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ارابتعا لوألا رادصإلاو رمتسم ٍل7ش5 ةقيثولا هذ+ ثيدحت مت"س
ً

2020 ناس"ن/لLربأ 6 نم   

 ن4ئجاللاو نJرجاHملا لافطألاو )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سو45ف لوح ةع/رس حئاصنو تامولعم

قنتملا لافطألا( ن4حزانلاو
ّ

 )نول

 

-ديفوK( دجتسملا انوروK سوHIفل ةرشابملا HIغو ةرشابملا راثآلا ءاّرج ديا<=م ٍرط89 نوحزانلاو نورجا/ملا لافطألا ضّرعتي

ابلاغ مYّZأ ثيح ،)19
ً

 ،ةفاظنلاو raصلا فرصلاو هايملا تامدخ lmإ دودحم ٍلوصو عم ةبعص ٍةيde ٍفورظ à نوش^ع[ ام 

 وأ ن�Hو�eم HIغ وأ تاقاعإ م�Zدل نوuي نأ وأ "اوIK=ُي" وأ ن}رجا/ملاب ةصاخ زاجتحا زكارم a` مwZم ضعبلا نوuي دقو

 ةرجا/ملا ةلامعلل نكمُ}و .اYZوم/في ٍةغلب ةقيقد ٍتامولعمب م�د}و<=ل م�Zلإ لوصولا بعصي دقو ،م�رسأ نع نHلصفنم

اجايتحا �Iكألا ة}رض8eا قطانملا à اوش^ع[ نأ نHئجاللاو
ً

انامرحو 
ً

 ،لصألاب دودحم ةيساسألا تامد89ا lmإ لوصولا ثيح ،

 وأ ة}وغللا وأ ةينوناقلا قئاوعلا ءاّرج ةيساسألا تامد89ا lmإ لوصولا نم كلذك نورجا/ملاو نوئجاللا لافطألا عنمُي دقو

لضملاو ةئطا89ا تامولعملا بّ�س�ت ،كلذ lmإ ةفاضإلاب .ةينمألا
ّ

 بناجألا ةي�ارك مقافت lmإ 19-ديفوK راش�نا لوح ةل

 راودأ ّنأ ثيح نم ي¡اس��8ا عونلا �mع ةي�بم ةر��لا ّنإ lmإ راشُ[ .م�رسأو نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا دض <Hيمتلاو

 نأ لمتe©ا نم اذل ،فاطملا مZ¨ §¦ت�ي نيأو فيكو اذاملو رجا�Z نم �mع رثؤت ةاواسملا مدعو امwZيب تاقالعلاو نHس��8ا

 ةضورفملا دويقلاو ةيلاتتملا دود8eا قالغإ تايلمع لظ a`و .19-ديفوuب فلتخم ٍلuش» نولّقنتملا تايتفلاو نايتفلا رثأتي

 ددصلا اذ� a` تاباجتسا ذيفنت a` نHفيكتمو نHئ}رجو نHع®رس نوuن نأ بجي ،تاسايسلا a` تاHIيغتلاو رفسلا �mع

 نامض اYZأش نم §±لا ةيلودلا نHناوقلاب اZ°اما<=لا �mع ةينطولا تاطلسلا ظفاحت نأ نمضن نأو مئاقلا قايسلا بسحب

  .لافطألا ةفاK قوقح مI=حتو ةي<Hيمت HIغو ةبسانتم تاباجتسا ذيفنت

 

نإ
ّ

 ة}ز�اج لاجم a` دو/�8ا ةعيلط a` نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا عضت نأ اYZأش نم ة}روفو ةلجاع ٍتاءارجإ lmإ ةجاحب ان

نأ امك ،م/ل ةيام8eا HIفوتو عيم�8ا ةمالسو ةde نامض فدZ̈ ھل ةباجتسالاو 19-ديفوK نم ةياقولل فس^نويلا
ّ

 ةجاحب ان

اعم لمعلا lmإ
ً

 ةيصوص89 ةيعارم ةدحتملا ممألا ةموظنم ىوتسم �mع ةباجتسالاو ةيلودلا ةباجتسالا ىقبت نأ نامضل 

امئاد م<=لت نأو لافطألا
ً

ادبأو 
ً

   .�mضفلا لفطلا ¶8اصم أدبمب 
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 ؟نآلا ھلعف انيلع بّجوتي يذلا ام

 

ü  هراثآ نم فيفختلاو 19-ديفوكل ةباجتسالاو ة0ز<ا=>ا دو-ج :9 ن7حزانلاو ن0رجا-ملا لافطألا جامدإ 

