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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة يف إطار املادة 

راد طلببمت يد ببد ااجبب  انببدد لن تدبباا مببم اببدمة اال ببا  امل ببادة ل  بب  
 مم االافاقية 5و قاً للمادة 

 موجز انفيذي  
 ات لندمقد  مم   

تعوووووود معنووووومل املنوووووالن املىل وموووووز ع ايىلنووووود مب فووووو م النووووو ا  الووووودا ىل  ع كمبوووووود      مووووون  -1
 ومب الدمووضد كمبووود ،سووبعيناإ مب تسووعيناإ الاووضن املالوو ا، الوو   امدوود عوورب اووودود  وو  ايىلنوود و 
ً  ألأللن د املنوالالشيوع  ع املنطاز     من سديناإ مب مثانيناإ الاضن املال ا. وتاو    و  وا  تىلوو
 ديز الكمبوديز.الدايىلن األرليز عىلى لول حدود ايىلند م  البىلدان اجملاورم هلا، وال سيما اودود

وقود  نشوواتإ ايىلنوود، ألعدبار وا موون  وا ووط الودول األلووضاظ ع اتعاقيووز حنوض اسوودعمال و وو ين  -2
ا، املضكو  الدايىلنود  1999يو ر/موا   1ومنداج وناط األل ا  املضادم لألفضاد وتدمري تىلك األل ا   منو  

 ووا  ع ملدعىلاووز ألأللااألعمووال  لألعمووال املدعىلاووز ألألل ووا ، و ووو مضكوو  ا وو  لووويارم الوودفا ، ليدوووب قيووادم
النضوجييوز    املننموز وعىلوى الو م مننمواإ حوري حكوميوز تعموط ع ايىلنود  البىلد. ويشضظ املضكو   يضوا  

   .ز لضين السمل يىل  األل ا  املدني ، ومؤسسلىلمساعدم الشعبيز، والضا طز الدايىلنديز 
 ا2001-2000وقد حددإ  ول دراسز اسداصا يز  شاتن أتالوري األل وا  األرلويز ع ايىلنود   -3

مووز ويدعوو  ميالووز موو  مض وو  يشوودبا ع  وووا مىل و  2 556 700 000منطاووز تبىلووا مسوواحدلا الكىليووز 
ت دقووز و وووا ألل ووض مب الاألل وا  منلووا. وقوود تبوو  الحاووا   ن ندووا س  و س الدراسووز االسداصووا يز تعداوو

 ع تاديض مساحز املنطاز املىلوالز فعىليا  ألألل ا .
لثانيوووز، تصووودإ ايىلنووود هلووو ا الدالووود  مووون  ووو ل االعدمووواد و ووو ل العاووود األول مووون األلعيوووز ا -٤

الشوووديد عىلوووى ميالوووز األل وووا  يووودو  . وفيموووا  عووود، اعدووورب  ووو ا األسوووىلوإ  سوووىلوأل  ملووودرا  لىلوقوووت واملووووارد من 
 كوووووووانون األول/  31مب  2001يسووووووودرتد  ألالقووووووو ان مووووووو   سوووووووالي    وووووووض . وع العووووووو م مووووووون عوووووووا   مل

 80موا ثثووط  موو  مض و ،    2 028 350 000مسواحز قودر ا ،  فضجوت ايىلنود عوون 2008 ديسومرب
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ع املا ز من املساحز املبىلا عنلا ع األصط. وع وايز ف م الدمديد األوب لدايىلند،  ىل وت املسواحز 
 م  مض  . 528 350 000املدبايز 

و سووب  وووضوظ  ووا، منلووا جسووامز الدالوود ، لىلبووت ايىلنوود وديوود األجووط ا وودد  وجوو   -5
لووووو   ع اووووود ع وقووووودمت  ول لىلووووو  وديووووود هلوووووا مب االجدموووووا  الثوووووامن لىلووووودول األلوووووضاظ ا 5م املووووواد
م تسو  سونواإ ألفضاد لعو  ، وال   مدد األجط ا دد ل ندلاء من تدمري األل ا  املضادم ل2008 عا 

