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 حماية السماوات الحالكة الهادئة   
 

واالتحاد الفلكي الدولي والمرصد الجنوبي  وشيلي  سلوفاكيا  إسبانيا و ورقة عمل من إعداد    
 ومرصد مصفوفة الكيلومتر المربع   األوروبي 

 

 مقدمة  - أوال  
اســــتعام الم العلل الع ال الم الاــــتة الماخــــئة مر بام ااتخ ير بل ضاســــتردا  الع ــــا  الرا    ف   -1

ــئة  ــا اا ال  رم نا ئاـ ــلع للا لااك امشـ ــلا خ ال لمئة لمصالئة اللطـ ــراا الاـ ــلمئةق فاد منحش اتـ األغراض الاـ
و د اســـــــــترد  ال لما  البئالاا ال للئة ضأكمله، مر المل اا الصـــــــــ رة للا  شـــــــــ ة غاما األك ر امتل   ضالاا ةق  

الجديدة مر   خ بنا  لملذج شـــامخ لل لأ ضأســـري و ا لره، ول ن ا مصنت م    ـــا مر وطـــة علاار  ديدة االئة 
ــا    ــتابلق و د  بير  أ الع ــــ ــأ ماــــ ــتنتــــ ــئة  اتمة أالئا  و ســــ الاا ة  تجاوب ضص ير لااك  ي مرافق  جرلبئة   خــــ

 لض ضالعيزلا  األساسئةق الرا     م خ مرتبرا ال بديخ له للن 

ــئة   -2 ــاســ ــاامة الت ميلئة األســ ــات  وأدي ما لاأ لئحاق  لل املجاباا بدوأ الماــ غير  أ الم العلل الع ــ
ــئة ال وأدي ال ي  مص  ر مر   ــاتئة واأل خـ ــئة ال بيرةق فالجمي بير البئالاا الع ـ الت  وفر  ا المرافق العل ئة األ خـ

ــا  النما  التــــماــــ ، مر ال للصباا   حايق  اد  أقئا  ف  م رفتنا ضاللا ــت تــــاا   اــ  ي العيزلات ق وبالم خ، فاســ
ــئة  ــلة الت   ال  ب ا المرافق العل ئة األ خـــــــ ــد المعصـــــــ ــم الا املئاا الرطـــــــ ــصخ أاســـــــ للا ال لاكب،   تمد ضتـــــــ

اخ والع ــاتئةق ول لل، فمر مصــلحة المجتمي ال لم  الدول  ضأســري أما ة  د اا الرطــد العل   ال المئة مر التدا
 االطاناا  المدمر وال ا  للا أد لبيرق

واناك ثلث فئاا مر التدااخ االطاناا  الت   ؤثر سلبا الا املئاا الرطد العل  : ) ( امخا ة   -3
الح ــــرلة  و ال ــــل  االطــــاناا  ليلا )ص( ا/ثا  البصــــرلة/ حش الحمرا  الت   رلع ا الاــــلا خ المل لمة ف   

ــئما الال ا مر مدا    خـــــــ  منرعاا )ج( الب  ال ــاتئة، وال ســـــ ــئة والع ـــــ راميلي بلاســـــــاة    زة الب  األ خـــــ
 الالا خ المل لمة ف  مدا    خ  منرعاق
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ولت لق  أدث ا ي التداالا بنتــــــر  ادام لبيرة مر ســــــلا خ اال صــــــاالا ف  مدا    خــــــ  منرعا،  -4
ــبصاا  -ا صـــاع ذاا فترة اســـتجاضة   ضوا ا  م خ للجابا   نللل ئا مبت راق وال رض الرتئاـــ  من ا ال  لفير شـ

لبيرة فئما يت لق ضاال صــاع، و بما  تــصخ  م خ آماال  ض منرع ــة ألي منااة مأاللة ف  ال المق وا ا   - ــا ف
  ز ا ااما مر لما  النااك ال رلا ال الم ق

ــبة ل لم العلل لمرا ل دماا، وســـــالا ا  -5 ف   و تـــــصخ التتـــــصيلا ال بيرة مر الاـــــلا خ  حد ا  ديدا ضالناـــ
الحرا لة(، والتتــا اا ف  الاــما  )ماا لة ضالاــلا خ المل لمة    ااالاــما  )ضاــبب االل صاســاا البصــرلة  و االلب اث 

