
 
 

 2AF   (4102) الرشبلج الدَرٍٓج
 إلِ كبفج الىلبتبح الهىخشتج فْ إفرٓلٓب َالتمداو الؾرتٍٓج

 الِ كبفج أؽظبء المجىج الخىفٓذٓج االكمٓهٓج ألفرٓلٓب َالتمداو الؾرتٍٓج
الِ كبفج الهشبركٓو الذٓو خلدهَا تعمة لمهشبركج فْ الهؤخهر 

 (AFRECON) االكمٓهْ ألفرٓلٓب َالتمداو الؾرتٓج
ٍْ لمخدهبح الؾبهج،   لإلعالػإلِ كبفج الهَّغفٓو فْ االّخدبد الدَل

 
 RP/PCH-CHM/AFRECON 2014 هرجؼ الهمف:

  

 David.Dorkenoo@world-psi.org :الهشؤَل

   

 دظرث الزهالء َالزهٓالح الكران،
   (AFRECON)تأجيل المؤتمر اإلقليمّي لمهطقة إفريقيا والبلدان العربّية

ٍْ لهىعلج إفرٓلٓب  ٓؤشفىْ أو أؽمهكن أو االخدبد الدَلْ لمخدهبح الؾبهج هجتٌر ؽمِ خأجٓل الهؤخهر اإلكمٓه
 ، (AFRECON)َالتمداو الؾرتٍٓج

لهَاعىْ تؾط  خأشٓراح دخَل هىخو َزارث الضدج فْ تَخشَاىب خرفط فْ ٌذي أَىج أخٍن إتالغىب للد 
 ؽدد ٌذي االضبتبح كبو، حتى ولو (EVD)التمداو الخْ شجمح فٍٓب اضبتبح خعٓرث تداء فٓرَس اإلٓتَال 

 َعبل  فلع ؽدًدا كمٓال هو االفراد.  اهددًَد



 هؼ أىىب ىخخمف إاّلفْ الَكح الذّ ىشدد فًٓ ؽمِ ادخران خَضٓبح هىغهج الضدج الؾبلهٓج َااللخزان تٍب، ف
الخفكٓر فْ ؽلد اعالًكب ال ٓهكو  َفْ الَكح ؽٓىًاالدخٓبعبح الهؾلَلج.  ٓىدرر خبرر اعبرٌكذا كرار 

 الهىخشتٓو هو تؾط التمداو فْ الهىعلج.تؾط  هشبركج خشخشىْهؤخهر اكمٓهْ فْ غرَف 

 تبلخشبَر هؼ ىبئة الرئٓس االكمٓهْ، تٓخر ادٓهْ، َالشكرخٓر االكمٓهْ، دٓفٓد دَركٓىَ، اخخذُحَؽمًٓ، َ
بوتسواها، –غبارون ًرا ؽلدي فْ للرار تخأجٓل الهؤخهر االكمٓهْ ألفرٓلٓب َالتمداو الؾرتٓج، َالذّ كبو هلٍرا

 .2012تشرين الثاهّي/هوفمبر  22الى  22من 
 

أَد أو أخلٍدن تبلشكر هو الىلبتبح االؽظبء الهظٓفج اللخزاهٍن َجٍَدٌن الخْ تذلٌَب فْ االشٍر االخٓرث 
ٍٍهٍن فْ ٌذي الغرَف االشخذىبئٓج.فْ الخدظٓر لٍذا  ٍَل ؽمِ خف  الددد، َأؽ

 

لشىب دبلًٓب فْ َظؼ ٓشهخ لىب تبكخراح هَؽد آخر، اذ او االهر ٓخَّكف ؽمِ اللراراح الهشخلتمٓج لدكَهج 
َشخضمكن هؾمَهبح دَل  ،4102 شىج فْالهؤخهر  ؾلدالدخهبالح، شٓا فْ جهٓؼإاّل أّىً تَخشَاىب. 

زٓبرث الهَكؼ االلكخرَىْ الخبص تبالخدبد الدَلْ اكرة فرضج ههكىج. كهب ٓهكىكن  الهَاؽٓد الجدٓدث فْ
 psi.org-www.worldلمخدهبح الؾبهج تعرٓلج دَرٓج لالعالػ ؽمِ كل جدٓد: 

 

جخهبػ، الألفرٓلٓب َالهىعلج الؾرتٓج ل، شخخن كرًٓتب دؽَث أؽظبء المجىج الخىفٓذٓج االكمٓهٓج هو ىبدٓج أخرُ
 ، لخلٓٓن الَظؼ َاؽبدث جدَلج الهؤخهر.الدكٓلج فْ ٌذي الهردمج

 
الخبص شٓرث الدخَل، الخَاضل هؼ الشكرخٓر االكمٓهْ أجراءاح خئتٓهكو لمهشبركٓو الذٓو تبشرَا 

هىعلخٍن فٓهب ٓخؾمق تبلهضبرٓف الخْ خكتدٌَب لٍذي الغبٓج. كهب ٓرجِ هو الهشبركٓو الذٓو اشخرَا خذاكر ت
  لشفر الخْ ٓخؾبهمَو هؾٍب إللغبءٌب َعمة الخشدٓد.تهكبخة االِ االخضبل فًَرا الهتبدرث شفرٌن 

  
 إو اخخبذ ٌكذا كرار كبو غبٓج فْ الضؾَتج رغن ؽدن اهكبىٓج خفبدًٓ،

  
 ،شكركن شمًفب ؽمِ خفٍهكنأإذ 

 

 خفظمَا تلتَل فبئق االدخران،

 
 رَزا تبفبىٓممْ

 األهٓو الؾبن
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