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بفٌالؿ   األهالْٗ٘يبق عالة  ّالعٍالكٗيالؽ هىالة عقؿت اللصٌة اإلواله٘ة للِالال  الالؿّلٖ ؾّقجِال  

 ُال  الوْافالق1431 قب٘ال  األّ  10 – 8 فالٖ الفحالك  العكب٘الة الىالْقٗة صوِْقٗالةال -ؾهٍق  –م الٍ 

ّـلالالت جعالالث قع ٗالالة ؾّلالالة الوٌِالالؿن ي ًالال شٖ عسالالكٕ ق الال٘ه هصلالاله  م.2010 فبكاٗالالك 24 – 22

 الْلقاء ب لصوِْقٗة العكب٘ة الىْقٗة.

آٗال ت م، بالحالّ  22/2/2010ذٌال٘ي الّبؿأ ظفل االفحح ض عٌؿ الى عة الع ٌك  هي ِب ض ْٗم ا

الالالؿكحْق عبالالؿالكظوي العسالال ق ق الال٘ه هٌلوالالة الِالالال  األظوالالك  ألقالالٔذالالن  ،هب قكالالة هالالي القالالكآى ال الالكٗن

ي، ّأكؿ أى أعوال   الالؿّق  الؽ هىالة ٗكلوة قظب فِ٘  ب لى ؾ  ّالى٘ؿات الع ٔك ،العكبٖ الىْقٕ

اإلوالالالهٖ جكوالال٘ػ العوالالل اإلًىالال ًٖ  أٖالال قّالعٍالالكٗي للصٌالالة اإلوالالاله٘ة للِالالال  لالالؿّلٖ جالال جٖ فالالٖ 

و ّهْاشِالالة الحعالالؿٗ ت ال ب٘الالك  هالالي شالالكاء ال الالْاقخ  األٌالالؿالوٍالالحكم هالالي أشالالل ؼؿهالالة الف الال ت  ٔالالعف 

إلالٔ جٌلال٘ن الو  الؿ  الوىالحؿٗك   أٌال ق ّّالٌماع ت الوىلعة ، ًٍّْ ب ُو٘ة الحع ّى هال  ُالفٍ اللصٌالة، 

الالؿّق ، الحالٖ جعقالؿ علالٔ ُال هً ُالفٍ  ،ظْ  ؾّق الوٌلو ت اإلًى ً٘ة لوى عؿ  الالش ٘ي فٖ وْقٗ 

الحالٖ ظققحِال  علالٔ ك فالة  ّاإلًصال لاتإلٔ هى٘ك  هٌلوة الِال  األظوك العكبٖ الىالْقٕ  أٌ قكو  

 األِعؿ .

ّألقالالٔ والالع ؾ  األوالالح ـ ْٗوالالث ِالالقك هورالالل اللصٌالالة الٍالالعب٘ة الع هالالة لالجّالال   الؽالال قشٖ  

كب٘الالة كلوالالة عبالالك ف٘الالَ عالالي الٍالال ك ّالحقالالؿٗك للصوِْقٗالالة العب لصو ُ٘كٗالالة الل٘ب٘الالة، ّالحعالال ّى الالالؿّلٖ 

إلالٔ ؾّق  ّأٌال ق، علالٔ ظىالي االوالحقب   ّكالكم الْفال ؾ الىْقٗة ّهٌلوة الِالال  األظوالك الىالْقٕ 

جقالالؿٗن الالالؿعن فالالٖ الصو ُ٘كٗالالة العلوالالٔ فالالٖ ج والال٘ه اللصٌالالة اإلوالالاله٘ة للِالالال  الالالؿّلٖ ّاوالالحوكاقُ  

إؾاق   ّالحىِ٘الت الاللهة لِ  لح ؾٗة أعو لِ  ّأٌال ؾ ب ألعوال   ّالوبال ؾقات ال ر٘الك  الحالٖ ب هالث بِال 

اللصٌة جعث إٌكاف ق ٘ىِ  فٖ هؽحلث أقش ء الع لن اإلوالهٖ لّ لط الوحٕالكقٗي هالي ال الْاقخ 

 ّالالش ٘ي ّالف  ت الٕع٘فة الوعح شة للعْى ّالغْخ.

