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ثفْالد  اىَالإرَياد ثقبعالخ ٗاىعشاليِٝ  اىضبىضالخعقدد اىيغْخ اإلسالمٍٞخ ىيٖالمه اىالدٗىٜ تٗارٖالب 

ْٝبٝي  22 – 21 ٕـ اىَ٘افق1429ٍحيً  13 – 12 ٍٜٝ٘ أٗغْداغَٖ٘اٝخ ث مَجبالثَدْٝخ  افيٝنبّب

2008.ً 

 

أىقالٚ اىالدمز٘ا أحَالد سالْغْدٗ  ثزـمٗح ٍجبامـخ ٍالِ اىقالي ُ اىناليٌٝم صالٌ ػباالفززٗاسزٖـو حفو 

ائالٞ  اىغبٍعالخ اإلسالالمٍٞخ فالٜ أٗغْالدام أحالالد أعٖالاح ٍْمَالالخ اىَالإرَي اإلسالمٍٜم ميَالالخ احالت فٖٞالالب 

م ٗأشالبت ثبىزعالبُٗ اىقالبئٌ ثالِٞ اىيغْالخ ٗاىغبٍعالخ ٗاىال ٛ رغقالد فالٜ ئ بٍالخ ٗاىَالدعِ٘ٝء اىيغْالخ ثأعضب

اىْالالدٗح حالال٘ه اىقالالبُّ٘ اىالالدٗىٜ اإلّقالالبّٜ دالالمه ٕالال ٓ اىالالدٗاحم ٗٗعالالٔ اىشالالني ىيغْالالخ عيالالٚ اىَقالالبعداد 

اإلّقبّٞخ اىزٜ  دٍزٖب عِ طيٝق اىغبٍعخ ىيَزضياِٝ ٍِ مباصالخ اىفٞضالبّبد فالٜ ٍْ قالخ رٞقال٘ فالٜ 

ٗثعالالـد كىالالل رحالالدس اىالالدمز٘ا فالال٘رٛ أٗطالالدٝق ائالالٞ  اىَْزالالدٙ اإلسالالمٍٜ ىيقالالبُّ٘ اىالالدٗىٜ  أٗغْالالدا.

اإلّقبّٜ عِ األَٕٞخ اىزٜ ر٘ىٖٞب ٍْمَخ اىَإرَي اإلسمٍٜ ىدعٌ أّش خ حقال٘  اإلّقالبُ ٗاىقالبُّ٘ 

اىدٗىٜ اإلّقبّٜ ٗاى ٛ عجيد عْٔ ٗصٞقخ " ئعمُ اىقبٕيح ىحق٘  اإلّقبُ فٜ اإلسمً " اىظالبتاح 

اىْالالدٗح اىعيَٞالالخ اىَقبٍالالخ عيالالٚ ٕالالبٍه أعَالالبه ٕالال ٓ اىالالدٗاح ريمالالا عيالالٚ أُ ئىالالٚ  اًم ٗأشالالب1990عالالبً 

 ٍ٘ض٘ع ٕبً ح٘ه تٗا اىقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜ فٜ رعاٝا اىعداىخ اىغْبئٞخ اىدٗىٞخ.

 

صٌ أىقالٚ سالعبتح اىقالٞد عيالٚ ٍحَال٘ت ثٕ٘دٍالخ ائالٞ  اىيغْالخ اإلسالمٍٞخ ىيٖالمه اىالدٗىٜ د بثالب 

ٍزَْٞالب ىٖال ا ٕال ٓ اىالدٗاح  اسزضبفخىحنٍ٘خ عَٖ٘اٝخ أٗغْدا عيٚ ٍزْبُ أعية فٞٔ عِ اىزقدٝي ٗاال

ٜ ــالالـاىعَالالو اإلّقبّٗر٘سالالٞ  ٗاثالالير ضالاليٗاح رق٘ٝالالخ  .مالالو رقالالدً ٗارتٕالالبا األطالالٞو اإلفيٝقالالٜ اىجيالالد 

اىيغْالالخ  ئّشالالبءٗأعالالية عالالِ سالالعبترٔ ىالالدد٘ه ارفب ٞالالخ  .ا اىَغالالبه ٗإَٔٞالالخ اىزْقالالٞق فالالٜ ٕالال اإلسالالمٍٜ

اىزْفٞ  ثعد ثي٘غ ّظالبة اىَظالبت بد اىَ يال٘ة ٍالِ اىالدٗه األعضالبء اإلسمٍٞخ ىيٖمه اىدٗىٜ حٞا 

