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موجه  إةى األمين اةعلم من اةممثل اةدائم   2020اةثلني/نوفمبي  تشاينن    30رسالة  مررة     
 ةالتحلد اةيوسي ةدى األمم اةمتحدة

 
يشـفني  ن  نيل  يه  ششـفاإ الميمهص دـة عة مز رةاعة الدنةي ن  اادحة  الفربـ   شـل  يةلص دي ل   

دشـــــــفبز األرر نلتاوف الل   31م كفة الششـــــــة  ميةي  دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللـــــــاعبص ل  تفة مز 
 )اشظف المفن (. 2020دشفبز الثةش  شانمبف  30

 رنعجا ممتيًة دلمهم ه ه الفبةلص رمفنقلة  ةمتبةعهمة رثهقص مز رثةئ  م  س األمز. 

 نيبنزنلف.  )داقهع(
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اةموجه  إةى األمين اةعلم من   2020تشاااااينن اةثلني/نوفمبي    30ميفق اةيسااااالة  اةمررة     
 اةدائم ةالتحلد اةيوسي ةدى األمم اةمتحدةاةممثل 

نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن األول/أكتوبي  31منلطق تخفةف اةتوتي )

  
 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي   
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    33يـة   اليي  ـشةع ) 38ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  الي قهص. 4ن  ي بإ ر  5ن  يمةةإ ر 7ن  ال لبإ ر  22ةإ التةلهص: المحةنظ

ية   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــــــ    12رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

للشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر  قير اللــةمةإ األعوع را 
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  612رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 476,569الت  بم مت 
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ي احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف ف  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  1منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ   
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    28يـة   اليي  ـشةع ) 29ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  يمةةإ ر  5ن  الي قهصإ ر  8ن  ال لبإ ر  14المحةنظةإ التةلهص: 

ــص ياا   اليي  شــةع. رلم  ؤكــد المكتــب التمثل   رن  و غ المكتــب التمثل   التفك  مز ر اي قملـــــــــــــ
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

 قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
بـ ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل     440ه فة اليجئلز مم هًص الشلـةشهص رايدة: ن  يما  محةنظص الحلـكصإ رمةمت 

 يز. 2,7

ــةشهص  2  613رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 479,231الت  بم مت 

  



 S/2020/1153 

 

4/32 20-17153 

 

فلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةد  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  2منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

كتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ الم 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    30يـة   اليي  ـشةع ) 31ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 4ن  ي بإ ر  6ن  الي قهصإ ر  10ن  ال لبإ ر  11المحةنظةإ التةلهص: 

ياا   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــ    10رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

دـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رع  
بــــــــــــ ص نذ يص و غ رةشلة    440ه فة اليجئلز مم هًص الشلــــــــــــةشهص رايدة: ن  ملــــــــــــحفة  محةنظص القيه فةإ رمةمت 

 يز. 2,662اإلجمةل  

ــةشهص  2  614رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 481,89315الت  بم مت 

  



S/2020/1153 
 

 

20-17153 5/32 

 

ن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة ال  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  3منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    30يـة   اليي  ـشةع ) 30ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ب.ن  ي  1ن  يمةةإ ر  2ن  الي قهصإ ر  8ن  ال لبإ ر  19المحةنظةإ التةلهص: 

رنو غ المكتــــب التمثل   التفك  مز ر اي ثمــــةش  ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب التمثل    
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

ص رعدـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةم 
بـــ ص نذ يص و غ رةشلة    880ه فة اليجئلز مم لتلز الشلـــةشلتلز: ن   لـــاإ رملـــلت  محةنظص الي قهصإ رمةمت 

 نيية . 5,324اإلجمةل  

ــةشهص  2  616رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 487,217الت  بم مت 
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االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  4منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    30يـة   اليي  ـشةع ) 30ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 1ن  يمةةإ ر  3ن  الي قهصإ ر  7ن  ال لبإ ر  19المحةنظةإ التةلهص: 

ية   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــــــ    11رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

