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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

مهضرأ ىلإ  ةلماكلا  مهتدوعب  نوكي  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  ةيضقل  لداعلا  لحلا  نيئجالل : يملاعلا  مويلا  يف 

ءوــجللا حرج  أــكنُي  نيئجــالل ، يملاـــعلا  موــيلا  تاـــيلاعف  ملاـــعلا  هــيف  ييحي  يذـــلا  وــينوي  ناريزح / نــم  موـــيلا 20  اذـــه  يف 
ةيـضقلا هذـه  اًماع ، نيعبـس  نم  رثكأ  ذـنم  ملاعلا  نم  عمـسمو  ىأرم  ىلع  ةرمتـسم  ةاـناعمو  اـملأ  قفدـتيو  فزاـنلا  ينيطـسلفلا 

لعفب مهراــيد  نـم  اورجه  نيذــلا  كــئلوأ  ةــلادعو ، ةــيناسنإ  اــهرثكأو  اــياضقلا  بعــصأ  نــم  نيئجــاللا  اــياضق  نــيب  يه  يتــلا 
مغر مهتدوع  عنمو  ةرجهلا  ىلع  فالآلا  تائم  ربجأو  ةوقلاب ، تاكلتمملا  رداصو  ىرقلاو  ندملا  رمد  يذلا  ينويهصلا  باهرإلا 

مهتدوع ىلع  دكؤت  يتلا  ةيلودلا  نيناوقلا 

هتدايسب ىمسي  ام  ضرفو  راوغألا  مض  هتين  لالخ  نم  هملظ  ةرئاد  عيسوت  ىلإ  ىعسي  ينويهصلا  مارجإلاو  مويلا  اذه  يتأي 
اهنم رجه  يتلا  هضرأ  ىلإ  ةدوعلاب  هملحو  ئجاللا  قح  لتقي  يذلا  رمألا  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  تانطوتسملا  ىلع 

يوــني يتــلا  ءادوــسلا  تاــططخملاو  نـهارلا  عــضولا  اذــه  لــظ  يفو  ساــمح "  " ةيمالــسالا ةــمواقملا  ةــكرح  يف  اــننإو 
: يلي ام  ىلع  دكؤنل  اهذيفنت  لالتحالا 

تاـبثإ لـيبس  يف  مهلاـضنو  مهربـص  ىلع  مهدــجاوت  نكاـمأ  لـك  يف  ينيطــسلفلا  انبعــش  ءاـنبأ  نـم  نيئجــالل  ةــيحتلا  لــك  - 1
ةدوعلاو ررحتلا  يف  مهقح  تيبثتو 

لــالتحالا اومواــقو  ينيطــسلفلا  بعــشلا  ءاــنبأ  يقاــب  لــثم  اوــلمحتو  اولتاــق  نيذــلا  نيينيطـــسلفلا  نيئجــاللا  رود  نــمثن  - 2
ةينطولا مهتيوه  ىلع  اوظفاحو 

رارقلا ةعانــــص  يف  ةــــكراشملا  يف  مـــهقحو  ينيطــــسلفلا  ينطوـــلا  لـــمعلا  يف  نيينيطــــسلفلا  نيئجــــاللا  رود  ىلع  دــــكؤن  -3
ينطولا سلجملا  تاباختنا  يف  ةكراشملا  يفو  يسايسلا  ليثمتلا  يفو  ينيطسلفلا 

يداصتقالا فيفختلاو  ةـيناسنإلا  مهقوقح  لـماك  مهحنم  ىلإ  نيئجـاللا  فيـضتست  يتلا  تاـموكحلاو  لودـلا  عيمج  وعدـن  -4
مهلزانم نم  مدهت  ام  رامعإ  ةداعإو  ةياعرلا  لاكشأ  ةفاك  ميدقتو  مهنع 

يف اـهتايلوؤسم  لـماك  لـمحت  اـهيلعو  نيئجـاللا  عـمتجم  نـع  رــشابمو  يــساسأ  لكــشب  ةـلوؤسم  اورنوـألا  ةــلاكو  نأ  ربـتعن  -5
تامدخلا لضفأ  ريفوتو  ميلعتلاو  ةيحصلا  ةياعرلا 

اذه نأ  دكؤنو  اهريغ ، وأ  نرقلا  ةقفص  يف  ءاج  امك  ةدوعلا  قح  ءاهنإو  نيئجاللا  ةيـضق  طاقـسإل  حرطت  لولح  يأ  ضفرن  -6



هلازتخا نكمي  الو  طقسي  ينوناقو ال  يدرف  قح  وه  قحلا 

نيئجـالل ةـميركلا  ةاـيحلا  نأ  ربتعنو  اـهنم ، اورجه  يتـلا  يـضارألا  ىلإو  مهراـيد  ىلإ  ةدوعلا  يف  نيئجـاللا  قح  ىلع  دـكؤن  -7
ةررحملا مهضرأ  قوف  نوكت 

ةيـضقلا بـينجتو  اهتبالـصو  ةـملكلا  ةدـحو  ىلع  ظاـفحلا  ةرورـض  ىلإ  انبعــش  ءاـنبأ  نـم  تاتــشلا  يف  نيئجـاللا  لـك  وعدـن  -8
لالتحالا ةهجاومل  ةوقلا  هذه  رخدنلو  يبناج  فالخ  يأ  اهرهطو 
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