙ ْزِ انؽاندح ال ٚعدٕص ألظٓدضج 
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انرفرٛس اظثاس انًرٓى ػهٗ اإلفصداء ػدٍ اندشقى انغدش٘ ، ار ٚؼدذ رندن اظدشاء غٛدش 

قدإََٙ . كددزنن قددذ ٚددرًكٍ انعدداَٙ يدٍ ذددذيٛش انثٛاَدداخ انًخضَددح داخددم انكًثٛددٕذش 

شددٕاٌ يؼددذٔدج أشُدداء اظددشاء انرفرددٛس ، ففددٙ يصددم ْددزِ  ٔانرددٙ ذؼددذ دنٛددم اداَرددّ فددٙ

انؽاالخ انًخرهفح ٚكٌٕ ُْاي ظؼٕتح فٙ ظًغ األدنح انًادٚح انردٙ ذصثدد اسذكداب 

 اؼذٖ ظشائى اإلَرشَد .

ظدددؼٕتح انًعانثدددح تدددانرؼٕٚػ انًدددذَٙ : ُْددداي ظدددؼٕتح تانُغدددثح نهًعانثدددح  -12

ٚشظدغ فدٙ رندن ألؼكداو تانرؼٕٚػ انًذَٙ ػٍ اسذكاب أؼذ ظشائى اإلَرشَدد ، ار 

انقددإٌَ انددذٔنٙ انخدداض ٔيددا ٚصٛددشِ يددٍ ظددؼٕتاخ ٔاذعاْدداخ فقٓٛددح ٔذصددشٚؼٛح 

   ( 143 - 140.ض  2004 –)يؽًذ  يؼاسؼح .

ظٓم انُاط تصقافح اإلَرشَدد : ار اٌ األغهثٛدح يدٍ انثصدشٚح ال ٚؼدشف انكصٛدش  -13

اؼٛداٌ فدٙ  ػٍ اإلَرشَد ، ٔؼرٗ أٔن ن انزٍٚ ٚغرؼًهَٕٓا ، يًدا ٚقؼدٌٕ فدٙ ػدذج

يعثدداخ أٔ أخعدداء ال ٚفعُددٌٕ تٓددا ، اال أَٓددا يددٍ انُاؼٛددح انقإََٛددح ذؼددذ ظشًٚددح 

 ٔٚؽاعة ػهٛٓا انقإٌَ .

ظٓم انًئعغاخ أٔ يقاْٙ اإلَرشَد كزنن تعدشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ :  -14

ُْاي انؼذٚذ يٍ انُاط انزٍٚ ٚؼٛصٌٕ أٔ ٚكرغثٌٕ نقًدح ػٛصدٓى يدٍ ٔساء ػًهٓدى 

يقداْٙ اإلَرشَدد ، ٔكدزنن انًغدئٔنٍٛ ػدٍ اداسج ْدزِ انًقداْٙ ،  فٙ يُرذٚاخ أٔ

ْددئالء أغهددثٓى ال ٚؼشفددٌٕ شددٛ اً ػددٍ ظددشائى ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ ، ٔنددٕ كددإَا 

 ٚؼشفٌٕ نٕؼؼٕا الفراخ ذؽزٚش نهضتائٍ نًاْٛح ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ .

 

 حاد٘ عشش : اسرُراخاخ انثحث :

يداخ ػداتشج نهؽدذٔد ًٔٚكدٍ اسذكاتٓدا يدٍ داخدم اٌ ظشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕ – 1

 ٔخاسض ؼذٔد انثهذ .

ُْدداي انؼذٚددذ يددٍ انرغددًٛاخ نٓددزا انُددٕع يددٍ انعددشائى اال أٌ انرغددًٛح األػددى  – 2

 ٔاألشًم ٔ األَغة ْٙ ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ. 

اٌ انؽاعددددة ٔشددددثكح االَرشَددددد ًْددددا يكدددداٌ اسذكدددداب ظددددشائى ذكُٕنٕظٛددددا  – 3

 انًؼهٕياخ .

ٕاظّ انًؽققٌٕ ظؼٕتح فٙ انرؽقٛم ٔ انرؽدش٘ ٔ انًقاؼداج فدٙ ْدزا انُدٕع ٚ – 4

 يٍ انعشائى ٔرنن نؼذو ٔظٕد شاْذ أ دنٛم ػهٗ ٔقٕع انعشًٚح.

