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6/37- ����	
�	ء ��� ���� أ��	ل ا����� وا����� ا�
 ا�
�
 ��� أ!	س ا��ی� أو ا����


ق ا����ن،��  إن ���

��ار ال����� ال���� إذ ����  �
*�(� / )���' ال&��%25 ال�#رخ 36/55 إل�
ا�8=ن ال�>��; ب�ل�:�ء �8� ج��7  ال6ي أ23رت ال����� ال���� ب�
ج(. 1981

�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2، وإل� ج��7 ال��ارات  '��A��ال B���<وال CD�<ل ال�Fأش

ق ا����ن س�ب�ً� ب�Hن ال�:�ء �8� ج��7 �� �Jال����� ال���� ول� �K(2�<8ال>% ا

�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2، '��A��ال B���<وال CD�<ل ال�Fأش 


ق ال����2 18 إل� ال��دة :ً�وإذ ���� أ� �Nص ب�ل�P2 ال2ول% الKال� '� 
(وال���س��

FF

1
FF


ق ا����ن18، وال��دة )�Nا�8=ن ال��ل�% ل '� )
FF

2
FF

، وإل� ا�F�Tم )

ق ا����ن،�Nب ��Dخ�ى ذات الTا 


ق ا����ن ال���
د *% *���J *% وإذ ���H( 2آ�2 �Nا8>�اف ال�#)�� ال��ل�% ل 
��ب�� ل�>��AB و�>�اب�Y و�>��ب�F،  بHن�81993م  ��Zق ا����ن �8ل��� و
 ج��7 ��


��ت ل6P<( %F ج��7 ال>2اب�� ال��Jس(� ا�>&�ً] FNج��7 ال �وإل� �2اA. ال�
ج. إل
 CD�<ال �Kاج
�K�ُ̂ ال���
��� ب\�� � Jُاج(� ل
]ل>Bا��)�K ال2ول�� و�7 ال��ا�8ة ال

�8� أس�س ا '��A��ب. ال _D<ال� `Jرس�ت وال���� a2، ب�� *% ذل�ل�2' أو ال��>
 ���� %* ;Nد ال�* _Fن لHب .J� �ً����(و ،��J�2آ' ال��Tا ال>���B ض2 ال��أة و)��2

(ال�Fc وال
ج2ان وال>�(�� وال�2'
FF

3
FF

(، 

(2005إل� �>�dA �#)�� ال��� ال��ل�% ل��م وإذ ����  
FF

4
FF

ال6ي أ�8د *�. رؤس�ء  )

��ت )Hآ�2 ا�FN*� ال�=مال2ول وال��ن ثHال��_ ب� d8=ن وب����)

FF

5
FF

( aوآ6ل ،

                                                   

 .، ال��*;)21-د( أل` 2200ا�^� ال��ار  )1(

 ).3-د( أل` 217ال��ار  )2(

، الDc_ ال&�لk، ال�cع ال&��%، )ال�Bء اTول (A/CONF.157/24ا�^�  )3(
 .22الc��ة 

60/1��ار ال����� ال����  )4(. 

 . أل` وب�ء53/243��ار ال����� ال����  )5(



.��8 dرات وب�ا��:Nار *��� ب�' ال
Nال��ل�% ل� d����)ال)
FF

6
FF

، ال>% ا�K(2�<8 ال����� )

ار *��� ب�' ال&��*�ت والN:�رات، ب�� *% Nن الHب� �c�<Pال�(�درات ال� ����ال����، و

N(د��ن وTن ال>��ون ب�' اHار ب�
Nال aذ ذل�P(ا *�. ب�
�B<رات، وال6ي ال�:Nل` ال�
 %Jm

ار �8� ال2��D ال��N% والN*� ل��=م وال��ث B�B�( �إج�اءات )��% إل

 وا�����% وال2ول%،


ار �' أج_ )�B�B ال>�cهp وال���*� ال�>(�َدل�' ب�' وإذ �2رك Nأه��� )���7 ال 
���]ت، ب�� *��K ال&��*� ش>� ال�rcت ا]ج>����8 وال&��*�ت والN:�رات *% �P>�` ال


