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 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 29-26أوسلو، 
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 

طلببمت يديببد األحملبب  امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل فببراد وفقبباً   
 من االتفاقية 5للمادة 

 موحملز  
 مقدم من تشاد  

، بعففد احاففااق ال ففةاب المنبنفف  مففن  ففال 1987 عففا  يف إال تشففا مل تكتشففح وكةمفف   -1
تشا ، يف مناطق بةركة إحنفد  تنباف ، املنة ف  املعةوحتف  سفت مافم  وفةو  لوي و الفل  كاحفت لنبنفا 
تةالب به، مدى التمةث ابأللغا  واملتفجةاب من خممفاب احلةق يف هله املنة   الف  تغةفح وفةا  

 اف إىل تمةث لقد  وةال بدرجاب متفاوت  مجنع لحناء اإلقمنم الةطين.ربع البمد والل  لت  لننض
، لجفففففةب املنريمففففف  ،فففففم احلكةمنففففف ، املنريمففففف  الدولنففففف  2001و 1999ويف الفففففف   بففففف   -2

االقتألففا   لةجففة   -لممعففةق ، ومةكففم لعمففال املاففا  راافف  اات ألففاان  عففن األ ففة االجتمففاعح 
ةتبة  ابحعدا  األمن يف الشمال، تعلر إجةاء الدرااف  يف األلغا  األرضن . وابلنرية إىل الضغةط امل

م اطعف  تنباف  الف  تعتففى إوفدى امل اطعفاب األكاففة تضفةراث مفن التمففةث ابأللغفا  واملتفجفةاب مففن 
خممففاب احلففةق. وكاحففت هففله الدراافف  االات ألفاان  ل ا  ءتففا   إلجففةاء ت نففنم لو  لكن ففا ل  ففةب 

حيفن  افا. وس ن فاث  فله الغاوف ،  ومفا الدقن ف  ملةاقفع املنفاطق املتضفةر  ابملعةحتف  وتعمق حتنماحمدو وت ا 
وففةعت املفةضففن  العمنففا إل الفف  األلغففا  يف عممنففاب ماففا ت ننفف  لتادوففد ل   ملاففتةى التمففةث مففن 

 لجل تكمم  البناانب ال  مجعت خالل الدراا  االات ألاان  عن أت م األلغا  األرضن .
، لجفففةب تشفففا  مافففااث ت ننفففاث يف مجنفففع لحنفففاء البمفففد، 2012إىل  2010ويف الفففف   مفففن  -3

اباتاناء م اطع  وار  األوا  واجلمء الشما  من تنبا . وابإلضاحت  إىل تنبا ، تؤكد النتفاا  
 منة فففف ، 36لن امل ففففاطعت  األخففففةو  األكاففففة تضففففةراث  ففففا إحنففففد  وبةركففففة. حتفففففح تنبافففف ، هنففففا  

 2010منفففاطق. وتشفففم حتفففاا  املافففا الت فففين لمفففف   مفففن  4نفففد  إح ويف منة ففف ، 24بةركفففة  ويف
 م اث مةبعاث. 61 231 143إىل لن املناطق اخلةة  تغةح مااو  جممةع ا  2012 إىل
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، حففففل اافففتالف وضفففم املنريمففف  الدولنففف  لممعفففةق  2016و 2014ويف الفففف   بففف  عفففامح  -4
 ةففففففا  إ الفففففف  األلغففففففا  يف تشففففففا  والفةوففففففق االاتشففففففار  املعففففففين ابأللغففففففا  مشففففففةو  ت ففففففد  الففففففدعم ل

(PADEMIN املمفففةل مفففن االسفففا  األوروذ. ولشر هفففلا املشفففةو  لتشفففا  حشفففة لحتةقففف  يف منفففاطق ،)
اجلنففةق )وففار  األوافف ( والشففمال )بةركففة وتنبافف ( إلجففةاء عممنففاب ماففا ت ففين و،ففم ت ففين، 

، وكفففلا لت فففد   عفففم وتافففنم بعافففاب لمتةعنففف  ابملففففاطة، وتنفنفففل عممنفففاب إل الففف  األلغفففا  والتة فففم
 لممفةضن  العمنا إل ال  األلغا .

