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ة م� االتفا��ة ال�اردة في م���ة األم��ة ال��ف���ة ��أن اآلل�
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- 2011لل�ع� ال�الي ال����� م� األ��اف وال���مات لالض�الع �ال�هام في إ�ار ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
 ؛في أول س���� له 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

��ی� ال�ا�ع ل��ارد ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة 
العال��ة تع�� اإلرشاد ال�� اع���ه م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ال� ع��، وال�� ی���� اإلرشاد ال��ح� إلى اآلل�ة ال�ال�ة 

 �3اإلضافة إلى ال���� م� اإلرشاد؛، )2022ح���ان 
�ع�ل�ة م�ف� ال���ة العال��ة الس�ع�اض وت���� ض�اناته ال����ة واالج��ا��ة وال��� ذات ال�لة في 
و�االته، �اإلضافة إلى إرشاداته لل�ه�ض �االع��ارات ال���ان�ة في اس��ات����ه ال��ی�ة لل��ف�� ��أن االع��ارات ال���ان�ة، مع 
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  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
اآلل�ة ال�ال�ة  14/23ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
28واألح�ام ال���لة بها لالتفا��ة، وال�ادة  21ال�ادة إذ ���� إلى 

  م� ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع،
  ،3/8و 13/21ال�ق�ر�� و�ذ ���� أ��ا إلى 

  1تق��� م�ف� ال���ة العال��ة،و�ذ �الح� مع ال�ق�ی� 
م� االتفا��ة ال�اردة في م���ة األم��ة ال��ف���ة ��أن اآلل� �21ال�عل�مات ال��علقة ب��ف�� ال�ادة و�ذ ���� عل�ا 

���ا ی�عل� �اس�ع�اض ت�ف�� اآلل�ة ال�ال�ة  2/7ال��ص�ة وق� ن�� في 
�االخ��ام ال�اجح لل���ی� ال�ا�ع ل��ارد ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة العال��ة،  ی�ح� -

لل�ع� ال�الي ال����� م� األ��اف وال���مات لالض�الع �ال�هام في إ�ار ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي ل�ار ااإلفي س��اتها ال�����ة، ول�ع� ت�ف�� 

��ی� ال�ا�ع ل��ارد ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة أن ات�اهات ب�م�ة ال���ع ال���ل�جي لل� �الح� -
العال��ة تع�� اإلرشاد ال�� اع���ه م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ال� ع��، وال�� ی���� اإلرشاد ال��ح� إلى اآلل�ة ال�ال�ة 

ح���ان /هإلى ی�ن� 2018ت��ز /هی�ل�م� (و��ار ال���ات األر�ع ألول��ات ال��امج 
�ع�ل�ة م�ف� ال���ة العال��ة الس�ع�اض وت���� ض�اناته ال����ة واالج��ا��ة وال��� ذات ال�لة في  ی�ح� -

و�االته، �اإلضافة إلى إرشاداته لل�ه�ض �االع��ارات ال���ان�ة في اس��ات����ه ال��ی�ة لل��ف�� ��أن االع��ارات ال���ان�ة، مع 
و��ع�ة أن ال��ائج س�ف ت���� على ج��ع ال��ار�ع ال�ي ���لها ال��ف�، 

م�اعاة ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة لالتفا��ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي في 

                                         
CBD/COP/14/7. 
CBD/COP/14/8. 

 .13/21ان�� ال�ق�ر 

  

  

م�ت�� األ��اف في االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 9ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ���� إلى 

م� ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع، 25
و�ذ ���� أ��ا إلى 

و�ذ �الح� مع ال�ق�ی� 
و�ذ ���� عل�ا 

  2ال�ال�ة،
وق� ن�� في 

1-
لل�ع� ال�الي ال����� م� األ��اف وال���مات لالض�الع �ال�هام في إ�ار ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

