تغى هللا انشحًٍ انشحٛى
انُظاو االَرخاتٙ
ٔسلح يمذيح ئنٗ فشٚك تُاء انذٔنح ف ٙيإذًش انحٕاس انٕغُ ٙانشايم
يٍ ( أَصاس هللا )
ئػذاد انذكرٕس  /أحًذ ششف انذٍٚ

ذرُٕع انُظى االَرخاتٛح ػًٕيا ئنٗ ثالثح إَٔاع :
َ .1ظاو االَرخاب انفشد٘ ٚٔ :مصذ تّ أٌ ًُٚح انُاخة صٕذّ ألحذ انًششحٍٛ
ف ٙدائشج اَرخاتٛح ظٛمح تٓذف ذًك ُّٛيٍ شغم انًمؼذ انُٛات ٙانًخصص
نٓزِ انذائشج ٚٔ .فٕص فْ ٙزا انُظاو يٍ ٚحصم يٍ انًششح ٍٛػهٗ أكثش ػذد
يٍ األصٕاخ لٛاعا تًُافغٚٔ . ّٛرًٛض ْزا انُظاو تانغٕٓنح ٔانٛغش ألعثاب
ػذٚذج أًْٓا انًؼشفح انشخصٛح انٕثٛمح ت ٍٛانُاخة ٔانًششح ٔانرٚ ٙغاػذ
ػهٓٛا ظٛك انذائشج االَرخاتٛح  .ئال أَّ ٚؼاب ػه ّٛئْذاس األصٕاخ انرٙ
يُحٓا انُاخثٌٕ نغٛش انًششح انز٘ حصم ػهٗ أكثش األصٕاخ ػذدا ْٔٙ
كثٛشج ذصم ئنٗ َغة ػانٛح .
َ .2ظاو االَرخاب تانمائًح ٔ :يمرعاِ لٛاو انُاخة تًُح صٕذّ نؼذد يٍ
انًششح ٍٛذعًٓى لائًح ٔاحذج ف ٙئغاس انذائشج االَرخاتٛح تمصذ ذًكُٓٛى
يٍ شغم يمؼذ ٍٚأٔ أكثش يٍ يماػذ انذائشج ٚٔ .غرهضو ْزا انُظاو اذغاع
انُطال ٍٛاندغشافٔ ٙانغكاَ ٙنهذائشج االَرخاتٛح انرًٚ ٙثهٓا انؼذٚذ يٍ انُٕاب
ٔنٛظ َائثا ٔاحذا كًا فَ ٙظاو االَرخاب انفشد٘ ٚٔ .رًٛض ْزا انُظاو تأَّ
ٚعؼف ذأثٛش انًششح ٍٛػهٗ انُاخثٚٔ ٍٛذفغ انُاخة ئنٗ االخرٛاس ػهٗ
أعظ يٕظٕػٛح يعًَٕٓا انرضاو يششح ٙانمائًح انًخراسج تثشَايح
عٛاع ٙحضت ٙيحذد ال ٚمف ػُذ حذ انٕػٕد انر ٙذرثذد تًدشد اَرٓاء ػًهٛح
االَرخاب ٔٔصٕل انًششح ٍٛئنٗ يماػذ انثشنًاٌ .كًا أٌ ْزا انُظاو ال ٓٚذس
أصٕاخ انُاخثٔ ٍٛرنك ألَّ ٚعًٍ ذًثٛال َٛاتٛا حمٛمٛا نهمٕٖ انغٛاعٛح
انًرُافغح ٔتحغة حدى يا ٚرًرغ تّ كم حضب يٍ ثمح انُاخث . ٍٛآٚح رنك أَّ
ٚرى حغاب األصٕاخ فْ ٙزا انُظاو تمغًح ػذد األصٕاخ انًذنٗ تٓا فٙ
انذائشج االَرخاتٛح ػهٗ ػذد انًماػذ انًخصصح نٓا ٔيٍ ثى ذحصم كم لائًح
ػهٗ ػذد يٍ انًماػذ تمذس يا حصهد ػه ّٛيٍ األصٕاخ ف ٙظٕء انُصاب
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انًحذد نكم يمؼذ ْٕٔ َاذح انمغًح انًشاس ئنٓٛا ٔ .فًٛا ٚرؼهك تانًماػذ
انًرثمٛح انر ٙنى ذشغم ف ٙانذائشج نؼذو ذٕفش انُصاب انمإََ ٙيٍ األصٕاخ
فآَا ذًُح نهمٕائى انر ٙحصهد ػهٗ انًؼذالخ األػهٗ يٍ األصٕاخ األػهٗ
فاألػهٗ حرٗ ذشغم خًٛغ يماػذ انذائشج .
