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َكدَ١
أٖداف اإلدتُاع
اْعكدددد االدتُددداع ادٜٓددد ١ابدددٛظيب بتٓتدددَ ِٝدددٔ ايكدددٛات املطدددًح / ١املطدددا ١
ايعطهس ١ٜبدٚيد ١اإلَدازات ايعسبٝد ١املتحدد ٠بايتعداَ ٕٚدع األَاْد ١ايعاَد ١يًذٓد١
ايعسب ١ٝخلربا ٤األَِ املتحد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػسافٝد ١املهاْٝدٚ ،١اضدتٗدف
االدتُدداع َسادعدد ١ضددل أعُدداٍ ايفددسم ايفٓٝددَٓٚ ١اقػدد ١بسْدداَر ايًذٓدد ١يًُس ًدد١
ايكادََ .١سفل دد ٍٚاالدتُاع يف املًحل زقِ .1
احلغٛز
غس االدتُاع َ 35ػازناً َٔ عػس د ٍٚعسبٖ ١ٝد : ٞاجلُٗٛزٜد ١اجلصا٥سٜد١
ايدميكساطٝدد ١ايػددع  ،١ٝمجٗٛزٜددَ ١ضددس ايعسبٝدد ،١دٚيدد ١ايه ٜٛد  ،املًُهدد١
املػسبٝدد ،١ضددًةٓ ١عُددإ ،دٚيدد ١قةددس ،املًُهدد ١ايعسبٝدد ١ايطددعٛد ،١ٜمجٗٛزٜدد١
ايطٛدإ ،دٚي ١تْٛظٚ ،اإلَدازات ايعسبٝد ١املتحدد ،٠إعداف ١ملُجدٌ ضدهستاز١ٜ
جلٓ ١خربا ٤األَِ املتحد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعاملٝدٚ ،١أزبعد١
خددرباَ ٤ددٔ ايًذٓدد ١االٚزٚبٝدد ١إلداز ٠املعًَٛددات اجلػسافٝدد ١املهاْٝددٚ ١دٗ د

ددِ

ايدع ٠ٛيًحغٛزَ .سفل قا ١ُ٥ناًَ ١باحلغٛز يف املًحل زقِ .2
االفتتاح
افتتح االدتُاع ضعاد ٠ز٥دٝظ املطدا  ١ايعطدهس ١ٜبدايكٛات املطدًح ١باإلَدازات
ايعسب ١ٝاملتحد ٠ايعُٝد املٗٓدع /صاحل احل ( ٌٝاي ًد املطتغٝف)ٝ ،ح

