
GE.21-13108 (A) 

 االجتماع التاسع عشر 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  19-15الهاي، 

 من جدول األعمال المؤقت  12 البند

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

طلبب تمبد بد الموعبد الن بامي المكبدد تدمبا  تبدممر املابا  المابببببببببادة ل فراد    
 من االتفاقية 5وفقًا للمادة 

 موجز تنفمذي  

 مقد  من الصوما   

، ودخلت اة فا    حيز النفاذ بالنسممم   2012ن سمممابريل      16انضمممل الاممملمال تلا اة فا        -1
. ومنذ لدء نفاذ اة فا   ، ال زم الامممملمال ل نفيذ ال زاما    2012 شمممم  ن األولرير ل     1تلا الامممملمال    

دم كبي     ال نفيمذ، لل ت منن الم علقم  بمالالم  األل مام بملجم  اة فما  م . و   حين ي ح ل  قم 5بملجم  المماد   
 شمممممممم  ن   1، وهل  5الامممممممملمال من ترمال تلال  األل ام    الملعد النلا   األدممممممممل  الم دد بملج  الماد   

، وذلك بسممممب  ال  دااع العدتد  ال   تلاجللا البلد. و سمممملت دل  ال مدتد هذا الضمممملء  2022األولرير ل    
نلاع األدممممل   ال   م ن ت للامممملمال، و ب ل ال  و   علا اإلنجالاع ال     ققت خالل ملل  العشمممم   مممم

ال   يعاقت ال قدم. و ق  ح الطل   مدتد الملعد النلا   الم دد للامممممملمال لمد  خمت  ممممممنلاع، و  ضمممممممن  
خط  عم   طلع   مفامممممممممممممل  وم دد  ال وال ت لعد   مممممممممممممنلاع   علر ب نشمممممممممممممط  لناء القد اع واإل  ا  عن 

  2022 شمممممممممممم  ن األولرير ل      1   ال مدتد المطللب، ال    م د من األ اضمممممممممممم  وال لغ   بفط  األل ام لف 
 .2027 ش  ن األولرير ل    1 تلا

،  1964و علد  ا  خ النزاع المسمممممملل    الامممممملمال تلا ال  وب اإلايل    الامممممملمال        -2
   خمت تدا اع حنلم   ا  ادا  وي ض  ا   ومنذ  لك الف   ، شمممملد الامممملمال نزاعا  م و     . 1978- 1977و 

ون  ج  للاممممم اعاع الم و   ،  للو الاممممملمال باألل ام المضممممماد  ل   اد و ي ها من مفلفاع  .  (1)الاممممملمال
باألل ام المضمممممممممممماد  ل   اد و ي ها من مفلفاع ال  ب الم فج      ال  ب الم فج  . ومن المع و  يب ال للو

ملجلد علا دلل المنادر ال دودا  الاممممممممممممملمال   مخ تايل  ا وداخ  الاممممممممممممملمال حلل المدب والمنشممممممممممممم ع  

  

من الاممممممملمال ب نل القانلب،  ا  وةا  دممممممملماليالند. وة  زال دممممممملماليالند جزء  1991من الِبدع ال   خلفلا النزاع الاممممممملمال  لعام   (1)
لللضمممخ ال اهن ا ما ت علر بالسممم ط   علا اإلقل ل، ة اسممم ط خ ا  ولذلك  ل   فضمممخ للةا  ال نلم  اة  ادا  الاممملمال  . ولون ن   

الامملمال  فط ت عمل اع المسممل واإللال     دمملماليالند يو  نسمم قلا يو ال، ام للا، و مم نز ينشممط   علا ب،   وةااع الامملمال.  
 .7 ها بملج  الماد  و   ق  ال نلم  اة  ادا  الالمال   هذا اللضخ قيد اة  ع اض و  بلغ عن يي   يي      قا  
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ما انلب ذلك علا مسمما   ق     من الل ار  األ مما مم   المدن  . وكاب من الاممع    دتد  ا   العسممن   ، و ال 
 ل ام المضاد  ل   اد    ظ  دعل   اللدلل تلا المنادر المل لم  خالل    اع النزاع. خت ي اس لل للو باأل 

و شممممممم  جللد الامممممملمال لل اممممممدي لل للو المعقد الملجلد    البلد اإلج اءاع الم فذ  قب  لدء   -3
لا مسم ل  (.  قد ي نشمتت م ارز لجج اءاع الم علق  باألل ام ع2012 شم  ن األولرير ل      1نفاذ اة فا    )