غٞالالي اىالالدائَِٞ فالالٜ اىيغْالالخ دالالمه اىَالالإرَي  األعضالالبءالّزخالالبة  اإلعالالداتٗاىشالاليٗع فالالٜ فالالٜ اىَْمَالالخ 

ٗأتاُ اىعالدٗاُ اإلساليائٞيٜ اىَقالزَي عيالٚ اىشالعت اىفيقال ْٜٞ  .ى٘رااء اىخباعٞالخ اىَقجواإلسمٍٜ 

ُ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜم ٗدبطخ دي ٖب الرفب ٞخ عْٞف اىياثعخ ىعالبً ثبّزٖبك ئسيائٞو اىَز٘اطو ىيقبّٗ

اىالدٗه ٗاىَإسقالبد اإلسالمٍٞخ ٗطبىالت ً ثشأُ حَبٝالخ اىَالدِّٞٞ أصْالبء اىْااعالبد ٗاىحاليٗة. 1949

ٗتعالب  اىالدٗه ٗاىَإسقالبد .ٍعبّالبح اىشالعت اىفيقال ْٜٞرقدٌٝ اىَاٝد ٍالِ اىعالُ٘ ٗاىَقالبعدح ىزخفٞالف 

قالبعداد ىيجيالداُ اإلسالمٍٞخ اىزالٜ رعيضالذ ىنال٘ااس طجٞعٞالخ دالمه اإلسمٍٞخ اىَعْٞخ ئىٚ رٝبتح اىَ

ٗعجالالي عالالِ شالالنيٓ اىعَٞالالق ىدٗىالالخ اىَقالالي اىغَبٕٞيٝالالخ اىعيثٞالالخ اىيٞجٞالالخ عيالالٚ اىالالدعٌ  األعالال٘اً اىَبضالالٞخ.

 اىَبتٛ ٗاىزقٖٞمد اىزٜ رقدٍٖب ىيغْخ ىزَنْٖٞب ٍِ االسزَياا فٜ أتاء ٍٖبٍٖب.

 

م اىْبئالت األٗه ىاليئٞ  ّالبيٝالب مبرٞغبٝاىقالٞد اٗفٜ د بثٔ اى ٛ ٗعٖٔ ئىالٚ االعزَالبع سالعبتح  

ٕال ٓ اىالدٗاح فالٜ مَجالبال ٗعجالي عالِ رقالدٝيٓ  ثبّعقالبتاى٘رااء ٗٗرٝي شئُ٘ اىشي  األفيٝقٜم احالت 

ٍبُ ثٔ فٜ ئطبا ٍْمَخ اىَإرَي اإلسمٍٜ. ٗأشبا ٘اىنجٞي ىيغْخ ٗاىغبٍعخ ٗاىدٗا اىَزَٞا اى ٛ رق

ىزٜ ٝزضَْٖب اىقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜ ٍِ أعو ضَبُ ئىٚ اىضيٗاح اىَيحخ ىزق٘ٝخ اىقٌٞ ٗاىَجبتب ا

أٍِ اىجشيٝخ ٗاىحفبظ عيٚ حٞبح ٗمياٍخ اإلّقبُ فٜ مو ٍنبُ. ٗعجي عِ رقدٝيٓ ىَْمَالخ اىَالإرَي 

اإلسمٍٜ إلّشبئٖب اىيغْخ اإلسمٍٞخ ىيٖمه اىدٗىٜ مغٖبر ٍزخظالض فالٜ رخفٞالف اىَعبّالبح اىْبشالئخ 

اىَقبعداد اإلّقبّٞخ اىزٜ  دٍزٖب ىَْن٘ثٜ اىفٞضالبّبد  عِ اىن٘ااس ٗاىحيٗة. ٗشني اىيغْخ عيٚ

 فٜ أٗغْدا.

تٗا اىقضالبء اىغْالبئٜ اىالدٗىٜ فالٜ ٗثعد اّزٖبء ٍياسٌ االفززبػ أ َٞذ اىْالدٗح اىعيَٞالخ حال٘ه " 

ىيقالبُّ٘ اىالدٗىٜ  ىيَْزالدٙ اإلسالمٍٜ اىعيَٞالخ  اىيغْالخ"  اىزٜ ّمَزٖالب رعاٝا اىقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜ

ٗاىزالٜ  اإلسالمٍٞخ فالٜ أٗغْالداغبٍعالخ اىثبىزعالبُٗ ٍال  ْخ اإلسمٍٞخ ىيٖمه اىدٗىٜ اإلّقبّٜ اىزبث  ىيغ

