
  م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، 

وال��اجة، وم�ای� ، ال�� ن�� ��ه في تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�راعة، 
األس�اك وال��احة، ف�ال ع� ال��ائل ال�املة، وال�� ق�ر ��ه أن ی��اول، في اج��اعه ال�ا�ع ع��، تع��� ال���ع ال���ل�جي 

 في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، وال��ة،
                                                             ُ    ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام م� أجل ال�فاه، ال�� اع� �� 

ف�ال  2016،1كان�ن األول /د����� �3ان��ن، ال�����، في 
 15في  ، م��،في ش�م ال��خ الج��اع ال�ا�ع ع�� ال�عق�د

 ��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل�ق��� األث� ال�امل لل���ع ال���ل�جي،
���ع أن ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، م� ناح�ة، تع��� على ال

وأن فق�ان ال���ع ال���ل�جي ���� أن ی�ث� سل�ا  ،خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ی�ع�ها ال���ع ال���ل�جي
على ه�ه الق�اعات، وم� ال�اح�ة األخ��، أن ه�ه الق�اعات لها آثار م���لة على ال���ع ال���ل�جي ���� أن ته�د ت�ف�� 

 ،وال��اة على ���� األرض
على أن تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة 
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  ال�ا�ع ع��
  2018 ت���� ال�اني/ن�ف��� 29- 17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة،   14/3ال�ق�ر 

 �ه��وال��اعات ال����ل�ة وال�

 إن م�ت�� األ��اف،
، ال�� ن�� ��ه في تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�راعة، 13/3إلى ال�ق�ر  إذ ����

األس�اك وال��احة، ف�ال ع� ال��ائل ال�املة، وال�� ق�ر ��ه أن ی��اول، في اج��اعه ال�ا�ع ع��، تع��� ال���ع ال���ل�جي 
في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، وال��ة،

                                                             ُ    ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام م� أجل ال�فاه، ال�� اع� �� إلى إعالن �ان��ن ��أن تع��� ح و�ذ ���� أ��ا
�ان��ن، ال�����، في ال�عق�د في  لالج��اع ال�ال� ع�� خالل ال��ء ال���ع ال����� 

الج��اع ال�ا�ع ع�� ال�عق�دل ع� إعالن ش�م ال��خ، ال�ع��� خالل ال��ء ر��ع ال����� 
  2؛2018ت���� ال�اني 

��أن ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل�ق��� األث� ال�امل لل���ع ال���ل�جي، 8/28إلى ال�ق�ر  و�ذ ���� ��ل�
أن ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، م� ناح�ة، تع��� على ال و�ذ ی�رك

خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ی�ع�ها ال���ع ال���ل�جيو�ائف و ال���ل�جي و 
على ه�ه الق�اعات، وم� ال�اح�ة األخ��، أن ه�ه الق�اعات لها آثار م���لة على ال���ع ال���ل�جي ���� أن ته�د ت�ف�� 

وال��اة على ���� األرض �ل�ج�ة ال�ي تع��� ح���ة لإلن�ان�ةو�ائف وخ�مات ال��� اإل��
على أن تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة  و�ذ ���د

��ق�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي لأم� ض�ور� ل�قف فق�ان ال���ع ال���ل�جي و 

                                                           
UNEP/CBD/COP/13/24.  

CBD/COP/14/12.   
  .        ، ال��ف� 2

  

  

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

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 22ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ����

األس�اك وال��احة، ف�ال ع� ال��ائل ال�املة، وال�� ق�ر ��ه أن ی��اول، في اج��اعه ال�ا�ع ع��، تع��� ال���ع ال���ل�جي 
في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، وال��ة،

و�ذ ���� أ��ا
خالل ال��ء ال���ع ال����� 

ع� إعالن ش�م ال��خ، ال�ع��� خالل ال��ء ر��ع ال����� 
ت���� ال�اني /ن�ف���

و�ذ ���� ��ل�
و�ذ ی�رك

و�ائف و ال���ل�جي و 
على ه�ه الق�اعات، وم� ال�اح�ة األخ��، أن ه�ه الق�اعات لها آثار م���لة على ال���ع ال���ل�جي ���� أن ته�د ت�ف�� 

و�ائف وخ�مات ال��� اإل��
و�ذ ���د

أم� ض�ور� ل�قف فق�ان ال���ع ال���ل�جي و  ،وال��ه��

                  
1  UNEP/CBD/COP/13/24
2  CBD/COP/14/12
 2 /  10       ال�ق�ر   3
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وأه�اف  2030،4وغا�ات م��لف االتفاقات ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات ال�ول�ة، ��ا في ذل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام 

