
 

 

  ة*عوبسألا ة*ج*لخلا ة%$#لا
  لول=أ ; :9مت6س ١٣-٨
  افولاGوز الوك*ن :دادعا

  ساس دمحأ :ةمجرت
 
 
 

 نQRحOلا
@P كراشM ،ةف:لخ لآ دمحم نب دمحأ نب دلاخ A@?5<ح>لا ة:جراخلا ر5زو ــ 01مت-س ١٠ ،ءاثالثلا

A لودلا ةعماج سلجمل ١٥٢ مقر ة5رودلا ةسلجلا 
 تزكرو ،ة:Y<علا لودلا دض اهتاlاهتنا بiسh ة5<طقلا ةرf5جلا ةانق دض ن5<ح>لا ةلود ل>ق نم ةمدقملا ىوكشلا ةسلجلا تشقان ث:ح ،ة:Y<علا
اض�أ سلجملا نادأ ام{ .رارقتسالا ضz5قتو ة:فئاطلا sع ض5<حتلل ةقفلملا را>خألا م:معتو ة:باهرإلا تاعامجلل اهتفاضتسا sع ءوضلا

�
 لخدت 

@P ناريإ
A اريالا يروثلا سرحلا ق5<ط نع باهرإلا معدو ة:فئاطلا ةراث�و ،ن5<ح>لل ة:لخادلا نوؤشلا�@

A ،ب5<هتو ،� بزحو قحلا لهأ بئاصع 
@P ن5<ح>لا ة�لممل همعد نع برعأو ، ة�لمملا �إ تارجفتملاو ةحلسألا

A ح>Yباهرإلا دض اهــ. 
 

�ادر  ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملا  ه:لإ  تعد  يذلاو  �Aالسإلا  نواعتلا  ةمظنمل  ئراطلا  عامتجالا�  ن5<ح>لا  ت>حر  )01مت-س( -  لول�أ  ،ءاعYرألا ١١ 
ةلاح   P@

A �Aا:س  دعوك  كلذو  ة:Y<غلا  ةفضلا   P@
A ت:ملا  رح>لا  لامشو  ندرألا  يداو  مض�  وها:ن�ن  @¡ ما:�ب  sA:ئا¢إلا  ءارزولا  س£ئر  دهعت  sع 

نأ  ركذ�  01مت-س ٢٠١٩.   ١٥ P@
A ةدج   P@

A �Aالسإلا  رمتؤملا  ةمظنم  رقم   P@
A ءاضعألا  لودلا  ة:جراخ  ءارزو  عمتج:س  .01مت-س   ١٧ P@

A ه�اختنا  ةداعإ 
.وها:ن�ن  تاح  5§ت نادأ  �Aالسإلا  رمتؤملا  ةمظنمو  1̈A:لخلا  نواعتلا  سلجم   

 
،ءارزولا  س£ئرل  لوألا  بئانلاو  sعألا  دئاقلا  بئان  ،ةف:لخ  لآ  دمح  نب  ناملس  ¡0مألا  نأ  دهعلا  �Aو  ناويد  نلعأ  01مت-س –  ،س£مخلا ١٢ 

.بمارت  دلانود  س£ئرلا  كلذ   P@
A ام�  ،@¡ يك5<مألا  @¡ لوؤسملا  نم  ددع�  ¬»تل:س 

A ث:ح  ،ةدحتملا  تا�الولا  �إ  ة:مسر  ةرا5ز   P@
A رفاس£س  . 

 
تTURلا  

،ةدحتملا  تا�الولا   P@
A @»ش�سم  نم  ،اًماع  رمعلا 90  نم  غلا>لا  ،حا>صلا  رباجلا  دمحألا  حا>ص  ت�z5لا  ¡0مأ  جــــ5<خت  01مت-س – ،ةعمجلا ١٣ 

.ة:حصلا  هتلاح  روهدت  طسو  ة:بط  تاصوحف  ءارجإل  عzبسألا  اذه  نم  قباس  تقو   P@
A هلاخدإ  مت  ث:ح   

.عzبسألا  سفن   P@
A ەدقع  ررقملا  نم  نا{  يذلا  بمارت  دلانود  5A̧<مألا  س£ئرلا  عم  ¡0مألا  هعامتجا  ل:جأت  ّمت  دقو  اذه   

