
  م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
 ال��ة وال���ع ال���ل�جي

، ال�� ن�� ف�ه في ق��ة تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�راعة، وال��اجة، 
وم�ای� األس�اك وال��احة ف�ال ع� ق�ا�ا شاملة، وق�ر ف�ه أن �ق�م، في اج��اعه ال�ا�ع ع��، ب��اول ق��ة تع��� ال���ع 

  وال��ة، ،وال��ه��ل�ة 
�أن ق�اع ال��ة �ع��� م� جهة على ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي �ع��� 

 ق�اعفإن عل�ها ال���ع ال���ل�جي، وأن فق�ان ال���ع ال���ل�جي ���� أن ی�ث� �ال�ل� على ق�اع ال��ة، وم� جهة أخ�� 
ال���ل�جي ق� ته�د تق��� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي تع��� ح���ة �ال���ة 

أن تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اع ال��ة أم� ض�ور� ل�قف فق�ان ال���ع ال���ل�جي وم� أجل 
لف االتفاقات ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات وأه�اف وغا�ات م��
  2وأه�اف ال����ة ال����امة،

�أنه في ح�� ت�ج� س�اسات وأدوات ل�عال�ة حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ال ت�ال ه�اك ف�ص 
وال��اسات على  ،وص�ع الق�ار ،ال��ة، ��ا في ذل� ف��ا ی�عل� �ال����� االس��ات��ي

                                                                                 ��ــأن ال�ــ�ة وال��ــ�ع ال���لــ�جي وأه��ــة هــ�ا ال�قــ�ر ل��ف�ــ� خ�ــة ال����ــة ال��ــ��امة لعــام 

                     ��أن ال���ة وال��ة،
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 م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
ال��ة وال���ع ال���ل�جي  14/4ال�ق�ر 

               م�ت�� األ��اف،   إن 
  ��أن ال��ة وال���ع ال���ل�جي، 12/21إلى ال�ق�ر إذ ���� 

، ال�� ن�� ف�ه في ق��ة تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�راعة، وال��اجة، 13/3ال�ق�ر �ذ ���� إلى 
وم�ای� األس�اك وال��احة ف�ال ع� ق�ا�ا شاملة، وق�ر ف�ه أن �ق�م، في اج��اعه ال�ا�ع ع��، ب��اول ق��ة تع��� ال���ع 

ل�ة وال��اعات ال����ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، 
�أن ق�اع ال��ة �ع��� م� جهة على ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي �ع��� و�ذ �ق� 

عل�ها ال���ع ال���ل�جي، وأن فق�ان ال���ع ال���ل�جي ���� أن ی�ث� �ال�ل� على ق�اع ال��ة، وم� جهة أخ�� 
ال���ل�جي ق� ته�د تق��� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي تع��� ح���ة �ال���ة آثار م���لة على ال���ع  

أن تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اع ال��ة أم� ض�ور� ل�قف فق�ان ال���ع ال���ل�جي وم� أجل و�ذ ���د على 
وأه�اف وغا�ات م�� 20201-2011ت�ق�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

وأه�اف ال����ة ال����امة، ،2030ال�ول�ة، ��ا في ذل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام 
�أنه في ح�� ت�ج� س�اسات وأدوات ل�عال�ة حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ال ت�ال ه�اك ف�ص و�ذ �ق� 

ال��ة، ��ا في ذل� ف��ا ی�عل� �ال����� االس��ات��ي �ع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اع
  ن�اق االق��اد �أك�له والق�اعات �أك�لها؛

                                                                                 ��ــأن ال�ــ�ة وال��ــ�ع ال���لــ�جي وأه��ــة هــ�ا ال�قــ�ر ل��ف�ــ� خ�ــة ال����ــة ال��ــ��امة لعــام    6 /  13           إلــى ال�قــ�ر           و�ذ ��ــ��
       �امة،                          وت�ق�� أه�اف ال����ة ال���

                   ��أن ال���ة وال��ة،   3/4                                �ق�ار ج�ع�ة األم� ال����ة لل���ة       ی�ح�    و�ذ 

