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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ـــ

 
                            ( MS. Cristina  Albertin )  كريستينا البرتين السيدة/

ألوسب  ابالمخبدرا  والرريمبة للقبر   المتحبدة المعنبي الممثل اإلقليمي لمكتب  األمبم
 ، وقمال أفريقيا

 
والداخليبة ممثلبي واارا  العبدل رؤساء وأعضباء الوفبود السعادة الفضيلة وأصحا  

 والصحة بالدول العربية،
 

 السادة خبراء األمم المتحدة،
 

 ، الحضور الكرام

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

ى آ بباا الرببكر سبباأبفببر رحببا  ةاالببل البببية اللرب ببل  بكبب  أرحبب  أن يسببعدني      

الارحلبل الثاي بل للةيبل تسب  ر ياتابلبل  الثباير اإلةتااعلحضير لتلب ل البعية  لرفانيال

البريببااا اإليل اببر للبببية اللرب ببل لايببا ياكافحببل الةر اببل ياإلر ببا  يالت ب ببباا اببن 

حقبي  اإليسبان ى ابا الالبا  ر البيل بل لالصح ل يتلز ز يظ  اللبالل الةيائ ل باا  تاارب

، 2016 اببا ي 9 إطاليببب باقببر ةاالببل البببية اللرب ببل  ببي ، يالبب ت تبب  (2016-2021)

  بيرت ف ببيتي السب ب ، يلةاالل الببية اللرب بل الساب  بحضير الالر األا ن اللا  ي

Mr.Yury Fedotov) )  يك ببة أابب ن عببا  األابب  الاتحبببة يالاببب ر التي  بب ت للاكتبب

   .لير بالاخبراا يالةر الالا

                            كر سببببت يا البببببرت ن  لسبببب بة بالت يئببببل لأتيةببببب أن فببببر  بببب ا الاقببببا   كمببببا يسببببعدني     

( MS. Cristina  Albertin )  ،  للربر  األيسبط الااثة اإليل ار باياسبل تيل  ا ايص

بالربكر ، كابا أتيةبب الةر ال اكت  األا  الاتحبة الالير بالاخبراا يب يرااة أفر ق ا

 يطباعالكب بر علبى التلباين ابا   الق ال يحرص   على ة يب ،  اطاي  اكتب ليالتقب ر 

اثببة يقطببل اإلتصبباة    ت، يالببباألاايببل اللااببل لةاالببل الببية اللرب ببلالربوين القاييي ببل 

كافببل فببر كرببر د بائبب  بالبريببااا اببا ةاالببل البببية اللرب ببل ، ياللاببة اليببا اليح بببة 
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اليبببياا اإلةتااعبباا الارببتركل ياببن اللب ببب فببر ا تبلببير، يالتببر  األيرببطل يالبببرااا

 .السيياا الااض ل التر عقبا على ابار ييرش اللاة 

، يزراء الباخل بل اللبر  األاايبل اللاابل لاةلب كبة ابن بالركر إلى  كما أتوره 

، يإبارة الصببحل بالبريببااا  ارببايلليالايبببيب اا البائاببل لبببة ةاالببل البببية اللرب ببل ال

 لببد تقببب راا لاببا لاسببيام اببي   ةا لبباا فببر يباألاايببل اللااببل لةاالببل البببية اللرب ببل ، 

، يسببرعل اتابلببل تي  بب  كافببل البببرااا ال رع ببل الببياربة ب بب ا البريببااا الحببرع علببى 

 . االاتللقل ب يتقب   الارئ اا يالاالحظاا يالرب على كافل الاخاطباا  االستةابل

 

 سادة السيدا  وال

الغبر  الرئ سبر ابن البريبااا  بي بعب  الة بيب التبر تبب ل ا  ةا لاا أن  تعلمون

ت للت ب ببباا الاسببتةبة اببن خببالة تلز ببز اللرب ببل ةاالببل الالبببية األعضبباء فببر  للتصببب 

اتخصصبين الخببراء العابة  ح ب ، س ابة القايين يالتيا ل الاستباال لببة  ب م البلببان

اكتببب  األاببب  الاتحببببة الاليبببر ابببا  اللرب بببل يالةاالبببل اللرب بببل بالربببراكلبية البببابببن 

عابة علبى تحب بب ثبال  ببرااا ب   يبا ياكتببب اإليل ابر بالقبا رة  بالاخببراا يالةر ابل

تةببار ر ببر الارببريع يالةر اببل اكافحببل اإلتتاثببة فببر  فببر الارحلببل السببابقل فرع ببل 