ز ب بسٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدربا ٤االَدِ املتحدد ٠إلداز ٠املعًَٛدات اجلػسافٝد١
املهاْٝددٚ ١ايٛفددٛد املػددازن ١يف االدتُدداع ايجايددح يًذٓدد ١ايعسبٝدد ١خلدربا ٤األَددِ
املتحدددد ٠يًُعًَٛدددات اجلػسافٝددد ١املهاْٝددد ١املٓعكدددد يف َدٜٓددد ١ابدددٛظيبٚٚ ،دددد٘
ايػدددهس يًُػدددازنح عًددد ٢غدددٛزِٖ االدتُددداع يت دددادٍ اخلدددربات يف دلددداٍ
املعًَٛددات اجلػسافٝدد ١املهاْٝددٚ ،١خددتِ دٜجدد٘ بددرٕ لٓدد ٢يًحغددٛز ايٓذدداح يف
َداٚالتِٗ.
بعد ذيو ايك ٢زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلربا ٤األَِ املتحد ٠يًُعًَٛات اجلػساف١ٝ
املهاَْ ١ٝعاي ٞايدنتٛز ع دايعصٜص بٔ ابساٖ ِٝايضعب نًُ ١أعسب فٗٝا
عٔ غهسٚ ٙتكدٜس ٙيدٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتحد ٠عً ٢نسّ االضتغاف١
ٚعً ٢طٔ االعداد ٚايتٓت ٚ ِٝفا ٠ٚاالضتك اٍٚ .أند إٔ ايًذٓ ١ايعسب١ٝ
 َٔٚخالٍ فسم ايعٌُ تٗتِ بتةٜٛس اداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝيًدٍٚ
االعغا ٤عً ٢املطت ٣ٛايٛطين ٚاالقًٚ ُٞٝايطع ٞإىل تهاًَ٘ َع اجملٗٛد
ايعامل َٔ ٞخالٍ جلٓ ١خربا ٤االَِ املتحدٚ ،٠ايكٝاّ بتةٜٛس َ ادئ ٚضٝاضات
ٚطسم ٚآيٝات َٚعاٜل َػرتن ١يػسض ايتٛافل املت ادٍ يف اضتدداّ اي ٝاْات
ٚاخلدَات اجلػساف ١ٝاملهاْ .١ٝنُا أْٗا تطع ٢إىل تٛفل َٓضَٓ ١اض ١
يتةٜٛس اضرتاتٝذٝات فعاي ١ي ٓاٚ ٤تك ١ٜٛايكدزات ايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات اجلػساف١ٝ
املهاْٚ ١ٝاالضتفاد َٔ ٠أفغٌ املُازضات ٚايتذازب ايتة ٝك ١ٝيًٗ٦ٝات
ايٛطٓٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايدٚي ١ٝاملدتض ١باملعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْٚٚ ، ١ٝعح
إٔ ايًذٓ ١يف ادتُاعٗا األ ٍٚاد ١ٜٓايسٜاض اتفك عً ٢ا ٝهٌ ايتٓتُٞٝ

يًذٓٚ ،١يف ادتُاعٗا ايجاْ ٞاد ١ٜٓاجلصا٥س

ددت َٗاّ فسم ايعٌُ

ٚاملػازنح يف نٌ فسٜلٚ ،تطع َٔ ٢خالٍ ادتُاعٗا ايجايح اد١ٜٓ
ابٛظيب إىل تةٜٛس اإلطاز ايعاّ ملطتك ٌ بسْاَر ايعٌُ يهٌ فسٜل يًٛصٍٛ
ملدسدات تستك ٞإىل املطت ٣ٛاملرَٖ َٔ ٍٛرا ايتذُع.
ثِ ايك ٢ايطٝد محٝد أٚقاضْ ٞا٥ب زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدربا ٤األَدِ املتحدد٠
إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْٚ ،١ٝاألَح ايعاّ يًُذًدظ ايدٛطين يالعدالّ
اجلػددسايف بدداجلصا٥س نًُدد ١تغددُٓ ايرت  ٝدب باحلغددٛز َٓ ٖٛداً عًدد ٢أُٖٝدد١
ايًذٓدد ١ايعسبٝدد ١نْٗٛددا َٓددرباً يت ددادٍ أفغددٌ اخلددربات ٚاملُازضددات بددح ايدددٍٚ
األعغددا ،٤نُدددا دعددا ايدددد ٍٚاألعغدددا ٤ي ددرٍ َصٜدددد َدددٔ ايدددعِ يًذٓددد ١تددد٢
تٛانب َجٝالتٗا عًَ ٢طت ٣ٛايعامل.
ثددِ ايكدد ٢ايدددنتٛز عُددس يعددسٜيب يجددٌ ضددهستاز ١ٜجلٓدد ١خددربا ٤األَددِ املتحددد٠
إلداز ٠املعًَٛددات اجلػسافٝدد ١املهاْٝدد ١ايعاملٝدد ١نًُدد ١تغددُٓ اإلغدداز ٠ألُٖٝدد١
ٖرا االدتُاع باعت از ٙخة ٠ٛيألَاّ حن ٛتعصٜص ايتعا ٕٚبح ايد ٍٚاألعغأَ ٤
ْا ٚ ، ١ٝبٗٓٝا ٚبح املٓتُات ايدٚيٚ ١ٝاالقًْ َٔ ١ُٝٝا  ١ٝأخس.٣
تً ٢ذيو نًُ ١ايدنتٛز ضعد آٍ ُٖالٕ األَح ايعاّ يًذٓ ١ايعسب ١ٝمثٔ فٗٝا
دٗددٛد هَٛدد ١دٚيدد ١اإلَددازات ايعسبٝدد ١املتحددد ٠يجًدد ١بددايكٛات املطددًح- ١
املطدددا  ١ايعطدددهس ١ٜعًددد ٢دعٛتٗدددا يعكدددد االدتُددداع ايجايدددح يًذٓددد ١ايعسبٝددد،١
ٚنريو غسن ١بٝاْات عًَ ٢ا قدَت٘ َٔ تطٗٝالت  ٚطٔ اضتك اٍ ٚنسّ