 :ةيلاتلا ةيس\ئرلا ةلئسألا WXع ةباجإلا لالخ نم

 مأ ةتقؤم نكاسم a` مأ ة}رض8eا قطانملا a` مأ تامي9©ا a`( كدلب a` نوحزانلاو نورجا/ملا لافطألا دجاوتي نيأ •

`a ؟)ةرباع نكامأ �   ؟م�رسأ نع نHلصفنم مأ ن�Hو�eم HIغ م� ل

 ةينطولا ةمو8euا ا�ذّفنت §±لا تاباجتسالاو طط89ا ل� ؟laا8eا تقولا a` اYZو/جاوي §±لا تايدحتلا ¹a ام •

 lmإ لوصولل ا�ذاختا متي §±لا تاوط89ا ¹a ام ؟ةشاش� �Iكألاو نHحزانلا ن}رجا/ملا لافطألل ةجماد ةيلe©او

 ؟"ةكوI=ملا"و "ةّيف89ا"و ا�Zلإ لوصولا بعصي §±لا ةيناuسلا تائفلا

• � a` نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا لوانتم a `a½امتجالا دعابتلاو نيديلا لسغك ةيس^ئرلا ةيئاقولا HIبادتلا ل

 a` ةي�eلا تامد89او ةفاظنلاو raصلا فرصلاو هايملا تامدخ lmإ لوصولا نامضل ھلعف متي يذلا ام ؟كدلب

 ؟نورجا/ملا وأ نوحزانلا لافطألا ءالؤ� ا�Zف ش^ع[ §±لا نكامألا

• � لافطألا �mع ءادتعاو لالغتساو فنع عوقو نود لوحت §±لا كلت( لفطلا ةيامح �mع ةمئاقلا ةيمسرلا تا/�8ا ل

   ؟19-ديفوuل ةباجتسالاو ة}ز�ا�8ا ططخ نم ءزج )نأشلا اذ� a` تاباجتسا ذفنتو

ثؤت فيك •
ّ

 مdeÀZو مÀZمالس ثيح نم فلتخم ٍلuش» نايتفلاو تايتفلا �mع 19-ديفوuل ةباجتسالا HIبادت ر

 ؟ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلت �mع ةياعرلا يمّدقم تاردق �mع كلذكو ،ةرسألا ةدحوو م/�افرو

 فيك ؟ةيلا8eا ةدعاسملا دو/جو ةماعلا جماÁIلاو تامد89ا �mع 19-ديفوuل ةباجتسالا تايلمع رثؤتس فيك •

 لعافتلاو ةباجتسالا �mع كتردق �mع دود8eا قالغإ وأ "a½امتجالا دعابتلا" لثم HIبادتلا فلتخم رثؤتس

 ؟ةجاتe©ا تاعمت�©ا ةدعاسمو

 

ü  سالا ةرصانملا تالمح قالطإd7يمتلاو راعلاب مصولاو بناجألا ةي<ارك دض ةيقابm – 7فلافo7ّمي ال سوm 

 .كلذ انل :uبtي الو دحأ ن7ب

 a` امب ،صÄ9 ّيأ دض راعلاب مصولا وأ <Hيمتلا تالاح ةفاK نيدت نأو كHIغل ةودق نوuتل ةصرف ّيأ تّوفت ال •

ثؤملا صاÄ9ألا عÆÇ�ّ نأو ،نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا كلذ
ّ

 تاعمت�©ا a` بابشلا نHنودملاو ةداقلاو ن}ر

 ٍةقطنم a` وأ ھنيع» ٍدلب a` طقف س^لو دلب ّيأ a` لافطألا ةفاK ةيامحو معدل ٍلاع ٍتوصب ثدحتلا �mع ةيلe©ا

  .رفسلا تازاوجب فI=ع[ ال سوHIفلاف ،ةنّيعم ةيلحم
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 نHلصفنملا لافطألاو ةقاعإلا يوذ نم لافطألا لثم ،نامرحو ةش� ٍعاضوأ à نوش^ع[ نيذلا لافطألا ةفاK ةرصانم •

 ٍةلثمأ �mع عالطالل .نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا بناج lmإ دّدحم ٍمعد lmإ نوجاتحي نّمم م�HIغو م�رسأ نع

 .راذآ/سرام a 11` رداصلا فس^نويلل يف�eلا نايبلا رظنا ،نأشلا اذ� a` ةديج

 نم ديا<=م ٍرط89 ،مظتنم HIغ ٍلuش» نولّقن�ي نيذلا كئلوأ ةصاخو ،نوحزانلاو نورجا/ملا بابشلا ضّرعتي

افاد�أ اوحبصُي نأ وأ م�دض <Hيمتلا وأ راعلاب مصولا
ً

 Îaاب�سا ٍلuش» HIكفتلا بجي laاتلا�و ،فنع لامعأل 

 .ةلوؤسمو ةنمآ ٍقرطب 19-ديفوuل ةباجتسالا تايلمع a` نHّم/م ءاKرشك نHلّقنتملا بابشلا كارشÏو

