
 

 
 

 

67دملا عمتجملا تامظنم :ك()شم نا"ب
ة"@?غملا تاطلسلا بلاطت 8  

Bارلا رمع نع جارفإلاI7
ة"ضقلا فارطأ عيمجل ةلداع ةمMاحم نامضو 8  

 
X7حصلا ةمMاحم نأ ث"ح

(\وقحلا طشانلاو 8
I7ارلا رمع 8

8 Bل̀?بأ 6 موي تأدbنdع ةعقوملا تامظنملا وعدت ،ناسh 
  .فارطألا عيمجل ةلداع ةمMاحم نامضو تقؤملا حاmلاB هع"تمتل ة"@?غملا تاطلسلا نا"بلا اذه

 
7\ ةمMاحملا تاءارجإ أدsت

7\ ةفاحصلا ة̀?ح نم (sXت ام ةxاحم ه"ف دادزت عضو 8
 أرجت نم ل} هجاوي ث"ح ،برغملا 8

اض�أ )هجاوي(و ةكوكشم مهتب ة"ئاضقلا ةقحالملا ماظنلا عمق داقتنا hع
�

 ةزاحنم مالعإ لئاسو hع ه`�ش� تالمح 
7\ .ةلودلل

7\ ةلقتسملا فحصلا رخآ نم �)تعت 8(�لا ،مويلا راsخأ ةف"حص تنلعأ ،تامجهلا ەذه مضخ 8
 اهلافقإ ،دالsلا 8

Bاماع 14 ماد راوشم دع . 
 

I7ارلا رمع ة"@?غملا تاطلسلا تعضو
 لصفم ر�)م يأ نود 2020 زومتbويلوي 29 موي �8ا"تحالا س�حلا د"ق 8

 ة"ضق ةراثإل تاموكحلاو لودلا وعدن .ة"لودلا �)ياعملا ه"ضتقت امل افالخ ، ة̀?حلا نم هنامرحل نصخشمو قيقدو
I7ارلا رمع

 الأ نامضل ة"@?غملا تاطلسلا hع طغضلل اهوعدن ام} ،تا`�تسملا hعأ hع ة"@?غملا تاطلسلا عم 8
 ة"ئاضق ةئيه لsِق نم ماظتناB اهتعجارم متي ةعنقمو ةحضاو باsسأل الإ �8ا"تحالا س�حلل رخآ مهتم يأ ضرعتي
  .ةدعاقلا سdلو ءانث¥سالا �8ا"تحالا س�حلا نوك� نأ بج� .ةلقتسم

 
\7
I7اق ªنأ ،2021 راذآbسرام 23 موي 8

7\ رظنلا قيقحتلا 8
I7ار رمع »إ ةهجوملا مهتلا 8

 سملا نمضتت 8(�لاو ،8
 ةلودلا ةمالس¬ ةقلعتملا تاماهتالا .امهبجومB هتمMاحمو 7̄�تمهتلاB ظافتحالا ررقو ،باصتغالاو ةلودلا ةمالس¬
I7ارلا رمعل ةهجوملا

7\ راش¥سم} هلمع ىوس ةلدأ ة�أ hع زكترت ال 8
X7حصك و يداصتقالا لاجملا 8

 لاصتا  hع 8
BدBيراج وه ام} ،بناجأ 7̄�يسامول Bلاو 7̄�يفحصلا نم د�دعلا فرط نم لمعلا هsيأ ة"ضقلا فلم نمضتي ال .7̄�ثحا 
I7ارلا رمع نأ hع ل"لد

  .تامولعملا كلت لثم hع لصح (�ح وأ ،فرط يأل ة̀± تامولعم مدق 8
 

I7ارلا رمعل تاماهتالا كلت تاطلسلا تهجو
 مت هنأ »إ �)شµ ار̀?قت ة"لودلا وفعلا ةمظنم ³ḿ دعB ة�)صق ة()ف 8

اض�أو ،ةروطتم سسجت جما�)ب هفتاه فادهتسا
�

 B³ دعḿ ع ،روهش ةدمل ،همجاهت 8(�لا تالاقملا نم د�دعh عقاوم 
I7ارلا رمعل ةهجوملا باصتغالا ةمهت عب¸ت .ة"نمألا ةزهجألاB قيثو لاصتا hع اهنأ دقتعُ�

7\ تعقو ةثداح نم 8
 ةل"ل 8

7\ هتال"مز ىدحإ ¹8دت ث"ح ،2020 زومتbويلوي 13 »إ 12
 تنا} امهتقالع نأ وه معز`و ،اهبصتغا هنأ لمعلا 8

  .ة"ئاضر
 

 �)عنو .تاءادتعالا كلت ��8كترم ةsساحمو ،º8¸جلا ءادتعالاB ةمهت تعفُر امثيح ةلماش تاق"قحت ءارجإ ةروx7 دكؤن
I7ارلا رمعل ةهجوملا تاماهتالا نأ نم انقلق نع كلذك

7\ اهعفر مت 8
 نم د�دعلا نجسو لاقتعا هعsط� قا"س 8

7\ 7̄�يسا"سلاو ءاطش¸لاو 7̄�لقتسملا 7̄�يفحصلا
7\و .º8¸جلا كولسلا سمت مهتب ة"ضاملا تاونسلا 8

 ،قا"سلا سفن 8



 

 نم ،ة"سا"سلا تا̀?حلا كلذكو ةأرملا قوقح نع عافدلاB ةمتهم ة"@?غم ة`�س³ ةعومجم ،"ةسdمخ" ترذح
 ه`�ش¥ل تاطلسلا لsِق نم حالسك ،ة"ئاضر تاقالعB رمألا قلعتي امدنع (�ح ،ة"س¸جلا مئارجلا تاءاعدا مادختسا

 .مهنجسو 7̄�ضراعملا ةعمس
 

X7حصلا تاطلسلا تمهتا ،كلذ hع ةوالع
7\ "ةكراشملا"ــB وتي¥سا دامع 8

 ةد`¿م ةداهش مدق نأ دعB باصتغالا 8
I7ارلا رمع لاوقأل

8، Bتعاsع د"حولا دهاشلا ەراh ل� تاطلسلا فرط نم وتي¥سا دامع ماهتا .ةموعزملا ةثداحلاÀ7
8 

 ة"نأتم ةسارد ساسأ hع اهمÂح ردصت نأ ةمÂحملا hع بج� . عافدلل دهاشك هح`Áتل ة"لالدتسالا ةم"قلا ا"لمع
6Äانج مهتم يأل رفوت نأو ،ةلدألا عيمجل ةلداعو

  .هسفن نع عافدلل ةحاتملا لئاسولا عيمج 8
 

 7̄�@و اهنÆب ةم"لس ةقالع نامضو ةلودلل ةد"شر ةرادإ قيقحتل ة"مهألا غلاB رمأ ةلقتسمو ةرح ةفاحص دوجو نإ
 .ةموعزملا ة"س¸جلا تاءادتعالا ءازإ ةصاخ ،ةلادعلا قيقحت نمض� ةلداع ة"ئاضق تاءارج�Ç)فوت نأ ام} ،عمتجملا

 
 