 .3انُظاو انًخرهػ ٔ :يمرعاِ اندًغ ت ٍٛانُظاي ٍٛانغاتم ٍٛحٛث ٚخصص ػذد
يٍ انًماػذ ف ٙانذائشج االَرخاتٛح نشغهٓا تُظاو االَرخاب تانمائًح ,
ٔٚخصص انثال ٙيٍ انًماػذ نشغهٓا تُظاو االَرخاب انفشد٘ ٚٔ ,رًٛض ْزا
انُظاو تأَّ ٚغًح نهًغرمه ٍٛػٍ األحضاب انغٛاعٛح تانرششح أفشادا نشغم
انًماػذ انًخصصح نٓى تُظاو االَرخاب انفشد٘.
ٔتانشخٕع ئنٗ أحكاو دعرٕس اندًٕٓسٚح انًُٛٛح انًرؼهمح تاالَرخاتاخ ٔ أحكاو لإٌَ
االَرخاتاخ ٚرث ٍٛأٌ انُظاو انز٘ ذى األخز تّ يٍ انُظى انغاتمح ْٕ َظاو االَرخاب
انفشد٘ ٔ .لذ غثك ْزا انُظاو ف ٙخًٛغ انذٔساخ االَرخاتٛح انر ٙخشخ ف ٙان ًٍٛيُز
لٛاو اندًٕٓسٚح انًُٛٛح ٔ .لذ ظٓش ػٛة ْزا انُظاو يٍ أٔل اَرخاتاخ ذى ئخشاؤْا
ٔاسذفؼد األصٕاخ يُادٚح يٍ حُٓٛا ئنٗ انؼذٔل ػٍ ْزا انُظاو ٔاألخز تُظاو
االَرخاب تانمائًح ئال أٌ ْزا انُظاو ظم عاسٚا حرٗ ا. ٌٜ
ٔلذ ذغثة ْزا انُظاو ف ٙئظؼاف انًؼاسظح ئنٗ حذ كثٛش حٛث ظم حضب ٔاحذ
ٚغٛطش ػهٗ األغهثٛح ف ٙانثشنًاٌ غٛهح انؼشش ٍٚػايا انًاظٛح حرٗ كادخ
انًؼاسظح أٌ ذرالشٗ يغ يا َرح ػٍ رنك يٍ فغاد عٛاعٔ ٙيانٔ ٙئداس٘ ٔتانرانٙ
ذشد٘ األٔظاع ف ٙخًٛغ يُاح ٙانحٛاج .
ٔٚالحع أٌ انُظى االَرخاتٛح انًؼاصشج ذمٕو خًٛؼٓا حانٛا ػهٗ أعاط يثذأ االَرخاب
انؼاو انز٘ ٚؼط ٙانحك ف ٙانرصٕٚد ندًٛغ انًٕاغُ ٍٛانز ٍٚتهغٕا عٍ انرصٕٚد
دٌٔ ذًٛٛض ؛ أ٘ دٌٔ اشرشاغ أ٘ ششٔغ ذرؼهك تانًغرٕٖ انرؼه ًٙٛأٔ انًان ٙ؛
ْٔٗ انششٔغ انر ٙئرا ٔخذخ كاٌ االَرخاب يمٛذا .
ٔتؼشض انُظاو االَرخات ٙانًؼاصش تصٕسذ ّٛػهٗ انُظاو اإلعاليٚ ٙرث ٍٛػذو
انرطاتك تًُٓٛا ؛ آٚح رنك يا ٚه: ٙ
 .1ال ذٕخذ ف ٙانُظاو اإلعالي ٙاَرخاتاخ َٛاتٛح نؼذو ٔخٕد يدهظ َٕاب اصال ,
ٔرنك ألٌ فكشج انًدهظ انُٛات ْٙ ٙفكشج يؼاصشج أعاعٓا أٌ انشؼة يانك
انغهطح ٔيصذسْا ؛ فٕٓ ف ٙانُظاو انثشنًاَُٚ ٙرخة أشخاصا ٚرٕنٌٕ يًٓح
انرششٚغ ٔانشلاتح َٛاتح ػُّ ٔ .اإلعالو ال ٚرفك يغ ْزِ انفكشج ٔرنك ألٌ
يًٓح انرششٚغ ف ٙاإلعالو يًٓح يُاغح تفمٓاء انششٚؼح ْٔى ٚمٕيٌٕ تٓا
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خاسج ئغاس انذٔنح  ,كًا أٌ انشلاتح حك يكفٕل نكم شخص ٔفما نهغٕاتك
انغٛاعٛح أٔ انذعرٕسٚح انرٚ ٙؼرذ تٓا فْ ٙزا انًدال ٔ ,نزنك خهد كرة
انفمّ انغٛاع ٙاإلعالي ٙيٍ أٚح أحكاو ذرؼهك تاالَرخاتاخ انُٛاتٛح .
