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نوعبرÙاو ةعساتلا ةرودلا
لامعÙا لودج نم  PQدنبلا

ةماعلا ةيعمجلا هتذختا رارق

[( )A/49/726ةيناثلا ةنجللا ريرقت ىلع ءانب]

ةيمنتلاو ةماعلا ةراد×ا ـ XS/PRU

،ةماعلا ةيعمجلا نإ

ومنلا قيقحت ىلا يعسلا نع ةمجانلا ةديدجلا تايلوؤسملا ةهجاوم يف ةماعلا تراد×او تاموكحلا هيدؤت نأ نكمي يذلا ماهلا رودلا كردت ذإ
زيزعتو ،ةيسيئرلا ةيساسÙا لكايهلا تازيهجت ريوطت ،رومأ ةلمج يف ،كلذ نمضو ،نادلبلا عيمج يف ةمادتسملا ةيمنتلاو درطملا يداصتق×ا
عاطقلا راهدز× ةيتاؤملا فورظلا ةئيهتب ،ءاضتق×ا بسح ،ع×طض×او ،رقفلاو ةيداصتق×او ةيعامتج×ا تاتوافتلا ةحفاكمو ،ةيعامتج×ا ةيمنتلا
،ةئيبلا ةيامحو ،صاخلا

تامدخ ريفوت ةيغبو سانلا تاجايتح× ةيندملا ةمدخلا ةباجتسا نامضل ايخوت ةماعلا ةراد×ا تاردق زيزعت ىلا ةجاحلا اضيأ كردت ذإو
،ةديدج

،ةماعلا اهتارادا نوؤش يف ،ةيئامنا تايولوأو تاجايتحاو تايجيتارتسا نم اهيدل امل اقفو ،تبلا يف ايدايس اقح لودلل نأ دكؤت ذإو
،يه اهيلع عقت كلذ نع ةيلوؤسملا نأو

درطملا يداصتق×ا ومنلا معدت نأ اهيف ضرتفي تارادا يه اهبوعش مامأ ةلوؤسملاو ةءوفكلاو ةلاعفلا ةينطولا تاراد×ا نأ ىرت ذإو
،ةمادتسملا ةيمنتلاو

نم ايسيئر ×ماعو ةمادتسملا ةيمنتلاو درطملا يداصتق×ا ومنلل هنم دب × اساسأ لكشي ةيرشبلا دراوملا ريوطت نأ اضيأ ىرت ذإو
،ءاخرلاو مدقتلا لماوع
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مل ،يلكيهلا فيكتلا جمارب راطإ يف ةماعلا اهتارادا ح×صإل افادهتسا نادلبلا ضعب اهتذختا يتلا تاردابملا ضعب نأ كلذك ىرت ذإو
،ليوطلا لجÙل ةموسرمو ةممصم ةسايس ىلا امئاد دنتسي نكي

،ةمادتسملا ةيمنتلاو درطملا يداصتق×ا ومنلا يف صاخلاو ماعلا ناعاطقلا امهنايدؤي نيذللا نيرودلا لماكتو ةيمهأب ملست ذإو

عيمج يف كلذو ةيداصتق×ا تاح×صÛل حجانلا ذيفنتلا نع اهبوعش مامأ ةلوؤسم ،ةءوفكو ةلاعف تارادا دوجو ةيمهأب اضيأ ملست ذإو
،ةيلاقتنا ةلحرم اهتاداصتقا زاتجت يتلا نادلبلا يف اميس ×و ،نادلبلا

تاردقلا ،ةماعلا تاراد×ا نمض ،ينبت يكل ةيمانلا نادلبلا اهلذبت يتلا ةينطولا دوهجلا معد يف يلودلا نواعتلا ةيمهأ ىلع دكؤت ذإو
،ةيمنتلا قيقحتل ةمز×لا

ةراد×ا ةيلاعف زيزعتل ،ةيلاملاو ةماعلا ةراد×ا لاجم يف ةدحتملا ممÙا جمانرب راطإ نمض اهب علطضي يتلا ةطشنÙا ةيمهأب فرتعت ذإو
،ةيلاقتنا ةلحرم اهتاداصتقا زاتجت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف اميس ×و ،ةماعلا