  (قف  مدا  ثابش ضالنابة لأل ض والماتصرة الا "أزا " واأد( و رب ا )وال ما  عار الرعاض فترة االستجاضة

ــصلش  مئي فئاا التدااخ الم لل ة  الي  - 6 ــئي و د شــ ــئة لحلاة ال مخ   ملاخــ ــل    تئاــ والمؤ مر المت لاير ضملخــ
ــماواا أال ة اامتة مر   خ ال لم والمجتمي"، الل ير لمم ما مصتب  ــبالئا  "ســــــ ــا  الرا    وأصلمة لســــــ ــؤوأ الع ــــــ شــــــ

 تـــــــــــــرلر األوع/ كتلبر    9للا   5ابر املترـلش ف  العترة مر ت  اـادا  ال ـمخ، ال   ألـاة واال ـحام العل   اـلدول ق و ارلر  
   . www.iau.org/static/publications/dqskies-book-29-12-20.pdf  ، متاح الا الراضل التبص :2020

ــير للجنة العروئة ال لمئة والتانئة ف     ملرصو د     -7 ــتنتا اا ألاة ال مخ للا الدو ة ال امنة والرماــــ الســــ
   لطــــــــــــــئــــاا للحعــــا  الا الاــــــــــــــمــــاواا الحــــال ــــة ال ــــامتــــة مر   ــــخ ال لم والمجتمي  ضتـــــــــــــــــأأو  ــــة ا تمــــا   

(A/AC.105/C.1/2021/CRP.17 دمت ا وفلم لثيلبئا واأل مأ وإســــــــبالئا وســــــــللفاكئا وشــــــــيل  ،)    واال حام العل
   ت ــــــمرالدول ق و دمش وفلم لندا والئاضاأ واللال اا المتحدة األمرلصئة و  ة ا تما   تصــــــخ ضالملخــــــل  لعاــــــه  

ضتــأأ لم اج ملخــل /بند منعرم للمنا تــة  ثنا  الدو ة التاســ ة والرماــير للجنة العروئة ال لمئة والتانئة ف   اماترأ
 " بامع اا  لآل ا  ضتـــــــــــــأأ آثا  النمم الاـــــــــــــا لئة الا األلتـــــــــــــاة العل ئة األ خـــــــــــــئة"  انلاأ حش   2022اا  

(A/AC.105/C.1/2021/CRP.24 ق وشــــج ش اللجنة العروئة، ف   ارلراا ار الدو ة ال امنة والرماــــير، مصتب)
ــلحة الم نيير، م خ اال حام العل   ــا  الرا    الا  أ يتلاطــــخ مي  مئي  طــــحاص المصــ الدول   شــــؤوأ الع ــ

ــماواا الحال ة ال امتة والأمش  أ المؤ مر المار  اادي ف  اا    ــألة الاـ ــأأ ماـ  مصر  أ  اد     2021وغيري، ضتـ
 (ق233، العارة A/AC.105/1240مدالا للست الة ب ا ف  منا تة  رلز الا فرص الت اوأ الدول  )

ؤ مر المن اد ألع "ســــــــماواا أال ة اامتة مر   خ ال لل  والمجتمي"، ال ي ااد ابر املترلش ف   وألخ الم  - 8
، لتــاتم مــا  ارص مر اــامير مر التحقئاــاا الت   نــاولــش التــدااــخ 2021 تـــــــــــــرلر األوع/ كتلبر    7للا    3العترة مر  

ــاتئة، الا الم لل   اليق لما  لز المؤ مر، مر الع منا تــــة معيدة مي األوســــاط العل ئ  ــنااة الع ــ ة و ااااا الصــ
ــلب  الا ال لم والمجتميق ولرم  ارلر المؤ مر ف  اللثئاة   ــأل ا  أ  رعة مر األثر الاــــ  نعي   دابير ممصنة املئا مر شــــ

A/AC.105/1255 للش التح ــــــــير ل  ي الع الئة الا الراضل  ، لما يتاح التارلر التان  المعصــــــــخ لألفر ة ال املة الت   
ق و رلز و ـ ة ال مـخ اـ ي الا الـتدابير  https://noirlab.edu/public/products/techdocs/techdoc051التـــــــــــــبص :  
   الرا    ف  األغراض الالمئةق لااك ااتصاص لجنة استردا  الع ا   خمر الت   داخ  

