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ةالسععن   لؤتعع اتا الدععة   اابدعع الععنةر  الدة  عع  الرئعع    )عزالععن ف حانععة  سععدة    -

 لؤوكةل  النةلي  لؤطةق  الذري 

 صحةب املدةليأ -

 لؤوكةل  النةلي  لؤطةق  الذري املن ا الدة   يل جاةس ية راحسدة    -

 عضةء الوحو  الكاا ، أصحةب السدة  أ -

خععةل  ب املغابيع  )الشعقي  املتؤكع  نقعن  لكعو ةلدؤعن و ننعة أ   كؤتفعي سسعل ل  لنعة طيع  

 لؤععععنةر   ا نخععععةبكوالل نئعععع  ع عععع  
د
لؤتعععع اتا الدععععة  لؤوكةلعععع  النةليعععع    ةالسععععن لاابدعععع  ارئ سععععة

ةل هعذ  أعتع النبؤوسةسي  لكفيؤ  بإ جةحبأ  خبراكو اةس   ةإ نة ع   ثق لؤطةق  الذري ، 

إلععع  الوكةلععع  ا املسعععنقؤ  سعععةسو  ةلععع  بإ ضعععتة  كعععل سعععف جتيوريععع   ي يعععة ة  ة انععع العععنةر ، 

ذلية سععدة    ة للجيععو  ال ععي  دعع ا دععاب عععف اقععنأ  ن ال  فوانععة تععة النةليعع  لؤطةقعع  الذريعع   

ويا  يععل جاةسعع ي املععن ا الدععة  لؤوكةلعع  النةليعع  لؤطةقعع  الذريعع  لندزيععز  ةر الوكةلعع  ةاطععةراح

  ،آليةت عتؤية

 سدة   الائ  

في ظل ظعاة   جنتع اليو  في  ةر  عة    لؤت اتا الدة  لؤوكةل  النةلي  لؤطةق  الذري  

 لنفش ي صدد  ةبإ
د
 (COVID-19)جةئح  ح رةس  ورة ة املسعنجن جااءات إسنثنةئي   ظاا

بةاععععععر اأث راد ععععععة ةاععععععناعيةد ة بةلغعععععع  ع عععععع  سنة عععععع  ا حيععععععة  االجنتةعيعععععع  ةال قةحيعععععع   ةال ععععععي

ثععععةر ا جةئحعععع  ة رء ضععععةحا ا جيععععو  النةليعععع  لؤنغؤعععع  ع عععع  آاةاالقنصععععة   ، ستععععة  سععععنن ي 

 النةجت   عن ة ةا حن سف ا تشةرهة  املخةطا

ةفي هذا ا خصوص،  و  أ  نداب عف اقن ا سؤطن  ُعتة  لؤعنةر العذت اقعو  بعو الوكةلع  

النةليعع  لؤطةقعع  الذريعع  فععي سسععةعن  الععنةل اكعضععةء فععي الوكةلعع  ة عتيععة فععي سواجيعع  هععذ  
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قععععةليو يزدزيععععز قععععنرات الععععنةل شععععاةت الندععععةة  النقبععععي حيتععععة بعععع   اكخعععع ل سا جةئحعععع  سععععف 

سععععععاا  لقععععععنرات ةا خععععععنسةت فععععععي نةلعععععع  افشعععععع ي اك اكعضععععععةء فععععععي بنععععععةء ةزدزيععععععز  ةاسععععععندة   ا

 ةالطوارئ ةالكوارثي ة نقن  بةلشكا  ا جزيل لؤنةل ال ي سةهتر بنعو سخي لؤبر ةسج 

نشععةء  ععدك  ل  ععة ي دععة ر  ي ة سطعع ا الوكةلعع  ل  سععؤطن لااقععن ا    ندععاب عععف تععة  ععو  أ

عةمليعععععع  لؤتخنبععععععرات الوطنيعععععع  لنحن ععععععن سسععععععلدةت اكسععععععاا  ا حيوا يعععععع  املصععععععنر  الدععععععةبا  

للحعععععععنة  ةرصعععععععنهة ةزدقك عععععععة ةالكشعععععععل املدكعععععععا عن عععععععة عنعععععععن  قعععععععة  النفةععععععععل بععععععع   اللشعععععععا 