، و مممدعل من دا    األمل  2007-1999اللةاممماع لمممدعل من ل نمممامم األمل الم  مممد  اإلنمممما   خالل الف     
، ينشمم  الامملمال  2011كانلب األولرداسمممب    4. و    2008الم  د  لجج اءاع الم علق  باألل ام منذ عام  

نشممممممتت هيت  تدا   الم فج اع    ، ي2013الليت  اللدن   الامممممملمال   لمنا    األل ام. و   طبري سممممممطت  
الامملمال بملج  م  مملم   ا مم    ت تشمم ا  ولا   األمن الداخل ، ل    م   الليت  اللدن   الامملمال    

وي نشممممممممممئ من   لليت  تدا   الم فج اع علا المسمممممممممم ل  اة  ادي وخمسمممممممممم  منا   علا    .(2)  األل ام لمنا 
 جنلب   ب الالمال و الملدوغ وهي شبيل .مس ل  اللةااع    للن الند وجل اةند ووةا  

و شممممم  الجللد الم ن   المبذول  ل  دتد كم   ال للو باألل ام األ ضمممم   المضمممماد  ل   اد    البلد   -4
،    وةت   دلماليالند  2008-2002تج اء مس ْين ألا  األل ام األ ض   علا االو م اح  خالل الف     

البلد وق لا مشمممممملل     المسمممممل. ون  ج  لعمل اع المسمممممل هذ ،  ل     مممممتو لن الند، ولل  ون منطق  جنلب و 
، لديع  2008منطق  خط ،  شمممممم م  علا جم خ ينلاع الذخا   الم فج  . و   عام    1 300  دتد يرث  من  

و اي    اللةا  الجنل    ال      ومنطق     المسممممملحاع الم ل       قدت  مسممممم ل  ال للو    منطق   بارلل
عشممممممم   مج معاع م ل     يدممممممم  م ل ا  منا  هي اب    وةا  هي شمممممممالي . و ينت هذ  المسممممممملحاع يب مج مع

شمممممممللا المسممممممل مللو باألل ام المضمممممماد  ل   اد يو الم فج اع من مفلفاع ال  ب. وخالل هذ  الف   ، ي للغ  
  دود مخ تايل  ا،    منطق    ال لدود و يدو.عن منادر مللا  علا دلل الا  ياض

للطابخ المسممممممممم م  للنزاع، لل  شمممممممممم  جللد المسمممممممممل  مممممممممل  منادر ج  اا   م دد ، ب ي  ا   ون    -5
. وة تزال 5ااممع    دتد دب ع  ومد  اةل زاماع األدممل   ال    قخ علا عا ر الامملمال بملج  الماد   

تلا حمد بعيمد، بمما    ذلمك تعماد   للو المنمادر  ا   ومعقمد مجللة  تجممال  ال للو بماألل مام المضمممممممممممممماد  ل   اد  
   دو عن   ال    مممممممبر  طلي ها، ومفزوناع األ مممممممل   والذخي   ال   امنن اللدممممممملل تليلا، وال قا    ال  

 ا  فدام األجلز  الم فج   اليدو   الانخ من جان  الجماعاع المسل    ي  ال ابع  للدول .

علا جللد جم خ المشممممممممم لين،  اب قد   ال نلم  الاممممممممملمال      19-كل يد و   حين يا ع جا    -6
وشممممممم كاء ال نفيذ علا ال و ت مخ الامممممممدماع الفا ج   و  يي  األ مممممممالي  المعللد     مجالل لا  دل علا  

مؤا   يعاقت  قدم  ا   ال عاوب الشممممممممممممام  الذي اقلم عل   الب نامم. وقد ح ددع العلام  ال ال   للدممممممممممممفلا ظ و 
    الل اء بال زاما   ذاع الال  باإلج اءاع الم علق  باألل ام خالل      العش   نلاع األولا: الالمال

 عدم كفاا  المعللماع عن نطاق ال للو؛ '1'

 عدم كفاا  المعللماع عن يا  ال للو؛ '2'

 تمنان   اللدلل الم دود  تلا المنادر المللا  بسب  الشلا   األمن  ؛ '3'

 ل للو األخ   )من قبي  األجلز  الم فج   اليدو   الانخ(؛ وجلب تعطاء األولل   ألنلاع ا '4'

 انعدام ال د   ؛ '5'

 نقص الملا د؛ '6'