 
 

 الضوء االصطناعي ليل  - ثانيا  
 

، ال ي يؤثر الا الما  العلل ال لاة املئاا الرطـد العل   طـب   دااخ ال ـل  االطـاناا  ليل مي   -9
ــئما  لل   ــا ة ضالصـــماماا ال ناتئة الباا ة لل ـــل ، وال سـ ــام  امخـ من م والمحترفير، متـــصلة أامة مي ع ل  مصـ
الت   نتم ماـــــتلة االئا مر ال ـــــل  األب كق و د أدم اال حام العل   الدول  اتبة  صـــــلة ماـــــملأا ب ا للتللث 

ــبة للملا ي العل ــلت  ضالناــــــ ــبة ال ــــــ ــتللاا الرليئة الابئزئةق ولتزايد التللث  10 ئة  زلد بناــــــ ف  الماتة الا ماــــــ
ف  الماتة ســنللا، وال  الص المل  ف  لخ مصاأ، ضما    6و 2ال ــلت  الا الصــ يد ال الم  بناــب  تراوح بير  

ــلع للا اتبة  ــة لرار اللطــ ــتلة ال الم  م رخــ ــد: فالملا ي ذاا الماــ الماتة ف   10ف  ذلل ف  ملا ي المراطــ
ــل   ــافة للا  أثير ال ــــــ ــلش للي ا ضالع خق وبامخــــــ ــ ر أجما  د وطــــــ ف  ال اد المابخ، وال ديد مر الملا ي األطــــــ

http://www.iau.org/static/publications/dqskies-book-29-12-20.pdf
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1255
https://noirlab.edu/public/products/techdocs/techdoc051/
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االطــــــــــــــاـناا  ف  اللـيخ الا الم العـلل، فاـد   لأ ـله آـثا  بيللل ـئة لبيرة الا النـباـ اا والحيلاـلاا، العاـا ـلاا 
 الد اساا مر  الب الربرا  الم نييرقواللفاا لاا الا أد سلا ، األمر ال ي يتالب مزلدا مر  

ولل ــــــــل  االطــــــــاناا  ف  الليخ  ثر ســــــــلب  ااير الا الم العلل املما، وبالتال  الا الم العلل  -10
ــيلئة وال مئة اللا مة ف   ارلري   ــئاا التعصــ ي اللفلم الا النمر ف  ااتمام التلطــ ــجى ــاق ول لل،  تــ ــات     ــ الع ــ

 املترلش، وال سئما ف  مجاع المرافق العل ئة األ خئةق ألاة ال مخ والمؤ مر الم المير ابر

 

 الساتلية وعلم الفلك البصري/علم فلك األشعة تحت الحمراء  التشكيلت  - ثالثا  
 تـــــــير اال حام الدول  لل صـــــــاالا ول لل الملعاا التنمئمئة الل نئة للا لمصالئة ل لك ما  ارص مر  -11

ــا خ ف  مدا    خــــــ  منرعا ف    100 000 ال اد المابخ، و د بد ا ادة شــــــرلاا ضالع خ ف  بنا  وإ لك  ســــ
  تصيلا سا لئةق 

والا الرغم مر فلاتد  تـصيلا اال صـاالا الت  ال  داع في ا، ف أ ال دم ال بير غير الماـبلك مر الاـلا خ   - 12
وخـــــــي  ديد  ارح ادة  حد اا، ضما ف  ذلل ضالناـــــــبة   ؤمي للا الت  ســـــــتمأل ال لا المدا ي األ خـــــــ  المنرعا ي 

 اما  ليل ول لم العللق ل للرؤلة الصافئة ل 

ــمــاواا أــال ــة اــامتــة مر   ــخ ال لم والمجتمي"،    المن اــد ألع   ولمــا بينــش ذلــل ألاــة ال مــخ والمؤ مر  - 13 "ســـــــــــ
الحمرا  ضاـــبب التدااخ ال ـــلت     فالتتـــصيلا الاـــا لئة ال بيرة  تـــصخ  حد ا ل لم العلل البصـــري/الم فلل األشـــ ة  حش 

