
                                           
 

 
نواعتلا ةدا=ز وحن لادتعا زكرمو با5رإلا ةحفا/مل ةدحتملا ممألا زكرم  

 
 بتكمل عباتلا )UNCCT( باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرم نم ٌل( سمألا% ماق – 2021 ل$#بأ 2 ،كرو$+ين ،ضا$#لا
 مهافت ةركذم عيقوتب ؛)لادتعا( فرطتملا ركفلا ةحفا8مل MNلاعلا زكرملاو ،)UNOCT( باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا
[\ نواعتلا زYZعتل

N ف_نعلا فرطتلاو باهرإلا ةحفا8مو عنم )PCVE( امثيحو امدنع fفg]
N إ كلذk باهرإلا. 

 
 ريدملاو ،باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألل ماعلا [usمألا ل_كو ،فوكنوروف rsمfدالف د_سلا لnِق نم مهافتلا ةركذم عيقوت مت
 rsفسلا kNاعم دهش دقو .يرمشلا روصنم .د ،لادتعا زكرم ماع [usمأ ةداعس [yusو ،باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرمل يذ_فنتلا

 س�ئر هتفص% اًضfأ ةركذملا عيقوت ةدحتملا ممألا ىدل مئادلا ةfدوعسلا ة_�yعلا ة�لمملا بودنم ،MNلعملا �sحf نب �دnع
 .باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرمل يراش�سالا سلجملا

 
fس فتا8تلا �ع لادتعا زكرمو باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرم مزع مهافتلا ةركذم عيقوت لثم�Zًدوهج معدل ا 
[\ kNودلا عمتجملا

N و باهرإلا ةفآ ةجلاعم\]
N اسم نمض قبس ام جردني ث_ح .ةفرطتملا را8فألا راش�نا عنم�N ممألا زكرم 

 فرطتلاو باهرإلا ةحفا8مو عنم �ع لمعت ��Nلا [rsمتلا ز�ارم نمضو [usب kNودلا نواعتلا زYZعتل باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا
 .ف_نعلا

 
[gفتس

N إ ة_قافتالا ەذهk راشم عضوZشم عــــrب ام ةك�us] فرطلاus] سا قيبطت معد اهنأش نمrة_ملاعلا ةدحتملا ممألا ة_ج_تا� 
[\ تاردقلا ءان�ب ةقلعتملا ةطش�ألا ةك�rشملا عــــZراشملا لمش�سو .باهرإلا ةحفا8مل

N سالا تالاصتالا لاجمrعنمل ة_ج_تا� 
 جــــZورت باnشلا كا̈§إ لوح �Nولا عفر تالمح بناج kإ ؛ة_باهرإ ¦ضارغأل تن�rنإلا مادختسا ةحفا8مو ف_نعلا فرطتلا
  .باهرإلا اfاحض معدو حماس�لا

 
\]
N )د?ع =>فسلا 89اعم بحر هتملA نب CحE= لعملاH9 ب مهافتلا ةركذم عيقوتبus] فرطلاus]. )ئرلا رودلا �ع د�أ ام�¬N 
 ةدحتملا ممألا زكرم عم مويلا مهافتلا ةركذم عيقوت" نأ% داشأو ،[rsمت زكرم ِەراnتعا% باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرمل
 ."باهرإلا ةحفا8مل رمتسملا اهما[�rلاو ةfدوعسلا ة_�yعلا ة�لمملل rsب�لا مامتهالا سكعf باهرإلا ةحفا8مل

 
 
OP فوكنوروف =>مCدالف د_سلا ركذو

9 Qب ەذه مهافتلا ةركذم لثمُت" :هتملus] زكرمو باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرم 
 ىدل ة[rsمتملا صئاصخلا نم ةدافتسالا بناج kإ ،[usتمظنملا [usب ة_لمعو ةمادتسم ة�ا̈§ ةماقإل انتطخ ةقالطنا لادتعا
[\ [usبناجلا نم ٍل(

N و ل_لحتلاو ة_نقتلا تالاجمyةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرم نم ل( نكمت´س .ة_ملاعلا تاردقلا ءان 
[\ [rsمت ز�ارم( انلامعا صخf ام_ف رفاضتلا هجوأ داجfإ نم مهافتلا ةركذم لالخ نم لادتعا زكرمو باهرإلا

N ةحفا8مو عنم 
[\و ف_نعلا فرطتلا

N ف_نعلا فرطتملا ركفلا راش�نا ةحفا8م% قلعتي ام_ف تاسرامملا لضفأ ةكراشم." 
 

