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م:مودقؿممررحمػذاماٌوضوعموصؼومظؾؿوظي

م:مربؿوؼوتمورضيماظعؿل

اظؿعرؼفمـمعالعحماألزعيمـمعراحؾفومـمأدؾوبفومـمم)مؼؿقدثمسنمعػفومماألزعيم:اجلزءماألولم

 أغواسفومـمإدارةماألزعيم

م:مؼؿقدثمسنممنوذجمسؿلمألزعوتمؼبمعمدليماظؿؿوؼلماألصغر:اجلزءماظـاغيم

م.خطيماظطوارئمظؾـكماألعلمظؾؿؿوؼلماألصغرمؼبماألزعيماظلقوديماألخريةمؼبماظقؿنم:اظـؿوذجماألول

م.خطيماظطوارئمظؾـكماألعلمظؾؿؿوؼلماألصغرمؼبمحوظيمحدوثمأزعيمإحؿقولم:اظـؿوذجماظـاغي

إنمعػفومماألزعيمعنماٌػوػقمماظوادعيماالغؿشورمؼبمػذاماظعصر،محقٌمميسمبشؽلمأومبكخرمطلمجواغىم

ايقوةمبدءًامعنماألزعوتماظيتمتواجهماظػردمعرورًامبوألزعوتماظيتممترمبفومايؽوعوتمواٌمدلوتم

وؼبمعمدلوتماظؿؿوؼلماألصغرمؼصؾحماألعرمأطـرمتعؼقدامحقٌمأنماظؾعدم.مواغؿفوًءمبوألزعوتماظدوظقي

االجؿؿوسيمورؾقعيمسؿلمعمدلوتماظؿؿوؼلماألصغرمواهلدفمعنموجدػومبلعقفومظؾوصولمإظبمخدعيمأطربم

سددمعنماظػؼراءمػذاماالغؿشورماٌفولمواظذيمؼبماألشؾىمالمؼعؿؿدمسؾىمبـوءمعمدليمطؾريمغؿقفيميرصم

اٌمدلوتمسؾىمايػوزمسؾىمربدودؼيماظؽؾػيمحقٌمدـعؽسمبشؽلمعؾوذرمسؾىمزؼودةمطؾػيماظؿؿوؼلم

اٌؿـوحمظؾػؼريمبوإلضوصيمإظبمأنمرؾقعيماظػؽيماٌلؿفدصيموعلمإعؽوغقيماظؿقوؼلمسؾقفممأومادؿكداعفمم

طلداةمظؾؿقوؼلمسؾىماٌمدليمطؾريةمجداموػذامواضحمبؽونمأطربماٌكوررماظيتمتعوغيمعـفوماظصـوسيمػيم

زبوررماالحؿقولمطؿومأنماظصـوسيمػيمصـوسيمعضـقيمبوظـلؾيمظؾعوعؾنيمصقفوموععدالتماظؿلربم

ظؾؿوزػنيمصقفومسوظقيموممومؼزؼدمعنماٌكوررمأنمػذهماظصـوسيمجوءتمإظبماظصـوسيممبـففقيمزبؿؾػيمسنم

عومطونمؼؿممتـػقذهمدوبؼومؼبمػذاماظؼطوعمعنمثؼوصيماهلؾوتمواظصدضوتمإظبمثؼوصيمعصرصقيمسوظقيماٌلؿوىم

م.ععماألخذمبعنيماالسؿؾورمشقوبماظضؿوغوتماظيتمتعؿربمذرطمعـحماظؿؿوؼلمؼبماظؼطوعماٌصرؼب

مصؿنم اآلنمعنماضطرابوتمأعـقيمواغؿؼوهلومعنمبؾدمإظيمآخر غظرامٌومتشفدهمبعضمبؾداغـوماظعربقيمو

ماظبمبوإلضوصياظطؾقعيمأنمتؿلثرمعبقعمضطوسوتماظدوظيماظيتمضبدثمصقفومعـلمػذهماالضطرابوتم

ماظيتمصبىمسؾقفومأنمتؿكذمبعضماإلجراءاتماالحرتازؼيميؿوؼيمغػلفوماألخرىاظؼطوسوتمواظصـوسوتم

 .مبرماألعونمإظبأثـوءمصرتاتماظؼالضلماألعـقيمظؾوصولم

ماألعـقيمػيماالضطرابوتإنمعنمأػمماآلظقوتماظيتمصبىمأنمتؿكذػومعمدلوتماظؿؿوؼلماألصغرمأثـوءم

االدؿفوبيماظلرؼعيمظلقوقماألحداثماحملقطيمحقٌمؼؿوجىمسؾقفومأنمدبطومحبذرمومأنمتؽونمأطـرم

حلودقيمظؾؿغرياتماظلقودقيماظيتمميؽنمأنمتمثرمسؾقفومتلثريمذدؼدمطؿومصبىمسؾيمتؾكماٌمدلوتم

عزاوظيماظـشوطماالئؿؿوغيمبطرؼؼيمربلوبيمضبؽؿفوموضعمدقودوتمحذرةمالمتؿلممبوالغػؿوحقيموظقسمؼبم

مأنمؼؽونمظدؼفومخططمروارئم ػذهمايوظيمصؼطمبلمسؾىماظعؽسمالمبدمٌمدلوتماظؿؿوؼلماألصغر

.مٌواجفيماظظروفماظطورئيماٌؿـوسيماظيتمضدممترمبفومعمدليماظؿؿوؼلماألصغر
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 األسمح ػىذ اىشؼىب

تعينماظشدةمواظؼقط،مواألزعيمػوم:ماألزعةميفماظؾغةماظعربقة
م.اٌضقق،موؼطؾقمسؾىمطلمررؼقمبنيمجؾؾنيمعلزم

عشؿقمأصاًلمعنمم(Crisis)م:وعصطؾحماألزعةمسـدماظقوغاغقني
 To)أيممبعـىمظؿؼررمم( KIPVEW)اظؽؾؿيماظقوغوغقيم

decide.)م

مصؼدمبرسًمإظبمحدمطؾريمؼبمصقوشيمعصطؾحمأعاماظؾغةماظصقـقة
وػيمسؾورةمسنمم(Ji-Wetم)إذمؼـطؼوغهمممممممممممممممم...ماألزعي
م(اظػرصي)واألخرىمتدلمسؾىمم(اًطرمم)األوظبمتدلمسؾىم:مطؾؿؿني

اظيتمميؽنمادؿـؿورػو،موتؽؿنماظرباسيمػـومؼبمتصورمإعؽوغقيمهوؼلم
األزعيموعومهؿؾهمعنمزبوررمإظبمصرصيمإلرالقماظؼدراتماإلبداسقيم
اظيتمتلؿـؿرماألزعيمطػرصيمإلسودةمصقوشيماظظروفموإصبودمايؾولم

م.اظلدؼدة

 األسمح ػىذ 

توضفماألحداثماٌمدليمم"م:األزعةمعنماظـاحقةماالجؿؿاسقة
واٌؿوضعيمواضطرابماظعوداتمممومؼلؿؾزمماظؿغقريماظلرؼعمإلسودةم

 "اظؿوازن،موظؿؽوؼنمسوداتمجدؼدةمأطـرمعالئؿي

حوظيمأومعشؽؾيمتلخذمبلبعودماظـظوممم"م:وعنماظـاحقةماظلقادقة
اظلقوديموتلؿدسيمادبوذمضرارمٌواجفيماظؿقديماظذيممتـؾهمدواًءم
طونمإدارؼًو،مأومدقودقًو،مأومغظوعقًو،مأوماجؿؿوسقًو،مأوماضؿصودؼو،مأوم

م".ثؼوصقًو

اغؼطوعمؼبمعلورماظـؿوم:"ممصفيمتعينوعنماظـاحقةماالضؿصادؼة
االضؿصوديمحؿىماشبػوضماإلغؿوجمأومسـدعومؼؽونماظـؿوماظػعؾيمأضلم

م".عنماظـؿوماالحؿؿوظي

 األسمح في اإلصطالع

حوظيمتوترموغؼطيمهولمتؿطؾىمضرارًامؼـؿٍمسـهم"مصفيم:مأعوماألزعيماصطالحو
عواضفمجدؼدةمدؾؾقيمطوغًمأومإصبوبقيمتمثرمسؾىمزبؿؾفماظؽقوغوتمذاتم

م".اظعالضي

زرفماغؿؼوظيمؼؿلممبعدمماظؿوازنموميـلم:"موؼعرفمضوعوسمرغدامماألزعيمبلغفو
م"غؼطيمهولمهددمؼبمضوئفومأحداثماٌلؿؼؾلماظيتمتمديمإظبمتغقريمطؾري

حوظيمرورئيمأومحدثمعػوجهمؼمديمإظبماإلخاللم"مطؿومؼعرصفومصؾقؾسمبلغفو
بوظـظومماٌؿؾعمؼبماٌمدلي،مممومؼضعفماٌرطزماظؿـوصليمهلوموؼؿطؾىمعـفوم
هرطًومدرؼعوًًمواػؿؿوعًومصورؼًو،موبذظكمميؽنمتصـقفمأيمحدثمبلغهمأزعيم

اسؿؿودامسؾىمدرجيماًؾلماظذيمؼرتطهمػذامايدثمؼبمدريماظعؿلماالسؿقوديم
م".ظؾؿمدلي

صرتةمحرجيمأومحوظيمشريمعلؿؼرةمتـؿظرم:"موؼعرفمرضومرضوانماألزعيمبلغفو
م".تؿدخاًلمأومتغقريًامصورؼًو

غؼطيمهول،مأومعوضفمعػوجهمؼمديمإظبمأوضوعمشريم:م"مطؿومأنماألزعيمتعينم
علؿؼرة،موهدثمغؿوئٍمشريمعرشوبمصقفو،مؼبموضًمضصري،موؼلؿؾزممادبوذم
ضرارمربددمظؾؿواجفيمؼبموضًمتؽونمصقهماألررافماٌعـقيمشريمعلؿعدة،مأومشريم

م".ضودرةمسؾىماٌواجفيم

غؼطيمهولمؼبمأوضوعمشريمعلؿؼرةمميؽنم:"مبلغفوم(Bieberم)وؼعرصفومبقربم
أنمتؼودمإظبمغؿوئٍمشريمعرشوبمصقفومإذامطوغًماألررافماٌعـقيمشريمعلؿعدةمأوم

م.شريمضودرةمسؾىماحؿوائفومأومدرءمزبوررػو

أعوموزؼرمخورجقيماظوالؼوتماٌؿقدةماألدؾقمػـريمطقلـفرمصوسؿربماألزعيم
مظوصولمعشؽؾيمعومإظبماٌرحؾيماظلوبؼيمعؾوذرةمSymptomسرضًوم:م"مبلغفو

 ".سؾىماالغػفور،مممومؼؼؿضيمضرورةماٌؾودرةمحبؾفومضؾلمتػوضممسواضؾفو

 يفهىو األشيح

مطبؿؾفماثـونمؼبمأنماألزعوتمجزءمرئقسمؼبمواضعمايقوةماظؾشرؼيمواٌمدلقي،موػذامؼدصعمإظبماظؿػؽريم

بصورةمجدؼيمؼبمطقػقيمعواجفؿفومواظؿعوعلمععفومبشؽلمصعولمؼمديمإظبمايدمعنماظـؿوئٍماظلؾؾقيمهلو،م

م.واالدؿػودةمإنمأعؽنمعنمغؿوئففوماإلصبوبقي

محوظيمرورئيمأومحدثمعػوجهم:واألزعيمؼبماظؿعرؼفماظذيمغراهمضرؼؾومعنموضعمعمدلوتماظؿؿوؼلماألصغر

ؼمديمإظبماإلخاللمبوظـظومماٌؿؾعمؼبماٌمدلي،مممومؼضعفماٌرطزماظؿـوصليمهلوموؼؿطؾىمعـفومهرطًومدرؼعوًًم

واػؿؿوعًومصورؼًو،موبذظكمميؽنمتصـقفمأيمحدثمبلغهمأزعيماسؿؿودامسؾىمدرجيماًؾلماظذيمؼرتطهمػذام

م".ايدثمؼبمدريماظعؿلماالسؿقوديمظؾؿمدلي

م:موػـاكمسـاصرمعشرتطةمتشؽلمعالعحماألزعةموتؿؿـلميف

 م.وجودمخؾلموتوترمؼبماظعالضوت

 ايوجيمإظبمادبوذمضرار. 

