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                          (MS. Cristina Albertin) كريستينا البرتين السيدة/

موسب  اوالجريمب  للربرق بالمخبدرا   الممثل اإلقليمي لمكتب  اممبا المتةبدة الم نبي
 ، ورمال أفريقيا

 
 الدول ال ربي ،رؤساء وأعضاء وفود الس ادة الفضيل  وأصةا  

 
 السادة خبراء امما المتةدة،

 
 ، الةضور الكراا

 

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

الارحلببل النان ببل اببن   ر ياتابلببل للةنببل تسبب السبباب لحضببير لتلب ببل الببب ي   لرفببانيال

البرنااج اإلقل ار للبية اللرب ل لانع ياكافحل الةر ال ياإلرها  يالتهب باا الصبح ل 

-2016حقبي  اإلنسبان  يتلز ز نظ  اللبالل الةنائ ل باا  تاارى اع الالبا  ر البيل بل ل

بحضبير ي، 2016 ابا ي 9 إطالقه باقبر ةاالبل الببية اللرب بل  بي ، يالذي ت  (2022

 Mr.Yury  يري ف بيتيفالس ب ، يلةاالل البية اللرب ل السابق الالر األا ن اللا  

Fedotov) ) يك ببببة أابببب ن  ببببا  األابببب  الاتحببببب  يالاببببب ر التن  ببببذي للاكتبببب  الالنببببر

  .بالاخبراا يالةر ال

                            كر سبت نا الببرت ن للسب ب   بالربكر يالتقبب ر أتيةبه أن فبر هبذا الاقبا   كما يسب دني     

( MS. Cristina  Albertin ) نائب   ميرنبا بوةبيب    لسب بي لى رأسه  ا اطاق  اكتبهيل

اكتببب  األاببب  الاتحبببب  الالنبببر ب للربببر  األيسبببط يربببااة أفر ق ببباالاانبببة اإلقل ابببر 

 قطبا الكب بر  لبى التلباين ابع   الق ال يحرصه   لى ةهيبه، بالاخبراا يالةر ال 

انببة نقطببل اإلتصبباة   ذي، يالببباألاانببل اللااببل لةاالببل الببية اللرب ببلانين ببل الربوين الق

كافببل فببر كرببر د بائبب  بالبرنببااج اببع ةاالببل البببية اللرب ببل ، ياللاببة النببا اليح ببب  

النبببياا اإلةتاا بباا الارببتركل ياببن اللب ببب فببر ا تبلببير، يالتببر  األنرببطل يالبببرااج

 .لااض ل السنياا االتر  قبا  لى ابار ييرش اللاة 

، يزراء الباخل بل اللبر  األاانبل اللاابل لاةلب كبة ابن بالركر إلى  كما أتوجه 

 بالبرنببااج، يإبار  الصببحل ارببايلليالانبببيب اا البائاببل لبببة ةاالببل البببية اللرب ببل ال
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ذلبد تقبب رال لابا لاسبنا  يباألاانل اللاال لةاالبل الببية اللرب بل،  يالاسا باا اإلنسان ل

ل فر ا ، ج ال ر  ل اليارب  بهذا البرنبااجاتابلل تن  ذ كافل البراالحرص  لى انه  ةا لا

الاتللقبل يتقب   الارئ باا يالاالحظباا يالرب  لى كافل الاخاطباا  االستةابليسر ل 

 . ابه

 السيدا  والسادة 

ل أن  ت لمون الغبر  الرئ سبر ابن البرنبااج هبي ب ب  الةهبيب التبر تببذلها  ةا لا

للتصببب ي للتهب ببباا الاسببتةب  اببن خببالة تلز ببز اللرب ببل االببل ةالالبببية األ ضبباء فببر 

اتخصصبين الخببراء ال ابة  ح ب ، س اب  القانين يالتنا ل الاستباال لببة هبذ  البلببان

اكتببب  األاببب  الاتحبببب  الالنبببر ابببع  اللرب بببل يالةاالبببل اللرب بببل بالربببراكلبية البببابببن 

 ابة تحب بب نبال  ببرااج   لبىب   نبا ياكتببه اإلقل ابر بالقباهر   بالاخببراا يالةر ابل

تةببار ر ببر الارببري  يالةر اببل اكافحببل اإلتتانببة فببر  فببر الارحلببل السببابقل فر  ببل 

اليقا بل ابن الاخببراا ، يكبذلد  إ الء النزاهبل يتحق بق اللبالبل، ي رها الانظال ياإل

ل  بلبببال  18لبرنببااج نربباط هببذا اربباة  كاببا، يالصببحل  هببر  األربن ياالابباراا   رب ببا

اللرب ل الاتحب  يالبحبر ن يتبين  يالةزائبر ي السبيبان يالسبليب ل يسبير ا ياللبرا  

 .ي اان يالكي ا يلبنان يل ب ا ياصر يالاغر  يفلسط ن يقطر يال ان

 
كان ابن  يالتر ، " 2022 – 2016" ان البرنااج اإلقل ار أما في هذه المرةل 

سبنل إضباف ل لظبريف  اتب  تاب ببه إال أنبه،  2021سبنل خبالة  االا تر  اإلنتهاء انهب