 شالالباك فٖٞالالب عالالدت مجٞالالي ٍالالِ اىَخزظالالِٞ ٗاىَٖزَالالِٞ ثبىقالالبُّ٘ اىالالدٗىٜ اإلّقالالبّٜ ٗاىعَالالو اإلّقالالبّٜ

 .ٗاالعزَبعٜ
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 ثٕ٘دٍالالخ ائالالٞ  اىيغْالالخ صالالـٌ ثبشالاليد اىيغْالالخ ثعالالد كىالالل أعَبىٖالالب ثيئبسالالخ اىقالالٞد/ عيالالٚ ٍحَالال٘ت

 م ٗثحض٘ا اىقبتح اىزبىٞخ أسَبؤٌٕ :ـمه اىدٗىٜاإلسمٍٞخ ىيٖ

 

 ّبئت ائٞ  اىيغْخ  حقِ ش٘شزيٛ راتح اىقٞد/ .1

 اىغَبٕٞيٝخ اىعيثٞخ اىيٞجٞخ اىشعجٞخ االشزيامٞخ اىعمَٚ  ىـــٜبعبته عيٚ اىيٍ /اىقٞد  .2

 اىغَٖ٘اٝخ اىزيمٞخ   عَي رقيـــــــــــــــــٜاىقٞد/  .3

 "             " ٜـــــــــفــيـسٞاىقٞد ثٞـــــيً  .4

 اىََينخ اىعيثٞخ اىقع٘تٝخ     أحَد اٝبُ ثباٝبُ اىقٞد/ .5

 "          "       " اىقٞد/ فبئق ثِ عيٚ اىٖيفٜ  .6

 عَٖ٘اٝخ اىقْغبه   / ٍبٍٜ ع٘ا ٜ  ـــــــبٛاىقٞد .7

 خاىغَٖ٘اٝخ اإلسمٍٞخ اإلٝياّٞ      ٍٖي تات ئشيا ـــــــٜاىقٞد/  .8

 اىََينخ اىَغيثٞخ  ــــٜـعجداىقمً اىشز٘م اىقٞد/ .9

 عَٖ٘اٝخ ئّدّٗٞقٞب أاتٝبُ ث٘تٛ ّ٘عيٕٗ٘ اىقٞد/ .10

 

  ٗثَشبامخ ٗفد أٍبّخ اىيغْخ اإلسمٍٞخ ىيٖمه اىدٗىٜ.

 : مو ٍِمَب حضي االعزَبع  

  ميٍداك اىيٗٝيٜ ٍَضو اىَْمَخ اىعيثٞخ ىيٖمه األحَي ٗاىظيٞت األحَأحَد اىقٞد  .1

 ثظفخ ٍيا ت.      

 اىدمز٘ا احَد سْغْدٗ ائٞ  اىغبٍعخ اإلسمٍٞخ فٜ أٗغْدا. .2

   

 ىيقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜ:ـ ىيَْزدٙ اإلسمٍٜاىعيَٞخ  اىيغْخٗثحض٘ا ٗفد 

   ٞـــىيقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّ ىيَْزدٙ اإلسمٍٜاىعيَٞخ  اىيغْخاىدمز٘ا ف٘رٛ أٗ طدٝق ائ.ٜ 

 ىيقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜ. ىيَْزدٙ اإلسمٍٜاىعيَٞخ  اىيغْخيٜ ٍقيا اىدمز٘ا دمحم حَد اىعقج 

 إقزار خدول األػًبل:ـ أوالً:

 أ يد اىيغْخ فٜ ثداٝخ عَيٖب عدٗه األعَبه عيٚ اىْح٘ اىزبىٜ:ـ 

 23/1هـ در/ إقــــــــــزار خــــــــدول األػــــــــــــــــــًــــــبل. .1

 23/2هـ در/ ــز أيـــــــــــبَــــــت انهدُـــــــت.تقزيـــــــــــــــــــ .2

 23/3هـ در/ تقزيـز انًُتدي اإلساليي نهقبَىٌ اندوني اإلَسبَي. .3

 23/4هـ در/ انحدبج. إلرشبدتقزيز يدًىػت انؼًم بشأٌ وضغ دنيـــم يىحد  .4

االختًاابع انتشاابورث انثاابَي نهدًؼياابث انىالُياات نههااالل األحًز/ان ااهي   .5