في س��اتها ال�����ة، ول�ع� ت�ف��  2020
2-

العال��ة تع�� اإلرشاد ال�� اع���ه م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ال� ع��، وال�� ی���� اإلرشاد ال��ح� إلى اآلل�ة ال�ال�ة 
و��ار ال���ات األر�ع ألول��ات ال��امج 

3-
و�االته، �اإلضافة إلى إرشاداته لل�ه�ض �االع��ارات ال���ان�ة في اس��ات����ه ال��ی�ة لل��ف�� ��أن االع��ارات ال���ان�ة، مع 

ة أن ال��ائج س�ف ت���� على ج��ع ال��ار�ع ال�ي ���لها ال��ف�، مالح�
م�اعاة ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة لالتفا��ة ��أن ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي في 

                                                
1 CBD/COP/14/7
2 CBD/COP/14/8
ان�� ال�ق�ر  3
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مقابل معای�� أف�ل ال��ارسات ل��اسة م�ف� ال���ة العال��ة عل�ا �االس�ع�اض ال�ار� وال���ی� ����  -4

 ؛��أن ال��انات وق�اع� االش��اك مع ال�ع�ب األصل�ة
إلى دع� الع�ل ال��اعي  ،األ��اف، مع االس�فادة م� ال��ارد ال����ة م� ال���ی� ال�ا�ع لل��اردی�ع�  -5

أجل ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي م� خالل، ح��  وال��اه�ات ال��ا��ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م�
االق��اء، ب�امج وم�ار�ع وأن��ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ��ا في ذل� ب�نامج ال��ح ال�غ��ة ل��ف� ال���ة 

 ؛العال��ة
�ات���ة لل���ع م�ف� ال���ة العال��ة إلى م�اصلة دع�ه ألن��ة ال��ف�� ال����ة في إ�ار ال��ة االس�ی�ع�  -6
����قة فعالة، ���ة ت���� األ��اف م� تع��� ال�ق�م ال���ز ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع  2020- 2011ال���ل�جي 

 ؛2020ال���ل�جي ��ل�ل عام 
إلى م�اصلة ت�و�� ج��ع ، 13/21في ال�ق�ر  ال�ق�م ال���ة العال��ة، ت���ا مع اإلرشاد ال��ح� م�ف�ی�ع�  -7
 :ال��هلة �ال�ع� م� أجل ب�اء الق�راتاأل��اف 

��أن الق�ا�ا ال�ي ح�دتها األ��اف ل����� م�اصلة ت�ف�� ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة و��وت���ل   )أ (
ناغ��ا ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع، ��ا في ذل� م�ار�ع ال�عاون اإلقل��ي، به�ف ت���� ت�ادل ال���ات وال�روس ال���فادة 

 وجه ال�آزر ال��ت��ة بها؛وت���� أ
��أن اس���ام غ�فة ت�ادل معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، على أساس ال���ات وال�روس ال���فادة   )ب (

خالل م��وع تع��� ب�اء الق�رات ال����� م� أجل ال��ار�ة الفعالة في غ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ة واس���ام 
 لل���ع ال���ل�جي؛ال��ارد في إ�ار ال��ال ال��ر� 

ال���ة العال��ة إلى م�اصلة إتاحة األم�ال ل��اع�ة األ��اف ال��هلة في ت�ف�� ب�وت���ل  م�ف�ی�ع�  -8
 :ق��اج�ة، وخاصة ما یلي

  م�اع�ة األ��اف ال��هلة ال�ي ل� ت��� ���ل �امل ت�اب�� ل��ف�� ال��وت���ل ح�ى اآلن على أن تفعل ذل�؛  )أ(
لة في ال�فاء �ال��اماتها ��أن اإل�الغ ���ج� ال��وت���ل، ��ا في ذل� إع�اد وتق��� دع� األ��اف ال��ه  )ب(

  تقار��ها ال����ة ال�ا�عة ���ج� ال��وت���ل؛
  دع� األ��اف في ت�ف�� خ�� الع�ل ال�اصة �االم��ال ���ا ی�عل� �االم��ال لل��وت���ل؛  )ج(
�ع� ل اإلقل���ة ار�عف�� األم�ال لل��م�ف� ال���ة العال��ة وو�االت ال����ل األخ�� ذات ال�لة إلى ت�  ی�ع� -9