 سدمماظؼدرةمسؾىماظؿـؾمماظدضققمبوألحداثماظؼودعي. 

 غؼطيمهولمإظبماألصضلمأوماألدوأ. 

 اظوضًمميـلمضقؿيمحومسي. 
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 "احلادحح / ادلشكهح / انصساع / كازحح" تني األشيح ويفاهيى أخسي 

 انكازحح
Disaster 

 انصساع واننصاع
Conflict And Dispute 

 ادلشكهح
Problem 

 احلادث
Accident 

وػيمحدثمؼلؾىمدعورًاموادعًوم

وععوغوًةمسؿقؼًي،موػومدوءمحظم

م".سظقم

وتعؿربماظؽورثيمػيمأحدمأطـرم

اٌػوػقمماظؿصوضًومبوألزعوت،موضدم

 .ؼـفممسـفومأزعي

ؼبماألزعوتمسبوولمادبوذم

ضراراتميلمتؾكماألزعوت،م

ورمبومغـفحمورمبومشبػق،مأعوم

ؼبماظؽورثيمصننماىفدمشوظؾًومعوم

ؼؽونمبعدموضوعماظؽورثيم

م.وؼـقصرمؼبماظؿعوعلمععفو

وػومؼعربمسنمتصودممإراداتم

وضوىمععقـيمبفدفمهطقمم

بعضفوماظؾعضمطؾقًومأومجزئقًوم

واالغؿفوءمبوظلقطرةمواظؿقؽممؼبم

م.إدارةماًصم

طؿوموؼرطزمعػفومماظصراعمسؾىم

اظعالضوتماالجؿؿوسقيمبنيم

األصرادموؼـشلمغؿقفيموجودم

تعورضمؼبماألػدافمأوماٌصوحلم

أوماظؿصرصوتمبنيماألصرادم

واظؼقوداتمداخلماظؽقوغوتم

اظؿـظقؿقيمواالجؿؿوسقيم

م.اٌكؿؾػي

تعربمسنماظؾوسٌماظرئقليم

اظذيمؼلؾىمحوظيمعومعنم

ايوالتمشريماٌرشوبمصقفو،م

وهؿوجمسودةمإظبمجفدمعـظمم

ظؾؿعوعلمععفوموحؾفو،موضدم

تمديمإظبموجودمأزعيموظؽـفوم

م.ظقلًمبذاتفومأزعي

م

ذيءمعػوجهمسـقفممتم

بشؽلمدرؼعمواغؼضىمأثرهم

صورمإمتوعهموضدمنممسـهم

أزعيمظؽـفومالممتـؾهمصعاًلم

وإمنومتؽونمصؼطمأحدم

م.غؿوئفه

م

ممإخؿالسمعوزفمأحداثماظقؿنمدوغاعي

 خصائص األشيح
وحؿىمميؽنماظؿعوعلمععماٌوضفماًطريماظذيمؼواجهماظؽقونماإلداريمسؾىمأغهمؼشؽلمأزعيمصالبدمأنم

م:ؼؿواصرمصقهمذبؿوسيمعنماًصوئصم

 م.غؼطيمهولمتؿزاؼدمصقفومايوجيمإظبماظػعلماٌؿزاؼدموردماظػعلماٌؿزاؼدمٌواجفيماظظروفماظطورئي

 تؿؿقزمبدرجيمسوظقيمعنماظشكمؼبماظؼراراتماٌطروحي. 

 ؼصعىمصقفوماظؿقؽممؼبماألحداث. 

 تلودمصقهمزروفمسدمماظؿلطدموغؼصماٌعؾوعوتموعدؼروماألزعيمؼعؿؾونمؼبمجومعنماظرؼؾيمواظشكم

م.واظغؿوضموسدمموضوحماظرؤؼي

 ضغطماظوضًموايوجيمإظبمادبوذمضراراتمصوئؾيمودرؼعيمععمسدمموجودماحؿؿولمظؾكطلمظعدمموجودم

 .أاظوضًمإلصالحمػذاماًط

 اظؿفدؼدماظشدؼدمظؾؿصوحلمواألػداف،معـلماغفقورماظؽقونماإلداريمأوممسعيموطراعيمعؿكذماظؼرار. 

 اٌػوجلةمواظلرسيماظيتمهدثمبفو،موععمذظكمضدمهدثمرشممسدمموجودمسـصرماٌػوجلة. 

 ماظؿداخلمواظؿعددمؼبماألدؾوبمواظعواعلمواظعـوصرمواظؼوىماٌمؼدةمواٌعورضي،مواٌفؿؿيموشريماٌفؿؿي...

 .مواتلوعمجؾفيماٌواجفي

 دقودةمحوظيمعنماًوفمواهلؾعمضدمتصلمإظبمحدماظرسىموتؼققدماظؿػؽري. 
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 يساحم تطىز األشيح
مترماألزعيمبوسؿؾورػومزوػرةماجؿؿوسقيمبدورةمحقوةم،معـؾفومؼبمػذامعـلمأيمطوئنمحي،موػذهماظدورةممتـلم

م.أػؿقيمضصوىمؼبمعؿوبعؿفومواإلحوريمبفومعنمجوغىمعؿكذماظؼرارماإلداري

صؽؾؿومطونمعؿكذماظؼرارمدرؼعماظؿـؾهمؼبماإلحوريمبؾداؼيمزفورماألزعي،مأومبؿؽونمسواعؾفومطؾؿومطونمأضدرمسؾىم

م.سالجفومواظؿعوعلمععفو،موذظكمظؾقدمعنمآثورػوموعومؼـؿٍمسـفومعنماغعؽودوتمدؾؾقي

ممعرحؾةمادلقالد

عؾفممضؾقمبوجودمذيءمعومؼؾوحمم(إحلوس)وؼبمػذهماٌرحؾيمتؾدأماألزعيماظوظقدةمؼبماظظفورمألولمعرةمؼبمذؽلم

واألزعيم.مؼبماألصق،موؼـذرمخبطرمشرؼىمشريمربددماٌعوملمأوماالووهمأومايفممأوماٌدىماظذيمدقصلمإظقه

وعنمػـومؼؽونمإدراكم.مشوظؾًومالمتـشلمعنمصراغموإمنومػيمغؿقفيمٌشؽؾيمعومملمؼؿممععوىؿفومبوظشؽلماٌالئم

عؿكذماظؼرارموخربتهموعدىمغػوذمبصريته،مػيماظعواعلماألدودقيمؼبماظؿعوعلمععماألزعيمؼبمعرحؾيماٌقالد،م

وؼؽونمربورمػذاماظؿعوعلمػوممإصؼودػومعرتؽزاتماظـؿو،موعنمثمموؿقدػومأوماظؼضوءمسؾقفومؼبمػذهماٌرحؾيم

م.دونمأنمهؼقمأيمخلورةمأومدونمأنمتصلمحدتفومإظبمدرجيماظصدامماظعـقف

معرحؾةماظـؿومواالتلاع

وؼبمػذهماٌرحؾيمؼؿعوزمماإلحلوسمبوألزعيموالمؼلؿطقعمعؿكذماظؼرارمأنمؼـؽرموجودػومأومؼؿفوػؾفومغظرًام

ظوجودمضغطمعؾوذرمؼزدادمثؼؾهمؼوعًومبعدمؼوم،مصضاًلمسنمدخولمأررافمجدؼدةمإظبمذبولماإلحلوسمبوألزعيم

م.دواًءمالنمخطرػوماعؿدمإظقفممأومًوصفممعنمغؿوئففومأومعنمأنمخطرػومدوفمؼصلمإظقفم

وؼبمػذهماٌرحؾيمؼؽونمسؾىمعؿكذماظؼرارماظؿدخلمعنمأجلمإصؼودماألزعيمرواصدػوماحملػزةمواٌؼوؼيمهلومسؾىم

م:ماظـقوماظؿوظي

هققدموسزلماظعـوصرماًورجقيماٌدسؿيمظألزعي،مدواًءمبودؿؼطوبفو،مأومخؾقمتعورضمعصوحلمبقـفوم -

م.موبنيمادؿػقولماألزعي

وؿقدممنوماألزعيمبنؼؼوصفومسـدماٌلؿوىماظذيموصؾًمإظقهموسدمماظلؿوحمبؿطورػو،موذظكمسنمررؼقم -

 .ادؿؼطوبمسواعلماظـؿوماظذاتيماظيتمحرطًماألزعي

معرحؾةماظـضج

تعدمعنمأخطرمعراحلماألزعي،موبذظكمتصلماألزعيمإظبمأضصىمضوتفوموسـػفو،موتصؾحماظلقطرةمسؾقفومعلؿققؾيم

وػـومضدمتؽونماألزعيمبوظغيمماظشدةم،مذدؼدةماظؼوةمتطقحممبؿكذماظؼرارم.موالمعػرمعنماظصدامماظعـقفمععفو

م.وبوٌمدليمأوماٌشروعماظذيمؼعؿلمصقه

م

م
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معرحؾةماالحنلارمواظؿؼؾص

م.تؾدأماألزعيمبوالسبلورمواظؿؼؾصمغؿقفيمظؾصدامماظعـقفماظذيممتمادبوذهمواظذيمؼػؼدػومجزءًامػوعًومعنمضوتفو

مسؾىمأنمػـوكمبعضماألزعوتمتؿفددمهلومضوةمدصعمأخرى،مسـدعومؼػشلماظصداممؼبمهؼققمأػداصهموتصؾحم

م.األزعوتمؼبمػذهمايوظيمطلعواجماظؾقر،معوجيمتـدصعموراءمعوجي

معرحؾةماالخؿػاء

وتصلماألزعيمإظبمػذهماٌرحؾيمسـدعومتػؼدمبشؽلمذؾهمطوعلمضوةماظدصعماٌوظدةمهلومأومظعـوصرػومحقٌمتؿالذىم

عظوػرػوموؼـؿفيماالػؿؿوممبفوموايدؼٌمسـفو،مإالمأغهمعنماظضرورةماالدؿػودةمعنماظدروسماٌلؿػودةمعـفوم

م.مظؿالؼبمعومضدمضبدثمعلؿؼؾالمعنمدؾؾقوت

وايؼقؼيمأنماالسبلورمظألزعيمؼؽونمداصعًومظؾؽقونماظذيمحدثًمصقهمإلسودةماظؾـوءموظقسمإلسودةماظؿؽقف،م

صوظؿؽقفمؼصؾحمأعرًامعرصوضًوموشريمعؼؾولمألغهمدقؾؼىمسؾىمآثورموغؿوئٍماألزعيمبعدماسبلورػو،مأعومإسودةم

اظؾـوءمصقؿصلمأدودًومبعالجمػذهماآلثورمواظـؿوئٍموعنمثممادؿعودةمصوسؾقيماظؽقونموأدائهموإطلوبهمعـوسيمأومخربةم

م.ؼبماظؿعوعلمععمأدؾوبموغؿوئٍمػذاماظـوعمعنماألزعوت

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



يؤمتس سناتم نهتًىيم  
 2011األصغس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األشياخ يف 
يؤسساخ انتًىيم 

 األصغس

ووضغ خطح 
 انطىازئ

منىذد خطح انطىازئ اخلاصح 
تاألحداث انسياسيح تنك 

 األيم نهتًىيم األصغس
 

 يقديح ين

 تنك األيم نهتًىيم األصغس

 
 