 .عدم الفاعل      ال نسير و  دتد األولل اع '7'

  

 .2013طبري سطت  6المؤ خ  107الم  لم  قل  (2)



APLC/MSP.19/2021/WP.5 

3 GE.21-13108 

وقد يا  النزاع المسملل    الاملمال علا جم خ األنشمط  اةق امادا  ال   سم  . ون  ج  لذلك، قي د   -7
 ام المضمممممممماد  ل   اد، تمنان   اللدمممممممملل تلا األ اضمممممممم  و ي ها من يا  الذخا   الم فج  ، بما    ذلك األل

الملا د، مما حد من الف ص اةق اممممممممادا  للمج معاع الم ل   الم ضمممممممم   . ول ل ام المضمممممممماد  ل   اد طاا  
   ع  بشمممممممممن  خاص علا  ق اء ال  ت الذتن قد اضمممممممممط وب،    ظ  الف ا اع الم دود ، تلا ا ممممممممم فدام  

ا قد اسممممب  خسمممما      األ واح، وريو تدمممماباع خطي   وريو تعاقاع، باإلضمممما   تلا  األ اضمممم  المللا ، مم
علا  ممالم  ا  م اشمم  ا   ت ع ضمملب ل  من دممدماع يو ضمم ل. يخ  . و ؤا  وجلد يخطا  الم فج اع   اي   ما

 المج معاع الم ض   ، بمن    ذلك العا دوب والمش دوب داخل ا.

، كاب ال  دي الم  ق  المع و     الامممممممملمال بالنسمممممممم   2020كانلب األولرداسمممممممممب    31و     -8
بما    ذلك ال للو  ا ،  م  عا  م     161  806 388لجم خ األجلز  الم فج   ت مث     مسمممماح  مل لم    ط   

ج   الم  وك   والذخا    ي  المنفج  ، والذخا   الم فباألل ام المضمممممممماد  ل   اد واألل ام المضمممممممماد  للدباباع،  
و  ع ب  الب اناع الم علق  بال للو ال   ج معت من      الملدوغ، وهي شمممممممممبيل ، واللةااع الجنل    ال     .  

خالل الد ا ممماع اة ممم قاممما    السمممابق  قدام  ألب النزاع الذي نشممم     الف    األخي   يد  تلا تعاد   للو  
ذلممت جللد ل ن  ت قمماعممد  الب ممانمم اع للممد  تلالمم  المنممادر الفط   قالم لقمم ق من قمماعممد   بعض المنممادر. و مم 

الب اناع. و   اللقت ال اهن، و سمممب  نقص الملا د الاللم  لنشممم  ي  ق  مسمممل كاا   وعدم تمنان   اللدمملل  
 تلا المنادر بسب  الشلا   األمن   المس م  ، ة امنن تج اء  قدت  يدق لل للو باألل ام    الالمال. 

من اة فما  م  لممد  خمت    5 ممدتمد الملعمد النلما   الم مدد لم  بملجم  المماد   و طلم  الامممممممممممممملممال   -9
 . 2027 ش  ن األولرير ل    1تلا  2022 ش  ن األولرير ل    1 نلاع، من 

ودل  هذا ال مدتد م د  تلا عد  علام ، منلا المسمممممممم ل  ال ال  ةنعدام األمن الملجلد    البلد   -10
ل نفيذ  ا   لا المنادر المللا ، والملا د ال شمممم    والمال   وال قن   الم اح  حال الذي ا د من تمنان   اللدمممملل ت

. و جد  اإلشمممما   تلا ال اج  تلا األخذ لنلم قال  لل و ت تلاء    ي   5ال زاماع الامممملمال بملج  الماد   
 يولل اع خط  العم  نط ا  ألب ال ال  األمن      الالمال م قل   و   ي  با  م ا .

لمد  خطم  العمم  تلا ملادممممممممممممملم  الجللد اللدن م  ال ام م  تلا لنماء قمد اع هيتم  تدا   الم فج اع     و   - 11
الاملمال بي    عز ز ال نسمير، وملادمل  العم  مخ يدم اب المامل   ضممانا  ل نفيذ األنشمط  المنقذ  لل  ا      

ما  مممممماع الم علق  ل نفيذ  ي ضمممممم  الم   2019المنادر ال   امنن اللدمممممملل تليلا. و لجز خط  عم  يو مممممملل لعام  
ينشممط  المسممل واإللال  وال لغ   بفط  األل ام، و  دد مؤشمم اع ل، اس ال قدم الم  ل. وا مم  شممد الامملمال، لد   