مص رعدـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةة  
 ه فة اليجئلز مم لتلز الشلةشلتلز:

 يز؛ 2,662ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   440ن  الفشااشهص  محةنظص الحلكصإ رمةحمت  • 

 يز. 2,662ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   440ن  مفاط  محةنظص   ف ال رعإ رمةحمت  • 

ــةشهص. رو غ الاة   2  618رن  الم مايإ شم  إ   ــةشهص مم هص الشلـــ ــةمدة اإلشلـــ اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ
 ييًة. 4 492,541الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  5منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن   
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
 بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن   يـة ـثة رنـقة ل 24يـة   اليي  ـشةع ) 28ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  الي قهصإ ر  4ن  ال لبإ ر  22المحةنظةإ التةلهص: 

ياا   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــ    10رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 ه فة اليجئلز مم لتلز الشلةشلتلز:

 يز؛ 2,662ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   440ن  م اح  محةنظص عبر  مش إ رمةحمت  • 

 يز. 2,662لة اإلجمةل  ب ص نذ يص و غ رةش 440ن  جب الغةب  محةنظص ال لبإ رمةحمت  • 

ــةشهص  2  620رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 497,86515الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020ي/نوفمبي تشينن اةثلن 6منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017ع مة ا نية 4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

 رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    36يـة   اليي  ـشةع ) 36ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  الي قهصإ ر  10ن  يمةةإ ر  10ن  ال لبإ ر  14المحةنظةإ التةلهص: 

التمثل   رنو غ المكتــــب التمثل   التفك  مز ر اي نعولــــص ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب  
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   بـ   440ه فة اليجئلز مم هًص الشلـةشهص رايدة: ن  بـه ةإ  محةنظص ي بإ رمةمت 

 يز. 2,662

ــةشهص  2  621رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 500,527الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  7)منلطق تخفةف اةتوتي 

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4يمهص ن  اإلب

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

ملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض ال 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    30يـة   اليي  ـشةع ) 31ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 3ن  الي قهصإ ر  5ن  يمةةإ ر  5ن  ال لبإ ر  18المحةنظةإ التةلهص: 

لتمثل   الفربــ   ياا   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب ا 10رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر   
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص مم هص الش 2  621رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ لـــ
 ييًة. 4 500,527الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  8منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    ابــتمفإ 
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص  روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    31)يـة   اليي  ـشةع  31ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 3ن  الي قهصإ ر  6ن  يمةةإ ر  7ن  ال لبإ ر  15المحةنظةإ التةلهص: 

رنو غ المكتــــب التمثل   التفك  مز ر اي نعولــــص ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب التمثل    
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن تقديم اةمسلالدات  - 2 

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
ــكصإ رمةحمت  ــةشهص رايدة: ن  قفوص يما  محةنظص الحلــــ بــــــ ص نذ يص و غ رةشلة    440ه فة اليجئلز مم هًص الشلــــ

 يز. 2,662اإلجمةل  
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إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    نشاية  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  9منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
دف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التا 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020اع مةعس آ  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    28يـة   اليي  ـشةع ) 28ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ي ب. ن  1ن  الي قهصإ ر  11ن  ال لبإ ر  16المحةنظةإ التةلهص: 

ية   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــــــ    11رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

رعدـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص  
 ه فة اليجئلز ثي  مم هةإ الشلةشهص:

 نيية ؛ 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  يفج ص  محةنظص  مش إ رمةحمت  • 

 نيية ؛ 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن   محلز  محةنظص الي قهصإ رمةحمت  • 

 نيية . 4,268غ رةشلة اإلجمةل  ب ص نذ يص و  880ن  ةرع  قفاية  محةنظص يمصإ رمةحمت  • 

ــةشهص  2  624رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 515,993الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  10منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4ن  اإلبيمهص 

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ    
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    33يـة   اليي  ـشةع ) 33ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 3ن  ي بإ ر  3ن  الي قهصإ ر  9ن  ال لبإ ر  18المحةنظةإ التةلهص: 