ل
ج��، و�' أج_ ا�س�Kم *% )�B�B و����� JF<وال pوا�8=م وال�� p���<وال�2' وال

ق ا����ن وال���Nت اTس�س��،�� 


ي �8� )�ُ(_ وإذ ��2د YJ� ال6ي s���<ال B�B�( %* p���<أه��� ال ��8 

ع، و���_ ذلa ���� ال>�(�� 8' الJ<ل� �K�2'، وإذ ��2د أ�:ً� ال���ه�� وا�>�ا�

 B���<ال ��8� أن ال>���)J� p\% أن ��pK ب�F_ ج�د *% B�B�( ال>���s وال�:�ء �8
�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2، pA��ال 

  pt���ُ ص وإذ
DPق ا����ن ب
�Nب ��Jال�� �J7 ب. ال���Y:( م ال6ي�Kب�ل��_ ال
 ��Yق ���� ال�2' أو ال��>�2،

��; ش2�2   u2س�ت إزاوإذ ���ور�7 وال��ء آ_ ا]8>2اءات �8� ا��Tآ' وال�
ا

ن ��
ق ا����ن وال���
ن ا�����%، ���ال��J�2 ال>% )aK<J ال���
ن ال2ول% وخ��3 

،��Pال>�ر� pث�ر وال���لw2 لx��<� ���2( أي aب�� *% ذل 

��; ش2�2 أ�:ً�  uء وإذ ���ور
 إزاء إس�ءة اس>2Pام إج�اءات ال>���_ وإزاء ال��
ل� إج�اءات ال>���_ ال>�����B آ
س��� ل>���2 الN; *% ���� ال�2' أو ال��>�2 ب�ل�J(� إ


رات ال��J�2، وال��(�ت �Jال� �T*�اد ج���8ت د��J��� ��J، وإزاء ال��
د ال��cوض� �8
ال>% )
ض7 أ��م )���2 أ��آ' ال�(�دة ب�� ] �>c; و���رس� الN; *% ���� ال�2' أو 

 ال��>�2،

 8�J<� ب:�ورة ال>2Dي ل�� )�u2K ج��7 أرج�ء ال��لB( '� pا�J� �ً %* 2.وا
�8� أس�س ال�2' أو  pA��اد وال����8ت وال�*Tق ا
�Nب ال>�Yف الJ�2% ال6ي ��
ال��>�2، و��]ت ال�J` وال>���B ال>% )� ب��Jٍء آ&��ات وب�T*�اد �' ال�rcت 

���رس�ت ال&��*�� أو ال>�����2، ال:���c اTخ�ى ب�سp ال�2' أو ال��>�2، أو ب�(C ال
 '� u��Z2ة وN<ال� p�T2 ل\���ت �>��رض� �7 ��&�ق ا�واس>\=ل ال�2' أو ال��>

،��D2ة ذات الN<ال� p�Tك ا
F3 

                                                   

56/6��ار ال����� ال���� ا�^�  )6(. 



 z�=� ب�' أد��ن وإذ %Jm
�8� ال��>
ى ال %�
 أن ال>���B ال�س�% أو ال���
�8� ا����ن رب�� ��A�� �c�<P� ��J�8 أو ج���8ت د�
J<� ،ت[�Nب�} ال %* ،_tF�� 

2 �� ب�ل>�>7 ب���N ال�2' أو ال��>�2،� )���Bًا و


��� وإذ ��2د FNال ��Z ت��^Jوال� �������8� أن ل�2ول وال�J^��ت ا� 
وال�r�Kت ال��J�2 ووس�A| ا�8=م دورًا �B�B�( %* �ً�K ال>���s وا]�>�ام و���� 

 ال�2' أو ال��>�2،

  pt��� وإذNه��� الHت ب��^Jا�2 وب2ور ال�

ار ب�' اTد��ن وداخ_ ال�2' ال

��� *% )�B�B ال>���s *% ال���A_ ال�>���� FNال ��Z ت��^Jه� �' ال���Zو ��J�2ال
 %* a2د، ب�� *% ذلDه6ا ال %* �c�<Pب�ل�(�درات ال� C��� 2، وإذ�ب�ل�2' أو ال��>


