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   ميثاق أخالقياث انبحث انعهمى

انمقذمت 

ذً ، ذحقػ١ٓ ِٚششف١ٓ ٚأعحضزز ٌى١ٍس عٛجءذح جٌظ١ذٌٟٚ قع جٌؿٍّٝججٌدِششذج ٌطٛؾ١ٗ  وْٛشيجٌٛغ١مس  ٖ٘ز شٚػؽ

ٚجألِحٔس ِؿح١٠ش قغٓ جٌغٍٛن  جٌٛغ١مسقذد شٚ. جٌركع جٌؿٍّٝجٌغٍٛن جٌّٕحعد ضؿحٖ ٚجٌّؿطّؽ جألوحد٠ّٝ وىً ئٌٝ 

. جٌطٟ ضغٛد ِؿطّؽ جٌى١ٍس جألخالل١سٚجٌّػً جٌؿ١ٍح جٌطٝ ضؼؽ ػٛجذط ِٕحلشس جٌمؼح٠ح  جٌؿ١ٍّس

ل١حط ِإششجضٙح ؾٍٝ  ئِىح١ٔسؾ١ذ سٚؾٝ ف١ٙح  أخاللِٟؿّٛؾس ِٓ جٌّؿح١٠ش ٌطكم١ك عٍٛن  جٌٛغ١مس ٖ٘ز شقذد

. أسع جٌٛجلؽ ذشفحف١س ِٚىحشفس ضحِس

 ِظشفٟ جٌّشحذٙس  زجألوحد٠ّٟجٌّإعغحش ٚغحتك ؾذ٠ذ ِٓ ًٌدسجعس جيطالؼ ٌّٚؿح١٠ش ذؿذ جإلخشؾص ٘زٖ جٚلذ 

 ضطٛجءَجٌخشٚؼ ذّؿّٛؾس جٌّؿح١٠ش جٌطٝ غُ ضك١ٍٍٙح  أؾشٜضُ ضؿ١ّؽ جٌر١حٔحش ٚجٌّؿٍِٛحش جٌّطحقس ٚوّح  ج ،ٚخحسؾٗ

. ِؽ أٔشطس جٌى١ٍس جٌّخطٍفس ٚجٌطٟ ٠ّىٓ ل١حعٙح

جٌمحت١ّٓ ؾٍٝ ئؾذجد جألذكحظ ٚ جٌؿٙحش جٌّؿ١ٕس ذحٌركع جٌؿٍّٝ فٝ جٌى١ٍسذشىً خحص ئٌٝ  زِٛؾٖٗ جٌٛغ١مس أْ ٘ز

فٟ ئؾذجد ٚؾًّ  ٞ جألخاللٝ٘ذف ئٌٝ ضؿض٠ض ضطر١ك جٌّؿح١٠ش جٌؿحِس ٌٍغٍٛن جٌؿٍُشٚ . جٌؿ١ٍّس أٚ جٌّغح١ّ٘ٓ ذٙح

جش جٌطٟ ضكظً ٌطٍه ٔطٙحنسوض ذشىً خحص ؾٍٝ جٌطشق جٌٛجؾد ئضرحؾٙح فٟ جٌطؿحًِ ِؽ جإلشضٍه جألذكحظ، وّح 

ذذج٠س ؾذدًج ِٓ جٌّمح١٠ظ ٚجٌّؿح١٠ش جٌؿحِس جٌطٟ ٠ؿد أْ ضٕطرك ؾٍٝ جٌغٍٛن جٌؿٍّٟ، وّح  جٌٛغ١مس ضٕحٚيشٚ .جٌّؿح١٠ش

ئٌـٝ جٌـؿـٛجِـً  زجألِحٔس جٌؿ١ٍّس ِش١ش ئٔطٙحنطشق ِٕؽ  ضٕحٚيِٚٓ غُ ش. جش ضٍه جٌّمح١٠ظ ٚجٌّؿح١٠شئٔطٙحن ضٕحٚيش

ٌطـؿـحِـً جٌخحطس ذحِؿّٛؾس ِـٓ جٌـطـؿـ١ٍّـحش يأ٠ؼًح ٍِخظًح  جٌٛغ١مسلذَ شٚ. فٟ رٌه جٌطٟ لذ ضٍؿد دٚسًج

خططُ ذرؿغ جٌّالقػحش ؾٓ جٌـؿـمـٛذـحش جٌـطٟ لـذ ضـفـشع ؾـٍـٝ شٚ. ٌألِحٔس جٌؿ١ٍّس جٌطٟ لذ ضٕغد ـحشٔطٙحنجإل

. طحقد جٌؿًّ فٟ قحي غرٛش قحالش عٛء ضظشف ؾٍّٟ فٟ ِإعغطٗ

خالقياث انبحث انعهمى انمبادئ األساسيت أل

ِٓ ق١ع ئوطشحف ؾالؾحش ِخطٍفس  جِٛجػ١ؽ ضٕحٚيٞ، فٙٛ طر١ؿطٗ  ِٓ ق١عوػ١شًج ٚجٌظ١ذٌٟ ٠طٕٛؼ جٌركع جٌؿٍّٟ 

ٚجٌؿذ٠ذ ِٓ  ،ؾذ٠ذز ٌألِشجع ٚضؿشضٙح ؾٍٟ ق١ٛجٔحش جٌطؿحسخ، دسجعحش ِمحسٔس ذ١ٓ فؿح١ٌس جألد٠ٚس جٌّخطٍفس 

ٚ ٕ٘حٌه ؾـذد ِـٓ جٌـّرـحدب جٌؿحِس جٌٛجؾد ئضرحؾٙح ٚجٌطم١ذ . ضخطٍف أعح١ٌد جٌركع ف١ّح ذ١ٕٙح جألذكحظ جألخشٞ جٌطٟ

ِؿٍّٙح ذحألِٛس جٌّؿ١حس٠س ٌٍـرـكع ٚجٌمـٛجؾـذ جٌغٍـٛو١س جٌٛجؾد جٌطم١ذ فٟ ضطؿٍك  ٟ٘ٚ جألذكحظ جٌظ١ذال١ٔس فٟ ذٙح

ٚآسجتُٙ ٚوشجِطُٙ، عٛجء أوحٔٛج ِٓ  ئقطشجَ قمٛق ج٢خش٠ٓ جٌؿٍّٟ جٌركع أخالل١حش ٚضمطؼٟ. ذٙح ؾٕذ جٌم١حَ ذٗ

 جٌركع أخالل١حش ٚضطرٕٝ ِرحدب .أَ ِٓ جٌّغطٙذف١ٓ ِٓ جٌركع جٌركع ْ، أَ ِٓ جٌّشحسو١ٓ فٟجٌضِالء جٌرحقػٟ