                                                           
 .، ال��ف�2

  .2015ی�ای�  25، ال��رخ 70/1ان�� ق�ار ال��ع�ة العامة 

  

  

                                                   م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
االج��اع ال�ا�ع ع��
ش�م ال��خ، م��، 

م� ج�ول األع�ال 22ال��� 
  

   إن 
إذ ���� 

�ذ ���� إلى و 
وم�ای� األس�اك وال��احة ف�ال ع� ق�ا�ا شاملة، وق�ر ف�ه أن �ق�م، في اج��اعه ال�ا�ع ع��، ب��اول ق��ة تع��� ال���ع 

ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، 
و�ذ �ق� 

عل�ها ال���ع ال���ل�جي، وأن فق�ان ال���ع ال���ل�جي ���� أن ی�ث� �ال�ل� على ق�اع ال��ة، وم� جهة أخ�� 
 له ال��ة
  لل���،

و�ذ ���د على 
ت�ق�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

ال�ول�ة، ��ا في ذل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام 
و�ذ �ق� 

�ع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعل
ن�اق االق��اد �أك�له والق�اعات �أك�لها؛

        و�ذ ��ــ��
                          وت�ق�� أه�اف ال����ة ال���     2030

    و�ذ 

                  
10/2ال�ق�ر  1
ان�� ق�ار ال��ع�ة العامة  2
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        ال��ـ��ة          ال��ـاحات         �ع�ـ�ان                      ل����ـة ال�ـ�ة العال��ـة               ألورو�ا ال�ـا�ع                    ع� ال���� اإلقل��ي                 ال�قار�� ال�ادرة       �الح�    و�ذ 

              اســـ�ع�اض لآلثـــار   :       وال�ـــ�ة                 ال��ـــاحات ال��ـــ�اء                    ال�ـــ�خالت ال��ـــ��ة فـــي  و  )     2016 (               اســـ�ع�اض لألدلـــة  :               ال��ـــ�اء وال�ـــ�ة
   ، )    2017 (           والفعال�ة

                                                          ال��ــ�ع ال���لــ�جي ���ــ� أن ��ــه� فــي ت��ــ�� ج�انــ� ع�یــ�ة مــ� صــ�ة         ال�ــ�ة و                         أن ال��ــ� فــي الــ�وا�� بــ��  �ــ     �قــ�    و�ذ 
  �                  دعـ� ال�غ��ـة والـ��        ع� ����                                                          خالل ال�قا�ة م� األم�اض ال�ع��ة وغ�� ال�ع��ة وال�� م�ها، و                              اإلن�ان ورفاهه، ��ا في ذل� م� 

   ، ة     ال���   ة       الغ�ائ�
            �ـع�ب األصـل�ة  ل ا                              ال�عارف ال�قل���ة م� أجل ص�ة �                                               ه��ة حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام و   �أ      أ��ا     �ق�    و�ذ 

   ،                  وال����عات ال��ل�ة
                                           ة ال��ــاحات ال��ــ�اء ذات ال��ــ�ع ال���لــ�جي فــي     أه��ــ  و    ،          �ــ�ة اإلن�ــان         �ال��ــ�ة ل                          �أه��ــة ال����و��ــ�م ال��ــ��       ��ــل�    و�ذ 

                  القائ�ة على الـ���     ُ   الُ�هج                         �ل� ال��ء ��ل� على أه��ة     �ذ �                                م�افعها الف���ل�ج�ة وال�ف��ة، و                                    ال���ات ال����ة وال��ا�� ال����ة و 
                                       اإل���ل�ج�ة م� أجل ت�ق�� ف�ائ� م�ع�دة،

                                                                                               �أن ال��احات ال���اء ذات ال���ع ال���ل�جي ال�ي ���� ال�ص�ل إل�ها ���� أن تع�ز م�ـافع صـ�ة اإلن�ـان         �ذ �ق�  و 
                                                              ع� ���� ت�ف�� االت�ال �ال���عة، ��ا في ذل� لأل�فال و��ار ال��،