ذن ألقالٔ والع ؾ  الىال٘ؿ علالٔ هعوالْؾ بُْؿهالة ق ال٘ه اللصٌالة اإلوالاله٘ة للِالال  الالؿّلٖ ؼس بال  

ّهٌلوالة الِالال  األظوالك  ،العكب٘الة الىالْقٗة صوِْقٗالةاللع ْهالة أعكب فَ٘ عي الحقؿٗك ّاالهحٌال ى 

 ،كالل جقالؿم ّالؾُال ق األِال٘ل العكبالٖ هحوٌ٘  لِفا البلؿ ،ُفٍ الؿّق  اوحٕ فةعلٔ العكبٖ الىْقٕ 

ا فّأُو٘الالة الحٌىالال٘ق فالالٖ ُالال اإلوالالالهٖٖ   الال العوالالل اإلًى ًهصالال الت ّجْوالال٘  بالالكل ٔالالكّق  جقْٗالالة أّ

ًحِال م إوالكا ٘ل الوحْاِالل أّ الٍعب الفلىسٌٖ٘ اإلوكا ٘لٖ الوىحوك عل العّ قّأؾاى  ،الوص  

م بٍ ى ظو ٗة الوؿً٘٘ي 1949للق ًْى الؿّلٖ اإلًى ًٖ، ّؼ ِة ؼكبِ  الجف ب٘ة شٌ٘ث الكابعة لع م 

الؿّ  ّالوؤوى ت اإلواله٘ة جقؿٗن الومٗؿ هي العالْى ّالوىال عؿ  ّٖ لب  ،الوىلعةأذٌ ء الٌماع ت 

الالالالؿّ  ّالوؤوىالالال ت اإلوالالالاله٘ة الوعٌ٘الالالة إلالالالٔ لٗالالال ؾ    ّؾعالالال ، هع ًالالال   الٍالالالعب الفلىالالالسٌٖ٘لحؽف٘الالالث 

ّعبالك عالي  الوى عؿات للبلؿاى اإلواله٘ة الحٖ جعكٔث ل ْاقخ ٖب٘ع٘الة ؼالال  األعالْام الو ٔال٘ة.
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علالالٔ الالالؿعن الٍالالعب٘ة االٌالالحكاك٘ة العلوالالٔ الصو ُ٘كٗالالة العكب٘الالة الل٘ب٘الالة  ،ٌالال كٍ العو٘الالق لؿّلالالة الوقالالك

  ٌِ٘  هي االوحوكاق فٖ أؾاء هِ هِ .الو ؾٕ ّالحىِ٘الت الحٖ جقؿهِ  للصٌة لحو

ّألقٔ الىف٘ك عس ء الوٌ ى بؽ٘ث األه٘ي الع م الوى عؿ لوٌلوة الوؤجوك اإلوالهٖ كلوة ًقل 

ّأٌالال ق إلالالٔ أى الوالالؤجوك اإلوالالالهٖ الىالال ؾن  ،فالالٖ هىالالحِلِ  جع٘الال ت هعالال لٖ األهالال٘ي العالال م للوٌلوالالة

 ٔالالٖ أّلالالٔ أُو٘الالة كب٘الالك  لقٕالال ٗ  ّالرالذال٘ي لالالْلقاء الؽ قش٘الالة الالالفٕ عقالالؿ فالالٖ ؾهٍالالق فالٖ العالال م الو

ّأى عقالؿ ُالفٍ الالؿّق  للصٌالة اإلوالاله٘ة للِالال  الالؿّلٖ فالٖ ؾهٍالق ٗؤكالؿ  ،الحٌو٘ة ّالعوالل اإلًىال ًٖ

هصالالؿؾا إٗوالال ى والالْقٗ  ّؾعوِالال  الفعلالالٖ لوؤوىالال ت العوالالل اإلوالالالهٖ الوٍالالحكم الع هلالالة فالالٖ الوصالال   

، لعوالل الوٍالحكم للوٌلوالةاإلًى ًٖ، ّأّٔالط أُو٘الة الالؿّق الالفٕ جقالْم بالَ اللصٌالة ٔالوي هٌلْهالة ا

 هٍ٘ؿاو ب ألًٍسة ّالصِْؾ الحٖ ب هث بِ  فٖ هؽحلث جلت الوص الت.

لٍؤّى الِال  األظوك ب لصوِْقٗة العكب٘الة الؿّلة ّألقٔ هع لٖ الؿكحْق بٍ ق الٍع ق ّلٗك 

ًّقل إلٔ الع ٔكٗي جع٘ ت ؾّلة  ،الىْقٗة ؼس ب  افحح ظ٘  قظب فَ٘ ب ًعق ؾ ُفٍ الؿّق  فٖ ؾهٍق

وٌِؿن ي ً شٖ عسكٕ ق ٘ه هصله الْلقاء الىْقٕ هقكًّة بحقؿٗكٍ للؿّق اإلًى ًٖ ال ب٘الك ال

العكبالٖ الفٕ جقْم بَ اللصٌة، ّأّٔط الؿّق ال ب٘ك ّالف عل الالفٕ جقالْم بالَ هٌلوالة الِالال  األظوالك 

ّالؿّل٘الالة، ّأبالالؿٓ أُو٘الالة جعو٘الالق  ّاإلبل٘و٘الالةالوعل٘الالة  األِالالعؿ الىالالْقٕ ّهب ؾقاجِالال  الىالالكٗعة علالالٔ 

ِالال  للصوع٘ ت الٌْٖ٘الة العول العْاق ّالٌق ي للؽكّز بحِْ٘ ت جىِن فٖ جعمٗم عول اللصٌة ّ

 األظوك ّالّل٘ب األظوك.