يشذكثٕا ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ْى اشخاض رٔ خثشج فائقح فدٙ يعدال  – 5

 انؽاعة االنٙ ٔ االَرشَد .

ٕنٕظٛا انًؼهٕيداخ يُٓدا انًكاعدة ُْاي ػذج دٔافغ ٔساء اسذكاب ظشائى ذكُ – 6

 انًادٚح ٔ االَرقاو يٍ سب انؼًم ٔ غٛشْا يٍ انذٔافغ االخشٖ .

 ذُٕع ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔفقاً نؽاظح ٔ دٔافغ يشذكثٛٓا. – 2
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ذقف ٔساء يكافؽح ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ػذج يصكالخ يُٓا ظدؼٕتح  – 2

قٕتددح تانعدداَٙ انًقددٛى خدداسض انؽددذٔد انرٕظددم انددٗ انعدداَٙ ٔظددؼٕتح انؽددا  انؼ

 انٕؾُٛح .  

 

 ثاَٙ عشش : انرٕصٛاخ : آنٛاخ انحذ يٍ خشائى ذكُٕنٕخٛا انًعهٕياخ :      
سغددى كددم انًصدداكم ٔانعددؼٕتاخ انغدداتقح انددزكش ، انرددٙ ٔاظٓددد ٔذٕاظددّ        

انًعرًغ ، العًٛا انًؼٌُٕٛ تًكافؽح ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ، نى ذٓثؿ اسادج 

أظددؽاب ػقددٕل انًؼشفددح ٔانرقُٛددح ٔانركُٕنٕظٛددح ، ٔسظددال انقددإٌَ ٔاأليددٍ فددٙ 

ظذٚذج قادسج ػهٗ اعركصاف اٚعاد أٔ اتركاس قٕاٍَٛ ٔؾش  ٔذكُٕنٕظٛا يؼهٕياخ 

انًعددشيٍٛ ٔايكاَٛددح يالؼقدددرٓى إلَددضال انؼقٕتددح انقإََٛدددح انرددٙ ذرددٕاءو ٔفؼهٓدددى 

اإلظشايددٙ . ٔفًٛددا ٚهددٙ أْددى انعددش  ٔاألعددانٛة انرددٙ ًٚكددٍ أٌ ذددُعػ فددٙ يعددال 

 يكافؽح ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ :

 

ظدم اػدذاد ٚعة االْرًداو تًٕؼدٕع انرشتٛدح األعدشٚح ٔانًذسعدٛح ٔرندن يدٍ أ -1

ٔتُاء ظٛالً قادساً ػهٗ انرؼاٚس انفؼال ٔاإلٚعاتٙ فٙ مم انؼعش انشقًٙ ، ٔنزنن 

فبٌ يكافؽح ظدشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيداخ ذؼرًدذ أٔالً ٔقثدم كدم شدٙء ػهدٗ يثدذأ 

 انرشتٛح ٔاػذاد انفشد اػذاداً اظرًاػٛاً عهًٛاً . ٔكًا قال انصاػش :

  فبٌ ًْٕ رْثد أخالقٓى رْثٕا         ٔاًَا األيى األخال  يا تقٛد         

 

االَؽددًاو انددٗ انًؼاْددذاخ انذٔنٛددح نًكافؽددح ظددشائى اإلَرشَددد ، يصددم يؼاْددذج  -5

( ٔانًؼاْددذج األٔستٛددح نًكافؽددح ظددشائى اإلَرشَددد ٔانرددٙ 2001تٕداتغددد ػدداو )

 ذؼًم ػهٗ صٚادج انرؼأٌ ٔانرُغٛم تٍٛ انعٕٓد انذٔنٛح .

 ٛح انٗ ؼٛض انرُفٛز قٕالً ٔفؼالً يٍ دٌٔ ذؤخٛش .ادخال ذهن انًؼاْذاخ انذٔن -3

انؼًم ػهٗ اظذاس قٕاٍَٛ ظذٚذج ذعشو ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ فٙ كافدح  -4

أَؽدداء انؼددانى تؽٛددس ٚكددٌٕ ُْدداي قددذس كثٛددش يددٍ انرُاعددم ، يصهًددا فؼهددد انغددٕٚذ 

ٔعًٙ تقدإٌَ )انثٛاَداخ(  the special low)ٔظذسخ أٔل قإٌَ خاض تٓا )