 كوووانون  31 . ومنووو  تاووودا لىلووو  الدمديووود األول حوووا2018تشوووضين الثوووارب/نوفمرب  1ونصوووىت حوووا 
 ض عوا . وتبو م ا  م 15٤ 836 328،  فضجت ايىلند عن  راض مساحدلا 2016 األول/ديسمرب

لوافيز قودر ا  ن ايىلند  فضجت عن مساحز م 2017ووي/يوليا  31آ ض محصاءاإ مداحز حا 
 مو ا  مض عوا   ٤09 727 979، لددباى منطاز يبىلا ممجايل مسواحدلا مض عا   م ا   167 713 52٤

 صط. ع املا ز من املساحز املبىلا عنلا ع األ 16.03إليالز األل ا  منلا  و 
 وقد  حضي   ا الداد   عضط تع ي  العمىلياإ ع اجملاالإ الداليز: -6

: ع العووووو م مووووون ااراضببببب  عبببببم اإل بببببراج مندجيبببببة شبببببددا  البببببذي التحبببببوط   ا 
 ، اعدمووودإ ايىلنووود  شووودم عىلوووى املسوووني والدطلوووري املوووادي  ألعدبار وووا2011مب عوووا   2000 عوووا 

السبيط األساس  لإلفضاج عن األرالو  املشودبا ع  ووا مىل وموز. وألسودرتدا   و س الطضياوز  فضجوت 
مو ا  مض عوا  سونو   و و  مسواحز  فوضج عون معنملوا تاضيبوا  مون  2 ٤19 856ايىلند عموا مدوسوطا 

،  ووود  املضكووو  الدايىلنووود  لألعموووال 2008-2007 ووو ل ميالوووز األل وووا  منلوووا. واعدبوووارا  مووون العووو م 
كاتسىلوإ جديود مون األسوالي    ا1 املدعىلاز ألألل ا  ع اسدرتدا  مجضاء حتديد مواق  حاول األل ا 

اليت يدبعلا. وحان   ا اإلجضاء ندا س مجيا يز لىل ايز ومثط ناطز انطو    عموال املسوني حوري الداو  
حيوو   ، حتسوون الداوود  ا ووضي  درجووز كبووريم،فصوواعدا   2012واووو  األل ووا  ع ايىلنوود. وموون عووا  

 ؛م  مض   30 000 000عنلا سنو    ىلا مدوسط املساحز املعضج 
، تعووواون املضكووو  الدايىلنووود  2016: منووو  كوووانون الثارب/ينوووايض التجبببر ي املشبببروع  إا 

م إلعواد "و  جتوضييمشوض "عيو  لألعمال املدعىلاز ألألل ا  واملننموز النضوجييوز لىلمسواعدم الشوعبيز ع تن
ديض يز ألل وت ع تاوالسداصوا ارب  ن الدراسوز ا مىلوالز ألألل ا  والويت اعد ومسني املنالن املشدبا ع  و

ووا مىل وموز  و   شودبا ع مساحدلا. وتشري الندوا س األوليوز لىلمشوضو  مب  ن العديود مون املنوالن امل
ملشووضو  حووا اط مليلووا ع الواقوو  منووالن  اليووز موون األل ووا . ويشووري حتىليووط  ووامط لىلندووا س الوويت توصوو

ع املا وووز فاوووط مووون  13.5و 0.22ن مسووواحز املنوووالن املىلوالوووز ألألل وووا  فعووو   تووو او   ووو  اآلن مب  
ع  86.5ل واء تدوقو  م مساحز املنالن املشودبا ع  ووا مىل وموز. و نواء عىلوى بلوك،  وسو  ايىلنود  ن

ىلوود   موون  ىلوووة صووعز ضإ كثووريا  املا ووز موون املنووالن املدبايووز املشوودبا ع  وووا مىل ومووز، و ووو مووا جيعىللووا  قوو
ىلوماإ حمدالز سداد  معو  ال من األل ا . وسيسدمض تنعي  املشضو  الدجضيي ع السنواإ املابىلز، 