 5واتفاق �ار��، ال����ة ال����امة،
ل����ع ال��ني، على ال�ور الهام لق�اع األع�ال والق�اع ال�الي، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وا و�ذ ���د

وال���مات ال��ل�ة ودون ال����ة، واألوسا� األكاد���ة، ف�ال ع� ال��اء وال��اب وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� ال�ع����، في 
 تع��� وت�ف�� تع��� ال���ع ال���ل�جي،

� م�ارسات ذات ال�لة ال�ام�ة إلى تع��وال��ادرات ات ال����ة ����وال ،ع�ل م��لف ال����ات ال�ول�ة و�ذ ی�رك
ال���ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، م�ل تل� ال�اصة ب��نامج األم� ال����ة لل���ة، وش��ة ���� واح�، وال���اق العال�ي 
لألم� ال����ة، وش��ة اإلح�اءات �األم� ال����ة، واتفا��ة األن�اع ال�هاج�ة وف�قة ال�هام ال��ع�دة أص�اب ال��ل�ة وال�ع��ة 

واالت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة،  ال��ارة ال���ل�ج�ة،وم�ادرته ال�ع��ة �م�ت�� األم� ال����ة لل��ارة وال����ة و  عة لها،�ال�اقة ال�ا�
وال��ل� ال�ولي لإل�الغ ال���امل، ومعه� �ام����ج الس��امة ال��ادة، وت�الف رأس ال�ال ال���عي والف��� العامل ال�ا�ع له 

 وم�ادرة اإل�الغ العال��ة، ض�� غ��ها،ال�ع�ي �ال���ع ال���ل�جي، 
 7و�عالن ���� ��أن ال��ن ال����امة وال������ات لل���ع 6ت�قعات ال��ن وال���ع ال���ل�جيب�ق���  و�ذ ���� عل�ا

 ورسائلها ال�ئ���ة ��أن ال�اجة إلى تع��� ال���ع ال���ل�جي على م���� ال��ن، 8ل��ارد،ل�ولي ال�ع�ي �اف��� االوتق��� 
 2020-2011أن ال�ع��� أم� �الغ األه��ة ل��ق�� أه�اف االتفا��ة وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  و�ذ ی�رك

لل���ع ال���ل�جي، وأنه ی��غي أن ���ن أح� الع�اص� ال�ئ���ة  2050ورؤ�ة عام  ال�اردة ف�ها، وأه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي
م� أجل ت�ق�� ال�غ��� ال���لي ال��ل�ب في ال����ع واالق��ادات، ��ا  2020 عام �ا �ع�لل���ع ال���ل�جي ل يعال�اللإل�ار 

 في ذل� ال�غ���ات في ال�ل�ك وص�ع الق�ار على ج��ع ال�����ات،
ال�ق�م : ال��ار ال�� ن�اجهه"ب�ق��� حلقة ع�ل ال���اء ال�ول�ة ال�ع��ة ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي  ی�ح� - 1

 9؛"��ع ال���ل�جي م� أجل ال�فاهال���ز في تع��� ال�
�ال��ج� ال��ف��� ل�ق��� حلقة ع�ل ال���اء ال�ول�ة ال�ع��ة �ال�ع��� في ق�اعات ال�اقة  ی�ح� أ��ا - 2

 10وال�ع�ی� وال���ة ال����ة وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��؛
����ات ال�ي ت�اجهه، ��� ال���ع ال���ل�جي وم�اجهة الع��ات وال���� للعأه��ة اس�ع�اض فعال�ة ت�الح�  - 3
وت�ف�� ال��ارد ال�ال�ة، ��ا في ذل� م� خالل اآلل�ات ال��ائ�ة  ح��، ال�اجة إلى ب�اء الق�رات، ونقل ال����ل�ج�ا، و ��ا في ذل�

 ؛واإلقل���ة وال��ع�دة األ��اف القائ�ة
 األع�ال ل�ع� تع��� ال���ع ال���ل�جي؛ ق�اعأه��ة ت���� م�ادرات  أ��ا ح��ال - 4
�ال����� ال��قح إلج�اءات اإل�الغ ع� ال���ع ال���ل�جي واإلرشادات ذات ال�لة ال�ي أع�تها  ی�ح� - 5

