
 

ذّیشـــّ تتذاسک تخاطش اهادٍ ګی ُا   

يـــــضب ّطـــــــالی حــــغ ػـــــهجو  

 

یْی تطکیالت هْقت اًسجام اػضای حضب ّطي دس ضِش  کاتل دایش ضذیجلسَ کویتَ  اجشا  

 

ػضای حضب ّطي دس ضِش کاتل  اهادګی ُا تشای تذاسک ّ تذّیش هجوغ ػالی حضب کویتَ اجشاییْی تطکیالت هْقت اًسجام ا  

 ّطي سا  هْسد تشسسی قشاس داد

تؼذ اص تصْیة اجٌذای پیطٌِادی دس فضای  تاّسی هسْل تطکیالت هْقت دایش ګشدیذ  جلسَ کَ تحت سُثشی هحتشم هیش افغاى 

 :دسیي ًطست  ۰دّستاًَ  کاس خْد سا اغاص کشد

 لسات اخیش سکشتشیت ضْسای هشکضیګضاسش ج -

 ۰کَ تشای ضشکت دس  هجوغ ػالی حضب ّطي اظِاس اهادٍ ګی هیکٌٌذ یپشّسَ  پیطیشد هزاکشات ّ تفاُوات تا ساصهاًِای  -

 .حقْقی ّ اداسی  پشّسَ ثثت ّ ساجستش حضب ّطي  اسصیاتی جْاًة هختلف  -

 ۰هْسد اسصیاتی ُوَ جاًثَ قشاس ګشفت 

لیغات، هالی، ًظاست ّ کٌتشّل،  هزاکشات تا احضاب ّ ساصهاًِای سا پیشاهْى  هسایل  تطکیالتی، تث  سکشتشیت  جلسَ ګضاسش 

ي استقاهت ُای کاسی  یسیاسی  سا کَ تا حضْس هسْلیي ایي تخص ُا اسایَ ګشدیذ استواع ًوْدٍ تؼذ اص تحث ،  تثادل ًظش ،   تؼی

 ۰تاییذ ًوْد ّ سپشدى ّظایف هطخص

َ اجشاییْی  تؼذ اص تحث پیشاهْى پیطثشد هزاکشات تا احضاب ، ساصهاًِا ّ حلقات سیا سی کَ تش اساط  اػالهیَ کویسیْى ویتک -  

تذاسک ّ تذّیش هجوغ ػالی حضب ّطي اهادګی خْد سا تشای ضشکت دس هجوغ ػالی حضب ّطي اتشاص کشدٍ اًذ، تصاهیین الصم ػولی 

َ تَ ُوَ سفقا ّظیفَ سپشد تا  دس هطاتقت تا  تصاهین ّ فیصلَ ُای جلسَ اخیش اتخار ًوْدٍ ضوي اتشاص سضایت اصیي پشس

کویسیْى تذاسک ّ تذّیش هجوغ ػالی حضب ّطي کاس تطذیذی سا تا هشاجؼَ هستقین تَ احضاب ، ساصهاًِا ّ حلقات کَ تا ٌُْص 

تاقیست تَ استفادٍ اص ضیْ کَ    ٍ ّ دس فشصتخْد سا اػضای حضب ّطي هیذاًٌذ ّ تَ تٌیاد ُای فکشی اى اػتقاد داسًذ اغاص ًوْد

ّظیفَ  تضسګ ،   توثاتَ   تذّیش هجوغ ػالی  حضب ّطي سا سیاسی ّ تطکیالتی دس داخل ّ خاسج کطْس کاس ُا ّ اضکال هختلف

 ۰تَ اطالع ُن اػضای حضب ّطي تشساًٌذ  هلی ّ تاسیخی

ثثت ّ ساجستش حضب ّطي ّ اتخار تذاتیش ػولی دسیي ساتطَ فیصلَ  کویتَ اجشاییْ ی  ُوچٌاى تا تشسسی  پیطٌِادات هثٌی  تش - 

 ۰ًوْد کَ کاس تطذیذی سا  پیشاهْى ایي هسلَ اغاص ًوْدٍ ّ ًتیجَ اجشاات خْیص سا تَ جلسَ ضْسای هشکضی ګضاسش دُذ

ّالیات ،  هشکض ، ت دسجلسَ  تا تشسسی  ُای ُوَ جاًثَ   دس ساتطَ تا تذّیش جلسات فْ ق الؼادٍ  ّاحذ ُای اًسجاهی تطکیال 

تاهیي سّاتظ تا  ساصهاًِا  تا سطح ّاحذ ُای اّلیَ تطکیالت هْقت   ّ تادس ًظشداضت  اضکال  ضِش ُا، تِثْدّلسْالی ُا  ّ 

، تا تصْیة  تذاتیش  ػولی  کاس خْد سا هْفقاًَ  اًکطافات تؼذی تطکیل کویسیْى هطتشک تذاسک ّ تذّیش هجوغ ػالی حضب ّطي

 پایاى داد


