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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص  نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ينويهصلا ودعلا  ةموكح  عم  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  نيب  تاقالعلل  عيبطت  قافتا  نم  نلعُأ  ام  ىلع  اًبيقعت 
ةدـحتملا تاـيالولا  يف  ةينويهــصلا  ةـكرحلا  ةداـقو  ةــيبرعلا  تاراـمإلا  ةــلود  ماـكح  نـيب  ةهوبــشملا  تاـقالعلا  راـسمل  اًـجيوتت 

سيئرلا ةـطخ  نع  نالعإلل  مهتكراـبمو  مهتكراـشم  اـهنم  ناـك  ةـطحم ، نم  رثكأ  يف  هملاـعم  رهظ  يذـلاو  ينويهـصلا ، ناـيكلاو 
سطسغأ قفاوملا ١٣  سيمخلا  مويلا  نلعُأ  نرقلا ، ةقفـصب  ةـفورعملا  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةيفـصتل  بمرت  دـلانود  يكيرمألا 

ينويهصلا ودعلا  ةموكحو  تارامإلا  ةلود  نيب  تاقالعلا  عيبطتل  قافتا  نع   ٢٠٢٠

: يتآلا ىلع  ديكأتلا  دون  ةرداغلاو  ةنابجلا  ةوطخلا  هذه  ءازإو  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإو 
، نيطــسلف يف  ةـيخيراتلاو  ةـينطولاو  ةـيموقلاو  ةـينيدلا  اـنقوقح  ىلع  اًـخراص  ًءادـتعا  لكــشت  ةـنابجلا  ةوـطخلا  هذــه  نإ  -1

فداهلا مواقملاو  يلاضنلا  هراسم  ىلع  ريثأتلل  ةسئاب  ةلواحمو  ةمواقملا ، هاوقو  ينيطسلفلا  بعشلا  رهظ  يف  ةرداغ  ةنعطو 
ةتباثلا ةينطولا  قوقحلا  زاجنإو  لالتحالا ، ةميزهو  رحد  ىلإ 

ةمألا بوعـش  ةدارإل  اًيدحتو  يبرعلا ، يموقلا  نمألل  اًبرـضو  يمالـسإلاو ، يبرعلا  قفاوتلا  نع  اًجورخ  قافتالا  اذـه  لكـشي  -2
ةيحيسملاو ةيمالسإلا  اهتاسدقمو  نيطسلفب  ةكسمتملا  ةيحلا  اهاوقو  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا 

اونجي نل  تارامإلا  ةـلود  ماكحل  يقالخألاو  ينطولاو  يموقلا  طوقـسلاو  رايهنالا  نم  راـسم  ةـياهن  يه  اـمنإ  ةوطخلا  هذـه  -3
اًبيرق نوملعيسو  ءيـش ، ىلع  مهل  اًنوع  الو  اًريـصن  نوكي  نل  مشاغلا  ينويهـصلا  ودعلا  اذه  نأل  نالذخلاو ، ةبيخلا  ىوس  هنم 

يــسايس راــحتنا  وــه  اــمنإ  ةنياهــصلا  ناــضحأ  ىلإ  ءاــجتلالاو  اهبوعــشو  ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  ةــمألا  ناــضحأ  نـم  زفقلا  نأــب 
ينطوو

" ىربكلا ليئارـسإب   " هماهوأ ددب  يذلا  لسابلا  انبعـش  دومـصو  ةمواقم  مامأ  موي  دـعب  اًموي  اًفعـض  دادزي  يذـلا  لالتحالا  نإ  -4
هرمع يف  ليطي  نل  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  يف  لزاعلا  رادـجلا  ىلإ  هأجلأو  ًـاليلذ ، ةزغ  عاـطق  ةرداـغم  ىلع  هربجأو  ليدـبلا ، نطولاو 
لاوز ىلإ  اًمتح  هريصمو  ةقطنملا ، يف  ةنيهصتملا  ىوقلا  عم  عيبطتلا  هلاضنو  انبعش  ةبضغ  نم  هيمحي  نلو  ةليزه ، تاقافتا 

يفو ينويهــصلا  ودـعلا  ةـموكح  يف  فرطتملا  نـيميلا  بازحأو  ىوـق  ةدـعاسم  ىلإ  فدـهي  يذــلا  يتاراـمإلا  فـقوملا  اذــه  -5
نم ريثكلا  هريغ  امك  هريـصم  نوكيـس  ةينطولا  انقوقح  باسح  ىلع  ةمداقلا  ةـيكيرمألا  تاباختنالا  ليبق  ةدـحتملا  تايالولا 

يبظ وبأ  ماكح  خيرات  يف  ءادوس  ةحفصك  لجسيسو  خيراتلا ، لبازم  ىلإ  تاقافتالا 
ينيطـسلفلا انبعـش  هـل  ضرعتي  اـمو  ةـنهارلا ، ةـلحرملا  يف  تايدـحت  نـم  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلا  هـب  رمت  اـم  نأـب  داـقتعالا  نإ  -6

انبعــش يدــيأ  ىلع  اـًـبيرق  ددبتيــس  مْـهو  وــه  اــًنكمم  اًرمأ  عيبــطتلا  نـم  لعجيــس  رمآــتو  قييــضتو  راــصح  نــم  ةــيحلا  هاوــقو 
نيعبطملا ماهوأ  ددبيس  ةددعتملا  هبورحو  هتاهجاوم  يف  ودعلا  ةوق  مْهو  انبعش  ددب  امكف  هتمواقمو ،

قوقحلاو ةيموقلاو  ةينطولا  تباوثلاب  كسمتلا  ىلإ  ةقرافلا  ةيخيراتلا  ةظحللا  هذه  يف  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  ةـمألا  وعدـن  -7
تاوـطخ يأ  ضفرو  هـمئارج ، ىلع  هتبـساحمو  ينويهـصلا  ناـيكلا  لزعو  انبعـش ، دومـص  زيزعتو  نيطـسلف ، يف  اـنل  ةيعرــشلا 



ىلع ةـغلاب  ةروطخ  نم  هلثمت  امل  ةوطخلا  هذـه  ةـنادإ  ىلإ  يمالـسإلا  نواـعتلا  ةـمظنمو  ةـيبرعلا  ةـعماج  وعدـن  اـمك  ةـيعيبطت ،
عورشملا ينطولا  انلاضنب  رارضإلا  اهنأش  نم  تاوطخ  ريرمتب  حامسلا  مدعو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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