 11األم��ة ال��ف���ة؛

                                                           
   ".    2030                           خ�ة ال����ة ال����امة لعام   :             ت���ل عال��ا "       �ع��ان       2015      أیل�ل  /      س�����    25       ال��رخ    1 /  70                         ان�� ق�ار ال����ة العامة   4
             ان�ــــــــ� ال�ث�قــــــــة  (  ، CP.21/1                                                                                             اتفا��ــــــــة األمــــــــ� ال���ــــــــ�ة اإل�ار�ــــــــة ��ــــــــأن تغ�ــــــــ� ال��ــــــــاخ، مــــــــ�ت�� األ�ــــــــ�اف، الــــــــ�ورة ال�اد�ــــــــة والع�ــــــــ�ون، ال�قــــــــ�ر   5

FCCC/CP/2015/10/Add.1(  
  .              م�ن���ال، ���ا  .                               ت�قعات ال��ن وال���ع ال���ل�جي   ).     2012 (                               أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي   6
  .        ، ال��ف�   256 /  71                    ق�ار ال����ة العامة   7
   .    2018                                           ب�نامج األم� ال����ة لل���ة، ن��و�ي، ����ا،   .           في ال���ق�ل  �     ���          لل��سع ال         ال��ور�ة         ال��ارد   :  ،           تأث�� ال��ن  ،                      ل�ولي ال�ع�ي �ال��ارد ا      ف���  ال  8
9  CBD/SBI/2/INF/39.  

10  CBD/SBI/2/INF/37.  
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�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  �ق� - 6
�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، ��ا في ذل� ���ا ف�ص ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی

ق��اد �أك�له وص�ع الق�ار وال��اسات على ن�اق اال ،ال���امل، وت���� ال��ار�ع االس��ات��يال��اني و ی�عل� �ال����� 
 ؛ع ال���ل�جيم� أه�اف أ��ي لل���  3                               ً        ��ا في ذل� ال��اب�� ال�اف�ة وفقا  لله�ف ، والق�اعات �أك�لها

وق�اع  ،وش��ات ال�أم�� ،ال����ة ال��ع�دة األ��اف م�ارف�ال�ور ال�اس� ال�� ���� أن تل��ه  ��ل� - 7
وغ��ها م� م�ادر االس���ار ال�الي في تع��� ال��انات ال����ة واالج��ا��ة وأف�ل ال��ارسات  ،األع�ال وال��س�ات ال�ال�ة

 �ة اإل���ل�ج�ة؛���ل�فاد� إل�اق ض�ر ال ���� إصالحه �ال���ع ال���ل�جي و����ه ال
ع��ارات ج ا األث� ال�امل لل���ع ال���ل�جي ودم�الف�ص ال��احة لل����� األوسع ن�اقا ل�ق���ات  �ق� أ��ا - 8

تق���ات ال��ا�� واإل�الغ ع� ال��ا��، وال س��ا ال�ق��� ال���ي االس��ات��ي لل��اسات دراسات ال��و� و  ال���ع ال���ل�جي في
على ل����ع لو��ل� تع�یل األ�� ال������ة ، إلقل��يوال��� وال��امج واس���ام ال����� ال��اني على ال������� ال���ي وا

 ال���ع ال���ل�جي ال��ت�� �ال�������� وال���ات؛ فق�انل�ة واإلف�اح ع�ها م� تق��� ال��ا�� ال�ا
ال���ع م�اعاة تع���  م� خاللال�ل�ث  ت���� ح�ة��أن  �3/2ق�ار ج���ة األم� ال����ة لل���ة  ی�ح� - 9

 ال���ل�جي في الق�اعات ال�ئ���ة؛
وال�� �ف��  2017األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة في عام  ة�الق�ار ال�� ات��ه م�ت�� م���ی�ح� أ��ا  -10

�أن تع�ل م���ة األغ��ة وال�راعة ����ة ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي في الق�اعات ال�را��ة ون�ائج ح�ار أص�اب ال��ل�ة 
� ن���ه م���ة األغ��ة وال�راعة وأمانة اتفا��ة ال���ع �ال ،ل�را��ةال��ع�دی� ��أن تع��� ال���ع ال���ل�جي ع�� الق�اعات ا

 12؛2018أ�ار /مای� 31إلى  29ال���ل�جي م� 
ال�ي  األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ةاتفا��ة أل��اف في ��ت�� ال ةع��  ةال�ان� ال�ورة�ق�ارات  ی�ح� -11