 

ü  7فوتo ايفاقث ةمئالمو بسانملا تقولا :9و لوصولا ةنكمم تامولعم
ً

ا0وغلو 
ً

 ةلص تاذو لفطلل ةقيدصو 

قنتملا رسألاو لافطألل 19-ديفوكب
ّ

   .ن7ل

 ةطش¡أو اwZم ققحتلا ّمت §±لا دراوملاو تامد89ا تانالعÏو 19-ديفوuب ةقلعتملا ةماعلا لئاسرلا نوuت نأ نامض •

الأو ،ةرجا/ملاو ةحزانلا رسألاو لافطألل ةجماد ىرخألا ةم/ملا لاصتالا
ّ

 �mع م�و ،دصق HIغ نع راعلاب م/مصوت 

ارّرضت �Iكألا تائفلا نHب نم ¶Ðرألا
ً

  .لوصولا a` بعصألاو 

 اZ¨ قثت §±لاو تائفلا هذ� ىدل ةلّضفملا رداصملاو تامولعملا تاونق مادختسا نHّعتي ،لئاسرلا هذ� لاصيإل •

 عم ،)ةيمامألا طوط89ا a` نHلماعلاو نHعوطتملاو تاتشلا تاعومجمو نHئجاللا تاuبشو نارقألا نم نورجا/ملا(

 .اZ¨ ةقثلاو ا�رش¡و تامولعملا lmإ لوصولا ةيفيك a` نHس��8ا نHب تافالتخالا ةاعارم نامض

 تالاصتالاو لئاسرلا داومل Òaمسلا ر}وصتلاو ةمجI=لا رفوت نامض لالخ نم تاقاعإلاو ةيفاقثلا قئاوعلا ةاعارم •

 بابشلاو لافطألا ةفاK لبق نم ةلو/س» م/فلاو مادختسالا ةعÓاشلا لاuشألاو تاغللا lmإ ىرخألا تامولعملاو

  .ةقاعإ م�Zدل نيذلا صاÄ9ألا كلذ a` امب ،نHلّقنتملا

 19-ديفوuل ةباجتسالاو ةياقولا HIبادت رش�ل ةمئاقلا لاصتالا طاقنو تامد89او ةيام8eا جمارب نم ةدافتسالا •

 .ءاقرزلا طاقنلا زكارمو لفطلل ةقيدصلا نكامألا لثم ،ةلقنتملا رسألاو لافطألا فدÀZسÆ §±لا

 حئاصنلا نم ٍد}زمل ان�و ،ن}رجا/ملا ناuسلا عم لصاوتلا دنع تارابتعالا لوح حئاصنلا نم ٍد}زمل ان� عالطالا Ômرُي •

 .نHس��8ا نHب قورفلا لوح

 

ü إ لماشلا لوصولا نامض�X لا ةياعرلا تامدخو 19-ديفوك تاصوحف�� ةيسفنلا ة��لاو ةي

 وأ ھتلاح نع رظنلا فرصب ا��لإ جاتحي نم ّل�ل ةيساسألا تامد�>ا نم ا<7oغو :�امتجالا ���فنلا معدلاو

  .ھفرظ

 تامدخ وأ ةي�eلا تامد89ا lmإ نمآلا لوصولا نود لوحت §±لا ةسرامملا وأ نوناقلا a` قئاوعلا ة�8اعمو ديدحت •

 قحك ةي�eلا تامد89ا نع عافدلاو ،نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألل a½امتجالا §×Öفنلا معدلاو ةيسفنلا ة�eلا
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 ةفاK جمد بجي ،عيم�8ا ة�m deع ظافØeلو .عيم�Øل �mضفلا ةØeصملا ا�رابتعا�و ناس¡إلا قوقح نم

الأو ،ي¡وناقلا وأ laاملا م/عضو نع رظنلا ضغ» ا�Zلع اولصحي نأو ةياعرلا تامدخ à صاÄ9ألا
ّ

 صÄ9 يأ مرحُي 

نأ Û×Üخي نأ دحأل Úaب�ي الو ةياعرلا �mع لوص8eا نم
ّ

 لاثملا لي�س �mع ،تامد89ا lmإ ھلوصو لاح a` بقاعُيس ھ

`a ل ي¡وناقلا م/عضو نع غالبإلا ّمت لاحØ�/ع ةمئاقلا تا�m دق §±لا نوناقلا ذافنإ Æع لمع�m م/ليحرت. 