 ألحًز في اندول األػضبء في يُظًت انًؤتًز اإلساليي.ا

 23/5هـ در/

 23/6هـ در/ يــذكزة بشـــأٌ أوضـــــبع انالخئيٍ في انؼبنى اإلساليي. .6

 23/7هـ در/ تقزيـــز يتببــــؼت بشـــــــأٌ انًسبػـــــــــداث اإلَسبَيت. .7

 23/8هـ در/ ـيـــــــــــــــــت.يشزوػـــــــبث انًسبػـــــــــدة اإلَســبَـ .8

 23/9هـ در/ بــــــزَبيــــــح انؼــًــــــم انًــزحــهـــــــــــــــــــــــــي. .9

 23/10هـ در/ انتقـــــــــــــزيـــــــــز انــًــبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. .10

 23/11هـ در/ ـــــــ  انزئيـــــــــــــس.إختيــــــــــــبر انزئيــــس  وَبئــ .11
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   يـــــب يستــدـــــــــــــــد يـــــــــــٍ أػــــــــــــــــًـــبل. .12

  يــــــىػــــــــــــد ويـــكــــبٌ االختــًــــبع انــقـــــــبدو. .13

 تقزيز أيبَت انهدُت:ـ ثبَيبً:

ب اىَزضَِ ثٞبُ األّش خ اىزٜ  بٍالذ ثٖالب ٍْال  االعزَالبع أطيعـذ اىيغْــخ عيٚ رقيٝي أٍبّزٖ

 ـٝيــــٜ:ٗاىعشيِٝ ٗ ياد ٍب  اىضبّٜ
 

 .اعزَبت اىزقيٝي اىَقدً ٍِ أٍبّخ اىيغْخ .1

اىيغْالخ اإلسالمٍٞخ ىيٖالمه اىالدٗىٜ حٞالا اىْفالبك ثجيال٘غ عالدت اىالدٗه  ئّشالبءاىزيحٞت ثدد٘ه ارفب ٞخ  .2

 ٗاىشالاليٗع فالالٜ األعالالدات الّزخالالبةمرفب ٞالالخ اىَظالالبت خ عيٖٞالالب اىْظالالبة اىقالالبّّٜ٘ اىَ يالال٘ة ٗفقالالب ى

ٗاىضمصالالِٞ ىالال٘رااء  اىخالالبٍ ىيغْالالخ دالالمه اىَالالإرَي اإلسالالمٍٜ فالالٜ اغٞالالي اىالالدائَِٞ  األعضالالبء

 اىخباعٞخ اىقبتً.

ر٘عٞٔ اىشني ٗاىزقدٝي ىدٗىخ اىَقي اىغَبٕٞيٝخ اىعيثٞخ اىيٞجٞخ اىشعجٞخ االشزيامٞخ اىعمَٚ عيٚ  .3

 رقدٍٖب ىيغْخ . اسزَياا اىدعٌ اىَبىٜ ٗاىزقٖٞمد اىزٜ

اىعبٍالالالخ ىَْمَالالالخ اىَالالالإرَي اإلسالالالمٍٜ عيالالالٚ اأسالالالٖب ٍعالالالبىٜ  ىألٍبّالالالخر٘عٞالالالٔ اىشالالالني ٗاىزقالالالدٝي  .4

ٍقبّدرٖب ىيغْخ ٍِ أعو رَنْٖٞب عيٚ رعبّٖٗب اىَقزَي ٗ أٗغيٜاىجيٗفٞق٘ا أمَو اىدِٝ أحقبُ 

 ٍٖبٍٖب اإلّقبّٞخ. ٗأّحبرٍِ اعزٞبر اىَيحيخ اىزأسٞقٞخ 

ٗثبىعَالالو اىغٞالالد ألٍبّالالخ اىيغْالالخ ٍالالِ أعالالو اسالالزنَبه رأسٞقالالٖبم  اىيغْالالخ ائالالٞ  اإلشالالبتح ثغٖالال٘ت  .5

  .ٗثبألّش خ اإلّقبّٞخ اىزٜ رقً٘ ثٖب 

 .ث ىل ىإلسياعىٌ رْضٌ ثعد ىمرفب ٞخ االسزَياا فٜ ٍْبشدح اىدٗه األعضبء فٜ اىَْمَخ اىزٜ  .6

َٖ٘اٝالالخ اىَْٞٞالالخ ٗاىََينالالخ اىَغيثٞالالخ ٗعَٖ٘اٝالالخ اىْٞغالالي ٗاىغ ىيغَٖ٘اٝالالخاىزعجٞالالي عالالِ اىشالالني  .7

 ٞبٍٖالالب ثبىزظالالدٝق  عيالالٚ  اىغاائيٝالالخ اىدَٝقياطٞالالخ اىشالالعجٞخ اإلسالالمٍٞخ اىَ٘اٝزبّٞالالخ ٗاىغَٖ٘اٝالالخ

 عيٚ ارفب ٞخ ئّشبء اىيغْخ.