عٝافَ ،١ػٝداً يف نًُت٘ باجلٗٛد املتُٝص ٠اييت  ٜر ا أعغا ٤ايًذٓد ١ايعسبٝد١
يف ض  ٌٝاجناح اعُا ِ  ٚسصِٗ عً ٢املػازن.١
ثِ تً ٢ذيو تعسٜف اُجً ٞايد ٍٚاألعغا ٤احلاعس ٜٔيالدتُاع.

إقساز دد ٍٚاألعُاٍ
عسض ضعاد ٠األَح ايعاّ يًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدربا ٤األَدِ املتحدد ٠إلداز ٠املعًَٛدات
اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝدد ٍٚأعُاٍ االدتُاع عً ٢األعغا ٤إلقساز ،ٙايدر ٟضد ل
ازضدداي٘ يألعغددا ٤يالطددالع ٚابدددا ٤املسٝ٥ددات ،ثددِ فتحد األَاْدد ١ايعاَدد ١اجملدداٍ
يًُداٚالت بح ايد ٍٚاألعغا.٤
ٚقد ٚافل يجً ٛايد ٍٚاألعغا ٤باإلمجاع عً ٢دد ٍٚاألعُاٍ.

ا ضتعساض َٛدص ملٓاقػات االدتُاع ايجايح يًذٓ ١ايعسب ١ٝخلربا ٤األَِ املتحد ٠إلداز٠
املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
اي ّٛٝاألٍٚ
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غدددٗدت اجلًطددد ١ايجاْٝدددَ ١دددٔ ايٝددد ّٛاأل ٍٚتكدددد ِٜعسعدددح عدددٔ أفغدددٌ
املُازضدددات يف دٚيددد ١اإلَدددازات ايعسبٝددد ١املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات اجلػسافٝددد١
املهاْٝ ،١ٝح قدّ َسنص أبٛظيب يألْتُ ١اإليهرتٚ ١ْٝٚاملعًَٛدات عسعد ًا
دد ٍٛاي ٓٝدد ١ايتحتٝدد ١يً ٝاْددات املهاْٝدد ١يف َدٜٓدد ١أبددٛظيب ،ثددِ قدددَ دا٥ددس٠
ايػؤ ٕٚاي ًد – ١ٜبًدَ ١ٜدٜٓد ١أبدٛظيب عسعداً عدٔ إداز ٠اي ٝاْدات املهاْٝد ١يف
ايٓتاّ اي ًد.ٟ
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خُضض اجلًط ١ايجايج ١يعدسض ًَدضداً عدٔ األعُداٍ  /األْػدة ١يفدسم
ايعُددٌٝ ،ددح اضددتعسض ز٥ددٝظ نددٌ فسٜددل عُددٌ َددا ا اجن داش ٙخددالٍ ايفددرت٠
ايطابكٝ ،١ح قدّ املٗٓددع خايدد املًحدَ ٞدٔ دٚيد ١اإلَدازات ايعسبٝد ١املتحدد٠
زٝ٥ظ فسٜل األطس املؤضطٚ ١ٝايتٓتُٝات ايكاْٚ ،١ٜٓٛايطٝاضات ٚايتٛعٚ ١ٝبٓا٤
ايكدزات اجيداشاً ضدسٜعاً تغدُٔ َدا اضدتذد يف أعُداٍ ايفسٜدل ٚاضدتعسض خةد١
ايعُددٌ املكرت دد ١يً ددد ٤يف تفعٝددٌ َٗدداّ ٚاختضاصددات ايفسٜددل ،ثددِ قدددّ ايعُٝددد
عددادٍ دٗددإ َددٔ دٚيدد ١تددْٛظ ز٥ددٝظ فسٜددل عُددٌ اي ٝاْددات اجلػسافٝدد ١املهاْٝدد١
األضاضٚ ١ٝاملعاٜل ًَدضاً عٔ االدتُداع األ ٍٚيًفسٜدل ايدر ٟعُكدد يف ايعاصدُ١
ايتْٛطدد ١ٝيف غددٗس فرباٜددس ٚ ،ّ2016ايددر ٟا خاليدد٘ اقددساز ايربْدداَر ايدددصَين