ابلاغ •
ً

 a` امب ،ةي�يتورلا ةي�eلا تامد89ا نم دراوملا فرح �mع حئاو�8ا §×Ûفت ءاوتحال ةلوذبملا دو/�8ا لمعÆ ام 

تو ،لم8eا ع¡اومو ا�دعÞو ةدالولا لبق ةي�eلا ةياعرلا كلذ
ُ

 lmإ لوصولا ةيدودحم نايحألا نم HIٍثك a` مقاف

 .تامد89ا هذ� lmإ رمتسملا لوصولا نامض بجي اذل ،ةلّقنتملا تائفلل ةيباجنإلاو ةيس��8ا ة�eلا تامدخ

 ن}رجا/ملا لافطألل a½امتجالا §×Öفنلا معدلاو ةيسفنلا ة�eلا تامدخ a` دراوملا نم د}زملا رامث�ساو جمد •

 دقو قيضلاو ةب}رلا نم د}زملا مكارت �mع لمعÆ 19-ديفوK ةمزأ ّنأ ثيح ،كلذ نكمأ امثيح ،م�رسأو نHحزانلاو

ت
ُ

 حبصت laاتلا�و ،رطا9©اب ةفوفحم فورظ قلخو ا�دارفأ ضع» نادقف lmإ يدؤتو ةرسألا لاصفنا نم ليط

 �mع مZ°دعاسمل رسألاو لافطألل ةبس�لاب ةيم�أ �Iكأ a½امتجالا §×Öفنلا معدلاو ةيسفنلا ة�eلا تامدخ

   .دومصلاو فيكتلا

 

اطاقن حرطت اwّZكل ،raصلا عاطقلا ةباجتسال ة}رصح ةمئاق تس^ل هذ� :ةظحالم*
ً

 نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألل ةيفاضإ 

ةداع م/ل�اجت متي نيذلا
ً

 ي¡وI=كلإلا عقوملاو ان� ةيملاعلا ة�eلا ةمظنم تاداشرإ �mع عالطالا Ômرُي – كلذ فالخ 

 .ان� فس^نويلل

 

ü 7فوت نامضo ن0رجا-ملا لافطألل ةدي=>ا ةفاظنلا تاسراممو ةيساسألا ضيحارملاو ةفيظنلا هايملا 

 .ة0رض�>ا قطانملاو تامي��ا :9 نوش\ع� نيذلا كئلوأل وأ روبعلا قطانم دنع رسألاو ن7حزانلاو

 هايملا تامدخ ةحاتإ قاطن عيسوتل تاموØeuل معدلا ميدقت ةك}رشلا تامظنملاو فس^نويلاو ي¡دملا عمت�©ا �mع •

 ةما� عقاوم a`و نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا دجاوت نكامأ a` ا�Zلإ لوصولا ةيناuمÏو ةفاظنلاو raصلا فرصلاو

 .ةيس^ئرلا روبعلا طاقن وأ تاراطقلاو تالفا8eا تاطحمو ةيدود8eا رباعملاK ىرخأ

• `a صلا فرصلاو هايملا قفارم نكت مل لاحra او ةلاسر لاصيإ بجيف ،لوصولا ةرّس^مو ةحاتم ةفاظنلاوáeة 

الإ ¹a ام نHنيعلا وأ مفلا سمل بّنجت ّنأ ا�دافم رركتم ٍلuشÞو )نورجا/ملا وأ نوحزانلا لافطألا ا/م/في ٍتاغلب(
ّ

 

 .ىودعلاب ةباصإلا رطخ ليلقتل ىرخأ ةق}رط

ادبأ بجي ال •
ً

-ديفوuل ةباجتسالا ططخ a` ةيصÇ9لا ةفاظنلاو ثمطلا ةI=ف a` ةي�eلا ةفاظنلا ةرادإ ل�اجت 

   .تاحزانلاو تارجا/ملا تاعفايلاو ءاس�لا �mع صاخ ٍلuش» <HكI=لا عم ،19
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ü ع لمعلاWX كأ ٍل�ش� ةنمآ فورظ قلخ�o امب ،:�امتجالا دعابتلا دعاوق ز0زع� فد�� نكسلاو ةش\عملل 

 .ن7حزانلاو ن7ئجاللا تاميخمو ءاويإلا زكارم :9 كلذ :9

ث8e تاوعدلاو تاوصألا lmإ مامضنالا •
ّ

 كئلوأ �Ö×Üت ال Ü±ح ةحناملا تامظنملاو تامو8euا ةيعوت �mع ءاKرشلا 

 .ةرقتسم HIغو ةيدI=م ةيش^عم ٍفورظ a` نوش^ع[ نيذلا

• `a ب�ي ،ةمحدزمو ةظتكم نكامألا تيقب لاحÚa مإلا ردق لمعلاuع نا�m رملا لزعâ×Ü كألا�I ل ةضرعØ9رابك( رط 