الفربــــــ    ية   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   14رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 ه فة اليجئلز ثي  مم هةإ الشلةشهص:

 يز؛ 2,134يص و غ رةشلة اإلجمةل  ب ص نذ  440ن  جفكلب  محةنظص الحلكصإ رمةحمت  • 

 نيية ؛ 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  ن دا   محةنظص ي بإ رمةحمت  • 

 نيية . 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  الةةلحهص  محةنظص   ف ال رعإ رمةحمت  • 

ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل 2  627رن  الم مايإ شم  إ   ــةشهص مم هص الشلـــ ــةمدة اإلشلـــ   لشـــــحيةإ الملـــ
 ييًة. 4 526,663الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  11منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

لد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التق 
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

ل  الي ة  ن  مي قص  روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع ي 
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
اللــــــــــــــاعـبص( ن   يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ  30يـة   اليي  ـشةع ) 30ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 1ن  الي قهصإ ر  3ن  يمةةإ ر  4ن  ال لبإ ر  22المحةنظةإ التةلهص: 
 

 رلم  مب غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ني ياا   اليي  شةع. 
 

 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر  قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز  
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  627رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 526,663الت  بم مت 
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لد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتح  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  12منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
 حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

لفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   ا 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    31يـة   اليي  ـشةع ) 31ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 1ن  ي بإ ر  2ن  الي قهصإ ر  8ن  ال لبإ ر  20المحةنظةإ التةلهص: 

   التفك  مز ر اي بــــــــــــــبلــص ياا   اليي  شــةع. رلم  ؤكــد المكتــب التمثل   رنو غ المكتــب التمثل 
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 ع مم هةإ الشلةشهص:ه فة اليجئلز نعو

 نيية ؛ 4,718ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  مفا   محةنظص ي بإ رمةحمت  • 

 نيية ؛ 5,445ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   900ن    ةشص  محةنظص الحلكصإ رمةحمت  • 

 ة ؛نيي 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  مظ اإ  محةنظص   ف ال رعإ رمةحمت  • 

 نيية . 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  مةهةف  محةنظص يمةةإ رمةحمت  • 

ــةشهص  2  631رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 545,362الت  بم مت 

  



S/2020/1153 
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اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  13منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
لة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حل

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

ب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفر  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    30يـة   اليي  ـشةع ) 31ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  الي قهصإ ر  5ن  يمةةإ ر  6ن  ال لبإ ر  18المحةنظةإ التةلهص: 

التفك  مز ر اي ثمــــةش  ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب التمثل   رنو غ المكتــــب التمثل    
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 م هةإ الشلةشهص:ه فة اليجئلز قمس م

 يز؛ 2,134ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   440ن  يفج ص  محةنظص ي بإ رمةحمت  • 

 نيية ؛ 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن   بتة  ال ب   محةنظص ي بإ رمةحمت  • 

 نيية ؛ 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  و حاعا  ر يدل ك  محةنظص الي قهصإ رمةحمت  • 

 نيية ؛ 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  الحاب ص  محةنظص الحلكصإ رمةحمت  • 

 نيية . 4,268ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880ن  ي  ص  محةنظص   ف ال رعإ رمةحمت  • 

ــةمدة اإل 2  636رن  الم مايإ شم  إ   ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ ــةشهص مم هص الشلـــ شلـــ
 ييًة. 4 564,568الت  بم مت 
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16/32 20-17153 

 

نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  14منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر    
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

مي قص  روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
ن  ال لـبإ   21يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  31 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  الي قهص. 2ن  يمةةإ ر  3ن  ي بإ ر  5 ر

 رلم  مب غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ني ياا   اليي  شةع. 
 