خلةدد ١عُددٌ ايفسٜددلٚ ،إعددداد ٚتٛشٜددع االضددت ٝإ املتعًددل باي ٝاْددات اجلػسافٝدد١
املهاْ ١ٝاألضاضٚ ١ٝاملعاٜل عً ٢ايد ٍٚاألعغا.٤
ثِ قدّ ايطٝد محٝد أٚقاضَ ٞدٔ اجلُٗٛزٜد ١اجلصا٥سٜد ١ايدميكساطٝد ١ايػدع ١ٝ
زٝ٥ظ فسٜل عٌُ إطاز املسدع اجلٛٝدٜط ٞاجيداشاً عدٔ َكدسزات االدتُداع األٍٚ
يًفسٜددل ايددر ٟعُكددد يف َدٜٓدد ١ايسٜدداض يف غددٗس ْددٛفُرب ٚ ،ّ2015ايكدد ٢ايغدد٤ٛ
عًدد ٢خةدد ١عُددٌ ايفسٜددل ْٚتددا٥ر اضددت ٝإ إطدداز املسدددع اجلٛٝدٜطدد ٞايددر ٟا
تٛشٜعدد٘ عًدد ٢ايددد ٍٚاألعغدداٚ ،٤يف ْٗاٜددٖ ١ددر ٙاجلًطدد ١ق ددّ ايطددٝد ضددًُٝإ
ايصددددايَ ٞددٔ ضددًةٓ ١عُددإ ز٥ددٝظ فسٜددل عُددٌ تهاَددٌ املعًَٛددات اجلػسافٝدد١
املهاْٚ ١ٝاإل ضا ١ٝ٥اجياشاً عٔ َٗاّ ٚأٖداف ايفسٜلٚ ،إطاز َٗٓٚذ ١ٝايعٌُ
اييت ا تٛشٜعٗا عً ٢ايد ٍٚاألعغا.٤
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عُكدت خالٍ اجلًط ١ايسابعٚ ١زش عٌُ داْ  ١ٝجلُٝع فدسم ايعُدٌ ندٌ
عً ٢د ٙيف ايٛق ْفط٘ ،يٝدتِ خال دا َسادعد ١ضدل أعُداٍ ايفسٜدل َٓٚاقػد١
بسْادل٘ يًُس ً ١ايكادَ.١