 تالاصتالا قاطن عيسوتو ،)ةي�eلا تالكشملا نم ا�HIغو تاباÀZلالاو ةبحاصملا ضارمألا نم نوناع[ نمو نسلا

الدب عوuلا نطاب مادختساK لاعسلا دعاوق ز}زعتل رطا9©ا لوح تايطعملاو
ً

 .نيديلا نم 

 §±لا تاقايسلا a` ةصاخ ،ةيساسألا a½امتجالا معدلا ةمظنأ �mع a½امتجالا دعابتلا HIثأت نم هاب�نالاو رذ8eا •

 معدلا نم د}زملا ميدقتل ةمزاللا HIبادتلا ذيفنت a` ةدعاسملا وأ ذيفنت �mع لمعلاو ،رابكلا �mع لافطألا ا�Zف دمتع[

  .ةمقافتملا وأ ةديد�8ا فعضلا نطاوم نم ليلقتلل دصرلاو

 .ي¡اس��8ا عونلا �mع مئاقلا فنعلل تايتفلاو ءاس�لا ضّرعÆ رطخ نم د}زتو Ðãؤت نأ ضارمألا §×Ûفتل نكمُي •

de8ا ّنأ حيäصلا ر�ra جُيÁI ع رسألا�m ءاقبلا `a ملاå>ملا ّنكل ،ىوأملا وأ لå>م ّدع[ لuانا
ً

اHIطخ 
ً

 ديدعلل ةبس�لاب 

 ةيمسرلا تاميلعتلا عاّبتا ھتاذ تقولا a`و ةفّفخم HIبادت ذاختا Úaب�ي ان� نمو ،لافطألاو تايتفلاو ءاس�لا نم

   .ةئراطلا تالا8eاو ءاس�لا ءاويإ زكارمل ةدناسملاو معدلا ميدقتو ةيمو8euا

 

ü  إ ةوعدلا�X لاو داع�إلاو زاجتحالاو ة0رسقلا ةداعإلا فقو¢oلافطألا قحب :�ام=>ا درطلاو ليح 

نأ ثيح ،19-ديفوك ةحئاج ةع£رذ تحت م<رسأو ن7حزانلاو ن0رجا-ملا
ّ

 قوقح دّد�¦ تاسرامملا هذ< لثم 

ارطخ ل�ش�و م�¨�§و لافطألا
ً

 .ةماعلا ة��لا WXع 

 ةقلعتم تارابتعا ب�س» ھترسأ دارفأب ھلمش ّمل وأ ةيام8eا وأ ءو�Øلا سامتلا a` لفط لK قحب ساسملا زوجي ال •

 �mع ءو��m 8ع لوص8eا a` ق8eاو ةماعلا ة�eلا ةيامح ا�Zلع نHّعت}و اwZكمُي لودلا ّنأ ثيح ،ةماعلا ة�eلاب

 ءو�Øل بلطب مدقتلا لجأ نم ةلودلا لخاد ةقطنم ّيأ لوخدب لفط ّيأل حامسلا Úaب�ي laاتلا�و ،ءاوس ٍدح

كمتلاو
ّ

 ھتØeصم مدخي مادتسم ّلح داجيإ ن8eH وأ ءو�Øلا �mع لوص8eا تاءارجإ لاوط كان� ءاقبلا نم ن

 HIفوتو ھب ةباصإلا رطاخمو هراثآ نم فيفختلاو 19-ديفوK نم ةياقولل تالوKوتورب عضو بناج lmإ ،�mضفلا

 .م�Zوذ نع نHلصفنملاو ن�Hو�eملا HIغ لافطألل تانامضلا

افقو روفلا �mع ضرفت نأ لودلل Úaب�ي •
ً

اتقؤم 
ً

 ةر��لا ةلاح ب�س» لافطألا قحب ةديدج زاجتحا تايلمع ّيأل 

 نم ن}رجا/ملاب ةصا89ا زكارملا a` ن}زجتe©ا رسألاو لافطألا حارس قالطإ �mع لمعلاو م�Zدلاوب وأ مZ¨ ةصا89ا

 ،ھل ةباجتسالاو 19-ديفوuب ةباصإلا عنمل ةمراص تانامض عابتا عم ،زاجتحالل ليدبك ةيعمتجم لئادب داجيإ لالخ



   
 

6 
 

امئاد زاجتحالا ّنأ ثيح
ً

اراض نوuي ام 
ً

ارطخ �Iكأ حبص}و ةيسفنلاو ةيندبلا لافطألا ة�eب 
ً

 ّلظ a` صاخ ٍلuش» 

