
 

: ���2020ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
  في اج��اعه األول

  ،2020إن الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
                               اإل�ـار العـال�ي لل��ـ�ع ال���لـ�جي        إلعـ�اد                  الع�ل�ـة ال���ـ���ة 

                                                                                             وال�ق�رات األخ�� ذات ال�لة والع�ـل ال��ـ�ق�لي ��ـأن م��لـف الق�ـا�ا ذات ال�ـلة ال�ـي سـ��� ال��ـ� ف�هـا 

                      ت�ـ��� فـي ��نهـا م�ل��ـة       2020            ل�ـا �عـ� عـام                                      إع�اد اإل�ـار العـال�ي لل��ـ�ع ال���لـ�جي 
                   ي ت�ــار��ة، وجامعــة،   وهــ    34 /  14                  مــ� ال��فــ� �ــال�ق�ر 

                                                              ��ـــة، وشـــفافة وم�نـــة مـــع االع��ـــار ال�اجـــ� لل��ـــار�ة ال���ازنـــة ل���لـــف 

              لل�ـع�ب األصـل�ة          ال��ـ���                            ، ال�اجـة إلـى اإلشـ�اك الفعـال
                                                                                                            ��عات ال��ل�ة، وم���ات و��امج األم� ال���ـ�ة، واالتفاقـات ال����ـة ال��عـ�دة األ�ـ�اف األخـ��، وال���مـات دون ال����ـة، 
                                                                                                             وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ـة األخـ��، وال����ـات ال���م�ـة ال�ول�ـة، وال����ـات غ�ـ� ال���م�ـة، وم���عـات ال��ـاء، وم���عـات 

                     ، وال�ــ�ا���� ع��مــا،                                                       ، وال����ــع العل�ــي، واألوســا� األكاد���ــة، وال����ــات ال�ی��ــة
   ،    2020                                                                     وم�اه��ه� في ع�ل�ة إع�اد إ�ار عال�ي ق�� لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

                      �اإل�ـار العـال�ي لل��ـ�ع        ال�ع�ـي                     إضـافي للف��ـ� العامـل 
  ؛    2020     ش�ا�  /      ف��ای�  

    إلـى    7 2         كـالي، مـ�                                                                    �الع�ض ال�ق�م م� ��ل�م��ا الس��افة االج��اع ال�الـ� للف��ـ� العامـل فـي

                                                                         ��مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة ال�ع���� إلـى ت�و�ـ� األم��ـة 
      أیلـــ�ل  /      ســـ�����    15              فـــي م�عـــ� أق�ـــاه       2020                                                                        ال��ف���ـــة ��ق��حـــات ��ـــأن ���ـــل اإل�ـــار العـــال�ي لل��ـــ�ع ال���لـــ�جي ل�ـــا �عـــ� عـــام 
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  الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي
  �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  االج��اع األول
  2019آب /أغ��� 27-30

���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام للالعال�ي إع�اد اإل�ار   1/1ال��ص�ة 
في اج��اعه األولاس���اجات الف��� العامل 

إن الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
                  الع�ل�ـة ال���ـ���ة      ��ـأن     34 /  14                               �ال�ق�م ال���ز في ت�ف�ـ� ال�قـ�ر       ی�ح�   إذ 
                                                                                             وال�ق�رات األخ�� ذات ال�لة والع�ـل ال��ـ�ق�لي ��ـأن م��لـف الق�ـا�ا ذات ال�ـلة ال�ـي سـ��� ال��ـ� ف�هـا       2020            ل�ا �ع� عام 

  ،                           ���ج� االتفا��ة و��وت���ل�ها    ات                            االج��اعات ال�ق�لة ب�� ال�ور 

                                     إع�اد اإل�ـار العـال�ي لل��ـ�ع ال���لـ�جي               على أن ع�ل�ة                 و�ذ �ع�� ال�أك�� 
                  مــ� ال��فــ� �ــال�ق�ر    2                                                           لأل�ــ�اف وت���شــ� �ال��ــاد� ال���ــ�ص عل�هــا فــي الق�ــ� ألــف، الفقــ�ة 

                                                              ��ـــة، وشـــفافة وم�نـــة مـــع االع��ـــار ال�اجـــ� لل��ـــار�ة ال���ازنـــة ل���لـــف  �    وت�ف        وشـــاملة،                                    وم�ا��ـــة لل���ـــ�ر ال���ـــاني، وت��ل�ـــة، 
                أص�اب ال��ل�ة،

                          ، ال�اجـة إلـى اإلشـ�اك الفعـال  34 /  14          مـ� ال�قـ�ر    7 و   6                  أنـه وفقـا للفقـ�ت��                   و�ذ �ع�� ال�أك�ـ�
                                                                                                            ��عات ال��ل�ة، وم���ات و��امج األم� ال���ـ�ة، واالتفاقـات ال����ـة ال��عـ�دة األ�ـ�اف األخـ��، وال���مـات دون ال����ـة، 
                                                                                                             وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ـة األخـ��، وال����ـات ال���م�ـة ال�ول�ـة، وال����ـات غ�ـ� ال���م�ـة، وم���عـات ال��ـاء، وم���عـات 

                                                       ، وال����ــع العل�ــي، واألوســا� األكاد���ــة، وال����ــات ال�ی��ــة   الي            وال����ــع ال�ــ                      ال�ــ�اب، وق�ــاع األع�ــال
                                                                     وم�اه��ه� في ع�ل�ة إع�اد إ�ار عال�ي ق�� لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام    ،      اآلخ���                وأص�اب ال��ل�ة

                    إضـافي للف��ـ� العامـل                                    ع�ض ال���� م� ال��� الس��افة اج��ـاع    �ال      ی�ح� -
    28    إلى     24                              في ��ن���غ، ��قا�عة ی�نان، م�       2020                      ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

                                                                 �الع�ض ال�ق�م م� ��ل�م��ا الس��افة االج��اع ال�الـ� للف��ـ� العامـل فـي           ی�ح� أ��ا -
                                 ب�ع� ال��و�ج ل����� ه�ا االج��اع؛   �   ّ و�قّ   ،     2020   ز    ت�� 

                                                                         ��مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة ال�ع���� إلـى ت�و�ـ� األم��ـة  �           األ��اف، وال      ی�ع� -
                                                                        ال��ف���ـــة ��ق��حـــات ��ـــأن ���ـــل اإل�ـــار العـــال�ي لل��ـــ�ع ال���لـــ�جي ل�ـــا �عـــ� عـــام 

  

  

الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي
�اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

االج��اع األول
27ن��و�ي، 

  

إن الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
   إذ 
            ل�ا �ع� عام 

                            االج��اعات ال�ق�لة ب�� ال�ور    في 
                 و�ذ �ع�� ال�أك�� 

                                                           لأل�ــ�اف وت���شــ� �ال��ــاد� ال���ــ�ص عل�هــا فــي الق�ــ� ألــف، الفقــ�ة 
                                   وم�ا��ـــة لل���ـــ�ر ال���ـــاني، وت��ل�ـــة، 

              أص�اب ال��ل�ة،
                و�ذ �ع�� ال�أك�ـ�

                                                                                                            ��عات ال��ل�ة، وم���ات و��امج األم� ال���ـ�ة، واالتفاقـات ال����ـة ال��عـ�دة األ�ـ�اف األخـ��، وال���مـات دون ال����ـة،      وال��
                                                                                                             وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ـة األخـ��، وال����ـات ال���م�ـة ال�ول�ـة، وال����ـات غ�ـ� ال���م�ـة، وم���عـات ال��ـاء، وم���عـات 

                    ال�ــ�اب، وق�ــاع األع�ــال
              وأص�اب ال��ل�ة

1 -
                      ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

2 -
    ت��  /     ی�ل�ه    31

3 -
                                                                        ال��ف���ـــة ��ق��حـــات ��ـــأن ���ـــل اإل�ـــار العـــال�ي لل��ـــ�ع ال���لـــ�جي ل�ـــا �عـــ� عـــام 