، ٔكددزنن فؼهددد 1921، ٔكددزنن فؼهددد تشٚعاَٛددا ػدداو 1923ظددذس ػدداو انددز٘ 

 .1925انٕالٚاخ انًرؽذج األيشٚكٛح ػاو 

ٚعة انرشكٛض ػهٗ يثذأ انرؼدأٌ اندذٔنٙ ، فٓدٕ يدٍ أْدى عدثم يكافؽدح ظدشائى  -5

ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ ٔيالؼقددح يشذكثٛٓددا ٔذغددهًٛٓى انًعهددٕتٍٛ يددُٓى أيُٛدداً انددٗ 

 انذٔل انرٙ ذعانة تٓى .

عٍ انقٕاٍَٛ ٔػقذ االذفاقٛاخ انخاظح تؽًاٚح ؼم انًهكٛح انفكشٚح فدٙ ػعدش  -6

ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ ٔانددذخٕل فددٙ ذهددن االذفاقٛدداخ يصددم يؼاْددذج تددشٌ نؽًاٚددح 

 انًعُفاخ األدتٛح ٔيؼاْذج ذشٚثظ فٙ راخ انًعال .

 انؼًم ػهٗ ذؤيٍٛ انصثكاخ ػهٗ َؽٕ ًُٚغ اخرشاقٓا قذس اإليكاٌ . -2
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انرشكٛدض ػهددٗ دٔس انًعرًدغ فددٙ يكافؽدح ظددشائى ذكُٕنٕظٛدا انًؼهٕيدداخ ٚعدة  -2

 ٔرنن يٍ خالل :

ذكشٚظ دٔس األعشج يؼهٕياذٛاً ،تًؼُٗ أٌ ٚغاسع األب ٔاألو انٗ اإلنًاو ترقُٛح  -أ

اإلَرشَد ٔانرؼايم يؼٓا ػهٗ َؽٕ ًٚكٍ يٍ يشاقثح انعفم أٔ انؽذز ؼال ذعٕانّ 

 يهح فٙ ْزا انًعال .ػهٗ انصثكح ٔال ذرشي نّ انؽشٚح كا

اْرًدداو انًذسعددح فددٙ انًشاؼددم انرؼهًٛٛددح ترغددخٛش ذقُٛددح اإلَرشَددد ألغددشاغ  -ب

ٕ  ٚؼددٙ يؼددّ أخعاسْددا قثددم انًضاٚددا  ذؼهًٛٛددح ،ٔذددذسٚظ شقافرٓددا نهعفددم ػهددٗ َؽدد

 انًغرًذج يُٓا .

يؽأنددح انغددٛعشج ػهددٗ ظًاػدداخ األظددذقاء ٔانصددههٛح انرددٙ ذددذفغ انعفددم أٔ  -ض

اإلَرشَرٙ عٕاء يٍ خالل انهقاء ػهدٗ يقداْٙ اإلَرشَدد أٔ انؽذز انٗ االَؽشاف 

 يٍ خالل انهقاء فٙ غشف انذسدشح ٔذغشٚة انخثشاخ انؽاسج فًٛا تُٛٓى .

انؼًددم ػهددٗ َصددش شقافددح اإلَرشَددد فددٙ انًعرًددغ ٔامٓدداس كددم يددٍ يُافؼٓددا  -9

 ٔانرشكٛض ػهٛٓا ، ٔكزنن عهثٛاذٓا ٔانؼًم ػهٗ ذعأصْا .

سظال األيٍ ٔسظال انؽثؿ ٔانرؽقٛم انعُدائٙ ٔادخدانٓى انؼًم ػهٗ ذؤْٛم  -10

دٔساخ ذذسٚثٛح فٙ انذاخم ٔانخاسض فٙ أسقٗ ٔأفؽم انًؼاْذ ٔانًئعغاخ انرٙ 

ذٓرى تصئٌٔ ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ . ٔيٍ أظدم ذفؼٛدم دٔس سظدال انقدإٌَ 

 ٔاأليٍ ٚرعهة أٌ ٚرُأل يُٓط دٔساذٓى انرذسٚثٛح اٜذٙ :

 ؾش ٔانرٓذٚذاخ انرٙ ًٚكٍ أٌ ذرؼشغ نٓا شثكح اإلَرشَد .إَٔاع انًخا -1

 يفاْٛى انؽاعة اٜنٙ ٔاإلَرشَد ، يٍ تشايط ٔذعثٛقاخ ٔأعًاء األظٓضج . -2

 إَٔاع ظشائى ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔعثم يكافؽرٓا .-3

 :ٙ ذؽقٛم ْزِ انعشائى ، ٔٚصًم رننيُٓط انرؽقٛم ، أ٘ اإلظشاءاخ انًرثؼح ف -4

 انرؽقٛم . اظشاءاخ -أ

 ذخعٛؿ انرؽقٛم . -ب

 ض ذعًٛغ انًؼهٕياخ ٔذؽهٛهٓا .