ار Nوال 
F��
ال�*�7 ال��>
ى ال���
د )�Nل` الN:�رات وال�)ا�d ال>% 6cJ(ه� ال�
 ب�Hن ال>�cهp وال>��ون ب�' اTد��ن 2007أآ>
ب� / )���' اTول5 و4*% ال��� *% 

 وال&��*�ت �' أج_ ال�=م،

��; ش2�2   uج��7 وإذ ���ور �إزاء ب|ء ال>�2م *% )6�cJ إ8=ن ال�:�ء �8
�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2، '��A��ال B���<وال CD�<ل ال�Fأش 


د ال��c&ّF ل>�B�B >�2 وإذ �� K2 �' ال��Bأن �' ال:�وري ب�ل>�ل% ب6ل ال�
 �Fcال ���� %* ;Nو����� ال 

 CD�<اه�� وال�Fل ال�Fج��7 أش �أو ال
ج2ان أو ال�2' أو ال��>�2، وال�:�ء �8
�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2، آ�� ذآ� أ�:ً� *% ال�#)�� ال��ل�%  ��A��ال B���<وال

 ���DJال� �N*�Fل�،CD�( '� aب6ل _D<� و�� Cج��Tا uي وآ��DJال� B���<وال 

 )����ً� ل
]�� ال���رة ال�3�P ال����J ب���N ال�2' أو ال��>�2 *% و�2 أج�ى 
 uار��ً� ل�ل��، و*�N�8% *% دور). ال�c( ار
� _Fان18 ال�#رخ 5/1ش��B� / .��
�

2007، 

��ار�. وإذ ����  �
ق ا����ن ال>�ب7  ب�Hن ب�Jء �#س��ت ��� ��5/1 إل

ا28 ال��
ك ل���c�F' ب
]��ت *% إ�mر 5/2ل~�p ال�>2Nة، و� ب�Hن �2و�� 


ق ا����ن ال�#رخ�' �� ، وإذ �2007
��. / ���Bان18ا�ج�اءات ال�3�P ل���
،��K(��*ار�' و�����6' الKً� ل�أن �#دي واج(�). و* ��[
 ��2د �8� أن �8� C��3 ال

�8� أس�س ال�2' أو  ج��7 أش�Fل ��2' -1  '��A��ال B���<وال CD�<ال
 ال��>�2 وآ6لa ا�>�Kآ�ت ���� ال�Fc أو ال
ج2ان أو ال�2' أو ال��>�2؛

 ال��Bدة ال���� *% ��]ت ال>�CD وال�J` ال�
ج�K' ب��; ش2�2 �2رك -2 
 '� �c�<P� ه� �' ال����8ت *% أرج�ء��Zو ��J�2ال `Aا
Yض2 أ*�اد ال�2�2 �' ال

 ،p؛ال��ل��Nال��� uا�س=م و���داة ال����� وآ� u8' آ� �rش�Jت ال[�Nال aب�� *% ذل 



 3- .��� إزاء اس>��ار ال>�CD وال>���B ا]ج>����8' ُ���ب 8' 
 ال�#س���' ال��6' ���رَس�ن ض2 الF&���' ب�سp أو ب�(C ال�2' أو ال��>�2؛

ال��J�2 أو ال����A  إل� أن ا�ج�اءات ال���
��� ال�>���� ب�ل����8ت ���� -4 
�8� ال��>�2 وأ��آ' ال�(�دة ل��� ش�mً� أس�س�ً� ل���رس� الN; *% ال>�(�� 8' د�' 

 ال��ء أو ��>�u2؛

3
*� *% الc��ة ��2د -5 
2 4 �8� أن ا�ج�اءات ال���Dال ��8 ،u=8أ 

ن ��B���( ��Z آF(\% أن )J� ،�ً��
��� �Kج� إل��Nال 
% ال
Jm% أو ال��N%، آ��� )82

)�pK *% ال����N ال��cل� لN; ال���7 *% ���رس� د�pKJ أو ��>�2هp *�ادى أو ج��8ً�، 
 س�ًا أو 8=��ً�؛ 