��ا في ت���� ال�اقة ال����دة ال�ي ت�اعي تق���ات األث� ال���ي والس 13ت�ع� تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اع ال�اقة،
و��ح� أ��ا ومعل�مات ال�ص� ال�اج�ة ع�ها، وت�ادل ال�عل�مات ال�ق�مة م� خالل ع�ل�ات ال����� ال��اني األوسع ن�اقا، 

وال�ع��ة �ال�اقة ال�ا�عة لها م� أجل �الع�ل ال�� اض�لع� �ه اتفا��ة األن�اع ال�هاج�ة وف�قة ال�هام ال��ع�دة أص�اب ال��ل�ة 
 ال�ه�ض �ال��ارسات ال��ا��ة لل���ع ال���ل�جي في ق�اع ال�اقة؛

ال���مات األخ�� وال���اء وأص�اب ال��ل�ة ال�ع���� إلى ت�ف�� مق�رات م�ت�� و��ع� األ��اف،  ��� -12
 األ��اف ال�ا�قة ذات ال�لة ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي؛

س��ا ال��انات العامة وال�اصة �� وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����، والال���مات األخ ���عو  ،األ��اف ���ع -13
 هالق�راتة وال��ه��، ح�� االق��اء، وفقا وال��اعات ال����ل� ،وال���ة ال����ة ،ال�ي تع�ل في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�

 :ال����ة على ما یلي هال�ائ�و  هاأول��اتو  ها��وفو 
ت�اهات في الق�اعات ال�ع��ة ���ا ی�عل� �آثارها وت���اتها ال����لة على ال���ع ال���ل�جي اإلحا�ة عل�ا �اال  )أ(
  الف�ص ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي؛ ���ة ت��ی�

                                                                                                                                                                                           
11  CBD/SBI/2/4/Add.2.  
12  CBD/SBI/2/INF/29.  
13   UNEP/CMS/Resolution 7.05 (Rev. COP 12) "  و   ، "                واألنـ�اع ال�هـاج�ة                    ال��ر���ـات اله�ائ�ـة   UNEP/CMS/Resolution 7.04  "  صـع� األنـ�اع           

    ".                                ال�اقة ال����دة واألن�اع ال�هاج�ة "  UNEP/CMS 11.27   و   ؛ "                              خ��� ال�ه��اء واألن�اع ال�هاج�ة "  UNEP/CMS/Resolution 10.11   و   ؛ "        ال�هاج�ة
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      ُ                                                                                       إدراج ن هج ل�ف� ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وتع���ه واس���امه ال����ام في   )ب(

ألول�ة م� االس���ار في ه�ه الق�اعات، م� خالل األدوات ال��احة م�ل ال�ق���ات ال����ة الق�ارات ال����ة في ال��احل ا
  االس��ات���ة، وال����� ال��اني ال���امل، ��ا في ذل� تق��� ب�ائل له�ه االس���ارات؛

وتع��� ال���ع ال���ل�جي في الق�ارات، ��ا في ذل�  ��14أن تق���ات األث� ال���يت���� أف�ل ال��ارسات   )ج(
 الق�ارات ال�اصة �ال��س�ات ال�ال�ة العامة وال�اصة، ال��علقة �ال��افقة على ال��ار�ع واالس���ارات في ه�ه الق�اعات؛

 ت���� ال��ل�ل اله�مي ل����� األث� ع�� ت���� وت���� م�ار�ع وخ�� ج�ی�ة؛  )د(
وال��اسات وال��ارسات القان�ن�ة، وح�� االق��اء ت��ی�ها، ل�ع��� تع��� ال���ع اس�ع�اض األ��   )ه(

 ت�اب�� م� خالل وال��ه��، ��ا في ذل� ��اعات ال����ل�ةال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال
 ، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،�ع��ةوت���ع ال��ار�ة ال�املة والفعالة للق�اعات ال واإلش�اف،وال�ص�  ،ال��انات

وغ��ه� م� أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، ح���ا ی���� ذل� م� خالل ال��اورات مع  ،وال��اء وال��اب ،واألوسا� األكاد���ة
ال�ول�ة و���� ، ��ا ی�ف� مع االتفاقات ال���ل على م�افقة ح�ة وم��قة وم�����ة وال����عات ال��ل�ة به�فال�ع�ب األصل�ة 

 مع ال��اسات والل�ائح وال��وف ال����ة؛
وآل�ات ح���ة م�اس�ة ال�ي تع�ز أف�ل ال��ارسات وأف�ل ال�ق��ات فعالة  ح�اف�تق���، ح�� االق��اء،   )و(