            خ�ــة ال����ــة     ، و   14                                                                         الفــ�ص ال��احــة لإلســهام فــي ت�ق�ــ� أهــ�اف أ��ــي لل��ــ�ع ال���لــ�جي، وال ســ��ا الهــ�ف       �الحــ�    و�ذ 
                                                                                       وأهـــ�اف ال����ـــة ال��ـــ��امة، مـــ� خـــالل تع�ـــ�� الـــ�وا�� بـــ�� ال�ـــ�ة وال��ـــ�ع ال���لـــ�جي فـــي الق�اعـــات       2030               ال��ـــ��امة لعـــام 

                              وال�غ��ـــة واألمـــ� الغـــ�ائي، وســـالمة                                                                                     وال��ـــادرات ذات ال�ـــلة، ��ـــا فـــي ذلـــ� تلـــ� ال��علقـــة �ال�ـــ�ة، وال���ـــة، وال�راعـــة، وال�ال�ـــة،
                                                           ، وال��ف�ـــف مـــ� آثـــار تغ�ـــ� ال��ـــاخ وال���ـــف معـــه، وال�ـــ� مـــ� م�ـــا��  )                        ا فـــي ذلـــ� ال���ـــ�� ال��ـــ��   ��ـــ (                 األغ��ـــة، وال���ـــ�� 

          ال��ارث،
                                                               أه��ــــة ج��ـــع أ�عـــاد وم��نــــات ال��ـــ�ع ال���لـــ�جي، ��ــــا فـــي ذلـــ� ال��اتــــات     علـــى                 ، فـــي هــــ�ا ال�ـــ�د،           ��ـــل� ال�ـــ�ء    و�ذ 

                                                        م�اردها ال����ة وال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت��ل ج�ءا م�ها،                                                           وال���انات وال�ائ�ات ال�ق�قة، وال�فاعالت ف��ا ب��ها، ف�ال ع� 
                                                       وال��ـ�ع ال���لـ�جي مـ� جانـ� ج�ع�ـة ال�ـ�ة العال��ـة ال�اد�ـة         اإلن�ـان    صـ�ة                       �ال��� في ال�وا�� ب��       ی�ح� - 1
 3         وال��ع��؛

      �املـة            ُ      ، مـ� بـ�� الـُ�هج ال     �احـ�ة        ال�ـ�ة ال   هج                                 ُ ج اع��ارات ال���ع ال���ل�جي في نُ   �م                     �ال��ج�هات ال��علقة ب     ی�ح�  - 2
   ،      األ�ـ�اف     �ـ�ع  و�                      م�عـ�دة لل�ـ�ة وال�فـاه،        م�ـافع                                          القائ�ـة علـى الـ��� اإل���ل�ج�ـة مـ� أجـل ت�ق�ـ�   ُ   ُ�هج         �أه��ـة الـ     �ل� �  و    ،      األخ�� 

                                ال��ج�هات، وفقا لل��وف ال����ة؛       ت����م       لى أن  إ                                   ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة       ��ع�  و 
          ، مـ� بـ��     �احـ�ة  ال  ة   �ـ�  ال                      ج س�اسـات وخ�ـ� وم�ـار�ع                                وال���مات األخ�� إلى ال��� في دمـ        األ��اف      ی�ع� - 3

          ة ال����ـة         خ�ـ� ال�ـ�   فـي                  ، وح�ـ� االق��ـاء،                                                    في اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع ال���لـ�جي  ُ                   الُ�هج ال�املة األخ��، 
        لل�� م�                                                                                                ، ��ا في ذل� تل� ال�اردة في اتفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ واالس��ات���ة ال�ول�ة       األدوات          وغ��ها م� 

                              واالل��امـات العال��ـة األخـ�� ذات   ،     2030                            وخ�ة ال����ـة ال��ـ��امة لعـام                               ال�ع� ال����ك ل��ف�� االتفاق�ة          ، ل�ق���        ال��ارث       م�ا��
       ال�لة؛