ــبب   ــبة ل لم العلل ضاـــ ــصلة  ديدة ضالناـــ ــاتئةق وا ا  م خ متـــ النا م ار ال لامخ المت لاة ضال صاس وأرا ة المرلباا الع ـــ
الزلامة ال بيرة ف  ادم الاـلا خ، والتتـا اا ف  لخ مصاأ ف  الاـما  و رب ا مر األ ضق و تل ة  ؤلة الاـا خ وسـالاه  

ـــئة  ليل  1  200ليللمترا و  350ر  ا  ـعا  مـدا ي )اـل ي يتراوح أـالـئا بي  مـدة  ا  ثـنا  اللـيخ ال  لمتر  ارلـبا( والا ال صـاســـــــــــ
المراقبة، فـ ل ار التـتصيلة المدا لة للنما ق وف  المدا ،  مصر  ؤلة  ز   ج ة الت   ال  ض ـساحه ووـخ يته ماا لة ضال 

ار سب ة(، ول ن ا  مصر  أ ُ  تتة  مئ  ا  ثنا   في اخ  لة سالا ا    ط ير مر الالا خ ضال ير المجرمة ) لل الت  
المدا  واع ـه وف  المدا  بلاسـاة    زة لل تـة ار التلاـصلباا  تاـم ضالحاـاسـئة التـديدة، أي   ترك آثا  ابل اا  

لجة الا الصــــــــل  العل ئة، مما  الخ للا أد لبير مر  ابلئة االســــــــتردا  ال لم  للبئالاا المجملاةق و د  بيىر  أ الم ا 
اللأاة للصـــــل  المت ـــــر ة لئاـــــش ا  الحخ: فا/ثا  األك ر ســـــالاا ) لة ســـــال   ملا مر ســـــب ة(  د  تـــــب  ي    زة  

لحق  ال تــــة، مما  ج خ   زا   مر الصــــل  غير طــــالحة للســــت ماع، ف  أير  أ لبالة ا/ثا  األخــــ ة  ترك آثا ا   
 ق تديدة الرعلا صاتئة امأصاتئة التلااتئة للمجراا ال ضالبرامم ال لمئة ال امة، م خ الد اساا االستا  خر ا لبيرا 

ولمصر التريئف مر األثر ضا با  ا جااير  تئاـــــــــــيير: ) ( الرالاا الت   مصر ل لما  العلل ا راذاا ضال مخ   - 14
ــلااا التنمئمئة  أ   ــلا خ والاـ ــنااة الاـ ــدا )ص( الرالاا الت   مصر لصـ ــتلة الارا ا/ار مر املئة الرطـ الا ماـ

ر  رلق التداخ مر الع املئاا  صــمئم و تــ يخ التتــصيلاق و تــير الربرة المصتاــبة أتا ا/أ للا  أ   تر اا ا 
  ك ر النتاتم ف الئة  تأ ا مر الع الت اوأ اللثيق بير األوساط العل ئة والج اا العاالة الصناوئةق 

ا ف   ارلري ألاة ال مخ و رم الرالاا الت   مصر ل لما  العلل ا راذاا للتريئف مر  ثر التتــــــــــــصيل -15
والمؤ مر و تـمخ، ف   ملة  مل ، ما يل : ) ( املئاا الرطـد المناـاة لاـلا خ فرم ة الال ا مر ملا ي مت دمةا  
)ص( وخـــي الا بمئاا الســـتبالة التـــراتل ال ـــلتئة ال ـــئاة وإاعات ا والتنبؤ ضمرو  الاـــلا خ مر الع مؤشـــراا  

لتـة ضصـرلة/لألشـ ة  حش أمرا  ولمم اسـتقباع السـل ئة "ذلئة"ا     طـد مرااة ومحدمةا )ج( اسـتحداث    زة
)م( الحللع البرمجئة والم الجة اللأاة للبئالااا )ه( لتـــر الم للماا ومام  نعي   ف ـــخ المما ســـاا ف  مجاع 
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  ( 1) الاام المت لق ضالصنااة مر  ارلري،   والص العرلق ال امخ الم ن  ضالتتصيلا الاا لئة التاضي للمؤ مر، ف   - 16
للا  أ متـــــ ل  الاـــــلا خ مر األ     أ   تمدوا مما ســـــاا  لوئة  و  مواا للتريئف لذا   امللا مي الما  العلل ف   
و ش مبصر مر مو اا متـــا ل  م، و بخ وخـــي اللماـــاا األايرة الا  صـــامئم المرلباا الع ـــاتئة، واندما  صلأ مر  