[\ لادتعا زكرم ما[�rلا �ع يرمشلا روصنم .د ةداعس د�أو
N سا معدrباهرإلا ةحفا8مل ة_ملاعلا ةدحتملا ممألا ة_ج_تا�. 

[\ مويلا ەدسجن ام وهو"
N لاو نواعتلا% لمعلل لادتعا زكرم نم اً_عس ،مهافتلا ةركذم �ع عيقوتلاµ̈جهنمم ل8ش¶و اًعم ة�ا 

 ".ةوجرملا ةل_�نلا فادهألا قيقحتل كلذو ،ة_نقتو ة_مالع·و ة�Zكف تاموقم نم زكرملا كلمf ام% ة_فا�rحإ لy8و قيقدو
 

******* 

  



                                           
 

 

 )لادتعا( فرطتملا ركفلا ةحفا`مل H9لاعلا زكرملا لوح

[\ لادتعا زكرم ءاش�إ مت
N 21 2017 ويام \]

N دوعسلا ةمصاعلاfلا ة�Zاعرلا تحت ضاfمرحلا مداخ نم ة_ماسلا ةus] لاµ̈Zفus] 
 لمعت .)ة_مقر – ة_مالعإ – ة�Zكف( تازكترم ةثالث ¿rع فرطتملا ركفلا ةرهاظ ةهجاوم فدهب زYZعلادnع نب ناملس كلملا

ةعمتجم تازكترملا ەذه
ً

 كراشÄ وأ طnتري وأ بس�ني نم ل( عنمو ةحفا8مو ەراثآ نم دحلاو فرطتملا باطخلا ضحدل 
 معد kإ ةفاضإ ،شÄاعتلاو حماس�لاو لادتعالا ةفاقث زYZعتو �Nولا ةداZز �ع زكرملا لمعf ،ىرخأ ٍةهج نمو .هتاطاشÅب
Z8̈§و اًعجرم نوكf نأل لادتعا زكرم فدهي .بناجلا اذهب ة_لودلا دوهجلا

É
[\ اً_س�ئر ا

N تو ل_لحتو دصرو ةحفا8مÅةهجاومو ؤب 
 .ةلصلا تاذ تامظنملاو تاموكحلا عم نواعتلا بناج kإ ،فرطتملا ركفلا عنمو

 

 

 (UNOCT) باhرإلا ةحفا`مل ةدحتملا ممألا بتكمل عباتلا (UNCCT) باhرإلا ةحفا`مل ةدحتملا ممألا زكرم لوح

 يP=>لجنإ - qr9رع 

 مت ث_ح ،)UNOCT( باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا بتكمل(UNCCT) باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرم عب�ي
[\ ەؤاش�إ

N يدا_قلا رودلا% عالطضالل 2017 ماع \]
N لجأ نمو ،باهرإلا ةحفا8م% ةقلعتملا ةماعلا ة_عمجلا ماهم ذ_فنت 

[\ تاردقلا ءان�ب صاخلا ةدحتملا ممألا معد مfدقت زYZعت لجأ نمو ؛رفاضتلاو قيسÅتلا [usسحت
N باهرإلا ةحفا8م لاجم 

[\ [rsمت زكرم هتفصyو باهرإلا ةحفا8مل ةدحتملا ممألا زكرم رفوي .ءاضعألا لودلل
N باهرإلا ةحفا8م لاجم )CT( و\]

N 
[\ اًروطت �rÏألا معدلا رفوي ،)PCVE( ف_نعلا فرطتلا ةحفا8مÎعنم لاجم

N عت لالخ نم ،ءاضعألا لودلل تاردقلا ءانبYZز 
 ثاح%ألل صرف rsفوت ¿rع كلذ متي .باهرإلا ةحفا8مل ة_ملاعلا ةدحتملا ممألا ة_ج_تا�rسا قس�مو نزاوتم قيبطت
[\ ام% ،ةعئاشلا تال_لحتلاو

N دحت كلذfباهرإلا ةحفا8م تاÎةكراشملاو ،ف_نعلا فرطتلا ةحفا8مو عنم \]
N لفاحملا 

[Òدملا عمتجملا لفاحمو ة_مfداÑألا تاn8شلاو
N. 


