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 باSرإلا ةحفاQمل يملاعلا ىدتنملا ةسائرل رصم عم ك&Gشملا ھحيشرت بAB@ ي?وروألا داحتالا بلاطي ي2دملا عمت,+ا

 

UV لا ءوضA,لاو ،ناس2إلا قوقح ت̀اا_^نال عورملا يرصملا لhi رصملا تاطلسلا تبأدnع ةpq تراQاr_ش@ اQنمم لst ىوعدب 

 داحتالا مزع نم قيمعلا ا}قلق نع هاندأ ةعقوملا ةيلودلاو ةيميلقإلا ناس2إلا قوقح تامظنم برعv ،باSرإلا ةuراحم

 رظنلا ةداعإب ي?وروألا داحتالا بلاطتو ،رصم عم ةكارشلاب باSرإلا ةحفاQمل يملاعلا ىدتنملا ةسائرل ��&Gلا pqع ي?وروألا

ةصاخ .ھب�Bو ��&Gلاب ھضرع UV اًيدج
ً

 ةnرصملا تاطلسلا ةلصاوم« نأ نم ،UV 2021 ةدحتملا ممألا ءا&%خ ريذحت دع@ 

الضف ،�Vودلا نوناقلا هاجت ةيلودلا ا_�اما�Gلا عم قفاوتي ال باSرإلا ةحفاQم تاسرامم فيظوت ةءاسإ
ً

 ضوقي ھنو` نع 

 .»باSرإلا عنمل ةيمارلا ةيلودلا دو},�ا

 دعاصت UV تلثمت ،ناس2إلا قوقحو نوناقلا ةدايس دض ةديا�Gم ةي,sنم ةلمح رصم تد}ش ة&�خألا ماوعألا رادم pqعف

 ،ةيفسعتلا تازاجتحالاو تالاقتعالا نم ةلصاوتم تالمح مادختساب ،ناس2إلا قوقح نع ن�يملسلا ن�عفادملا فاد_^سا

 تن̀ا .»باSرإلا«ـب ةقلعتم ةB¢لا نم ا}ل ساسأ الو ةموعزم م_� ىوعدب ،م}قحب ةس سملا ةيئان,�ا ىواعدلا بناج �qإ

 ةمئاق �qإ ناس2إلا قوقح نع ن�عفادملل يفسعتلا ةnرصملا تاطلسلا جاردإب ،ا_¥ا&%خ لالخ نم ،تددن دق ةدحتملا ممألا

 دمحم بناج �qإ ،تاونس 5 ن,Aلاب م_»لع مكح نيذلاو حاتفلا دبع ءالعو i¨يلعلا داnز م_§يب نمو .UV 2020 »ن�يباSرإلا«

 مامأ ةلداعلا تامكاB+ا &�ياعم نم ى2دألا د�Bا V®ارت ال ةرئاج ةمكاحم دع@ ،تاونس 4 ن,Aلاب اًمكح ھجاوي يذلا رقابلا

 هذS نأ ،انتامظنم نم ديدعلا عم ةدحتملا ممألا ءا&%خ قفتاو .ا}ماQحأ فان²تسا نكمي ال hiلاو ئراوط ةلودلا نمأ ةمكحم

 ,+ ناس6إلا قوقح ةيامح ,+ ةي()نم ةل#شم« دوجول �³او لQش@ &�شv ،ىرخألا اياضقلا نم ديدعلا بناج �qإ ،اياضقلا

الضف ،رصم
ً

 »باTرإلا ةحفا#م تاسراممو نPناوق مادختسا ةءاسGو فسعتلا ,+ ةي()نم ةل#شم نع 

 ،ةيساسألا تاnر�Bاو قوقB·ل ةيعرشلاو ةعورشملا تاسرامملا مِّرجُي يرصملا ي2وناقلا راطإلا او&%تعا ةدحتملا ممألا ءا&%خ

ةصاخ
ً

الضف ،تايعم,�ا نnوQتو &�بعتلا ةnرح 
ً

 ماQحأ نأ نيدكؤم .ةلقتسملا ةيمو�BQا &�غ تامظنملا لمعل ھتلقرع نع 

 تاaر^[ا ةسراممو ي6دملا _P^[ا نم ةدش\ دحتو ،باTرإلا ةحفا#مل مزاللا قاطنلا زواجتت« باSرإلا ةحفاQم ن�ناوق

 ن�يباSرإلاو ةيباSرإلا تانايكلا نوناقو )94/2015 مقر( باSرإلا ةحفاQم نوناق نأل ءا&%�ºا راشأو .»رصم ,+ ةيساسألا

 تاليدعتلا لالخ نم &%كأ لQش@ ا}عيسوت مت hiلاو ،ةياغلل ةضافضف تافnرعvو ةمراص تاuوقع نانمضتي )8/2015 مقر(

 ،ھسفن تقولا UV امن ب ،»باSرإلا ةمئاق« pqع ن�جردملا دارفألا pqع ةيبلسلا راثآلا قيمعتل تاليدعتلا هذS تدأو .ةيلاتتملا

 ،ةينمألا ةز}جألاو ةيذيفنتلا ةطلسلا ةبساحم pqع ةرداق وأ ةدعتسم ةداضم ةيناملرب وأ ةيئاضق تاطلس رصم UV قبÃي مل

