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بنظي يُحظِ  بإلطضغببثغ إله  ٔطنك طضرغبتاخ بنذاطهح له  يرغ بنعًم تًغبز  بنحذض بنحُ  نال تثعا

عاب بأليثم ْظب بنتاعيز ٔلًال له  باليتردض ن  إٔ 0202بفغيم  8تاعيز  بنٕزانح بنحُرح نهُقم بنثغي يُظ ألٕبٌ

تعهى بنٕزانح بنحُرح نهُقم بنثغي زافح دغفائٓا ، ضًاٌ إيضبء بنشضيح ف  أدسٍ بنظغٔفنرهثاخ بنحذض بنحُ  ٔن

 : نتأيرٍ سضياتٓا بإلجغبءبخ بنتانرحبتشاط  تقغع بنكغبو ٔبنًتعايهرٍ يعٓا تأَّ

تجًرع يظانذٓا بنًغز يح  بنُشاطبنذض بألصَ  يٍ  بنٕزانح ٔإطاعبتٓا نتأيرٍتسشرغ لضص يٍ ألٕبٌ  -2

 بنُشاط تضعيجرا ٔلٕصج بنسرغ بنعاصي نهعًم نجًرع بنشضياخ.يٍ بنًُتظغ بيتئُاف  ٔتُاء لهرّ، .ٔبنجٕٓيح

بَرالقا يٍ  واحد بشهر 0202أفغيم  8بتتضبء يٍ تاعيز  بنتًضيض ف  طهٕدرح زم شٓاصج فذض فُ  تُتٓ  -0

 تاعيز بَتٓاء طهٕدرح ْظِ بنشٓاصج؛

يقٕو يقاو شٓاصج بنحذض  0202أفغيم  28ٔطم دج  يٕلض إلجغبء بنحذض بنحُ  بتتضبء يٍ تاعيز  لتثاعب -3

    بنُشاط.بن  درٍ تذضيض يٕلض جضيض يٍ طغف بنٕزانح يتى بلالو بنعًٕو تّ دال بيتئُاف  بنحُ 

ن  غايح لتثاع، يستقثال، ٔطم دج  يٕلض إلجغبء بنحذض بنحُ  يقٕو يقاو شٓاصج بنحذض بنحُ  ٔطنك إب -4

تانُسثح نعًهرح بنحذض بنحُ  ألٔل ٔبنتُظرض له  طنك طضًٍ ْظب بنٕطم  تاعيز بنًٕلض بنًتذظم لهرّ

ال يعح  طادة بنعغتح يٍ ٔجٕب إتقاء لغتتّ ف  دانح بيتشضبو دسُح يع بنتأزرض له  بٌ ْظب بالجغبء  يغج

تجرثح نهشغٔط بنًُظٕص ٔف  دانح يغطضرح يٍ بنظراَح تًا يضًٍ ياليح جٕالَٓا له  بنرغقاخ ٔيس

م أيّح تثعاخ نعضو بدتغبو ْظِ  ًّ لهرٓا تانتشغيع بنجاعي تّ بنعًم، ٔله  أٌ بنٕزانح بنحُرح نهُقم بنثغي ال تتذ

    بإلجغبءبخ.

َشاط بنًظانخ بنجٕٓيح  تٕقف بنت  نى يتًكٍ أطذاتٓا يٍ تجضيضْا سالل فتغج بطاقات االستغاللأما بالنسبة ل 

بشهر  0802أفغيم  80بنتًضيض ف  طهٕدرح بنثراقاخ بنت  تُتٓ  طهٕدرتٓا بتتضبء يٍ تاعيز فاَّ تقغع نهٕزانح، 

  .حظهٕدربنبتتضبء يٍ تاعيز بَتٓاء  واحد

ٔإط تأيف بنٕزانح له  تعررم يظانخ بنًتعايهرٍ يعٓا، فئَٓا تٓرة تكافح يُظٕعيٓا بنتذه  تغٔح بنًسؤٔنرح 

بنًالئًح تعهًٓى تأٌ قُٕبخ بنذٕبع يع بنرغف بالجتًال  تظم يحتٕدح إليجاص بنذهٕل ٔتضلْٕى إن  بيتئُاف بنعًم ٔ

 نٓظِ بنٕطضعرح ٔتذسرٍ بنًُار بالجتًال  تًا يضًٍ صيًٕيح بنٕزانح ٔبيتًغبعيح بنًغفق بنعاو,

 

 
 