 ؛ضي فيا والداريخ املدوق  إلجنايسعن الداد  ا 
__________ 

ال ووضض موون مجووضاء حتديوود "  ن 2008تشووضين األول/ كدووو ض  2ايىلنوود ع لىلوو  وديوود ا املووناني الوووارد ع  بكووضإ ا1 
ع مواقعلوا  ل  ع مواإوو مواق  حاول األل ا  يدمثط فيما يىلى:   ا تسجيط ومج  معىلوماإ كافيز عن األل ا  

ن املشودبا ع الو  املنوالفاألل وا  ع املسودابط،  إا معوادم  يالوزمن  جط املساعدم ع  طويط عمىليواإ فعالوز إل
 يز تو يوا   األل وا  األرلوىلاوز  دواتالري وا مىلوالز أبل وا   و  و  ا ض حوري منعجوضم وا وددم ع الدراسوز االسداصوا يز املدع

ن العوا وود موو كوورب قوودر   جا ي دم مسوواحز األرالوو  اآلمنووز لىلبشووض  ووا ثكوون موون جوو مل يوود موون الدقووز والولووو ، 
 ."رجاء البىلدع مجي    نالن اخلطضما  ع سا ض املمنوبجاألرال  حري املطلضم،  دا اسدرتداما  خمالضوتاىليط 
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: يووويل املضكو  الدايىلنوود  لألعموال املدعىلاووز ألألل ووا  انلب  اجملتمبب  مشببار ة اعز بز  جا 
ىليو  والسوىلطاإ ا ىليوز. وال يسولمل بلوك ع دعومل ا لوود   يز لبناء ع قاإ قويز مو  السوكان ا 

ع مبكوواء  املب ولوز ع ملوار عمىليوواإ املسوني حوري الداوو  واوو  األل ووا  فالسو ،  وط يسوواعد  يضوا  
الووووع  أب طوووار األل وووا  األرلووويز،  حووود االلد امووواإ األساسووويز ل تعاقيوووز. وتبووو  اإلحصووواءاإ  ن 

 ؛طضد ع السنواإ األ ريمضت  شكط محوادم األل ا  األرليز اخنع
:  فووادإ االقتصبباد ة - االجتماعيببة التنميببة يفعمليببات إلالببة اال ببا   أتثببة  دا 

الدراسوووز االسداصوووا يز أبن وجوووود  ل وووا   رلووويز وب وووا ض حوووري منعجوووضم  د  مب منووو  السوووكان مووون 
وامليواس،  و مب تاييود الوصول مب املووارد الض يسويز األر عوز،    ال واألإ واألرالو  ال راعيوز واملضاعو  

وصوووهلمل مليلووا. و نوواء عىلووى بلووك،   قووض  ضووضورم مضاعووام البعوود االجدموواع  واالقدصوواد  اهلووا  لدىلووك 
العمىليووواإ، وأتالري وووا ع الولووو  اإلنسوووارب، مضاعوووام  كووورب. وتعدووورب ايىلنووود األعموووال املدعىلاوووز ألألل وووا  

رالو ، تضاعو  ايىلنود السوبط الكعيىلوز  ثا ز مبادرم منسانيز حاوا . وع مجيو  حواالإ اإلفوضاج عون األ
 ؛دالس  سبط عيش اجملدمعاإ ا ىليزو  مندجا   ألسدرتدا  األرال  اسدرتداما  

:  البدووت ايىلنوود ال ببحاا ومبسبباعدة اال ببا  مبخبباطرالقببوي تلتوعيببة  االلتببزا   ها 
ن  ن  ن اتبووا  وووس يدمعوو  املنالووى ومشوو ص  وو  الدرتصصوواإ ع األعمووال املدعىلاووز ألألل ووا  ثكوو

حياوون فوا وود تدجوواوي ا وانوو  الدانيووز لعمىليوواإ ميالووز األل ووا . وقوود  ولووت ايىلنوود  ولويووز عىليووا لدع يوو  
جلووود الدوعيووز  رتووالض األل ووا  لوودظ الداىليووط موون اإلصوواألإ النامجووز عوون األل ووا  والوو  ا ض حووري 