يلا الا هئاكخ  و  صــــــــــــامئم المرلباا الع ــــــــــــاتئة  و املئا  ا ضأ خ   لعة  و  أثير الا الجدوع  الممصر لمااع   د 
ــاا ف   ارلر المؤ مر، وا    ملرص الزمن  المحدمق ولرم  ــخ المما ســــــ لمجملاة مر المبامئ التل ي ئة المت لاة ضأف ــــــ

  ا  اماــــــة مجاالا ذاا  ولللة ا : ) ( م الجة الاــــــال  المرت  للاــــــلا خ لما ُيرة مر األ ضا )ص( التصــــــدي  
الت  يزلد ا  عاا ا الا  للتأثير ال ي  رلعه التتـــصيلا ال بيرة مر الاـــلا خ المل لمة ف  المدا اا األ خـــئة المنرع ـــة 

ليللمتر الا ال لل  العل ئة مر أي  الرؤلةا )ج( ل اأة لمصالئة اال ل  الا بئالاا اامة االئة الد ة ضتـــــــــــأأ   600
ــلا خ  ثنا  املئاا   ــتردم ا الما  العلل مر   خ  جنب آثا  الاــــــ ــلا خ فرم ة )التاللم العل  ( لئاــــــ الملا ي المتل  ة لاــــــ

ــد  ا )م( االاتـبا اا المت لـاة برفي الـمدا  وامباـلة مر الـمدا ، مـما  الص للا  ملا أـد ال لاـمخ ا الت   الملأ ب ـ  الرطـــــــــــ
الت   ؤثر ف  املئاا الرطــــد العل ئة ضاــــبب الاــــلا خ مباشــــرة ض د ل ل  ا و ثنا  مراأخ لبالت ا مر المدا /الم  ا للا  

  واألوســاط الم نئة ضالاــلا خق ووخــي العرلق ال امخ المدا ا )ه( اســتمرا  الت اوأ بير األوســاط الم نئة ضالرطــد العل  
    ا مترو  ااة امخ  مصر  أ  تصخ  ساسا للبنلم الت  ستنا ش ف  ل ا  بند واأد مر بنلم  دوع األاماعق 

ــصيلا الا الم العلل ف  ل ا ة المااا الا  للئعة مر  مئي ال لامخ الم لل ة  اليق   - 17 ولتل ة  أثير التتــــــ
مر ا تراح فرض  يلم محدمة الا ال لامخ العرم ة )م خ ا  عا  المدا  وال صاســئة الاــا ، وما للا ذلل(،    بدال ف ول لل،  

لاترح  أ  ال  التـرلاا الت    تز   صـمئم  تـصيلا سـا لئة وإ ل  ا و تـ يل ا ض  را  م اسـة لمئة ار ا/ثا  المتل  ة  
أما ة الاما  الحال ة مر التتصيلا الاا لئة التاضي لل حام للتتصيلا الماترح وخ  ا الا الم العللق وسئال  مرلز 

العل   الدول  ال ي  لتـ  أدي ا ض لتاج ولتـر بئالاا وم للماا  ديدة ار  ثر الاـلا خ سـئصلأ بلسـي  ي مجملاة مر  
ــاام ف  الد اســـــة و أ  اترح  داب  ــتعامة من اق ولمصر للمرلز، لذا  لب منه ذلل،  أ  اـــ ير  د   طـــــحاص المصـــــلحة االســـ

 رعة، لذا ما ااتمدا  لاا ف  المراأخ المبصرة مر التصــمئم، مر  ثر التتــصيلا الا الم العلل موأ  أ  ؤمي للا  
 بلامة لبيرة ف  الت الئف، مي ل اأة  حايق  اداا التتصيلاق 

ــئلة الت  لم  تم ام اضة الي ا وال ديد  ي وال   - 18 تاج للا المزلد مر المجاالا الت   ح مر زاع اناك ال ديد مر األسـ
الد اســـــةق فاألثر الا الم العلل البصـــــري/الم فلل األشـــــ ة  حش الحمرا  لم ي بش ض د: وا ي متـــــصلة مت دمة األض ام،  