  ؛    2019
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                                                                                   ��� ال��ار��� واألم��ة ال��ف���ـة، مـع إشـ�اف مـ� ال���ـ�، م�اصـلة الع�ل�ـة ال���ـ���ة وفقـا      ال�ئ�          ��ل� إلى - 4

ـــ� NP-3/15 و  CP-9/7 و    34 /  14    ات       لل�قـــ�ر  ـــ� م�ـــ�وع ن ـــي لإل�ـــار العـــال�ي لل��ـــ�ع     ق�ـــل                                       ، وت��ـــ�� ال�ثـــائ�، ��ـــا فـــي ذل                           أول
   فـي           ال�ـي دارت           ال��اق�ـات  �            مـع االسـ�عانة                                                  ق�ـل سـ�ة أسـاب�ع مـ� االج��ـاع ال�ـاني للف��ـ� العامـل،   ،    2020                      ال���ل�جي ل�ا �عـ� عـام 

                                ف�ـال عـ� ن�ــائج االج��ـاع ال�ـاد� ع�ــ�                                   علــى ال��ـ� الـ�ارد فـي ال��فــ� األول،                         ��ـا فــي ذلـ� اآلراء األول�ـة                  هـ�ا االج��ـاع األول
                                                            واألح�ـــام ال���ـــلة بهـــا واالج��ـــاع ال�الـــ� والع�ـــ��� لله��ـــة الف���ـــة   )  � ( 8                                            للف��ـــ� العامـــل ال�ف�ـــ�ح الع�ـــ��ة ال���ـــ� لل�ـــادة 

                                           ال��اورات وحلقات الع�ل، وال�ق���ات اإلضا��ة                                                                            لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، ون�ائج االج��اعات األخ�� ذات ال�لة، و 
    ق�ـل                                    ، وتقـ��� عـ�ض عـام أولـي ��ـأن ال��ـ�دة                                                                       م� األ��اف وال��اق���، م� أجل ت��ـ�� ع�ـل الف��ـ� العامـل فـي اج��اعـه ال�ـاني

  ؛    2019             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    24                                            األول�ة إلى ال�ل�ة غ�� ال�س��ة ال�ي س�عق� في 

                                                                    الج��اعـات، وال��ـاورات وحلقـات الع�ـل مـ� أجـل إعـ�اد اإل�ـار العـال�ي لل��ـ�ع                  �القائ�ة األول�ـة ل           ���� عل�ا - 5
                       االج��اعات ال�ي �لف بهـا          �ال��الي                               ال�ي ت�ألف م� ثالثة ج�اول ت��ل                   في ال��ف� ال�اني،    ة      ال�ارد      2020                      ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

                                            ل��ــار�ان واألم��ــة ال��ف���ــة، واالج��اعــات ال�ــي                                                                    مــ�ت�� األ�ــ�اف، وال��ــاورات وحلقــات الع�ــل األخــ�� ال�ــي اق��حهــا ال�ئ��ــان ا
               عق�ها ال���اء؛

                                                                                            ال�ئ���� ال��ار��� واألم��ة ال��ف���ة، �ال��اور مع رئ�� �ـل مـ� اله��ـة الف���ـة لل��ـ�رة العل��ـة           ��ل� إلى - 6
ــ�، مــع إشــ�اف مــ� م��ــ� مــ�ت�� األ�ــ�اف، ومــع م�اعــاة ال�                    �اق�ــات ال�ــي جــ�ت فــي                                                                                             وال�ق��ــة وال����ل�ج�ــة واله��ــة الف���ــة لل��ف�

   مـع   و   )                      االج��اعـات غ�ـ� ال�سـ��ة (                                             ال��ف� األول، وال�ـ�ول ال�ـاني فـي ال��فـ� ال�ـاني             ��ا في ذل�                            االج��اع األول للف��� العامل، 
                                                                                                 �ــ���ات ال�فا����ــة ال��ق�ــة، إعــ�اد خ�ــة ع�ــل تف�ــ�ل�ة، ����قــة تــ�ازن بــ�� األهــ�اف ال�الثــة لالتفا��ــة، ووفقــا   ال            االســ�فادة مــ� 

          ل ال��ــاور                              لل��ــاورات وحلقــات الع�ــل، ووســائ   ا         اســ��ات���   ا                 ، ال�ــي تعــ�ض مفه�مــ  34 /  14                          � ال���ــ�ص عل�هــا فــي ال�قــ�ر       لل��ــاد
                                                                                       � ����ة إشـ�اك األ�ـ�اف واآلخـ��� فـي �ـل اج��ـاع أو م�ـاورة، مـع االع�ـ�اف �ـأن ال��فـ� سـ���ن وث�قـة  ئ   ��ا                األخ��، وت�ل�� و 

  ،     2020            ل�ــا �عــ� عــام                                          فــي إعــ�اد اإل�ــار العــال�ي لل��ــ�ع ال���لــ�جي                                                ح�ــة ومــع ت�ضــ�ح ��ــ� ســ��� ال��ــ� فــي �ــل مــ� ال���جــات
  ؛    2019             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    24                                     إلى ال�ل�ة غ�� ال�س��ة ال�ي س�عق� في    ا       وتق���ه

ــ      یــ�ع� - 7 ــ� والف��ــ� العامــل ال�ف�ــ�ح    ة             اله��ــة الف���                                                                                       لل��ــ�رة العل��ــة وال�ق��ــة وال����ل�ج�ــة، واله��ــة الف���ــة لل��ف�
                                                                                     واألح�ام ال���لة إلى إج�اء ال�هام ال��فـ� عل�هـا، ��ـا فـي ذلـ� تلـ� ال�هـام ال��ـار إل�هـا فـي   )  � ( 8      ل�ادة  ل               الع���ة ال���� 

                                                                                                                   ال��ف� ال�اني و�حالة إلى ع�ا�ة الف��ـ� العامـل أ�ـة ت�صـ�ات إضـا��ة ذات صـلة �اإل�ـار العـال�ي لل��ـ�ع ال���لـ�جي ل�ـا �عـ� عـام 
        ال�ق�ـ��       تق��ـ�                     مـع اإلشـارة إلـى ن�ـائج          ، وخ��صـا                        ل�ـام� ع�ـ� ل�ـ�ت�� األ�ـ�اف                                   ال�ي ت��أ ع� م�اوالته� ق�ـل االج��ـاع ا      2020

ــ�� أ                                          لل��ــ�ع ال���لــ�جي وخــ�مات الــ��� اإل���ل�ج�ــة         العــال�ي                                                          ه ال���ــ� ال��ــ�مي الــ�ولي للعلــ�م وال��اســات فــي م�ــال ال��ــ�ع   عــ�       ال
  :                                 ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

                                                                                        اله��ــة الف���ــة لل��ــ�رة العل��ــة وال�ق��ــة وال����ل�ج�ــة إلــى تقــ��� ع�اصــ� ���ــ�ص اإلرشــادات حــ�ل       یــ�ع�   ) أ (
                                        ، وم�ش�ات، وخ��� أساس، وأ�� ال�ص�، ال�ـي                                                  وقابلة لل��اس ود��قة وواق��ة وم��دة ال��ة ال�م��ة      م��دة             وأه�اف ذ��ة       غا�ات 

                                                        ق�� ال�غ��� ال����لي، ض�� ن�اق األه�اف ال�الثة لالتفا��ة؛  ت�       م� أجل                                             ت�عل� �ال�وافع وراء فق�ان ال���ع ال���ل�جي، 
ـــ�ع�   ) ب ( ـــ�ح الع�ـــ��ة       ی ـــى ال��ـــ� فـــي   )  � ( 8      ل�ـــادة  ل       ال���ـــ�                               الف��ـــ� العامـــل ال�ف�                                  واألح�ـــام ال���ـــلة بهـــا إل

                                                    ال��ان� ذات ال�لة ع�� إع�اد ب�نامج ع�له ال���ق�لي؛
                                              ى أن یــ�رج فـي تق��ـ�ه إلــى االج��ـاع ال�الـ� لله��ــة                                              الف��ـ� االس��ــار� غ�ـ� ال�سـ�ي ال�ع�ــي �ـال�ع��� إلـ      یـ�ع�   ) ج (

