
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

ينيطسلفلا  يفحصلل  ءافولا  موي  ىركذ  يف 
نيطسلف  ريرحت  ىتح  ةينطولا  مكتلاسر  تمادو  ةروصلاو  ةملكلا  ناسرفل  ةيحت 

يذلا ينيطـسلفلا  يفحـصلا  تايحـضتو  رودل  اريدـقت  ينيطـسلفلا ، يفحـصلل  ءافولا  موي  ماع  لك  نم  ربمـسيد  / لوأ نوناك  قفاوي 31 
.ةينطولا ةيمالعإلا  ةلاسرلا  لاصيإ  ليبس  يف  هئامدب  بتك 

اجذومن اولكـش  نيذـلا  ينيطـسلفلا ، مـالعإلا  نادـيم  يف  تايفحـصلاو  نييفحـصلا  عـيمجل  ةـيحتلاب  ساـمح  ةـكرح  قربـت  موـيلا  اذـه  يف 
.ةروصلا بجحو  توصلا  متك  فدهب  هتسرطغو  لالتحالا  تاكاهتنا  لك  نيدحتم  ةينطولا ، ةلاسرلاو  ينهملا  ءادألا  يف  افرشم 

تبثأ دـقو  ينويهــصلا ، لـتحملا  ةـهجاوم  يف  خوراـصلاو  ةـيقدنبلا  ةوـقب  نمؤـت  اـمك  ةروـصلاو ، ةــملكلا  ةوـقب  نمؤـت  ساـمح  ةــكرح  نإ 
دومـص نع  اوبتكو  هباهرإ ، اوقثوو  تاـغللا ، لـكب  لـالتحالا  مئارج  اوحـضفو  مهتينهم ، مظعو  مهتميزع  ةوق  نادـيم  لـك  يف  اـنويفحص 

.ةينيطسلفلا ةيضقلاب  يملاعلا  يعولا  اوززعو  ةينطولا ، هتباوثو  هتاسدقمو  هقوقحب  هكسمتو  هتلوطبو  ينيطسلفلا 
وهو ةمواقم ، ةينطولا  ةركاذلا  ىلع  ظافحلاو  ةمواقم ، لالتحالا  مئارج  حضفو  ةمواقم ، ينطولا  دومصلا  لقنو  ةمواقم ، مالعإلا  نإ 

.تاتشلاو نطولا  يف  نوينيطسلفلا  نويفحصلا  هيف  عدبأ  ام 
ىلإ زاــيحنالاو  ةــملكلا  ةــنامأ  لــجأل  مهئاــطع  ةريــسم  يف  ىرــسألاو  ىحرجلاو  ءادهــشلا  تارــشع  نوينيطــسلفلا  نويفحــصلا  مدــقو 

ام ويام 2021 ، / رايأ ناودع  يف  فصقلاب  مهتاسسؤم  لالتحالا  فادهتسا  انع  ديعبب  سيلو  ناسنإلاو ، ضرألا  ىلإ  مهئامتناو  ةقيقحلا 
ةنيدمب هلزنم  ىلع  رشابم  يخوراص  فصقب  نيـسح  وبأ  فسوي  يفحـصلا  ديهـشلا  لايتغاو  ةزغ ، عاطق  يف  ةيمالعإ  ةسـسؤم  رمد 59 

.ةزغ
يف هـنع  عافدـلاو  ينيطــسلفلا  يفحــصلا  عـم  نماـضتلا  ىلإ  موـيلا  ةوعدـم  ةــيلودلا  ةيفحــصلا  تاـباقنلاو  تاـئيهلاو  تاســسؤملا  نإ 

.هبجاو ةيدأت  نم  هعنمل  هيلع  ةرركتملا  تاءادتعالاو  ينويهصلا  مارجإلا  ةهجاوم 
لقنو ثادــحألا  ةــبكاوم  يف  مــالعإلا  لــئاسوو  نوينيطــسلفلا  نويفحــصلا  اــهب  موـقي  يتـلا  دوـهجلا  اــيلاع  نـمثت  ذإ  ساــمح  ةــكرح  نإ 

.لتحملا مئارج  فشكل  دوهجلا  نم  ديزملا  لذب  ىلإ  مهوعدتل  ةلتحملا ، ةينيطسلفلا  انضرأ  ىلع  يرجي  ام  ةقيقح 
تمادو دومـصلا ، تاميخمو  تاتـشلا  يفو  ةلتحملا ، سدـقلا  يف  ةـصاخ  ينيطـسلفلا  بارتلا  لماك  ىلع  تاليمزلاو  ءالمزلل  ريدـقتلا  لك 

.ةدوعلاو ريرحتلا  قيرط  ىلع  قحلاب  حدصت  مكتلاسر 
.ةرحلا ةملكلا  ىرسأل  بيرقلا  جرفلاو  ىحرجلل ، لجاعلا  ءافشلاو  ةقيقحلا ، ءادهشل  ةمحرلا 

  " سامح ةيمالسإلا  "  ةمواقملا  ةكرح 
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