  23دممم ا   خط  العم  اللدن  ، بعدد من العنادممم  ال   سممم      خط  عم  يو ممملل، بما    ذلك اإلج اءاب   
ل   الجنسان   لب امم األعمال الم علق  باألل ام لد  وضخ   ا    . و ع    الالمال ب، م  الم ادئ ال لجي 24و  

و م لضمخ هذ  السم ا م  كجزء من الم حل   .  ( 3) شمامل  بشم ب المسماوا  لين الجنسمين    اإلج اءاع الم علق  باألل ام 
 ش  ن   1، من اآلب تلا  1األولا من خط  عم  الالمال. و   ع مد نلم من م حل ين ل نفيذ األنشط : الم حل  

.  2027 شممممممممممممم  ن األولرير ل      1تلا   2022 شممممممممممممم  ن األولرير ل      1؛ والم حلمم ، من  2022األولرير ل    
(  2و   ( لناء القد اع اللدن   لليت  تدا   الم فج اع    الامممممممملمال؛ 1ن؛  و مممممممم شممممممممم  الم حل اب العنامممممممم ْ ن ال الييْ 

 ملادل   نفيذ ينشط  اإل  ا  عن األ اض  وال لغ   بفط  األل ام    المنادر اآلمن .  

 2022تشرين امو /أدتوبر   1من اآلن إلى  –المر لة امولى   

لناء القد اع اللدن   لليت  تدا   الم فج اع    الاممملمال: و  ضممممن العناممم  األول    :1العناممم    -12
االا  يهدا  تلا جان  ينشمممممممممممط  مفامممممممممممل  وجدول لمن   قدت ي لجنجال، علا الن ل الم دد    السممممممممممم د  

 من الطل (. 51ال فايل  )الاف   

  

 (. ان    2019الط ع  الثالث  ) (3)
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/mine_action_gender_guidelines_ web_0.pdf . 

https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/mine_action_gender_guidelines_%20web_0.pdf
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ط  األل ام    المنادر  ملادممممممل   نفيذ ينشممممممط  اإل  ا  عن األ اضمممممم  وال لغ   بف  :2العنامممممم    -13
هل  زو د هيت  تدا   الم فج اع    الاملمال و  نامم الاملمال لجج اءاع    2اآلمن : واللد  من العنام   

الم علق  باألل ام بالدعل    مجال لناء القد اع وإقام  الشمممممممم اراع لضممممممممماب ا مممممممم م ا  ينشممممممممط  اإل  ا  عن 
  :. و ش م  العنا  الثان  علا النشادْين ال اليْيناأل اض  وال لغ   بفط  األل ام    المنادر اآلمن 

وضممممممممخ خط  للمسممممممممل  ي  ال قن     المنادر اآلمن :   عاوب هيت  تدا   الم فج اع     '1'
وشممم  ك    ال نفيذ ) مممي ل   ريد (، إلدالق    اإلنما  الاممملمال مخ ل نامم األمل الم  د   

ي المشممم وع    تنجال مسمممل . و ممميبد2021   عام  ا  شمممل   12مشممم وع لبناء القد اع لمد   
. و لد  هذا المشم وع ال ج  ب  تلا  2021   ال  خ األخي  من عام    ي   قن   ج  ب 

لناء قد   هيت  تدا   الم فج اع    الامممملمال علا تج اء مسممممل  ي   قن  علا الاممممعيد  
اللدن     الم حلممم  الثمممان ممم . و لمممد  المممدعل تلا لنممماء القمممد اع اإلدا  ممم     هيتممم  تدا    

م فج اع    الاممممممممممملمال ل  سمممممممممممين يدا لا اإلدا ي، بما    ذلك دعل وظ ف  واحد  من ال
 اللظا ف ال ال      الليت  ل منينلا من  نفيذ الب نامم.