 اإلًىالال ً٘ة تالوٌلوالال ؾّق ظالالْ     الو  الالؿ  الوىالالحؿٗك ّبعالالؿ اًحِالال ء هكاوالالن االفححالال ض أب٘والالث 

لٖ اإلًىال ًٖ الحال ب  للق ًْى الالؿّ وٌحؿٓ اإلوالهٖال   الحٖ ًلوِ   لوى عؿ  الالش ٘ي فٖ وْقٗ 

ّالحالٖ ٌال قم فِ٘ال   ،الىالْقٕ األظوالكهٌلوالة الِالال  ب لحعال ّى هال  للصٌة اإلواله٘ة للِال  الالؿّلٖ 

، الوٌلو ت  الٌْٖ٘الة ّالؿّل٘الة الع هلالة فالٖ هصال الت هىال عؿ  الالش ال٘ي فالٖ والْقٗ  هورلٖ عؿؾ هي 

اوالالحعكْ  ّجككالالمت هْٔالالْع ت هعالال ّق الو  الالؿ  علالالٔ االظح٘ شالال ت اإلًىالال ً٘ة لالش الال٘ي، ظ٘الالد

هالالي الِالالال  األظوالالك العكبالالٖ الىالالْقٕ ّهٌلوالالة الّالالعة الع لو٘الالة ّاالجعالال ؾ الالالؿّلٖ  ،الوحعالالؿذْى

االظح٘ شالالال ت  ،الوحعالالالؿ  للىالالال  ى األهالالالنِالالالٌؿّ  ّلصوع٘الالال ت الِالالالال  األظوالالالك ّالّالالالل٘ب األظوالالالك 

الوسلْبالة، ّجٌال ّ  الوعالالْق الرال ًٖ الوع لصال ت الحالالٖ جقالْم بِال  الوٌلوالال ت الٌْٖ٘الة ّالؿّل٘الة الع هلالالة 

ىالال عؿ  الالش الال٘ي فالالٖ والالْقٗ ، ظ٘الالد بالال م هورالالل ِالالٌؿّ  األهالالن الوحعالالؿ  للىالال  ى ّالوورالالل الوقالال٘ن لو

لوٌلوالالة الّالالعة الع لو٘الالة ّهٌلوالالة الِالالال  األظوالالك العكبالالٖ الىالالْقٕ ّهالالؿٗك عالال م الِالالال  األظوالالك 

بحقالالؿٗن عالالكّْ ب لٌٍالال ٖ ت السب٘الالة ّاالشحو ع٘الالة ّالحعل٘و٘الالة الحالالٖ جقالالؿهِ  ُالالفٍ الوٌلوالال ت  ،الحككالالٖ

 وْقٗ . لالش ٘ي فٖ
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 ،وصوْعالالة هالالي الحِْالال٘ تب ّجقالالؿهْاالصو٘الال  ب ُو٘الالة ُالالفا العالالْاق  أٌالال ؾّفالالٖ ؼحالال م الو  الالؿ  

هالالي أشالل هىالال عؿ   الصِال تالؽ ِالة بحعمٗالم الحعالال ّى ّالالؿعن للصِالْؾ الوبفّلالالة الحالٖ جقالْم بِالال  ُالفٍ 

 الالش ٘ي فٖ وْقٗ .

 اللصٌالالة بُْؿهالالة ق الال٘ه ذالال ن ب ٌالالكت اللصٌالالة بعالالؿ ـلالالت أعو لِالال  بك  والالة الىالال٘ؿ/ علالالٔ هعوالالْؾ

 الح ل٘ة أوو ؤُن :  ،أعٕ ء اللصٌة  ، ّبعْٕق الى ؾ اإلواله٘ة للِال  الؿّلٖ

 

 ً  ب ق ٘ه اللصٌة الى٘ؿ / عوك ج ٌلٖ .1

  عْٕا بؽ٘ث الىف٘ك عس  الوٌ ىالى٘ؿ/  .2

 عْٕا الكظوي العس ق ؿالؿكحْق عب .3

 عْٕا     الؿكحْق ي الوع ٔ٘ؿ .4

 عْٕا  الؿكحْق الس ُك الٌٍ٘حٖ .5

 عْٕا   العب٘ب هؽحْم الؿكحْق .6

 عْٕا ًؿٗ ٓ هْقٕ فالى٘ؿ  .7

  