 

 

 

 

 2011يازض  

 

 

 

 

6 

 أسثاب نشىء األشيح

...ممظؽلمأزعيمعؼدعوتمتدلمسؾقفو،موذواػدمتشريمإظبمحدوثفو،موعظوػرمأوظقي،موودطى،موغفوئقيمتعززػو

وظؽلمحدثمأومصعلمتداسقوتموتلثريات،موسواعلمتػرزمعلؿفدات،موعنمثممصننمحدوثماٌؼدعوت،مظقسمإالم

م.ذواػدمضؿيمجؾلمجؾقد،مدبػيمهؿفومضوسدةمضكؿيمعنماىؾقدموعنماٌؿواظقوتمواظؿؿوبعوت

معصػوصةمعنمأدؾابماألزعاتميفمعؤدلاتماظؿؿوؼلماألصغر

ؼلؾىمدوءءماظػفمممدوءماظػفم

اظـوتٍمسنمبرتمبعضماٌعؾوعوتمإظبم

إصدارماظؼراراتمأومايؽممسؾىماألعورم

ضؾلمتؾنيمحؼقؼؿفو،مدواءمهًمضغطم

اًوفمواظؼؾقمواظؿوترمأومغؿقفيم

ظؾرشؾيمؼبمادؿعفولماظـؿوئٍ،مطؿوم

مضبدثمؼبمبوادرمإخؿالسمؼبماٌمدليم

إذامطونمػذاماإلدراكمشريممدوءماإلدراك

دؾقممغؿقفيمظؾؿشوؼشماظطؾقعيمأوماٌؿعؿدم

ؼمديمبوظؿوظيمإظبماغػصومماظعالضيمبنيماألداءم

ايؼقؼيمظؾؽقونماإلداريموبنيماظؼراراتم

اظيتمؼؿممادبوذػو،مممومؼشؽلمضغطًومعنم

اٌؿؽنمأنمؼمديمإظبماغػفورماألزعي،م

واألدوءمعنمذظكمتػلريماألذقوءمبـوءمسؾىم

ضوءماٌقولماظـػلقيمصقؿؼؾلماٌرءمعنمػذهم

اٌعؾوعوتمعومؼواصقمػواهموؼؿػقمععم

تطؾعوته،موؼؿفوػلمعنمػذهماٌعؾوعوتمعوم

طبوظفمرشؾوته،موعنمثممؼلعىمالخؿالقم

اٌربراتمظؾؿعؾوعوتماظيتمودمػوىمؼبم

غػله،مطؿومؼؿػـنمؼبمإصبودماظذرائعم

الدؿؾعودماٌعؾوعوتماظيتمتؿـوضضمععم

عػوػقؿهماألدودقي،موعنمثممؼلتيمتػلريهم

م.ظألزعوتمعشوبًومبـظرةمذكصقيمضقؼي

وؼطؾقمسؾقفومماإلدارةماظعشوائقة

ذبوزًامإدارة،موظؽـفومظقلًمإدارة،مبلم

ػيمذبؿوسيمعنماألػواءمواألعزجيماظيتم

م)تؿـوصىمععمأيمعؾودئمسؾؿقي،موتؿلممبـم

سدمماالسرتافمبوظؿكطقطموأػؿقؿهموضرورتهم

ظؾؿمدليـمسدمماالحرتاممظؾفقؽلم.ظؾـشوط

اظؿـظقؿيمـمسدممتؼؾلماظؿؽـوظوجقومـم

دقطرةماظـظرةماألحودؼيماظلوداوؼيمـمضصورم

اظؿوجقهمظألواعرمواظؾقوغوتمواٌعؾوعوتم

وسدمموجودماظؿـلققمـمسدمموجودمعؿوبعيم

وؼعدمم(أومرضوبيمسؾؿقيموضوئقيموسالجقيم

ػذاماظـوعمعنماإلدارةماألذدمخطرًامٌومؼلؾؾهم

ظؾؽقونماإلداريمعنمتدعريمإلعؽوغقوتهم

م.وضدراته

ؼعدمدوءممدوءماظؿؼدؼرمواظؿؼققم

اظؿؼدؼرمواظؿؼققممعنمأطـرمأدؾوبم

حدوثماألزعوتمؼبمعبقعماجملوالتم

مموؼـشلمدوءماظؿؼدؼرمأدودقنيمأعو

مدواًءمممادلغاالةمواإلصراطميفماظـؼةبلؾى

ؼبماظـػسمأومؼبماظؼدرةماظذاتقيمسؾىم

م.عواجفيماظطرفماآلخرمواظؿغؾىمسؾقه

وإعومبلؾىمدوءمتؼدؼرمضوةماظطرفم

اآلخرمواالدؿكػوفمبهموادؿصغورهم

م.واظؿؼؾقلمعنمذلغه

تؼوممعبوسوتمماظرشؾةميفماالبؿزاز

اظضغط،موأؼضًومعبوسوتماٌصوحلمبودؿكدامم

عـلمػذاماألدؾوبموذظكمعنمأجلمجينم

اٌؽودىمشريماظعودظيمعنماظؽقونماإلداري،م

وأدؾوبفومؼبمذظكمػومصـعماألزعوتم

اٌؿؿوظقيمؼبماظؽقونماإلداري،موإخضوسهم

ظلؾلؾيمعؿواظقيمعنماألزعوتماظيتموربم

م.عؿكذماظؼرارمسؾىماالغصقوعمهلم

وؼعدمعنمأخطرمعلؾؾوتمماظقأس

األزعوتمصوئؼيماظؿدعري،محقٌمؼعدم

"ماألزعوتم"ماظقلسمؼبمحدمذاتهمأحدم

اظـػلقيمواظلؾوطقيمواظيتمتشؽلمخطرًام

م.داػؿًومسؾىمعؿكذماظؼرار

عنمأػممعصودرماألزعوت،مماإلذاسات

بلمإنماظؽـريمعنماألزعوتمسودةمعوم

ؼؽونمعصدرػوماظوحقدمػومإذوسيم

،مومتمتوزقػفوم...أرؾؼًمبشؽلمععني

بشؽلمععني،موبوظؿوظيمصننمإحورؿفوم

بفوظيمعنماٌعؾوعوتماظؽوذبي،موإسالغفوم

ؼبمتوضقًمععني،موؼبمإرورمعـوخموبقؽيم

ربددة،موعنمخاللمحدثمععنيم

م.ؼمديمإظبمأنمتـػفرماألزعي

وتعدماألخطوءمماألخطاءماظؾشرؼة

اظؾشرؼيمعنمأػممأدؾوبمغشوءماألزعوتم

دواًءممؼبماٌوضيمأومايوضرمأوم

اٌلؿؼؾل،موتؿؿـلمتؾكماألخطوءمؼبمسدمم

طػوءةماظعوعؾني،مواخؿػوءماظداصعقيم

ظؾعؿل،موتراخيماٌشرصني،موإػؿولم

اظرؤدوءم،موإشػولماٌراضؾيمواٌؿوبعي،م

م.وطذظكمإػؿولماظؿدرؼى

وعنماألعـؾيمسؾىماألزعوتماظـوويمسنم

م.األخطوءماظؾشرؼي

وػذاماألدؾوبمسودةممادؿعراضماظؼوة

عومؼلؿكدممعنمضؾلماظؽقوغوتماظؽؾريةمأوم

ممورديم"ماظؼوؼيموؼطؾقمسؾقهمأؼضًومعصطؾحم

وادؿغاللمأوضوعماظؿػوقمسؾىم"ماظؼوةم

اآلخرؼنمدواءمغؿقفيمايصولمسؾىمضوةم

جدؼدةمأومحصولمضعفمظدىماظطرفم

م.اآلخرمأومظالثـنيمععًو

سـدعومتؿعورضمتعارضماألػدافم

األػدافمبنيماألررافماٌكؿؾػيمؼؽونم

ذظكمعدسوةميدوثمأزعيمبنيمتؾكم

األررافمخصوصًومإذامعبعفممسؿلم

عشرتك،مصؽلمررفمؼـظرمإظبمػذام

واظيتمضدمالمتؿواصقماظعؿلمعنمزاوؼؿه،م

م.ععماظطرفماألخر

مم
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 أنىاع األشياخ

م.موررؼؼيماظؿعوعلمععفومؼعؿؿدمبصورةمطؾريةمسؾىمدرجيماٌعرصيمبـوعمورؾقعيمػذهماألزعي–مأيمأزعيم–إنمصفمماألزعيم

وسؾىماظرشممعنمتعددموتـوعماألزعوت،مواظيتمهدثمصقفوماظؽـريمعنماظعؾؿوءمواظؾوحـنيمؼبمذبولمسؾممإدارةماألزعوت،م

م.إالمأنماظواضعمأنمتصـقفماألزعوتمؼعؿؿدمؼبماألصلمسؾىماىوغىماظذيمؼـظرمعـهمإظبمايودثي

مؼصـفمأغواعماألزعاتمإىلمعامؼؾي

ناحيح 
 انتقسيى

 تفاصيم

ين حيج 
 طثيؼح احلدوث 

 م...ماإلحؿقول،ماإلضراب:موػيمتؾكماألزعوتماظـوويمسنمصعلمإغلوغيمعـل:مأزعيمبػعلماإلغلون

 م.اظزالزل،مواظرباطني،مواىػوف:موػيماألزعيماظيتمالمدخلمظإلغلونمؼبمحدوثفومعـل:مأزعيمرؾقعقي

ين حيج 
ادلستهدف 

متاالػتداء

 م.إسؿداءمسؾىمذكصقوت

 م.اسؿداءمسؾىمممؿؾؽوت

م.أزعوتمضصريةماألعدمؼؿممإػبودػومواظؼضوءمسؾقفومؼبمعدةمضصرية  ين حيج ادلدج

 م.أزعوتمروؼؾيماألجلموػيماظيتمتلؿؿرمععوىؿفومٌدةمروؼؾي

م.أزعوتمذاتمأثورموخلوئرمبشرؼي  ين حيج اآلحاز

 م.أزعوتمذاتمآثورموخلوئرمعودؼي

 م.أزعوتمذاتمآثورموخلوئرمععـوؼي

 م.أزعوتمذاتمآثورموخلوئرمزبؿؾطي

ين حيج 
يستىي 
 ادلؼاجلح 

 م.أزعيمصرعمتؿعؾقمبػرعمواحدمأومإدارةمواحدةمداخلماٌمدلي

 م.أزعيمربؾقيمتمثرمسؾىمعلؿوىماظـطوقمواإلضؾقمموطلماظػروعماظيتمتعؿلمصقفوماٌمدلي

 م.أزعيمتمثرمسؾىمطلمطقونماٌمدليموؼبمطلماٌـورق

ين حيج 
 ادلظهس

 وػيماظيتمتـؿومبؾطءموظؽـفومربلودي،موالمميؾكمعؿكذماظؼرارموضفمزحػفومسبومضؿيم:ماألزعيماظزاحػي

م.األزعيمواغػفورػو

 م.وػيمأزعيمهدثمصفلةموبشؽلمسـقف،موتلخذمروبعماظؿػفرماٌدوي:ماألزعيماظعـقػيماظػفوئقي

 وػيمأزعيمهلومعظوػرػوماظصرضبيماظعؾـقيماٌؾؿودي،محبقٌمؼشعرمبفوم:ماألزعيماظصرضبيماظعؾـقيمأوماٌػؿوحي

م.طلمأرراصفومعـذمغشلتفو

 وػيمعنمأخطرمأغواعماألزعوتموأذدػومتدعريًامظؾؽقونماإلداري،مصفيمأزعيم:ماألزعيماظضؿـقيمأوماٌلؿرتة

شوعضيمؼبمطلمذيءمدواًءمأدؾوبفو،مأومسـوصرػو،مأومأرراصفو،مأوماظعواعلماظيتمدوسدتمؼبمزفورػوم

م.وتػوضؿفو

األشياخ ادلاديح، 
 أو ادلؼنىيح

 

ماألزعاتمادلادؼة

موػيمأزعوتمذاتمروبعماضؿصودي،موعودي،موطؿي،موضوبؾيمظؾؼقوس،موميؽنمدرادؿفومواظؿعوعلمععفومعودؼًوم

مم:وعنمأعـؾؿفو.وبلدواتمتؿـودىمععمرؾقعيماألزعي

 م.اشبػوضمحودمؼبمرؾؾوتماظؿؿوؼلم

 أزعيماظلقوظيم،موسدمماٌؼدرةماالضرتاضمعنماظؾـوك. 