وخففالل حتفف   مشففةو  ت ففد  الففدعم ل ةففا  إ الفف  األلغففا  يف تشففا ، اففمم الفةوففق االاتشففار   -5
يف تنباف ، وواوفد  يف وا   حتفما، وواوفد  يف وفار   5يف بةركفة، و 8منة ف ،  15املعين ابأللغفا  

مفف اث مةبعففاث. ومففن بفف  هففله املنففاطق اخلمفف   1 116 369األوافف  تألففل ماففاوت ا اإلمجالنفف  إىل 
وت مفن  مافاو  ا نتف  وتافمنم واوفد  مفن  ون سدوفد لوحشفة . وخفالل  6عشة ، لعند تألفننح 

 .ج ا اث متفجةاث آخة 276للغا  مضا   لوحتةا  و 7هله العممناب، اكتشفت و مةب 
إل الفففف  األلغففففا  والتنمنفففف  ، لطمففففق مشففففةو  ت ففففد  الففففدعم 2017ويف تشففففةون األولولكتففففةبة  -6

(. وونفففل هففلا PRODECOواحلماوفف  االجتماعنفف  لمفاففاب الضففعنف  مففن اففكان  ففال و،ففةق تشففا  )
املشفففةو  اافففتالف مفففن املنريمفففاب ،فففم احلكةمنففف  الدولنففف  وضفففم املنريمففف  الدولنففف  لممعفففةق  )قنفففا  (، 

لفف  األلغففا  بفةحاففا، ومنريمفف  والفةوففق االاتشففار  املعففين ابأللغففا ، وحتففة  رابةفف  االسففا  الاةواففة  إل ا
(. ووتماففل ا ففدف SECADEV،فم وكةمنفف  وطننفف  تشفا و ، ومنريمفف  اإل،ا فف  الكا ةلنكنف  والتنمنفف  )

احملد  لممشةو  يف ت د  الدعم إل ال  األلغفا  واحلماوف  االجتماعنف  والتنمنف  لفاافد  الفافاب الضفعنف  
ة تشفففا  لحتةقفف  يف تنباففف  وإحنفففد  مففن افففكان  ففال و،فففةق تشففا . وعفففن طةوفففق هففلا املشفففةو ، تنشفف

 .الغةبن  وبةركة ومنة   البام 
إطففار مشففةو  ت ففد  الففدعم إل الفف  األلغففا  والتنمنفف   ويف ،2017ومنففل تشففةون األولولكتففةبة  -7

واحلماوفففف  االجتماعنفففف  لمفاففففاب الضففففعنف  مففففن اففففكان  ففففال و،ففففةق تشففففا  لوضففففاث، واففففتفند قاففففم إ ار  
املعمةمفففاب يف املفةضفففن  العمنفففا إل الففف  األلغفففا  مفففن خفففدماب ماتشفففار ت فففين لمكفففن بفضفففمه الشفففةو  يف 

ملنجففم مكففن مففن سدوففد عففد  مة ففة  مففن املنففاطق الفف  "تنرينففح" قاعففد  البنففاانب. ووعت ففد لن العمففل ا
منة فف  ستففا  إىل ماففا إضففايف.  60تففمال هنففا   ال إحففهمنة فف ، وال ففةل  137تعففةف خمففاطة األلغففا ، 

يف املاافف  م ارحفف   18مياففل  ة   بناففب   مففا منة فف ، وهففة 137وتضفم قاعففد  البنففاانب يف الةقففت الففةاهن 
(. ووعفمى الففار  صا ف  إىل إ را  حتفاا  2013 عفا  امنة   مشفتبه يف خةةر ف 113) 2013بعا  

عممناب املاا ،م الت ين ال  لجنمب خالل مشةو  ت د  الدعم ل ةفا  إ الف  األلغفا  يف تشفا  وعمفل 
التافففدول الفففل  بفففدل مفففع مشفففةو  ت فففد  الفففدعم إل الففف  األلغفففا  والتنمنففف  واحلماوففف  االجتماعنففف  لمفافففاب 

 .شا الضعنف  من اكان  ال و،ةق ت
  املناطق اخلةة  املفتةو 

 املنة  

 عد  املناطق املفتةو  واب املنة   مااو  املناطق اخلةة  املفتةو  واب املنة  

 لغم
ن فففففففة مففففجفففففتفم
 لغم اجملمة  مفاب احلةقفخم

ن فففففففة مففففجفففففتفم
 اجملمة  مفاب احلةقفخم

 57 18 39 25,423,343 2,637,029 22,786,314 بةركة
 1  1 241  241 وار  ابقةمح

 13 6 7 16,524,754 74,204 16,450,551 إحند 
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 املنة  