ال�ي ته�ف إلى ب�اء الق�رات العل��ة ال�ي ���� أن ت�ع� أن��ة ال�ل�ان ص�ب  ار�عت�ف�� ب�وت���ل ق��اج�ة، ��ا في ذل� ال��
���ا ب�� ي ���� أن ت�ف� تقاس� ال���ات وال�روس ���ا ب�� ال��ال وال���ب و وخاصة ال� ،ال���رة ال��ة رص� وت��ی� ال�ائ�ات

 ؛بل�ان ال���ب
لل�ع� ال�الي ال�ق�م م� م�ف� ال���ة العال��ة لع�د م� األ��اف ال��هلة م� أجل دع�ها في �ع�ب ع� تق�ی�ه  - 10

إلى أه��ة ت�اف� ال��ارد ال�ال�ة في ال�ق�  و�����ا، إع�اد تقار��ها ال����ة ال��ق�ة ��أن ت�ف�� ال��اماتها ���ج� ب�وت���ل ناغ� 
 ال��اس� ل�ع� إع�اد وتق��� ال�قار�� ال����ة ��ل�ل ال��ع� ال�هائي ل�ق��� ال�قار��؛

ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا، ��ا في ذل� في م�اصلة م�اع�ة األ��اف ال��هلة  م�ف� ال���ة العال��ة إلى ی�ع� - 11
وس�اسات�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع وال��ت��ات ال��س��ة ذات ال�لة، و�تاحة األم�ال له�ه وضع ت�اب�� ت�����ة و�دار�ة 

 ؛الغا�ة
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ال�راسة ال�ادسة لألداء ال�امل ل��ف� ال���ة العال��ة، ال�ي أج�اها م��� ال�ق��� ال���قل ال�ا�ع لل��ف�  �ع��� - 12
ع�اض ال�ام� لفعال�ة اآلل�ة ال�ال�ة، و��ل� الع�وض ذات ال�لة       ً     ً      ، أساسا  ج��ا  لالس�2017كان�ن األول /د�����  ُ        وأ ن��ت في 

 :م�ل� م�ف� ال���ة العال��ة إلى ات�اذ اإلج�اءات ال�ال�ة ���ة ز�ادة ت���� فعال�ة اآلل�ة ال�ال�ة ی�ع�ال�اردة م� األ��اف، و
ضع� في الف��ة ال�ادسة  ��ار�ع ال������ة لل�هج ال���املةال م�اصلة ت���� ت���� و�دارة وأداء  )أ( ُ                       ال�ي و       

ُ                                        ل���ی� ال��ارد، و��امج األث� ال�ي وضع� في الف��ة ال�ا�عة ل���ی� ال��ارد، وال� ه ج ال��نام��ة األخ��، وال��ار�ع ال��ع�دة   ُ                                                                           
  ال��ه�ر ال���ي؛ لل����ات وراءال��ر م� أجل ال���� 

ل�عال�ة ال��او� ال��علقة ل�ع�ي ب����ة ال��ازعات �ف�ض اتع��� ال�عي �الع�ل�ات القائ�ة في إ�ار وال�ة ال  )ب(
  �ع�ل�ات اآلل�ة ال�ال�ة؛

  م�اصلة ت���� اس��امة ال��ار�ع وال��امج ال���لة، ��ا في ذل� ال����ل ال����ام لل��ا�� ال����ة؛  )ج(
  م�اصلة ت���� �فاءة ال��اكة في إ�ار م�ف� ال���ة العال��ة وم�اءل�ها؛  )د(
  :مات ال�ال�ة في ال�ق��� ال�� س�ق�مه إلى م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��إدراج ال�عل�   )ه(
  ال�ق�م ال���ز في ت�ف�� ال��اسة ال��ی�ة ال��علقة �ال����ل ال����ك؛  )1(
  أداء ش��ة و�االت م�ف� ال���ة العال��ة؛  )2(

