
سَٕت تكُذا  Lester B.Pearsonيُحح  ٕنح تانكايم –تجايعح ٕت  يً

 

 

فشصح نهطالب انذٔنٍٛٛ، غٛش حايهٙ انجُغٛح انكُذٚح، نًتاتعح انذساعح انجايعٛح تجايعح  Lester B.Pearsonٚقذو تشَايج انًُح انذساعٛح انذٔنٛح 

 انكُذٚح. Torontoتٕسَتٕ 

ٍٚ ٚتًٛضٌٔ تانتحصٛم األكادًٚٙ انذٔنٙ نهًُح انذساعٛح فٙ جايعح تٕسَتٕ إنٗ اعتقطاب انطالب انذٔنٍٛٛ انز Lester B.Pearsonٔٚٓذف تشَايج 

عٙ، انًًتاص ٔاإلتذاع، ٔانزٍٚ ٚتى االعتشاف تٓى كقادج داخم يذسعتٓى. ٚتى انتشكٛض تشكم خاص عهٗ تأثٛش انطانة فٙ يحٛطّ انًذسعٙ ٔاالجتًا

ضٍٚ يٍ جًٛع أَحاء انعانى، تًا فٙ رنك انطالب ٔإيكاَاتّ انًغتقثهٛح نهًغاًْح تشكم إٚجاتٙ فٙ انًجتًع انذٔنٙ. تُقَذو ْزِ انًُح عُٕٚا نهطالب انًتًٛ

، األكثش سٔعح ٔتُافغٛح، تجايعح تٕسَتٕ. ٔانتٙ ٚغتفٛذ يُٓا Lester B.Pearson انذٔنٍٛٛ انزٍٚ ٚذسعٌٕ فٙ انًذاسط انثإَٚح انكُذٚح. إَٓا يُحح

 طانثا دٔنٛا كم عُح. 73حٕانٙ 

 يًٕنح تانكايم –تجايعح تٕسَتٕ تكُذا  Lester B.Pearsonيُح 

 األْهٛح

، 8102-8102ح ٚجة أٌ ٚكٌٕ انًتششح طانثا دٔنٛا فٙ يؤعغح ثإَٚح تأ٘ تهذ فٙ انعانى، ٚعتضو انششٔع فٙ انذساعح انجايعٛح اتتذاء يٍ انغُح األكادًٚٛ

 كًا ٚجة أٌ تتٕفش فّٛ انششٔط انتانٛح نٛكٌٕ يؤْال نهحصٕل عهٗ انًُحح:

 دونً طانة 

 ويثذعا يفكش 

 وانًجرًع انًذسسح فً يهرضو 

 واإلتذاعٍح األكادًٌٍح األعًال فً عال إنجاص رو 

 انفكشي واالسركشاف نهرعهى يرحًس 

 انقىٌح انقٍادج يهاساخ ين يرًكنا 

 ذؤخز )ال 8102-8102 حانجايعٍ انسنح فً انجايعٍح انذساسح تذء وٌنىي قثم، ين ذخشج أو انثانىٌح، انًذسسح ين اننهائٍح انسنح فً ذهًٍز 

 انثانىي( تعذ يا دساساخ ونجىا قذ انزٌن انطالب طهثاخ االعرثاس تعٍن
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انذٔنٙ  Lester B.Pearsonٔ األْى يٍ ْزا كهّ، أٌ تششحّ انًذسعح انثإَٚح انتٙ دسط/ٚذسط تٓا نتقذٚى طهة نهحصٕل عهٗ يُحح ضًٍ تشَايج 

 نهًُح انذساعٛح.

 يغتٕٖ انذساعح

 نهًغتفٛذٍٚ يُٓا دساعح دسجح انثكانٕسٕٚط تجايعح تٕسَتٕ فٙ كُذا. Lester B.Pearsonتخٕل يُحح 

 قًٛح انًُحح

انذٔنٛح كايم انشعٕو انذساعٛح، انكتة، انشعٕو انعشضٛح ٔتكانٛف اإلقايح نًذج أستع عُٕاخ. ٔال ًٚكٍ االعتفادج يٍ  Lester B.Pearsonتغطٙ يُح 

 ْزِ انًُحح إال فٙ جايعح تٕسَتٕ.

 كٛفٛح انتقذٚى

 نتقذٚى انطهة، ٚجة عهٗ انطانة أٌ:

 انثانىٌح. يذسسره ين ذششٍحا ٌرهقى 

 انطهثاخ. نرقذٌى اننهائٍح انًىاعٍذ حهىل قثم وٌرًه 8102 فً انذساسح نثذء ذىسنرى جايعح فً نهذساسح طهثا ٌقذو 

 ل انرقذٌى إكًال نهًششح ًٌكن انطهة، ذقذٌى و انرششٍح ذهقً تعذ يثاششج B.Pearson Lester االنرشند. عهى انذساسٍح نهًنح 

 انًٕعذ انُٓائٙ نتقذٚى انطهة

 .8102كإٌَ انثاَٙ )ُٚاٚش(  01، ٔ تقذٚى انطهة ككم فٙ أجم ال ٚتعذٖ 8103َٕفًثش  71ٚجة تهقٙ تششٛح يٍ انًذسعح قثم 

 َثزج عٍ جايعح تٕسَتٕ

طانثا. تًتهك انجايعح عضٕٚح فٙ ساتطح انجايعاخ  03111فٙ تٕسَتٕ تكُذا ٔتضى حٕانٙ ، تقع 0283ٚعٕد تأعٛظ جايعح تٕسَتٕ انكُذٚح إنٗ عُح 

 جايعح فٙ انعانى. 81األيشٚكٛح، ٔتصُف ضًٍ أكثش 
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