اي ّٛٝايجاْٞ
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غدددٗدت اجلًطددد ١األٚىل َدددٔ ايٝددد ّٛايجددداْ ٞعدددسض املصٜدددد عدددٔ أفغدددٌ
املُازضدددات يف دٚيددد ١اإلَدددازات ايعسبٝددد ١املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات اجلػسافٝددد١
املهاْٝ ،١ٝح قدَ ا  ١٦ٝاالحتاد ١ٜيًتٓافطٚ ١ٝاإل ضدا ٤عسعداً عدٔ إداز٠
اي ٝاْات املهاْٝدٚ ١اإل ضدا ١ٝ٥ايهد ل ،٠ثدِ قددَ دا٥دس ٠ايػدؤ ٕٚاي ًدٜد– ١
بًدٜددَ ١دٜٓدد ١أبددٛظيب عسع داً عددٔ ْتدداّ إداز ٠بٝاْددات امل دداْ ٞإلَدداز ٠أبددٛظيب،
ٚقدَ غسن ١أبٛظيب يةاق ١املطتك ٌ ( َضدز ) عسعد ًا عدٔ زضدِ اخلدسا٥
ٚتك ِٝٝإَهاْٝات ايةاق ١ايػُط ١ٝيف اجلصٜس ٠ايعسب.١ٝ
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ٚاصً فسم ايعٌُ ايفٓ ١ٝيف اجلًط ١ايجاْ ١ٝعكد ٚزش عًُٗا اجلاْ ١ٝ
َع اخلربا ٤ايدٚيٝح اير ٜٔا دعٛتِٗ يدعِ فسم ايعٌُ ٝ ،ح عكد نٌ
فسٜل ٚزغ ١عٌُ داْ  ١ٝملٛاصً ١ايٓكاغات  ٍٛضل أعُاٍ ايفسم ايفٓ١ٝ
َٓٚاقػ ١بسادلٗا يًُس ً ١ايكادَ.١
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غٗدت اجلًط ١ايجايج ١تكد ِٜعسٚعاً عٔ افغٌ املُازضات ايعاملَٔ ١ٝ
خربا ٤ايًذٓ ١االٚزٚب ١ٝإلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْٝ ،١ٝح حتدخ
ايطٝد اْت ٛٝٓٝازٚشازٜٓا ( )Antonio Arozarenaزٝ٥ظ ايٛفد االض اْ ٞيف
جلٓ ١خربا ٤االَِ ملتحد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل ١ٝعٔ
ايتذسب ١األٚزٚب ١ٝيف تةٛز ايعٌُ اخلاظ بايطٝاضات ٚايتػسٜعات
ٚاملٓٗذٝات ،ثِ حتدث

ايطٝد ٠ناز ٍٚادٛٝع ( )Carol Agiusعغٛ

ضهستاز ١ٜايًذٓ ١االٚزٚب ١ٝخلربا ٤االَِ املتحد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف١ٝ
املهاْ ١ٝخ ل ٠اي ٝاْات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝاألضاضٚ ١ٝاملعاٜل  ٍٛاي ٓ١ٝ
األضاض ١ٝيًُعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝيف اجملُٛع ١األٚزٚبَٛٚ ١ٝاصفاتٗا
ٚاملعاٜل اييت ا اعتُادٖا يًُذُٛع ،١تً ٢ذيو حتدخ ايدنتٛز شٖل
ايتُ َٔ ُٞٝاملعٗد ايفسْط ٞاجلَٛٝهاْ ٞخ ل إطاز املسدع اجلٛٝدٜط ٞعٔ
أُٖٚ ١ٝدٛد إطاز َسدع ٞدٛٝدٜط ٞعاملٚ ،ٞقدّ خازط ١طسٜل َكرت ١
تتٓا ٍٚاملتةً ات ايتٓتٚ ١ُٝٝايفٓ ١ٝاييت جيب عً ٢ايد ٍٚاالعغا ٤تٛفلٖا
يتة ٝل املسدع اجلٛٝدٜط ٞايعاملٚ ،ٞأخلاً قدَ ايطٝدَ ٠ازٖ ٟايدٚزضٕٛ
(َ )Marie Haldorsonدٜس ٠املٓاطل ٚاي  ١٦ٝباإل ضا ٤ايطٜٛد ٟعسعاً عٔ
ايتذسب ١ايطٜٛد ١ٜحت َتً ١اجملُٛع ١االٚزٚب ١ٝإلداز ٠املعًَٛات اجلػساف١ٝ
املهاْ ١ٝاييت أدت اىل اجياد ا ضاٝ٥ات َ ٓ ١ٝعً ٢املعًَٛات اجلػساف١ٝ
املهاْ.١ٝ
اي ّٛٝايجايح
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قدّ زؤضا ٤فسم ايعٌُ خالٍ اجلًط ١األٚىل يً ّٛٝايجايدح اجيداشاً عدٔ َدا