�8� ال>���B أو ��2' -6  �ً:��N( _F�( ��J�2اه�� ال�Fال � أي د8
ة إل

�8 أو ال����� )Yا�8=م ال� |Aوس� a��2ِ *% ذلP<ُاء اس
ال�2اوة أو ال�J`، س

�<Fوا�ل ���D)؛وال_Aس�
 و��� أو ��Zه� �' ال


ا��3 7���ُ -7 � �
ق ا����ن �8�N2ة ال����� لN<ال� p�Tض� ا
c� 

ده� ب\�� ال>��J; *% ��2ان ��
ق ا����ن ب�' ا�Y��T ال>% ):7�Y ب�K أجBKة Kج
 B���<وال CD�<ل ال�Fول ج��7 أش�J<( %<وال �D<P2ة ال�N<ال� p�Tت و�ل��ت ا�rوه�

�8� أس� '��A��2؛ال�س ال�2' أو ال��> 


ع و��N*�F ��2د -8 J<ل. وا�>�ا�. ل�
)�
ر وKال�� s���( B�B�( أن ��8 
�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2 ه% �3�J8 ج
ه���  '��A��ال B���<وال CD�<ل ال�Fج��7 أش
*% إ���د ب��r )#دي إل� )�>7 ال���7 )�>�ً� آ��ً= ب�لN; *% ���� ال�Fc وال:��� وال�2'، 


ق ال����2 وال���س��؛18ل�� ورد *% ال��دة و*�ً� �Nص ب�ل�P2 ال2ول% الKال� '�  

 9- kN�%�� �� � : ال2ول �8


*��  )أ( ( B���( ر�� وال>������ ل����7 دون
أن )�K�^� _cF ال2س>
ض����ت وا*�� و*��ل� ل���N ال�Fc وال
ج2ان وال�2' وال��>�2 ب�Yق ��KJ إ)��� س(_ 

�Nف *��ل� *% ال�D<ج2ان أو ال�2' ا�
]ت ال>% �K�* aK<J�ُ الN; *% ���� ال�Fc أو ال
أو ال��>�2، أو الN; *% ���رس� ال��ء ل���u�A ال��J�2 ب���N، ب�� *% ذلa �; ال��ء 

 *% )\��� د�J. أو ��>�u2؛

أن )p�D و)6cJ س��س�ت )�Bز ب��>:�ه� الp^J ال>������ �(�دئ ال>���s  )ب( 

ع ال&��*% و���� ال�2' أو ال��>�2؛J<وا�>�ام ا�خ��' وال 


 آ�ٍف و*��ل ����  )ج( N� �أن )cF_ ا)�Pذ )2اب�� ��Jس�) آ% �8 '�:(
 �KJخ�ى و�Tا �c��:ت ال�rcص �' ال�P2 ل���أة، ول~ش�ت ال�2' أو ال��>�r*

����ت Tل، وأ*�اد ا�cmTوا ،'�rوال=ج ،pK<��� '� 'و���Nص ال��PشTا
 وال��Kج��'؛



�8�  )د(  �ً:��N( _F�( ��J�2اه�� ال�Fال �أن )cF_ �^� ال�
ا��' Tي د8
ة إل
 ال>���B أو ال�2اوة أو ال�J`؛

ق أن )(6ل ��Dرى ج2Kه�، و*�ً� ل>�����)�K ال
��Jm وm(�ً� ل���
ن ��
 (   ه( 
 7�ا����ن وال���
ن ا�����% ال2ول%، ل:��ن آ��_ ا]�>�ام وال����N ل~��آ' وال�
ا
 وال�����ت وال��
ز ال��J�2، وأن )>6P )2اب�� إض�*�� ��&�� آ��� هu6 �8ض� ل�>��2

 أو ال>C��P؛

أن )�>��ض، 2J8 ا]�>:�ء، ���رس�ت ال>���_ ال�>(�� �' أج_  )و( 
 ال���ه�ة بpKJ�2 أو ��>�2هp، *�ادى أو ج��8ً�، س�ًا ض��ن �; ج��7 اTش�Pص *%

 أو 8=��ً�؛


ص، �; ج��7 اTش�Pص *% ال�(�دة أو  )ز( DPوج. ال ��8 ،_cF( أن
ال>��7 *% إ�mر د�ٍ' أو ��>�2ٍ و*% إ���� وإدارة ا��Tآ' ال=ز�� لu6K ا�ZTاض، 


