
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

ةيامحو راعلا " ةمئاق   " يف ينويهصلا  نايكلا  جاردإ  ىلإ  وعدن  لفطلل : يملاعلا  مويلا  يف 
هباهرإو لالتحالا  تاكاهتنا  نم  نيطسلف  لافطأ 

يف لفطلل ، يملاعلا  مويلاب  ماع  لك  نم  ربمفون )  ) يناـثلا نيرـشت  مويلا 20  اذـه  لثم  يف  ةدـحتملا  ممألا  يفتحت 
برحلا ةـلآ  لـعفب  مارجـإلا  عاونأ  عشبـأل  نوضّرعتي  نيذـلا  نيطـسلف ، لاـفطأ  ةاـناعم  هيف  رمتـست  يذـلا  تقوـلا 
نامرحلاو قييضتلاو ، راصحلاو  ةقحالملاو  رسألاو  دّمعتملا  لتقلا  ربع  ةجهنمُملا ؛ ةيرـصنعلا  هتـسايسو  ينويهـصلا 

نم 35 رثكأ  يراجلا  ماعلا  لالخ  ىقترا  ثيح  ةـيناسنإلا ، مهقوقح  طسبأ  نم  عنملاو  ميلعتلاو ، ءاودـلاو  جـالعلا  نم 
يف يدسجلاو ، يسفنلا  بيذعتلا  نم  ًافونص  مّهدض  لالتحالا  سرامي  ًاريـسأ  ًالفط  نم 160  رثكأ  لازي  الو  ًاديهش ،

.ةيلودلا قيثاوملاو  فارعألا  لكل  خراص  كاهتنا 

، لالتحالا باهرإ  اياحض  لافطألا  ءادهـشلا  حاورأ  ىلع  مّحرتنل  لفطلل ، يملاعلا  مويلا  يفو  سامح ، ةكرح  يف  اننإ 
ّدكؤنو لالتحالا ، نوجـس  يف  لافطألا  ىرـسألل  ـةّيحتلاب  ثعبنو  ىـضرملاو ، ىحرجلل  لجاعلا  ءافـشلا  هللا  لأسنو 

: يلي ام  ىلع 

ىلع ءوضلا  طيلـستل  ةّمهم  ةبـسانم  يملاعلا ، لفطلا  مويب  ةيلودلا  تاسـسؤملاو  ةدـحتملا  ممألا  ءافتحا  نإ  ًالوأ :
ىلإ داـجلا  كّرحتلا  ةرورـضو  تاتـشلاو ، ءوجللا  تاـميخم  يفو  لخادـلا  يف  نيطـسلف  لاـفطأ  ةاـناعم  رارمتـسا 
حضفو ءاودلاو ، ءاذغلاو  ميلعتلا  يف  مهل  ةميركلا  ةّرحلا  ةايحلا  لبس  ريفوتو  هناودعو ، لالتحالا  رطخ  نم  مهتيامح 

.مّهدض ةدعاصتملا  لالتحالا  مئارج 

لاـفطأ دـض  اـهفقوو  لـالتحالا  تاـكاهتنا  مـيرجت  ىلإ  ةـيقوقحلا  تاســسؤملا  لـكو  ةدـحتملا  ممـألا  وعدـن  ًاـيناث :
يف ينويهـصلا  نايكلا  جاردإ  ةرورـض  ىلإ  وعدـن  امك  برح ، يمرجمك  اهيلع  لالتحالا  ةداـق  ةـمكاحمو  نيطـسلف ،
ىلع طغـضلاب  بلاطنو  عازنلا ، قطانم  يف  لافطألا  قوقحل  ةكهتنملا  لّودلاو  تامظنملا  ّمضت  يتلا  راعلا " ةمئاق  "

.هنوجس يف  ىرسألا  لافطألا  عيمج  نع  يروفلا  جارفإلل  لالتحالا 

هعنمو هتدارإ  رسكو  انبعش  باهرإل  ةسئاي  ةلواحم  الإ  وه  ام  نيطسلف  لافطأ  دض  همئارج  لالتحالا  ديعصت  نإ  ًاثلاث :
، ىصقألاو سدقلل  ًاراصتناو  هقوقحو ، هسفن  نع  ًاعافد  نطولا ، تاحاس  لك  يف  هتمواقمو  هتضافتنا  ةلـصاوم  نم 

ريرقتو ةدوعلاو  ريرحتلا  يف  ةعورشملا  ةينطولا  هقوقح  عازتنا  ىتح  لالتحالا  ةهجاوم  يف  ًادّحوم  انبعش  ىقبيـسو 
.ريصملا

سامح ةيمالسإلا –  ةمواقملا  ةكرح 

رخآلا 1444 هـ عيبر  دحألا 26 
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