
 

 0302 يارس 03 فٙ انزتاط

 انفهسطُٛٙ األرض نٕٛو 54 انذكزٖ تًُاسثح FNE تٛاٌ
 

 2791 يارس 03 ٕٚو اَطهمد انرٙ انفهسطُٛٙ انشعة حًيهذ األرض، نٕٛو 54 انذكزٖ يعّ ذذم 0302 يارس 03 تذهٕل

 يٍ ٔطزدْى فهسطٍٛ ألرض انعزلٙ انرطٓٛز جزائى 2751 َكثح يُذ انًرٕاصهح االسرعًار٘ انصَٕٓٛٙ انكٛاٌ جزائى يٕاجٓح فٙ

 يكآَى؛ يسرٕطٍُٛ إلدالل أرضٓى
 انكٛاٌ يع انًغزتٛح نهذٔنحانهشونح انرطثُعُح  ظم فٙ انذكزٖ ْذِ إدٛاء ٔٚرى

انًششوع اإليثشَانٍ انصهُىٍَ انشجعٍ انزٌ  أدضاٌ فٙ ٓائٔارذًا انصَٕٓٛٙ

ًَظ تغُادج انشعىب انرىالح نالَعراق يٍ االعرعًاس وذشُُذ أوطاٌ انحشَح وانكشايح 

وانذًَمشاطُح وانعذانح االجرًاعُح وانًغاواج، خاصح تعذ إلذاو وصاسج انرشتُح عهً 

ُذاغىجٍ، إتشاو "ششاكح انخضٌ وانعاس" كغطاء نهششوع فٍ انرطثُع انرشتىٌ انث

انزٌ َغرهذف اعرالب عمىل األجُال انصاعذج، ولهة حمائك انصشاع يع انكُاٌ 

وذثُُض صىسج االحرالل ويا اسذكثه وَشذكثه يٍ  انصهُىٍَ انعُصشٌ االعرعًاسٌ

 وانحمائك ويٍ ذضَُف انراسَخ ،انشعة انفهغطٍُُ إلتادج جشائى ضذ اإلَغاَُح

 ؛جُال وساهٍ انًغشب ويغرمثههُاَح وَشكم خطشا جغًُا عهً األَعرثش خيًا  ...انراسَخُح وانجغشافُح

انرىجه  FNE، فإٌ انجايعح انىطُُح نهرعهُى انًخاطش انًرُايُح نًغهغم انرطثُع يع انكُاٌ انصهُىٍَ انًجشوإر ذُثه إنً و

يٍ أجم  ويماويره انثطىنُح انفهغطٍُُنكفاح انشعة انثاترح وانذاعًح نًىالف انشعة انًغشتٍ  اعافش َاذحذذعرثش رنك  انذًَمشاطٍ

انرشاب حمىله انعادنح وانًششوعح فٍ االعرمالل وانعىدج وذمشَش انًصُش وتُاء انذونح انفهغطُُُح انذًَمشاطُح انًغرمهح عهً كايم 

 انفهغطٍُُ وعاصًرها انمذط، وذعهٍ يا َهٍ:

فٍ انًغشب، واعرثاسها رنك ذفشَطا نهغُادج انحُىَح اخ عهً كم انمطاع إداَرها انشذَذج نًغهغم انرطثُع وانضحف انصهُىٍَ .1

 انًغشتُح وسهٍ انًغشب نهًششوع انصهُىٍَ؛

أٌ انرطثُع انرشتىٌ انزٌ اَخشطد فُه وصاسج انرشتُح انىطُُح وانركىٍَ انًهٍُ وانرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ َعذ ذأكُذها  .2

ح وستظ تُُاذُا انرشتىَح تانثُُاخ انرشتىَح انصهُىَُح وذهغُى أخطش أشكال انرطثُع، حُث َغرهذف عمىل انراليُز وانطهث

 انثشايج وانًُاهج انذساعُح تهذف غغم األديغح...؛

 انصَٕٓٛٙ انكٛاٌ دمٛمح طًس ذسرٓذف انرٙ انرزتٕٚح انًشارٚع نكم انرصذ٘ إنٗ انرعهٛى ٔرجال َساء دعٕذٓا .3

 انعادنح انذمٕق ٔذٕضٛخ انفهسطُٛٛح انمضٛح نذعى ٕٚيا يارس 03 األرض ٕٚو ٔجعم االسرٛطاَٙ، االسرعًار٘

 انفهسطُٛٙ؛ انرزاب كايم عهٗ انًسرمهح انفهسطُٛٛح دٔنرّ ٔتُاء ٔانعٕدج انرذزر أجم يٍ انفهسطُٛٙ نهشعة ٔانًشزٔعح

 حانثطٕنٛ يمأيرّٔ انفهسطُٛٙ نهشعة انذاعًح انًغزتٙ انشعة يٕالف ذجسذ انرٙ انُضانٛح انًثادراخ كم فٙ اَخزاطٓا .4

ْ  ٔان انًشزٔعح انرارٚخٛح دمٕلّ أجم يٍ   االسرعًار٘؛ انصَٕٓٛٙ انكٛاٌ يع انرطثٛع أشكال كمن ضحًُا

 03 انثالثاء ٕٚو كانًُاط يخرهف فٙ األرض ٕٚو تًُاسثح ٔانرضايُٛح االدرجاجٛح انٕلفاخٔ انفعانٛاخ إَجاح عهٗ ذأكٛذْا .5

 ٔٔلفح 29س تانزتاط انثزنًاٌ أياو ٔلفح تُٛٓا ٔيٍ ،انرطثٛع" إلسماط يرٕاصم َضال األرض: "ٕٚو :شعار ذذد يارس

 .03ٔ 21س انثٛضاء تانذار شالٚيار سادح
انمىي انًُاهضح يع انىحذوٌ ذىطُذ انعًم ووضذ انرطثُع" عى فهغطٍُ ذ"انجثهح انًغشتُح ن داخمانعًم ذأكُذها عهً  .6

 ؛نهجًح انرطثُع انرشتىٌوانرصذٌ نهًششوع انصهُىٍَ وكم أشكال انرطثُع يٍ أجم  نهرطثُع وانذاعًح نهمضُح انفهغطُُُح

 FNEنهجايعح انىطُُح نهرعهُى  ىطٍُعٍ انًكرة ان
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