رات ذات ال�Jز�7 ال�
��D *% هu6 و�; ج��7 اTش�Pص *% آ>�ب� وإ23ار و)
 ال���]ت؛

أن )m ،_cF(�ً� ل�>�����ت ال
��Jm ال�=��A وو*�ً� ل���
ن ��
ق ا����ن  )ح( 
ال2ول%، ا]�>�ام ال��F_ وال����N ال>��� ل���N ج��7 اTش�Pص وأ8:�ء ال����8ت *% 

 إ���� وإدارة ال�#س��ت ال��J�2 أو ال����P أو ا�������؛

 �P:7 ل
]�>�K �' ��. *% ال��Nة أو أن )cF_ أ] ��Nم أي ش�P )ط( 
ال���N أو أ�J. ال�DP%، ب�(C د�J. أو ��>�u2 أو )�(��u 8' د�J. أو ��>�u2 أو 
���ه�). ب.، أو أن �>��ض ل�>�C�6 أو ا]8>��ل أو ا]�>��ز ال>��c% أو ��Nم �' 

2م إل� ��. *% ال��_ أو ال>���p أو ال�F' ال=A;، أو �' ��. *% C�m ال��
ء؛ وأن )�

ق؛�Nال u6Kآ�ت ل�K<�[ا %)F(�� 7ال�2ال� ج�� 

أن ):�' ���م ج��7 ال�
��c' ال��ّ��' و�
�c% ال��2P ال����2، ب�'  )ي( 
 pK(�)اج

ن وال��ب
ن، أث�Jء أداpKA ل��Fا��'، وال��
*�pK أ*�اد ه��rت إ��cذ ال�

8 B���<وب�2م ال �c�<P2ات ال��د��ن وال��>Tأس�س ال�2' أو ال�س���، ب��>�ام ا ��
 ال��>�2، وأن �
*� آ_ �� ه
 ض�وري و��Jسp���( '� C أو )2ر�C؛


د ل>6�cJ إ8=ن ال�:�ء �8� ج��7 أش�Fل  )ك( Kأن ):�8` �� )(6لـ. �' ج
�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2؛ '��A��ال B���<وال CD�<ال 

 ال2ول�� أن )>6P ج��7 ا�ج�اءات ال=ز�� وال�=m ،��A(�ً� ل������� )ل( 

ق ا����ن، ل��N*�F ال�Fاه�� وال>�CD وأ��8ل ال�J` وال>�ه�C وا�آ�اu ب2ا*7 �Nل
�8� ال�2اوة  {��N<2، *:ً= 8' ال�أس�س ال�2' أو ال��> ��8 pA��ال CD�<ال '�
وال�J`، �7 إ�=ء اه>��م خ�ص ل~����ت ال��J�2، وآ6لa إ�=ء اه>��م خ�ص 




ق ا����ن ل���أة وال>���B ض2ه�، و] س��� *��� ل����رس�ت ال>% )�F_ ا�>�Kآً��Nل 
 �>��; ب���رس� ���K *% ���� ال�Fc أو ال
ج2ان أو ال�2' أو ال��>�2؛

أن )�Bز و)��7، �' خ=ل ال>���p وu��Z �' ال
س�A_ ال>% )��_  )م( 
Aوا]�>�ام *% ج��7 ال��� s���<وال pه�c<أو ال2ول%، ال %����_ ال>(�دل ال&��*% ا�

 ال�>���� ب���N ال�2' أو ال��>�2؛


ار �#آ2 -10 Nال��ل�% ل� d����)ال �KJ� _Aس�

ار بNال p�82( ض�ورة ��8 

ات ��KJ ال��&_ ال���% J�ب�' الN:�رات و)�Nل` الN:�رات وذلa �' خ=ل 
ل~��' ال��م ال6ي 8ُّ�' �#خ�ًا ل2ى )�Nل` الN:�رات وو�2ة ال>��J; ال�H�Jة ب��ار 


�� 61/221 ال���� ال�����^J� %* ت����Fال � *% ا����T ال���� ل�>8�c_ �7 ش>

ار؛Nال %* �K��Kإس ;��J(2ة وN<ال� p�Tا 

 11- 

ار، ب�ل>2Dي �82Nال aم، *% س��ق ذل���ال � ج��7 ال��Kت ال��8�c إل
 :ل���� ����KJ� _A ال���A_ ال>�ل�� *% إ�mر ��
ق ا����ن ال2ول��

 ف الJ�2% ال6ي �� ب�Tد��ن *% ج��7 أ��Nء ال��لp؛)Bا�2 ال>�Y )أ( 

��]ت ال�J` وال>���B ال>% )� ب��Jٍء آ&��ات وآ6لa بH*�اد �'  )ب( 
 ال�rcت ال:���c اTخ�ى ب�سp ال�2' أو ال��>�2 أو ب�(C ���رس�ت ث��*�� و)�����2؛

 إس�ءة اس>2Pام ال�2' أو ال��>�2 ل\���ت �>��رض� �7 ��&�ق اp�T )ج( 

ك اp�T ال�>2Nة ذات ال��D؛F3 '� u��Z2ة وN<ال� 


ار ب�' اTد��ن أو ال��>�2ات ��2د -12 Nال B�B�(ا��3 و
�8� أه��� � 
 �ً����( aء، وذل��Jال p:( �ً��Y� 7ت، وب���رآ� أوس��
�8� ج��7 ال��> �Kوداخ�

 ل��2�B �' ال>���s وا]�>�ام وال>�cهp؛

2  �8� وج
ب )�CJ ��2د أ�:ً� -13 �وp3 أي د�' ب��ره�ب Tن ه6ا 
 ���� %* ;Nب�ل ��Jال�� ��J�2ال `Aا
Yض�رة ب>�>7 آ_ أ*�اد ال C�8
ا ��#دي إل

 ال�2' أو ال��>�2؛

 14- aق ا����ن، ��2د آ6ل
�Nب ��Jال�� �Jز، آ�� أآ2ت ال��
�8� أ�. ] �� 


د �8� ���� ال���ه�ة ب�ل�2' أو ال��>�2 إ] إذا آ��� ال����د ��cوض� *�ض 

 �NDم ال��م أو ال�^Jال�=�� ال���� أو ال ����Nن، وآ��� ض�ور�� ل
ب�
جC ال���
 ��8 ;)Y( س�س��، وآ���Tا pK(����ق ا�خ��' و
ال���� أو ا�داب ال����، أو ��


 ] �J>�� �' الN; *% ���� ال�Fc وال
ج2ان وال�2'؛N� 

 15- %3
��Kت ال��8�c، ب�� *��K  بHن )cF_ اp�T ال�>2Nة و��Zه� �' ال�
�8� أس�س ال�2' أو ال��>�2،  ��A��ت وال����8ت ال�r�Kوال ���
FNال ��Z ت��^Jال�



 �
د ال>% )(6ل�K ل>�B�B ���� ال�2' أو ال��>�2، ��� �� ا�8=ن �8Kر ال��mإ %*
 أوس�Y� 7ق ��F'، وبHآ(� 28د ��F' �' ال�\�ت ال��c�<P، و)�u6�cJ( B�B؛

 16- C���ُال�2' أو  ب�ل ���Nب ��J�3 ال���Pرة ال��7 ب. ال��Y:( ال6ي _��
 ال��>�2؛ 

 17- d<J<�� %* �K��K�3 إس�Pرة ال��ا3_ ال�
 أن �' ال:�وري أن )
�8� ��Yق �8ل�%؛  ;N2 وإ��8ل ه6ا ال�ال�2' أو ال��> ���� %* ;Nال B�B�(و ����� 

�� ال�2' أو ال��>�2  )�2�2 و]�� ال���رة ال�3�P ال����J ب�Nل6لa ���ر -18 

ات أخ�ى و�82
 ال���رة ال�3�P *% ه6ا ال���ق إل� �� ��%؛Jة ث=ث س�<cل 

ال>���7 �8� ا8>��د )2اب�� �8� ال2�Dُ ال
Jm% وا�����% وال2ول%  )أ( 
 ل:��ن )�B�B و����� الN; *% ���� ال�2' أو ال���2ة؛