   .19-ديفوK ضرم §×Ûفت

 ن�Hو�eم HIغ اوناK اذإ اميس ال ،روفلا �mع لافطألا قحب ليحI=لاو داع»إلا تايلمع فقوت نأ لودلا �mع بجي •

اضيأ دّدZ° لب ،بسحف مdeÀZو لافطألا قوقح دّدZ° ال تاسرامملا هذ� ّنأ ثيح ،م�Zوذ نع نHلصفنم وأ
ً

 ة�eلا 

 ئراوط ةلاح ةرادإل ةز/�©ا HIغ نادلبلا a` ضرملا راش�نا ةدا}ز لامتحا كلذ a` امب ،ةينعملا نادلبلا ةفاuل ةماعلا

¨Z8ا اذäم�. 

• `a لاو داع»إلا تايلمع تلصاوت لاح=Iب�ي ،ليحÚa ع�m لا كلتو لافطألا ةداعإب موقت §±لا لودلا±§ Æنأ م/لبقتس 

Æع زّزع�m بادت ةعرسلا ھجوHI ل ةباجتسالاو ةياقولاuع نواعتلاو 19-ديفوÁI 8اeفوتل دودHI 8اeرسألو م/ل ةيام� م

 .ةيلe©ا مZ°اعمتجمو

 

ü  سا ذيفنت¢oلع� ةلصاومل ةيميلع� تايجيتا
ّ

 ،ن7حزانلاو ن0رجا-ملا لافطألا كلذ :9 امب ،لافطألا ةفا© م

 .ةجمادو ةي�§و ةنمآ ٍتائ\ب سرادملا لعجو

 19-ديفوK نم ةياقولا لجأ نم فس^نويلل ةيس^ئرلا تاءارجإلاو لئاسرلا لوح د}زملا �mع ان� عالطالا Ômرُي •

 .سرادملا a` ھيلع ةرطيسلاو

• ÆتعÁI ةصنم سرادملا
ً

 طقف ا�Zلع دامتعالا بجي ال نكل ،نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألل تامولعملا HIفوتل ةم/م 

ثأتم نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا ّنأل كلذ ،م�Zلإ لوصولل
ّ

الصأ نور
ً

طعÆ ءاّرج بسانتم HIغ ٍلuش» 
ّ

 ةHIسملا ل

uش®و ةيميلعتلا
ّ

ةبس¡ نول
ً

 .ةسردملا جراخ لافطألا نم ةHIبك 

ابلاغ نيذلا نHحزانلا وأ ن}رجا/ملا لافطألا نم ديدعلا دمتع[ •
ً

 ةيسردملا ءادغلا تابجو �mع رقف a` نوش^ع[ ام 

 ةنمآو ةليدب تارايخ ميدقت سرادملا قالغإ ّلظ Úa `aب�ي نكل ،سرادملا a` ا�HIفوت متي §±لا ىرخألا تامد89او

  .ةشاش� �Iكألا تائفلا معدو ةنخاسلا تابجولل

 وأ م�ؤابآ لمع[ وأ ش^ع[ نيذلا لافطألل ةصاخ ،لافطألا ةياعرل ةصاخ ٍتارايخ lmإ ةجا8eا رابتعالا نHع» ذخألا •

 لاجم a` نHلماعلا لثم( 19-ديفوuل ةباجتسالا ةيلمع a` رشابم ٍلuش» نوKراش[ وأ ،جرا89ا a` ةياعرلا ومّدقم

 .لافطألا ةياعر لاجم a` مZ°اناuمإ فُعضتو 19-ديفوK ب�س» مdeÀZ رثأتت وأ )ةي�eلا ةياعرلا

 

ü ا جمار»و تاسايس قاطن عيسوت<� 19-ديفوكل ةيداصتقالا تايعادتلا نم ليلقتلل ةيعامتجالا ةيام

 .رسألا WXع

 مYZاطوأ lmإ لاومألا نولسر}و ىرخأ ٍنادلب وأ ةديع» ٍندم à نوميقي ن}رجا/م نHلماع ًءابآ لافطألا نم نHيالملا ىدل •

ارج ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا نم فيفختلاو دصرلا ناuمب ةيم�ألا نم اذل ،)ةيدقن تالاوح(
ّ

 شامكنالا ء



   
 

7 
 

ثؤي يذلا يداصتقالا
ّ

 مZ°اعمتجم a` م/فلخ م�وKرت نيذلا م/لافطأ معد �mع مZ°ردقو ةرجا/ملا ةلامعلا �mع ر

 .ةيلصألا

 ا/لدابتو تانايبلا عمج ةيلمع ز}زعتل )ةظحالملاو سايقلل ةلباقلاو ةدّدe©ا صئاص89ا( ةيس^ئرلا تارشؤملا ديدحت •