 عْٕٕ اللصٌة. إٌكابّٖالى٘ؿ هِكؾاؾ الؿكحْق هْفق البْ٘م كل هي ّجغ٘ب بعفق 

 الِال  الؿّلٖ ُّن: إؾاق  أعٕ ء ّبوٍ قكة

 الؿكحْق ي العىبلٖ الوؿٗك الحٌف٘فٕ -1

 ّالحٌو٘ة ةاإلغ ذعبؿ الق ؾق الح  ب ق ٘ه بىن  األغ -2

  ةالو ل٘الٍؤّى ي علٖ ٖكؼ ى ق ٘ه ه حب  األغ -3

 ّالوعلْه ت العالب ت نبىقهمٕ الحْاجٖ ق ٘ه  األغ -4

 ّالحْذ٘ق.العفظ  هىؤّ  عبؿ الكظوي الؿقوٖ األغ -5

 األغ ظىي ٌٌْحكٕ هٌ  ؿّب اللصٌ                  ة. -6

 :مهكم  مشاركتوب 

 الؽ قشٖ.األوح ـ وعؿ الفكش ًٖ الوكاش   -1

 ؿكحْق فْلٕ اِّؿٗق ق ٘ه الوٌحؿٓ اإلوالهٖ للق ًْى الؿّلٖ اإلًى ًٖ.ال -2

 ظوؿ ب قٗ ى الو لث ببكً هس إقٌ ؾ العص ز.أ األوح ـ -3

 

 

 :وانضيىف هيوبحضىر انمرالب       
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األوح ـ ْٗوث ِالقك هورالل اللصٌالة الع هالة لالجّال   الؽال قشٖ ّالحعال ّى الالؿّلٖ فالٖ  -1

 الصو ُ٘كٗة العلؤ.

ّالّل٘ب  األظوكالِماع أه٘ي ع م الوٌلوة العكب٘ة لصوع٘ ت الِال   ألوح ـ عبؿ هللاا -2

 .األظوك

بي فّ٘ل هىحٍال ق العالبال ت الؽ قش٘الة بِ٘ الة الِالال   عبؿ هللااأله٘كِ ظب الىوْ    -3

 الىعْؾٕ.األظوك 

 وع ؾ  الؿكحْق و٘ؿ هىعْؾ ؼ جوٖ ق ٘ه الِال  األظوك اإلٗكاًٖ. -4

 .األظوك اإلٗكاًٖ الِال الؿكحْق هّسفٔ هعقق هىحٍ ق ق ٘ه  -5

 ؾٗب هؿٗك ع م العالب ت الع هة.أالؿكحْق عبؿالكّؤف  -6

 الِال  األظوك الىْؾاًٖ. أه٘ي ع موع ؾ  شعفك عرو ى  -7

 االوح ـ ي هص ُؿ هىحٍ ق الحؽس٘ٗ بصوع٘ة الِال  األظوك القسكٕ. -8

  .الؿكحْق بٍ٘ك ِْالعٖ هؿٗك الوْاقؾ الو ل٘ة ب لص هعة اإلواله٘ة الع لو٘ة بو ل٘مٗ -9

  إلرار خذول األعمال: -ال أو

 أبكت اللصٌة فٖ بؿاٗة عولِ  شؿّ  األعو   علٔ الٌعْ الح لٖ:  

 25/1هـ در/ ـــال.ــــــإلــــــــــرار خــــــــذول األعــــــــــــــــــمـــ .1

 25/2هـ در/ .يــــــــــــــــــدارة انهالل انذونإتمريـــــــــــــــــــــر  .2

 25/3هـ در/ تمريـر انمىتذي اإلسالمي نهماوىن انذوني اإلوساوي. .3

 25/4هـ در/ اج.ـــــــــــــانحد رشادإ بروامحبشأن متابعت تمرير  .4

 25/5هـ در/ (.2012 – 2010ت ) ــــــــــــــــــإستراتيديت انهدى .5

 25/6هـ در/ .ـــــــــــــــــتـــــــــاللهيميــــــــــــــإ ـــــــبــــــــــانمكات .6

 25/7هـ در/ ت.ـــــــــــانفرعيم ـــــــــــــــــرق انعمـــــــــــــــــــــــــف .7

 25/8هـ در/ و2009ي نعاو ــــــــــــــــر انمانـــــــــــــــــــــــــانتمري .8

 25/9هـ در/  .يــــــــــانخارخع ــــــــــــــــــــر انمراخــــــــــــــــــتمري .9

 25/10هـ در/ .و2010ت نعاو ــــــــــت انمانيــــــــــــــــــــــىازوــــــــانم .10

 25/11هـ در/ ي.ىـــــــــــــــــــــــــــــــانسىبــــــروامــــــح انعــمــــــم  .11

   ـال.ـــأعــــــــــــــــمــمـــــا يستــدـــــــــــــــذ مـــــــــــه  .12

  مــــــىعــــــــــــذ ومـــكــــان االختــمــــاع انــمـــــــادو. .13
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 ـانذوني:إدارة انهالل تمرير  -ثاويا 

بِال   ثب٘ال ى األًٍالسة الحالٖ ب هال الوحٕالويالؿّلٖ إؾاق  الِال  ٖلع ث اللصٌ  ة علٔ جقكٗك ا