٠ؿد أْ ضىٛٔح سو١ضضٟ  جْْ جٌم١ّصج، ٚ٘حش" ضؿٕد جٌؼشس " ٚ " جإل٠ؿحذٟ  جٌؿًّ" ؾحِس ل١ّطٟ  جٌؿٍّٟ

 :ٕٚ٘حن ذؿغ جإلؾطرحسجش ذحٌٕغرس ٌٍغٍٛن جألخاللٟ ضطؼّٓ ج٢ضٟ ، جٌركع جألخالل١س خالي ؾ١ٍّس جإلؾطرحسجش
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o Truthfulness 

o Expertise

o Safety

o Trust

o Consent

o Withdrawal

o Digital Recording

o Feedback

o False Hope

o Vulnerability

o Exploitation

o Anonymity

o Animal Rights

 

 

 (:  Truthfulness) انمصذاقيت 
٠ؿد أْ ضىْٛ ٔطحتؽ جٌركع ِٕمٌٛس ذظذق، ٚأْ ٠ىْٛ جٌرحقع أ١ِٕح ف١ّح ٠ٕمٍٗ، ٚأال ٠ىًّ أ٠س ِؿٍِٛحش ٔحلظس أٚ 

ئدخحي ذ١حٔحش ِؿطّذج ؾٍٝ ٔطحتؽ جٌٕػش٠حش ، أٚ  ٠كحٚيغ١ش وحٍِس ِؿطّذج ؾٍٝ ِح ٠ػٕٗ لذ قظً ، ٚأْ ال 

 .جألشخحص ج٢خش٠ٓ 

 (: Expertise) انخبشة 
ِؼٛؼ جٌركع ِٕحعرًح ٌّغطٜٛ خرشز جٌرحقع ٚضذس٠رٗ، ٚأْ ٠ؿذ أٚال جٌؿًّ جٌّرذتٟ غُ ٠ؿد أْ ٠ىْٛ جٌؿًّ  

فُٙ جٌٕػش٠س ذذلس لرً أْ ٠طرك جٌّفح١ُ٘ أٚ جإلؾشجءجش ، ٚعٛف ٠ىْٛ جٌشخض جٌخر١ش فٟ ِؿحي جٌركع  ٠كحٚي

 . خ١ش ِغحؾذ ٌٍرحقع فٟ ئخط١حس جألش١حء جٌطٟ ٠ٕرغٟ ؾٍٝ جٌرحقع جٌٕػش ف١ٙح 

 ( : Safety) انسالمت 
ؾغذٞ أٚ أخاللٟ، ٚأْ ٠طخز جإلقط١حطحش جٌطكؼ١ش٠س ؾٕذ  ٠طؿ١ٓ ؾٍٝ جٌرحقع أْ ال ٠ؿشع ٔفغٗ ألٜ خطش

ضٕف١ز جٌركع فٟ ذ١ثس لذ ضىْٛ خطشز ِٓ جٌٕحق١س جٌؿ١ٌٛٛؾ١س أٚ جٌؿ٠ٛس   أٚ  ٠كحٚيجٌطؿحسخ وٍٙح ، ٚأْ ال 

جإلؾطّحؾ١س  أٚ جٌى١ّ١حت١س ، وّح أْ عالِس جٌّغطٙذف١ٓ ِٓ جٌركع ِّٙس أ٠ؼح ، فال ٠رٕغٝ ؾٍٟ جٌرحقع أْ ٠كشؾُٙ 

 .أٚأْ  ٠شؿشُ٘ ذحٌخؿً أٚ أْ ٠ؿشػُٙ ٌٍخطش فٟ ِٛػٛؼ جٌركع
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 ( : Trust) انثقت 
ؾٍٝ جٌرحقع أْ ٠غؿٝ دجتّح ئٌٟ ضٛط١ذ ؾاللطٗ ِؽ جٌز٠ٓ ٠ؿًّ ِؿُٙ ٚذٕحء ضٍه جٌؿاللس ؾٍٝ جٌػمس قطٝ ٠كظً • 

ُِٕٙ ِٚٓ غُ جٌكظٛي ؾٍٟ ٔطحتؽ أوػش دلس، ٚال ٠ؿد أذذج أْ ٠غطغً جٌرحقع غمس جٌٕحط  جٌطؿحْٚؾٍٝ أورش لذسِٓ 

 . جٌز٠ٓ ٠ؿشٞ ؾ١ٍُٙ دسجعطٗ

 (: Consent)انمىافقت 
ذحقع أْ ٠طأوذ دجتّح ِٓ قظٌٛٗ ؾٍٝ ِٛجفمس عحذمس ِٓ جٌز٠ٓ ٠ٛد جٌؿًّ ِؿُٙ خالي فطشز جٌركع ، ئر ٠ؿد ؾٍٟ جي

ٌٍركع ذأُٔٙ ضكص جٌذسجعس ، فّػال ئرج ئقطحؼ جٌرحقع جٌذخٛي  خحػؿ١ٓ جٌّشػٟ أٚ ِٓ ُ٘ ٠طؿ١ٓ ؾ١ٍٗ أْ ٠خطش

جٌّرذتٟ ٚجٌؿ١ذ ٌٍركع لذ ٠ُشغُ  فٟ ٍِى١س ج٢خش٠ٓ فؿ١ٍٗ جٌكظٛي ؾٍٝ ِٛجفمطُٙ ٌزٌه ، ئر أْ ؾذَ جٌطخط١ط

 .جٌرحقع ؾٍٟ جٌركع ؾٓ ِٛلؽ آخش ٚجٌرذء ِٓ ؾذ٠ذ 

 ( : Withdrawal) اإلوسحاب 
٠شحء  عكحخ ِٓ جٌذسجعس فٟ أٞ ٚلصْإلفٟ ججٌكك  طالذٗٚٚ جٌؿح١ٍِٓ فٝ جٌركع جألفشجد جٌّشجد دسجعطُٙ ٌىً ِٓ 

ِٚٓ غُ ٠ؿد ؾٍٝ جٌرحقع ذح ِح ٠ىٛٔٛج ِططٛؾ١ٓ، ذكع غحي٠ٚؿد أْ ٠ذسن جٌرحقع دجتّح أْ جٌّشحسو١ٓ فٟ جي. 