 عد  املناطق املفتةو  واب املنة   مااو  املناطق اخلةة  املفتةو  واب املنة  

 لغم
ن فففففففة مففففجفففففتفم
 لغم اجملمة  مفاب احلةقفخم

ن فففففففة مففففجفففففتفم
 اجملمة  مفاب احلةقفخم

 5 5  872 872  البام 
 12 11 1 3,139,713 3,094,615 45,098 وار  األوا 

 6 6  593 593  االماب
 5 5  6,005 6,005  انال
 94 5 89 72,729,915 34,077 72,695,838 تنبا 
 1 1  662 662  حتماوا   

 194 57 137 117,826,099 5,848,057 111,978,042 اجملموع

، وفف   لن تكفةن لممفةضفن  العمنفا إل الف  األلغفا  قاعفد  بنفاانب قفا ر  عمف  2020ويف لحتق -8
 .و ة  به من تنانق ملا تةحتم معمةماب مة ةق  وتألبا ابلتا  ل ا  لدعم اختاذ ال ةاراب ال  ستاج ا

ويف اجلفففمء الشفففما  مفففن البمفففد، عمففف  طفففةل احلفففدو  بففف  تشفففا  ولنبنفففا يف  وار، لكفففدب  -9
املنريمففف  ،فففم احلكةمنففف ، الفةوفففق االاتشفففار  املعفففين ابأللغفففا ، خفففالل تنفنفففل مشفففةو  ت فففد  الفففدعم 
ل ةا  إ الف  األلغفا  يف تشفا  وجفة  و فل للغفا  مفن حفف  النفة  املةجفة  يف وا    و  مفن ونفل 

وكفن ابإلمكفان تعففدا   ومل خةفةط مضفا   لمففدابابب سمن فا للغفا  مضفا   لوحتففةا .تشفكنمته، ل  
و ل األلغا  هلا وخةةط احلماو  ل ناء املاا الت ين. حتمناحتل الة ةل مغم ف  بافبب وجفة  للغفا  

 ممروع  بةةو   عشةاان .
لةاففة ، ابجلففمء اجلنففةذ مففن البمففد، عمفف  طففةل احلففدو  مففع مج ةروفف  لحتةو نففا ا وتعمففق حتنمفاو  -10

جيففب لن ختضفففع ملافففا ت ففين يف لقفففةق وقفففت ءكفففن مففن لجفففل الت كفففد مففن ال ضفففاء عمففف  مشفففكم  
األلغفففا  املضفففا   لوحتفففةا . وافففتنفل هفففله العممنففف  وافففب تفففةاحتة األمفففةال. وقفففد   اكتشفففاف هفففله 
املنة   خالل ماا ،م ت ين لجةتفه املنريمف  الدولنف  لممعفةق  خفالل تنفنفل مشفةو  ت فد  الفدعم 

 ل  األلغا  يف تشا . وت ع يف ضةاوح بمدو  إكنا.ل ةا  إ ا
، لشر مشةو  ت د  الدعم ل ةا  إ ال  األلغا  يف تشا  وضفع عالمفاب 2014 عا  ومنل -11

لو و. وإضفاحت  إىل ذلف ، ختضفع املةاقفع، الف   -انما عم  طةل طةوق بفة ا   وال  اام  يف تنبا ،
به كاففماث يف وجففة  للغففا  اففا، بألففةر  من جنفف  إىل وشففت لو جففةب عممنففاب ماففا ت ففين  ففا والفف  تبفف 

عممنففف  وضفففع عالمفففاب ت مندوففف  ابافففتفدا  وفففةو  عالمفففاب وللفففةار عفففن األلغفففا  ابلمغتففف  الفةحافففن  
 .والعةبن . وقد حفلب هله التدابم بدعم من الاكان املعةض  لمفةة اللون وعنشةن يف اجلةار

 2019-2014  خفففففالل الفففففف   وبمغفففففت املفففففةار  الففففف  خألألفففففت لفففففدعم إوفففففةا  ت فففففد -12
 والراث مففففففن  والراب الففففففةالةب املتاففففففد . وبمغففففففت املاففففففا   املالنفففففف   26 573 340 قففففففدره مففففففا

 13 591 100حتةحكاث من حتةحكفاب اجلماعف  املالنف  األحتةو نف ، ل   8 087 845 000 الةطنن 
 خأل . ما يف املاا  من جممة  52ميال  ما  والر، وهة