ٔئرا كاٌ يثذأ انشٕسٖ يٍ انًثادب األعاعٛح ف ٙاإلعالو فاٌ ئَشاء يدهظ
نهشٕسٖ ال ٚرطهة تانعشٔسج أٌ ٚكٌٕ تاالَرخاب ٔ .نؼم انُظاو انًؼًٕل تّ
ف ٙانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح تشأٌ ذشكٛم يدهظ انشٕسٖ ْٕ انًدغذ
نهُظاو اإلعالئ , ٙتانمطغ فٕٓ نٛظ َظايا اَرخاتٛا  ,يغ يالحظح أٌ
انغؼٕدٚح تذأخ ترطثٛك انُظاو االَرخات ٙانًؼاصش ف ٙيدال انثهذٚاخ .
 .2ال ذرفك االَرخاتاخ انشئاعٛح انًؼاصشج يغ فكشج انثٛؼح ف ٙانُظاو اإلعاليٙ
ٔرنك ألٌ انثٛؼح ذرى ػهٗ يشحهر: ٍٛ
انًشحهح األٔنٗ  :تٛؼح أْم االخرٛاس ٔ :يعًَٕٓا أٌ ٚمٕو أْم انحم ٔانؼمذ
تششٔغٓى انًؼشٔفح تفحص أحٕل يٍ ذرٕفش فٓٛى ششٔغ انٕالٚح انؼايح ,
فارا اعرمش سأٓٚى ػهٗ ٔاحذ يُٓى تاٚؼِٕ ٔ .تٓزا ٚرعح اَرفاء االَرخاب ألٌ
االخرٛاس انز٘ ٚغثك انثٛؼح فْ ٙزِ انًشحهح ٚرى تانرٕافك ال تاالَرخاب .
انًشحهح انثاَٛح  :انثٛؼح انؼايح ٔ :يمرعاْا ػشض تٛؼح يٍ تاٚؼّ أْم انحم
ٔانؼمذ ػهٗ عائش انُاط ٔ .نًا كاٌ انًؼشٔض تٛؼرّ فْ ٙزِ انًشحهح ٔاحذا
فاٌ االَرخاب ٚكٌٕ يُرفٛا نؼذو ذحمك انرُافظ ت ٍٛاكثش يٍ يششح ٔ ,يٍ ثى
ٚصذق ػهٗ ئخشاء انثٛؼح فْ ٙزِ انًشحهح االعرفراء ال االَرخاب .
ٔٚشخغ انغثة ف ٙاَرفاء االَرخاب ف ٙانًشحهر ٍٛأٌ االَرخاب – ئرا افرشظُا أَّ
تٛؼح – ٚإد٘ ئنٗ تٛؼح أكثش يٍ شخص فٔ ٙلد ٔاحذ ٔيكاٌ ٔاحذ ٔ ,األصم أٌ
ػمذ انثؼح فْ ٙزِ انحانح ٚكٌٕ فاعذا ٔ .نؼم َظاو انثٛؼح ف ٙانًًهكح انؼشتٛح
انغؼٕدٚح ْٕ انًثال انًؼاصش نهُظاو اإلعالي ٙفْ ٙزا انًدال .
ٔاالخرالف ت ٍٛانُظاي ٍٛانغاتمٚ ٍٛدشَا ئنٗ ْٕٚح انذٔنح انذُٛٚح أٔ انًذَٛح فارا ذى
األخز ف ٙانذعرٕس تفكشج انٕٓٚح انذُٛٚح ٔخة ذصًٛى انُظاو االَرخات ٙتًا ٚرٕاءو
يغ ْزِ انٕٓٚح ٔانؼكظ صحٛح.
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ٔتُاء ػهٗ يا ذمذو ٚرهخص سأُٚا ف ٙانُظاو االَرخات ٙفًٛا ٚأذ: ٙ
 .1ػذو صالحٛح َظاو االَرخاب انفشد٘ انًحط نهؼًم تّ ف ٙان. ًٍٛ
 .2ذأٛٚذ األخز تُظاو االَرخاب تانمائًح الػرمادَا أَّ األصهح نهرطثٛك ف ٙان, ًٍٛ
يغ ذطؼ ًّٛخضئٛا تُظاو االَرخاب انفشد٘ سػاٚح نحمٕق انًغرمه. ٍٛ
 .3ظشٔسج انًٕاءيح ت ٍٛأحكاو ْٕٚح انذٔنح ف ٙاألعظ انغٛاعٛح نهذعرٕس
ٔت ٍٛأحكاو انُظاو االَرخات ٙنعًاٌ ػذو انرؼاسض تًُٓٛا .

ٔهللا انًٕفك
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