                                                                 األخ�� وسائ� أصـ�اب ال��ـل�ة ال�ع��ـ�� إلـى ال��ـ� فـي اآلثـار واالسـ��ا�ات           وال���مات    ،      األ��اف      ی�ع� - 4
                                                                     ج ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وال��ة في س�اساتها وخ��ها و�ج�اءاتها؛            ل����� في دم               ال���ای�ة ب�� ا

                                                           
  .2018آذار /مارس 29ال��رخة  A71/11ان�� وث�قة ج�ع�ة ال��ة العال��ة  3
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                        إلــى دعــ� ب�ــاء القــ�رات مــ�           ذات ال�ــلة                                          وال���مــات األخــ�� وال����ــات وو�ــاالت ال�عــاون    ،      األ�ــ�اف      یــ�ع� - 5
    ُ                  الــُ�هج ال�املــة األخــ��،        مــ� بــ��   ،     �احــ�ة        ال�ــ�ة ال   هــج                                 ُ ج اع��ــارات ال��ــ�ع ال���لــ�جي فــي نُ   �م بــ         ال��علقــة           ال��ج�هــات          اســ���ام   جــل  أ

                ��فاءة وفعال�ة؛
           ��ــا فــي ذلــ�  (                                                                       األ�ــ�اف علــى تع��ــ� ال�ــ�ار بــ�� الــ�زارات وال��ــاالت ال��ــ�ولة عــ� ق�اعــات ال�ــ�ة       ��ــ�ع - 6

        ومقاومـــة    ،             وم��ـــ�ات اآلفـــات  ،  )                            م�ـــل ال��ـــام ال�الســـ���ي ال��ـــ��  (          ، وال�لـــ�ث        وال���ـــة   ، )       ال��ل�ـــة        ال���ـــة        األح�ـــاء                  ال�ـــ�ة ال���ان�ـــة و 
   ، )                          ��ـــا فـــي ذلـــ� ال���ـــ�� ال��ـــ��  (         وال���ـــ��    ،            وســـالمة األغ��ـــة   ،                      وال�غ��ـــة واألمـــ� الغـــ�ائي          وال�راعـــة،                     م�ـــادات ال����و�ـــات،

                                                 هج ال���املة، �غ�ة تع��� ت�ف�� ال��ـة االسـ��ات���ة      ُ � ال�ُ                              وال�� م� م�ا�� ال��ارث، ل�ع��            وت�ف�ف أث�ه                        وال���ف مع تغ�� ال��اخ 
       ال��ــ�ع             الــ�وا�� بــ��                            ، ��ــا فــي ذلــ� عــ� ���ــ� تع�ــ��     2030                            وخ�ــة ال����ــة ال��ــ��امة لعــام       2020 1-    2011                 لل��ــ�ع ال���لــ�جي 

      ، ح��            وال���ق�ل�ة     ئ�ة                                     في ال��اسات وال��� واالس��ات���ات القا   6 /  13                                  م�ل تل� ال�اردة في ال��ف� �ال�ق�ر   ة     ال��  و           ال���ل�جي 
         االق��اء؛

                     ��أن ت�ف�� ال��ج�هـات                                                      ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة إلى ت�ادل خ��اتها        و��ع�        األ��اف،       ���ع - 7
                       ��ـا فـي ذلـ� مـ� خـالل آل�ـة     ُ                  الـُ�هج ال�املـة األخـ��،        مـ� بـ��                   هج ال�ـ�ة ال�احـ�ة،                                ُ ج اع��ارات ال���ع ال���ل�جي في نُ             ال��علقة ب�م

                      غ�فة ت�ادل ال�عل�مات؛
وال����ات ذات ال�لة إلى م�اصلة إع�اد أدوات االت�ال وال��ق�ف  ،األ��اف وال���مات األخ��  ی�ع� -8

                                             ُ                                        ة حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام وال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة م� أجل أه��وال��ع�ة العامة ال��علقة �
، م� ب�� ال�املة لل���ع ال���ل�جيال�اح�ة  ال��ةل��ة العامة، به�ف تع��� ال���ع ال���ل�جي ووضع س�اسات وخ�� و��امج ا