  ؛                                          الف���ة لل��ف�� مق��حات مل��سة ح�� االق��اء
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                                                                س����ا الس��ـافة حلقـة ع�ـل ���ا�عـة ل�لقـة الع�ـل ال��ـاور�ة لالتفا��ـات       ح��مة                  �الع�ض ال�ق�م م�       ی�ح� - 8
ــال���ع ال���لــ�جي ��ــأن اإل    ال��     12    إلــى     10                      ، ال��عقــ�ة فــي بــ�ن، مــ�     2020        �عــ� عــام                                  �ــار العــال�ي لل��ــ�ع ال���لــ�جي ل�ــا                               علقــة �

  ؛    2019       ح���ان  /     ی�ن�ه

                                                                                                  ال�ـ�ی�ة ال��ف���ــة ل��نـامج األمــ� ال���ـ�ة لل���ــة، ��ـف�ها رئ��ـة لف��ــ� اإلدارة ال����ـة فــي األمـ� ال���ــ�ة،      یـ�ع�  - 9
                             العـال�ي لل��ـ�ع ال���لـ�جي ل�ـا                                                                                        و�ال�عاون مع أع�اء الف���، إلى ت���� م�اه�ة م���مـة األمـ� ال���ـ�ة فـي إعـ�اد وت�ف�ـ� اإل�ـار

  ؛    2020        �ع� عام 

                                                         تقــ��� مــ�خالت إلعــ�اد اإل�ــار العــال�ي لل��ــ�ع ال���لــ�جي ل�ــا �عــ�     فــي        ال�ار�ــة          الع�ل�ــات       م��لــف        �أه��ــة      ّ �قــ�ّ  -  10
             ح�� االق��اء؛                         وذل� ل��� الف��� العامل،   ،     2020    عام 

                ، ت�ـــ�ی� القائ�ـــة             مـــ�ت�� األ�ـــ�اف      م��ـــ�                             ألم��ـــة ال��ف���ـــة، �ال��ـــاور مـــع                    �ئ��ـــ�� ال��ـــار��� وا  ال          ��لـــ� إلـــى -  11
  ؛    2020           ما �ع� عام       إل�ار              ال��قع ال���ي                  ورة و�تاح�ها على                                    ال��ج�دة في ال��ف� ال�اني ح�� ال�� 

ال�ق�م ال���ز �ام ع� ن��ام�ت�� األ��اف م��� ال�ئ���� ال��ار��� واألم��ة ال��ف���ة إعالم ��ل� إلى  -12
، ��ا في ذل� ما ی�عل� �االح��اجات ال�ال�ة، 2020ل�ا �ع� عام  في ال�����ات ن�� إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي

 .2020لع�ل�ة إ�ار ما �ع� عام  وت��ی� ال��قع ال���ي
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  ال��ف� األول

  1ل��اصلة ال��اق�ة 2020ل�ا �ع� عام لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي الع�اص� ال����لة 
  مق�مة  -  أوال

. 2020ل�ا �ع� عام إل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ا إع�ادال��اق�ات ��أن ل��اصلة ت���� إج�اء ع�ت ه�ه ال����ة  ُ أ   -1
ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ف��ح الع���ة الللف��� العامل ال�ئ��ان ال��ار�ان ���غي أن ی��� و 

ل�ا �ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي �اإلع�ها في ه�ا ال�ق��� ع�� إع�اد م��� م� ال�ثائ� ال��علقة       ُ    ال�ي أ ع�بفي اآلراء  2020
ة على أنها تع�ي أنه ت� ال��صل ال��ائل ال��ارة في ه�ه ال����   ُ       ی ��� إلى، ی��غي أال ومع ذل�. للف��� العامل �2020ع� عام 

، ی��غي ال��� في ه�ه ال����ة إلى جان� ال��انات ال�س��ة ال�ي أدل� بها وعالوة على ذل�. أ� م�ألة مع��ة إلى اتفاق ��أن
 .ت�ل م�لها أنال�ق��د م�ها ل�� ، و ل االج��اع األول للف��� العاملاأل��اف خال

ا على / أدناه ذات صلة و ال�اردة األق�امق� ت��ن �ع� الق�ا�ا ال��ارة في و  -2                                ً       أو ت�ضع ت�� ع�او�� م��لفة اع��اد 
�ار اإلل��ه�ل ال��اق�ات ال���ق�ل�ة ح�ل و . 2020ل�ا �ع� عام اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ك���ة ت��ر ال��اق�ات ح�ل 

 .ع�اص� ال����لة لإل�ار���ل ت����ي للی��غي إع�اد ، 2020ل�ا �ع� عام العال�ي لل���ع ال���ل�جي 

  ال��اق�ةل��اصلة  2020الع�اص� ال����لة إل�ار ال���ع ال���ل�جي العال�ي ل�ا �ع� عام   -  ثان�ا
 األساس ال���قي وال��اق  -ألف 

 :ت��اولالق�ا�ا ال����لة ال�ي 

  أه��ة ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي؛  )1(
  ال���ل�جي واآلثار ال���ت�ة على ذل� �ال���ة ل�فاه اإلن�ان؛ال�الة ال�اه�ة لل���ع   )2(
  ال�اجة إلى ال���ح في م�اجهة ال����ات ال�ال�ة ال�ي ت�اجه ال���ع ال���ل�جي؛  )3(
  ال���ع ال���ل�جي؛ لفق�انال�وافع ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة   )4(
  2؛ال�غ��� ال����لي  )5(
  3؛ن���ة ال�غ���  )6(
  4؛��اد�ال  )7(
  ؛ت���ات ال��ف��  )8(

                                                      
م� ج�ول األع�ال ل��ء  4ال�ه�د ال�ي ب�لها ال�ئ��ان ال��ار�ان ح�ل ف��� ال��اق�ة ال�ع�ي �ال��� ل� ی�� ال�فاوض ح�ل ال����ة ال�ال�ة، وهي تع��   1

ل�ع��الت ، وهي ال ت��ر ح��ا م��قا على حق�ق األ��اف في إج�اء ال���� م� ا2020ص�اغة ع�اص� إل�ار عال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
و���غي ق�اءة ال����ة في ض�ء اآلراء ال�ي أع�ب ع�ها األ��اف وال��اق��ن في االج��اع األول للف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ال�ع�ي . واإلضافات

  .ق��� ذل� االج��اع، ومع ت2019آب /أغ��� 30إلى  27، ال��عق� في ن��و�ي في الف��ة م� �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
  .�ل�� �ع� األ��اف فه�ا واض�ا للف�ق ب�� ال�غ��� ال����لي ون���ة ال�غ��� 2
وعالوة على ذل�، ت�غ� �ع� األ��اف اس��عاد ن���ة  .إل�ه ت���            ً                 أو �ل�� م���ا  م� ال��ض�ح ل�ا /� األ��اف ت���� ن���ة ال�غ��� ول� ت��� �ع 3

  .ال�غ��� م� ه�ا ال��ء م� اإل�ار
  .س����� عل�هاأو �ل�� ال���� م� ال�فاص�ل ح�ل ما /�� �ع� األ��اف ت���� ال��اد� ول� ت�  4
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ل���� ال���مي لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�� أع�ه اال�ق��� العال�ي تق��� ن�ائج   )9(
  .في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات األخ�� ذات ال�لة ال�ولي للعل�م وال��اسات

  2050رؤ�ة عام   -�اء 
 :ت��اولال�ي الق�ا�ا ال����لة   ) أ(

ل���ع ال���ل�جي العال�ي ل �اراإل                                  ً      لل���ع ال���ل�جي ذات صلة وس���ن ج�ء ا م�  2050 عام ت�ل رؤ�ة  )1(
  ؛)14/2  ً          وفق ا لل�ق�ر ( 2020ل�ا �ع� عام 

العال�ي  �اراإلأج�اء أخ�� م�  إع�اد لالس��شاد بها في 2050 عام ���� اس���ام ع�اص� رؤ�ة  )2(
  ؛�2020ع� عام ل�ا ل���ع ال���ل�جي ل