ل�ا�قة لفعال�ة اآلل�ة ال�ال�ة ل�� ال��ف���ة م�اعاة ال���ات ال�����ة م� االس�ع�اضات ا ةاألم�� ��ل� إلى - 13
 إع�اد اخ��اصات االس�ع�اض ال�ادس لفعال�ة اآلل�ة ال�ال�ة، �ي ی��� ف�ها م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��؛

ها خالل ف��ة ال���ی� �ل��� األم�ال الالزمة ل��ف�� االتفا��ة و��وت���لاخ��اصات ال�ق��� ال�امل  �ع��� - 14
 ال�الي؛ ال�ق�ر�، على ال��� ال��ف� ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة العال��ةال�ام� ل��ارد 
إلى أن تق�م لألم��ة ال��ف���ة تق�ی�ات الح��اجاتها م� ال����ل واالس���ار ���ج�  ال�ع��ةاأل��اف  ی�ع� - 15

م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع�� اآلل�ة ال�ال�ة م� أجل ال���ی� ال�ال� الح��اجات ال����ل واالس���ار ال�� ��عه 
 في إ�ار ال���ی� ال�ام� ل��ارد ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة العال��ة؛

 14، �الع�ل مع ف��� ال���اء ال��لف وفقا لالخ��اصات ال��ار إل�ها في الفق�ة ال��ف���ةاألم��ة ��ل� إلى  - 16
ل����ل واالس���ار ال�ي ق�م�ها األ��اف ال�ع��ة، �االس��اد إلى ال��ه��ة    ُ  ّ       ً                         أن ت ع�  ت���عا  ل�ق�ی�ات االح��اجات م� ا أعاله،

وال���ار��هات ال�الثة ال�����مة في ال���ی� ال�اني الح��اجات ال����ل وم�اصلة ت���� ه�ه ال��ه��ة وال���ار��هات، �ي 
                      ِ                    � الح��اجات ال����ل م� ق �ل م�ت�� األ��اف في ت��� ف�ها اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�، إلث�اء ال���ی� ال�ال

                         ً                                                                اج��اعه ال�ام� ع��، ت���ا  لل���ی� ال�ام� ل��ارد ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة العال��ة؛
                                ُ  ّ                                    لل��ف��، في اج��اعها ال�ال�، أن ت ع�  مق��حات إل�ار ال���ات األر�ع ألول�ات  الف���ةاله��ة ��ل� إلى  - 17

ل��ارد ال���وق ) 2026ح���ان /هإلى ی�ن� 2022ت��ز /هم� ی�ل�(ال��امج ال��جه ن�� ت�ق�� ال��ائج لف��ة ال���ی� ال�ام� 
، �ي ی��� ف�ها 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل لعال�ي�ار ااإلاالس���اني ل��ف� ال���ة العال��ة، ��ا ی��اف� مع م��وع 

 ؛م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��
األم��ة ال��ف���ة على الع�ل ���ل وث�� مع م�ف� ال���ة العال��ة في االن�قال إلى اإل�ار العال�ي  ���ع - 18

 ؛2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
���ل وث�� مع ال��االت ال��ت��ة ���ف� ال���ة العال��ة في  على الع�ل ةال��ف��� ةاألم�� أ��ا ���ع - 19

، مع م�اعاة ال�اجة إلى تع��� ق�ر أك�� م� ال�آزر ب�� م�ف� 2020إلى اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام االن�قال 
 .األخ��  ال���ة العال��ة وآل�ات ال����ل
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  ال��ف�
  الالزمة ل��ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها اخ��اصات ل�ق��� �امل ل�ق�ار األم�ال