 سدممتوصرماظلقوظيمسـدمايوجيمهلو. 

 أزعيماظعؿوظي. 

ماألزعاتمادلعـوؼة

وػيمأزعوتمذاتمروبعمغػلي،موذكصي،موشريمعؾؿوس،موالمميؽنماإلعلوكمبلبعودػومبلفوظي،موالمميؽنمرؤؼيم

م.وعنمأعـؾؿفو.مأوممسوعماألزعي،مبلمميؽنماظشعورمبفو

 م.أزعيماظـؼي

 تدػورماظوالءمظؾعؿالء. 

 سدممرضوءماظعوعؾنيموادؿقوئفم. 

 ؼلسماظؾعض. 
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ناحيح 
 انتقسيى

 تفاصيم

 تدػورماالغؿؿوء. 

 م.اشبػوضماظروحماٌعـوؼي

األشياخ 
انثسيطح، أو 

 احلادج
 

م:ماألزعاتماظؾلقطة

م.وػيماألزعوتمخػقػيماظؿلثري،موؼلفلمععوىؿفومبشؽلمصوريمودرؼع

م:ممػذهماألزعوتماظؾلقطيةموعنمأعـل

 م.اإلذوسوتماظداخؾقيماحملدودة

 سؿلمدبرؼيبمؼبمبعضمأجزاءماظؽقونماإلداريمٌمدليماظؿؿوؼلماألصغر. 

 إضرابماٌوزػني. 

 صرعمأومادؿؼوظؿه/معـطؼيم/موصوةمعدؼرمإدارةم. 

 عشؽؾيمؼبمصرع. 

ماألزعاتماحلادة

م.وػيماألزعوتماظيتمتؿلممبوظشدةمواظعـفموضفرماظؽقونماإلداريمظؾؿمدليموتؼوؼضمأرطوغه

م:مموعنمأعـؾيمػذهماألزعوتمايودة

 إضرابمذوعلمظؽلماظعوعؾنيمؼبماظؽقونماإلداري. 

 عظوػراتمؼبمطوصيمعدنماظدوظي. 

 م.اسؿداءمعنمدوظيمخورجقي

أشياخ جصئيح، 
 أو ػايح

مأزعاتمجزئقةم

وػيمأزعوتمتطولمجزءًامعنمطقونماٌمدليمأوماظـظوم،موظقسمطؾه،موؼؽونماًوفمعنمأنمادؿؿرارماألزعيمضدمميؿدم

م.مإظبمبوضيمأجزاءماظـظوم

م:موعنمأعـؾؿهمعومؼؾي

 م.إحؿقولمؼبمصرعمعنماظػروع

 اظػروع/ماسؿصوممظؾعضماظعوعؾنيمؼبمأحدماألضلوم. 

 تدػورماظعؿلمؼبمأحدماظػروع. 

 اظػروع/اشبػوضماظروحماٌعـوؼيمؼبمإحدىماإلدارات. 

 زفورموبوءمؼبمأحدماٌدنماظصغرية. 

مأزعاتمساعةم

م.وػيمأزعوتمتغطيمطوصيمأجزاءماظؽقونموػومؼمثرمسؾىمطوصيمأررافماظـظومموأذكوصه،موعـؿفوته

م:مموعنمأعـؾؿهمعومؼؾي

 م.توجهمدقوديمضدماٌـظؿيموإؼؼوفمسؿؾفو

 م.إضرابمسوممظؽوصيماٌوزػنيمواظعوعؾنيمؼبماٌمدلي

أشياخ وحيدج، 
 أو يتكسزج

ماألزعاتماظوحقدةم

وػيمأزعوتمصفوئقي،مشريمدورؼي،موشريمعؿؽررة،موؼصعىماظؿـؾممحبدوثفو،موسودةمعومؼؽونمػـوكمأدؾوبمخورجيم

م.سنماإلدارةمػيماظيتمتمديمإظقفو

م:مموعنمأعـؾؿفو

 م.أعطورمسـقػيمأومجػوفمؼمديمإظبمخلوئر

 محرمذدؼدمؼمديمإظبمحرائق. 

 دقولمتمديمإظبمػدممعـشكت. 

 أسوصريموصواسق. 

 إغؼالبمسلؽري. 

ماألزعاتمادلؿؽررةم

وبوظدراديمواظؾقٌم.موػيمأزعوتمتؿلممبوظدورؼيمواظؿؽرارموهدثمؼبمدوراتماضؿصودؼيموعوادممميؽنماظؿـؾممبفو

م:مميؽنمهدؼدمعؿىمدؿؼعماألزعيمودرجيمحدتفو،موبوظؿوظيمميؽنماظلقطرةمسؾقفو،موعنمأعـؾؿفو

 م.اشبػوضماظطؾىمسؾىماظؿؿوؼالتمأوماإلدخور

 م.سقد/مرعضونم/معوادمماظعؿلم
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 إدازج األشيح 
ؼعدماظؿعوعلمععماألزعوتمأحدمربوورماالػؿؿوممؼبماإلدارة،محقٌمأغهمؼؼؿضيموجودمغوعمخوصمعنماٌدؼرؼنم

مواالتزانماالغػعوظي،مواظؼدرةمسؾىماظؿػؽريمتاظذؼنمؼؿلؿونمبوظعدؼدمعنماٌفوراتمعـفوماظشفوسيمواظـؾو

م.موردمماظؿؽؿقؽوتماظالزعيمظؾؿعوعلمععماألزعيةاإلبداسيمواظؼدرةمسؾىماالتصولموايوارموصقوغ

 يفهىو إدازج األشيح 
عػفوممإدارةماألزعيمؼشريمإظبمطقػقيماظؿغؾىمسؾىماألزعيمبودؿكدامماألدؾوبماإلداريماظعؾؿيمعنمأجلمتالؼبم

م.دؾؾقوتفومعومأعؽن،موتعظقمماإلصبوبقوت

غشوطمػودفمؼؼوممسؾىماظؾقٌموايصولمسؾىماٌعؾوعوتماظالزعيماظيتممتؽنماإلدارةم"مصندارةماألزعوتمػيم

عنماظؿـؾممبلعوطنمواووػوتماألزعيماٌؿوضعي،موتفقؽيماٌـوخماٌـودىمظؾؿعوعلمععفو،مسنمررؼقمادبوذماظؿدابريم

م".ظؾؿقؽممؼبماألزعيماٌؿوضعيمواظؼضوءمسؾقفومأومتغقريمعلورػومظصوحلماٌمدلي

م:موعنمخاللمادلػاػقمماظلابؼةمإلدارةماألزعةمميؽنمحتدؼدمسـاصرػامصقؿامؼؾي

سؿؾقيمإدارؼيمخوصيمتؿؿـلمؼبمذبؿوسيمعنماإلجراءاتماالدؿــوئقيماظيتمتؿفووزماظوصفماظوزقػيم -

 .اٌعؿودمظؾؿفومماإلدارؼي

 .ادؿفوبوتمإدرتاتقفقيمٌواضفماألزعوت -

تدارماألزعيمبوادطيمذبؿوسيمعنماظؼدراتماإلدارؼيماظؽػوءةمواٌدربيمتدرؼؾًومخوصًومؼبمعواجفيم -

 .األزعوت

 .تفدفمإدارةماألزعيمإظبمتؼؾقلماًلوئرمإظبمايدماألدغى -

 .متلؿكدمماألدؾوبماظعؾؿيمؼبمادبوذماظؼرار -
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 يقىياخ إدازج األشيح 
اظؿعوعلمععماألزعيموإدارةماألزعيمؼؿطؾىمادؿكداممسدةمأدوظقىمإدارؼيمعؿؼدعيمتعؿلمسؾىمهؼققماٌـوخم

م.اٌـودىمظؾؿعوعلمععماألزعي،موؼبماظوضًمذاتهمتؿقحمظػرؼقماظؿعوعلمععماألزعوتمحرؼيمايرطيمبوظؽوعل

وعنمػـومهؿوجمإدارةماألزعوتمإظبماحؿقوجوتمإدارؼيمخوصيموأؼضًومإظبمعفوراتمإدارؼيمخوصي،موعنمػـوم

ؼطؾقمسؾقفوماظؾعضمعصطؾحماإلدارةمبوالدؿــوءمحقٌمدبرجماألواعرماإلدارؼيمسنمعلورماألواعرماظعودؼي،موسنم

متاهلقؽلماظؿـظقؿيماظؼوئمموتصؾحماظلؾطوتمعـزوسيموعلـدةمإظبمصرؼقمسؿلمظدؼهمطوصيماظصالحقوتمواٌلموظقو

م.ظؾؿعوعلمععماألزعي

م:وميؽنمأنمسبددمأبرزمعؼوعوتماإلدارةماظػعوظيمظألزعوتم

متؾلقطماإلجراءاتموتلفقؾفوم

المصبوزمإخضوعماألزعيمظؾؿعوعلمبـػسماإلجراءاتماظؿؼؾقدؼي،مصوألزعيمسودةمعومتؽونمحودةموسـقػي،م

وأؼضًومالمميؽنمووػلمسـصرماظوضًماظذيمضدمؼمديمووػؾهمإظبمدعورمطوعلمظؾؽقونماإلداريماظذيم

حدثًمصقهماألزعي،مصوألعرمؼؿطؾىماظؿدخلماظلرؼعموايودممعنمخاللمتؾلقطماإلجراءاتممموم

مؼلوسدمسؾىماظؿعوعلمععمايدثموععوىؿه

مإخضوعماظؿعوعلمععماألزعيمظؾؿـففقيماظعؾؿقيم

المميؽنماظؿعوعلمععماألزعيمؼبمإرورمعنماظعشوائقيماالرووظقيمأومدقوديماظػعلموردماظػعل،مبلم

صبىمأنمطبضعماظؿعوعلمععماألزعيمظؾؿـفٍماإلداريماظلؾقممظؿلطقدمسواعلماظـفوح،موغبوؼيماظؽقونم

م.اإلداريمعنمأيمتطوراتمشريمربلوبيمضدمؼصعىمسؾقهماحؿؿولمضغطفو

متؼدؼرماٌوضفم

البدمأنمؼشؿلمتؼدؼرماٌوضفمهؾقاًلمطوعاًلمألدؾوبماألزعيموتطورػو،موهدؼدمدضققموذوعلمظؾؼوىم

اظصوغعيمظألزعي،مواٌلوسدةمهلو،مواٌمثرةمصقفو،مثممتؼدؼرماظؼدراتمواإلعؽوغوتماٌؿوحيمظدىماىفيم

مؤاٌلؽوظيمسنمإدارةماألزعي،موذظكمعنمخاللمعبعماٌعؾوعوتماظدضقؼيمسنمأبعودماألزعي،مواظؿـى

م.بوحؿؿوالتمتطورماألحداثموإعؽوغقيماظلقطرةمسؾقفو

مهدؼدماألوظوؼوتم

بـوءًامسؾىمتؼدؼرماٌوضفمايوظيمواٌلؿؼؾؾيمألحداثماألزعـي،متوضعماًططمواظؾدائلماظيتمؼؿمم