>�>7 ب�ل2�2N( ���� %* ;N ال��(�ت ال����A وال��>�2ة ال>% )�>�ض ال )ب( 

��3ت ب�Hن س(_ ووس�A_ )6ل�_ )�a ال��(�ت؛( p�2�(2، و�ال�2' أو ال��> 


��� ال>% )>��رض �7  )ج( FN7 وا�ج�اءات الA��

ده� ل2راس� الKا��3 ج
�
�8� أس�س ال�2' أو  '��A��ال B���<وال CD�<ل ال�Fج��7 أش �أ��Fم إ8=ن ال�:�ء �8

 ب�� ال�=ج�� ��C ا]�>:�ء؛ال��>�2، وال>
��3 ب�ل>2ا

 ب
س�A_ �' ب�2�2N( �KJ  )د( Jع ال�

ر ��ا%8 �^Jخ6 ب�Tا��3 ا
�
، وذلa *% س��ق ����8 إ28اد ال>��ر�� ب�� Jع ال�
�8� أس�س � �)F(ا�س�ءات ال��

 *��K ج�7 ال���
��ت و)�p�2 ال>
��3ت؛

 19- C�Y��3�Pرة ال��ل ال�
D� _cF� ال��م أن '��Tا ��8� ال�
ارد  إل 
�8� أ)p وج.؛ �K<�[
 ال=ز�� ل>��KJ�F �' ا]ضY=ع ب

 20- kN� ،�3�Pرة ال��ال>��ون )��و�ً� آ��ً= �7 ال� �
��ت آ�*� �8FNال 
وا]س>��ب� ل��Y(�ت ال���KJ� ��2 ل��Bرة ب�2ا��K و)Bو�2ه� بB�� �� _Fم �' ���
��ت 

��c2 �' ال�Bب� �K<�[
 ل��؛)��KJtF �' ا]ضY=ع ب

 21- C�Y� ال����� ال���� � إل� ال���رة ال�3�P أن )�2م )����ًا �#�>ً� إل
 *% دور)�K ال&�ل&� وال�>�'؛

 إل� ال���رة ال�3�P أن )�2م ال>��ر�� ال>% *�ت �
C�Y� 28 أ�:ً� -22 

ي ال>�ل% *% Jه� ال�����2م )�ي وأن )
J��8. ال� d����)ً� ل�و* )��K��2 إل� ال���

 ؛�82009م 



 إب��ء هu6 ال��Hل� �
ضu�^� 7 *% إ�mر ال(�c� 2J. �' ج2ول ���ر -23 
 .ا��8Tل و�
ا��3 الJ^� *% ا)�Pذ )2اب�� ل>6�cJ ا�8=ن

 

 34ال���� 

 2007د���(� / آ��
ن اTول14

 

 

]  ��)�ZHب _��� ��
D<ع    29ا8ُ>�2 ب��J<ب_ ] ش�%ء، ��7 ا���� �ً(

ًا 3 18   '�8:�8 
��
D<ال. 


اي، وأوآ�ا�����،    ا] :ال�#�2ون��Zوأورو ،[
)���Nد ال�وس��%، وأل�������، وأ�\��
وإ��Yل�����، وال(�از����_، وال(
س����J وال�Kس���a، وب
ل������c، وب�����و،    

ر���� آ
ر����، ورو�������، وزا�(����، وس���
*���J، وس
�����ا،    Kوج�

ا)���������]، و*����������، وال�c(�������'، وآ2������Jا، وآ
ب�������،    Zو ،���������Zو

�������Y ال�^�����   و�����Z2��، وال�a�����F، وال�������F ال�>2���Nة ل(��   

ا، وال2�JK، وه
ل2�Jا،         Zرا��Fس، و��
و���ل2Jا ال���ل��، و�
ر���

 .وال��ب�ن

 .] ش%ء :ال���رض
ن


ن�J<د��،    :ال��=\Jردن، وإ�2و�����������، وب�آ�������>�ن، وب������Tأذرب���������ن، وا
      ،'�Dل، وال���\Jوال�� ،��F�[ وس���ي ،%(

ب أ*������، وج�(��Jوج

������B، و������D،  و�����Zب
ن، و������Y، وال��������Fون، و������ل%، و��ل� 
 .وال����F ال��ب�� ال��
د��، و�������

  

----- 