 §±لا ةرشابملا HIغو ة}وناثلا تاHIثأتلل ةباجتسالاو م/فلا ىوتسم نHسحت فدZ̈ ةءافكو ةيلاعف �Iكأ ٍلuش» ا/ليلحتو

لخي
ّ

   .19-ديفوK ا/ف

 a` تاHIيغتلاو رفسلا �mع ةضورفملا دويقلاو دود8eا قالغإ نع ةمجانلا تاHIثأتلا نم فيفختلاو دصرلا •

ت نيذلا ةرجا/ملا ةلامعلا لافطأو رسأ �mع تاسايسلا
ُ

 ةيعامتجالا ةيام8eا لالخ نم ةيلصألا مYZادلب a` اوKر

 ةيام8eا رطا9© لافطألا ضرع[ اّمم ةل}وط ٍتاI=فل ن�ارلا تقولا a` رسألا لصف ةيلامتحا ّلظ a` ،ةيفيكتلا

 ططخو يداصتقالا <Hفحتلا مزح a` م/جامدÏو ةرجا/ملا ةلامعلا لافطأ ةرصانم بجي اذل ،ةيسفنلا ة�eلاو

 .فيفختلا HIبادتو ةباجتسالا

 "ليمحت" متي ،ضرملا §×Ûفت ءاوتحال ةلوذبملا دو/�8ا ب�س» اÀZقاط ë×Üقأب ةي�eلا ةياعرلا ةمظنأ لمعÆ امدنع •

 ةياعر ةيلوؤسم بلاغلا a` ّنلمحتي يÆاوللا تايتفلاو ءاس�لا قتاع �mع نايحألا نم HIٍثك a` ةياعرلا تايلوؤسم

 HIبادت ةفاa K` رابتعالا نHع» صا89ا ن/عضو ذخؤُي نأ نامض بجي اذل ،نسلا رابكو â×Üرملا ةرسألا دارفأ

 .ةباجتسالا

 

ü  أو ءا©رشلا عم دو-=>ا ديحوت§� ةباجتسالا ططخ قيسtتو تامولعملا رشtل ةلصلا تاذ ة�®صملا با

قنتملا رسألاو لافطألا WXع 19-ديفوك 7oثأت نم ليلقتلاو
ّ

نأ ثيح ،ةل
ّ

 ٍتقو ّيأ نم o±كأ نا»ولطم انتدحوو اننواع� 

 فورظلا بعصأ نم يµاع� نمل ةصاخو ،عيم=®ل ةيام�>او ةمالسلاو ة��لا نامضل ´�³م

 نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملاو فس^نويلاو ةيملاعلا ة�eلا ةمظنم نHب قيس�ت كان� ناK اذإ ام مييقت •

 لافطألل جامدإلاو ةلماuلا ةيطغتلا نامضل ةلصلا تاذ ىرخألا تالاKولاو ةر��لل ةيلودلا ةمظنملاو نHئجاللا

 تاردقو تاناuمإ ديدحتو ،يرطُقلا قايسلا نمض 19-ديفوuل ةباجتسالاو ة}ز�ا�8ا HIبادت à نHحزانلاو ن}رجا/ملا

  .ا�ذيفنت �mع ي¡دملا عمت�©ا تامظنمو ةينطولا تاطلسلاو ءاKرشلا

 ةحزانلاو ةرجا/ملا رسألاو لافطألا معدل ءاKرشلا عم ةدحتملا ممألا قاطن �mع ةقس�ملا ةرصانملا دو/ج a` ةم�اسملا •

  .19-ديفوuل ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا ةباجتسالا تايلمع a` م/جامدÏو

 

 لاصتالا داوم

ارود مالعإلا بعلي
ً

 �اما
ً

 ̀a ¡لضملاو ةئطا89ا تامولعملاو تامولعملا رش
ّ

 Úaب�ي اذل ،ھتحفاuم كلذكو راعلاب مصولا ز}زعÆو ةل

اداحتا �Iكأ ملاعل ج}وI=لاو <Hيمتلاو راعلاب مصولا ليلقتل Îaاب�سالاو يÞاجيإلا لصاوتلا نامض
ً

 �mع نكمأ امثيح لمعلاو ،

 ةيمقرلا تاونقلا ميعدتو ،نHحزانلاو ن}رجا/ملا لافطألا كلذ a` امب ،دو/�8ا هذ� a` بابشلا نم ةعونتم ٍتائف كارشإ
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 يذلا لمعلا a` ناّما� نارصنع فس^نويلا a` نامألاو ةقثلا ّنإ .لئاسرلا HIطأتل مامت�ا ءاليÏو تدجو نإ ةينوI=كلإلاو