ضه ف  التتــــصيلا المدا لة المرتلعةق وللطــــا   ا واناك  ســــئلة  مخ موأ ل اضة، م خ ال دم ام مال  للاــــلا خ الملطــــ 
 مر المااتخ ذاا الصلةق   ضملاطلة م اسة ا ي الماألة وغيراا 

 

 التشكيلت الساتلية وعلم الفلك الراديوي  - رابعا  
ـ داـخ لما ة الائف الراميلي خــــــــــــــمر لاـاك امـخ  اـا  اال صــــــــــــــاالا الراميلـلة مااـخ اال حـام اـلدول   -19

رصــــئصــــاا لردماا مرتلعة، ضما ف  ذلل الم العلل الراميلي ف  ل ا  ماترة    لل صــــاالاق و لفر للات  الراميل  
التعاوخ  الرام  للا أما ة لاا اا  الم العلل الراميليق واللا ي  أ ل لم العلل الراميلي  ا لرا  للل مر النتاط  

الترمم ذاا األامئة العل ئة مر التدااخ ال ـا  النا م ار االلب اثاا الراميللة االطـاناوئة خـمر لااك الالع  
المل   ال ي له  امئة مر أي  الم العلل، ضما ف  ذلل الترصـئصـاا واملئاا الت را والحما اا المنصـلص 

 اميلقالي ا ف  الحلاش  ف  للات  الر 

ــاالا   ديداا  ديدة ل لم العلل   - 20 ــلا خ اال صـ ــصيلا ال بيرة الجديدة لاـ ــأا ار التتـ ــزئة الت  لتـ و م خ اللخـ
ــتباأ  ارلر المؤ مر ادما مر التحد اا المحدمة، مما يبرب لئف  أ  دابير   الراميلي  اـــتحق مزلدا مر الد اســـةق و د اسـ

لراميلي، أتا مااخ منا ق الصــمش الراميليق و تــمخ التلطــئاا اللا مة  الحما ة الااتمة غير لافئة لحما ة الم العلل ا 
 __________ 

 ق https://noirlab.edu/public/products/techdocs/techdoc051 :  متاح الا الراضل التبص ( 1)  
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ــلا خ الاد ة الا  ــامئم الاــــــ ف   ارلر المؤ مر مر   خ أما ة الم العلل الراميلي ما يل : ) ( ينب    أ   لأ لدة  صــــــ
ــمش الراميليا )ص( ينب   امضاا  ــصلباا الراميللة ومنا ق الصــ ــرة للتلاــ ــا ة المباشــ   الا ل افة مفق   جنب  ل ئه امخــ

، ضما ف  ذلل االلب اثاا ال لئة وااللب اثاا اا ج النااك  ة غير الم تمدة ال  رم نا ئاــــــــــئ ااا  الاد ة المصافئة لإلشــــــــــ ا 
)ضالناـــــــــــبة للحاالا العرم ة   وااللب اثاا التلافقئة وال رخـــــــــــئة، موأ الحد ال ي ا عق الئه اال حام الدول  لل صـــــــــــاالا 

  امئة لذلا  اللا  ال ا  ضاابلئة   ر  الم العلل الراميليق   ق ولبرب التارلر والمجتمزئة( 

وإلا  ـالـب التلطــــــــــــــئـاا اللا مة  الي ضتـــــــــــــــأأ الم العلـل الراميلي، يلز  ليل  ااتمـا  اـاص لحمـا ـة   -21
التحقئااا األ خـــئة ضتـــأأ اليئة المل اا الصـــ رة ال للئة، الت   اـــترد  مرافق الرطـــد الراطـــة ب ا ماايئ   

  لأ أاــــــــاســــــــة ألي  ا ة  ل د خــــــــمر لاا  ا الترمميق ولاترح  أ  قئ  م األوســــــــاط الم نئة ضرليئة ضالبلللمتر،  
المل اا الصـــــــ رة ال للئة ومتـــــــ لل الاـــــــلا خ ضتـــــــصخ متـــــــترك األثر المتل ي مر االلب اثاا التراكمئة للمل اا  