 ؛��2030ا ی�ف� مع أه�اف خ�ة ال����ة ال����امة لعام    ُ                  ال� هج ال�املة األخ��،
الق�رات وال��وف األ��اف وال���مات األخ�� وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����، ��ا ی��اشى مع ���ع  -9

  :ال����ة واألول��ات والل�ائح، على ما یلي
فعالة ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اع ال��ة، ��ا ی��اشى مع االل��امات  ح�اف�تق���، ح�� االق��اء،   )أ(

  ؛ال�ول�ة
تع�ل ، ال�ي ال��ةت���ع وتع��� أف�ل ال��ارسات ��أن االس�هالك واإلن�اج ال����ام�� في ق�اعات   )ب(

  ل�الح حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام؛
 ار�ع�� ال���ع ال���ل�جي وال��ة في ال�ق��� ال���ي لل��بب�ل ال�ه�د الس�ع�اض وتع�یل وت���� ال�وا��   )ج(
  ذات ال�لة؛
   �ة                                                                 وال����ــة العال��ــة ل�ــ�ة ال��ــ�ان وم���ــة األغ��ــة وال�راعــة لألمــ� ال���ــ                     م���ــة ال�ــ�ة العال��ــة       یــ�ع� -   10

                                                                       هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة في جه�دها ال�ام�ة إلى تع��� ال�قا�ة م�                 ُ إلى ال��� في ال�ُ                              وغ��ها م� ال����ات ذات ال�لة 
       ال��ة؛       اع�الل

 :إلى ما یلي، م���ة ال��ة العال��ة ی�ع� - 11
  �ال�عاون مع ال���اء اآلخ��� ال�ع���؛ 13/6دع� ت�ف�� ه�ا ال�ق�ر وال�ق�ر   )أ(
م�اصلة دع� وضع وت�ف�� ال��اب�� واإلرشادات واألدوات ل�ع��� ودع� تع��� ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي   )ب(

وال��ة في ق�اع ال��ة، وال��� في إن�اء آل�ة إ�الغ م���� ع� ال�ق�م ال���ز في األن��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي 
 ل���ل�جي وم���ة ال��ة العال��ة؛���ع اوال��ة ���ج� ب�نامج الع�ل ال����ك ب�� اتفاق�ة ال
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ال��االت ال�ان�ة وو�االت ال����ل ال�ي ت��ن في وضع ���ح لها ب�ل� إلى تق��� م�اع�ة مال�ة إلى  ی�ع� - 12

 ،ال��ار�ع الق���ة ال�ي ت��اول ال�ع��� م�ع�د الق�اعات لل���ع ال���ل�جي وال��ة ع��ما ت�ل� ذل� األ��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة
 ؛وال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة ،س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا م� ب��ها، ��ا في ذل� ال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة وال

، ح�� م���ة ال��ة العال��ة، �ال�عاون و��ع� إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد ال�ال�ة،  ��ل� - 13
ال����ك ال�ع�ي �ال���ع ال���ل�جي وال��ة ف�ال ع� ال���اء اآلخ��� إلى الت�ال الف��� مع األع�اء اآلخ���  االق��اء،

 :الق�ام ��ا یلي
 ��أن ال���ع ال���ل�جي وال��ة؛قائ�ة على العل� لق�اس ال�ق�م م��املة إع�اد م�ش�ات وق�اسات وأدوات   )أ(
ال��ة، ��ا في ذل� ���ء م� ت�ف��     ُ                                                         وضع ن هج ل��ج�ه رسائل م��ه�فة ع� تع��� ال���ع ال���ل�جي لق�اع   )ب(

 ؛12/2                            ُ                                             اس��ات���ة االت�ال العال��ة ون هج ت�ج�ه ال�سائل على ال��� ال���� في ال�ق�ر 
وال��ة في ال��اسات واالس��ات���ات إع�اد م��وع خ�ة ع�ل عال��ة ل�ع��� ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي   )ج(