اتا و وضامس املنعجضم، وبلك من   ل تننيمل مح إ لدوعيز ا ملوور والدشوجي  عىلوى ت يوري سوىلوكي
ع مسووواعدم  كىليوووا  ومدكوووام     الدثايوووىت والدووودري  والدواصوووط مووو  السوووكان. واعدمووودإ ايىلنووود وجوووا  

الضوووالا ، و وووو ووووس يدضووومن تووودا ري  وووامىلز تدما وووى مووو  االلد امووواإ املنصوووو  عىليلوووا ع اتعاقيوووز 
نيووز حاووو  األ وورتا  بو  اإلعاقووز ومدماجلووا ع اإللووار الاووانورب األوسوو  لىلرتطووط والووربامس الول

ع  ،  صووووبالت ايىلنوووود عضوووووا  2016اخلاصووووز ألأل وووورتا  بو  اإلعاقووووز  شووووكط عووووا . وع عووووا  
 ؛ز  ساعدم الضالا  وتولت رائسدلاالىلجنز املنشاتم  وج  االتعاقيز واملعني

: تدصووودر مسوواتلدا ميالوووز البببوطي الصببعيد علببب  التعببباو  واعز ببز القبببدرات بنبباا ا و 
ل ووا  جوودول  عمووال اوكومووز املىلكيووز الدايىلنديووز، موو  ال كيوو  األل ووا  والعمووط اإلنسووارب املدعىلوون ألأل

عىلى الدوجيا والدمويوط و نواء الاودراإ. وتودرص ايىلنود مود    يوز ال كيو  عىلوى  نواء ع قواإ  والون 
 ؛الوكاالإ املعنيز  بناء الادراإ م  الشضكاء والننضاء، وعىلى دعمل

الدعواون  و  الودول األلوضاظ، : دعموت ايىلنود جلوود تواليون البدوي التعاو  اعز ز  يا 
عوووون تع يوووو  الدنميووووز املسووووددامز عىلووووى  و ووووو مووووا سوووواعد عىلووووى حتسوووو  الدعووووا مل وحتايوووون املصوووواوز، فضوووو   

الصعيدين الثنا   واإلقىليم . فعىلى الصوعيد الثنوا  ، موا فداتوت ايىلنود حتو  وسودنط حتو  عىلوى منشواء 
لدعوواون موو  املضاكوو  املعنيووز ألألعمووال آليوواإ  قووو  لىلدشوواور  شوواتن املسووا ط اودوديووز  ووا يشوومط ي دم ا

املدعىلاوووز ألألل وووا  واهلياتووواإ باإ الصوووىلز ع البىلووودان اجملووواورم. وعىلوووى الصوووعيد اإلقىليمووو ، دعموووت ايىلنووود 
 ؛ ممل جنوإ  ض  آسيا، و اركت فيلا عددا  من الددريباإ املش كز اليت  جضيت ع ملار را طز

وووو  ، كا2015: قبووووط عووووا  املعلومببببات إدارة حتسببببن   ا  م  نووووت الداوووواريض املضحىليووووز جت 
وت اوود   عىلووى الصووعيد الووول . وكووان بلووك ال يسوومني  دصوونيعلا .سوو  حمافنوواإ البىلوود. وال توو ال 
ايىلنوود توودعمل ا لووود املسوودمضم املب ولووز ل رتاوواء  ننووا  مدارم املعىلوموواإ ألالسوودناد مب معووايري ولنيووز 

 دعىلاز ألألل ا .صارمز تسدند  دور ا مب املعايري الدوليز لألعمال امل
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 . وتطىلو  ايىلنود وديودا  2018تشضين الثارب/نوفمرب  1وسدندل  ف م الدمديد األوب لدايىلند ع  -7
 ،2023ل/ديسوومرب كووانون األو   31مب  2018تشووضين الثووارب/نوفمرب  1مدتووا  ووو سوونواإ، موون  ًنيووا  

وووعت  طوووز العموووط 5 وجووو  املوووادم  الكووو  يدسووول هلوووا الوفووواء أللد اما ووو يووو  تنعووو  عىلوووى .. وقووود ول 
 تشوووووضين الثوووووارب/ 1ب م 2017موووووضحىلد . وسووووودنع  املضحىلوووووز األوب ع العووووو م مووووون كوووووانون الثارب/ينوووووايض 