ب لوى عؿات اإلًىال ً٘ة  ّاإلٌ ؾ عي جقؿٗكُن لِ   ،األعٕ ءّعبك  ،ّالعٍكٗي الكاب هٌف االشحو ع 

الحالالٖ جعكٔالالث ل الالْاقخ ٖب٘ع٘الالة علالالٔ الالالكغن هالالي  األعٕالال ءي الالالؿّ  هالالالحالالٖ جالالن جقالالؿٗوِ  فالالٖ عالالؿؾ 

  :اٙجّٖبكقت ؾ  ّالوْاقؾ الو ل٘ة الوعؿ

 .اعحو ؾ الحقكٗك .1

 اللصٌالالة،ف بالالكاقات جٌف٘الالهالالي أشالالل ّأعٕالال ء إؾاق  الِالالال  الالالؿّلٖ اللصٌالالة  اإلٌالال ؾ  بصِالالْؾ ق الال٘ه .2

  بِ .اإلًى ً٘ة الحٖ جقْم  ّاألًٍسةّب لعول الص٘ؿ 

ق الصو ُ٘كٗالة العكب٘الة الل٘ب٘الة الٍالعب٘ة االٌالحكاك٘ة العلوالٔ ،جْشَ٘ الٍ ك ّالحقؿٗك لؿّلة الوالق .3

 الؿّلٖ.إلؾاق  الِال  علٔ اوحوكاق الؿعن ّالحىِ٘الت الحٖ جقؿهِ  

العكب٘الة الىالْقٗة ّإلالٔ هٌلوالة الِالال  األظوالك  جْشَ٘ الٍ ك ّالحقؿٗك إلٔ ظ ْهة الصوِْقٗالة .4

 العكبٖ الىْقٕ علٔ اوحٕ فة الؿّق  الؽ هىة ّالعٍكٗي للصٌة.

جْشَ٘ الٍ ك إلٖ ظ ْهة الصوِْقٗة الحًْى٘ة ّشوع٘ة الِال  األظوك الحًْىٖ علٔ اوحٕ فة  .5

 6 – 4ّقٌالالة العوالالل األّلالالٔ للوٌالالؿّب٘ي الحالالٖ عقالالؿجِ  إؾاق  الِالالال  الالالؿّلٖ بوؿٌٗالالة جالالًْه فالالٖ 

 .م2009ًْفوبك 

 ب لحّؿٗق علٔ اجف ب٘ة إًٍ ء اللصٌة. علٔ ب٘ هِ  لصوِْقٗة ش٘بْجٖالحعب٘ك عي الٍ ك  .6

علالالٔ قأوالالِ  هعالال لٖ ّ ،الع هالالة لوٌلوالالة الوالالؤجوك اإلوالالالهٖ لأله ًالالةجْش٘الالَ الٍالال ك ّالحقالالؿٗك  .7

الؿّلٖ إلؾاق  الِال  هى ًؿجِ  علٔ جع ًِّ  الوىحوك ّ ،أّغلٖظى ى إالبكّف٘ىْق أكول الؿٗي 

 هِ هِ  اإلًى ً٘ة.  لصًإأشل جو ٌِ٘  هي  هي

الٍالالؤّى اإلًىالال ً٘ة ب أله ًالالة الع هالالة لوٌلوالالة الوالالؤجوك  إؾاق العالالْاق هالال   شالالكاءإج ك٘الالؿ ٔالالكّق   .8

ّالىالالعٖ لالالؿٓ ِالالٌؿّ  الحٕالال هي  اإلغ ذالالةاإلوالالالهٖ ظالالْ  هصالال الت الحعالال ّى لحٌف٘الالف عول٘الال ت 

ّّٔ  آل٘ة لالجّ   الوب ٌك  ،ال  الؿّلٖلؿعن الِللحٌو٘ة  للحٌو٘ة ّالبٌت اإلوالهٖ ،اإلوالهٖ

 ب٘ي السكف٘ي.

 بفلت. لإلوكاعهٌ ٌؿ  الؿّ  األعٕ ء فٖ الوٌلوة الحٖ لن جٌٕن بعؿ لالجف ب٘ة  .9
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 نهماوىن انذوني اإلوساوي:ـاإلسالمي انمىتذي تمرير  -ثانثا 

فٖ  ّبكقت ،ب  لِ للق ًْى الؿّلٖ اإلًى ًٖ الح  الوٌحؿٓ اإلوالهٖٖلعث اللصٌة علٔ جقكٗك ا  

 اٙجٖ:  ٌ ًَ

 الوْافقة علٔ الحقكٗك. .1

  علالٔ جقالؿٗن  ،ّشوع٘ة الِال  األظوك القسكٕ إلؾاق  الِال  الؿّلٖجْشَ٘ الٍ ك ّالحقؿٗك   .2