ٚذحٌشغُ ِٓ رٌه فأٗ ٠ؿد ؾٍٟ جٌرحقع أْ ٠طٛلؽ ئٔغكحخ ذؿغ جٌّشحسو١ٓ، ٚأٔٗ ٠ؿذس ذٗ أْ . ِؿحٍِطُٙ ذاقطشجَ

٠رذأ جٌركع  ذٛػؽ أورش ؾذد ِّىٓ ِٓ جألفشجد ضكص جٌذسجعس ، ذك١ع ٠ّىٕٗ جإلعطّشجس ِؽ ِؿّٛؾس وحف١س ألْ 

 . تؽ جٌركع رجش ِؿٕٝ ٠طأوذ ِٓ أْ ٔطح

 ( :  Digital Recording) انتسجيم انشقمي 
٠ٕرغٟ ؾٍٝ جٌرحقع أْ ال ٠غؿً جألطٛجش ٚأْ ال ٠ٍطمط جٌظٛس ذأٜ أٌس وحٔص دْٚ جٌّٛجفمس جٌّغرمس ِٓ رٚٞ 

ئعطخذجَ آالش ضظ٠ٛش أٚ ِغؿالش طٛش ِخرأز ٌٍطظ٠ٛش ٚجٌطغؿ١ً ٌٍغ١ش خٍغس ، وّح  ٠كحٚيٚأْ ال . جٌشأْ

 .٠طؿ١ٓ ؾٍٝ جٌرحقع جٌؿٍُ ذأْ طٍد جٌّٛجفمس ذؿذ جٌطظ٠ٛش أٚ جٌطغؿ١ً غ١ش ِمرٛي 

 ( :  Feedback) انتغزيت انشاجعت 
٠ىٓ ذّمذٚسٖ ضض٠ٚذ جٌّشحسو١ٓ ذّمذٚس جٌرحقع ئؾطحء ضغز٠س سجؾؿس ٌٍّغطٙذف١ٓ ِٓ ذكػٗ ف١ٍفؿً ، ٚئْ ٌُ  وحْئرج 

ذحٌطمش٠ش وحِال ، ف١ٍؿٍُ ذأْ ئؾطحتُٙ ٍِخظح أٚ ذؿغ جٌؿرحسجش ٚجٌطٛط١حش لذ ٠ىْٛ ِّٙح ٌذ٠ُٙ ِٚٛف١ح ذحٌغشع 

ِٚٓ جٌُّٙ ؾذًج أْ ٠ؿشع جٌرحقع ؾ١ٍُٙ جٌظٛس ٚجألطٛجش ٚ جٌٕظٛص جٌّطرٛؾس ٌٍؿرحسجش جٌطٟ . جٌّطٍٛخ

. سس ِحدٞ أٚ ِؿٕٛٞ لذ ٠ك١ك ذُٙ ِٓ ضفغ١ش جٌرحقع ٌّح لحٌٖٛ أٚ فؿٍٖٛعرك أْ لحٌٛ٘ح لرً جٌٕشش، دسءج ألٞ ع

 .ٌزٌه ؾٍٝ جٌرحقع جٌطأوذ دجتّح ِٓ أخز جٌّٛجفمس جٌّغرمس لرً جٌٕشش 

 

 

 ( : False Hope) انكارب / األمم انمزيف 
جٌركع أٚ  ٠ؿد ؾٍٟ جٌرحقع أْ ال ٠ؿؿً جٌّغطٙذف١ٓ ٠ؿطمذْٚ ِٓ خالي أعثٍطٗ ذأْ جألِٛس عٛف ضطغ١ش ذغرد

 . جٌّششٚؼ جٌزٞ ٠ؿش٠ٗ، ٚأْ ال ٠ؿطٟ ٚؾًٛدج خحسؼ ٔطحق ذكػٗ أٚ عٍططٗ أٚ ِشوضٖ

 ( ( :  Vulnerabilityمشاعاة مشاعش اآلخشيه
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لذ ٠ىْٛ ذؿغ جٌّغطٙذف١ٓ أوػش ؾشػس ٌٍشؿٛس ذحإلٔٙضج١ِس أٚ جإلعطغالَ ذغرد ؾحًِ جٌغٓ أٚ جٌّشع أٚ ؾذَ 

 . ٠ؿد ؾٍٟ جٌرحقع ِشجؾحز ِشحؾشُ٘ جٌمذسز ؾٍٝ جٌفُٙ أٚ جٌطؿر١ش؛ ِٚٓ غُ

 (:  Exploitation) إستغالل انمىاقف 
ٌظحٌف ذكػٗ؛ ٚأْ ال ٠فغش ٚال ٠أٚي ِح ٠القػٗ أٚ ِح ٠مٌٛٗ ج٢خشْٚ  جٌّٛجلف٠ؿد ؾٍٟ جٌرحقع  أْ ال ٠غطغً 

 .ذشىً غ١ش ِرحشش ٌخذِس ذكػٗ 

 ( : Anonymity) سشيت انمعهىماث 
ؾٍٟ جٌرحقع قّح٠س ٠ٛ٘س جٌّغطٙذف١ٓ فٟ وً جألٚلحش ، ذأْ ال ٠ؿٍٓ ؾٓ أعّحتُٙ ٚأْ ال ٠ؿطٟ ض١ٍّكحش ضإدٞ ئٌٝ 

رٌه ِٓ خالي ضك٠ًٛ جألعّحء ئٌٝ أسلحَ أٚ سِٛص ِؽ جٌطأوذ ِٓ ئضالف وً  ضكم١كوشف ٠ٛ٘طُٙ جٌكم١م١س، ٠ّٚىٕٗ 

 .ِح ٠طؿٍك ذ٠ٛٙس جٌّغطٙذف١ٓ ذؿذ ئٔطٙحء جٌذسجعس 

 ( :  Animal Rights)  يىانانححقىق 
، فػّس ئؾطرحسجش أخالل١س ٠ؿد ؾٍٟ جٌرحقع ِشجؾحضٙح فٟ ٘زج  جٌك١ٛجْئرج وحٔص دسجعس جٌرحقع ِطؿٍمس خ

ٚسؾح٠طٗ جٌشؾح٠س جٌالتمس ذٗ ٚجإلقغحط ذّذٜ جألٌُ ٚؾذَ جٌشجقس ؾٕذٖ ،  جٌك١ٛجْئر ٠ؿد ؾ١ٍٗ ِؿحٍِس . جٌخظٛص

وّح ٠ؿد أْ ٠ركع جٌرحقع ؾٓ جٌٕظ١كس ِٓ جٌّؿٍُ . قع جٌزٞ ٠مَٛ ذٗجٌذسجعس أٚ جٌد أ٘ذجففؼال ؾٓ ِططٍرحش 

جٌّششف ٚجٌشخض جٌخر١ش فٟ ِؿحي جٌركع جٌزٞ ٠ؿش٠ٗ لرً جٌرذء ذأٞ دسجعس ضمطؼٟ ٚؾٛد ق١ٛجٔحش عٛجء فٟ 