 لدابت تايلمعو لئاسرلا a` ھقيقحتو كلذ لاصيإ نامضل اwZم ققحتلا ّمت §±لاو ةينفلا دراوملا مدختسا بجي اذل ،ھب موقن

  .تامولعملا

 

 مدع لاح a` نHحزانلاو ن}رجا/ملاو نHئجاللا HIمدت lmإ 19-ديفوK ةحئاج يّدؤت نأ نكمي" فس^نويلل يفde نايب •

 ةمزأ نم نHئجاللا ةيام8e دفني تقولا" فس^نويلل يذيفنتلا ريدملل يأر ةلاقم ،"ةلجاع ةيلود تاءارجإ ذاختا

   .19-ديفوK نم نHحزانلا لافطألاو نHئجاللا ةيام8e ةجا8eا لوح ويديفو "انوروK سوHIف

  ان� – )راذآ/سرام a 20` رداصلا( 19-ديفوK لوح ةر��لاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبشل كI=شم نايب •

 

ملا لافطألل فس^نويلا ةحفص �mع عالطالا Ômرُي ،داوملاو تامولعملا نم ٍد}زمل
ُ

 لئاسو ةمزح ثيدحت متي ثيح ،نHعلتق

 .ةلم8eا ق}رف لبق نم a½امتجالا لصاوتلا

 

 ةيفاضإ ةيس\ئر رداصم

  .19-ديفوuل فس^نويلا لمع ةدنجأ لالخ نم ملاعلا لوح لافطألل ة/ّجوملا ةلماشلا فس^نويلا ةباجتسا •

 لافطألا ةيام8e ةينفلا ةركذملا هذ� عضوب ي¡اس¡إلا لمعلا a` لفطلا ةيامح لجأ نم فلاحتلا ماق :لفطلا ةيامح •

 )راذآ/سرام a 16` ترش¡( 19-ديفوK ةحئاج لالخ

 §×Öفنلا معدلاو ةيسفنلا ة�eلاب ةقلعتملا بناو�8ا ة�8اعم ::�امتجالاو ���فنلا معدلاو ةيسفنلا ة��لا •

 نHب ةكI=شملا ةمئادلا ةن�Øل ةع»اتلا ةيعجرملا ةعوم�©ا اÀZعضو ةقيثو( 19-ديفوK ةحئا�8 ةباجتسالل a½امتجالا

 )a½امتجالا §×Öفنلا معدلاو ةيسفنلا ة�eلاب ةينعملاو تالاKولا

 ةر��لل ةيلودلا ةمظنملا هدادعإب تماق 19-ديفوK لوح ةغل 26 ـب ن}رجا/ملل ةيساسأ تامولعم �mع يوتحي ب\تك •

 ة��بشلا نكامألاو تامي��ا :9 19-ديفوكل ةباجتسالا لوح تالاKولا نHب ةكI=شملا ةمئادلا ةن�Øلا تاداشرإ •

 ةيضوفملاو ةر��لل ةيلودلا ةمظنملاو رمحألا لال/لاو رمحألا بيلصلا تايعم�la 8ودلا داحتالا ةدايقب( تامي��اب

 ةباجتسالاو ة}ز�ا�8ا تايلمع قاطن عيسوت ،)ةيملاعلا ة�eلا ةمظنمو نHئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا

 تايعم�la 8ودلا داحتالا لبق نم كI=شم ٍلuش» ا�دادعإ ّمت( تامي9©اب ة�Zبشلا نكامألاو تامي9©ا a` 19-ديفوuل

 نHئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملاو ةر��لل ةيلودلا ةمظنملاو رمحألا لال/لاو رمحألا بيلصلا

 )ةيملاعلا ة�eلا ةمظنمو

 lmإ لوصولا نأش» ةيس^ئرلا ةينوناقلا تارابتعالا :ن7ئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا تاداشرإ •

  19-ديفوuل ةباجتسالا قايس a` ةيلودلا ةيام8eا lmإ نوجاتحي نيذلا صاÄ9ألل قطانملا

 19-ديفوK راثآ نم فيفختلل ةقمعتم ثاحبأ :ايق}رفأ قرش a` نولّقنتملا لافطألا :ةنودملا :9 فس\نويلا ةكراشم •

   .لّقنتم لفط 1290 نم تذخأ ة}وق ٍتانايب �mع يوتحت §±لاو
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 اefلع مكتاظحالمو مكتاقيلعتب بّحرن نحنو ةّيح ةقيثو هذ\

 

 )sblume@unicef.org( مولب ايِكساس lmإ تاظحالم يأ لاسرإ نكمُي

 

اركش
ً

ال0زج 
ً

 مكينافتو مكدو-ج WXع مكل 
   

  