تبب  إ ببباب خاسببل بببرااج فر  ببل ارببتركل للتلبباين ببب ن ةاالببل البببية ةائحببل كيرينببا، 

يترباة اكافحبل الةر ابل ، اتحب  الالنبر بالاخببراا يالةر ابلاللرب ل ياكت  األا  ال

انبع ي لبالبل الةنائ بلالي ال ساب يالةرائ  الاال ل،اكافحل ي ،اإلرها اكافحل ي ،الانظال

اليقا ببل اببن تلبباطر الاخبببراا ياللببال  يالر ا ببل الاتللقببل ب ضببطراباا ي، الةر اببل 

 .تلاطر الاخبراا ياليقا ل ان ف ري  نقص الانا ل يالر ا ل الاتللقل به  

 

 

 السادة الةضور
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ر فبج هبذا البرنبااللةنبل تسب  ر ياتابلبل  السباب  ياألخ بر ال ي   نلقب اإلةتابا         

ابن البرنبااج اإل باب لبرااج ياربار ع الارحلبل النالنبل ح   س ت  خالله  يقا ها  ةبال 

يل ربباة كببذلد ( برببكة ايسببع  ياكبب  الاتغ ببراا الاتالحقببل 2028-2023 اإلقل اببر 

اليزاراا ياله ئاا الالن ل بالربا  يالتلل   يالنقافل يحقبي  اإلنسبان ياكافحبل ال سباب 

يالباخل ل يالصحل، يحاة اإلنتهاء انها سيف  ت   ر   باإلضافل إلى يزاراا اللبة

اسيب  ان البرنااج الةب ب  لى الببية اللرب بل لبراسبتها يإببباء الاالحظباا بربأنها ي 

إةببراء التلببب الا  ل هببا، يصببيالل فببر النها ببل إلببى التحضبب راا الرسببا ل إلقااببل ح ببة 

  . التيق ع  ل ه تحا إرراف اكت  الالر األا ن اللا 

 

 ضور الكرياالة

كافبل  تن  بذن ةاالل البية اللرب ل ترح  يتب   كة اا ابن ربأنه الاسباهال فبر إ

 يتلز ببز يالصببح ل ياإلرهاب ببل اإلةراا ببل التهب ببباااكافحببل البببرااج التببر تهبببف إلببى 

اياصببلل إسببتكااة إلببى  اببن خببالة هببذا اإلةتاببا نتطلببع  إننببا، ي الةنائ ببل اللبالببل نظبب 

اللابة كبذلد ياكافحبل التهب بباا اإلةراا بل ياإلرهاب بل ا يتحب   إسبترات ة اا يآل با

الذي   بت  آفاقبا ةب بب  للتلباين يالربراكل بب ن األار ، تلز ز نظ  اللبالل الةنائ ل  لى 

ل ب اب ياكتب  األاب  الاتحبب  الالنبر بالاخببراا يالةر ابل ، كابا  بيفرالبية اللرب بل   ا

،               الةببرائ ر يالبببيلر لاكافحببل هببذ  للةهببيب الابذيلببل لتلز ببز يت ل ببة التلبباين اإلقل ابب

ح   أن اللال  أةاع باختلف اوسسباته يتنظ ااتبه يه ئاتبه يأفبراب  اربغية بايضبي  

التصبي لإلرها  يالةر ال الانظال بكافل صبيرها يأربكالها ييسبائلها، هبذ  الةبرائ   

إلببى إ تبارهببا التبر إرببتبا فببر ااينببل األخ ببر  يخاصببل فببر انطقتنببا اللرب ببل ااببا أبة 

ظبباهر   الا ببل تأخببذ أرببكاالل كن ببر  يصببيرال اختل ببل، فهببر ال تسببتهبف بيلببل أي انطقببل 

بببذاتها بببة تتةببايز  ياقبهببا اليخ اببل يآنارهببا الابببار  الحبببيب اليطن ببل لةا ببع البببية، 

يتت ق صيرها يأركالها فر هببف ياحبب أال يهبي تقبي   األابن يز ز بل االسبتقرار 

 ء،يالاسا  بحقي  األبر ا
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ل بالحضير أةبب ترح بر  وأخيرا    هبذا اإلةتابا  سبه الابيلى  بز يةبة أن   راة ا

يالةر ابل الانظابل اإلرهبا   ظباهر ز الةهيب اللرب ل يالبيل ل فبر احاصبر   تلزفر 

، يفبر يضبع آل بل يبرنبااج تهبايرفاه  هاسبتقرارإيحاا ل أان اةتالاتنبا ي ااياكافحته

برببكة ايسببع  ياكبب  ي فببر اليقببا الاحبببب رببطتهأنتن  ببذ للارحلببل القاباببل بغ ببل  اببة 

 .الاتغ راا الاتالحقل

 

 

 

 

 وفقكا هللا وسدد خ اكا

 والسالا عليكا ورةم  هللا وبركاته