 نهقبَىٌ اندوني اإلَسبَي:ـاإلساليي انًُتدي ثبنثبً : تقزيز 

 د اٟرٜ:ـىيقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّقبّٜ اىزبث  ىٖب ٗ يا اىَْزدٙ اإلسمٍٜأطيعذ اىيغْخ عيٚ رقيٝي   

 اىَ٘افقخ عيٚ اىزقيٝي. -1

ر٘عٞالالٔ اىشالالني ٗاىزقالالدٝي ألٍبّالالخ ىيغْالالخ اإلسالالمٍٞخ ىيٖالالمه اىالالدٗىٜ ٗعَعٞالالخ اىٖالالمه األحَالالي  -2

 اىَْزالالدٙاىق الاليٛ عيالالٚ رقالالدٌٝ اىالالدعٌ اىَالالبتٛ ٗاىَعْالال٘ٛ ٗاىزقالالٖٞمد اىمرٍالالخ ىزْفٞالال  ّشالالبطبد 

 اىعيَٞخ.

 اىَْزالالدٙىزْفٞالال  ّشالالبطبد  ىيَْزالالدٙ اإلسالالمٍٜ اىعيَٞالالخ اىيغْالالخاإلشالالبتح ثغٖالال٘ت ائالالٞ  ٍٗقالاليا  -3

 ً.2007دمه عبً 

تع٘ح اىَْمَبد ٗاىٖٞئبد اإلّقالبّٞخ ٗاىزعيَٞٞالخ ٗاىضقبفٞالخ ٗاالعزَبعٞالخ فالٜ اىالدٗه األعضالبء  -4

ىيقالبُّ٘ اىالدٗىٜ اإلّقالبّٜ فالٜ  اىَْزالدٙ اإلسالمٍٍٜال  ثَْمَخ اىَإرَي اإلسالمٍٜ ئىالٚ اىزعالبُٗ 

اىزعيٝالالف ثبىَجالالبتب ٗاىق٘اعالالد ئ بٍالالخ اىْالالدٗاد حالال٘ه ٍ٘ضالال٘عبد اىقالالبُّ٘ اىالالدٗىٜ اإلّقالالبّٜ ٗ

 اإلسمٍٞخ كاد اىظيخ.

اىزيحٞت ثاطداا اىَْزدٙ اىعدت طفي ٍِ ٍغيخ اى٘طٞخ اىَزخظظالخ فالٜ تااسالبد اىقالبُّ٘  -5

 اىدٗىٜ اإلّقبّٜ ٗاىشيٝعخ اإلسمٍٞخ.

 ً.2008ىيعبً ىيَْزدٙ اعزَبت ثيّبٍظ اىعَو ٗاىَٞااّٞخ اىَبىٞخ اىقْ٘ٝخ  -6
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 -:انحدبج رشبدإلأٌ وضغ دنيم يىحد تقزيز يدًىػت انؼًم بشرابؼبً:  

أطيعذ اىيغْخ عيٚ رقيٝي ٍغَ٘عخ اىعَو اىَنيفخ ثاعدات تىٞو ٍ٘حد إلاشبت اىحغبط  

 ٗعيٚ اىظٞغخ اىْٖبئٞخ ىيدىٞو ٗاٟىٞبد اىَقزيحخ ىَزبثعخ رْفٞ ٓ ٗ ياد اىيغْخ ٍب ٝيـٜ:

 اىَ٘افقخ عيٚ رقيٝي ٍغَ٘عخ اىعَو. .1

ىيٖمه اىدٗىٜ اىعَو عيٚ ٍزبثعخ رْفٞ  اىدىٞو ثبىزعبُٗ  اىز٘طٞخ ألٍبّخ اىيغْخ اإلسمٍٞخ .2

ٍ  عَعٞخ اىٖمه األحَي اىقع٘تٛ ٗريعَزٔ ئىٚ اىيغبد اىضمس اىعبٍيخ فٜ ٍْمَخ 

 اىَإرَي اإلسمٍٜ.