 انًٕاظٓح ٔاالعرعٕاب . -د

 يشاظؼح انُظى انفُٛح نهثٛاَاخ . -غ

 أعانٛة انؼًم انعُائٙ . -ٔ

 أيٍ انؽاعٕب ٔشثكاخ انًؼهٕياخ . -5

 انقإٌَ َٔظشٚح اإلشثاخ . -6

 االذٓاو . اعرؼًال انؽاعة ٔاالَرشَد كٕعٛهح نهؽعٕل ػهٗ أدنح -2

 انًالؼقح انذٔنٛح ٔانرؼأٌ انًصرشي فٙ يعال ظشائى انًؼهٕياذٛح  -2
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 يصادس انثحث :  

 ،يادج ظشو . نغاٌ انؼشباتٍ يُظٕس . -9

ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ ٔدٔسْددا فددٙ انؽددذ يددٍ انكددٕاسز ظؼفدش ؼغددٍ ظاعددى .  -2
 . 2002، 16. يعهح انعايؼٙ ،ع انعثٛؼٛح فٙ انًُعقح انؼشتٛح 

ظددشائى ذكُٕنٕظٛددا انًؼهٕيدداخ : سإٚددح ظذٚددذج ظؼفددش ؼغددٍ ظاعددى انعددائٙ .  -3
 .  2002ػًاٌ : داس انثذاٚح ،  -.نهعشًٚح انؽذٚصح 

أيدٍ انؽاعدٕب عشؼاٌ عدهًٛاٌ عدشؼاٌ ، يؽًدٕد ػثدذ انًدُؼى انًصدٓذاَٙ .  - 4
 .  2001ػًاٌ : داس ٔائم ،  -.ٔانًؼهٕياخ 

. يراغ  ظشائى انكًثٕٛذش ٔاإلَرشَدقإٌَ . فشع ان –انصثكح انقإََٛح انؼشتٛح  - 5

 . 11/12/ 2004ذاسٚ  انضٚاسج ،   . arab@wnwt –law subjectsفٙ : 

ظانػ تٍ يؽًذ انًغُذ ، ػثذ انشؼًٍ تٍ ساشذ انًُٓٛدٙ . ظدشائى انؽاعدٕب  - 6

انًعهح انؼشتٛح نهذساعداخ األيُٛدح اٜنٙ : انخعش انؽقٛقٙ فٙ ػعش انًؼهٕياخ . 
 .  2000، 29،ع  15 ،و ٔانرذسٚة

اإلعدددكُذسٚح : داس  -. ظدددشائى انكًثٛدددٕذش ٔاإلَرشَدددديؽًدددذ أيدددٍٛ انشٔيدددٙ .  -2

 . 2004انًعثٕػاخ انعايؼٛح ،

 ػهدى اندُفظ انعُدائٙشؽاذّ ستٛغ ، ظًؼح عٛذ ٕٚعف ، يؼرض ػثذ هللا . يؽًذ - 2

 .1994انقاْشج : داس غشٚة ،  -.

ظدشائى اإلَرشَدد ٔانؽاعدة  يُٛش يؽًذ انعُٛٓٙ ، يًدذٔغ يؽًدذ انعُٛٓدٙ . - 9
 .  2004اإلعكُذسٚح : داس انفكش انعايؼٙ ،  -. ٔٔعائم يكافؽرٓا

ذ ذؼشٚدة  انؽاعثاخ فٙ ػعش انًؼهٕيداخَاَغٙ عرشٌ ، سٔتشخ عرشٌ .  -10

 .  1992انشٚاغ : داس انًشٚ  ،  -عشٔس ػهٙ اتشاْٛى ، ُْذ٘ ػثذ هللا انؼهٙ .

 

 
 
 
 
 
 
 

 