ةا حيوا عععةت، ةال عععي ب  عععل سعععندتل ع ععع  زدزيعععز ةاتكععع   العععنةل االعضعععةء ع ععع  النصعععنت 

ي االسعععاا  ا حيوا يععع  املصعععنر فعععي املسعععنقدل، ةقعععن اقعععنسر السعععؤطن  بطؤععع  إ را  لنفشععع 

سشععاةت لؤندععةة  النقبععي لدنععةء قععنراد ة فععي هععذا املجععةل لنععنتكف سععف اال ضععتة  إلعع  الشععدك  

 الدةملي  لؤتخنبرات الوطني  

 سدة   الائ  

ةحعع  سععة اععن  عؤيععو  إ  االسععنخنا   السععؤلي لؤطةقعع  النوةيعع  نعع  سععية ت  جتيععع الععنةل 

 ةبتعععة  خعععن  اطؤدعععةت العععنةل االسعععلح  النوةيععع ،  ا تشعععةراملعععة   الاابدععع  سعععف سدةهعععن  ععععن  

هتيعع  الععنةر ة   ععن هنععة ع عع  أ  عضععةء فععي الوكةلعع  ةاحقيعع  أهععناحية  ال تةئيعع  الوطنيعع اك 

لذري  في  قل ا خبعرات ةالنقنيعةت ة ععو العنةل االذت اضطؤع بو الوكةل  النةلي  لؤطةق  

السعؤتي  لؤطةقع  الذريع  ةع ع  أهتيع  با عةسج  االسنخناسةت تسجةال سخنؤل عضةء في اك 

 ال  س  بشكل  حق  النوا   ب   أنشط  الوكةل  املةلي  الندةة  النقبي ة عتو بةملوار  
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 الائ   سدة  

سةر الشععععةسل فععععي سععععلح  النوةيعععع  ة  رهععععة سععععف أسععععلح  الععععنطقعععع  خةليعععع  سععععف اك إنشععععةء سنإ  

 ةس  سف  أالشاا اك 
د
 كةحية

د
أة الل ن عن  سعلح هعذ  اك  اسنخنا ضن  و أ   دطي ضتة ة

ةاكسععف ةزدزيععز  ظععة   ععزت السعع ح ةيدتععل ع عع  اونيععن ا جيععو   حععو السعع    ،بةسععنخناسية

 ا تشععععةر هععععن  عععععن  عؤيععععو املععععة   السععععةبد  سععععف سدةالنععععوةت ةحعععع  سععععة اععععن   ةعععععن  اال تشععععةر 

 ،اكسلح  النوةي 

ملعععع اتا إنشععععةء سنطقعععع   ةلعععع الععععنةر  اك  بةندقععععة تععععة  سععععؤطن  عُ ةسععععف هععععذا املنطؤعععع ، اانعععع  

ةسععععع  خةليعععع  سععععف اكسعععععلح  النوةيعععع  ة  رهععععة سعععععف أسععععلح  الععععنسةر الشعععععةسل فععععي الشععععاا اك 

الشععقيق  ةالععذت عقععن بائةسعع  املتؤكعع  اكر  يعع  الية ععتي  ةالععع   الصععة ر عععف املعع اتا ، 

ل بتوجعععع  قععععاار ا جتديعععع  ةذلعععع  2019 ععععوحتبر  22إلعععع   18فععععي  يويععععور  خعععع ل الف ععععر  سععععف 

 تععععة نشععععين بتشععععةر   الوكةلعععع  النةليعععع  لؤطةقعععع   ، 546/63املنحععععن  رقععععو ) لألسععععوالدةسعععع  

  الذري   تااق  في امل اتا

تععة  إلعع  عقععن الععنةر  ال ة يعع  ملعع اتا إنشععةء سنطقعع  خةليعع  سععف اكسععلح  انطؤععع سععؤطن  عُ ة 

بائةسععع   ةلععع  الكويعععر النوةيععع  ة  رهعععة سعععف أسعععلح  العععنسةر الشعععةسل فعععي الشعععاا االةسععع  

  الشقيق  

  ، أاتبى مل اتا ة هذا كل النوحي  ةالنجةح  ةفي ا خنة 

 سدة   الائ  
د
    ة كاا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