  موا املضحىلوز ادم لألفوضاد،، و و األجط ا دد لدايىلند لك  تندل  مون تودمري األل وا  املضو2018 نوفمرب
نود، سو  تاوديض ايىلنواإ. و.سوفسدنع    ل ف م الدمديود الثانيوز البال وز  وو  الثانيز، املبينز  دانس،

 72 060 000، و2019 مو  مض و  ع عوا  72 120 000كموا يىلو :   سيكون الداود  ا وضي سونو   
  موووو 7٤ 5٤0 000، و2021 موووو  مض وووو  ع عووووا  73 230 000، و2020موووو  مض وووو  ع عووووا  

د، سوودبىلا . و.سوو  تاووديض ايىلنوو2023 موو  مض وو  ع عووا  66 860 000، و2022مض وو  ع عووا  
 إ.أل 1 208 601 183الدكىلعز اإلمجاليز لىلعمىلياإ اليت سدنع    ل   س الع م 

 63 796 0٤0:   ل   س املضحىلوز،  ودظ ايىلنود مب اإلفوضاج عموا يموعوا ااوىل املرحلة -8
 موو ا   358 809 132قودر ا  ا ، لددباووى مسواحزمض عوا  موون املنطاوز املشودبا ع  وووا مىلوالوز ألألل و مو ا  

 ،2017ووي/يوليوووا  31ايض وكوووانون الثارب/ينووو  1مض عوووا  إليالوووز األل وووا  منلوووا. وع العووو م املمدووودم  ووو  
 يدعو  تطلري وا مض عوا ، لدونرتعا املسواحز الويت مو ا   12 877 196للضإ ايىلند مساحز قدر ا 

 ع املا ووز 16.03 ،    مووا نسووبدامض عوا   موو ا   ٤09 727 976مب  مض عووا   موو ا   ٤22 605 172 مون
 50 918 8٤٤قوودر ا موون املسوواحز األصووىليز. ونديجووز لوو لك، موون املاووضر تطلووري املسوواحز املدبايووز، و 

. و ووو ل 2018مب تشووضين األول/ كدوووو ض  2017،  ووو ل العوو م مووون آإ/ حسوووطو مض عوووا   موو ا  
دمضار العمووووط. الووووز  السووووالدالضووووري لعوووو م الدمديوووود الثانيووووز كع ع  وووو س املضحىلووووز، سوووودبد  ايىلنوووود  يضووووا  

عووون تنعيووو   2019وسووودواع ايىلنووود الووودول األلوووضاظ  طوووز عموووط حمدالوووز ع تاضيض وووا السووونو  لعوووا  
 ،  عد االندلاء من تنعي  املضحىلز األوب.7املادم 

ني  عود  و ا وار  حتديود : سو ك  املضحىلوز الثانيوز عىلوى املنوالن الويت مل يشومىللا املسوالثا يبة املرحلة -9
مواق  األل ا  فيلا  و املشمولز  اضا   منيز تدعىلن ألودود. وتشوري ايىلنود مب  و س املنوالن  عبوارم "املنوالن 

 موو ا   358 809 132 . وت طو   و س املنوالن مسواحز قودر اا3ا 2 الويت يدعو  حتديود مواقو  األل وا  فيلووا"
حمافنووووز مدا ووووز لث الووووز  ىلوووودان  مجلوريووووز الو الدثاضاليووووز الشووووعبيز وكمبووووود  وميامنووووارا.  12ع  مض عووووا  
ولعت ايىلند اس اتيجيز  امىلز لدسضي  وتريم العموط ع تطلوري  و س املنوالن. ويشومط  و ا  يضوا   وقد

ز، ومعوادم توييو  تع ي  االتصاالإ الد ىلوماسيز م  البىلدان اجملاورم  وا يوؤد  مب تنعيو  عمىليواإ مشو ك
املووووع  دا ىليووا ، وممكانيووز االسوودعانز   يىلوو   ل ووا  موودني . و.سوو  تاووديض ايىلنوود، سوويدطىل  العمووط 