 ثغٖ٘ت أعضبء ٍغَ٘عخ اىعَو اىَنيفخ ثٖ ا اىجيّبٍظ. اإلشبتح .3

في اندول  األحًز/ان هي  هالل األحًزنه االختًبع انتشبورث انثبَي نهدًؼيبث انىالُيت خبيسبً:  

 -:يُظًت انًؤتًز اإلساليي  األػضبء في

أطيعذ اىيغْخ عيٚ ٍ ميح أٍبّزٖب ثشأُ اإلعياءاد ٗاالرظبالد اىزٜ  بٍذ ثٖب ثٖ ا  

 اىخظ٘ص ٗ ياد اٟرٜ:ـ

االعزَبع اىزشبٗاٛ اىضبّٜ ىيغَعٞبد اى٘طْٞخ  عقداىزيحٞت ثَ٘افقخ تٗىخ   ي عيٚ  .1

َي/اىظيٞت األحَي فٜ اىدٗه األعضبء فٜ ٍْمَخ اىَإرَي اإلسمٍٜ ٗر٘عٞٔ ىيٖمه األح

 .فٜ اىدٗحخ االعزَبعٕ ا ٍ٘افقزٖب اسزضبفخ اىشني ىغَعٞخ اىٖمه األحَي اىق يٛ عيٚ 

ر٘عٞٔ اىشني ىغَعٞخ اىٖمه األحَي اىزيمٜ عيٚ اسزعداتٕب ىيزعبُٗ فٜ رْمٌٞ عقد ٕ ا  .2

 االعزَبع.

ٗعَعٞخ اىٖمه األحَي اىزعبُٗ ٍ  عَعٞخ اىٖمه األحَي اىق يٛ  اى يت ٍِ أٍبّخ اىيغْخ .3

 اىَْمَخ اىعيثٞخ ىيٖمه األحَي/اىظيٞت األحَي ىعقد ٕ ا االعزَبع.ٗاىزْقٞق ٍ  اىزيمٜ 

  ً  : أوضبع انالخئيٍ في انؼبنى اإلساليي:ـ سبدسب

ىَج ٗىخ فالٜ ئطالبا اسزعيضذ اىيغْخ اىَ ميح اىَقدٍخ ٍِ أٍبّزٖب ح٘ه ٕ ا اىَ٘ض٘عم ٗاىغٖ٘ت ا

ٍْمَالالخ اىَالالإرَي اإلسالالمٍٜ ٍالالِ أعالالو ئٝغالالبت اىحيالال٘ه اىَْبسالالجخ ىَعبىغالالخ أٗضالالبع اىمعئالالِٞ ٗاىْالالبرحِٞم 

 -ٗر٘فٞي سجو اىيعبٝخ ىٌٖم ٗ ّياد اىيغْخ ٍب ٝيٜ:

فالٜ  اىمعئالِٞاىزيحٞت ثقياا ٍْمَخ اىَإرَي اإلسالمٍٜ عقالد ٍالإرَي ٗرااٛ ىجحالش ٍ٘ضال٘ع  .1

 اىعبىٌ اإلسمٍٜ.

ٞئالالالبد اإلّقالالالبّٞخ اىعبٍيالالالخ فالالالٜ ٍغالالالبه ٍقالالالبعدح اىمعئالالالِٞ ٗاىْالالالبرحِٞم دبطالالالخ اىزعالالالبُٗ ٍالالال  اىٖ .2

 اىَف٘ضٞخ اىعيٞب ىألٌٍ اىَزحدح ىشإُٗ اىمعئِٞم ىضَبُ ع٘ترٌٖ اى ٘عٞخ ئىٚ ثمتٌٕ .

االسزَياا فالٜ ٍزبثعالخ ٍ٘ضال٘ع اىمعئالِٞ ٗاىْالبرحِٞ فالٜ اىعالبىٌ اإلسالمٍٜ ٍالِ عَٞال  ع٘اّجالٔ  .3

 اىقبّّ٘ٞخ ٗاإلّقبّٞخ.

ألعضبءم ٗاىجْل اإلسمٍٜ ىيزَْٞخم ٗطالْدٗ  اىزضالبٍِ اإلسالمٍٜم ٗاىغَعٞالبد تع٘ح اىدٗه ا .4

اىعالُ٘ ئىالٚ ٍالِ  داىَاٝالاى٘طْٞخ ىيٖمه األحَي/اىظيٞت األحَي فٜ اىعبىٌ اإلسمٍٜم ئىٚ رقدٌٝ 

م ٗرقالالدٌٝ اىَقالالبعدح ٗاىالالدعٌ ىمعئالالِٞ أااضالالٖٞباىزالالٜ رقزضالالٞف العئالالِٞ فالالٜ  األعضالالبءاىالالدٗه 

