
  م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
  ع�ل�ة ل��ق�� ت�اف� اإل�الغ ال���ي وال�ق��� واالس�ع�اض

  أع�اء اإل�الغ،م�  م� أجل ال�قل�ل، �هااالتفاق�ة و��وت���ل
ال�ق�م  إذ �الح�وب�� االتفاق�ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي واتفاق�ات ر��، 

�ال���ع ال���ل�جي وف��� االت�ال  ف��� االت�ال لالتفاق�ات ال��علقة
 ب�ا�ة األم� ال����ة ال�����ة في إ�ارأداة ال��انات واإل�الغ 

م�اءمة ال�قار�� ال����ة  ����في ت 2020 عام ل�ا �ع�

ال��امات م��دة  م�ف�لة ت���� علىص��ك قان�ن�ة 
ت���� إلى ت���� وأه�اف اس��ات���ات ال��ف�� ال�ع���ة 

وال�ول ال��ر�ة                                                        ً ال�ع� ال�الي لل�ل�ان ال�ام�ة، وال س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا  
  ؛�هااالتفاق�ة و��وت���ل ���ج� خالل دورات اإل�الغ ال�ق�لة

��وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا في عام ال��وع في ت�ق�� ت�ام� ب�� دورات اإل�الغ لالتفاق�ة و 
م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة و 

                                                                                ُ                 في ب�وت���ل ناغ��ا إلى ات�اذ ال��اب�� ال��ه���ة الالزمة ل��ق�� ه�ا ال��ام� ب�� ن هج ودورات اإل�الغ؛
ج��ع ع�ل�ات اإل�الغ  �إش�اكال���ي،  �ع��ة على ال

  في ال�قار�� ال����ة؛ هاال�عل�مات وال��انات وات�اق

لالتفاق�ة و��وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل  ع� ت�ام� دورات اإل�الغ
ل�ورة ال���وق االس���اني ل إع�اد ت��ی� م�ارد س�اق
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  ال���ل�جي �ال���ع ال��علقة االتفاق�ة في األ��اف
 ع�� ال�ا�ع

  2018 ال�اني ت����/ن�ف��� 29-17 م��، 
  األع�ال ج�ول م�

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
ع�ل�ة ل��ق�� ت�اف� اإل�الغ ال���ي وال�ق��� واالس�ع�اض  14/27ال�ق�ر 
  إن م�ت�� األ��اف،

االتفاق�ة و��وت���ل ���ج�م�اءمة ال�قار�� ال����ة  ق��ة ت���� إذ ی���
ب�� االتفاق�ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي واتفاق�ات ر��، ف��ا ال�آزر  أوجه ق��ة تع���              ً و�ذ ی��� أ��ا  

ف��� االت�ال لالتفاق�ات ال��علقةال���ز ح�ى اآلن في ه�ا ال��د، ��ا في ذل� أن��ة 
أداة ال��انات واإل�الغ  وضعت ال�لة م�ل ال��ادرات ذا و��ل�تفاق�ات ر��، 

"InforMEA"،  
ل�ا �ع� �ال�ور ال����ل لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي   ّ ق�  و�ذ �

  ها،�االتفاق�ة و��وت���ل
ص��ك قان�ن�ة  ب�وت���ل م� ب�وت���ل�ها هي و�ل�أن االتفاق�ة      ً أ��ا          ّ و�ذ �ق�  
ت���� إلى ت���� وأه�اف اس��ات���ات ال��ف�� ال�ع���ة أن ال�عل�مات ال�ق�مة في ن�اذج اإل�الغ ال����ة �، و ف�هااأل��اف 

  ���ج� �ل ص� في وق� مع��،
                                                      ً ال�ع� ال�الي لل�ل�ان ال�ام�ة، وال س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا  تق��� �اء الق�رات و ل�اس���ار ال�اجة  و�ذ �الح�

خالل دورات اإل�الغ ال�ق�لةال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، و ال�غ��ة ال�ام�ة 
ال��وع في ت�ق�� ت�ام� ب�� دورات اإل�الغ لالتفاق�ة و  �ق�ر  -

م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة و  ی�ع�
                                                                              ُ                 في ب�وت���ل ناغ��ا إلى ات�اذ ال��اب�� ال��ه���ة الالزمة ل��ق�� ه�ا ال��ام� ب�� ن هج ودورات اإل�الغ؛

ة على ال���األ��اف على اس���اف أوجه ال�آزر ال� ���ع  -
ال�عل�مات وال��انات وات�اق م�اءمة، م� أجل تع��� ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي

  :األم��ة ال��ف���ة أن ت��لع ��ا یلي إلى ��ل�  -
ع� ت�ام� دورات اإل�الغ��ال�ف ال م� ح��� اآلثار ال���ت�ة �تق�  )
س�اق م�ف� ال���ة العال��ة في ت�ج�ه م� أجل 2023م� عام               ً ناغ��ا اب��اء  

  ؛2026

 
 

 

األ��اف م�ت��
ال�ا�ع االج��اع

 ال��خ، ش�م
م� 12 ال���

 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ی���

             ً و�ذ ی��� أ��ا  
ال���ز ح�ى اآلن في ه�ا ال��د، ��ا في ذل� أن��ة 

تفاق�ات ر��، الال����ك 
"InforMEA"