ا اجناش ٙخالٍ ايَٛٝح ايطابكح بٛزغديت ايعُدٌ ،عًد ٢إٔ ٜدتِ ازضداٍ تكدازٜس
ايعُدددٌ ناًَددد ١اىل األَاْددد ١ايعاَددد ١ق دددٌ ْٗاٜددد ١غدددٗس ْٜٝٛددد ،ّ2016 ٛيتدددتُهٔ
األَاْدد ١ايعاَددَ ١ددٔ إعددداد ايتكسٜددس ايطددٓ ٟٛيًذٓدد ١ايعسبٝددٚ ١تطددً ُ٘ٝيف ايٛق د
احملدددد يطددهستاز ١ٜجلٓدد ١خددربا ٤األَددِ املتحددد ٠إلداز ٠املعًَٛددات اجلػسافٝدد١

املهاْٝد ١ايعاملٝدد ١ق ددٌ االدتُداع ايطددادع يًذٓدد ١اكدس األَددِ املتحددد ٠يف َدْٝدد١
ْٜٛٛٝزى خالٍ غٗس أغطةظ  ،ّ2016نُا قسزت فدسم ايعُدٌ َٛاصدً ١عكدد
ادتُاعاتٗا خالٍ عاّ  َٔ ّ2016أددٌ ايتكددّ يف ضدل اعُا دا ٚ ،قاَد دٚيد١
قةس َػهٛز ٠بتكد ِٜايدع ٠ٛالضتغاف ١االدتُاع ايجاْ ٞيفسٜل عٌُ اي ٝاْات
اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝاألضاضٚ ١ٝاملعداٜل خدالٍ غدٗس َدا ،ّ2016 ٜٛعًد ٢إٔ ٜدتِ
ال كاً حتدٜد اٚقات ٚاَانٔ عكد ادتُاعات ايفسم األخس.٣

االدتُاع ايتايٞ
قاَ دٚي ١قةس َػدهٛز ٠بتكدد ِٜايددع ٠ٛالضتغداف ١االدتُداع ايسابدع يًذٓد١
ايعسبٝددد ١خلدددربا ٤االَدددِ املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات اجلػسافٝددد ١املهاْٝددد ١ادٜٓددد١
ايد ١ ٚخالٍ غٗس فرباٜس  ّ2017إ غا ٤اهلل.
اخلتاّ
اختدددتِ َعددداي ٞز٥دددٝظ ايًذٓددد ١ايعسبٝددد ١خلدددربا ٤االَدددِ املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايدنتٛز ع دايعصٜص بٔ ابساٖ ِٝايضعب االدتُداع بتكددِٜ
ايػهس يدٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتحد ٠عً ٢اضتغاف ١االدتُداع ايجايدح يًذٓد١
 ٚطٔ االعداد  ٚايتٓت ٚ ِٝفا ٠ٚاالضتك اٍ .نُا غهس مجٝع املػدازنح
يف االدتُاع عًَ ٞا قدَ َٔ ٙٛإضٗاَات ن ل ٠تضب مجٝعٗا يف حتطح ٚ

