
 

 زٚخ انهجُبَٛخ ثًُبصجخ احٛبءزصبنخ رضبيٍ يٍ انجًٕٓ

 "انٕٛو انؼبنًٙ نهزضبيٍ يغ انشؼت انلهضطُٛٙ"

 2ٕٔٓ/ٔٔ/2ٕكٙ 

 ــــــــ

 

 2ٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕثؼجدا، كٙ 

 انًحزسو صؼبدح انضّٛد شٛخ َٛبَؾ

 نجُخ األيى انًزحدح انًؼُٛخ ثًًبزصخ انشؼت انلهضطُٛٙ نحوٕهّ ؿٛس انوبثهخ نهزصسفزئٛش 

 

 طّٛجخ ٔثؼد، رحّٛخ

 

يغ انركسٖ انضجؼٍٛ  "انٕٛو انؼبنًٙ نهزضبيٍ يغ انشؼت انلهضطُٛٙ"احٛبء ٚززايٍ 

ٗ حن ػه أّكدانر٘  912ٔ/ٕٔ/ٔٔكٙ  91ٔنصدٔز هساز انجًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزحدح زهى 

َّص ػهٗ كًب ، إنٗ أٌ رزى ػٕدرٓىؿبثزٓى ا ٔجٕة انؼًم ػهٗٔػهٗ  انؼٕدح نالجئٍٛ انلهضطٍُٛٛٛ

ٔضًبٌ  ،ٔٔضغ يدُٚخ انودس رحذ يساهجخ األيى انًزحدح انلؼهٛخ ،حًبٚخ األيبكٍ انًودصخٔجٕة 

 دٚبَبد انضًبٔٚخ انثالس.َظساً الزرجبطٓب ثبنحسٚخ انٕصٕل انٛٓب 

 

َٙ حجساً ػهٗ ٔزم ٔنى ُٚلّ ٔنألصق  ر كًب أؿهت انوسازاد انشدٚد كبٌ انوساز انًركٕز ثو

ْرا ثبنوٓس ندٖ انؼًٛن شؼٕز انػٍ ذنك  ٓب انًظهٕو، ٔهد َزجَ اندٔنٛخ انًزؼهوخ ثلهضطٍٛ ٔشؼج

االَضبَٛخ زّ ٔانوضبء ػهٗ حوٕهّ ُٚؼًم كم ٕٚو ػهٗ يحبٔالد نزـٛٛت ّْٕٚ انر٘ شؼت ان

 انًشسٔػخ ٔانًؼزسف ثٓب دٔنٛبً.ٔانضٛبصٛخ 

 



 

ػدٚدح رضٛس كٙ ْرا االرجبِ يضزُدح انٗ صٛبصخ انكٛم  كصٕالً يؤخساً  انؼبنى ٔهد شٓدَ 

ٍْٛ ٔروبػش انًجزًغ اندٔنٙ  انًحوخ، يًب ُٚجئ رُلٛر ٔاججبرّ حٛبل ْرِ انوضٛخ  ػٍثًكٛبن

ثبصزًساز انحسٔة انًشزؼهخ كٙ يُطوخ انشسم األٔصظ َزٛجخ الَؼداو انؼدانخ كٙ يؼبنجخ أصجبثٓب 

 ٔاػبدح انحن ألصحبثّ.

 

ٔيب اػالٌ انودس ػبصًخ إلصسائٛم َٔوم ثؼض انضلبزاد انٛٓب ضد ازادح انًجزًغ 

، و رـٛٛس طبثغ يدُٚخ انودس انشسٚقانر٘ ٚطبنت ثؼد A/ES-10/L.22زهى اندٔنٙ ٔانوساز 

إهساز هبٌَٕ "انوٕيٛخ انٕٛٓدٚخ ندٔنخ اصسائٛم"، ْرا انوبٌَٕ انزٓجٛس٘ انوبئى ػهٗ زكض ٔ

األيى انًزحدح إلؿبثخ ٔرشـٛم الجئٙ ػٍ ٔكبنخ حجت انًضبػداد هساز اضبكخ انٗ اٜخس، 

ً كٙ يحبٔالد اكساؽ انوساز  ،)األَٔسٔا( كهضطٍٛ كٙ انشسم األدَٗ يٍ  91ٔصٕٖ ايؼبَب

 .ٍضسة كم يضبػٙ انضالو ٔيشسٔع اندٔنزْٛ يضًَّٕ ٔأْداكّ انضبيٛخ، ٔانؼًم ػهٗ 

 

صجٛم اندكبع ػٍ حوٕم انشؼت ٚؤكد ػهٗ أًّْٛخ اندٔز انر٘ روٕيٌٕ ثّ كٙ  ذنككم 

ٔحّض اندٔل األػضبء كٙ يُظًخ األيى انًزحدح ػهٗ االنززاو ثزُلٛر انوسازاد  ،انلهضطُٛٙ

حصٕل انشؼت انلهضطُٛٙ ػهٗ حوٕهّ ؿٛس  َسٖ كّٛانٕٛو انر٘ يزطهؼٍٛ انٗ  ،انصبدزح ػُٓب

يجبدزح ٔ انوبثهخ نهزصّسف ٔرحوٛن انضالو انؼبدل ٔانشبيم ٔكوبً نوسازاد األيى انًزحدح ذاد انصهخ

 .انؼسثٛخانضالو 

 

 ء نجُزكى انًٕهّسح ثدٔاو انزٕكٛن.يغ أطٛت رًُٛبرٙ نكى ٔألػضب

 

 زئٛش انجًٕٓزٚخ انهجُبَٛخ

 انؼًبد يٛشبل ػٌٕ