ملادل  ينشط  اإل  ا  عن األ اض  وينشط  ال لغ   بفط  األل ام    المنادر اآلمن :   '2'
 كاء    ال نفيذ لضمماب  نفيذ  م لادم  هيت  تدا   الم فج اع    الاملمال العم  مخ الشم

ينشمممط  اإل  ا  عن األ اضممم     المنادر اآلمن  دلال الم حل  األولا. و ممم عم  الليت   
ياضما  علا ضمماب  نفيذ ينشمط  ال لغ   بفط  األل ام    المج معاع الم ل   المسم لد    

ليت   ب عمال اإل  ا  عن األ اضممممممم  و ي ها من الفتاع المع ضممممممم  للفط  ال     ددها ال
والشمم كاء    المجال اإلنسممان  بال نسممير مخ عمل اع اإل  ا  عن األ اضمم . و   لف هذا  

' نشممممممم  شممممممم كاء    ال نفيذ لل، ام ب نشمممممممط  اإل  ا  عن 1العناممممممم  من نشمممممممادْين اانْين: '
' نشممممممممم  شممممممممم كاء    ال نفيذ لل، ام ب نشمممممممممط  ال لغ    2األ اضممممممممم     المنادر اآلمن ، و'

 األل ام. بفط  

 2027تشرين امو  /أدتوبر    1 -  2022تشرين امو /أدتوبر  1 -المر لة الثانية   

 شمممممممم  ن   1تلا   2022 شمممممممم  ن األولرير ل      1الف    من     ط  الم حل  الثان   من خط  العم  -14
يرب  علا  ا  من      ال ممدتمد. وا مما ت علر لبنماء القمد اع،  مممممممممممممم  كز همذ  الم حلم    كيز   2027األولرير ل    

األنشمممممط  الم علق  بادا   المعللماع وضمممممماب الجلد  ال    ممممم نطلر    الم حل  األولا. و فاممممملص  نفيذ 
 ممل  ت   ت ذلك ل لقيت ون ا م المشمم وع  ا ،  المسممل  ي  ال قن     المنادر ال   امنن اللدمملل تليلا حال 

 لقخ يب ت ل لناء قد   هيت  ال ج  ب  للمسمممممممل  ي  ال قن  الذي  ممممممم ج ي  نفيذ     الم حل  األولا. ومن الم
تدا   الم فج اع    الاممممملمال علا  نسمممممير المسمممممل  ي  ال قن  علا المسممممم ل  اللدن     الم حل  الثان    
)مخ م اعا  اةع  ا اع األمن   وإمنان   اللدممممملل تلا المنادر المل لم (. و ممممم  لادممممم  خالل هذ  الم حل   

   ا  عن األ اض  وال لغ   بفط  األل ام. ياضا  األنشط  المنقذ  لل  ا  الم علق  باإل

و سممم فيد الاممملمال حال ا  من خدماع  ممم خ وكاةع دول    دعل  نفيذ ل نامج  لجج اءاع الم علق    -15
باألل ام، ه  المجملع  الدانما ك   إللال  األل ام، ومن م  قهالل    ممممممممممتق، والف  ر اة مممممممممم شمممممممممما ي المعن   

لمسماعد  الشمعب  ، ودا    األمل الم  د  لجج اءاع الم علق  باألل ام، ومن م   باألل ام، والمن م  الن و ج   ل
عن اة  اداع اللدن  .    ، و  نامم األمل الم  د  اإلنما  ،  ضمممممال  (Ukrobnoservis)يوك و نل مممممي ا ت  

 علا جللد جم خ المشمم لين،  اب قد   ال نلم  الامملمال   والشمم كاء     19-و   حين يا ع جا    كل يد
ال نفيذ علا ال و ت مخ الامممممممممممدماع الفا ج   و  يي  األ مممممممممممالي  المعللد     مجالل لا  دل علا ال عاوب  

 الشام  الذي اقلم عل   الب نامم. 
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و   اللقت ال ال ،  ع مد هيت  تدا   الم فج اع    الالمال لد ج  كبي   علا الملا د المال   الدول  .   - 16
خل  مق  ح ميزان   لليت  تدا   الم فج اع    الالمال. ومن الم ملل يب ت  سن  وقد ع  ض علا ولا   األمن الدا 

م كز هيت  تدا   الم فج اع    الامممملمال و ز د المفاممممامممماع من ميزان اع اللةااع، ب ي     سمممم   مسمممماهماع  
ذلك،  عم    ال نلم  اة  ادا  الامممممملمال      المسمممممم قب ، و زداد الدعل الدول  المقدم تلا الليت . و    ضمممممملب 

 هيت  تدا   الم فج اع    الالمال حال ا  مخ يد اب المال   علا وضخ خط  ودن   لبناء القد اع.  