لفمر  األلغففا  خةوةف  لنبنف   69نفا إل الفف  األلغفا  لوضفاث يف الةقفت الففةاهن وحبفة   املفةضفن  العم -13
لااافففاث قنة ففف  تنباففف  وإحنفففد . وإذا كفففان املشفففغمةن اخلفففةاا  يف املنفففاطق املمة ففف  افففا. وتتعمفففق هفففله 
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افففا، حتافففت جم تمففف  البنفففاانب ا امففف  لتمووفففد اخلفففةاا  ممفففمم  ابلعمفففل يف املنفففاطق الففف  تتعمفففق تمففف  
 ومم  من معمةماب إلجنا  العمل يف  ل لعم  ماتةى من الاالم . ما املشغم  بكل

تمال األلغا  املضا    ال لنبنا،و وبعد مةور ا ن  وعشةون عاماث عم  هناو  النما  ب  تشا   -14
 لوحتةا  و،مها من املتفجةاب من خممففاب احلفةق ت تفل وتشفةه الافكان املافت ةون والبفدو الةوفل،

تففمال تشففكل وففاجماث و ن نففاث  وال نما يف  ففال الففبال ، يف م اطعففاب بةركففة وإحنففد  تنبافف ،افف وال
لمففا  تنمنفف  هففله املنة فف . وتشففكل األلغففا  عاا ففاث راناففناث لمففا  الة ففةل إىل بننففاب ستنفف  مففن ماففل 

  تةفةر الاكن، والةة ، واملةاعح، وح اط املنفاه، واملفمار  املةووف ، واألراضفح ،فم المراعنف  وكفلا لمفا
 الاناو  وااتكشاف املعا ن.

ووحت فففاث ل اعفففد  بنفففاانب حريفففا  إ ار  معمةمفففاب اإلجفففةاءاب املتعم ففف  ابأللغفففا  املةجفففة   يف  -15
 2019و 2014يف الففف   بفف  عففامح  165املفةضففن  العمنففا إل الفف  األلغففا ، بمففا عففد  الضففااة 

 املتفجةاب من خممفاب احلةق. لو حتنج  وةا ث األلغا 
ة  عممنفففاب إ الففف  األلغفففا  يف تشفففا  عمففف  معفففاوم وطننففف  إل الففف  األلغفففا  تتةاحتفففق مفففع املعفففاوم وت فف -16

 الدولنففف  لاجفففةاءاب املتعم ففف  ابأللغفففا ، وهفففح متةاامففف  مفففع وقفففااع البمفففد مفففن ونفففل اجلغةاحتنفففا واملعفففداب.
 ح.، جةى سدول املعنار الةطين بش ن إجةاءاب تامنم األراض2016و 2014الف   ب  عامح  ويف
، بعفد إعففا   هنكمف  افعت إلن ففا الافمةاب العمنفا يف البمففد، احت فل قففةا  2017 عفا  ويف -17

، حف  2019وموةانووةحنفه  10 ويف .320إىل  712مة فح املفةضن  العمنفا إل الف  األلغفا  مفن 
والففدعم ( العممنففاب 1اجتاهففاب) ) 4مةاففة  عمفف  إعففا   تنريففنم املفةضففن  العمنففا إل الفف  األلغففا  يف 

( الشففؤون اإل اروفف  3( التفةففن  ور ففد املشففاروع وماففاعد  الضففااة، و)2المةجافف  الت ففين، و)
 ( التدروب واملةار  البشةو .4واملالن  ووؤون املعداب، و)

مة فففاث ولكففل مةكففم  17مةاكففم إقمنمنفف  ومةكففمان حتةعنففان. ولكففل مةكففم إقمنمففح  4ولتشففا   -18
اختألا ففناث إل الفف  األلغففا   160ن  العمنففا إل الفف  األلغففا  عمففالء. ووففن الن، لممفةضفف 10حتةعففح 
مففن م قةجففب ع ففة  مىمفف  مففع مشففغمح املنريمفف  الدولنفف  لممعففةق  والفةوففق االاتشففار   54وعمففل 

 املعين ابأللغا .
، كاحت لممفةضن  العمنا إل ال  األلغا  قدر  تشغنمن  قا ر  عم  تنفنفل 2017 عا  وون -19

انم  الفةطين. بنفد لن ح ف  التمةوفل لجفى الدولف  التشفا و  عمف  لن تضفع يف مشاروع يف إطار الفى 
 االوتناط هله ال در  لم كنم عم  إ ار  وتنانق الىانم  الةطين.