 عام ب�ؤ�ة 2020ل�ا �ع� عام ل���ع ال���ل�جي العال�ي ل �ارلإلق� ی��ل� ر�� الع�اص� األخ��   )3(
  ؛2030األ�� ال�م��ة ل�ا �ع� عام  ال��� في 2050

  5.للق�ا�ا ال���لفة ال�ي تعال�ها       ً تف���ا  لل���ع ال���ل�جي  2050 عام ق� ی��ل� فه� أف�ل ل�ؤ�ة  )4(
 6وال�عال�اله�ف األعلى أو / و 2030مه�ة عام   -ج�� 

 :ت��اولالق�ا�ا ال����لة ال�ي   ) أ(

  ؛2030ال���ع ال���ل�جي ��ل�ل عام  7ب�ان ع� حالة  )1(
  ؛ب�ان م�جه ن�� الع�ل ی�عل� �ال�غ��� ال��ل�ب  )2(
  8؛ال�عال�  )3(
  ؛��األه�اف ال�الثة لالتفا��ة وال��وت���ل  )4(
وت�ان و���عاد و�����م ب�ش�،  �ف� ُ �  و ال���ع ال���ل�جي  ُ  ّ  � �� �( 2050 عام إلى ع�اص� رؤ�ة االس��اد  )5(

  9؛)خ�مات ال��ام اإل���ل�جي
  ؛2030لل���ع ال���ل�جي في عام  ال����دةال�الة   )6(
  االس���ام ال����ام؛  )7(
  10االس�هالك واإلن�اج ال����امان؛  )8(

                                                      
 ���رة أو ش�حها تف���هاورأ� ال�ع� اآلخ� أنه إذا ت� . تف���ا�ان� واض�ة ��ا ��ه ال�فا�ة وال ت��ل�  2050 عام �ع� األ��اف أن رؤ�ة رأ� 5

  .وال��اق �األساس ال���قيال��عل�  2020أك��، ����� ال��ام ب�ل� في ع��� ال���ع ال���ل�جي العال�ي ل�ا �ع� عام 
أو / مه�ة و 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل �ارإلأع��� األ��اف ع� م���عة م� وجهات ال��� ح�ل ما إذا �ان ��� أن ���ن ل 6

ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل �اراإلرأ� ال�ع� أن و . ألح� ال��ارات ال�الثة �أی��ع� م����ات م�فاوتة م� ال ���وأع ،أو معال�/ ه�ف و
  .م�ه� خ�ار��م��ج م�  ع��� ُ ی   أو ال��ارات ال�الثة ع��� ُ ت  أن  ی��غيورأ� ال�ع� أنه . فق� ��� أن ی���� أح� ه�ه ال��ارات 2020

  .2020في س�اق ه�ا الع��� م� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  �ال�الة�ع� األ��اف إلى ال�اجة إلى ت��ی� ال�ق��د أشار  7
. اإل�ار ال�� ���� إلى األساس ال���قي وال��اق ع���، ���� أن ت�ع�� في 2050أن ال�عال�، على س��ل ال��ال ح�ى عام � �ع� األ��اف رأ 8

  .لى ذل�، ی�غ� �ع� األ��اف إضافة ال���� وال����� القائ��� على ال��� اإل���ل�ج�ة إلى ه�ا الع��� م� اإل�اروعالوة ع
  .الل��ق� ����  2020في ه�ا الع��� م� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  2050عام �ع� األ��اف أن ت��ار رؤ�ة  رأ� 9

و��غ� . 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل �اراإلوال�عال� في  األعلى أو اله�ف/ ه�ا ���ء م� ال�ه�ة و��اف إدراج ل� ت��� �ع� األ 10
  .�ع� األ��اف إعادة ص�اغ�ها ل����� أ��ا ال�ع���
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  11أه�اف ال����ة ال����امة؛  )9(
  ؛معال�ة ال�وافع وراء فق�ان ال���ع ال���ل�جي  )10(
  ؛ال���� الفعال مع تغ�� ال��اخ  )11(
  وقابلة لل��اس؛ قابلة لل��ف��ال�ي ت��ن ل��اصل و ال��ا�ة وال�ه�لة م� أجل ا  )12(
  .حالة ال�غ��أث�� ن��ذج االس��ا�ة ل  )13(

 األه�اف والغا�ات واأله�اف الف���ة وال��ش�ات  -دال 

 13 ،12أن ت�ع�� في األه�اف ����الق�ا�ا ال����لة ال�ي   ) أ(

 ؛)ال���ل وتقاس� ال��افعو االس���ام ال����ام، و ال�ف�، (ثالثة أه�اف لالتفا��ة  )1(

 ال��وت���الن؛ )2(

وت�ان و���عاد و�����م ب�ش�،  �ف� ُ �  و ال���ع ال���ل�جي  ُ  ّ  � �� �( 2050 عام إلى ع�اص� رؤ�ة االس��اد )3(
 ؛)اإل���ل�جيخ�مات ال��ام 

الس�غالل ، واراغ��ات في اس���ام األراضي وال��ال�(ال���ع ال���ل�جي  فق�انوراء خ��ة دوافع م�اش�ة  )4(
ال�ق��� تق��� ال����رة في ) األن�اع الغ���ة ات، وغ�و ال��اش� لل�ائ�ات ال��ة، وتغ�� ال��اخ، وال�ل�ث

ال�� أع�ه ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م  ة�ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ل���ع ال��ع� االعال�ي 
 14؛وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

ال�ق��� تق��� ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� الع�امل ال����رة في  فق�انوراء ال�وافع غ�� ال��اش�ة  )5(
ال���مي ال�ولي للعل�م  ال�� أع�ه ال���� �ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةل���ع ال��ع� االعال�ي 

أن�ا� اإلن�اج واالس�هالك، ع�د ( �ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةوال��اسات في م�ال ال���ع ال��
 ال����ة��ل�ة م� خالل االب��ارات ال����ل�ج�ة والو ال��ان، ال�ی�ام�ات واالت�اهات، ال��ارة، 

 15؛)العال��ة

 16؛ت���� ال��ف��/ ت���� )6(

 ؛ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جيم� ن��ة  ال�ام� اإلص�ار اس���اجاتالس��شاد �ا )7(

                                                      
العال�ي لل���ع ال���ل�جي في إ�ار ه�ا الع��� م� اإل�ار  ی�ع�� ذل�أو ��� ���� أن / وما �ع��ه ذل� ��أن  اكان �ع� األ��اف غ�� واض� 11

  .2020ل�ا �ع� عام 
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� العال�ي ل �ارإلالح� �ع� األ��اف أن ال��اغة م�ل��ة ل��ح العالقة ب�� األه�اف والغا�ات واأله�اف الف���ة ال����ة ل 12

ول�ح� . ���2020ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي لل�ار اإلوت���� أه�اف  ���لةال�ع� أنه ���� اس���ام األه�اف لل��اع�ة في  رأ�و . 2020عام 
ا أن األه�اف والغا�ات م��ا��ة   .   ً                            أ�� 

  .�ل� �ع� األ��اف إدراج مفه�م ال�ع��� في ه�ا الع��� م� اإل�ار 13
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل �اراإلفق�ان ال���ع ال���ل�جي ی��غي أن ت�ع�� في ع��� وراء �ع� األ��اف أن ال�وافع ال��اش�ة  �رأ 14

  .وال��اق ول�� �أه�اف �األساس ال���قيال��عل�  2020
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل �اراإلفق�ان ال���ع ال���ل�جي ی��غي أن ت�ع�� في ع��� وراء �ع� األ��اف أن ال�وافع غ�� ال��اش�ة  رأ� 15

  .ول�� �أه�اف لع�م ت�اوز وال�ة االتفا��ةوال��اق  �األساس ال���قيال��عل�  2020
الق�ا�ا ال��علقة �ال��ف�� ق� ال ت��ن ه�اك حاجة إلى انع�اسها �أه�اف في اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ع� األ��اف أن  رأ� 16

2020.  
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 ال��ف�� )8(

 :الغا�اتالق�ا�ا ال����لة ال�ي ���� أن ت�ع�� في 

 ؛ول�� ���� ت����ها ب�ا�ة��ق�ة  أ��ي لل���ع ال���ل�جيال��ض�عات م� أه�اف ی��غي أن ت����   )1(