 ٍِ س٘اٝب ٗاألاتُ. اىعيا ِٞٞ اىَز٘اعدِٝ فٜ مو
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 ً  - : تقزيز يتببؼت بشأٌ بزايح انًسبػداث اإلَسبَيت:سببؼب

ٍْٖالب اسزعيضـذ اىيغْـخ اىَ ميح اىزٜ أعدرٖب أٍبّزٖب ح٘ه اىَقالبعداد اإلّقالبّٞخ اىَقدٍالخ  

 م ٗأٗطذ ثبٟرٜ:ـٍْمَخ اىَإرَي اإلسمٍٜفٜ عدت ٍِ اىدٗه األعضبء فٜ 

ئىالالٚ ضالالحبٝب اىنالال٘ااس اى جٞعٞالالخ ٗغٞالالي اى جٞعٞالالخ ٗئىالالٚ اسالالزَياا رقالالدٌٝ اىعالالُ٘ ٗاىَقالالبعدح  .1

 اىمعئِٞ ٗاىْبرحِٞ.

( عيالٚ اىشالعجٞخ االشالزيامٞخ اىعمَالٚ ر٘عٞٔ اىشني ىدٗىخ اىَقي ) اىغَبٕٞيٝالخ اىعيثٞالخ اىيٞجٞالخ .2

 ىيعَو اإلّقبّٜ اى ٛ رقً٘ ثٔ اىيغْخ. اىَبتٛ ٗاىَعْ٘ٛاىَقزَي  ٖبتعَ

 ً  - : يشزوػبث انًسبػدة اإلَسبَيت:ثبيُب

م ٗفقالب  ىَالب ٗات فالٜ 2008ًزعيضذ اىيغْخ ٍ٘ارّخ ٍشيٗعبد اىَقالبعدح اإلّقالبّٞخ ىعالبً اس

 اىَ ميح اىَقدٍخ ٍِ أٍبّخ اىيغْخم ٗ ياد 

 .اىَ٘ارّخعيٜ اىَ٘افقخ  - 1

فالٜ ٍغالبالد رقالدٌٝ ٍ  أٍبّالخ اىيغْالخ اىزيحٞت ثبسزعدات عَعٞخ اىٖمه األحَي اىزيمٜ ىيزعبُٗ   - 2

 عبىٌ اإلسمٍٜ.اىَقبعدح اإلّقبّٞخ فٜ اى

 - بزَبيح انؼًم انًزحهي: تبسؼبً:

 بٍظ اىعَو اىَيحيٜ ألٍبّخ اىيغْخ دمه اىفزيح اىَقجيخ.ّٗافقذ اىيغْخ عيٚ ثي

 - :  انتقزيز انًبني:ػشزا

تاسذ اىيغْخ اىزقيٝي اىَالبىٜ اىال ٛ أشالزَو عيالٚ رقيٝالي اىَياعال  اىقالبّّٜ٘ ٗاىزقيٝالي اىَالبىٜ  -1

ٗأعيثالذ عالِ اارٞبحٖالب ىألسالي٘ة اىغٞالد اىال ٛ رْزٖغالٔ ً 31/12/2006عِ اىقْخ اىَْزٖٞخ فٜ 

 ـياد :ـــــــــــــٗ  اىَبىٞخ.أٍبّزٖب فٜ رقٞٞي شئّٖ٘ب 

  .اىزقيٝي اىَبىٜ اىَ٘افقخ عيٚ -2

 برقالالً٘ ثٖالال اىزالالٜ ئىالالٚ رقالالدٌٝ اىالالدعٌ ٗاىزَ٘ٝالالو ىجالالياٍظ اىعَالالو اإلّقالالبّٜ األعضالالبءتعالال٘ح اىالالدٗه  -3

  اىيغْخ.

ّمالاليا  ىخظ٘طالالٞخ ٗضالالعٖب  ىيغْالالخٌ اىَقالالبعداد طالالْدٗ  اىزضالالبٍِ اإلسالالمٍٜ رقالالدٝ ٍْبشالالدح -4

 .اىَإرَي اإلسمٍٜ مغٖبر ٍزخظض ىَْمَخ

 

 حبدث ػشز: اختيبر انزئيس وَبئ  انزئيس:

 

  ــــياد اىيغْخ ثاعَبع أعضبئٖب  :  