 
نامُع ةنطلس   

ةدحتملا  ة:ناط015لا  ة�لمملل  ةع�اتلا  ةz5جلا  تاوقلا  عم  ةك¬0شم  تاروانم   P@
A  Mكراش @�امعلا 

A A«لملا  وجلا  حالس   - 01 مت-س لول�أ ¼  ،دحألا ٨ 
رهشلا  نم  ¿¾ع  عساتلا  ¬?ح  ك¬0شملا  يوجلا  ب5ردتلا   Mرمتس نأ  ررقملا  نم  .نامع  بونج   P@

A ةz5جلا  ت5<مث  ةدعاق   P@
A ةدحتملا  تا�الولاو 

.يراجلا   
 

ي¾zÀسلا  ةلودلا  ر5زو  د>ع � ،  نب  يولع  نب  فسوي  ،ة:جراخلا  نوؤشلا  نع  لوؤسملا  @�امعلا 
A ر5زولا  ¬»تلا  01مت-س -  لول�أ ¼  ،@¡ نثالا ٩ 

.ة:لودلاو  ة:م:لقإلا  ا�اضقلا  ةشقانمل  كلذو  ،ف:نج   P@
A لz5سÀ¡0ب  لاÂسا�  ة�داحتالا  ة:جراخلا  ةرازول   

 
نمألاو  عافدلا  ضرعم   P@

A  Mكراش يد:عسوبلا  براح  نب  دوعس  نب  رد�  د:سلا  عافدلا  نوؤش  نع  لوؤسملا  @�امعلا 
A ر5زولا  01مت-س -  ،ءاعYرألا ١١ 

لالخ  .سالو  @¡ ب  عافدلل  ةدحتملا  ة�لمملا  ة:جراخ  ر5زو  عم  ¬»تلا  ثدحلا  شماه  sعو  .نمألاو  عافدلا  عاطق   P@
A دئار  ثدح  وهو  ،�Aودلا 

ة015لا  مظنلا   P@
A ام:س  ،عافدلا ال  لاجم   P@

A نواعتلا  زf5عت  sع  ة:ك¬0ل ،  ة:عافدلا ا تاعانصلا  س£ئر  ،¡0مد  ل:عامس�و  يد:عسوبلا  قفاو  ثدحلا 
. ة5<ح>لاو  

 
رطق  ةلود   

ف:�س  ادنلوه  ة:جراخ  ر5زو  @�اث ، 
A لآ  نمحرلا  د>ع  نب  دمحم  يرطقلا  ة:جراخلا  ر5زوو  ءارزولا  س£ئر  بئان  ل>قتسا  01مت-س -  ،س£مخلا ١٢ 

�ا  ةجاحلا  ،Æ1Aراخلا و  رامث�سالاو  ناسÇإلا  قوقحو  ة:م:لقإلا  تاروطتلا  �إ  ةفاضإلا�  ة:ئ  انثلا ة�داصتقالا  تاقالعلا  ةشقانمل  ةحودلا   P@
A كول� 

.تالاجملا  ەذه   P@
A ة:فافشلا   

 
ة=دوعسلا  ة*Q̂علا  ةTلمملا   

 P@
A ةقاطلل  �اد�دج  �ار5زو  زf5علا  د>ع  نب  ناملس  نب  زf5علا  د>ع  ¡0مألا  دوعس  لآ  زf5علا  د>ع  نب  ناملس  يدوعسلا  كلملا  @ّ¡ ع  01مت-س -  ،دحألا ٨ 
ةرازو  ةلÂ:ه  ةداعإ  رمتسملا  طاش�لا  نم  ءزجك  ةوطخلا  ەذه  تءاجو  ماع ٢٠١٦.  ذنم  بصنملا   P@

A نا{  يذلا  ،حلافلا  دلاخل  افلخ 
�

،ة�لمملا 
رياني  نم ١  اًرا>تعا  ة:ندعملا -  ةو0Íلاو  ةعانصلا  ةرازوو  ةقاطلا  ةرازو  @¡ مسق -  �إ  اهم:سقت  متÎس  A¬?لاو  ،ة:ندعملا  ةو0Íلاو  ةعانصلاو  ةقاطلا 