تةٜٛس املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝعً ٞاملطتٜٛح ايٛطين  ٚاالقً ،ُٞٝنُا
قددّ َعايٝدد٘ ايػدهس ٚايتكدددٜس يدٚيدد ١قةدس عًدد ٢ايددع ٠ٛايهسميدد ١الضتغدداف١
االدتُاع ايسابع يًذٓ ٚ ،١أعسب عٔ أًَ٘ إٔ ًٜتك ٞاجلُٝدع دلدددًا إ غدا ٤اهلل
يف االدتُاع ايسابع يف دٚي ١قةسٚ ،نريو خالٍ ادتُاعات جلٓ ١خربا ٤االَدِ
املتحد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايديت ضدتٓعكد ادٜٓدْٜٛٝ ١دٛزى يف
غٗس أغطةظ  ،ّ 2016ثِ أعًٔ ختاّ أعُاٍ االدتُاع.

املًحل األ : ٍٚدد ٍٚأعُاٍ االدتُاع
االدتُددداع ايجايدددح يًذٓددد ١ايعسبٝددد ١خلدددربا ٤االَدددِ املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات اجلػسافٝددد١
املهاْ١ٝ
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دد ٍٚأعُاٍ
ايجالثا 23 ٤فرباٜس ّ2016
 االفتتاح
 نًُات تس ١ٝ ٝ
َ كدَ١
 إقساز دد ٍٚاألعُاٍ
 افغددددٌ املُازضددددات يف دٚيدددد ١اإلَددددازات ايعسبٝدددد ١املتحددددد ٠إلداز ٠املعًَٛددددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 عسض ًَدط عٔ األعُاٍ  /األْػة ١يفسم ايعٌُ
ٚ زش عٌُ داْ  ١ٝيفسم ايعٌُ

األزبعا 24 ٤فرباٜس ّ2016
 عسض املصٜد َٔ أفغٌ املُازضات يف دٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتحدد ٠إلداز٠
املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
ٚ زش عٌُ داْ  ١ٝيفسم ايعٌُ
 افغدددٌ املُازضدددات ايعاملٝدددَ ١دددٔ خدددربا ٤ايًذٓددد ١االٚزٚبٝددد ١إلداز ٠املعًَٛدددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ

اخلُٝظ  25فرباٜس ّ2016
 اجياش زؤضا ٤فسم ايعٌُ
 االدتُاع ايتايٞ
 اخلتاّ

املًحل ايجاْ : ٞقا ١ُ٥املػازنح
االدتُددداع ايجايدددح يًذٓددد ١ايعسبٝددد ١خلدددربا ٤االَدددِ املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات اجلػسافٝددد١
املهاْ١ٝ
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اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػع ١ٝ
 .1ايطٝد محٝد أٚقاضٞ
ْا٥ددب ز٥ددٝظ ايًذٓدد ١ايعس ٜدد ١خلددربا ٤االَددِ املتحددد ٠إلداز ٠املعًَٛددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .2ايطٝد ضامل نحًٛش
اجملًظ ايٛطين يالعالّ اجلػسايف

مجٗٛزَ ١ٜضس ايعسب١ٝ
 .3ايطٝد ذلُد َٓتضس ذلطٔ
 .4ايطٝدٖ ٠د ٟأْٛز ايعصب
اجلٗاش املسنص ٟيًتع  ١٦ايعاَٚ ١اإل ضا٤
دٚي ١ايهٜٛ
 .5ايطٝد عُس احملغازٟ
اإلداز ٠املسنص ١ٜيال ضا٤
املًُه ١املػسب١ٝ
 .6ايطٝد زغٝد شبل
املٓدٚب ١ٝايطاَ ١ٝيًتدةَ - ٝدٜس ١ٜاال ضا٤
ضًةٓ ١عُإ
 .7ايطٝد زبٝع األغربٟ
ا  ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُطا ١

