
انًثهغ انُمغح يالحظح انُشاط أٔ انًششٔع أيٍٛ انًال انشئٛـظ اعى انجًؼٛــح خ.س

2

ػذو إسفاق - َٕػٛح اإلػاَح - ذحذٚذ ػذد انًغرفٛذٍٚ 

- انًكٌٕ )انرمشٚش األدتٙ تًالحظح حٕل انذٔساخ 

2017انرمشٚش انًانٙ ال ٚضى دػى  - (انًغرفٛذٌٔ
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انجًؼٛح ذُشظ فٙ يجال سٚاضح األشخاص انًؼالٍٛ ٔال 

ذرٕفش ػهٗ شٓادج انجايؼح

االْرًاو تانشخض انًؼاق فٙ ذُشٛغّ ٔذكُّٕٚ فٙ انًجال 

انشٚاضٙ
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انؼُاٚح تانغفم ٔانًشأج رٔ٘ اإلػالح انحشكٛح فٙ يخرهف 

ذُظٛى - إحذاز يشاكض انشػاٚح االجرًاػٛح - انًجاالخ 

انًخًٛاخ انظٛفٛح ٔذذتٛش يحاستح األيٛح

كهًٙ النح ششٚفح انششٚف جذٔتٙ
ج انفذسانٛح انٕٛعفٛح نجًؼٛاخ األشخاص رٔ٘ 

اإلػالح انحشكٛح
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ج انظفاء ٔانغشٔس نألشخاص رٔ٘ االحرٛاجاخ 

انخاطح
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