وال ومال هنا  عد  من التافدةب وهفح ت فح بألفةر  متكفةر  يف وجفه التةفةراب ولوجفه  -20
 )الت د  ال  عم  تشا  إوةا ها، وهح عم  الناة التا 

 عد  كفاو  املةار  املالن  لما  وجم املشكم ؛ )ل( 
 األوةال اجلةو  الانا  لعد  لو ة من الان ؛ )ق( 
انما تنباف . وتةاجفه هفله  وال احعدا  األمن يف وة  البمد ومناط ه الشمالن ، ) ( 

الةقفت  ويف املنة   اضةةاابب متفةق  جتمب إىل لتةهنفا عمفال املنفاجم وامل فةب  واجلفنش التشفا  .
وفففمال وفففن الن منة ففف   ال الفففةاهن، ابافففتاناء الشفففةو  املمتفففد عمففف  طفففةل احلفففدو  مفففع لنبنفففا الفففل 

 عاكةو ، حتإن املنة   ست الانةة ؛
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اجلغةاحتنفففا) تألففففعَفب  ففففةوفا العمفففل املاففففاو ة ا امفففف  لمبمفففد، وقمفففف  تةففففةر قنففففةاب  ) ( 
 ابأللغا  يف األماكن ال  تفت ة إىل طة  معبد ؛االتألال، وكلا مةقع وجة  املناطق األكاة تمةاثث 

 تب  لن املعمةماب املدرج  يف قاعد  البناانب من ة   ووألعب ااتعما ا؛ )ه( 
ل فففة افففةء إ ار  املفففةار  املالنففف  والبشفففةو  يف املفةضفففن  العمنفففا إل الففف  األلغفففا  عمففف   )و( 

 لحشة  تعبا  املةار  وختةن  العممناب؛
ءاب املتعم فففففف  ابأللغففففففا  يف تشففففففا  إىل ر وفففففف  اافففففف اتنجن  وإىل احتت ففففففةب اإلجففففففةا ) ( 

التفةن  التنفنل  والتنانق واالتاا  يف عمم ا. وقد ل ب هله احلال ، عمف  الألفعندون الفةطين 
 والدو  كمن ما، إىل حت دان املألداقن  و    الشةكاء وإىل تةاجع الدعم املا .

مففن االسففا  األوروذ، مففن خففالل مشففةو   ، تتم فف  تشففا   عمففاث مالنففاث 2014 عففا  ومنففل -21
ومشففةو  ت ففد  الفدعم إل الفف  األلغففا   2016ت فد  الففدعم ل ةففا  إ الف  األلغففا  يف تشففا  إىل ،اوف  

. 2017 عفا  والتنمن  واحلماو  االجتماعنف  لمفافاب الضفعنف  مفن افكان  فال و،فةق تشفا  منفل
   املنففففدان وكففففلا الففففدعم املؤااففففح.وتةنتريففففة ماففففا اب مالنفففف   ولنفففف  مففففن لجففففل تنفنففففل املشففففاروع يف

تنتريففففة ماففففا اب مالنفففف  وطننفففف  لففففدحتع تعةوضففففاب مففففة فح املفةضففففن  العمنففففا إل الفففف  األلغففففا   كمففففا
 وتكالنح تشغنم ا.

وكان هدف التمدود لفف   افت افنةاب الفل  مفنا لتشفا  افاب اث هفة نكنن فا مفن إ الف   -22
 2010 فففين الففف  لجةوفففت بففف  عفففامح األلغفففا  وتة فففم املنفففاطق الففف  عفففد  ا عممنفففاب املافففا الت

، ومةا م  عممناب املاا الت ين و،م الت ين، مفن لجفل مجفع بنفاانب قةوف  لتعموفم قاعفد  2012و
البنففاانب الةطننفف  لممفةضففن  العمنففا إل الفف  األلغففا . ومففن وفف ن األعمففال املنجففم  عمفف  لر  الةاقففع 

شا  يف جمال إ ال  األلغا ، والتة فم، خالل الف   احلالن  لن تتنا تةضنااث مممةااث الوتناجاب ت
ولوضففاث يف جمففال عممنففاب املاففا الت ففين و،ففم الت ففين. ووغةففح التمدوففد الففل  طمبتففه احلكةمفف  حتفف   