 ؛م��دة وقابلة لل��اس وقابلة لل��ق�� وقائ�ة على ال��ائج وم��دة زم��ای��غي أن ت��ن األه�اف   )2(

التفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف ة ال��فعة مع اوم��ادل ةوم��افق ة وم����ةم��قی��غي أن ت��ن   )3(
 ؛األخ�� ذات ال�لةوالع�ل�ات 

 ؛الع�ل�ات األخ��  ی��غي أال ت�د� إلى ازدواج ال�ه�د مع  )4(

 ؛ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جيال�ام� م� ن��ة غي أن ت���ش� �اإلص�ار ی��  )5(

 17:الف���ة الغا�اتالق�ا�ا ال����لة ال�ي ���� أن ت�ع�� في 

 ؛الغا�اتع�اص� أك�� ت��ی�ا م�  ی��غي أن ت��اول  )1(

 :الق�ا�ا ال����لة ال�ي ���� أن ت�ع�� في ال��ش�ات

وم�ش�ات خ�ة ال����ة ال����امة لعام  ،ال�ال�ة ال�ي ح�دها م�ت�� األ��افاس���ام ال��ش�ات ی��غي   )1(
ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع وال��ش�ات ال�����مة في تق���ات  ،2030

��ش�ات ال���ع ال�ع��ة ���اكة الوال��ش�ات ال���دة م� خالل  ،ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
 ؛ال���زال�ق�م رص� م� أجل  ب�ا�ةال���ل�جي والع�ل�ات األخ�� ذات ال�لة ��ق�ة 

أه�اف اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ت��ی� وق� نف� ی��غي ت��ی� ال��ش�ات وخ��� األساس في   )2(
 ؛2020ل�ا �ع� عام 

ل���ع ل�ار العال�ي اإلاع��اد  �ع�ساس قائ�ة ال��ش�ات وخ��� األ ��أن اس�ع�اضی��غي وضع أح�ام   )3(
 .الزمةت����ات  ةم� أجل إج�اء أ� 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 18وسائل ال��ف�� وال��وف ال������ة  -هاء 

 :ال�ي ت��اولالق�ا�ا ال����لة   )أ(

 ؛ال��ارد ح�� )1(

 ؛ت�ف�� ال��ارد ال�ال�ة )2(

 ؛اآلل�ة ال�ال�ة )3(

 ب�اء الق�رات؛ )4(

 ؛ال�عارف ال�قل���ة واالس���ام ال�أل�ف ال����ام )5(

                                                      
نها أشارت أ��ا إلى أنه في حالة وضع ع�د صغ�� م� الغا�ات، فق� غ�� أ. أشار �ع� األ��اف إلى أن الغا�ات الف���ة ق� ال ت��ن ض�ور�ة 17

  .ت��ن ه�اك حاجة إلى غا�ات ف���ة لل�ع��� ع� ج��ع الق�ا�ا ال��ل��ة
أو ت�ع�� في /���� أن ت��ن الق�ا�ا ال����لة ال���دة في إ�ار ه�ا الع��� ذات صلة أ��ا �ع��� اإل�ار ال��عل� �الق�ا�ا وال�هج ال�املة و 18

  .2020األه�اف والغا�ات ح�� ���قة ص�اغ�ها في اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
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��ا في ذل� العل�م ال�����ة واالج��ا��ة وال�روس  ،ذات ال�لة ال�عارفالعل�م واألدلة م� ن��  )6(

 ؛ح�ى اآلن ال���فادة م� ت�ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها

 ؛ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا )7(

 ؛وت�ادل ال�عل�مات تهاو�دار  �عارفت�ل�� ال )8(

 ؛ال����ةز�ادة االت�ال و  )9(

 ؛األخ�� ذات ال�لةوالع�ل�ات تع��� أوجه ال�آزر مع االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف  )10(

ت���ع ز�ادة م�ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال��اء وال��اب وال����ع ال��ني  )11(
 ؛األكاد���ة والعل��ة في ال��ف�� اله��اتال����ة والق�اع ال�اص و  وال�ل�ات ال��ل�ة ودون 

 ؛ل�ق���إزاء ا   ُ            وال� هج ال�املة  19،رأس ال�ال ال���عي وم�اس�ة ،ال��اس�ةم و � ال��اب�� القائ�ة على العل )12(

 20؛ال����ة وع�ل�ات ال��اسات ال����ةتع���  )13(

 ؛ةاإلدارة القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج� )14(

 ؛االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي )15(

 .في ن�اق االتفا��ة الع�امل ال�افعة لل�غ��� ال���لي )16(

 22 ،21هج ال�املة            ُ الق�ا�ا وال�    -واو 

 :ال�ي ت��اولالق�ا�ا ال����لة  )أ(

وم�ای� األس�اك وت���ة األح�اء ال�ائ�ة وال��احة  ال��اجةلق�ا�ا ال��علقة �ال�راعة و لال س��ا و  ،ال�ع���  )1(
 ت��اول���� أن ال�ي و  ،ال��ه��ق�اع و  ال��اعات ال����ل�ة وال�اقة وال�ع�ی� وال���ة ال����ة وق�اع

 ؛ال���ع ال���ل�جي ال�ي ی�ع�ض لهاكل م� ال�غ�� ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة 

 ؛لالع��ارات ال���ان�ةج ال������ة ه                                       ُ ال��اواة ب�� ال����� وت���� ال��أة وال�    )2(

 ؛ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  )3(

 ؛هج القائ�ة على ال�ق�ق    ُ ال�    )4(

 ؛ال��اكات  )5(

 ؛اإلن�اف ب�� األج�ال  )6(

 .االت�ال  )7(

                                                      
  .ی��� �ع� األ��اف إدراج إشارات إلى م�اس�ة رأس ال�ال ال���عي ل� 19
  .2020عام  ول� ت��� إدراجه في اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� ش�ی� الع��م�ةشع� �ع� األ��اف أن ه�ا ال���  20
، م�ال في ����2020 أن ت�ع�� الق�ا�ا ال��ار إل�ها في ه�ا الق�� أ��ا في ع�اص� أخ�� م� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  21

أنه ال ی��غي اع��ار وأشار �ع� األ��اف إلى . ال��عل� ب�سائل ال��ف�� وال��وف ال������ة، ح�� ���قة ص�اغ�ها الع���األه�اف أو الغا�ات أو في 
  .ه�ه الق�ا�ا ق�ا�ا هام��ة

  .اق��ح �ع� األ��اف إضافة آل�ة ال�عاون ال��ع�دة األ��اف إلى ه�ا الع��� م� اإل�ار 22
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 23ال�ص� واإل�الغة لل��ف�� و شفافآل�ة   - زا� 

 :ال�ي ت��اولالق�ا�ا ال����لة   )أ(

االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي وتع���ها �اع��ارها اآلل�ة ال�ئ���ة ال�فا� على   )1(
 ؛ل��ف�� االتفا��ة على ال����� ال���ي

 ؛الس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جياإلرشادات ال��جهة إلى اتع���   )2(

 ؛هاوتع���  ال�قار�� ال����ة االس��اد إلى  )3(

 س��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جياالل�قار�� ال����ة و ب�� ات���� قابل�ة ال�قارنة   )4(
 ؛تهاوج�د

 ؛ال�آزر ب�� ع�ل�ات اإل�الغ داخل االتفا��ة وخارجها/ت���� االت�اق  )5(

 ؛م����ة ون�� إ�الغ ن��ذج�ة إ�الغأ��  ل�ضعت���� ال�عاون ب�� االتفا��ات   )6(

 ؛األخ��  ال���فادة م� االتفا��ة وال���ك ال����ة ال�ول�ة ال�روس  )7(

 ؛2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام م� اإل�ار العال�ي لالعالقة ب�� ه�ا الع��� والع�اص� األخ��   )8(