  ل��ارد ال���وق االس���اني ل��ف� ال���ة العال��ة ال�ام�في ف��ة ال���ی� 
  اله�ف

ال��ام �ه ���ج� االخ��اصات ه�ه ی���ل في ت���� م�ت�� األ��اف م� إج�اء  ی��غيإن اله�ف م� الع�ل ال��   -1
في ال�فاء �ال��اماتها ���ج�  ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة�ل�ان التق��� ل�ق�ار األم�ال الالزمة ل��اع�ة ال�ل�ان ال�ام�ة و 

 ت��ی�� ق�مه م�ت�� األ��اف، و �                    ً           ال���ة العال��ة، وفقا  لإلرشاد الم�ف� ��ارد ل ال�ام� ���ی�ال دورةخالل  و��وت���ل�ها االتفا��ة
  .3/8، وال�ق�ر 21م� ال�ادة  1وفقا للفق�ة  ،ال��ارد الالزمة مق�ار
  ال��اق

أن ���ن شامال وم�جها في ال�قام األول ن�� تق�ی�  و��وت���ل�ها ی��غي ل�ق��� اح��اجات ال����ل ل��ف�� االتفا��ة  -2
�ها األ��اف م� ال�ل�ان �فتق� ال�ي  لل��اب��لة ال��ف� عل�ها م���ع اح��اجات ال����ل الالزمة ل�غ��ة ال��ال�� اإلضا��ة ال�ام

ل��ة، وفقا لإلرشادات ال�ق�مة م� واأل��اف ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة وال��هلة ل�لقي دع� م�ف� ال���ة العاال�ام�ة 
ح���ان /هإلى ی�ن� 2022ت��ز /هخالل الف��ة ی�ل�و��وت���ل�ها ل�فاء �ال��اماتها ���ج� االتفا��ة م� أجل ا م�ت�� األ��اف،

2026.  
  ال��ه��ة

  :ی��غي أن �أخ� تق��� اح��اجات ال����ل في ال���ان ما یلي  -3
م� أه�اف أ��ي  20اله�ف ف�ال ع� م� االتفا��ة،  21م� ال�ادة  1، والفق�ة 20م� ال�ادة  2الفق�ة   )أ(

  ؛2020-2011ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي لل���ع ال���ل�جي في 
  اإلرشاد ال��جه إلى اآلل�ة ال�ال�ة م� م�ت�� األ��اف ال�� ��ل� م�ارد مال�ة في ال���ق�ل؛  )ب(
وال�ق�رات ذات ال�لة ال�ي اع���ها م�ت�� و��وت���ل�ها االل��امات ال��رجة في إ�ار االتفا��ة  ج��ع  )ج(
  األ��اف؛

، وال�عل�مات ال�ي تق�مها األ��اف م� خالل ال�عل�مات ال��سلة إلى م�ت�� األ��اف في ال�قار�� ال����ة  )د(
  ؛إ�ار اإل�الغ ال�الي

واف� عل�ها م�ل� م�ف� ال���ة العال��ة ل���ی� األهل�ة الالزمة ل����ل الق�اع� وال��اد� ال��ج�ه�ة ال�ي   )ه(
  ؛�ار�عال�

  م� االتفا��ة؛ 6االس��ات���ات أو ال��� أو ال��امج ال����ة ال�ع�ة وفقا لل�ادة   )و(
ال��ار�ع ال���لة م� م�ف� ال���ة العال��ة ال�ي اع��ض� ال���ات ال�����ة ح�ى اآلن، ��ا في ذل� الق��د   )ز(
  ؛و�االت ال��ف�� ال�ا�عة لهال��ف�ة و  ه��ف� وو�االتال، ف�ال ع� أداء ال�ي حقق�هاوال��احات 
  أوجه ال�آزر القائ�ة مع االتفا��ات األخ�� ال�ي ���لها م�ف� ال���ة العال��ة؛  )ح(
  �علقة �ال���ع ال���ل�جي؛أوجه ال�آزر القائ�ة مع االتفا��ات األخ�� ال�  )�(
  ؛ال��ارد وأه�افها ال��علقة ����س��ات���ة اال  )�(
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ت�ف�� ال��ة االس��ات���ة م� أجل ال�ق��� العال�ي لل��ارد ال�ع�ي �ال�����  للف��� ال���عال�ق��� ال�اني   )ك(

