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 2020/10/20تانؼسائش يعاء انثالثاء  –انرٕجّ اندًٌمساطً  –اجرًغ انًكرة اإللهًًٍ نهجايؼح انٕطٍُح نهرؼهٍى 

 تشكم ػاجم ذفاػال يغ انًعرجداخ انرً ذؼسفٓا انثإٌَح انرأٍْهٍح اتٍ تطٕطح )شؼثاٌ ظاتما( ٔيُالشح االظرٓداف انري طال

يٍ طسف زئٍط جًؼٍح آتاء ٔأٔنٍاء ذاليٍر انًؤظعح أثُاء  تصفرّ ػضٕ يجهط انردتٍس شفٍك انؼثٕدي نكاذة اإللهًًٍا

 "انفعك"ـٔاذٓايّ ت انري طانّ انرضٍٍكانرٓدٌد ٔنرطسق نهرجأشاخ انًًازظح فً حمّ ٔاجرًاع يجهط انردتٍس، ٔتؼد ا

َصٍة يٍ انصساخ ٔاإلْاَاخ انرً دفؼرٓى نالَعحاب يٍ أشغال انًجهط  كاٌ نٓىتشكم ػهًُ أياو أػضاء انًجهط انرٌٍ 

تُاء ػهى ْرا االظرٓداف ٔاذة اإللهًًٍ ٔأػضاء انًجهط ككم. احرجاجا ػهى انعهٕكاخ انًشٍُح انًًازظح فً حك انك

كم يكَٕاخ انثإٌَح انرأٍْهٍح اتٍ انرجأشاخ انًًازظح فً حك انكاذة اإللهًًٍ ٔ ٔانرضٍٍك ٔاالذٓاياخ انرً طاندانًًُٓج 

 :َؼهٍ تطٕطح

طسف زئٍط جًؼٍح أتاء انثإٌَح  انكاذة اإللهًًٍ يٍ انشدٌدج نهرٓدٌداخ ٔاالذٓاياخ انًغسضح انرً طاند إداَرُا  -

 انرأٍْهٍح اتٍ تطٕطح؛

انثإٌَح انرأٍْهٍح اتٍ تٓرِ انًًازظاخ اناليعؤٔنح انرً ذعًء نهًُظٕيح انرستٌٕح تشكم ػاو ٔكم يكَٕاخ ذُدٌدَا   -

 ؛تطٕطح

جًؼٍح  يغ انكاذة اإللهًًٍ ضد انرٓدٌد ٔانرضٍٍك انًًازض فً حمّ يٍ طسف زئٍط ذضايُُا انًثدئً ٔاناليشسٔط  -

 ؛أتاء انثإٌَح انرأٍْهٍح اتٍ تطٕطح

 ذطأالختٍ تطٕطح ضد ا انرأْهٍهٍح ثإٌَحانٔكم أظاذرج  يغ أػضاء يجهط انردتٍسذضايُُا انًثدئً ٔاناليشسٔط   -

 زئٍط جًؼٍح اَتاء؛

ٔانرصدي نٓرِ  نهكاذة اإللهًًٍانًدٌسٌح اإللهًٍٍح انردخم انؼاجم ٔذفؼٍم انًعاطس انمإٍََح نسد االػرثاز  دػٕذُا  -

 ؛تٍ تطٕطحا انرأٍْهٍح ثإٌَحانأظاذرج  كمانكاذة اإللهًًٍ ٔ انرجأشاخ تًا ٌضًٍ كسايح

 انًدٌسٌح اإللهًٍٍح يعؤٔنٍح يا ظرؤٔل إنٍّ األٔضاع إذا نى ذردخم تشكم ػاجم؛ ذحًٍهُا  -

انرٕجّ  –يُاضهً ٔيُاضالخ انجايؼح انٕطٍُح نهرؼهٍى ذعرٓدف  انرً ًحأالخ انثائعحنانرصدي نكم ا ػصيُا  -

 تانؼسائش؛ –اندًٌمساطً 

 –ُضانٍح انًشسٔػح دفاػا ػٍ كسايح انكاذة اإللهًًٍ نهجايؼح انٕطٍُح نهرؼهٍى نخٕض كافح األشكال ا اظرؼدادَا  -

 ؛تانؼسائش –طً اندًٌمساانرٕجّ 

 انرؼهًٍٍح انشغٍهح ػاشد

 ـ اندًٌمساطً انرٕجّ ـ نهرؼهٍى انٕطٍُح انجايؼح ػاشد

 يًاَؼح يكافحح يُاضهح صايدج َماتح

 انشؼثٍح انجًاٍْس ػاشد

 اإللهًًٍ انًكرة ػٍ
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