ألإ ايىلنوود ، ي دوقوو   ن تسوولمل  1 208 601 183الوو   سووينع   وو ل فوو م الدمديوود مووا يموعووا 
 ألإ. 125 000 000مصادر حري حكوميز جب ء منا قدرس 

لىلمضحىلووز الثانيوووز، سووويعيد املضكوو  الدايىلنووود  لألعمووال املدعىلاوووز ألألل وووا   وع ملووار الدالضوووري -10
لدىلبيووز مدطىلبوواإ مجووضاي م يوود موون عمىليوواإ املسووني حووري الداوو  واووول األل ووا   توييوو  مووعيووا توودرجييا  

من الن  الكامط لىلطىل . و وجا عا ، سيعاد تويي  املوووع   31عىلى النالو الوارد ع الصعالز 
 املسني حري الدا  واول األل ا . ل  دم قوا  فضين

__________ 

 ميالوز عمىليواإ وعبوارم" ع  و ا الطىلو ، فيلا األل ا  مواق  حتديد يدع  اليت املنطازع اسدرتدا  مصطىلني " ليو ا2 
 يدعىلون فيموا اوواجبا و ايىلنود اوو . ثوو موا االتعاقيز   س  وج  ايىلند اللد اماإ تنعي ا   مجضاؤ ا املاضر األل ا 
 .الدويل الاانون  وج  الربيز ألودود

 مواقو  حتديود يدعو  الويت نطاوزاملاننض العصىل  الضا   واخلامو ل ل   عىلى م يد من املعىلوماإ عون مصوطىلني " ا3 
 ".فيلا األل ا 



APLC/MSP.16/2017/WP.9 

5 GE.17-17512 

،  نشوواتإ ايىلنوود الىلجنووز الولنيووز لألعمووال املدعىلاووز ألألل ووا  الوويت يض سوولا 2017وع   ر/مووايو  -11
ر وويو الووويراء. و وودظ الىلجنووز مب تع يوو  توجيووا السياسوواإ ع  وو ا اجملووال ومجوو  كووط األصووول ال يمووز 

 دعلود ا الاوو  ألحو ا  الد اما وا  وجو  االتعاقيوز. وجتدمو  لدسضي  وتريم ا لوود الضاميوز مب وفواء ايىلنود 
. ويدووواتلىت كوووط فضيووون مووون  فضقوووز املضكووو  امليدانيوووز مووون فضيووون مسوووني وفضيووون إليالوووز األل وووا . وع الىلجنوووز سووونو   

املال ، كان فضين املسني يندنض،  عد االندلاء من  عمال املسني، مب  ن يكمط فضين ميالز األل ا  عمىلوا 
اوووط العضياوووان معوووا  مب موقووو  جديووود. حوووري  ن  ووو ا األسوووىلوإ حوووري فعوووال ألن  حووود العوووضيا  قبوووط  ن يند

مضطض الندنار اآل ض. ول ا، سيبد  املضك  ع اسدرتدا   سىلوإ جديد يدمثوط ع  ن ينداوط فضيون املسوني 
 مب موقووو  مدوووا مل ملسوووالا ريثموووا ينجووو  فضيووون ميالوووز األل وووا  عمىلوووا ع املوقووو  السوووا ن. وسيسووواعد اسووودمضار

 العمط ل س الطضياز ع توفري الدكاليىت وع ميالز األل ا  عىلى حنو  كثض فعاليز  ا حيان ندا س  سض .
ع  وتدبو  ايىلند مكانز فضيدم ألن ا يش يكاد يؤد  مجيو   عموال ميالوز األل وا  ع البىلود،  وا -12

األل ووا  املوودني  الدايىلنوودي  بلووك الدمويووط. وال يووؤد  م يىلووو األعمووال املوودنيون الدووا عون لضا طووز م يىلوو  
يوو ال حكووضا   موون  وو ا العمووط. حووري  ن اووون ع توودمري األل ووا  والوو  ا ض املدصووىلز لووا ال لوواتي    جوو ءا   مال