 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

 قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل     440ه فة اليجئلز مم هًص الشلةشهص رايدة: ن  بللع  محةنظص  مش إ رمةمت  

 يز. 2,134

ــةشهص  2  637رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 566,702الت  بم مت 
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دفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اة  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  15منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
ص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوه

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

لمكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ ا 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    30يـة   اليي  ـشةع ) 30ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  يمةةإ ر  5ن  الي قهصإ ر  8ن  ال لبإ ر  15المحةنظةإ التةلهص: 

 غ المكتــــب التمثل   التفك  مز ر اي ثمــــةش  ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب التمثل   رنو 
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

المتيةةمص رعدــدر  قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف  
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  637رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 566,702الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  16ةف اةتوتي )منلطق تخف

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

لتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  د 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    34يـة   اليي  ـشةع ) 34ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  يمةةإ ر  3ن  الي قهصإ ر  10ن  ال لبإ ر  19المحةنظةإ التةلهص: 

كــد المكتــب التمثل   رنو غ المكتــب التمثل   التفك  مز ر اي بــــــــــــــبلــص ياا   اليي  شــةع. رلم  ؤ  
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
ــةشهص رايدة: ن    ل ص  محةنظص  ــكصإ رمةحمت ه فة اليجئلز مم هًص الشلـــــــــــ ــ ص نذ يص و غ رةشلة    440الحلـــــــــــ بـــــــــــ

 يز. 2,662اإلجمةل  

ــةشهص  2  638رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 569,364الت  بم مت 
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 نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال   
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  17منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
ة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكه

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

مشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص ال 
ن  ال لـبإ   14يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  27 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  يمةةإ ر  4ن  الي قهصإ ر  7 ر

 رلم  مب غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ني ياا   اليي  شةع. 
 

 اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن تقديم  - 2 

قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر   
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةمدة 2  638رن  الم مايإ شم  إ   ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ ــةشهص  مم هص الشلـــ اإلشلـــ
 ييًة. 4 569,364الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  18منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي 
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

ص  روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي ق 
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
ن  ال لـبإ   19يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  33 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 3ن  ي بإ ر  3الي قهصإ ر ن   8 ر

ية   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــــــ    17رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

فك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر  قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  م 
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  638رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 569,364الت  بم مت 
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تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة     
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  19منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
ربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الف 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

لفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص ا 
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    31يـة   اليي  ـشةع ) 32ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 3ن  الي قهصإ ر  4ن  ال لبإ ر  25المحةنظةإ التةلهص: 

  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــــــ   ية   اليي 12رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 ه فة اليجئلز مم لتلز الشلةشلتلز:

 يز؛ 2,541ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   440 محةنظص ال لبإ رمةحمت ن  دفمة  • 

 يز. 2,662ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   440ن   م تهص كبلفة  محةنظص الحلكصإ رمةحمت  • 

ــةشهص  2  640رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 574,567الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  20منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة   
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    29يـة   اليي  ـشةع ) 31ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 1ن  يمةةإ ر  5لي قهصإ ر ن  ا 6ن  ال لبإ ر  19المحةنظةإ التةلهص: 

 رلم  مب غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ني ياا   اليي  شةع. 
 

 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
ــةشـهص رايـدة: ن  ك مـةقا  محـةنظـص الي قـهصإ رمةحمـت ه فة ال بـــــــــــــــ ص نذـ ـيص و غ رةشلـة   880يجئلز مم ـهًص الشلــــــــــــ

 نيية . 3,388اإلجمةل  

ــةشهص  2  641رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 577,955الت  بم مت 

  



S/2020/1153 
 

 

20-17153 23/32 

 

ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن   
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  21منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
للفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص ا

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

و غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رن 
ن  ال لـبإ   18يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  31 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 3ن  يمةةإ ر  4ن  الي قهصإ ر  6 ر

ر اي بتص ياا   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفرب    رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز 
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر   
 لةشهص.ه فة اليجئلز ني مم هص الش

ــةشهص  2  641رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 577,955الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  22منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

ب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص  روماجـ  
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
ن  ال لـبإ   14يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  31اليي  اليـةع مز ر اي   ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر  