 .جٌّخطرش أٚ فٟ ١ِذجْ جٌذسجعس

لبحث العلمى المباديء األخالقية المصاحبة لممارسات ا
: نتخطيط انبحث  انمصاحبت األخالقيتانمبادئ -1

 جٌّطشٚقسؾٕذِح ٠رذأ جٌرحقع فٟ جٌطفى١ش فٟ ِشىٍس جٌركع ٚفٟ ئؾذجد ضظ١ُّ ذكػٟ ٠ؿ١د ذٗ ؾٓ جٌطغحؤالش 

:   ٘ح١ِٓفأٗ ٠ؿد أْ ٠فىش فٟ أِش٠ٓ  ذشأْ جٌّشىٍس ِٛػٛؼ جٌركع

ذحٌٕكٛ جٌزٞ  زعحذكأخشٞ  دسجعس طرك جألطً ِٓ  زوْٛ خطس ذكػٗ ذّػحذس ٔغخس ِىشسش ْ الأ:  األمر األول

 ٞؾشٞ ٚدْٚ أْ ٠ّٕؽ ٘زج جٌرحقع ِٓ أْ. جٌؿ١ٍّسغالي ِٓ جٌشه ؾٍٝ أِحٔس جٌرحقع  ٠ذؾٛ ئٌٟ ئٌمحء

رٌه ِكىِٛح ذرؿغ جٌؼٛجذط  ٠ىْٛ أْٚؾٍٝ أخشٜ  ذ١ثسأؾش٠ص فٟ  ٌذسجعس عحذمس زدسجعس ِٕحغش

س دسجعس  عرك جذشس ضىشش زؾٍّٟ زئٌٝ جٌذسجعس جألط١ٍس ٚٚؾٛد فحتذ جٌٛجػكس جإلشحسز: ِٕٙح جٌطٟ 

.  أخشٜ  ذ١ثسئؾشجؤ٘ح فٟ 

أٚ ِكطًّ  ِكمكئٌكحق ػشس  جٌّضِؽ ئؾشجؤ٘ح ئٌٝ جٌذسجعسال ٠ىْٛ ٕ٘حن ئقطّحي ذأْ ضإدٜ ْ أ:  األمر الثاني

٠ٗ ٚلٛؼ ػشس أٚ ئٌكحق أرٞ ذأشخحص آخش٠ٓ ،فاْ جٌرحقع ٠ؿد ئقطّحيٚفٟ قحٌس . ذأشخحص آخش٠ٓ 

ِؽ  جٌؿ١ٍّسٌفحتذضٙح جٌذسجعس طحدلٗ ف١ّح ٠طظً ذى١ف١س ئؾشجء  ِشٛسزأْ ٠ٍؿأ ئٌٝ ِٓ ٠غطط١ؿْٛ ضمذ٠ُ 

.  جٌذسجعس ضؿٕد ئِىح١ٔس ئٌكحق أرٞ ذحٌّشحسو١ٓ فٟ 

: نعمهيت جمع انبياواث  انمصاحبت األخالقيتانمبادئ -2
فٟ ٌٗ ضؿ١ّؽ ذ١حٔحضٗ ِٓ جٌّشحسو١ٓ خ خالٌٙح َ جٌرحقعٚجٌطٝ ٠ك جٌفطشز أغٕحء جألخالل١سجٌّشىالش ضٕشأ ِؿػُ 

ذّػحذس ِٛلف طؿد ٠كطحؼ ف١ٗ جٌرحقع ئٌٝ أْ ٠ٛجصْ ذ١ٓ جٌؿذ٠ذ ِٓ جٌمشجسجش ضؿذ  جٌّشقٍس ، ئر أْ ضٍهجٌذسجعس
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ٌألفشجد جٌّشحسو١ٓ فٟ  زٌّكطًّضطظً ذحألػشجس ج جٌطٝ ٚخظٛطح ضٍه،  جٌرؿغ ِؽ ذؿؼٙح زجٌطٝ ضرذٚ ِطؿحسع

.  جٌذسجعس

جٌطٝ ٠ؿشٞ  زِؽ جٌر١ة٘ٛ  ضفحؾٍٗ جٌّطشضد ؾٍٝ غشجألٞ طٓ دجتّح ئيأْ ٠فئٌٟ أٔٗ ٠ٕرغٟ ؾٍٝ جٌرحقع  ٠ٚؿذس جٌط٠ٕٛٗ

 ِٚرٍغ أغش وً ضٍه جٌؿٛجًِ فٟ فكضجٌخحػؿ١ٓ ًٌ فٟ رٌه جألشخحصذّح  ٚؾ١ّؽ جٌؿٛجًِ جٌذجخٍس ف١ٙح ف١ٙح جٌركع

 .ٔطحتؽ جٌركع

ٟ٘ ٌؿٍُ جٌٕفظ ؾٕذ ئؾشجء جٌركٛظ ؾٍٝ آد١١ِٓ  جألِش٠ى١س جٌؿّؿ١سجٌطٝ لشسضٙح  جٌؿششزجٌّرحدب جألخالل١س  ضؿذ ٚ

: ٚ ضٍه جٌّرحدب ٟ٘ ِٓ أوػش جٌذعحض١ش جألخالل١س  ش١ٛؾح

ِح ٚئرج  ،ٌذسجعسيجٌطخط١ط  جألخالل١س أغٕحءٞسجٌّؿحٞجإلٌطضجَ خؾٓ شخظ١ح جٌّغإ١ٌٚس وحٍِس  جٌرحقع ٠طكًّ -1

ئٔٗ ٠ؿد ؾ١ٍٗ ف زٟٔجٔظئ ٚأ زؾٍّٟؾح١٠ش ٚجٌّرحدب إلؾطرحسجش ٌه جٌُشفٟ جإلٌطضجَ جٌطحَ خ زجٌرحقع طؿٛخ ٚؾذ

ٌكّح٠س جٌالصِس  زٚلحتٟجيؾشجءجش جإلس ضذخٚأْ ٞ ٠ٙحِٓ جٌمحدس٠ٓ ؾً زجٌٕظ١ف٠ٍطّظ ٚ زجٌّشٛس ضكشٜأْ ٞ

.  ْ قمٛق جٌّشحسو١ٓ فٟ جٌركعطٛٚ

فٟ  جٌٛجؾد ئضرحؾٙح زخاللٟجألِّحسعحش ٚضشع١خ جي وحٍِس ذشأْ ئسعحءشخظ١ح جٌّغإ١ٌٚس  جٌرحقع ٠طكًّ -2