  ؛وت�ص�اته 2020- 2011لل���ع ال���ل�جي 
  في حال ت�اف�ها؛ لل���ع ال���ل�جي،االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة   )ل(
  ؛2020م��وع اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   )م(
  ).تع��� وسائل ال��ف��( 17         ُ                                                    ال�ق�م ال� ��ز في ت�ف�� أه�اف ال����ة ال����امة، والس��ا اله�ف   )ن(

  إج�اءات لل��ف��
ره�ا  خ��ة خ��اء،ثالثة أو م�  ف���مع  ت�عاق�، ���ج� سل�ة م�ت�� األ��اف و��ع� م�ه، أن ةال��ف��� ةعلى األم��  -4

دول�ة  ات، وخ��� واح� م� م���واأل��اف م� ال�ل�ان ال��ق�مة ال�ام�ة ال�ل�اناأل��اف م� ب����ل عادل ب�� ب��اف� ال��ارد، 
إلى  2022ت��ز /هلف��ة م� ی�ل�لور� وال��اح ل��ف�� االتفا��ة غ�� ح��م�ة، إلع�اد تق��� ع� ال�ق��� ال�امل لل����ل ال�� 

  .، وفقا لله�ف وال��ه��ة ال����ر�� أعاله2026ح���ان /هی�ن�
�ة، ���ل�� إع�اد تق��� ال�ق���، ی��غي لف��� ال���اء أن ���� ال�قا�الت وال�راسات االس�ق�ائ�ة وال��ل�الت ال���ة وال  -5

  :ق��اء، ��ا في ذل� ما یليوال��اورات، ع�� اال
ج�ع وت�ل�ل االح��اجات ال���دة في االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل�   )أ(

م�  6ع�ال �ال�ادة  ال��هلة ل�لقي دع� م�ف� ال���ة العال��ة وال�ي تع�ها األ��اف ،االس��ات���ات الق���ة ال���دة ل��� ال��ارد
  االتفا��ة؛

م� االتفا��ة ل���ی� اح��اجات ال����ل م� أجل  26ال�ادة ع�ال �اس�ع�اض ال�قار�� ال�ق�مة م� األ��اف   )ب(
  ال�فاء �ال��اماتها ���ج� االتفا��ة؛

  اآلثار ال�ال�ة ال�ق�ی��ة لإلرشاد ال��جه إلى اآلل�ة ال�ال�ة م� م�ت�� األ��اف؛  )ج(
  ؛��ی�اآلل�ة ال�ال�ة لألم�ال في �ل ف��ة م� ف��ات ال�ال���ة ال�����ة ح�ى اآلن في تق���   )د(
اح��اجاتها األ��اف ال��هلة ل�لقي دع� م�ف� ال���ة العال��ة ��أن  تق�مهامعل�مات ت���ل�ة  ةج�ع وت�ل�ل أ�  )ه(

  .م� ال����ل م� أجل ت�ف�� ال��اماتها ���ج� االتفا��ة و��وت���ل�ها
إج�اء اس�ع�اض ل���وع تقار�� ال�ق��� ال�ي �ع�ها ف��� ال���اء ل��ان  ةال��ف��� ةواألم��م�ف� ال���ة العال��ة على   -6

  .وال�هج على ال��� ال���د في ه�ه االخ��اصات دقة وات�اق ال��انات
اد ت�ز�ع تق��� ال�ق��� ال�ادر ع� ف��� ال���اء على ج��ع األ��اف ق�ل شه� م� انعق ت�فلأن  ةال��ف��� ةعلى األم��  -7

  .لله��ة الف���ة لل��ف�� ال�ال�االج��اع 
��� في تق��� تق��� ف��� ال���اء و�ع�اد ت�ص�ات ل��� تأن  ،ال�ال�ها اج��اعلله��ة الف���ة لل��ف��، في ی��غي   -8