عىلووى ا وويش. ور ووا يد ووري  وو ا الولوو  ع السوونواإ الاادمووز  سووب  الدعايووداإ والشووواحط األمنيووز باإ 
الن اودوديوز. ويعدو   املضكو ، لكو  يكوون قوادرا  عىلوى الصىلز النامجوز عون د وول األفوضاد العسوكضي  املنو

العمط ع   س املنالن املعادم، البودء ع تودري  دفعوز جديودم مون م يىلو  األل وا  املودني  ألن د وول 
هلومل. ولو لك، يعدو   املضكو  تواليون  املنالن اودوديوز وميالوز األل وا  منلوا  يسوض عىلوى املودني  و قوط تعايودا  

  حووري اوكوووميد  الض يسوويد  املعنيدوو  ألألعمووال املدعىلاووز ألألل ووا  ع ايىلنوود، و ووا تعاونووا موو  املننمدوو
 را طز م يىل  األل ا  املدني  الدايىلندي  واملننمز النضوجييز لىلمساعدم الشعبيز.

وما انعكت ايىلند تننض ع ممكانيز تنعيو  عمىليواإ مشو كز مو  البىلودان اجملواورم. ووىلوت  -13
ضوحز ع ملار املباحثاإ الثنا يز، وآ ض ا املباحثاإ اليت دارإ م  كمبود ، و و    س العكضم مط

ان عووز موون ر   مشوو ص معووادس  ن ميالووز األل ووا  مبووادرم منسووانيز و ن كوو  البىلوودين ثكوون  ن يسوودعيد 
موون معووادم  راض آمنووز صوواوز لكسوو  العوويش وحتايوون الدنميووز االقدصوواديز.  يوود  ن تنعيوو  عمىليوواإ 

يعوو  وجووود فضياوو  ميالووز  ل ووا  موون جنسوويد  خمدىلعدوو  يعموو ن معووا  ع موقوو  واحوود ع  مشوو كز ال
الاوانون الودويل. األمون و  حد البىلدين. فمن  اتن بلك  ن يثري تعايوداإ مداريوز و وواحط ع يوال 

و ناء عىلى بلك، يع  تنعي  عمىلياإ مش كز وجود فضيا  ميالز  ل ا  من  ىلدين مدجواورين يعموط  
ا ع مقىلوويمل  ىلوودس ولكوون أللدووواي  موو  العضيوون اآل ووض عىلووى لووول  ووط اووودود. وسوويجض  كووط منلموو

تبووادل املعىلوموواإ واخلوورباإ واإل وو ة عوون الداوود  ا ووضي ألندنووا  لدسووضي  وتووريم العمووط ع البىلوودين. 
 وسد نشات  مانز مش كز لديسري الدواصط    العضيا .

وتعداووود ايىلنووود  ن تنعيووو  عمىليووواإ مشووو كز عىلوووى سوووبيط الدجض وووز  ووو  فوووضيا  مووون  فضقوووز  -1٤
املننمز النضوجييز لىلمساعدم الشعبيز سيكون  ثا ز  دايز ليبوز،  وا  ن املننموز النضوجييوز لىلمسواعدم 

 الشعبيز تعمط ع العديد من البىلدان اليت تش ص ع مشكىلز األل ا  م  ايىلند. 
ال الووز  حمووابيض حمدمىلووز.  ىلنوود  ن تعضقووط مجنوواي   طووز العمووط املبينووز ع  وو ا الطىلوو وتدوقوو  اي -15

ويدمثووط األول منلووا ع عوود  الدوويان موون ممكانيووز الوصووول مب  عووا املواقوو  ع املنووالن اودوديووز، 
الوويت مل تشوومىللا  عمووال املسووني وحتديوود مواقوو  األل ووا   عوود. ويدمثووط ًنيلووا ع عوود  مجووضاء حمووادًإ 

املنوووالن  ووو  ايىلنووود والبىلووودان اجملووواورم هلوووا.  موووا ًلووو   ووو س ا وووابيض فيدمثوووط ع عواموووط   شووواتن تىلوووك
  سباإ  ارجز عن مرادم  فضقز ميالز األل ا ، مثط الكوارم الطبيعيز وسوء األحوال ا ويز.  و

    