.  ٠غطخذُِٙ ٌٍطؿحًِ ِؽ جٌّشحسو١ٓ فٟ جٌركع  وً ِٓ ِغحؾذ٠ٗ ٚصِالتٗ ٌِٚٓذٜ جٌركع ٚجٌكفحظ ؾ١ٍٙح 

جٌخحػؿ١ٓ ٌٍفكض ذؿ١ّؽ ؾٕحطش ِٚفشدجش جٌركع ئؾالَ شخظ١ح جٌّغإ١ٌٚس وحٍِس ذشأْ  جٌرحقع ٠طكًّ -3

أْ  ؾ١ٍٗوّح ٠ؿد .  ِٓ ؾذِٗ جٌركعفٟ  ذحٌّشحسوس لشجسُ٘ أغشفٌٟٙح ٠ّح ِٕٙح ِح ٠ىْٛ ال طٚششٚطٗ ٚ

 .ُ٘ ٚضغحؤالضُٙ فٟ ٘زج جٌخظٛص٠ؿ١د ؾٍٝ وً جعطفغحسجش

 جٌّشحسن٠ٍطضَ جٌرحقع ئٌطضجِح وحِال ذّمطؼ١حش جألِحٔس ٚجٌشفحف١س وّرذأ٠ٓ أعحع١١ٓ ٠كىّحْ جٌؿاللس ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ . 4

ٚجٌغش٠س أٚ ئٔطٙحؼ ع١حعس  جٌّٛجسز ِح ِّحسعس ٔٛؼ ِٓ ٌذسجعس زِٕٙؿٟجي ئلطؼص دٚجؾٝأِح ئرج  .فٟ جٌركع ٌٗ

لرٌٛٗ ذٗ قشطح ؾٍٟ رٌه ٚيفُٙ جٌّشحسن شِطّثٕح ئٌٝ  أْ ٠ىْٛ جٌرحقع ؾ٠ٍٟؿد أٚ دذٍِٛحع١س ِؿ١ٕس فأٗ 

.   ؾاللس وً ِّٕٙح ذحألخش

فٟ  ٘حجإلعطّشجس فٟٚ قمٗ وزٌه فٟ جٌؿذٚي ؾٓ فٟ جٌركع  جٌّشحسوسجٌفشد فٟ أْ ٠شفغ  قك جٌرحقع ٠كطشَ. 5 

   .٠شحء أٜ ٚلص

٠ؿد ؾٍٝ جٌرحقع أْ ٠غطًٙ ذكػٗ ذاؾذجد ئضفحق ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ جٌّشحسن ٌٗ فٟ جٌركع ٠كذد ف١ٗ ذٛػٛـ ٚدلس . 6

 . ؾاللس ٚئٌطضجِحش وً ِّٕٙح ضؿحٖ جألخش

ق ذُٙ ِٓ ؾشجء ِشحسوطُٙ فٟ قٟلذ ٞػشس ؾغّحٟٔ  أٚ ؾمٍٟ قّح٠س جٌّشحسو١ٓ ِٓ أٜ  ؾٍٟ جٌرحقع ؾدٞ. 7

ُٞقحي ضٛجفش خطش ٚلٛؼ ٘زج جٌؼشس ف١طؿ١ٓ ٚ .جٌركع ٠كظً أْ ٚ جٌخطش رٌهيجٌّشحسن  ٔرٗؾٍٝ جٌرحقع أْ 

 أٚ جٌطم١ًٍ ِٕٙح ضٍه جٌّخحطش ٌذسء جٌّّىٕسجٌطذجذ١ش  وحفس  ز ذحٌّشحسوس ، وّح ٠ؿد ؾ١ٍٗ ئضخحرؾٍٝ ِٛجفكِٕٗ 

.  قذ ِّىٓ  دٔٝئٌٝ أ
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 ِٓ ضؿ١ّؽ جٌر١حٔحش ٠ٕرغٟ ؾٍٝ جٌرحقع أْ ٠ضٚد جٌّشحسن ذطٛػ١ف وحًِ ٌطر١ؿس جٌذسجعسٔطٙحء ذؿذ جإل -8

٠ّىٓ أْ ضىْٛ لذ ؾٍمص فٟ رٕ٘ٗ ٚؾٕذِح ضىْٛ ٕ٘حن  زٚأْ ٠ض٠ً أٜ ضظٛسجش خحطة جٚذٍّخض ٚجف ؾٕٗ

ضمطؼٟ ضأخ١ش ؾشع ٘زٖ جٌّؿٍِٛحش أٚ قؿرٙح فاْ جٌرحقع ٠طكًّ ِغإ١ٌٚس  زٟٔجٔظئٚ زجؾطرحسجش ؾٍّٟ

.  ذحٌٕغرٗ ٌٍّشحسن  زٖ فٟ جٌطأوذ ِٓ ؾذَ ٚؾٛد ؾٛجلد ِذِشخحص

ٌٍّشحسن فاْ  زذحٌٕغد زفٟ قحٌس ٚؾٛد ئقطّحي ذأْ ضإدٜ ئؾشجءجش جٌركع ئٌٝ قذٚظ ؾٛجلد غ١ش ِشغٛخ  -9

.  ئصجٌطٙح ذّح فٟ رٌه ج٢غحس ذؿ١ذز جٌّذٜ ٠طكًّ ؾٓ ضٍه جألغحس ٚ ٠غأيجٌرحقع 

. جٌركعطٛجي ِذز  ٌٗ جٌر١حٔحش جٌطٝ قظً ؾ١ٍٙح ؾٓ جٌّشحسو٠ٓ١كحفع ؾٍٟ عش٠س  ؾٍٝ جٌرحقع أْ ٠ؿد -10

:  نعمهيت انتعامم مع انبياواث  انمصاحبتانمبادئ األخالقيت   -3
عٛجء وحْ فشدج  ذىً ِشحسن ِٓ جٌّشحسو١ٓ فٟ جٌذسجعس جٌخحطسؾٍٝ عش٠س جٌر١حٔحش  أْ ٠كحفع جٌرحقع ٠ؿد ؾٍٟ

أٚجإلعحءز ئ١ٌٗ ذأٞ طٛسز ِٓ  ذطضجصٖئأٚ فٟ ذأٞ ُِٕٙ جألعشجس فٟ جٌطش١ٙش ٠غطغً ضٍه ال أْ ٚ. أٚ ِإعغس

 .جٌظٛس

ذّمطؼ١حش جألِحٔس ٚجٌٕضج٘س جٌؿ١ٍّس أغٕحء ضؿحٍِٗ ِؽ ذ١حٔحش ذكػٗ ٚضك١ٍٍٙح ، ٚرٌه ذأْ  جٌرحقع أْ ٠ٍطضَ ٠ؿد ؾٍٟ

