ب ـالغ
في إظار جدبؼ مخزجاث اجخماع لجىت الخيسُو اإلازكشٍت اإلاىػهذ بخارٍخ  12ماًى ،1212
والذي جهزر غلى إثزه الػىدة للػمل بمداكم اإلاملةت شضلل جذرٍيي وقو مزاخل سمىُت مدذدة
جبػا لخعىر الحالت الىبائُت ببالدها ،غهذث لجىت الخيسُو اإلازكشٍت اجخماغا بمهز اإلاجلس
ألاغلى للسلعت الهضائُت ًىم الاثىين  22مدزم  2441مىاقو  12غضذ  1212جزأسه
السُذ الزئِس اإلاىخذب للمجلس وخضزه السُذ رئِس الىُابت الػامت والسُذ وسٍز الػذل
والسُذ رئِس جمػُت هُئاث اإلادامين باإلاغزب ،خصص لخهُُم هخائج جذبير اإلازخلت السابهت
واسدضزاف اإلازخلت اإلاهبلت.
خالل هذا الاجخماع ونكذ اللجىت غلى جعىر الحالت الىبائُت ببالدها ،وما حػزقه في آلاوهت
ألاخيرة مً مىحى جصاغذي غير مسبىم في غذد ؤلاصاباث والىقُاث ،كما كان الاجخماع
مىاسبت السخدضار روح الخعاب اإلاللي السامي بمىاسبت الذكزي  76لثىرة اإلالك والضػب
ّ
ومضامُىه ؤلاوساهُت الػمُهت ،والذي دغا قُه صاخب الجاللت هصزه هللا وأًذه إلى الخػبئت
الضاملت والُهظت والاهخزاط الىظني الخام للل الكػالُاث للخصذي لهذا الىباء.
وبػذ ههاش مسخكُض وجاد ومسؤول ،والذي ثمىذ مً خالله اللجىت الىخائج ؤلاًجابُت
والهامت التي جدههذ خالل اإلازخلت السابهت ،والتي جميزث باهخزاط كل ملىهاث مىظىمت
الػذالت في الجهىد اإلابذولت إلاداصزة جكش ي وباء كىروها بهعاع الػذل وضمان خسً جنزًل
الخذابير اإلاخخذة ،قئن اللجىت جذغى لجً الخيسُو اإلادلُت غلى مسخىي مداكم الاسخئىاف إلى
ما ًلي :


إملاهُت غهذ الجلساث وجهذًم الخذماث في ظل الخذابير الصحُت اإلاخىقزة واخترام
صزوط السالمت.
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جىظُم الجلساث وجدذًذ غذد اإلالكاث بما ًضمً غذم جضخم الهضاًا واخترام
الخباغذ الاجخماعي.



ججذًذ الالتزام بضزورة الاخترام الصارم للل الخذابير الاختراسٍت والىنائُت اإلاهزرة مً
ظزف السلعاث الػمىمُت.



مىاصلت الػمل بىظام اإلاداكمت غً شػذ باليسبت لهضاًا اإلاػخهلين مؼ الحزص غلى
ججىٍذها بالضلل الذي ًدهو ضماهاث اإلاداكمت الػادلت ،مؼ الخأكُذ غلى مبذأ
الاخخُارٍت في اللجىء إليها.



مىاصلت لجان الُهظت بمخخلل اإلاداكم غهذ اجخماغاتها مً أجل ضمان الخنزًل
السلُم للخذابير اإلاخخذة.



ضزورة اسخمزار اإلازقو الهضائي في أداء مهامه بالىجاغت اإلاعلىبت في إظار الحزص غلى
ألامً الصحي للجمُؼ ،والحكاظ غلى الاسخهزار الاجخماعي والخماسك بين كل اإلالىهاث
داخل الهعاع ال سُما في هذه الظزقُت الحساست التي جمز بها بالدها.



الحزص غلى دغم وحشجُؼ اسخػمال الىسائل الخةىىلىجُا الحذًثت في الػمل
باإلاداكم ،مؼ جكػُل مسعزة الهاض ي اإلاهزر في اإلاساظز الةخابُت.




الدشجُؼ غلى الاسخكادة مً الخذماث الهضائُت اإلازنمىت غً شػذ.
مىاصلت لجان الخيسُو اإلادلُت غهذ اجخماغاتها شضلل مىخظم ،واجخاد ما ًلشم مً
جذابير بخصىص هىغُت الهضاًا اإلاذرجت وجدذًذ غذد الجلساث ومىاغُذها وغذد
اإلالكاث والخذماث الهضائُت اإلاهذمت .....مؼ اسخدضار خصىصُت كل مدةمت غلى
خذة وجعىر الحالت الىبائُت.

واغخبارا لحساسُت ودنت اإلازخلت التي ججخاسها بالدها ،قئن لجىت الخيسُو اإلازكشٍت ججذد
دغىتها إلى كل اإلاخذخلين في مىظىمت الػذالت إلى اإلاشٍذ مً الخػبئت والُهظت والالتزام بالخذابير
الىنائُت اإلاهزرة مً ظزف السلعاث الػمىمُت إلاىؼ اهدضار غذوي الىباء الذي خصذ وماسال
ًدصذ أرواح الػذًذ مً اإلاىاظىين ،سائلين هللا حػالى أن ٌضملهم بىاسؼ رخمخه وَسةنهم
قاسح جىاجه وَضكي جمُؼ اإلاصابين وٍدكظ بلذها مً هذا الىباء.
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