الييا بل ابن الاخببراا ، يكب لد  لبلإعالء اليزا بل يتحق ب  اللبا، ي ر ا الايظال ياإل

 ببر  األربن ياالابباراا  عرب بباا  بلببباا  18لبريببااا يربباط  بب ا اربباة  كاببا، يالصببحل 

اللرب ل الاتحبة يالبحبر ن يتبيي  يالةزائبر ي السبيبان يالسبليب ل يسبير ا ياللبرا  

 .يعاان يالكي ا يلبيان يل ب ا ياصر يالاغر  يفلسط ن ييطر يال ان

 

ضببان إطببار تي  بب  البريببااا اإليل اببر للبببية اللرب ببل ي حلببةأمببا فببي اببر  المر

لاكافحبل الت ب بباا اإلةراا بل ياإلر اب بل يالصبح ل يتلز بز يظب  اللبالبل الةيائ بل بابا 

، تبب  إعببباب خاسببل   2021 – 2016لحقببي  اإليسببان      تاارببى اببا الالببا  ر البيل ببل

اتحببة الاليبر اكت  األاب  البرااا فرع ل ارتركل للتلاين ب ن ةاالل البية اللرب ل ي

اكافحبل ي ،اإلر ا اكافحل ي ،يتراة اكافحل الةر ال الايظال، بالاخبراا يالةر ال
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الييا بببل ابببن تلببباطر ي، ايبببا الةر ابببل ي اللبالبببل الةيائ بببلي ال سببباب يالةبببرائ  الاال بببل،

الاخبببراا ياللببالل يالرعا ببل الاتللقببل ب ضببطراباا تلبباطر الاخبببراا يالييا ببل اببن 

 .قع الاياعل يالرعا ل الاتللقل بب  ف ري  ي

 السادة الحضور

فببر ييببا  ببا    بب ا البريباااللةيبل تسبب  ر ياتابلببل  الثبباير ال بي   يلقببب اإلةتابباع        

ارببغية اللببال  أةاببا باختلبب  اوسسبباتب يتيظ ااتببب ي  ئاتببب يأفببرابم ، ح بب  أن ةببباا 

  ، ال ا ييسببائل ال بكافببل صببير ا يأرببكايضببيع التصبببت لبر ببا  يالةر اببل الايظاببب

اابا أبة إلبى يخاصل فر ايطقتيا اللرب ل   م الةرائ   التر إرتبا فر اآلييل األخ رة 

، ف بر ال تسبت ب  بيلبل أي أخ  أركاالا كث رة يصبيراا اختل بلإعتبار ا ظا رة عالا ل ت

بارة الحبببيب اليطي ببل لةا ببا ايطقببل ببب ات ا بببة تتةببايز عيايب ببا اليخ اببل يآثار ببا الابب

يتت بب  صببير ا يأرببكال ا فببر  ببب  ياحببب أال ي ببي تقببي   األاببن يزعزعببل  ،البببية

 االستقرار يالاسا  بحقي  األبر اء.

كافبل  تي  ب ن ةاالل البية اللرب ل ترح  يتبع  كة اا ابن ربأيب الاسبا ال فبر إ

 يتلز ببز يالصببح ل ياإلر اب ببل اإلةراا ببل الت ب ببباااكافحببل البببرااا التببر ت ببب  إلببى 

اياصببلل إسببتكااة إلببى  اببن خببالة  بب ا اإلةتابباعيتطلببا  إييببا، ي يائ ببلالة اللبالببل يظبب 

اللابة كب لد ياكافحبل الت ب بباا اإلةراا بل ياإلر اب بل يتحب   إسبترات ة اا يآل باا 

ال ت   بت  آفايبا ةب ببة للتلباين يالربراكل بب ن األار ، تلز ز يظ  اللبالل الةيائ ل على 

 اا بعاب يبر بالاخببراا يالةر ابل ، كابا  بيفرياكتب  األاب  الاتحببة الالالبية اللرب بل 

 .  الةرائ للة يب الاب يلل لتلز ز يت ل ة التلاين اإليل ار يالبيلر لاكافحل   م 

  ب ا اإلةتاباع سب  الابيلى عبز يةبة أن   راة اا بالحضير أةبب ترح بر  وأخيرا  

يظابل يالةر ابل الااإلر با   ظبا رةز الة يب اللرب ل يالبيل ل فبر احاصبرة  تلزفر 

، يفبر يضبا آل بل يبريبااا  ت بايرفا    استقرارإيحاا ل أان اةتالاتيا ي ااياكافحت 

 .  م البرااا فر الييا الاحبب كافل عاة لتي    

 وفقكم هللا وسدد خ اكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