ذمظذ ضأ٠ٍٚٙح ؾٍٟ جٌٕكٛجٌزٞ   ٠طكح٠ً ذطش٠ك جٌكزف أٚ جإلػحفس أٚ جٌطكش٠ف أٚ جٌطؿذ٠ً ألٞ ِٓ ضٍه جٌر١حٔحش ال

فأّح ٟ٘  طفش٠سأَ  زأٚ عٍرٟ زعٛجء وحٔص ئ٠ؿحذٟ جٌركػ١س رٌه أْ جٌٕط١ؿس. ٠خذَ ٚؾٙس جٌٕػش جٌطٟ ٠طرٕح٘ح فٟ ذكػٗ

ِٚٓ غُ ٠طؿ١ٓ أْ ٠ىْٛ .  ٌركع جٌؿٍّٝي جٌغ١ٍّس ؾشجءجشجإلألعظ ٚججٌرحقع   ضؿرش ؾٓ ئعٙحَ ؾٍّٝ ذمذس ئضرحؼ

ٌطٛلؿحش  زِؽ ذ١حٔحش ذكػٗ ٚأْ ٠ىْٛ ِٛػٛؾ١ح فٟ ٔمذ ذكػٗ ٌٛ ؾحءش جٌٕطحتؽ ِخحٌف فٟ ضؿحٍِٗ جٌرحقع أ١ِٕح

ٚف ط ٚغ١مسذّػحذس  ئّٔح ٟ٘ جٌطٝ ٠غؿٍٙح فٟ ضمش٠شٖ جٌركػٟ جٌٕط١ؿسأْ ٠ذسن أْ ؾٍٝ جٌرحقع  وّح ٠ؿد  . جٌركع

 . ذؿذٖ ِٓ جٌرحقػ١ٓ أؾ١حيضىْٛ ِكً ضذجٚي ٚئعطشٙحد 

٠ؿد ؾٍٝ جٌرحقع جإلٌطضجَ ذاخط١حس جألعح١ٌد جإلقظحت١س جٌؿ١ٍّس ٚ جٌّٛػٛؾ١س جٌالصِس ٌّؿحؾس جٌر١حٔحش ِٛػٛؼ 

ئقظحتٟ ٠ؿط١ٗ لذسج ِٓ جٌطرح٠ٓ ٠رشص أ١ّ٘س ٚؾٙس  أعٍٛخأفؼً جخط١حس ٠ٍؿأ جٌرحقع ئٌٝ رٌه أٔٗ لذ . جٌركع 

١ٌظ ِر١ٕح ؾٍٝ أعظ  فٟ ٘زٖ جٌكحٌس قظحتٟجإل ٌألعٍٛخخط١حس جٌرحقع ئ ٚ ِٓ غُ ٠ؼكٝ. جٌٕػش جٌطٝ ٠طرٕح٘ح

جٌطٝ  جٌّٛػٛؾ١سضخٍٝ ؾٓ طفس  لذ ذزٌهجٌزٞ ٠ىْٛ  ٌٍرحقع جٌشخظ١سٚؾٙس جٌٕػش خ جَٚقه٠ىْٛ َ ّٔحئٚ زؾٍّٟ

 .ؾٓ جٌظٛجخ فٟ ٘زج جٌطظٛس قحدٚ جٌؿ١ٍّس جألِحٔسضخٍٝ ؾٓ ٠ىْٛ لذ وّح أٔٗ . ٠ؿد أْ ٠طكٍٟ ذٙح 

، ذحعطخذجَ أوػش ِٓ طش٠مٗذ١حْ ِذٞ غرحش أدٚجش ذكٛغُٙ  ؾغ جٌرحقػ١ٓ ئٌٝ لذ ١ّ٠ً خ فأٗ :علي سبيل المثالو

٘زج أِش ٚ أْ ذؿغ جٌطشق ضؿطٝ ِؿحِالش غرحش ألً ِّح ضؿط١ٗ طشق أخشٜ ٌٕفظ جٌر١حٔحش أعحطٚرٌه ؾٍٝ 

جألعٍٛخ خط١حس ئِح ئرج وحْ ، أ جٌؿ١ٍّس جإلؾطرحسجش ؼجألخالل١س ٚال ٠طؿحسع فٟ ٔفظ جٌٛلص َ جٌٕحق١سؾحتض ِٓ 

٠فؼٍٙح جٌرحقع فاْ  زجإلقظحتٟ ِشؾؿٗ جٌٛق١ذ ٘ٛ أْ رٌه جألعٍٛخ عٛف ٠إدٜ ئٌٝ ئذشجص ٚؾٙس ٔػش ِؿ١ٓ

.  ِىحٔطٗ وّؿحٌؽ ِكح٠ذ ٌٍر١حٔحش ِؽ فٟ ِأصق أخاللٟ ال ٠طٕحعد  وْٛ لذ عمطجٌرحقع ذزٌه ٞ

بعض المخاطر التى تكتنف البحث الجاد  
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:   ٘ٝٚ٘زٖ جٌّخحطش . جٌؿ١ٍّسظ جٌؿحد فٟ ؾاللطٗ ذكً جٌّشىالش ٠ّىٓ أْ ضىطٕف جٌرف ؾذ٠ذزٕ٘حن ِخحطش 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7 

:   مكتمهتوتائج غيش  اإلوتهاء إني-1
د١ًٌ وحف  ُ٘ ؾذَ ٚؾٛدنجدسئ ؾٍٝ جٌشغُ ِٓ زِػ١ش زوػ١شج ِح ٠ذفؽ قّحط ذؿغ جٌرحقػ١ٓ ئٌٝ عشؾس جٌطؿٍك ذٕػش

ضمظٟ جٌكمحتك الذطؿذٚج ؾٓ جٌٛلٛؼ فٟ عر١ً أطٛي فٟ  زلذ ضزسؾٛج ذحٌظرش ٚجٌؿًّ فطشوحٔٛج ٌٚٛ . ٌطأ١٠ذ٘ح 

 .ْ جٌرحقع جٌذل١ك ال ٠ؿٍٓ ؾّح فٟ رٕ٘ٗ ئال ذؿذ ئخطرحس ؾ١ّؽ جٌفشٚع ٚجٌٛطٛي ئٌٝ جٌذ١ًٌ جٌكحعُ رٌه أ. جٌخطأ

:  انمضادة  األدنتتجاهم -2
٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙزج  جٌٙحِس جٌّؼحدز جألدٌسأخشٜ ٌٍفشع جٌزٞ ٠ؼؿٗ ِّح ٠ؿؿٍٗ ٠طؿحً٘  زلذ ٠طكّظ جٌرحقع ِش