 ؛ال�ص�  )9(

 24؛االل��امات ال����ة  )10(

 25؛آل�ات االم��ال وال�فا��ة  )11(

اس�ع�اض وع�ل�ة  ،ل���ع ال���ل�جيلشفاف وعال�ي  ج�دو  ،وال��ق� ن�� ال��اس واإل�الغ واالس�ع�اض  )12(
 26؛وم��اع�ة م��قةو  م��ام�ةت��ار�ة و 

  .���ج� االتفا��ة ،��ا في ذل� اس�ع�اض ال���اء ،ع�ل�ات االس�ع�اض ال�ال�ة  )13(
  .ال��ج�ه  )14(

                                                      
ك�ا . واق��اح آخ� ه� ���ل ال��ف��. �اف� على ه�ا ال���لحیغ�� أن �ع� األ��اف ل� . ق��اح آخ� ��أن ع��ان ه�ا الع��� ه� إ�ار ال��اءلةا 23

  .ت� ال�أك�� على أن أ� آل�ات ی��غي أال ت��ن عقاب�ة بل أن ته�ف إلى دع� ال��ف��
ال��عل� ب�سائل  2020رأ� �ع� األ��اف أن االل��امات ال����ة س��ع�� ���رة أف�ل في ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  24

وأشارت أ��اف أخ�� إلى ال�اجة إلى إرشادات . إلى أنها ال تفه� �ال���ی� مع�ى ه�ا ال���لحوأشارت أ��اف أخ�� . ال��ف�� وال��وف ال������ة
، ب���ا رأت ��الف ال�ولك�ا أع�ب �ع� األ��اف ع� رأ� مفاده أن االل��امات ال����ة ت�� ال�هات الفاعلة . واض�ة ��أن االل��امات ال����ة

. لالل��امات ال�اردة في االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي �����ال�مات ال����ة أ��اف أخ�� أنها ���� أن ت��ن ذات صلة �ال��
  .ض االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي                                                        ّ ورأت أ��اف أخ�� أن االل��امات ال����ة ال����ة ���� أن تق�  

واع��ض� . غ�� واضح 2020س�اق اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  أشار �ع� األ��اف إلى أن الغ�ض م� آل�ة االم��ال في 25
  ".االم��ال"أ��اف أخ�� على �ل�ة 

ك�ا الح� ال�ع� أن ه�ه . رأ� �ع� األ��اف أنه م� األف�ل اإلشارة إلى آل�ة ال��ع�� في الع��� ال��عل� ب�سائل ال��ف�� وال��وف ال������ة 26
  .� على ال��اسات واإل�الغ وال��ق�الق��ة ی��غي أن تق��
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 27و�ذ�اء ال�عي واالس��عاب �اصلال�  - حاء 

 :الع�اص� ال����لة  )أ(

 ؛ل���ع ال���ل�جي نف�هل�ار العال�ي إلاس��ات���ة ات�ال م��قة وشاملة وم����ة ل  )1(

  .اإل�ار ل��ان ات�اقه مع الع�ل�ات واالس��ات���ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة�أن ال�عي � إذ�اء  )2(
  

                                                      
 2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ع��� ���� إدراجها في  ��رأ� �ع� األ��اف أن الق�ا�ا ال�ي ی�� ت�اولها ت�� ه�ا الع� 27

ال��علقة �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�  وأشارت أ��اف أخ�� إلى أن أح�ام االت�ال وال��و�ج. ال�� ی��اول وسائل ال��ف�� وال��وف ال������ة
  .14/34واردة �الفعل في ال�ق�ر  2020عام 
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  ال��ف� ال�اني
  2020قائ�ة أول�ة لالج��اعات، وال��اورات وحلقات الع�ل إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ال�س��ة، ال�ي أص�ر م�ت�� األ��اف ت�ل�فا �عق�هااالج��اعات : 1ال��ول 

ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 28ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

ت���� /أك���� 22-25
، م�ن���ال، 2019 األول
 ك��ا

ف��� االت�ال ال�ع�ي 
ب��وت���ل ق��اج�ة 

 ال���ل�ج�ةلل�المة 

�ار إلاالت�ال �إع�اد م��دة ل���ن ال�المة األح�ائ�ة  ف���ق�م �س    CP-9/7ال�ق�ر   ال�المة األح�ائ�ة
 س��� تق���ه إلى وال�� 202029ال���ع ال���ل�جي العال�ي ل�ا �ع� عام 

ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي االج��اع ال�اني للف��� العامل 
 .2020ل�ا �ع� عام 

  ل��ة
2 

ت���� /ن�ف��� 20-22
، م�ن���ال، 2019 ال�اني
 ك��ا

االج��اع ال�اد� ع�� 
للف��� العامل ال�ف��ح 

ل�ادة ال���� لالع���ة 
واألح�ام ال���لة ) �( 8

اتفا��ة ال���ع  فيبها 
  ال���ل�جي

ال�عارف ال�قل���ة واالب��ارات 
 وال��ارسات

واألح�ام ) �( 8ل�ادة ال���� للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ا ق�م� 14/34ال�ق�ر 
ت�ص�ات إلى االج��اع ال�اني للف��� العامل ���ا ی�عل�  بها ال���لة
�أل�ف ال����ام ال����ل لل�عارف ال�قل���ة، واالس���ام ال �ال�ور

وم�اه�ة الع�ل ال��اعي لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في 
 2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

اج��اع ح��مي 
  دولي

1 

االج��اع نات�ة ع� �ل�ات 
 األول للف��� العامل

) �( 8ل�ادة ال���� للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ا ����س 
في أ� �ل�ات إضا��ة نات�ة ع� االج��اع األول  بها ال���لةواألح�ام 

 العامل للف���ق�م ت�ص��ه إلى االج��اع ال�اني �وس العامل للف���

                                                      
ال�ي تعق� م�اش�ة مع االج��اعات ال�ئ���ة ل�����  –ال��اورات ال��اض���ة : 3ل�ان االتفا��ة و��وت���ل�ها، : 2، )مفاوضات(اج��اع ح��مي دولي، ه��ات ف���ة لالتفا��ة : 1: ���� ال��ع إلى ن�ع االج��اع ال��مع  28

العل��ة وال�ق��ة  ت��ع ���قة ال��غ�ل على ال��� ال�����م في اله��ة الف���ة لل���رة(ل�عال�ة الق�ا�ا ال�اصة مع م�ار�ة م�اس�ة و�قل���ة لل���اء م� األ��اف وال��اق���  –حلقة ع�ل م�اض���ة : 4ال��ار�ة ال�املة، 
  ).قائ�ة ل��� شاملة(اج��اع �ق�ده األ��اف : 5، )وال����ل�ج�ة ألف�قة ال���اء ال����ة وت��� على م�اعاة اخ�الف ال�ال �ال���ة ل�لقات الع�ل األخ�� 

. 2020- 2011 لف��ة�وت���ل ق��اج�ة ���ا�عة لل��ة االس��ات���ة ل��وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة لح�د م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة أ��ا ع�ل�ة ل�ضع خ�ة ت�ف�� م��دة ل�  29
  .في خ�ة ال��ف�� 2020وال ت��قع ه�ه الع�ل�ة أن ی��� الف��� العامل ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
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ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 28ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

ت���� /�ف���ن 25-29
، م�ن���ال، 2019ال�اني
 ك��ا

االج��اع ال�ال� والع��ون 
له��ة الف���ة لل���رة ل

 العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

ال��قعات ال�ام� م�  اإلص�ارس��� ال��� في ال�ق�م ال���ز في إع�اد  14/35ال�ق�ر  العل��ة واألدلةالقاع�ة 
ال����  وم��وع رسائلها واس���اجات تق���ات العال��ة لل���ع ال���ل�جي

ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات 
الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة اله��ة �سل وس�. ال��� اإل���ل�ج�ة

م�اوالتها ت��ج ع� وال����ل�ج�ة إلى الف��� العامل أ�ة ن�ائج أو اس���اجات 
ل�ا �ع�  ل���ع ال���ل�جيالعال�ي ل �ار�إع�اد اإلق� ت��ن ذات صلة ال�ي 
 .ی��� ��ه الف��� العامل�ي ل 2020عام 