 العلو٘ة. الوٌحؿٓالو ؾٕ ّالوعٌْٕ ّالحىِ٘الت الاللهة لحٌف٘ف ًٍ ٖ ت   الؿعن 

 الوٌحالؿٓلحٌف٘الف ًٍال ٖ ت  ؿٓ اإلوالالهٖللوٌحال العلو٘الة اللصٌالةاإلٌ ؾ  بصِْؾ ق ٘ه ّهقالكق   .3

 م.2009ؼال  ع م 

 للوٌحؿٓ.ّٔ  إوحكاج٘ص٘ة عٍكٗة  شوع٘ة الِال  األظوك القسكٕق٘ م الحكظ٘ب ب  .4

ة ًالؿّ    القال ًْى الالؿّلٖ الوحٕال ف اإلٗكاًالٖ األظوالكلصوع٘ة الِال   عي الحقؿٗك اإلعكاب  .5

 .م2010ه ْٗ  3 – 1الفحك   فٖ ٖ ِٖكاىف  الوقكق جٌل٘وِ ..قؤٗة إواله٘ة (اإلًى ًٖ.

ؾعْ  الوٌلو ت ّالِ٘  ت اإلًى ً٘ة ّالحعل٘و٘ة ّالرق ف٘ة ّاالشحو ع٘ة فالٖ الالؿّ  األعٕال ء  .6

للقال ًْى الالؿّلٖ اإلًىال ًٖ  الوٌحالؿٓ اإلوالالهٖهال  إلٔ الحع ّى  ،بوٌلوة الوؤجوك اإلوالهٖ

بالال ؾا ّالحعكٗالالث ب لو ،فالالٖ إب هالالة الٌالالؿّات ظالالْ  هْٔالالْع ت القالال ًْى الالالؿّلٖ اإلًىالال ًٖ

 ّالقْاعؿ اإلواله٘ة ـات الّلة.

 م.2010للع م للوٌحؿٓ الو ل٘ة الىٌْٗة  ّالوْالًةاعحو ؾ بكً هس العول  .7

 -:انحداج رشادإبروامح بشأن  متابعتتمرير   -رابعا 

ّعبك األعٕ ء عي  ،العص زببكً هس إقٌ ؾ  الؽ َ الوح بعةأٖلعث اللصٌة علٔ جقكٗك  

ًص ل ُفا إهي أشل  ،الىعْؾٕ ّإؾاق  الِال  الؿّلٖ علٔ شِْؾُو الحقؿٗك لِ٘ ة الِال  األظوك 

 البكً هس الوٍحكم ّبكقت فٖ ٌ ًَ اٙجٖ:

 ،العمل على استكمال مادة دلٌل إرشاد الحجاج من حٌث إدراج الخرائط والوسائل اإلٌضاحٌة -1

دام الدلٌل فً تنفٌذ توطئة الستخ والفرنسٌة,نجلٌزٌة إلالعربٌة وا العاملة:وطباعته باللغات الثالث 

 اإلسالمً.وتوزٌعه على الجهات المعنٌة فً دول منظمة المؤتمر  الحجاج,برنامج إرشاد 
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إرشاااد اعتماااد مشااروال الالئحااة التنظٌمٌااة و تكااوٌن الجهاااز الخاااذ بمتابعااة تنفٌااذ برنااامج  -2

 الحجاج.

إلساالمً, لتسامٌة مخاطبة وزارات الخارجٌة والجمعٌات الوطنٌة فاً دول منظماة الماؤتمر ا -3

( إلعدادهما كمدربٌن فاً كال جمعٌاة 2منسق وطنً لبرنامج إرشاد الحجاج, وترشٌح مندوبٌن )

 وطنٌة.

العمل على المباشرة فً البرنامج التنفٌذي للدورات التدرٌبٌة إلعداد المدربٌن باللغات الثالث  -5

 وفً مناطق مختلفة من دول منظمة المؤتمر اإلسالمً. العاملة,

 -:و5201 -2010ألعىاو انهدىت  إستراتيديت  -سا خام

 فٖ ٌ ًِ  ّبكقت  م 2015 -م2010هٍكّع اإلوحكاج٘ص٘ة ألعْام ٖلعث اللصٌة علٔ ا 

 اٙجٖ: 

 الحٖ جقؿم بِ  أعٕ ء اللصٌة.فٖ االعحب ق الوالظل ت  األؼفه   اإلوحكاج٘ص٘ةاعحو ؾ  .1

علٔ ّٔ  هٍكّع ٌكف أالفٕ  ،الؿكحْق ي الوع ٔ٘ؿ عْٕ اللصٌة ٔإل الٍ كجْشَ٘   .2

 هىحٍ ق الحؽس٘ٗ بصوع٘ة الِال  األظوك القسكٕ هص ُؿّإلٔ األغ ي   ،اإلوحكاج٘ص٘ة

 .لحع ًَّ فٖ ُفا الؽَّْ

 لإلوحكاج٘ص٘ة.ّٔ  الحكج٘ب ت الحٌف٘فٗة الؿّلٖ إؾاق  الِال  السلب هي  .3

 :ـاإللهيميتانمكاتب  -سادسا 

 الحككالٖ الوْبعالة بحال قٗػ األظوالكاللصٌالة ّشوع٘الة الِالال   بال٘يالحفال ُن  علٔ هالفكك اللصٌة  اٖلعث