و�ذ �
االتفاق�ة و��وت���ل���ج� 

       ّ و�ذ �ق�  
األ��اف  على

���ج� �ل ص� في وق� مع��،
و�ذ �الح�

ال�غ��ة ال�ام�ة 
1-

ی�ع�، و2023
                                                                              ُ                 في ب�وت���ل ناغ��ا إلى ات�اذ ال��اب�� ال��ه���ة الالزمة ل��ق�� ه�ا ال��ام� ب�� ن هج ودورات اإل�الغ؛

2-
�ال���ع ال���ل�جي ال���لة

3-
)أ(

             ً ناغ��ا اب��اء  
2022-2026
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ل�����م وت���� ال�قار�� ال����ة، ��ا في ل����ة ل�اجهة اال وت������ ت��ال�ام�ة إلى ب�ل ال�ه�د  م�اصلة  )ب(

إلى اله��ة الف�ع�ة لل��ف��  ع� ال�ق�م ال���ز ها، وتق��� تق����االتفاق�ة و��وت���ل ���ج�اإلن��ن�،  �� ش��ةذل� أداة اإل�الغ ع
  في اج��اعها ال�ال�؛

في األ��اف في االتفاق�ة و  ال�ي ق�م�ها �قار��الم� أح�ث  ��فادةال���ات وال�روس ال� االس�فادة م�  )ج(
  ع�ل�ات اإل�الغ؛ م�اءمة م�اصلةب�وت���لي ق��اج�ة وناغ��ا، وال س��ا ف��ا ی�عل� ب����� 

إع�اد ال�ثائ�  ل��ها، �االتفاق�ة و��وت���ل ���ج�ال�قار�� ال����ة م�علقة ���اءمة آثار وخ�ارات  ةأ�ت��ی�   )د(
  ؛2020 عام ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�ل العال�ي �اراإل� ذات ال�لة
التفاق�ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ل�ال��اور مع أمانات االتفاق�ات ذات ال�لة وف��� االت�ال االض�الع،   )ه(

أوجه ي ال�ع�ي �االق��احات ال�ق�مة م� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�        ً     واس��ادا  إلى، �وف��� االت�ال ال����ك التفاق�ات ر�
ب�سائل في اإل�الغ،  �أوجه ال�آزر          ً ل��ي ق�ما  اإلج�اءات ال�ل��سة لب���ی� �ال���ع ال���ل�جي،  علقةال�آزر ب�� االتفاق�ات ال��

  :م�ها ما یلي
  ، ح�� االق��اء؛�����ةال��ش�ات ال  )1(
  ؛ع� الق�ا�ا ال�����ة اإل�الغوح�ات   )2(
  واإل�الغ؛إدارة ال�عل�مات ُ    � �� ال��غ�ل ال���ي ل  )3(
ب�� االتفاق�ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي واتفاق�ات  ال�قار�� ال����ة ف��ا إع�اد ال�آزر في خ�ارات أخ�� ل��ادة  )4(

  ؛ر��
  تق��� إلى اله��ة الف�ع�ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛ ق���ه�ه اإلج�اءات، وتال���ت�ة ع� � اآلثار ال�ال�ة �وتق�

��                          ُ واس���اف أوجه ال�آزر مع ن   �20301 خ�ة ال����ة ال����امة لعام رصفي ع�ل�ة  م�اصلة ال��اه�ة  )و(
  ال��ه��ة؛ سال��أه�اف ال����ة ال����امة، ��ا في ذل� ف��ا ی�عل� �األال��علقة � وأدوات اإل�الغ ذات ال�لة

مع األخ� في ،  �InforMEAال�عاون مع م�ادرة ال��اه�ة في وضع أداة ال��انات واإل�الغ واخ��ارها وتع���ها،  )ز(
�غ�ة ت���� اس���ام أداة ال��انات واإل�الغ، ح�� االتفاق�ة،  إلى االع��ار ت�ارب األ��اف في إع�اد تقار��ها ال����ة ال�ادسة

  االق��اء، على ن�اق االتفاق�ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي؛
وال�ق���  ،ل�ق��� ال���ي ال�ادسألغ�اض ااإلن��ن� ش��ة ع��  الغاإل�تق��� اس���ام األ��اف ألدوات   )ح(

 ُ   ن ��مع  ت�اسقها م�� ��وت���ل ق��اج�ة، الس���افال��عل� ب��وت���ل ناغ��ا وال�ق��� ال���ي ال��عل� بال���ي ال��ق� 
  أمانات االتفاق�ات ذات ال�لة، وتق��� تق��� إلى اله��ة الف�ع�ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛ ال�ي ت����مهااإل�الغ 

  ها؛اس���ام األدوات إلع�اد ال�قار�� ال����ة وتق���� ف��ا ی�عل�ب�اء الق�رات  س�ل م�اصلة ت�ف��  )�(
��أن م�ادر ال��انات ال��ان�ة  ب�ق��� إرشادات إلى األ��اف، �ال�عاون مع ال���اء ال�ع����، االض�الع  )�(
  .ال�قار�� ال����ة على م���� تق���ات ال�ق�م ال���ز  ت�ت�� عل�هاال���ع ال���ل�جي ل�ع� ال��ل�الت ال�ي � ال��علقةوال�مان�ة 
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