 . 2025كاحةن الااينووناوة   1مخ  انةاب ون 
وحتنمفففا ومفففح األحشفففة  امل فففةر  خفففالل حتففف   التمدوفففد) يف منة ففف  بةركفففة) مافففا ،فففم ت فففين،  -23

إىل  2020منة ففففف  يف الفففففف   مفففففن كفففففاحةن الااينوونفففففاوة  39إ الففففف  األلغفففففا  مفففففن ومافففففا ت فففففين، و 
منة   كامن) ماا ،م ت ين، وماا ت ين، وإ الف  األلغفا  مفن منة ف   ويف ؛2021لومةلوابتمى 

املنة   إحند ) مافا ،فم  ويف ؛2021واود  يف الف   من كاحةن الااينووناوة إىل لومةلوابتمى 
إىل كفففاحةن  2020منفففاطق يف الفففف   مفففن نة ووةلنفففه  7وإ الففف  األلغفففا  مفففن ت فففين، ومافففا ت فففين، 

منة   وار  األوا ) ماا ،م ت ين، وماا ت ين، وإ ال  األلغفا   ويف ؛2024األولو وامى 
منة ف   ويف ؛2021إىل لومةلوابتمى  2020من منة   واود  يف الف   من كاحةن الااينووناوة 

منة ففف  يف الفففف   مفففن كففففاحةن  89اففففا ت فففين، وإ الففف  األلغفففا  مففففن تنباففف ) مافففا ،فففم ت فففين، وم
 ، رهناث ابات ةار الةضع األمين.2024إىل كاحةن األولو وامى  2020الااينووناوة 

املنريمف  الدولنف  لممعفةق  والفةوفق االاتشفار   إال تعمفل يف تشفا  ال ويف الةقت الفةاهن، -24
ضفةر بشف ن "تعموفماب" قشفغل اثلفل ميكنفه لن وموفد املعين ابأللغفا ، ولفن  هنفا  وفن الن ل  و 

مشففمةل  قشففةو  ت ففد  الففدعم  2021ال ففدراب. واففتكةن حتفف اب األحشففة  وففن لومةلواففبتمى 
إل ال  األلغا  والتنمن  واحلماو  االجتماعن  لمفااب الضعنف  من اكان  ال و،ةق تشا . وحتنمفا 
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لل  وضففع اافف اتنجن  لمشففةاك  ولتعبافف  وتجففاو  ذلفف ، مففن الضففةور  الباففل عففن نةوففل وومففم  لفف
 املةار .
بعممنفاب إ الف  األلغفا  وتة مهفا،  وتعمفق حتنماوو در املبما اإلمجا  لةمب التمدود هلا،  -25

جمفال بنفاء قفدراب املفةضفن  العمنفا  ويف وعممناب املاا ،م الت نن  والت نن ، وكلا الدعم املؤاافح
مالو   والر يف الان . واتفأل  املاا    6.8قتةا   ممنةن  والر، ل  34إل ال  األلغا ، 

املالن  لتشا  وألةةث لدحتع مةتباب املة ف  وتكالنح تشغنل املفةضفن  العمنفا إل الف  األلغفا ، والف  
ونبغفففح وشففده مففن مففةار  إضففاحتن  مفففن  مففا  والر اففنةةث. ووألففل 537 000وتةقففع لن تألففل إىل 

مالوفف   والر يف الاففن . وس ن ففاث  ففله الغاوفف ،  3ا  التجففار ( اجل ففاب املاحنفف  الدولنفف  )ورقففا ال ةفف
من امل ةر ع د اجتمفاع  مفن لجفل الفدعة  مفع اجل فاب املاحنف ؛ لوفد ا يف ةوحفد  ابلكفاممون، 

 والخة يف اخلةطة  ابلاة ان.
ولهداف اخلة  االاف اتنجن ، ومفن م مفد  التمدوفد املةمةبف ، واقعنف  وفةوة  لن ختألف   -26
 ةار  املالن ، بةةو   اثبت ، عم  الألعندون الةطين والدو .امل

وحتنمففففا ومففففح عةامففففل اخلةففففة الفففف  ميكففففن لن وكففففةن  ففففا أت ففففم اففففم  عمفففف  تنفنففففل اخلةفففف )  -27
العةامفففل البشفففةو ) جتدوفففد املفففة ف  الةانافففن  لممفةضفففن  العمنفففا إل الففف  األلغفففا ؛ و)ق( ح ففف   )ل(

 واحعدا  األمن والنماعاب. ،إىل ذل  وما التمةول عم  الألعندون الةطين والدو ،
    