ٚجٌكٛجس ذأٜ غّٓ ٌٚىٓ  زق١ع ٠ىْٛ جٌٙذف ٘ٛ وغد ؾٌٛس جٌّٕحلش جٌغ١حع١سجٌطؿحً٘ ِح ٠رشسٖ فٟ جٌّٕحلشحش 

وطشحف جٌكم١مس ٚؾٍٝ رٌه فاْ جٌذ١ًٌ ئّٔح ضٙذف ئٌٝ ئٚجٌكٛجس ٚ سزال ضٙذف ئٌٝ وغد جٌّٕحظ زجٌذسجعحش جٌؿٍّٟ

.  رٌه ضغ١١ش جٌفشع جٌّرذتٟ  ِإدٜجٌّؼحد ٠ؿد أْ ٠ؿطٝ ٔفظ ٚصْ جٌذ١ًٌ جٌّإ٠ذ قطٝ ٌٚٛ وحْ 

3

.  زسٔح دجخً قذٚد غحذصال شة ٠إدٜ ذحٌركع جٌّػّش ئٌٝ جٌّٛش أوػش ِٓ جٌؿحدجش جٌطٝ ٔىٛٔٙح خالي عٕٛجش ضفىٟ

وؿّؽ ؾّٛد ِٓ جألسلحَ فإٔح ١ًّٔ ئٌٝ ضىشجس  ز٠ٚز٘د ذؿغ ؾٍّحء جٌٕفظ ئٌٝ جٌمٛي ذأٔٗ قطٝ فٟ جألش١حء جٌرغ١ط

ٚأْ  زٚؾٍٟ جٌرحقع ئرْ أْ ٠رزي وً ؾٙذٖ قطٝ ٠طؿٕد ّٔحرؼ جٌطفى١ش جٌؿحِذ.ٔفظ جٌخطأ جٌزٞ ٚلؿٕح ف١ٗ ِٓ لرً 

. فٟ جٌطفى١ش  ز٠شؿؽ فٟ رجضٗ ضى٠ٛٓ ؾحدجش جألطحي

:   ةبانمشكم ةستطاعت انباحث انحصىل عهى جميع انحقائق انمتعهقإعذو -4
جٌزٞ  ٌطى٠ٛٓ جٌذ١ًٌ جٌىحفٟ زٕ٘حن ذؿغ جٌظؿٛذحش جٌطٝ لذ ٠ٛجؾٙٙح جٌرحقع فٟ جٌكظٛي ؾٍٝ جٌكمحتك جٌالصَ

جتؿُٙ ؾٍٝ جٌذ١ًٌ جٌّرطٛس ؾٕذِح ٠رْٕٛ ٔص زٚوػ١شج ِح ٠شضىد جٌرحقػْٛ أخطحء ؾغ١ُ ز ،٠إدٜ ئٌٝ جٌٕطحتؽ جٌغ١ٍُ

 .جٌٕحلض

:   انمالحظتفي  ةعذو انذق-5
 ز ،لذ القػٙح طك١فجٌطٟ وػ١شج ِح ٠ؼطش جٌرحقع ئٌٝ ئؾحدز جٌطؿحسخ جٌطٝ لحَ ذٙح ٌٍطأوذ ِٓ أْ ؾ١ّؽ جٌؿٕحطش 

.  ٘زٖ جٌؿٛجًِ فمط ِح ٠كد أْ ٠شجٖ ذ١ٓ ٚوػ١شج ِح ٠ًّٙ جٌرحقع ذؿغ جٌؿٛجًِ ٠ٚشٞ ِٓ 

:انمىضىعيه  اإلفتقاس إنى -6
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لَٛ ذٙح ذؿغ جٌرحقػ١ٓ ٌطأ١٠ذ ِؿطمذجش ٞػحٌس جٌرحقع جٌؿٍّٝ ٚجٌذسجعحش جٌطٝ  زٚجٌكىُ ز٠ؿد أْ ضىْٛ جٌكم١ك 

. ٠ىْٛ جٌرحقع ٍِطضِح ذٙح ِٓ لرً ٘زٖ جٌذسجعحش ضخذَ أغشجػح ِشىٛوح ف١ٙح ِٓ غ١ش شه  ز٠ذ٠ٌٛٛؾ١حش ِؿ١ٓأٚ

.  قطٝ ضىْٛ ٔطحتؿٗ طك١كٗ ؾٍٝ لذس جٌّغططحؼ  ٚذال ضك١ض زفؿٍٝ جٌرحقع أْ ٠ركع ِشىٍطٗ ذّٛػٛؾٟ

 :إوتهاك األماوت انعهميت

انىسائم انتي يمكه أن تىتهل بها األماوت انعهميت 

ؾٕذ جٌكظٛي ؾٍٝ جٌّٕف أٚ ؾٕذ ضخظ١ض جٌّّٙحش جٌركػ١س أٚ )٠ّىٓ ئٔطٙحن جألِحٔس جٌؿ١ٍّس لرً ئؾشجء جٌركع 

٠ّٚىٓ ض١١ّض غالغس أطٕحف .ؾ١ٍٗ، أٚ ؾٕذ ضمذ٠ُ جٌٕطحتؽ أٚ ٔشش٘ح ، أٚ ذ١ّٕح ٠طُ جٌؿًّ(ٔؿحص جٌركعئؾٕذ سعُ خطط 

.  ِٓ ئٔطٙحوحش جألِحٔس جٌؿ١ٍّس

جٌغش . 1

جٌخذجؼ ٚجٌطؼ١ًٍ . 2

ئٔطٙحن قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠س  . 3

: أمثهت إلوتهاك األماوت انعهميت

  .ضكش٠ف ٔطحتؽ دسجعحش جٌّظحدس. 1

 .ٔطمحت١سئضمذ٠ُ جٌٕطحتؽ ذظٛسز . 2

 .٠حٔحش ١ّ٘ٚس فٟ أؾمحخ ِشح٘ذز أٚ ضؿشذسضمذ٠ُ خ. 3

 .ضطر١ك أعح١ٌد ئقظحت١س ذشىً خحطة ؾٓ لظذ. 4

 .جٌطفغ١ش غ١ش جٌذل١ك أٚ جٌطكش٠ف جٌّمظٛد ٌٕطحتؽ جألذكحظ. 5

 .ٔطكحي ٔطحتؽ أٚ ٔششجش طذسش ؾٓ ج٢خش٠ٓئ. 6

أعّحء أشخحص ٌُ قزف أعّحء جٌّإٌف١ٓ جٌّغحؾذ٠ٓ جٌز٠ٓ لذِٛج ِغحّ٘س ٍِّٛعس فٟ جٌركع، أٚ ئػحفس . 7