  ترتقؾفومؼبمضوءماألوظوؼوتماظيتممتمهدؼدػوموصقمععوؼريمععقـي

متػوؼضماظلؾطيم

اظعؿؾقيماإلدارؼيماظـوبض،موذرؼونماظدورةماظدعوؼيمؼبمإدارةماألزعوت،م"مضؾى"مؼعدمتػوؼضماظلؾطيم

وعنمثممؼـظرمإظبمتػوؼضماظلؾطيمربورماظعؿؾقيماإلدارؼيمدواًءمؼبمإدارةماألزعوت،مأومؼبمغطوقمصرؼقم

اٌفومم،موؼؿطؾىمتػوؼضماظلؾطوتمعـحمطلمصردمعنمأصرادماظػرؼقماٌـوطمبهمععوىيماألزعيماظلؾطيم
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اظضرورؼيمظؿقؼققمسؿؾهماحملدود،موؼبماظوضًمذاتهمسؾىماظػردمأنمؼعرفماٌفوممواألغشطيماظيتم

م.ؼؿوضعمعـهمإنوزػو

مصؿحمضـواتماالتصولمواإلبؼوءمسؾقفومععماظطرفماآلخرم

هؿوجمإدارةماألزعيمإظبمطممعـودىمعنماٌعؾوعوت،موإظبمعؿوبعيمصورؼيمظؿداسقوتمأحداثماألزعي،م

ودؾوطقوتمأرراصفو،موغؿوئٍمػذهماظلؾوطقوت،موعنمثممصننمصؿحمضـواتماالتصولمععماظطرفماألخرم

م.ؼلوسدمسؾىمهؼققمػذاماهلدف

ماظوصرةماالحؿقورقيماظؽوصقيم

األزعيمهؿوجمإظبماظػفمماظؽوعلمألبعودماٌوضفماظـوذهمسنماظؿواجدمؼبمعوضعماألزعي،مطؿومهؿوجمإظبم

اظدسمماٌوديمواٌعـويماظذيمؼلوسدمسؾىمدرسيماظؿصديمظألحداث،مإضوصيمإظبمعومتؿؾؽهماٌمدليم

عنمععداتموإعؽوغقوتمطؾريةمميؽنمتوزقػفو،مواالدؿػودةمعنماظؼوىماظؾشرؼيماٌكؾصيمواظيتمعنم

م.اٌؿؽنمأنمتلوسدمؼبمسؿؾقوتمإدارةماألزعيموإتوحيمصرصيماظعؿلماظؿطوسيموصقمأدسمعدرودي

ماظؿواجدماٌلؿؿرمؼبمعواضعماألحداث

المميؽنمععوىيمأزعيموػـوكمتغققىمظؾؿعؾوعوتماًوصيمبفومظدىمعؿكذماظؼرار،مظذامصننماظؿواجدم

م:ممأحدمأدؾوبنيمأدودقنيمػؿوذؼبمعواضعماألحداثمؼلخ

م.اظؿواجدماظلريمؼبمعوضعماألحداث .1

 .تلعنيمتدصقمطممعـودىمعنماظؾقوغوتماظؽوصقيمٌؿكذماظؼرارمؼبمإدارةماألزعوت .2

مإغشوءمصرقمعفؿوتمخوصي

وػذهمتػقدمأطـرمؼبماىواغىماألعـقي،محقٌمأغهموغظرًامظؿؾوؼنماألزعوتمواخؿالفمرؾقعؿفومصننمعنم

اظضرورةمإغشوءمصرقماٌفؿوتماًوصيموذظكمظؾؿدخلماظلرؼعمسـدمايوجيمإظقفو،مسؾىمأنمدبضعم

ػذهماظػرقمظؿدرؼىمخوصموسوٍلمحلىمغوعموحفمماٌفؿي،مطؿومصبىماالدؿػودةمعنماظدولماألخرىم

م.وذاتماظلؾقمؼبمػذاماجملول

ماظعؿالء/متوسقيماٌوزػنيم

واظعؿالءمؼبمبعضم"ؼبمايؼقؼيمالمميؽنمعواجفيمأيمأزعيمبػوسؾقيمدونمإسالمموتوسقيماٌوزػنيمم

بوظدورماٌطؾوبمعـفمماظؼقوممبهمسـدموضوعماألزعي،محقٌمأنموسقفممبوظدورماٌطؾوبمعـفمم"ماألزعوت

ؼمديمإظبماٌلوسدةمؼبمعواجفيماألزعي،مممومؼؿطؾىمإسدادموتـػقذمخططمإسالعقيموتوسوؼيمؼبمػذام

اإلرور،مطؿومأغهمؼؿطؾىمغبؾيمإسالعقيمسؾىمطوصيماٌلؿوؼوتمتلؿكدممطوصيمودوئلموأدوظقىم

االتصولماىؿوػرييمعنمأجلمتوضقحماإلجراءاتماٌلؿكدعيمؼبمعواجفيماألزعيمواٌلوسدةماظيتم

م.ؼـؿظرماٌوارـنيمتؼدميفو

م

م
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ماًطيماإلسالعقيمؼبماألزعي

تعدماًطيماإلسالعقيمعنمأػممعؼوعوتمإدارةماألزعوت،مواظضرورةمهؿمموجودمدقوديمإسالعقيمضؾلم

م.وأثـوءموبعدماألزعي

م.موؼؽؿنمأػؿقيماإلسالممألنماألزعيمضدمؼؽونمهلومبعدمثوغويمداخؾيموخورجيمبـوءمسؾىمأثورماألزعي

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 يساحم إدازج األشيح

مترمععظمماألزعوتمخبؿسمعراحلمأدودقي،موإذامصشلمعؿكذماظؼرارمؼبمإدارةمعرحؾيمعنمػذهماٌراحلمصنغهم

م.ؼصؾحمعلؽواًلمسنموضوعماألزعيموتػوضممأحداثفو

ماطؿشافمإذاراتماإلغذارمادلؾؽر

أوماألسراضماظيتمتـؾهم:مماٌؾؽررسودةمعومتردلماألزعيمضؾلموضوسفومبػرتةمروؼؾيمدؾلؾيمعنمإذوراتماإلغذا

بوحؿؿولموضوعماألزعي،موعومملمؼوجهماالػؿؿومماظؽوؼبمهلذهماإلذوراتمصؿنماحملؿؿلمجدًامأنمتؼعماألزعي،م

وبوإلضوصيمإظبمذظكمصننمطلمأزعيمتردلمإذوراتمخوصيمبفو،موضدمؼصعىماظؿػرضيمبنيماإلذوراتماًوصيمبؽلم

أزعيمسؾىمحدة،موسؾىمدؾقلماٌـولمصؼدمتؽونماظؽؿوبيمسؾىماىدرانمأومؼبمبعضماألعوطنماًوصيمعـاًلمتعؾريًام

سنمشضىمؼبمصدورمبعضماظعوعؾني،مأومرمبومالمهؿلمػذاماٌعـىمإرالضًو،مورمبومتعينمزؼودةمسددمأسطولم

م.اآلالتمصفلةمإذورةمإغذارمعؾؽرمظعؿؾقوتمدبرؼىمداخؾيمعؿعؿد

وضدمظوحظمأنماٌدؼرؼنمبوٌـظؿوتماٌلؿفدصيمظالزعوتمسؾىمدرجيمسوظقيمعنماٌفورةمؼبمحفىمإذوراتماإلغذارم

اظيتمتؿـؾلمبؼربموضوعماألزعوت،مبقـؿومؼؿواصرمظدىماٌدؼرؼنمؼبماٌـظؿوتماٌلؿعدةمٌواجفيماألزعوتمعفوراتم

سوظقيمؼبماظشعورمبلؼيمإذوراتمحؿىموإنمطوغًمخوصؿيمواألدوأمعنمذظكمأنماٌدؼرؼنمبوٌـظؿوتماٌلؿفدصيم

 .ظالزعوتمالمؼؿعؿدونمحفىمإذوراتماإلغذارمصقلىموظؽـفممؼعوضؾونمغبؾيماألخؾورماظلقؽي

ماالدؿعدادمواظوضاؼة

صبىمأنمؼؿواصرمظدىماجملؿؿعماالدؿعداداتمواألدوظقىماظؽوصقيمظؾوضوؼيمعنماألزعوت،موؼمطدمذظكمسؾىمأػؿقيم

إذوراتماإلغذارماٌؾؽر،مألغهمعنماظصعىمأنممتـعموضوعمذيءمملمتؿـؾلمأومتـذرمبوحؿؿولموضوسه،مإنماهلدفم

عنماظوضوؼيمؼؿؾكصمؼبماطؿشوفمغؼوطماظضعفمؼبمغظومماظوضوؼيمبوٌمدلي،موػـوكمسالضيمبنيماظؿـؾممبوألزعوتم

وبنيماالدؿعدادمواظوضوؼيمعـفو،مإذمتعؿربماالخؿالدوتمعنمأطربماٌشوطلماظيتمتؿعرضمعمدلوتماظؿؿوؼلم

،مبومم(إدارةماظرضوبي/مإدارةماإلئؿؿونم)األصغر،موالبدمأنمؼـعؽسمذظكمسؾىمأداءػوموإجراءاتماظعؿلمصقفوم

تؿضؿـهمعنمتدرؼىمظألصرادموإسدادمألدظيماظعؿلموعومإظبمذظك،موظؽنمتعرضمصرعمظؾؿقوؼلمعنمطلمعوزػقهمملم

ؼؽنمؼدخلمؼبمدائرةماٌكوررماحملؿؿؾي،مصعـدعومتؼعماألزعيمالمؼلؿطقعمدوىمسددمربدودمجدًامعنماظـوسمأنم

ؼؿصرفمبفدوءموبؽػوءةمدونمأنمؼؽونمعدربًومسؾىمذظك،موهلذاماظلؾىمصؿنماظضروريمتصؿقممدقـورؼوػوتم

م.زبؿؾػيموتؿوبعمظألحداثمألزعيمغؿكقؾفو،مواخؿؾورمذظكمطؾهمحؿىمؼصؾحمدورمطلمصردمععروصًومظدؼهممتوعًو

ماحؿواءماألضرارمواحلدمعـفا

عنمدوءمايظ،مبلمإغهمعنماٌلؿققلمعـعماألزعوتمعنماظوضوعمروٌومأنماٌقولماظؿدعريؼيمتعدمخوصقيمرؾقعقيم

ظؽوصيماظـظممايقي،موسؾىمذظكمصننماٌرحؾيماظؿوظقيمؼبمإدارةماألزعوتمتؿؾكصمؼبمإسدادمودوئلمظؾقدمعنم

األضرارموعـعفومعنماالغؿشورمظؿشؿلماألجزاءماألخرىماظيتمملمتؿلثرمبعدمؼبماٌمدلي،موتؿوضفمػذهماٌرحؾيمؼبم
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إدارةماألزعوتمسؾىمرؾقعيمايودثماظذيموضع،مصعؾىمدؾقلماٌـولمندمأنمأزعيمادؿؼوظيمعدؼرمإدارةمظنمتؽونم

م..طلزعيماغؼالبمسلؽريمؼبماظؾؾدم

مادؿعادةماظـشاط

ضصريةموروؼؾيماألجل،موإذامملمدبؿربمم(مبوظػعلمتجوػزةمواخؿربم)تشؿلمػذهماٌرحؾيمإسدادموتـػقذمبراعٍم

ػذهماظرباعٍمعلؾؼًومصنغهمؼؽونمعنماظصعىماالدؿفوبيمووضعمايؾولماٌـودؾيمسـدعومهؿدمماألزعي،موتؿضؿنم

ربووظيمادؿعودةماألصولماٌؾؿوديمواٌعـوؼيماظيتمصؼدتمواٌالحظم:معرحؾيمادؿعودةماظـشوطمسدةمجواغىمعـفو

أنماٌدؼرؼنماظذؼنمضبددونمعلؾؼًوماظعـوصرمواظعؿؾقوتمواألصراد،ماظذؼنمؼعؿربونمسؾىمدرجيمعنماألػؿقيمظؾؼقومم