�ة، م� أجل م�اصلة دع� األ��اف في تع��� ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وال��ة، اس��ادا ق�موال��ا�ات الال����ة وال��امج 
ال�املة            ُ    ، م� ب�� ال� هج ال�اح�ة                                ُ         ج اع��ارات ال���ع ال���ل�جي في ن هج ال��ةواإلرشادات ال��علقة ب�م 13/6إلى ال�ق�ر 

 4األخ��؛
                                       م���ــة ال�ــ�ة العال��ــة واألع�ــاء اآلخــ��� فــي        و�ــ�ع�                      ره�ــا ب�ــ�اف� ال�ــ�ارد،  ،  ة        ال��ف���ــ   ة         إلــى األم��ــ      ��لــ� -   14

  :               إلى ال�عاون على                              وال���اء اآلخ���، ح�� االق��اء،                                                                  ف��� االت�ال ال����ك ب�� ال��االت ال�ع�ي �ال���ع ال���ل�جي وال��ة، 
                                                      هج ال��علقـــة �ـــال���ع ال���لـــ�جي وال�ـــ�ة مـــع أصـــ�اب ال��ـــل�ة         ُ ��ـــأن الـــ�ُ                           ت�ـــ��ع وت�ـــه�ل إجـــ�اء حـــ�ارات    ) أ   (

                                          ح�� االق��اء، م� أجل م�اع�ة األ��اف على وضع            وال����ات،                                                      ال�ع���� على األصع�ة ال����ة واإلقل���ة ودون اإلقل���ة، 
      املة؛ � ل    هج ا ُ �ُ   ال        م� خالل                                                                  اس��ات���ات ل�ع��� ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وال��ة ���ل فعال، 

                                     ��ـأن ال��ـائل ال��علقـة �ال�ـ�ة وال��ـ�ع               ل��ـاء القـ�رات         قل���ـة  اإل            قل���ـة ودون   اإل    ع�ـل   ال      حلقـات         م��ـ� مـ�     عق�    ) ب   (
  ؛               في ج��ع ال��ا��          ال���ل�جي 
                        م�ـــال ال����و��ـــ�م ال��ـــ��                                                                 ت���ـــع ال�عل�مـــات عـــ� ال��ـــ�ث وال��ـــ�ات وأف�ـــل ال��ارســـات ذات ال�ـــلة فـــي    ) ج   (

        ال�عــارف   و                           ال��ــ��ام لل��ــ�ع ال���لــ�جي       ��ام                                  ن�ــ� اإلن�ــاج القائ�ــة علــى ال�فــ� واالســ�              و�دارة وت�ف�ــ�       ت�ــ���                  وصــ�ة اإلن�ــان، وعــ� 
                                    ، علـى سـ��ل ال��ــال ال ال��ـ�، الق�اعــات                               الــ��� الغ�ائ�ـة ال�ـ��ة، وال ســ��ا          ال�غ��ـة و       ��ـأن       م�ــافع                 ومـا �قابــل ذلـ� مـ�            ال�قل���ـة

                  ال�ع�فة وال�ه��ة؛
       ال��ــ�ع                            وال�قــار�� األخــ�� عــ� ال�ــ�ة و                  ال��لفــات العل��ــة          ��ــ�ل علــى                                 اس���ــاف آل�ــة مــ� شــأنها أن ت��ــ� ال   ) د   (
                                                          وت���عها ون��ها، �غ�ة دع� إع�اد ت�ج�هات ال��ارسات ال���ة؛                   وت��ی�ها �ان��ام،           ال���ل�جي

                                                             عــ� ال�قــ�م ال��ــ�ز إلــى اله��ــة الف�ع�ــة لل��ــ�رة العل��ــة وال�ق��ــة    ا      تق��ــ�                          األم��ــة ال��ف���ــة أن ت�فــع           ��لــ� إلــى  -  15
   .                                                                       اج��اعها ال�ال� والع���� و�لى اله��ة الف�ع�ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�                وال����ل�ج�ة في 

  
_________ 
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