 ن  يمةة. 2ن  ي بإ ر  3ن  الي قهصإ ر  12 ر

رنو غ المكتــب التمثل   التفك  مز ر اي بــــــــــــــبلــص ياا   اليي  شــةع. رلم  ؤكــد المكتــب التمثل    
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى   

قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر   
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  641رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 577,955الت  بم مت 

  



S/2020/1153 
 

 

20-17153 25/32 

 

نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  23منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل    
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01ن  اللةمص  دتوهر التادف ن  ال لب

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    24يـة   اليي  ـشةع ) 24ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 1ن  يمةةإ ر  2ن  الي قهصإ ر  4لبإ ر ن  ال  17المحةنظةإ التةلهص: 

 رلم  مب غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ني ياا   اليي  شةع. 
 

 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

عدـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص ر  
بـــــ ص نذ يص و غ رةشلة    880ه فة اليجئلز مم هًص الشلـــــةشهص رايدة: ن    ف البشـــــ   محةنظص يفياسإ رمةحمت 

 نيية . 3,388اإلجمةل  

ــةشهص  2  642رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 581,343الت  بم مت 
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رة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االد  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  24منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
اعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال مل

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    33يـة   اليي  ـشةع ) 33ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 يمةة. ن  2ن  ي بإ ر  4ن  الي قهصإ ر  9ن  ال لبإ ر  18المحةنظةإ التةلهص: 

ية   اليي  شةع. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربــــــ    13رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي  
 ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

يةةمص رعدــدر  قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المت 
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  642رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 581,343الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  25تخفةف اةتوتي )منلطق 

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
عبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملا 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص   
ن  ال لـبإ   21يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  31 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 1ن  ي بإ ر  2ن  الي قهصإ ر  7 ر

رنو غ المكتــب التمثل   التفك  مز ر اي دلــــــــــــــلــص ياا   اليي  شــةع. رلم  ؤكــد المكتــب التمثل    
 اي نيح ميلة.الفرب  ر 

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر   
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص. رو غ الاة   2  642رن  الم مايإ شم  إ   ــةشهص  مم هص الشلـــ ــةمدة اإلشلـــ اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ
 ييًة. 4 581,343الت  بم مت 

  



 S/2020/1153 

 

28/32 20-17153 

 

نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  26منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن   
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
ن  ال لـبإ   26المحـةنظـةإ التـةلهـص: يـة   اليي  شـةع ن   29 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 1ن  الي قهصإ ر  2 ر

 رلم  مب غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ني ياا   اليي  شةع. 
 

 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

أليفاف المتيةةمص رعدـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز ا 
بــــــ ص نذ يص و غ رةشلة    440ه فة اليجئلز مم هًص الشلــــــةشهص رايدة: ن  د  يفيب  محةنظص الحلــــــكصإ رمةحمت 

 يز. 2,662اإلجمةل  

ــةشهص  2  643رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 584,005الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  27منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا    دتوهر

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6 مز  اإ 00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    32يـة   اليي  ـشةع ) 32ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 4ن  يمةةإ ر  7ن  الي قهصإ ر  9ن  ال لبإ ر  12المحةنظةإ التةلهص: 

رنو غ المكتب التمثل   التفك  مز ر اي ية   اليي  شةع رايد. رلم  ؤكد المكتب التمثل   الفربـ    
 ر اي ه ا الحة  .

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر  
بـــــــــــ ص نذ يص و غ رةشلة    880ه فة اليجئلز مم هًص الشلـــــــــــةشهص رايدة: ن  بـــــــــــفولا   محةنظص الي قهصإ رمةحمت 

 نيية . 3,388اإلجمةل  

ــةشهص  2  644رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 .ييةً  4 587,393الت  بم مت 
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نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإية إنشال    
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  28منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي 
دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص  
يـة ـثة رنـقة ل بـهةـشةإ اللــــــــــــــاعـبص( ن    28يـة   اليي  ـشةع ) 29ـ ةشتـلةلـةإ شظـةإ ر   اليي  الـيةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 2ن  يمةةإ ر  4قهصإ ر ن  الي  5ن  ال لبإ ر  18المحةنظةإ التةلهص: 

رنو غ المكتــــب التمثل   التفك  مز ر اي نعولــــص ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب التمثل    
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

المةــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدــدر   قير اللــةمةإ األعوع راللشــفبز المةةــهصإ لم  ي حر  مفك م  
 ه فة اليجئلز ني مم هص الشلةشهص.