 .8ايطٝد ضًُٝإ ايصدايٞ
 .9ايطٝد ضاَح ايعسميٞ
املسنص ايٛطين يال ضا ٚ ٤املعًَٛات

دٚي ١قةس
 .10ايطٝد َٓاف ايطاد٠
 .11ايطٝد أمحد املٗٓدٟ
 .12ايطٝد ذلُد املسٟ
 .13ايطٝد ذلُد ايعُادٟ
ٚشاز ٠اي ًدٚ ١ٜاي ١٦ٝ
 .14ايطٝد ٠ايعٓٛد ايعرب١
ٚشاز ٠ايتدة ٝايتُٓٚ ٟٛاإل ضا٤

املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
َ .15عاي ٞايدنتٛز ع دايعصٜص ايضعب
زٝ٥ظ ا  ١٦ٝايعاَ ١يًُطا ١
ز٥ددددٝظ ايًذٓدددد ١ايعسبٝدددد ١خلددددربا ٤االَددددِ املتحددددد ٠إلداز ٠املعًَٛددددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .16ايدنتٛز ضعد آٍ ُٖالٕ
أَدددح عددداّ ايًذٓددد ١ايعسبٝددد ١خلدددربا ٤االَدددِ املتحدددد ٠إلداز ٠املعًَٛدددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .17ايدنتٛز بٓدز املطًُاْٞ
 .18ايطٝد أمحد ايٓعُٞ
 .19ايطٝد عجُإ اخلسٜف
 .20ايطٝد َطاعد ايصٖساْٞ
 .21ايطٝد عاصِ ايػاَدٟ
 .22ايطٝد يؤ ٟايصزٜكٞ
 .23ايطٝد عادٍ عطلٟ
ا  ١٦ٝايعاَ ١يًُطا ١
 .24ايطٝد ع داهلل ا ُالٕ
ا  ١٦ٝايعاَ ١يال ضا٤

مجٗٛز ١ٜايطٛدإ
 .25االضتاذ ايدنتٛز أمحد ايضادم
ٖ ١٦ٝاملطا  ١ايطٛداْ١ٝ
اجلُٗٛز ١ٜايتْٛط١ٝ
 .26ايعُٝد عادٍ دٗإ
 .27ايطٝد دٖٛس ايٝ ٛػٞ
املسنص ايٛطين يسضِ اخلسا ٚ ٥االضتػعاز عٔ بعد
 .28ايطٝد أمحد ايعدْٞٚ
دٜٛإ قٝظ األزاعٚ ٞاملطح ايعكازٟ

اإلَازات ايعسب ١ٝاملتحد٠
 .29ايعُٝد صاحل احل ٌٝ
املطا  ١ايعطهس١ٜ
 .30ايطٝد خايد املًحٞ
غسن ١بٝاْات

ضهستاز ١ٜخربا ٤االَِ املتحد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .31ايدنتٛز عُس يعسٜيب

خرباَ ٤دع َٔ ٕٚٛايًذٓ ١األٚزٚب ١ٝإلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .32ايطٝد اْت ٛٝٓٝازٚشازٜٓا ()Antonio Arozarena
زٝ٥ظ ايٛفد االض اْ ٞيف جلٓ ١خربا ٤االَدِ املتحدد ٠إلداز ٠املعًَٛدات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ

 .33ايطٝد ٠ناز ٍٚادٛٝع ()Carol Agius
ضددهستاز ١ٜايًذٓدد ١االٚزٚبٝدد ١خلددربا ٤االَددِ املتحددد ٠إلداز ٠املعًَٛددات
اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .34ايدنتٛز شٖل ايتُُٞٝ
املعٗد ايفسْط ٞاجلَٛٝهاْٞ
 .35ايطٝدَ ٠ازٖ ٟايدزض)Marie Haldorson( ٕٛ
َدٜس ٠املٓاطل ٚاي  ١٦ٝباإل ضا ٤ايطٜٛدٟ

