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ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلا 59/55 -
،
صاخ ﻩجوبو ،ةلصلا تاذ تارارقلا عيمج ىلإ
نأشب  2003ربمسيد/لوألا نوناك  23خرؤملا  58/231اﻩرارق
،ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلا
نيسمخلا ةيخيراتلا ةرودلا ىلإ
ةرادإلا زيزعت عوضومل ةسركملا ةماعلا ةيعمجلل ةفنأتسملا
،ةيمنتلاو ةماعلا
ةماقإلو تاردقلا ءانبل تاردابم ىلإ ةجاحلا
،ةيمنتلا زيزعتل تاودأ اﻩرابتعاب ةينورتكلإلا ةموكحلا
ةءافكلاب مستت يتلا ةماعلا ةرادإلا نأب
نيديعصلا ىلع ةلءاسملل عضختو ةيفافشلاو ةيلاعفلاو
،ةيمنتلا يف ايساسأ الماع لكشت يلودلاو ينطولا
ةرادإلا تاسسؤم زيزعت ةيمﻩأب
دراوملا لاجم يف ماعلا عاطقلا تاردق نيسحتو ،ةماعلا
ريخستو راكتبالاو فراعملا ءانب عيجشتو ،ةيرشبلا
ةماعلا ةرادإلا لاجم يف ةيمنتلا ضارغأل تامولعملا ايجولونكت
اﻩيف امب ،ايلود اﻩيلع قفتملا ةيئامنإلا فادﻩألا ذيفنت يفو
(1)،ةيفلألا نأشب ةدحتملا ممألا نالعإ يف ةدراولا فادﻩألا
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ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا دامتعاب
(2)،داسفلا
؛)(3ماعلا نيمألا ريرقتب

1-

2حنمو ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا ممألا موي ةيمﻩأ
ةرادإلا طيشنت ةيلمع يف ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا ممألا ةزئاج
ةكارشلا حورو راكتبالا ةفاقث ءانب لالخ نم ةماعلا
؛ةباجتسالاو
3ةداعإل يملاعلا ىدتنملا ﻩمدق ام
سوردلا لدابت يف ةميق ةمﻩاسم نم ةموكحلا رود ديدحت
نع بارعإلا رركتو ،ةماعلا ةرادإلا حالصإ لاجم يف ةدافتسملا
 2005ماع يف اﻩتفاضتسال ايروك ةيروﻩمج ةموكحل اﻩريدقت
؛ةموكحلا رود ديدحت ةداعإل سداسلا يملاعلا ىدتنملا
4تابيترتلاب موقي نأ ىلع ماعلا نيمألا
ىركذلاب لافتحالل ةمدقملا تاحرتقملا ذيفنتل ةمزاللا
ةفنأتسملا نيسمخلا ةماعلا ةيعمجلا ةرودل ةرشاعلا ةيونسلا
؛ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلاب ةقلعتملا
5ةمﻩاسملاب
ةيليلحتلا
اﻩمدقي يتلا ةماﻩلا ةيذيفنتلاو
نع نيلوؤسملا تاسايسلا يعضاول
؛ءاضعألا لودلا يف ةماعلا ةرادإلا
6رشن ريسيت لصاوي نأ ماعلا نيمألا ىلإ
ممألا ةكبش لالخ نم ،ةماعلا ةرادإلا لاجم يف ةميقلا تاسرامملا
؛تنرتنإلا يف ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلل ةدحتملا
7لمعلا زكري نأ ماعلا نيمألا ىلإ
يداصتقالا سلجملا ررقمل اقفو ةماعلا ةرادإلا لاجم يف
 55/2.رارقلا رظنا )(1
.قفرملا  58/4،رارقلا )(2
A/59/346.
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رارقو  2004ﻩيلوي/زومت  23خرؤملا  2004/302يعامتجالاو
؛ 58/231ةماعلا ةيعمجلا
8ىلإ مدقي نأ ماعلا نيمألا ىلإ
لودلا ﻩتزرحأ امع اريرقت نيتسلا اﻩترود يف ةماعلا ةيعمجلا
لالخ ةماعلا ةرادإلا طيشنت ةيلمع يف مدقت نم ءاضعألا
نيسمخلا ةرودلا داقعنا ذنم ةيضاملا رشعلا تاونسلا
نأو ،ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلاب ةقلعتملا ةيعمجلل ةفنأتسملا
ةبسانملا يف جئاتنلا ىلع ءاضعألا لودلا عالطإ لفكي
 2005.ماع يف مظنتس يتلا ةصاخلا
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