ــةشهص  2  644رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 587,393الت  بم مت 
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تنميك مكإية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة     
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  29منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر - 1 

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
ربــــــــ  رجملاعبص دفكهة رجملاعبص ال فا   دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الف 

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

لفربهص التفكهص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص ا 
ن  ال لـبإ   13يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  30 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  ي ب. 3ن  الي قهصإ ر  6ن  يمةةإ ر  8 ر

ــص ياا   اليي  شــةع. رلم  ؤكــد ا  لمكتــب التمثل   رنو غ المكتــب التمثل   التفك  مز ر اي قملـــــــــــــ
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن  - 2 

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
ــه  م ل   ــةشهص رايدة: ن  د  الشـــ ــكصإ رمةحمت ه فة اليجئلز مم هًص الشلـــ ــ ص نذ يص و غ    440 محةنظص الحلـــ بـــ

 يز. 2,662رةشلة اإلجمةل  

ــةشهص  2  645رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 590,055الت  بم مت 
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ية إنشال  نشاية إالالمة  االدرة الن ورارة اةدفلف في احتحلد اةيوساي نشاال  لة  تنميك مكإ  
 (2020تشينن اةثلني/نوفمبي  30منلطق تخفةف اةتوتي )

 اةتقيُّد بنظلم وقف إطالق اةنلر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   اليي  اليةع ن  اليةع دي ل  م كفة الششــة  ميةي    
دفكهة رجملاعبص ال فا    دتوهر التادف ن  ال ملاعبص اللفوهص اللــــــــاعبص الت  ر حللة اادحة  الفربــــــــ  رجملاعبص

 .2017نيةع مة ا  4اإلبيمهص ن  

روماجب ادـ ة  ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـهةإ  ق  شظةإ  لا   اليي  اليةع يل  الي ة  ن  مي قص   
 .2020آ اع مةعس  6مز  اإ  00:01دتوهر التادف ن  ال لب ن  اللةمص 

هص المشتفكص الت  دلتلفض الملةئ  المتل قص رنو غ المكتب التمثل   الفرب  ن  ال  يص الفربهص التفك 
ن  ال لـبإ   17يـة   اليي  شـةع ن  المحـةنظـةإ التـةلهـص:  32 ـةشتلـةلـةإ شظـةإ ر   اليي  اليـةع مز ر اي 

 ن  يمةة. 2ن  ي بإ ر  2ن  الي قهصإ ر  11 ر

ثل   رنو غ المكتــــب التمثل   التفك  مز ر اي ثيثــــص ياا   اليي  شــــةع. رلم  ؤكــــد المكتــــب التم 
 الفرب  ر اي نيح ميلة.

 
 تقديم اةمسلالدات اإلنسلنة  إةى سكلل اةجمهورن  اةعيبة  اةسورن   

قير اللـــــةمةإ األعوع راللشـــــفبز المةةـــــهصإ ش ح  مفك م المةـــــةلحصر ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــدر  
 ه فة اليجئلز مم لتلز الشلةشلتلز:

 نيية ؛ 3,388ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   880رمةحمت ن  را ي الللا   محةنظص يفياسإ  • 

 يز. 2,31ب ص نذ يص و غ رةشلة اإلجمةل   600ن   محةشص  محةنظص يمةةإ رمةحمت  • 

ــةشهص  2  647رن  الم مايإ شم  إ   ــةمدة اإلشلـــ ــةشهص. رو غ الاة  اإلجمةل  لشـــــحيةإ الملـــ مم هص الشلـــ
 ييًة. 4 595,753الت  بم مت 

 


