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ةبكنلا ىركذ  يف 

يفني لالتحالا ال  مداقتو  رايخلا  يه  ةمواقملا  ىقبتس 

ةينيطسلفلا ضرألل  هباصتغا   

ةيبرعلا ةمألاو  ينيطسلفلا  بعـشلا  بِكُن  ًاماع   نيـسمخو  ةعبس  ذنم  يأ  ماع 1948  رايأ  / ويام رهـش  نم  مويلا  اذـه  لـثم  يف 
ليوحتو باهرإلاو  درطلاو  لتقلا  ربع  هضرأ  نم  لماك  بعـش  عالتقاب   تلّثمت  رـصاعملا  مهخيرات  يف  ةبكن  ربكأب  ةيمالـسإلاو 

ةنياهصلا فتكي  ملو   ، لالتحالا ةرارم  هضرأ  يف  انبعش  نم  يقب  نم  يناعي  اميف  ضرألا ، تاتش  يف  ئجال  بعش  ىلإ  همظعم 
مايق اونلعأو  اهيلع  ينويهـصلا  مهعورـشم  ةماقإو  مهنم  ضرألا  عازتناب  اوماق  امنإو  هضرأ  نم  ينيطـسلفلا  بعـشلا  عالتقاب 

بصاغلا مهنايك 

: يلي ام  ىلع  دكؤن  ةميلألا  ىركذلا  هذه  يفو  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإ 

قح وهو  اهنم ، اوعزتن  يتلا ا مهراـيدو  مهارقو  مهندـم  ىلإ  مهتدوعب  الإ  نوكي  نيينيطـسلفلا ال  نيئجاللا  ةيـضق  ّلـح  نإ   1
نم مغرلا  ىلع  ةبـصتغم ، ًاضرأ  ىقبيـس  ةـلتحملا  ةينيطـسلفلا  ضرألا  فينـصت  نإو  مداقتلاب ، طقـسي  الو  فرـصتلل  لباق  ريغ 

دـسجي وهو   ، ىوقلا نيزاوم  تلدـبتو  فورظلا  ترّيغت  اـمهمو  ينويهـصلا ، ناـيكلا  عـم  ةـملاظلا  تاـيوستلاو  تاـمهافتلا  عـيمج 
نأ امّيـسالو  لـالتحالاب ، لوزي  ـال  يعرـشو  يعيبـط  قـح  وـهو  ريـصملا ، ريرقت  يف  ينيطــسلفلا  بعــشلا  قـحل  يلعفلا  قيبـطتلا 
وأ مهقح  نع  لزانتلا  ًادحأ  اوضّوفي  مل  مهو  مهارقو ، مهـضرأ  ىلإ  ةدوعلاب  نيكـسمتم  نولازي  ام  تاتـشلا  يف  نيئجاللا  انلهأ 

ةدوعلاب مهقحب  رجاتت  عيراشم  يأ  نوضفريو  هنم  ءزج 

يعيبــط قـح  يه  و ينيطــسلفلا ، انبعــش  ءاـنبأل  يجيتارتسـإلا  راـيخلا  ىقبتــسو  تناـك  ينويهــصلا  لـالتحالا  ةــمواقم  ن  2 إ
ةلتحملا ةينيطسلفلا  انضرأ  نع  ينويهصلا  لالتحالا  وهو  اهببس  لوزي  ىتح  ةرمتسمو  ةلصاوتم  ىقبتسو  عورشم ،

تباث ينيطسلف  عقاو  ءانب  ةداعإل  لئاصفلاو  ىوقلا  بناج  ىلإ  ةلعافلا  ةمهاسملاب  نوبلاطم  ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  3 إن 
مدـلا ةــمرح  هـينيع  بـصن  عـضي  تاـفالخ ، نـم  اـهبوشي  اـمو  ةــيلخادلا  تاـبذاجتلا  ىلع  ةــينطولا  ةحلــصملا  مدــقي  لقتــسمو ،
ًاراـيخ ةـيطارقميدلا  ًادـمتعم  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  ءاـنبأ  نيب  اـميف  تاراوـحلاو  تاـمهافتلا  ساـسأ  ىلع  ينبنيو  ينيطـسلفلا ،
ماـمأ ةـمئاقلا  تايدـحتلا  ةـهجاوم  يف  ًاـعينم  ًانــصح  عـقاولا  اذــه  نوـكيل  ةــجيتنلا ، نـع  رظنلا  ضغب  ةيبعــشلا  ةدارـإلا  راـهظإل 

ينيطسلفلا بعشلا 

مهريرحت ىلع  لمعنسو   ، انتايولوأ ةمدقم  يف  ىقبتس  لالتحالا  نوجس  نم  نيينيطسلفلا  ىرسألا  نع  جارفإلا  ةيضق  نإ   4
نذإب هللا ةنكمملا  لئاسولا  ةفاكب  مهنع  جارفإلاو 



نإف اهطاقسإ ، لشفأ  دق  هتايحضتو  هداهجب  انبعش  ناك  اذإو  ةيمالـسإلاو ، ةيبرعلا  ةّمألا  ةيـضق  نيطـسلف  ةيـضق  لظتس   5
ىلع دـيكأتلا  كـلذ  قـيقحت  ىتـح  ةـينعم  يهو  لـالتحالا ، لوزي  ىتـح  ةـنكمملا  معدـلا  لاكــشأ  لـكب  انبعــش  معدـب  ةـينعم  ةـمألا 

نيطسلف ةيضق  نع  ٍلاحب  اهلصف  ضفر 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف
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لوألا 1425هـ عيبر   7
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