اج��اع ح��مي 
  دولي

1 

االج��اع نات�ة ع� �ل�ات 
 األول للف��� العامل

�ل�ات  ةالف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في أ�اله��ة س����  
إضا��ة نات�ة ع� االج��اع األول للف��� العامل وتق�م ت�ص��ها إلى 

 .االج��اع ال�اني للف��� العامل

ش�ا� /ف��ای� 24-28
 ��ن���غ، ال���، 2020

للف��� االج��اع ال�اني 
 العامل

العال�ي  �اراإلن�اق وم���� 
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل

2020 

ل���ع ال���ل�جي ل�ا ل�ار العال�ي اإل ��أن�فاوضات للن� إع�اد ب�ء  14/34ال�ق�ر 
ن �ال�ئ�ال�� أع�ه ااألولي  ال���وعب�اء على  �2020ع� عام 
 .ناال��ار�

اج��اع ح��مي 
  دولي

1 

آذار /مارس 20إلى  17
 ، م�ن���ال، ���ا2020

ف��� ال���اء ال�ق���� 
ال���� ال�ع�ي 

 ال��ل�ل ال�ق�ي�عل�مات �

�ق�م ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� ال��سع ال�ع�ي ��عل�مات ال��ل�ل  14/20ال�ق�ر  معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي
ال�ق�ي ت�ص�ات ح�ل ����ة معال�ة معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن 

���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي لل �اراإل رد ال�راث�ة في س�اقال��ا
ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي ، إلى االج��اع ال�ال� للف��� العامل 2020

 2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ل��ة
2 

 ن��ان/أب��ل 21-23
 ، م�ن���ال، ���ا2020

ل��ة االم��ال ���ج� 
 ب�وت���ل ناغ��ا

ال���ل /ناغ��اب�وت���ل 
 وتقاس� ال��افع

 ت��� ل��ة االم��ال في ����ة دع� وتع��� االم��ال ل��وت���ل ناغ��ا في NP-3/15ال�ق�ر 
م وق� تق�. 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل �ارس�اق اإل

ال�ع�ي �اإل�ار  ��ة ت�ص�ات إلى االج��اع ال�ال� للف��� العاملللا
 2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ل��ة
2 
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ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 28ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

، 2020 أ�ار/مای� 18-23
 م�ن���ال، ���ا

االج��اع ال�ا�ع والع��ون 
له��ة الف���ة لل���رة ل

 العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

 ال��ق� م� األه�اف والغا�ات
وخ��� األساس  وال��ش�ات

 و��ار ال�ص�

ه��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في ن�ائج ال���� س 14/35ال�ق�ر 
واس��ادا إلى ذل� س�ق�م ب�ق��� االج��اع�� األول وال�اني للف��� العامل، 
ل���ع ال���ل�جي العال�ي لإل�ار لت�ص�ات ��أن الع�اص� العل��ة وال�ق��ة 

ال�ع�ي �اإل�ار  إلى االج��اع ال�ال� للف��� العامل 2020ل�ا �ع� عام 
 2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

اج��اع ح��مي 
  دولي

1 

 اتاج��اعنات�ة ع� �ل�ات 
 لف��� العاملا

�ل�ات  ةه��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في أ�ال���� س 
�ق�م ت�ص��ها إلى سنات�ة ع� االج��اع�� األول وال�اني للف��� العامل و 

ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي  االج��اع ال�ال� للف��� العامل
 2020ل�ا �ع� عام 

، 2020 أ�ار/مای� 25-30
 م�ن���ال، ���ا

له��ة االج��اع ال�ال� ل
 الف���ة لل��ف��

س���� اله��ة الف���ة لل��ف�� في ن�ائج ع�ل ف��� م� ال���اء إلع�اد  14/22ال�ق�ر  ح�� ال��ارد
س�اق  ال��ارد في ح��تقار�� ع� الع�ی� م� الق�ا�ا ال��علقة �ع��� 

م ت�ص�ات �ق�سو  2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ���ع العال�ي لل �اراإل
ال�ي لل���ع ال�ع�ي �اإل�ار الع إلى االج��اع ال�ال� للف��� العامل

 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

اج��اع ح��مي 
  دولي

1 

س���� اله��ة الف���ة لل��ف�� في تقار�� ف��� ال���اء ال���أ ���ج�  14/23ال�ق�ر ال�ال�ةل�ة اآل
االج��اع ال�ال�  األ��اف وتق�م ت�ص�ات إلى ءو��ل� آرا 14/23ال�ق�ر 

لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي للف��� العامل 
2020 
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ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 28ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

س���� اله��ة الف���ة لل��ف�� في تق��� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي  14/3ال�ق�ر  ال�ع���
نهج اس��ات��ي ���ل األجل وضع ال�ع�ي ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي ��أن 

 ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عامالعال�ي ل �ارلإلع�اص� تع��� الو  ،ل�ع���ل
م� االج��اع األول للف��� العامل  ، واالس��ا�ة أل� �ل�ات2020

، واالج��اع 2020ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� ال�اني للف��� العامل 

ل�ع�ي ااالج��اع ال�ال� للف��� العامل  وتق��� ت�ص�ات إلى، 2020عام 
 �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

له��ة الف���ة لل��ف�� في اس�ع�اض ت�ف�� خ�ة الع�ل ال���ان�ة ا ����س 14/18ال�ق�ر  تع��� م�اعاة ال����ر ال���اني
اله��ة  تق�م���ء م� ه�ه ال��اوالت، ���� أن و . 2020-2015للف��ة 

ا ت�ص�ة ��أن إع�اد اس��ات���ة أو خ�ة ج��ان�ة                     ً                                             الف���ة لل��ف�� أ�� 
 .2020 عام ج�ی�ة لف��ة ما �ع�

إدارة ال�عارف في إ�ار االتفا��ة 
 و��وت���ل�ها

في الع�اص� ال����لة ال��علقة  له��ة الف���ة لل��ف��ا ���ت م� ال���قع أن 14/25ال�ق�ر 
 م ت�ص�ات إلى�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها وتق��إدارة ال�عارف في إ

ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي االج��اع ال�ال� للف��� العامل 
 2020ل�ا �ع� عام 

 ف� اإل�الغ ال���يات�ق�� ت� 
 في إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها

له��ة الف���ة لل��ف�� في م���عة م� الق�ا�ا ا ���ت م� ال���قع أن أن 14/27ال�ق�ر 
���ء م� ه�ه و . ال��علقة �اإل�الغ ال���ي ���ج� االتفا��ة و��وت���ل�ها

ا  �سائل الت�ص�ة ��أن  تق���                                         ً  ال��اوالت، ���� لله��ة الف���ة لل��ف�� أ�� 
 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل�ار اإلالس�ع�اض ت�ف�� 

 .آل�ات ال��اءلةوتع��� 
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ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 28ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

س���� اله��ة الف���ة لل��ف�� في خ�ارات ل�ع��� آل�ات االس�ع�اض،  14/29ال�ق�ر  آل�ات االس�ع�اض ال����لة
ا ع�ل�ة و . به�ف تع��� ت�ف�� االتفا��ة                                  ً        س����� اله��ة الف���ة لل��ف�� أ�� 

م� خالل م���� مف��ح الع���ة في اس�ع�اض ال�ي �ق�دها ال��ف 
ق� تق�م اله��ة واس��ادا إلى ذل�، . له��ة الف���ة لل��ف��الج��اع ال�ال� لا

الف���ة لل��ف�� ت�ص�ة إلى الف��� العامل ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع 
�ي في اج��اعه ال�ال� ��أن ه�ه ال��ألة ل 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 .ف�های��� 

�� ج��اعنات�ة ع� اال �ل�ات
 لف��� العاملوال�اني لاألول 

�ل�ات نات�ة ع� االج��اع�� األول  ةس���� اله��ة الف���ة لل��ف�� في أ� 
 وال�اني للف��� العامل وتق�م ت�ص�اتها إلى االج��اع ال�ال� للف��� العامل

، ��ا في 2020ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
الس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة ذل� اإلرشادات ال����لة ��أن ا