ّكالفلت   ،اإلبل٘و٘الةالو  جالب ظالْ  إؾاق  الِالال  الالؿّلٖ الوفكك  الوقؿهالة هالي  ّعلٔ ،م2009ْٗلْ٘  24

 -اٙجٖ:  وٍ ًِبفٖ  ّبّكقتالوفكك  الوقؿهة ب لؽَّْ هي الى٘ؿ عوك ج ٌلٖ ً  ب ق ٘ه اللصٌة 

 الحف ُن.اعحو ؾ هفكك   .1

 اإلبل٘والالٖالحككالالٖ علالالٔ اوحٕالال فة الو حالالب  األظوالالكشوع٘الالة الِالالال   إلالالٔلٍالال ك ّالحقالالؿٗك جْش٘الالَ ا .2

 .لوٌسقة ٌو   آو٘  ّأّقب 
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هٍالالكّع الِ٘ الالل الحككالالٖ بْٔالال    هالال  شوع٘الالة الِالالال الالالؿّلٖ ب لحعالال ّىالِالالال   إؾاق ل٘الالث ج  .3

ّالبكًال هس الحٌف٘الفٕ الحٌل٘وٖ ّالوالم الْظ٘فٖ ّاالؼحّ ِ ت ّالوْالًالة الو ل٘الة 

 .بللو ح

ْافقة علٔ الوفكك  الوقؿهة هي الى٘ؿ عوك ج ٌلٖ ً  ب ق ٘ه اللصٌة بؽّالَْ الو .4

ٌالكاف علالٔ عوالل إلجفْٕٗالَ ّهٌعالَ ِالالظ٘ة اّ ،للصٌة فٖ أًقك  اإلبل٘وٖالو حب 

 ُفا الو حب ب لحٍ ّق ّالحٌى٘ق ه  ق ٘ه اللصٌة.

 ّٔ  هٍكّع البكً هس الحٌف٘فٕ لعول الو حب. .5

 - :فرق انعمم انفرعيت -سابعا 

 ،الؽ ِالالةاللصٌالالة  هؽحالالْم عٕالالْبالالؿهِ  الالالؿكحْق العب٘الالب اوحعكٔالال ث اللصٌالال ة الوالالفكك  الحالالٖ 

 : اٙجّٖبكقت فٖ ٌ ًِ  فٖ جٌف٘ف بعٓ الوِ م أعٕ ء اللصٌة  إٌكام بحكاضابٍ ى 

 جْشَ٘ الٍ ك إلٔ الؿكحْق العب٘ب هؽحْم عْٕ اللصٌة. .1

الِالال   إؾاق ب لحعال ّى هال   ،اللصٌة فٖ جٌف٘ف بكً هس العول الىٌْٕ الوعحوؿ أعٕ ءٌكام إ .2

 الؿّلٖ.

 - انتمرير انماني:  -ثامىا 

فالالٖ ٌالال ًَ  كقت   الال م ّب31/12/2009اللصٌالالة الحقكٗالالك الوالال لٖ عالالي الىالالٌة الوٌحِ٘الالة فالالٖ اوحعكٔالالث 

  اٙجٖ:

  .الو لٖالحقكٗك  اعحو ؾ -1

 ةللوالْاقؾ الو ل٘العلالٖ االوالحؽؿام الكٌال٘ؿ  ، إؾاقجِال ّأعٕال ءق ٘ه اللصٌة  إلٖجْشَ٘ الٍ ك  -2

 .للصٌة

ٖ ب هالث الحال ،هي الصو ُ٘كٗة العلؤ ّؾّلة بسك ّشوِْقٗة الىٌغ  كل جْشَ٘ الٍ ك إلٔ  -3

 م فٖ هْالًة اللصٌة.2009بحىؿٗؿ هى ُوحِ  الىٌْٗة لع م 

إلالالٔ جقالالؿٗن الالالؿعن ّالحوْٗالالل لبالالكاهس فالالٖ هٌلوالالة الوالالؤجوك اإلوالالالهٖ ؾعالالْ  الالالؿّ  األعٕالال ء  -4

 العول اإلًى ًٖ الحٖ جقْم بِ  اللصٌة. 
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   انخارخي:تمرير انمراخع   -اسعا ت

 :اٙجّٖبكقت فٖ ٌ ًَ  م,2009الىٌة الو ل٘ة  الؽ قشٖ عياوحوعث اللصٌة إلٔ جقكٗك الوكاش    

