
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص  نايب 

ةيمالسإلاو ةينطولا  ىوقلل  ةعباتملا  ةنجل  نع  رداص 

راـبتعاب ريطخلا  يناـطيربلا  رارقلا  ثـحبل  ربـمفون 2021م  قفاوملا 20  تبـسلا  مويلا  حابـص  ئراط 
ـً

ا اًـعامتجا  ةينيطـسلفلا  لـئاصفلا  تدـقع 
ةمواقم يف  ينيطسلفلا  انبعش  قح  ىلع  ريطخ  ٍّدعت  نم  رارقلا  اذه  هلثمي  امو  ةيباهرإ ، ةمظنم  سامح  ةيمالـسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

.نينسلا تارشع  ذنم  هل  ضرعتي  يذلا  ناودعلاو  لالتحالا 
يلي : ام  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  تدكأو 

ةمظنم ساـمح  ةـكرح  نـالعإب  ةـيناطيربلا  ةـموكحلا  رارق  ةـنادإو  ضفر  يف  دـحوم  ةـفاك  هتاسـسؤمو  هاوـقب  ينيطـسلفلا  انبعـش  نأ  - ١
لمحتت يذـلا  رمـألا  ينيطــسلفلا ، انبعــش  قـحب  اـهمئارجو  اهناودـع  ةلــصاومل  لـالتحالا  ةـلودل  رــضخأ  اًءوـضو  ةــئطوت  هربـتعنو  ةــيباهرإ ،

.ايناطيرب ةموكح  هتيلوؤسم 
نم حافكلا  يف  عورـشملا  هقحل  كنتو 

ّ
اًر ينيطـسلفلا ، بعـشلل  اًرـشابم  ًءادعتـساو  فادهتـسا 

ً
ا هربتعنو  رارقلا ، اذـه  تايعادـت  نم  رذـحن  - ٢

ةلود عم  يهامتملا  عضوم  يف  اًددجم  اهـسفن  عضت  يتلا  ةيناطيربلا  ةيرامعتـسالا  ةسايـسلل  اًدادتما  ّدـعيو  لالتحالا ، نم  ررحتلا  لجأ 
هنإف كلذـل  همئارجو ، لالتحالل  ضراعملا  يناطيربلا  بعـشلا  ةـيبلاغ  فقوم  يعارت  نأ  اهب  ٌيرح  ناك  دـقو  ةيرـصنعلاو ، ةيـشافلا  لالتحالا 
لبق موؤشملا  روفلب  دعوب  لثمتملا  يخيراتلا  اهئطخ  نع  ريفكتلل  ةيلمع  تاوطخب  هلادبتـساو  اًروف ، هنع  عجارتلا  ايناطيرب  ىلع  بجوتي 

ماــيألا لــالخ  بـقترملا  تيوــصتلا  يف  هريرمت  مدــعو  هطاقــسإو ، رارقلا  اذــه  ضفر  ىلإ  يناــطيربلا  ناــملربلا  وعدــن  اــمك  ناوــألا ، تاوــف 
.ةمداقلا 

يررحتلا ينطوـلا  لـمعلا  تاـنوكم  نـم  نوـكمو  ينيطـسلفلا ، جيـسنلا  نـم  ليـصأ  ءزج  ساـمح  ةيمالــسإلا  ةـمواقملا  ةـكرح  نأ  دـكؤن  - ٣
.هتانوكم  دحأب  ساسملاب  تناك  ةهج  يأل  انبعش  حمسي  نلو  ينيطسلفلا ، بعشلل 

رارقلا اذه  طاقـسإل  دعـصلا  فلتخم  ىلع  كسامتلاو  ةدحولا  ىلإو  رئاجلا ، رارقلا  اذـه  ضفر  ىلإ  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهامج  وعدـن  - ٤
.هتايعادت طابحإو 

حلاصملاو تارافسلا  مامأ  رهاظتلل  اًيبعش  كرحتلا  ىلإ  عمجأ  ملاعلا  يف  انبعـش  عم  نينماضتملاو  رارحألا  لكو  ةيحلا ، ىوقلا  وعدن  - ٥
يبحم لكو  يمالسإلا ، رمتؤملا  ةمظنمو  ةيبرعلا  لودلا  ةعماجو  ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةيعمجلا  وعدن  امك  ملاعلا ، يف  ةيناطيربلا 

.مزحب هتهجاومو  رارقلا  اذه  ضفر  ىلإ  ملاعلا  يف  لدعلا 
يبعـش ينطو  رمتؤم  ميظنت  نلعت  امك  رارقلا ، اذـه  دـض  ةـينوناقو  ةيبعـشو  ةـينطو  ةـلمح  قـالطإ  نع  ةينيطـسلفلا  لـئاصفلا  نلعت  - ٦

.ةمداقلا ةليلقلا  مايألا  لالخ  هتنادإو  رارقلا  ضفرل  عماج 

اًيبأ اًرح  ينيطسلفلا  انبعش  شاع 
نيطسلف  نع   يباهرإلا  ينويهصلا  لالتحالا  درط  ىتح  ةرمتسملا  هتمواقمو  انبعش  حافك  شاع 

ةيمالسإلاو ةينطولا  ىوقلل  ةعباتملا  ةنجل 
ربمفون 2021م  20 تبسلا :
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