 � لل���ع ال���ل�جي وت�اول آل�ات ال��ف�� األخ� 

 ت��ز/هی�ل� 27-31
 ، ��ل�م��ا�الي، 2020

االج��اع ال�ال� للف��� 
 العامل

أع�اله ال�ا�قة وع�ل اله��ات الف���ة وال��اورات األخ��، اس��ادا إلى  14/34ال�ق�ر  
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� العال�ي ل �اراإل ن� �إع�ادس�ق�م الف��� العامل 

 .ی��� ��ه م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��ل�ي  2020عام 

اج��اع ح��مي 
  دولي

1 
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  ال��اورات وحلقات الع�ل األخ�� : 2ال��ول 

ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

ت���� األول /ك����أ 30
ت���� ال�اني /ن�ف��� 1إلى 

، ر�� د� جان��و، 2019
 ال��از�ل

حلقة ع�ل م�اض���ة ��أن 
 اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة

ال�ع�ي االج��اع ال�اني للف��� العامل  إلىحلقة الع�ل س��اح تق���   اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة
 .2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �اإل�ار العال�ي 

حلقة ع�ل 
  م�اض���ة

4 

ت���� /ن�ف��� 13-15
، م�ن���ال، 2019ال�اني 

 ك��ا

م�اض���ة ��أن  حلقة ع�ل
 ال���ة ال����ة

االج��اع ال�اني للف��� العامل ال�ع�ي  إلىحلقة الع�ل   ُ          س� �اح تق���   ال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة
 .2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �اإل�ار العال�ي لل���ع 

حلقة ع�ل 
  م�اض���ة

4 

ت���� ال�اني /ن�ف��� 24
، م�ن���ال، ���ا 2019

ب�� االج��اع ال�اد� (
ال�ع�ي ع�� للف��� العامل 

االج��اع و ) �( 8ل�ادة �ا
له��ة ال�ال� والع��ون ل

الف���ة لل���رة العل��ة 
 )وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

ق�مها �إحا�ة غ�� رس��ة 
ال�ئ��ان ال��ار�ان للف��� 

 العامل

س�ق�م ال�ئ��ان ال��ار�ان للف��� العامل إحا�ة ع� ال�ق�م ال���ز في   الع�ل�ة ال������ة
إ�ار الف��� العامل خالل اج��اعه األول وم� خالل ال��اورات 

 الالحقة وال�ق���ات

  م�اورة م�اض���ة
3 

حلقة ع�ل م�اض���ة ��أن  س��� ت��ی�ها الحقا
القائ�ة على  �ف�ت�اب�� ال
 ال��ا��

ال��ا�� ال����ة وال��اب�� 
األخ�� القائ�ة على ال��ا�� 

 إلدارة ال��ائل

االج��اع ال�اني للف��� العامل ال�ع�ي  إلى حلقة الع�لتق���    ُ   س� �اح 
 �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

حلقة ع�ل 
  م�اض���ة

4 

  2020 كان�ن ال�اني/ی�ای�
س��� تأك��ه في وق� (

 )الح�

أو م�اورات /و ع�ل حلقة
��أن نهج  ع�� اإلن��ن�

 وآل�ات االس�ع�اض

ال��ف�� إلج�اء م��� م�  الس�ع�اضل�ات آلالع�ل خ�ارات ل حلقةس��ع  14/29ال�ق�ر  ال��ف�� الس�ع�اضآل�ات 
االج��اع ال�اني للف��� العامل ال�ع�ي                            ِ  ال��اورات وال��� ف�ها م� ق �ل

واالج��اع ال�ال�  �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 له��ة الف���ة لل��ف��ل

حلقة ع�ل 
  م�اض���ة

4 
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ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

-كان�ن ال�اني/ی�ای�
س��� ( 2020ش�ا� /ف��ای�

 )تأك��ه في وق� الح�

االج��اع ال�اني للف��� العامل ال�ع�ي �اإل�ار  إلى ال��اورةتق���    ُ   س� �اح  ال��ارد ح��  ال��ارد م�اورة ��أن ح��
 2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

حلقة ع�ل 
  م�اض���ة

4 

ش�ا� /ف��ای�  21-22
س��� تأك��ه في ( 2020

��ن���غ، ، )وق� الح�
 ال���

م�اورة ��أن نهج وآل�ات 
 االس�ع�اض

ل��اصلة ال��� ال��ف��  الس�ع�اضل�ات آلخ�ارات لفي الع�ل  حلقة س���� 14/29 ال�ق�ر ال��ف�� الس�ع�اضآل�ات 
ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي االج��اع ال�اني للف��� العامل      ِ  م� ق �لف�ها 

له��ة الف���ة واالج��اع ال�ال� ل ،2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 لل��ف��

  م�اورة م�اض���ة
3 

، 2020آذار /مارس 1
 ك�ن���غ، ال���

، له��ة الف���ة لل��ف��االج��اع ال�ال� ل إلى ال��اورةتق���    ُ   س� �اح   ب�اء الق�رات م�اورة ��أن ب�اء الق�رات
ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي واالج��اع ال�ال� للف��� العامل 

 .2020ل�ا �ع� عام 

  م�اورة م�اض���ة
3 

  
  ی���ها ال���اءاالج��اعات ال�ي : 3ال��ول 

ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ل�ا �ع� عام 

 ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

أیل�ل /س�����  4-6
 ، ال�ا�ان2019

حلقة ع�ل جامعة األم� 
ال��ا��  ُ   ن هجال����ة ��أن 

 ال����ةال���ة و ال�����ة 

ال���ة ل��ا�� ال�����ة   ُ              ال� هج ال����لة ل
 ال����ةو 

االج��اع ال�اني للف��� العامل  الع�ل إلى حلقةتق���    ُ   س� �اح 
 .2020ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ال���اء
5 

، 2020ن��ان /أب��ل 1-3
 ال��ل�ة ال����ة ،ةن�ب� أ

ال����ة، ال�ور ال����ل لل���مات دون  ال���مات دون ال����ة
اإل�ار  وال��ن، وال�ل�ات ال��ل�ة في

العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
2020 

س�ل��� حلقة الع�ل م�خالت م� ال���مات دون ال����ة،  
وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ة ��أن ن�اق وم���� وت�ف�� اإل�ار 

حلقة وس��اح تق��� . 2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي العامل إلى االج��اع ال�ال� للف��� �ل الع

 .2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ال���اء
5 



CBD/WG2020/REC/1/1 
Page 18 

 

ع��� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي  االج��اع ال�ار�خ وال��ان
 2020ل�ا �ع� عام 

 ال��ع ال���قة/ال�ور ال�ال�ة

س����ا، ���د ال�ار�خ 
 وال��ان الحقا

أوجه ال�آزر ال����لة مع االتفاقات  أوجه ال�آزر
ال����ة ال��ع�دة األ��اف وال����ات 

 ال�ول�ة األخ�� 

م�ا�عة ل�لقة الع�ل ال��اور�ة لالتفا��ات  .س���د ���ا �ع� 
ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ��أن اإل�ار العال�ي لل���ع 

ح���ان /ی�ن�ه 12- 10، ب�ن، 2020ال���ل�جي ���ا �ع� عام 
2019.  

  ال���اء
5 

م�اورات االت�اد ال�ولي  ���د الحقا
 ال���عة ف�ل�

ال�ولي ل�ف� ال���عة، ��ا في م�اورات ب�� أع�اء االت�اد   ع�اص� م���عة
 .ذل� على ال����� اإلقل��ي

  ال���اء
5  

ت���� ال�اني /ن�ف��� 6-8
، ب����ر�ا، ج��ب 2019
 أف����ا

ي ح�ل عال�ال��ار ال
معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي 

 ��أن ال��ارد ال����ة

ة، وال��اع�ة في ��ألح�ار غ�� رس�ي ل��ادة الفه� ال���ادل لل  معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي
ت��ی� ال��ائل وال��اغل ال�ئ���ة، وز�ادة ق�رات ج��ع ال�هات 

م� أجل ال��ار�ة �فاعل�ة في ال��اق�ات ح�ل معل�مات الفاعلة 
 .ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة

  ال���اء
5 

  
__________  

  
  