م.بوظعؿؾقوتماظقوعقيمؼلؿطقعونمإنوزمػذهمماٌرحؾيمبؽػوءة

موضدمترتؽىماٌـظؿوتماٌلؿفدصيمظألزعوتمخطًلمجلقؿًومبوظرتطقزمسؾىماظعؿؾقوتماظداخؾقيمبؿفوػلمتلثريم

األزعيمسؾىماألررافماًورجقيمأومتفؿممبذظكمؼبموضًمعؿلخر،موسودةمعومؼـؿوبماىؿوسيماظيتممتعؿلمؼبمػذهم

اٌرحؾيمذيءمعنمايؿوسماظزائد،محقٌمتؿؽوتفماىؿوسيموتؿؿودكمؼبمعواجفيمخطرمربددموعفؿيمأطـرم

م.هدؼدًا

م:وػـومميؽنماظرتطقزمسؾىمجوغؾنيم

م.طقػقيمإسودةماظعؿلمسؾىموتريتهماألوظب:ماألول

م.طقػقيمايصولمطلمعومتمصؼداغه:اظـوغي

م

ماظؿعؾم

اٌرحؾيماألخريةمػيماظؿعؾمماٌلؿؿرموإسودةماظؿؼققممظؿقلنيمعوممتمإنوزهمؼبماٌوضي،محقٌمأنماظؿعؾممؼعدمأعرام

م.حقوؼًو،مشريمأغهمعمملمظؾغوؼيموؼـريمذطرؼوتمعمٌيمخؾػؿفوماألزعي

م.وظؽيمؼؿعؾمماٌرءمصنغهمصبىمأنمؼؽونمسؾىمادؿعدادمظؿؼؾلماظؼؾقمدونماالدؿلالممظؾػزع

إنمادؿكالصمدروسمعلؿػودةمعنمطورثيمأومأزعيمرػنمبؿواصرمحسمعرػفمظدىماإلغلونمصبعؾهمؼؼدرمععوغوةم

م.اظغريموؼؿصورمغػلهمأومأحىماظـوسمإظقهمميرونمبؿفربيماظغري

،مأوماظؾقٌمسنمطؾشمصداء،مةواظؿعؾممالمؼعينمتؾودلماالتفوعوت،مأومإظؼوءماظؾوممسؾىماظغريموهؿقؾهماٌلموظي

م.أومإدسوءمبطوالتمطوذبي

م

م

م

م
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 وسائم حتسني قدزج ادلؤسسح يف إدازج األشياخ

م:مميؽنمٌمدليماظؿؿوؼلماألصغرمأنمهلنمعنمضدرتفومؼبمإدارةماٌراحلماًؿليمظألزعوتمسنمررؼقمعومؼؾي

عرحؾةماطؿشافم

إذاراتماإلغذارم

مادلؾؽرم

م

 ضرورةمإغشوءمأدوظقىمالطؿشوفمإذوراتماإلغذارمظألزعوتماحملؿؿؾي. 

 صرؼقمداخؾيمالخؿؾورماإلجراءاتماٌؿؾعي. 

 عؽوصلةمعؽؿشػيموعؾؾغيماإلغذار. 

 وصفماظوزوئفماظرمسقيماٌلؿكدعيمؼبماظـظوم. 

 بـوءماظؿؼورؼرماظالزعي. 

 م.غشرمثؼوصيمتـظقؿقيمعلوغدةمظـظوممطشفمإذوراتماإلغذار

عرحؾيماالدؿعدادم

مواظوضوؼي

م

 صقصمظألزعوت. 

 صقصمروتقينمظؾؿقػظي. 

 هؾقلماًطر،مم)إرذوداتمصـقيمرمسقي،موإجراءاتمتلؿكدممأدواتمإدارةماألزعوتم

 .(ذفرةماٌكورر

 هؾقلماظعواعلماظؾشرؼيمظؾؿكورر. 

 اظؿقؽممؼبماظؿقؿقلمٌـعماظزؼودة. 

 م.تطؾققماظؾوائحموتطوؼرػومأوالمبلولمظؿالؼبمأيمثغرات

عرحؾيماحؿواءم

ماألضرارموايدمعـفو

م

 ايصولمسؾىماٌعؾوعوتماظالزعي. 

 هدؼٌماظؼدراتمؼبمذبولماالحؿواء. 

 اخؿؾورمضدراتماالحؿواء. 

 تـػقذمأدؾوبماالحؿواء. 

 تؼدؼرموعؽوصلةمربؿويماألضرار. 

 م.دبصقصماٌواردمالحؿواءماألضرار

عرحؾيمادؿعودةم

ماظـشوط

 هدؼدماألررافماٌعـقيماهلوعيمٌرحؾيمادؿعودةماظـشوط. 

 هدؼدماٌلؿوىماألدغىمعنماٌفوممواًدعوتمواٌـؿفوتماٌطؾوبيمٌزاوظيماألسؿول. 

 تدبريماٌواردماظالزعيمظعؿؾقيمادؿعودةماظـشوطمبعدماألزعيموادؿعودةماظـؼي. 

 هدؼدماالحؿقوجوتماظداخؾقيمواًورجقي. 

 هدؼدمودوئلمادؿعودةماظـؼيمبوظـػس،موظومدؾؾًماألزعيمسزلمجزءمسنمبوضيموحداتم

 .ماٌمدلي

 هدؼدمأوظوؼوتمظالحؿقوجوتماألدودقي. 

 هدؼدمأػمماألسؿولماٌطؾوبيمالدؿؽـوفماظـشوط. 

 مهدؼدماظؿػوسلمبنيمودوئلماظؿؼـقيمواٌؿطؾؾوتماظؾشرؼيمؼبمخططمادؿعودةماظـشوط

 .ضرورةمعراجعيماألزعوتماظلوبؼي معرحؾةماظؿعؾم

 عراجعيمأدؾوبمإدارةماألزعوتمبدونمإظؼوءماظؾوممسؾىمأحد. 

 اٌؼورغيمبنيماألسؿولماظيتممتًمبصورةمجقدةموتؾكماظيتممتًمبطرؼؼيمشريمدؾقؿي. 

 اظؿعؾممظألزعوتماألخرىماحملؿؿؾي. 

 سرضماظدروسماٌلؿػودةمبصورةمرمسقي. 

 إتؾوعمأدؾوبماظعصفماظذػينمواالبؿؽورمععمصرؼقمعراجعيماألزعوت. 

 م(دـوؼومعـاًلمم)ادؿعودةموتذطرماألزعوتماظلوبؼيمبصورةمدورؼيم

م
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 يؼىقاخ ػًم إدازج األشياخ 
رشمماىفدماٌؿوضعمعنمإدارةماألزعوتمإالمأنمػـوكمسواعلمسدؼدةمتواجففوم

م:معـفو

 إدارةماألزعوتمػيمإدارةمعلؿؼؾؾقيمتؿوضعموتضعماحؿؿوالتمٌومضدمضبدثم

وػومضدمؼؽونمعرصوضًوموسوعلمذمممؼبمغظرمبعضماظؼقوداتماظيتمتؾدأم

 .اظعؿلمبؿػوؤلمزائد

 إدارةماألزعوتمالمضرورةمهلومؼبماظوضًمايوضر. 

 سبنمؼبمبدءماظـشوطموالمغؿوضعمحدوثمأزعوتمبوٌعـىماظذيمؼلؿدسيم

 .وجودمإدارةمظألزعوت

 حفممعـشلتـومطػقلمحبؿوؼؿـومعنماألزعوت. 

 ضقوداتماٌـشلةمعنماظؽػوءاتماٌشفودمهلوموالمغؿوضعمأزعوت. 

 البدمأنمغؿػوءلمبوٌلؿؼؾل. 

 اظـشوطمنحمصقهمسدؼدمعنماٌـشكتمضؾؾـو. 

 سبنممنشيمسؾىمخطومعمدلوتمغوجقيمسدؼدة. 

 مسـدموضوعماألزعي–مطويؽوعيمبؽلمإعؽوغوتفوم–ػـوكمعنمدقـؼذغوم. 

 رعوضعـوماٌكؿورمدوفمضبؿقـومعنماألخطو. 

 اظشوئعوتمظنمتمثرمسؾىمعؽوغؿـومؼبماظلوق. 

 حؿىماآلنمملمغؿعرضمٌومؼشؽلمأزعيمصؾؿوذامغؿوضعماألدوأ؟. 

 وعوذامتػعلمإداراتماألعنمواإلغؼوذمواٌطوصهموشريػومعنماإلداراتم

 .ايؽوعقي

 المتوجدمأزعيمروٌومملمؼؼعمأيمغوعمعنمأغواعماظضرر. 

 عومػيماألزعيماظيتمصبىمأنمغلؿعدمهلوماآلن؟مرمبومؼؼعمشريػو. 

 أظلـومعمعـنيمبوهلل؟...ماألزعيمضدرمالمميؽنمرده! 

 عوذامغػعل؟...موإذامطوغًمأطربمممومضدرغوموادؿعددغو 

 موحؿىمإذامادؿعددغوم–إذامضدرمهلومذظكم..مدوفمتؼعمؼعينمدوفمتؼع

 .هلو

 األزعوتماظيتموضعًمٌـشكتمأخرىمدوبؼًوموضعًمظظروفمخوصيمبفذهم

 اٌـشكت،مصؾؿوذامغؿوضعمحدوثفومظـو؟

 ػلمؼؽػيمذراءمسدؼدمعنموثوئقماظؿلعنيمظؿغطقيمطلمأزعيمعؿوضعي؟ 

 أػممذيءمغبوؼيممسعيماٌـشلةموعـؿفوتفو،موعومؼلتيمبعدمذظكمالمأػؿقيم

 .ظه

 

م

 منىذد إدازج األشيح 
ضؾـومدوبؼًومأنماهلدفماألدوديمعنمإدارةماألزعيمػومعـعمحدوثفومإنمأعؽنمأوماظؿؼؾقلمعنمآثورػومإظبمايدودم

اظدغقو،موظؿقلنيمضدرةماإلدارةمؼبماظؿعوعلمععماألزعيمؼبمطلمعرحؾيمعنمعراحؾفومطونمالبدمعنموجودمسددمعنم

م.اٌؿطؾؾوتماظيتمتؿواصقمععمػذهماٌرحؾي

اطؿشافمم)عرحؾةمعامضؾلماألزعةم

م:م(االدؿعدادمواظوضاؼةم+ماإلذاراتم

وؼبمػذهماٌرحؾيمتؼوممبعضماٌـظؿوتم

بؿكصقصماظوضًمواٌعداتمواظؼوىم

اظعوعؾيمعنمأجلماالدؿعدادمظألزعيم

وذظكمعنمخاللمسددمعنماٌؿطؾؾوتم

م:ماظيتمتؿواصقمععمػذهماٌرحؾي

 إغشوءموحدةمإلدارةماألزعوت 

 إغشوءمصرقماٌفؿوتماًوصي 

 اظؿدرؼىم 

 اظؿوسقيمواإلسالمم 

 ماظؿعوونماحملؾيمواإلضؾقؿي. 

