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اءكةه  يف لألطءوحة . للنوةنل " حت يل ةظ م ةملع لمنلناةملس لةملجلةد   بةءئ للد ةمل   .4102.  ألفة  للهرةءل 
 مج حتاللممللكي امل جملان  للدول  لإلجلالا  جتملري  
  ئوي جلنلست ملين لمملجسرت"  لمشءف 

جملان  للدول  للتحل ظ , م م لمنلناملس لةملجلد  , لمخهو , اءكه جتملري   : للكلمملس للء  س  
 مج.اللممللكي امل لإلجلالا  

  
وللغةةءم اةةا رةةحل للدحةةل رةةن لتحل ةةظ م ةةم لمنلناةةملس لةملجلةةد   لمخةةهو  لم د ةة   لةة  اءكةةه 

مةج,  ةا طءيةق ا ملرمة  لةظ للو ءية  أ ةءا  وءةمل ل ة ل  اة  اللممللكي امل جملان  للدول  لإلجلالا  جتملري  
مج , وت ةد  تنية ملس اةا أجةظ للتحسةظ اللممللكي امل جملان  للدول  لإلجلالا  للتوف ح يف اءكه جتملري  

 مج.اللممللكي امل جملان  للدول  لإلجلالا   ل  م م لمنلناملس لةملجلد   لمخهو  اءكه جتملري  
لمةةةةوءج للوةةةةن ي للنيةةةةفي. لةةةةةدي ويةةةةز ل ةةةةنر  اوء  ةةةة  للرتك ةةةةه  يسةةةةتخدع رةةةةحل للدحةةةةل

للدحنث. للدحةل يةتم اةا  ةالال لمالح ة  إق لمنبة  للدحةنث ولم ةمللالس وللنبةمل ق. للد ملمةملس للة    
لحل ةةنال  ل ءةةمل يف اةةكظ لة كةةظ للتو  مةةي و للنيةةز للةةنك في وكةةملالس , وكمللةة  ج ةةه  للشخ ةة   , 

  مللالس و للنبمل ق أولاء للشءل  وللفنلت ر و ي ررمل اا للنبمل ق لم لنل .رؤي  ورجلملل  و أردلي وكملل  ولم
تشةةةة ر إق أ  روةةةةمل  للنديةةةةد اةةةةا م ةةةةمل  لل ةةةةنز يف توف ةةةةح م ةةةةملع  , للدحةةةةل لاةةةةا متةةةةمل ج رةةةةح

جيةةأ أ  مةةج. اللمةةمللكي اةةمل جملانةة  للدولةة  لإلجلةةالا  لمنلناةةملس لةملجلةةد   للمخةةهو  يف اءكةةه جتملريةة  
مل يف للةت تشةةك ظ جةةه  اةةا لةملجلةةد , ت   ةد لمسةةةول    ةةا  مل ةة  بدةةنال تكةن  للتحسةة وملس لم داةة ,  ةة

للد مل  , ولجلتالع للد مل   اا للت ءيء  مل   لجلتالع للسل  ووجةنئ حتلمةحكءلس ل  ةمحت, ت ةملريء تسةل م 
للد مل   إق إرجملع للد مل  , وجةنئ للةدول ء للتلفهينم ة  لمغل ة  اةكظ لإلاةءلي  لة  للء ملية  ولإلاةءلي 

س للدل ل    ل  اكظ للتحكم يف تس  ظ للو دي , وجةنئ تةء  ع  ةملع للنمل ةملس للءوت و ة  اا لللفمل
للشةءل , لنجةنئ انةةدلس لألاةا لمةةملئي للمسةتنئع, وجةةنئ إل ةة فنمللة  اءمةة  اةند  لةةظ للنةدلئ ولألاتنةة , 

 لمخهو  للس مل ء.ف ال  ا للتنملاظ ا  لال تالي يف 
 