وخالل الم حل  األولا،  مي ل وضمخ ميزان   مفامل  وا م  ا  ج   ل عبت  الملا د للم حل  الثان   من   -17
ن   ل عبت  الملا د بال عاوب مخ  خط  العم . و فطت هيت  تدا   الم فج اع    الاممممممملمال للضمممممممخ خط  ود

يدم اب المامل      مجال اإلج اءاع الم علق  باألل ام    الاملمال وال نلم  والبلداب المان  ، بما    
وم دد  ال وال ت  شمم م  علا مسممل من ب  ومسممل  ي   قن     الم حل    ذلك خط   شمم يل   يرث   فامميال  

ت لخا  رما اء الدول األد ا  علا ادالع علا ال قدم الم  ل،  الثان   من خط  العم . و ع زم الالمال تبق
.  2023يل    ن سمابر   30ب للل    7 قدال خط  العم  الم دا  كجزء من  ق    الشمفاا   المطللب بملج  الماد   

،  قد  ال ولف  السممممممنل   ل نفيذ خط  العم  ال ال    2022 شمممممم  ن األولرير ل     1و   اللقت ال ال  وح ا 
 دوة  من دوة اع اللةااع الم  د . و  ط  هذا المبلغ ما تل : 6 400 000بمبلغ 

عمل اع هيت  تدا   الم فج اع    الاممممممممملمال علا المسممممممممم ل  اة  ادي وعلا مسممممممممم ل   '1'
 ؛ دوة   نل ا   900 000 :اللةااع )خمس  منا  (

 ؛  نل ا    دوة    500  000  :المقدم من وكاةع األمل الم  د  لالم ثال للماد  الفامس  الدعل   '2'

 .(4)دوة   نل ا   5 000 000 : نفيذ ينشط  اإل  ا  عن األ اض  الم لقع  '3'

 اة   اضاع والمفاد  ال ال   عند   دتد يهدا  الفط : وقد  وعَيت -18

من ال  دااع األمن  . و ف  ض خط  العم  يب   قا ال ال   ا   عدد  الالمال األمن:  لاج   '1'
األمن   مسم ق   ك ما ت سمنا تج اء مسمل  ي   قن     جم خ الملاقخ ال   امنن اللدملل  

مخ تمنان   ل اد  عدد الملاقخ ال    مممممم شمممممممللا المسممممممل عندما    سممممممن ال ال   ا   تليلا حال 
األمن  . و مميلادمم  الامملمال تدالع الدول األد ا  علا ال قدم الم  ل     نفيذ خط  

،  7علا ي ممممماس  مممممنلي عن د  ر  قا     المقدم  بملج  الماد     5عمل  بملج  الماد   
 و   اج ماعاع الدول األد ا .

 ممممميدعل الاممممملمال اةل وا     اإلج اءاع الم علق  باألل ام الذي امنن يب ا سمممممن  إلن اج  : ا  '2'
 من خط  عم  يو لل.    27لجج اء   ا   رفاء  و عال   منلج اع اإل  ا  عن األ اض  و ق 

ل ينشمممممممممممط  لناء القد اع واإل  ا  عن األ اضممممممممممم     اللقت ال اهن من قب   '3' ال مل  :   مل 
لشمم كاء ال نفيذتين لليت  تدا   الم فج اع    الامملمال.  جلاع مان   خا ج   من خالل ا

 ويي انففاض كبي     ال مل     نلب ل  يا  عام علا ال نسير واإلن اج  .

وة  زال ملاقخ شممما مممع  من الاممملمال مع ضممم  لل لدتد المسممم م  الذي  مثل  العنادممم  المناهضمم    -19
البلد. و قل  ذلك من   ص ودمممممممممممممملل األ  ق   لل نلم ، والامممممممممممممم اعاع الطا ي   الم قطع     بعض ين اء  

المعن م  بماإلج اءاع الم علقم  بماألل مام تلا المنمادر ال      ما  تلا  مدخم  إللالم  األل مام و  مد من تمنمان م   
اللدممممممممممملل اآلمن تليلا. وعلا ال  ل من هذ  ال  دااع، امنن للجلاع ال    نشمممممممممممت    مجال يعمال تلال   

 لمال يب  ا  تلا عد  مقادعاع   لا   بش نلا يدل  علا وجلد  للو.األل ام أل  اض تنسان      الا

    

  

مالح  : جم خ المن ماع المعن   باإلج اءاع الم علق  باألل ام العامل     الاممممممملمال  ممممممم د      المشممممممما  خ الفادممممممم  بن  منلا   (4)
  دخالع   علر بال لغ   بمفاد  الذخا   الم فج  .
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