 .٠شحسوٛج ذٗ أٚ ٌُ ٠غحّ٘ٛج ذطشق رجش ل١ّس

جإلّ٘حي فٟ ئؾشجء جٌركع، أٚ فٟ ئؾطحء جٌطؿ١ٍّحش إلؾشجتٗ، أٚ ئغفحي جإلؾشجءجش جٌطٟ ضغّف ذحٌىشف . 8

 .ؾٓ جألخطحء ٚدسؾس ؾذَ جٌذلس

ذشجِؽ جٌكحعٛخ دْٚ ئّ٘حي جٌمٛجؾذ جٌّطرؿس فٟ جٌطؿحًِ ِؽ جٌر١حٔحش جٌغش٠س، ٚطرحؾس ضظح١ُِ جٌفكض أٚ . 9

. ئرْ

اث انعهميت  وتهاكمىع اإل 

ِٚٓ جٌطشق . قطشجف٠ٟؿد ؾًّ وً ِح ٘ٛ ِّىٓ ٌؿؿً جٌرحقػ١ٓ ٠كطشِْٛ جٌّرحدب جألعحع١س ٌٍغٍٛن جٌؿٍّٟ جإل

: ضرحؾٙح فٟ ٘زج جٌّؿحيئجٌّّىٓ 

. جٌّٙحسجش جٌظك١كسٞ جٌطذس٠د ٚجٌّّحسعحش جٌطٝ ضُٕ. 1

 .ل١حش جٌركع جٌؿٍّٝذّؿح١٠ش أخال ٚجٌٛؾٝ ئطالق ٚص٠حدز جٌػمحفس. 2
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 .ٚؾٛد لٛجؾذ ٍِضِس ٚجػكس ٚشفحفس ضطرك ؾٍٝ جٌؿ١ّؽ. 3

أمثهت نسىء انسهىك انعهمي  

طر١د أِشجع ؾظر١س ٌفك ذ١حٔحش ٌطؿشذس :  فٟ جٌظكحفس جٌؿح١ٌّس ؾٓ قحالش ؾذ٠ذز ِٕٙح ؾٍٝ عر١ً جٌّػحي شوطد

جٌٕظٛص ِٓ أؾّحي ص١ًِ ٌٗ دْٚ جٌط٠ٕٛٗ ذّظذسٖ، ِمحذً ؾٓ وً قحٌس، ٚؾحٌُ ٔفظ ٔمً جٌىػ١ش ِٓ  جدفؽ ٌٗ

ٚؾحٌُ فٟ جٌى١ّ١حء جٌك٠ٛ١س ر٘د ئٌٝ جٌظكحفس ذفشػ١حش غ١ش ِػرطس ذحٌىحًِ قٛي ؾالؼ ِشػٝ ٔمض جٌّٕحؾس 

.  ٚلرً رٌه. جٌّىطغرس، ٚذحقع فٟ ِؿحي جٌر١ثس أؾرش ؾٍٝ ضؿذ٠ً ذؿغ جعطٕطحؾحش جٌركع ِٓ لرً ِّٛي جٌّششٚؼ

. ْ ؾذد ور١ش ِٓ قحالش جٌغش ٚجٌخذجؼِٞإٌفٚلذ ئوطشف ذؿغ جي

انعقىباث   

ٚـ ذ١ٓ جٌطأ١ٔد فٟ أخفٙح ٚجٌطشد جقظٛي عٛء عٍٛن ؾٍّٟ، فٕٙحن جٌؿذ٠ذ ِٓ جٌؿمٛذحش جٌطٟ ضطش غرصئرج  .1

. فٟ أشذ٘ح

ٚؾٙحش جٌطكم١ك  ٠حخطظحص ِؿٍظ جٌى١ٍس ٚجٌّؿحٌظ جٌؿًئْ ِغإ١ٌٚس فشع أ٠س ؾمٛذحش ضرمٝ ػّٓ ئ .2

ِؿحي ٌٍؿٛء ئٌٝ ؾٙحش أؾٍٝ سع١ّس ٚعطرمٝ جٌّخحٌفحش ِٚذٜ ضطر١ك  غّس١ٌظ جٌّخطظس ، ٚذحٌطحٌٟ 

 .جٌمٛجؾذ ؾ١ٍٙح فٝ قذٚد جٌّؿطّؽ جألوحد٠ّٝ

جٌؿحًِ  ٚجٌرحقع ٖ ٌذٜؾٛ٘شٞ ذحٌّغإ١ٌٚس جيقغحط ضشع١خ جإلٔحػؽ ٚجي ؾٍّٟجيػ١ّش جي ٠ٚػً غشط .3

ؼ ٞٚقٌص جٌطؿشع جٌخٛف ِٓذذاًل ِٓ أْ ٠ىْٛ جألعحعٟ فٟ ِىحفكس عٛء جٌغٍٛن ٚجألٔشطس جإلقط١ح١ٌس 

. جٌؿمٛذحش ٘ٛ جٌشجدؼ فٟ ٘زج جٌّؿحي

تشكيم نجىت ألخالقياث انبحث انعهمى   

 ، فمذ ِرحدب جٌغٍٛن جٌؿٍّٟ جٌغ١ٍُ ئٔطٙحنٚلٛؼ فٟ ئضرحؼ ئؾشجءجش ِكذدز ؾٕذ ٚؾٛد أٞ شه ٌّح وحْ ِٓ جٌٛجؾد 

ٌّٝ ِؽ لٛجؾذ جألِحٔس جٌؿ١ٍّس ٚضكًّ ِغإ١ٌٚس ضٛجفك جٌركع جٌؽٌّشجلرس ِذٞ وحْ ٌضجِح ؾٍٝ جٌى١ٍس أْ ضٕشة  ٌؿٕس 

ؾٓ قحالش  شذالغح ضٍمٟ أ٠سؾٍٝ أْ ضؿ١ٓ ذٙح ؾٙس ِشؾؿ١س ي ٖ ،ٚأِحٔس جٌركع ٌذٜ وحفس جألطشجف جٌّغطف١ذز ِٓ

. ضطؿٍك ذغٛء جٌغٍٛن جٌؿٍّٟ ػّٓ جٌى١ٍس

انمسؤونياث وانىاجباث 

١ٔٓ جٌّشؾ١س ٚرٌه ججَ ذٗ ٚئضّحِٗ ذّٛؾد جٌم٠ٛطكًّ ؾ١ّؽ جٌؿح١ٍِٓ ذحٌركع جٌؿٍّٟ ِغإ١ٌٚس جٌطأوذ ِٓ جٌمٟ

 .ٌّٕؽ ٚلٛؼ ئعحءجش ؾ١ٍّس
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