 مإسدادمدقـورؼوػوتماألزعيم

معرحؾةماظؿعاعلمععماألزعة

وػذهماٌرحؾيمتعدماالخؿؾورمايؼقؼيم

ظؾكططماٌعدةمدؾػًوموظؾؿففقزاتماٌرتؾيم

عؾؽرًاموظؾؿدرؼىماظذيمدؾقمضؾلمحدوثم

األزعي،موالمغـلىمػـومأنماألزعوتم

ظقلًمواحدةمصؾؽلمأزعيمتؽؿقكمععنيم

إلدارتفومواظؿعوعلمععمأحداثفومإالمأنم

ػذاماالخؿالفمالمميـعمعنموجودمضوادمم

م.عشرتطيمبنيمػذهماألزعوت

وصقؿومؼؾيمبعضماىواغىماظيتمصبىم

م:مأخذػومؼبماالسؿؾورمأثـوءمػذهماٌرحؾي

 تـػقذمخططماألزعوت 

 مضقودةمعرطزماألحداث 
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 اٌعؾوعوتمواالتصوالت 

 اظؿعوعلمععماإلسالم 

 أػؿقيماظوضًم 

 ضؾطموتـظقمماظؿداخالتم 

 درؼيماٌعؾوعوت 

 م:موضروراتماألعن..ماٌصوحلم

م

م(اظؿعؾمم+مماظـشاطمةادؿعادم)عرحؾةمعامبعدماألزعةم

وإدارةماألزعيمالمتؿوضفممبفردماالغؿفوءمعنماألزعيموإػبودػو،موإمنوممتؿدمإظبمعرحؾيمعومبعدماألزعي،موػيم

اٌرحؾيماظيتمؼؿممخالهلومسالجماآلثورماظـوويمسنماألزعي،موإسودةماظؾـوءمٌوممتمتدعريه،موإسودةمترتقىم

األوضوع،مبوإلضوصيمإظبموضعمضوابطمظعدممتؽرارمعومحدث،مواالدؿػودةمعنمدروسماألزعوتمظؿالؼبمعومضدم

م:مضبدثمعلؿؼؾاًل،معنمخاللماحملوورماظؿوظقي

 اظؾـوءموإصالحماألضرار 

 اظؿؼققممواظدروسماٌلؿػودة 

 إجراءماظدرادوتمواألحبوث 

 موضعماظضوابطمظعدمماظؿؽرار

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 "1"منىذد ػًم زقى 

 خطح طىازئ غري اػتياديح تنك األيم نهتًىيم األصغس

 "انىضغ انسياسي يف انيًن " 

،م موطوغهماظظاػرمصقفامادؿؿرارماظؿصعقدؼبمرورماالضطرابوتماألعـقيماظيتمميرمبفومميــومايؾقىم

دقؽونمعنماظطؾقعيمأنمتؿلثرمطلمعـوحيمايقوةمعبقعمضطوسوتماظدوظيماظيتمضبدثمصقفومعـلمػذهم

االضطرابوتمومسؾيمطلمضطوعمأومصـوسيمضوئؿهمأنمتؿكذمبعضماإلجراءاتماالحرتازؼيميؿوؼيمغػلفومأثـوءم

صرتاتماالضطرابوتماألعـقيمظؾوصولماظيمبرماألعونمبعدمعرورماظػرتاتماظعصقؾيماظيتمتـفكماظدوظيمواٌمدلوتم

وماٌوارـني،موحقٌمأنماظؿؿوؼلماألصغرمضدمالمميـلمحالمبوظـلؾيمظالضطرابوتماظلقودقيمواظعلؽرؼيمظؽـهمعنم

أػمماٌمدلوتماظيتمتـشطمٌلوغدماٌوارـنيمؼبمبـوءمعشورؼعفمماظيتمتدرمدخلمسؾقفممععمتوضفمعصودرماظدخلم

 .األخرى

درؼعيم وؼبمػذهماظورضيممتمرصدمخطيماظطوارئماظيتمغػذػومبـكماألعلمأثـوءماإلضرابوتماألعـقيمطودؿفوبيم

ظلقوقماألحداثماحملقطيمواظيتممتـلمغزاعمضدمؼػضيمإظبمأزعيمؼبماظؾـكمطونماحملػظيماٌوجودمظدىماظعؿالءم

م.ممعؾقونمرؼول613أظفمسؿقلممبقػظيمإعبوظقيم16طؾريةمجدام

م

م:عظاػرماألزعة

 مسوممؼبمحؽمماظقؿن33"محراكمذؾوبيمسؾىماظرئقسم. 

 (توغس،معصر،مظقؾقوم)أحوالماٌـطؼيماظعربقيم. 

 ذعىمعلؾح. 

 أرقوفمدقودقيمزبؿؾػيمجدامؼبماألؼدظوجقي. 

 ذقنمدقوديموتصعقدمعؿالحق. 

 عظوػرمٌظوػراتمعلؾقيمؼبمبعضماٌـورق. 

 بعدماألزعيمشقوبمرؤؼيممتوعومٌو. 

 جقشمعـؼلممبنيمايؽوعيمواٌعورضي. 

 وضعماضؿصوديمؼزدادمدوء. 

 مربوصظي15إسؿصوعوتمؼبم. 

م

م

م
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م

متصـقفماألزعة

م:صراعمحودمشريمربلوبماظـؿوئٍمضدمؼمديمإظبمأزعي

 أزعيمحودةمجدا. 

 ضدمتمثرمسؾىمطلمصروعماظؾـك. 

 اظؿعديمسؾىمطلمعـشكتماظؾـك. 

 ضدمتمثرمسؾىمعلؿؼؾلماظؾـكمطونمايؽوعيمأحدماٌلوػؿني. 

 اغؼطوعمودوئلماالتصول. 

 اغؼطوعمودوئلماٌواصالت. 

 رطودماضؿصوديمسومم،موإشالقماحملالتماظؿفورؼي. 

 إسالنمحوظيماظطوارئموعـعماظؿفول. 

 عغودرماظلؽونمٌدغفمموسودتفممإظبمضراػم. 

 أحداثمتعديمسؾىمصروعماظؾـكموعـشكته. 

 إضػولمصروعماظؾـك. 

 سدممهصقلماألضلوطماٌلؿقؼي. 

م

م

م
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 خطح انطىازئ حبسة ادلساحم ألشيح خمسجاخ انصساع يف انيًن

 ادلسحهح األوىل
 :انسًاخ

إسؿصاعاتمحمددةم

 أسؿالمذغبمحمدودةمجدا

 “عؿقرطة”اظؾقؽةماالضؿصادؼةم
.مدبػقضمدرسيماالغؿشور - اخلطح انؼًهياتيح

متوؼلمـم)إسطوءماظصالحقيمٌدراءماظػروعمصقؿومطبصماألزعيمواظؿعوعلمععفوم -

 .(ودداد

 .زؼودةماظوسيماظداخؾيممبؾؽقيماظؾـكمواظؿلطقدمسؾقه -
 .اظؿلعنيمسؾىماألصول - خطح األصىل

 .تشؽقلمصرؼقمتػؼدماظػروعمؼبمحولماظػوضى -

  اظؿلعنيمسؾىماظـؼدؼيماٌـؼوظيمواحملػوزي -

  سدممصؿحماظػروعمإالمعنمأطـرمعنمذكص -

  .اظؿلعنيمسؾىمخقوغيماألعوغي -

  .اظعؾوؼيصصلماٌقوهمعنمعصودرماٌقوهمؼبماًزاغوتم -

 .صصلماظؿقورماظؽفربوئي -

م م.أرذقفسؿلمرػوؼيمحرؼقمأوتوعوتقؽيمؼبمطلم -

االنضثاط يف 
 اندواو

إسطوءمعدراءماظػروعمصالحقيمإشالقماظػروعموإغفوءماظدواممؼبميظيمأيم -

 .عشؽؾي

م.هوؼلماظدواممصرتةمواحدة -

خطح نظى 
 ادلؼهىياخ

  سؿلمغلخمعؿعددمعنمضوسدةماظؾقوغوت -

  .سؿلمغلكيمربؾقيمؼبمأجفزةماظػرعمهؿويمأضلوطماظؿؿوؼل -

  .مظؾؿوظداتاظعؿلمسؾىمتوصريماظوضودماظؽوؼبمواظزؼً -

م .صقوغيموتـظقفماٌوظدمبشؽلمدائم -

خطح احلفاظ ػهً 
 صىزج انرهنيح

 .رصعماظوالءمظؾؿوزػني -

 .زؼورةماظعؿالءموتػؼدمأحواهلم -

 .اظؿلطقدمسؾىمإدؿؼالظقيماظؾـكموسدممسالضؿهمبليمررفمدقودي -

م.دمسؾىمعػفوممانماظؾـكمبـكماظشعىاظؿلطي -
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 ادلسحهح انخانيح
 :انسًاخ

تصاسدماإلسؿصاعاتموادلظاػراتم -

 تزاؼدمأسؿالماظشغب -

 ضعفماظؾقؽةماالضؿصادؼة -
تعدؼلمدقودوتماالئؿؿونموإؼؼوفمبعضماظؿؿوؼالت،موزؼودةماإلجراءاتم - اخلطح انؼًهياتيح

سؾىماظؿؿوؼالتماألخرىم

عؿوبعيماظؿقصقلمبشؽلمؼوعيموعـحمعدراءماظػروعمصالحقيمتلجقلمبعضم -

 .األضلوطمبـوءمسؾىمأوضوعماظعؿالء

 .متلجقلمصرفماظؿؿوؼالتماظيتمالمتطؾقمسؾقفوماٌعوؼري -

 .سؿلمتـظقممظعؿؾقيماظلقىمعنماٌدخرات -

سؿلمتـظقمماظـؼدؼيمؼبماظػرعمواإلؼداعمؼبماظؾـوكمبشؽلمؼوعيمواإلحؿػوطم -

 .أظفمرؼول50تزؼدمسنممبـؼدؼيمال
ماظؿشدؼدمسؾىمإجراءاتماٌرحؾيماألوظب - خطح األصىل

االنضثاط يف 
 اندواو

مغػسمإجراءاتماٌرحؾيماألوظب -

خطح نظى 
 ادلؼهىياخ

مغػسمإجراءاتماٌرحؾيماألوظب -

خطح احلفاظ ػهً 
 انصىزج انرهنيح

مغػسمإجراءاتماٌرحؾيماألوظب -
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 ادلسحهح انخانخح
 :انسًاخ

م عـعماظؿفوال -

  أسؿالمسلؽرؼة -

  أسؿالمخترؼؾقة -

 تضررمطلماظعؿالء -
.ماظؿوضفماظؿوممظعؿؾقيماظؿقصقل - اخلطح انؼًهياتيح

 .اظؿوضفماظؿوممظعؿؾقيماظؿؿوؼل -

 .دقىمعدخرات/اظؿوضفماظؿوممظعؿؾقيمتورؼد -

 .تػؼدماظػروعمظؾؿوطدمعنمأحواهلو - خطح األصىل

م.وحصرمأيمعشؽؾيمأوالمبلول -
 

 ادلسحهح انساتؼح
 :انسًاخ
م .سودةمايقوةماظطؾقعقيمتدرصبقو -

  .سدمموجودمطلماظعؿالءمؼبمأعؽوغفم -

 ضعفماألسؿولمغؿقفيمظألحداث -
 اظؾدءمبؼوةموإذعورماظـوسمبلنمذقوم - اخلطح انؼًهياتيح

 .اظؾدءمبعؿؾقيماظؿقصقل -

 .متلخريماألضلوطماٌؿلخرة -

م.حصرمطلماٌشوطلماظيتمحصؾًموععوىؿفومععمذرطيماظؿلعني - خطح األصىل

اإلنضثاط يف 
 اندواو

م.ضؾطماظعؿلمعنمأولمؼوممسؿلمسربمصرقمعقداغقيمعنمعدراءماإلدارات -

خطح نظى 
 ادلؼهىياخ

 .جوػزؼيماظـلخماإلحؿقورقي -

  .مظؾؿوظداتاظعؿلمسؾىمتوصريماظوضودماظؽوؼبمواظزؼً -

م .صقوغيموتـظقفماٌوظدمبشؽلمدائم -

خطح احلفاظ ػهً 
 انصىزج انرهنيح

 .خؾقمروحماظؿقديمظعودةماظؾـكمٌومطونمسؾقه -

 .زؼورةماظعؿالءموتػؼدمأحواهلم -

م.غبؾيمإسالغقيمضوؼيمظؾؾـك -
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 ادلسحهح اخلايسح
 :انسًاخ
م .سودةماظـوسمإظبمأعوطـفم -