 الص رة مر التتصيلا و أ  اترألا استرا ئجئاا للتريئف من اق
 

 ج االستنتا  - خامسا  
ــل  "  2021والمؤ مر المن اد اا     2020ألاة ال مخ المن ادة اا     ف  ل ا  -22 ــأأ ملخـــــــــ ــما   الضتـــــــــ اـــــــــ
مصتب شـــــؤوأ الع ـــــا  الرا    وأصلمة    ابر املترلش  ال ير لمم ما  امتة مر   خ ال لل  والمجتمي"الحال ة  ال

 ايئم الم  و ان  للتأثير ال ي ســــــــــترلعه التتــــــــــصيلا الاــــــــــا لئة ال بيرة    ري لســــــــــبالئا واال حام العل   الدول ، 
ا ترح المتــا للأ في ما  دابير  ريئيئة  ابلة للتابيق، و المل لمة ف  المدا  األ خــ  المنرعا الا الم العللق  

أف ـــخ المما ســـاا، ومرااا لل مخ ال ي  مصر االخـــال  ضه المت لاة ض مر المبامئ التل ي ئة    اتمةمجملاة و 
 ماتابل مر   خ التريئف مر األثر الالب  ال ي  د  رلعه التتصيلا الاا لئة الا املئاا الرطد العل  ق 

ــا  الرا    ف  األغراض   رض الا لمر وف  و  ة ال مخ ا ي، ل  -23 ــتردا  الع ـــــــ اللفلم لدة لجنة اســـــــ
رشــــــيد لتدابير التريئف التنعي   التارلر المؤ مر وادما مر الماترأاا مر   خ  ل فئي الماــــــتلة  ملرصــــــاالاــــــلمئة  

 ق  لئةلتتصيلا الااا الممصر  ابئا ا فئما  رصوالمبامئ التل ي ئة المت لاة ضأف خ المما ساا 

وللم  أ لاترح الا و ـه الرصــــــــــــــلص  أ  نمر اللفلم ف   مئي ام را اا الماترأـة التـالئـة  و  ز    -24
 ف  ل ا ة المااا:   ؤلداامن ا و أ 

مر األلتاة   ا  ساسئ   ا  ز  ا اا  ضااتب البحلث العل ئة، المنجزة الال ا مر األ ض والع ا ،  ض   األا   ) (  
 الع اتئةا 

ــاناا  ليل الا  )ص(  ــل  االطــ ــي ال ــ ــر  النا م ار  لســ ــلاا  ا الحصلمئة ضال ــ بلامة ااتما  ســ
 ارةاضالنابة ل لم العلل، بخ و بما    ا ضالنابة لمجاالا   فال لحل  ررج ار الائارة، لئ 

مام ااتمـام مجملاـة المـبامئ التل ي ـئة الالوـئة المت لاـة ـضأف ــــــــــــــخ الممـا ســــــــــــــاا ضتــــــــــــــأأ  )ج( 
ــاط العل ئة،  ــة واألوســـ ــئة المنرع ـــ ــا لئة المل لمة ف  المدا اا األ خـــ ــصيلا الاـــ  رم ف   ارلري ألاة   الت التتـــ

 حش الحمرا ا ال مخ والمؤ مر ضتأأ لخ مر الم العلل الراميلي والبصري/الم فلل األش ة   

لم اج بند ف   دوع  اماع اللجنة العروئة ال لمئة والتانئة ض نلاأ " أثير التتـــــصيلا الاـــــا لئة  )م(  
يتال  الا لحل ســـــــرلي، وبالتال ، فتأثيراا الا الم العلل    الا المرافق العل ئة"ق فنتـــــــر التتـــــــصيلا الاـــــــا لئة

ــأأ ا ا البند مر  دوع   ــترا ئجئاا  ديدة للتريئف منهق ومر شــ ــيزمام، مما  ارح  حد اا  ديدة  د  تالب اســ ســ
ــألة، والتحدي اا   ــأأ ا ي الماـــــــــ ــة مل ة لخ من ا ضتـــــــــ ــبا لللفلم ل رض ومنا تـــــــــ األاماع  أ يلفر محعل مناســـــــــ

بند    أ انئة الا المجملاة الحالئة مر المبامئ التل ي ئة المت لاة ضأف ــــخ المما ســــااق ولمصر  والت ديلا التا
  دوع األاماع ا ا ضمجرم  حايق  لابأ مرٍضق

 