ادزٞبا اىقٞد  عيٜ ٍحَــ٘ت ثٕ٘دٍـــخ    ائٞقــب ىيغْخ اإلسمٍٞخ ىيٖمه اىدٗىٜ  - 1

 .19/1/2008ًىَدح عبٍِٞ  اعزجباا ٍِ 

 ــ  ــــــب ىييئٞـــــــّبئجـ       ٜــــــــــــــــعَي ربسي ادزٞبا اىقٞد - 2

 .19/1/2008ًىَدح عبٍِٞ اعزجــبا ٍِ  

أشبتد اىيغْخ ثبألسي٘ة اى ٛ أتاا  ثٔ اىقٞد عيٚ ٍحَ٘ت ثٕ٘دٍخم ائٞ  اىيغْخ  - 3

 غبػ فـٜ ٍٖـبٍـٔ.اإلسمٍٞخ ىيٖمه اىدٗىٜم أعَبىٖب ٗرَْذ ىٔ اىز٘فٞق ٗاىْ
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ِ عجيد اىيغْخ عِ رقدٝيٕب ٗشنيٕب ىيقٞد حقِ ش٘شزيٛ راتح  عيٚ ٍب بً ثٔ ٍ  - 4

عٖ٘ت ٍزَٞاح طٞيخ عَئ مَْدٗة ىيغَٖ٘اٝخ اإلسمٍٞخ اإلٝياّٞخ ٗمْبئت ىيئٞ  اىيغْخ 

 دمه اىفزيح اىَبضٞخ.

 :ـيـب يستدـــد يــــٍ أػًـــــبلثبَي ػشز: 

ّقبّٜ اىخ ٞي فٜ   بع غاح ّٗدتد ثقٞبسخ اىعقبة اىغَبعٜ تاسذ اىيغْخ اى٘ض  اإل 

عيٚ اىشعت اىفيق ْٜٞم ٗاالّزٖبمبد اىخ ٞيح  ئسيائٞواى ٛ رفيضٔ  اال زظبتٛٗاىحظبا 

اىدٗىٜ  ٗاالرحبتٗ ـياد ٍخبطجخ اىيغْخ اىدٗىٞخ ىيظيٞت األحَي  ريرنجٖب.الرفب ٞبد عْٞف اىزٜ 

 ياد ى ىل. مَب سيٝ  ىيعَو ٍِ أعو ٗض  حد  ٗاىظيٞت األحَي ىغَعٞبد اىٖمه األحَي

م ٍٗخبطجخ األٍبّخ اىعبٍخ ىيَْمَخ اسبىخ رضبٍِ ئىٚ اىٖمه األحَي اىفيق ْٜٞ اىيغْخ ر٘عٞٔ

دٗه األعضبء فٜ ٍْمَخ اىٗاىغَعٞبد اى٘طْٞخ فٜ ٗاىظيٞت األحَي اىعيثٞخ ىيٖمه األحَي 

 ْٜٞ اىَحبطي.اىَإرَي اإلسمٍٜ ى يت اىدعٌ ٗاىَقبعدح ىيشعت اىفيق 

 ػشز: يىػد ويكبٌ االختًبع انقبدو:ـ ثبنث

 الالياد اىيغْالالخ رنيٞالالف ائٞقالالٖب ثالالاعياء االرظالالبالد اىمرٍالالخم ثبىزْقالالٞق ٍالال  األٍبّالالخ اىعبٍالالخ 

 ىَْمَخ اىَإرَي اإلسمٍٜم ىزحدٝد ٍ٘عد ٍٗنبُ االعزَبع اىقبتً.

ٝال٘اٛ اىفخبٍالخ ٗفٜ دزـبً االعزَبع  ّياد اىيغْخ ر٘عٞٔ ثي ٞخ شني ٗاٍزْبُ ئىٚ طبحت  

 . ٍ٘سٞفْٜٞ ائٞ  عَٖ٘اٝخ أٗغْدا

م عيالٚ حقالِ فٜ عَٖ٘اٝخ أٗغْداشني ئىٚ ٍعبىٜ ٗرٝي اىخباعٞخ ثي ٞخ مَب  ياد ر٘عٞٔ 

االسالالزقجبه ٗمالاليً اىضالالٞبفخ ٗاىزقالالٖٞمد اىزالالٜ  الالدٍذ ىيغْالالخ. مَالالب عجالاليد اىيغْالالخ عالالِ شالالنيٕب ئىالالٚ 

 .ٕ ٓ اىدٗاح ٗاىْدٗح اىعيَٞخقد ىزقٖٞو ع٘تٕب ٖرعبّٖٗب ٗععيٚ  يغبٍعخ اإلسمٍٞخ فٜ أٗغْداى

 