 مبدءماألسؿولمعنمجدؼد -
.مصصلماحملػظيماظؼدميي - اخلطح انؼًهياتيح

 .مزؼودةماٌكصصوتماًوصيمبوظؿلخريمبشؽلمتدرصبي -

 .معؿؾوسيماظؿقصقلمواظؾدءمبوظؿؿوؼل -

 .بـوءمخطيمذاتمهديمظعودةماظؾـكمٌومطونمسؾقه -
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 "2"منىذد ػًم زقى 

 خطح طىازئ اػتياديح تنك األيم نهتًىيم األصغس

 "االحتيال انداخهي " 

وسؾيمدؾقلماٌـولمدـؿطرقمػـومألحدىمأطـرماٌشوطلمذقوسومؼبمعمدلوتماظؿؿوؼلماألصغرموػيمعشؽؾيم

اظؿقوؼلموسؾىموجهماًصوصمهوؼلماٌوزػني،موذظكمطونمربػظيماظؿؿوؼالتمػيماىزءماألطربمعنمرأسم

عولماظؾـكمصننمعشؽؾيماالحؿقولمػيمأطربمعشؽؾيمضدمتعوغيمعـفومعمدليماظؿؿوؼلماألصغرموؼزدادمتعوزمم

اٌشؽؾيمسـدماذرتاكماٌوزفمععماظعؿقلمؼبماالحؿقولمسؾىماٌمدليمأضفمإظبمذظكماغؿشورماظشوئعوتماٌرتؾطيم

بفذهماىرميي،موسؾىمعمدليماظؿؿوؼلماألصغرمأنمتلؾممجدالمبلنمػذهماٌشؽؾيمحؿؿقيمايصولموعنم

أذكوصمظقلوامبوٌشوطلنيمؼبماٌمدليمصؿوداعًمؼبماٌمدليمأعوالمصوحؿؿوظقيمدرضؿفومضوئؿي،موػـومغرؼدمأنم

غطؾقمعـظوعيماظعؿلماظيتمصبىماظعؿلمسؾقفومؼبماظؾـكمواٌمدليمصعؾىمدؾقلماٌـولمصننماٌـظوعيمؼبمبـكم

م_:األعلمظؾؿؿوؼلماألصغرمتؼوممسؾىمثالثيمجواغىمرئقلقيم

موػيمتعؿؿدمبشؽلمطؾريمسؾىماظدورةماٌلؿـدؼيمظؾعؿلمحقٌمؼؿممترصقدم:إجراءاتماظوضاؼة .1

إجراءاتماظعؿلماظقوعيموهدؼدمعواضعماًؾلماظيتمضدمهصل،موػـومميؽنمانمغرصدمعـظوعيم

 :اإلجراءاتماظوضوئقيمعنماالحؿقولماظداخؾيموصؼومظؾؿوظي

 
وظؽلمربؾيمعنمإجراءاتماظوضوؼيمإجراءاتمتػصقؾقيمظلدمطلماٌكوررماٌؿوضعيمصقفومصعؾىمدؾقلم

اٌـولمؼبمدورةمحقوةماظؿؿوؼلمؼبماظؾـكمصننمإجراءاتماظؿؿوؼلمميؽنمأنمتؾـىمسؾىمذبؿوسيمعنم

 :اٌراحل

دقادةمادلواردمم

اظؾشرؼة

إخؿقارمادلوزف•

اظؿدرؼبماظالزم•

ادلرتبماظؿـاصلي•

إغفاءم•

إجراءاتمم/اخلدعة

.اظؿؼاضي

اظـؼاصةمادلؤدلاتقة

.اظشػاصقة•

.اإلخالص•

.اظـزاػة•

اظعالضةمم

اإلدرتاتقفقةمععمم

اظعؿقل

توضقحماظعالضةم•

.ععماظؾـك

إرالسةمسؾىمم•

.ثؼاصةمادلؤدلة

ررؼؼةمإدؿالمممم•

اظؿؿوؼلموررؼؼةم

.اظؿقصقل

تعرؼػهمبطرؼؼةمم•

.اظشؽوى

دورةماظؿؿوؼل

ربطماظعؿقلمبأطـرم•

.عنمعوزف

تؼققمماظضؿانمعنم•

أطـرمعنمذكصمم

حبلبمعلؿوؼاتمم

.اظؿؿوؼل

.جلانماإلئؿؿان•

علؿوؼاتم•

.اإلسؿؿاد

ررؼؼةماظؿقصقلم•

.واظصرف

تداولماظـؼدؼة•

جودةماحملػظة

احلاصظمسؾىمم•

جودةمساظقةميفمم

.احملػظة
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 تؼدؼمماظطؾى/اظرتوؼٍمظؾعؿقل. 

 موتغطقيماٌكورر"ععوىيماظطؾى"ماظدراديماالئؿؿوغقيم،. 

 إصدارماظؿؿوؼل. 

 عؿوبعيماظؿقصقل. 

م:وػـامؼؼومماظؾـكمبؿغطقةمادلكاررمظؽلمعرحؾةمسؾىمحدةمواظيتمعـفامسؾىمدؾقلمادلـال

خدعيمسؿالء،مأخصوئيم،معدؼرمصرعم،مم)بـوءمسؾىمععماظعؿقلمعنمأطـرمعنمعوزفمؼبماظػرعم -

 .(أعنيمصـدوق

وضعماظعؿقلمسؾىمأصقمسالضيمإدرتاتقفقيمععماظؾـكمعرتؾطيممبصداضقيماظعؿقل،موتوسقؿهم -

 .بشؽلمطوعلمبلقودوتماظؾـك،موجرمماظدخولمؼبمأيمتعوعلمعوظيمععمعوزػيماظؾـك

 .بـوءمثؼوصيمعمدلوتقيمضوؼيمعؾـقيمسؾىماظـزاػيمواٌصداضقي -

 .إذراكمعدؼرماظػرعمؼبمتؼققمماظضؿونمواٌكوررماظيتمسؾىماظعؿقل -

 .وجودمىـيمإئؿؿونمعؽوغيمعنمطودرماظػرعمواظذيمؼلوػممؼبمإصدارماظؼرارماالئؿؿوغي -

عدؼرم/معدؼرمعـطؼيم/مدؼفماظصالحقوتماٌؿـوحيمٌـحماظؿؿوؼلمواظيتمتصلمعنمعدؼرمصرع -

 .عدؼرمتـػقذي/سؿؾقوتم

 .معـعمتداولماظـؼدؼيمإالموصقمدـداتمضؾض -

 .عدؼرمسؿؾقوت/معدؼرمعـطؼيم/عدؼرمصرع/موجودمدؼوفمعؿعددةمظلقىماٌدخراتمخدعيمسؿالء -

 .عـعماظؽودرماٌقداغيمعنمهصقلماألضلوطم -

 .ثؼوصيماظلدادمسؾىماظوضً،مواظيتمتظفرمأيمعشؽؾيمبشؽلمدرؼع -

المتلؿطقعمإجراءاتماظوضوئقيمعـعماالحؿقولمظؽـفومولمعـهمذقؽومصعىم:مإجراءاتماالطؿشاف .2

اٌـولموظؽنمؼبمأيميظيمضدمتظفرمثغرةمأعومجدؼدةمملمتعرفمدوبؼومأوماظلفومسنمتطؾققمإجراءمعنم

اإلجراءاتماٌذطورةمدوبؼومأليمدؾىمحقٌمؼلؿغؾفومضعوفماظـػوسمظعؿلمجرميؿفمموؼبمػذهماظؾـدم

ضوممبـكماألعلمظؾؿؿوؼلماألصغرمبؾـوءمعـظوعيمعؽوغيمعنمأربعيمسـوصرمرئقلقيمالطؿشوفماٌشوطلم

 :اظيتمميؽنمأنمتظفرموصؼومظؾؿوظي
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سـدمحدوثمحودثيمعنمػذاماظـوعمؼظفرمعدىمعؼدرةماظؾـوءماٌمدليمظؾؿمدليمسؾىم:مخطةماظطوارئ .1

اظؿعوعلمععفوموأػؿقيمبـوءماًطيمبشؽلمدوبقمظؾؿشؽؾيموعلمعنماألػؿقيممبؽونماظؿعوعلماظرصنيم

ععفومذاكمأنمغؿوئففومووضعماٌػوجؽيمضدمؼدصعمعدراءماٌمدليمبوظؿعوعلمبردةماظػعلمأومإشػولم

جواغىمالمميؽنمإشػوهلوموؼبمبـكماألعلمظؾؿؿوؼلممتمبـوءمعـففقيماظؿعوعلمععماالحؿقولماظداخؾيم

 :وصؼومظؾؿوظي

 

 

 

 

 

إمرشاف 
اإلحرياه

اىمزاجؼح 
اىذاخييح

سياسح 
اىرحصيو

ػيىاخ مه 
اىشتائه

شناوي 
اىؼمالء

سسيح احلادحح

حصز اإلشناىيح في •
مسرىي ذىظيمي 

مؼيه، ىما ىها مه 
أثز داخيي وخارجي 

ػيً اىثىل

إشزاك اإلدارج  •
اىؼييا تاىخثز ورفغ 

اىخطح اىرىفيذيح 
.الحقا

تشكيم فسيق انؼًم

يفضو أن ينىن •
ممه ػمو في وفس 

.اىمىطقح

إشزاك مسرىياخ •
إداريح مخريفح 

وإداراخ مخريفح 
(مزاجؼح-ػميياخ)

تىاء خطح ػمو •
سزيؼح وذشمو 

اىؼمو خارج وظاق 
اىذواً 

جمغ مو اىمؼيىماخ •
.اىالسمح

خطح اىؼمو اىىهائيح •
.واىثذء تاىرىفيذ

حتجيى أحاز األشيح

خطح تىاء اىسمؼح •
وذحىيو األسمح 
.ىفزصح ىيرسىيك

ػمو مجمىػح مه •
اإلجزاءاخ اىذاخييح 
اىرىضيحيح ىرجاوس 
اىهذج اىذاخييح في 

.اىثىل

ػذ إيقاف  •
اىرمىيالخ 

واإلدخارخ وإوما 
اىحصز وإػادج 

.اإلوطالق مه جذيذ

اإلجساءاخ انتؼصيصيح

في هذي اىمزحيح •
يجة مزاجؼح 

اىحادثح مغ 
اإلخرالالخ اىري 

حصيد وما أسثاتها 
وذىثيك اىؼمييح 

تسذ اىثغزاخ اىري 
مان مىجىدج وسثة 

.اىحادثح

اىمراتؼح اىقاوىويح •
.ىمزذنثي اىجزيمح



يؤمتس سناتم نهتًىيم  
 2011األصغس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األشياخ يف 
يؤسساخ انتًىيم 

 األصغس

ووضغ خطح 
 انطىازئ

منىذد خطح انطىازئ اخلاصح 
تاألحداث انسياسيح تنك 

 األيم نهتًىيم األصغس
 

 يقديح ين

 تنك األيم نهتًىيم األصغس

 
 

 

 

 

 

 2011يازض  
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 :يساجغ 
 .دنيم عمهياث بنك األمم نهتمىيم األصغر -
 .2013-2009انخطت اإلستراتيجيت نبنك األمم  -
 .وثيقت خطت انتعامم مع اإلحتيال ـ إدارة انعمهياث في بنك األمم -
 ـ إدارة انعمهياث في 2011وثيقت خطت انتعامم مع األزمت انسياست في انيمن  -

 .بنك األمم
 .إدارة األزماث ـ رجبي عبذانقادر انجذيهي -
 .2008وثائق انمؤتمر األول نهسالمت انمهنيت ـ انممهكت انعربيت انسعىديت -
 .2008وثيقت نذوة انسالمت انمهنيت ـ ممهكت انبحرين ـ مجهس انشىري  -
 .منهج اإلدارة من أجم تحسين األداء ـ منظمت انعمم انذونيت -