نواعتلا زيزعتو ةيمنتلا يف ةماعلا ةراد×ا رود مهف نيسحت ىلع عيجشتلا لجأ نم تاربخلاو ءارßا لدابت ةيمهأب اضيأ فرتعت ذإو
،ناديملا اذه يف يلودلا

 QPو  QYيموي برغملا يف دوقعملا ةيندملا ةمدخلا ءارزول ةيقيرف×ا نادلبلا رمتؤم هدمتعا يذلا ()Pةجنط ن×عإب املع طيحت

P؛ PXXSهينوي/ناريزح

لدابتلو ،ةيمنتلاو ةماعلا ةراد×ا ةلأسم ثحبل نيسمخلا اهترود  PXXUليربأ/ناسين  -سرام/راذآ يف ،فنأتست نأ ررقت

Q-

؛ءاضتق×ا بسح تايصوتلا ميدقتو ،ناديملا اذه يف ةدحتملا ممÙا ةطشنأ ضارعتساو ،تاربخلا

؛نكمم ىوتسم ىلعأ ىلع ةرودلا هذه يف اهليثمت لعج ىلاو ةفنأتسملا ةرودلا يف طاشنب كارتش×ا ىلا لودلا عيمج وعدت

R-

لامعأ يف ،يعامتج×او يداصتق×ا سلجملا قيرط نع ،مهاسي نأ ةيلاملاو ةماعلا ةراد×اب ينعملا ءاربخلا قيرف ىلا بلطت

S-

نأ ىلع ةيلاقتنا ةلحرم اهتاداصتقا زاتجت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةدعاسم يف ةبستكملا ةربخلا ىلا ادنتسم ،ةفنأتسملا اهترود
؛ةيمنتلا قيقحتل ةمز×لا تاردقلا ،ةماعلا تاراد×ا نمض ،ينبت

ـــــــــــــــــــ
.قفرملا  A/49/495،رظنا

()P

يداصتق×ا سلجملا قيرط نع ،مهاست نأ ةلصلا تاذ ةدحتملا ممÙا تاسسؤم رئاسو يئامن×ا ةدحتملا ممÙا جمانرب ىلإ بلطت

T-

؛ةفنأتسملا اهترود لامعأ يف ،يعامتج×او

؛ةفنأتسملا اهترود لامعأ يف ،ءاضتق×ا بسح ،مهاست نأ ىلا رمÙا اهمهي يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا وعدت

U-

،يعامتج×او يداصتق×ا سلجملا قيرط نع ،ةفنأتسملا اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا ىلا مدقي نأ ماعلا نيمÙا ىلا بلطت

V-
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نم حلاصل ةيمنتلاو ةماعلا ةراد×ا يف ةدحتملا ممÙا رود زيزعتب قلعتت تايصوتو ةيمنتلا يف ةماعلا ةراد×ا رودل ×يلحت نمضتي ادحوم اريرقت
؛ةيلاقتنا ةلحرم اهتاداصتقا زاتجت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم رمÙا همهي

مدقت نأ ىلاو ،ةيمنتلا يف ةماعلا ةراد×ا رود  PXWT،ماع ل×خ ،سردت نأ ىلا ةدحتملا ممÙل ةعباتلا ةيميلق×ا ناجللا وعدت

W-

؛عوضوملا اذه نع ريراقت ،يعامتج×او يداصتق×ا سلجملا قيرط نع ،ةفنأتسملا اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا ىلا

هترودل تقؤملا لامعÙا لودج يف جردي نأب ،ةيميظنتلا هترود ل×خ ،يعامتج×او يداصتق×ا سلجملا يصوت نأ ررقت

X-

؛"ةيمنتلاو ةماعلا ةراد×ا" ناونعب ايعرف ادنب "،ةيجمانربلا ةطشنÙا" دنب راطإ يف  PXXT،ماعل ةيعوضوملا

ريرقت" نونعملا لامعÙا لودج دنب راطإ يف ةيمنتلاو ةماعلا ةراد×ا ةلاسم يف ،نيسمخلا اهترود يف رظنت نأ اضيأ ررقت

YP -

".يعامتج×او يداصتق×ا سلجملا

 XQةماعلا ةسلجلا
 PXXSربمسيد/لو×ا نوناك PX
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