 ةيشفتم ةسرامم ،ءاضقلا قاطن جراخ لتقلاو يرسقلا ءافتخالاو بيذعتلا ھيف Æqضأ دلب UV ،قلقلل ةراثإ &Åكأ دعÄ ام  وSو

 .قاطنلا ةعساوو

UV سلا ا}ل,� مغرو ،لصتم قايسÇÈ UV ع ناس2إلا قوقح ةيامح فاعضإل اًضيأ رصم تعس ،ناس2إلا قوقح لاجمpq 

 باSرإلا ةحفاQمل ةيملاعلا ةدحتملا ممألا دو}ج ��كرتو هابÃنا فرصل« اSذوفن مادختسا ةلصاومب ،فارطألا ددعتم ىوتسملا

 .ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعم,�او ةدحتملا ممألل ع@اتلا ناس2إلا قوقح سلجم UV كلذ UV امب ،»ناس2إلا قوقح نع اًديع@

 اSديكأت pqع ةماعلا ةيعم,�ا تبأد hiلاو ،باSرإلا ةحفاQمل ةيملاعلا ةدحتملا ممألا ةيجيتا&Gسا نم ع@ارلا دنبلا ضوقي ام وSو

 pqع دكؤتو ،باSرإلا ةحفاQم دو}ج عيم,� اًساسأ نوناقلا ةدايسو ناس2إلا قوقح عضت hiلاو ،2006 ذنم اًراركتو اًرارم

 قاطن فيفختو ھnوشv رصم تلواح امك .باSرإلا ةحفاQم دو}ج ةيلاعفو ةيعرشل ةنامضك ؛ي2دملا عمت,+ا ةكراشم ةيمSأ



 ةحفاQم قايس UV ناس2إلا قوقح ةيامحو زnزعتب Ñiعملا ةدحتملا ممألل صا�ºا ررقملا كلذ UV امب ،ةدحتملا ممألا ءا&%خ ةيالو

الؤاسv تاسرامملا كلت لثم حرطتو .باSرإلا
ً

 ةيملاعلا باSرإلا ةحفاQم تاسايس ليكشv ةيلوئسم دانسإ ةÓB لوح اًم}م 

ةصاخ ،حيش&Gلا اذS ي?وروألا داحتالا معدي نأو ،ةnرصملا تاطلسلل
ً

 UV لا ءوضGزعتب ھما�nةدايسو ناس2إلا قوقح ز 

 .دو},�ا هذS لثم UV ةيساسأ ئدابمك نوناقلا

 4 دنبلا تانايب UV رصم جاردإ راركت كلذ دكؤnو ،رصم UV ناس2إلا قوقح ةمزأ ةروطخ اًديج كردي ي?وروألا داحتالا نإ

 ،ةيuوروألا لودلا نم ديدعلا م_§يب نم ،ةلود 32 عيقوت بناج �qإ .ةدحتملا ممألاب ناس2إلا قوقح سلجم UV ي?وروألا داحتالل

 ةحفاQم ن�ناوق مادختسا كلذ UV امب ،رصم UV ناس2إلا قوقح عضو نيدي ،2021 سرام UV رصم نأش@ ك&Gشم نايب pqع

 ةع@اتم ةرورض متحي عضولا اذS نإ  .ةدحتملا ممألل ع@اتلا ناس2إلا قوقح سلجم UV ،ن�يملسلا نيدقتنملا ةبقاعمل باSرإلا

Sوقت مدعو ،فقوملا اذnمل يملاعلا ىدتنملا ةسائرل رصم عم ةكارشلا لالخ نم ھضQرإلا ةحفاSبا. 

 ةسايسلا UV ناس2إلا قوقح زnزعتل ي?وروألا داحتالل نلعملا فد}لا عم ضراعت س ك&Gشملا ��&Gلا UV رارمتسالا نإ

 لاجم UV ضيغبلا ا}ل,� ضي بتل لصاوتملا ةnرصملا ةمو�BQا V×س قيقحت UV رشابم لQش@ مSاس س امك ،ةيجرا�ºا

 وأ ،باSرإلا ةحفاQم UV تاسرامملا لضفأ ةكراشم UV ةمSاسملا رصمل نكمي فيك روصت بعصي ذإ ؛ناس2إلا قوقح

 ةدحتملا ممألا ةيجيتا&Gسا ذيفنت معد UV لثمتملا باSرإلا ةحفاQمل يملاعلا ىدتنملل نلعملا فد}لا UV ي?اجيإ لQش@ ةمSاسملا

 .باSرإلا ةحفاQمل ةيملاعلا

 نم ةلواحم يأ ةضراعمب ا_Úلاطتو ،ضرعلا اذS نع عجا&Gلا pqع ي?روألا داحتالا ةعقوملا تامظنملا ثحت ،قبس امبسح

الضف ،باSرإلا ةحفاQمل يملاعلا ىدتنملا ةدايقل رصم بناج
ً

 فارطألا ددعتملاو يÛانثلا ن�nوتسملا pqع دو},�ا ةداnز نع 

 .رصم نأش@ &�خألا لجاعلا هرارق UV ي?وروألا نامل&%لا بلط عم قفتي ام وSو ،رصم ت̀اا_^نال فداS لQش@ يدصتلاو ديدنتلل
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