  .ع�� ال�ام�في اج��اعه  م�ت�� األ��اف
مق�را ع� ال�ق��� ال��عل� ��ق�ار األم�ال الالزمة ل��ف��  ،ع�� ال�ام�في اج��اعه  ،س�ف ���ر م�ت�� األ��اف  -9

 ل���وق االس���اني ل��ف� ال���ة العال��ة، و��الغ م�ف� ال���ة العال��ة��ارد ال ال�ام�ال���ی� لف��ة  و��وت���ل�ها االتفا��ة
  .ت�عا ل�ل� �ال��ائج

  الع�ل�ة ال��اور�ة
ال�ق���، أن ی��اور على ن�اق واسع مع ج��ع األش�اص وال��س�ات م� ذو� ی��غي لف��� ال���اء، ع�� إع�اد تق���   -10

  .العالقة وغ��ه� م� م�ادر ال�عل�مات ال�ف��ة
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 ،2026ح���ان /هإلى ی�ن� 2022ت��ز /هف��� ال���اء أن �ع� اس���انا ع� اح��اجات ال����ل للف��ة م� ی�ل�ل ی��غي  -11

م� ال�ل�ان ال�ام�ة واأل��اف ال�ي ت�� اق��اداتها وأن ی�زعه على ج��ع األ��اف  �ال��اور مع األمانة وم�ف� ال���ة العال��ة،
  .ال��ائج في تق��� ال�ق��� �رج، وأن ی���حلة ان�قال�ة

 ذل� �ع���ن، ��ا فيواج��اعات ت�اور�ة ��ارك ف�ها أص�اب ال��ل�ة ال�ئ����ن ال ش���ة ی��غي ت���� مقا�الت  -12
وال��االت ال�ا�عة  ال���قل م���عات األ��اف ال�ئ���ة وأمانة االتفا��ة، ف�ال ع� أمانة م�ف� ال���ة العال��ة، وم��� ال�ق���

  .ال���ة العال��ة ل��ف�
�غال في ذل� ی��غي أن ��عى ف��� ال���اء، إلى أق�ى ق�ر م���، ن�� ال��ام ���اورات إقل���ة ودون إقل���ة، م�  -13

  .حلقات الع�ل اإلقل���ة ودون اإلقل���ة ال�ي ت���ها أمانة االتفا��ة وأمانة م�ف� ال���ة العال��ة خالل ف��ة ال�راسة
شفافة و���� االع��اد  و��وت���ل�ها                 ُ                                                            ی��غي أن ت��ن ال� هج ال�����مة في تق��� ال����ل الالزم وال��اح ل��ف�� االتفا��ة  -14

ال�عل�مات ال���عة م�  م�اعاة، مع 20م� ال�ادة  �2ارها، وأن ت�ضح م��رات ال��ال�� اإلضا��ة وفقا للفق�ة عل�ها و���� ت�
ال��ادی� ال�ول�ة األخ�� ال�ي ت��م االتفا��ات وال�عل�مات ال�ق�مة م� األ��اف في ت���� مفه�م ال��ال�� اإلضا��ة، 

  .ل��ف� ال���ة العال��ة ��ا واف� عل�ها م�ل� ه�ا ال��ف� �اإلضافة إلى الق�اع� وال��اد� ال��ج�ه�ة ال�ال�ة
اس��ادا إلى ت���ة إع�اد تق��� تق��� االح��اجات ال�الي، س�ق�م ف��� ال���اء ت�ص�ات إلى األم��ة ال��ف���ة ��أن   -15

  .ات في ال���ق�لع�اص� و��ائ� ن�ام إل���وني ل����� ال�ق���ات م� جان� األ��اف ال�ع��ة ��أن تق���ات االح��اج
في  في تق��� ال�ق��� ان��ه ع�� اله��ة الف���ة لل��ف�� ت��حهای��غي لف��� ال���اء أن �عالج الق�ا�ا اإلضا��ة ال�ي ق�   -16

 .اج��اعها ال�ال�

_________ 