نامثع  ¢ا:  ة�دوعسلا ب وكمارأ  ،طفنلل  جتنم  Ï01أ  ملاعلا  لودل  س£ئر  نا{  يذلا  حلافلا  لاد>�سا  مت  ،رهشلا  اذه  نم  قباس  تقو  @Pو 
A  .٢٠٢٠

.قباسلا  يدا:سلا  ماعلا  رامث�سالا  قودنص  س£ئر  ،نا:مرلا   
 
 



 

 

اسÇرف  ة:جراخ  ر5زوب  ¡0بجلا  دمحأ  نب  لداع  ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملا   P@
A ة:جراخلا  نوؤشلل  ةلودلا  ر5زو  عمتجا  01مت-س -  لول�أ ¼  ،ءاعYرألا ١١ 

ة:نطولا  ة:عمجلا  ¡0بجلا  راز  ام{  .ة:م:لقإلا  تاروطتلا  رخآو  ة:ئانثلا  تاقالعلا  ةشقانمل  سÀرا�   P@
A نا5رد ،  ول  ف�إ  ناج  ة:Yوروألا  نوؤشلاو 

ة:ئانثلا تاقالعلا  زf5عت  ل>سو  ة:م:لقإلا  تاروطتلا  ةشقانمل  @¡ يسÇرفلا  باونلا  نم  د�دعلا�  ¬»تلاو  ة:سÇرفلا  . 
 
 

اهيف  ¬»تلا  ث:ح  ،ص01ق  �ا  ةرا5ز   P@
A لص�  فاسعلا  د>ع �  نب  زf5علا  د>ع  نب  م:هاربإ  يدوعسلا  ة:جراخلا  ر5زو  01مت-س –  ،ءاعYرألا ١١ 

نم  �وألا  ةراf5لا  ەذه  دعت  ث:ح  .ن5<خآ  @¡ يص01ق  @¡ لوؤسمو  سد:لودوتسÀ<ك  سوك:ن  ةتيجر  اخ ر5زوو  سدا:ساتسانأ  سوك:ن  دال>لا  س£ئرب 
ة:ف:كو  ،ةحا:سلاو  تارامث�سالا   P@

A ةصاخ  ،ة:ئانثلا  تاقالعلا  رz5طت  قرط  نافرطلا  ثحا>ت  ث:ح  .ةرf5جلا  ةلودلل  ىوتسملا  ەذهب  اهعون 
وه  �1Aوروألا  داحتالاو  ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملا  @¡ ب  نواعتلا  نإ  سد:لود  وتسÀ<ك لاقو  .باهرإلاو  فرطتلا  لثم  ،ةك¬0شملا  تا�دحتلا  ةهجاوم 

.ة:م:لقإلا  تا�دحتلا  عم  لماعتلا  حاتفم   
 

¡0م�دالف  باهرالا  ةحفاÂمل  ةدحتملا  ممألل  ماعلا  @¡ مألا  ل:كو  مويلا  متتخا  ،ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملا  ةوعدل  ة:بلت  01مت-س -  ،س£مخلا ١٢ 
باهرإلا ةحفاÂمل  ةدحتملا  مم  ألا بتكم  س£ئر  ،فوكنوروف   (UNOCT) باهرإلا ةحفاÂمل  ةدحتملا  ممألا  زكرمل  يذ:فنتلا  ريدملاو   

(UNCCT)  مئادلا لثمملا  Øلعملا  د>ع �  ¡0فسلا  �Aاعم  فوكنوروف  د:سلا  قفار  .ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملل  @¡ موي  تقرغتسا  ةرا5ز 
ةدحتملا  ممألا  زكرم  ريدم  ناخ  ¡0جناهج  د:سلاو  ،زكرملل  يراش�سالا  سلجملا  س£ئرو  ةدحتملا  ممألا  ىدل  ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملل 

باهرإلا ةحفاÂمل  . 
ةمهاسم�  فوكنوروف  داشأو  .ن5<خآ  @¡ ب  نم  ،ة:جولويد�إلا  برحلا  زكرمو  )لاد�إ(  ةفرطتملا  ة:جولويد�إلا  ةحفاÂمل  ØAلاعلا  زكرملا  رازو 