 الؽ قشٖ. الوكاش  اعحو ؾ جقكٗك 

 :و2010انمىازوت انمانيت نعاو  -عاشرا 

 :ٖاٙجم ّبكقت فٖ ٌ ًِ  2010الىٌْٗة لع م  هٍكّع الوْالًةً بٍث اللصٌة     

 .أهكٗ ٖهلًْٖ٘ ؾّالق  2000000بوبلغ م 2010لع م  الوْالًة الحقؿٗكٗةاعحو ؾ  -1

اإلوالكاع إلٔ  الحٖ لن جىؿؾ بعؿ هى ُو جِ  الىٌْٗة فٖ هْالًة اللصٌة ٖكاف ألؾعْ  الؿّ  ا -2

 اللصٌة. إلؾاق بحىؿٗؿُ  

 لسب٘عالة ًلالكاو  ،للصٌالة الو ل٘الة الوى عؿاتجقؿٗن اوح ٌ ف هٌ ٌؿ  ٌِؿّ  الحٕ هي اإلوالهٖ  -3

 ّٔعِ  كصِ ل هحؽُّ لوٌلوة الوؤجوك اإلوالهٖ.

 :سىىيبروامح انعمم ان -حادي عشر 

ّبالكقت فالٖ  الالؿّلٖ,الوقحكض إلؾاق  الِالال  م 2010لع م ً بٍث اللصٌة بكً هس العول الىٌْٕ     

 ٌ ًَ اٙجٖ:

 اعحو ؾ بكً هس العول الىٌْٕ إلؾاق  الِال  الؿّلٖ. -1

ؼح٘ قُن ّجال ُ٘لِن للق٘ال م بالبعٓ األعوال   الو٘ؿاً٘الة الحالٖ لفٗي جن ااالوحف ؾ  هي الوٌؿّب٘ي ا -2

 .جحْلٔ إؾاق  الِال  الؿّلٖ جٌف٘فُ 

 :ـمـا يستدـــذ مــــه أعمـــــال -ثاوي عشر 

الٍكٗث  اإلبكاُ٘وٖب٘ ى إلؾاًة القكاق اإلوكا ٘لٖ بٕن العكم  إِؿاقبكقت اللصٌة  

 .إلٔ ب  وة الحكاخ الِْ٘ؾٕ ،ٌ٘ة الوعحلةفٖ األقأٖ الفلىس٘الْابع٘ي  ،ّش ه  بال 

  ب٘ ى بٍ ى العّ ق الوفكّْ علٔ بس ع غم . إِؿاقبكقت  

ّعب   ك أعٕ ء اللصٌة اإلواله٘ة للِال  الؿّلٖ عي جٕ هٌِن ه  أُل الصْالى الوعحل 

فٖ ك فة الوع فل الؿّل٘ة ّالوس لبة  ُفا الؤْْع ّٖكض ،االًحِ ك ت اإلوكا ٘ل٘ة ٔؿُن ّإؾاًة

 األم وْقٗة. َبكف  االظحال  عٌَ ّعْؾجَ إلٔ ٌّٖ
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 مىعذ ومكان االختماع انمادو:ـ -ثانث عشر 

بالالكقت اللصٌالالة ج ل٘الالث ق ٘ىالالِ  بالالئشكاء االجّالال الت الاللهالالة، ب لحٌىالال٘ق هالال  األه ًالالة الع هالالة 

 لوٌلوة الوؤجوك اإلوالهٖ، لحعؿٗؿ هْعؿ ّه  ى االشحو ع الق ؾم.

ٌالالة جْش٘الالَ بكب٘الالة ٌالال ك ّاهحٌالال ى إلالالٔ ِالال ظب الفؽ هالالة ّفالالٖ ؼحالال  م االشحوالال ع بالالّكقت اللص 

ؾّلالة ٌال ك إلالٔ بكب٘الة كو  بكقت جْشَ٘  ،الىْقٗةق ٘ه الصوِْقٗة العكب٘ة  األوؿالؿكحْق بٍ ق 

الؿكحْق بٍ ق الٍع ق ّلٗك  هع لّٖإلٔ  ،الى٘ؿ الوٌِؿن ي ً شٖ عسكٕ ق ٘ه هصله الْلقاء

كحْق عبؿ الالكظوي العسال ق ق ال٘ه هٌلوالة الِالال  ّالٔ الؿ ،الؿّلة لٍؤّى الِال  األظوك الىْقٕ

ّبؿم علٔ ظىي االوحقب   ّككم الٕ٘ فة ّالحىِ٘الت الحٖ بؿهث للصٌة.  ،العكبٖ الىْقٕ األظوك

العسال ق ق ال٘ه هٌلوالة الِالال  األظوالك  يق ٘ه اللصٌة ؾقع الِال  الؿّلٖ إلٔ الؿكحْق عبؿ الكظو

 اإلًى ًٖ. الىْقٕ جقؿٗكاو لصِْؾ الوٌلوة فٖ هص الت العول