فاسعلا د>ع �  نب  زf5علا  د>ع  نب  م:هاربإ  يدوعسلا  ة:جراخلا  ر5زو  عم  هئاقل  لالخ  باهرإلا  ةحفاÂمل  ةدحتملا  ممألا  دوهج   P@
A ة�لمملا   

 
 

ةدحتملا  ة*Q̂علا  تارامالا   
،�1Aونجلا  �Aاقتنالا  سلجملاو  ة:نم:لا  ةموكحلا  درب  ة�دوعسلا  ة:Y<علا  ة�لمملاو  ةدحتملا  ة:Y<علا  تارامإلا  ت>حر  01مت-س -  لول�أ ¼  ،دحألا ٨ 

.نم:لا  بونج  ةوبشو  @¡ بأو  ندع  تاظفاحم   P@
A ة¡0خألا  تاlا>�شالا  ءاهنإل  ،ةدج   P@

A راوح  ءارجإ  �إ  ةوعدلا   hنأش  
 

لآ  د�از  نب  دمحم  دقع  ،01مت-س  @¡ ب ٩ و ١٢  1A?ظ  وبأ   P@
A دقع  يذلا  ةقاطلل  ن5¿¾علاو  عبارلا  ØAلاعلا  رمت  ؤملا شماه  sع  01مت-س -  ،@¡ نثالا ٩ 

س£ئرلاو  ةرادإلا  سلجم  س£ئر  @�اz5ب ، 
A ك5<تا�  عم  تاثداحم  ة:تارامإلا  ةحلسملا  تاوقلل  sعألا  دئاقلا  بئانو  1A?ظوبأ  دهع  �Aو  ،نا:هن 

ةفاضإلا�  ةدحتملا  ة:Y<علا  تارامإلاو  اسÇرف  @¡ ب  ة:ئانثلا  تاقالعلاو  كوندأ  ةعومجمو  لاتوت  @¡ ب  نواعتلا  صرف  لوح  لاتوت ،  ةك¿¾ل  يذ:فنتلا 
ة:م:لقإلا تاروطتلا  رخآ  �إ  . 

 
 P@

A ة:س£ئرلا  لوصألاو  تارامث�سالا  ةرادÚب  ةفلÂملاو  1A?ظوبأ  ةموكحل  ةكولمملا  ،ةقاطلل  1A?ظوبأ  ةسسؤم  تنلعأ  01مت-س -  ،س£مخلا ١٢ 
ل>قتسملا  ةقاطل  1A?ظوبأ  ةك¿¢و  ،)ةلدا>م(رامث�سالل  ةلدا>م  ةك¿¢  نم  ٍل{  عم  ة:ج:تا¬0سا  ةÏا¿¢  اهدقع  نع  ،1A?ظوبأ   P@

A ءاY<ه�لاو  ءاملا  عاطق 
ةمادتسالل ٢٠١٩ 1A?ظوبأ  عzبسأ  شماه  sع  ىرج  يذلا  عيقوتلا  لفح  لالخ  كلذو  ،"ةلدا>م"  ــل  ةع�اتلا  ،)ردصم(   

بناج  �إ  ا:موي 
�

، يروطا01ما  نولاغ  نويلم  نم ٤٠٠  Ï0Íأ  اهجاتنإ  غل>ي  A¬?لا  ە  ا:ملا ة:لحت  عــــ5راشم  نم   ً اددع ة:ج:تا¬0سالا  ةÏا¿¾لا  لمشßو 
نم  ءاY<هك  طاواغ:غ  نم 2  Ï0Íأو  ،ة:سمشلا  ةقاطلا  نم  ءاY<هك  طاواغ:غ  نم ٥  Ï0Íأ�  ةردقملاو  ةددجتملا  رداصملا  نم  ءاY<ه�لا  د:لوت  عــــ5راشم 

نم  لوألا  فصنلا   P@
A ةصقانملل  عــــ5راشملا  ەذه  ح<ط�  ءد>لا  بق¬0ملا  نمو  .ةمداقلا  سمخلا  تاونسلا  رادم  sع  كلذو  ،ة�د:لقتلا  رداصملا 

.ةقاطلل  1A?ظوبأ  ةسسؤم  تا{¿¢  ىدحإ  ،تارامإلا  ءاY<هكو  ەا:م  ةك¿¢  ل>ق  نم  كلذو   (، يراجلا (٢٠١٩ ماعلا   