ال�ع�ی�، ق�اعات ال�اقة و  ��أن االس�هالك واإلن�اج ال����ام�� ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي في ��ا في ذل� ،وال�����ة ال��احة
  ؛وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، ��ا ی��اشى مع االل��امات ال�ول�ة

في ق�اعات ال�اقة ال��ف�ة ت���ع وتع��� أف�ل ال��ارسات ��أن االس�هالك واإلن�اج ال����ام��   )ز(
 والق�اعات األخ�� ال�ي تع�ل ل�الح حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام؛ ،وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��وال�ع�ی�، 
األدوات ال�ال�ة، ��ا في ذل� ال��اسات ال��جهة ل����� األع�ال واس���ام، ح�� االق��اء، اس�ع�اض   )ح(

��اثلة، ل�ع��� اإلن�اج واالس�هالك وال��اسات الال����ام وال����� واإلم�اد وسالسل ال���ة وال�����ات ال����امة واالس�هالك 
ل����ل  ،وال��اعات ال����ل�ة وال��ه�� ،وال���ة ال����ة ،ال����ام�� وال��علق�� �ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�

وال��اب�� األس�اق ن�� االس�هالك واإلن�اج واالب��ار األك�� اس��امة، ف�ال ع� م�اصلة ال�عاون ووضع وت�ف�� ال��اسات 
 ؛لل���ات األخ�� 

اس�ع�اض وت��ی�، ح�� االق��اء، األ�� القان�ن�ة وال��اسات وال��ارسات ل�ع��� تع��� حف� ال���ع   )�(
األع�ال وال�����، ��ا في ذل� م�  ق�اعال���ل�جي واس���امه ال����ام في ال��اسات االج��ا��ة االق��اد�ة وس�اسات 

م�اقع أو م�انع ال����ام�� وال��اب�� على ن�اق ت في سالسل اإلم�اد، واإلن�اج واالس�هالك خالل ال��اف� ألف�ل ال��ارسا
واع��اد  ال��عي، اإلف�احتع��� و  ال���ات ع� ت���ات ال���ع ال���ل�جي واآلثار عل�ه،اإل�الغ م� ق�ل ال�ي ت��ل� اإلن�اج، 

  ل����ل األس�اق ن�� م���ات وت���ل�ج�ات أك�� اس��امة؛وال��اسات ال��اثلة  ،أو ت��ی� الق�ان�� ال��علقة �ال�����ات ال����امة
ت���� وت�ف��، ح�� االق��اء، ت�اب�� ل����ع اس���ارات ق�اع األع�ال والق�اع ال�الي ل�ع��� ال���ع   )�(

ات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي العل�ي ع� أن��ة ال���ات ذ ف�احال���ل�جي في ج��ع الق�اعات، ��ا في ذل� ت�اب�� ل����ع اإل
وفقا للفق�ة  في ال����ل واالس���اروال��� اإل���ل�ج�ة ال���ع ال���ل�جي  ���                              ُ          وت���ع الق�اع ال�الي على وضع ن هج ل�ع���

 ؛10/3م� ال�ق�ر ) 2)(ب(9
في ق�اعات ال���ع ال���ل�جي �ع��� ال����� واالب��ار ���ا ی�عل� بت���ع ت���� ال����ل�ج�ا وال��� و   )ك(

 وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��؛ ،وال���ة ال����ة ،ال�اقة وال�ع�ی�
                                                           

  .  28 / 8                      م�ت�� األ��اف في مق�ره    ا        ي اع���ه �                   لل���ع ال���ل�جي ال                                                            ��ا في ذل� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ��أن تق��� األث� ال�امل   14
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 ،ال�اقة وال�ع�ی� ات                                  ُ                                        تق��� الف�ص ال��احة لالس�فادة م� ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة في ق�اع  )ل(
 وال��اعات ال����ل�ة وال��ه��، ح�� االق��اء؛ ،وال���ة ال����ة

ُ   ن ه ج  ��ا في ذل���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة في ت���� ال��ن وت����ها، إدماج ال���ع ال�  )م(  ُ
ل�ف� ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وتع���ها واس�عادتها واس���امها على ن�� م���ام في ال����� 

 ال��اني ع�� ال��ن وال��ا�� ال�����ة ال���ة وال����ة؛
ع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وج��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� ع�� الق�اعات العامة الع�ل م  )ن(

وال�اصة وال����ع ال��ني م� أجل إن�اء وتع��� آل�ات ت���� ل����� معال�ة األس�اب ال�ام�ة وراء فق�ان ال���ع ال���ل�جي 
 وتع��� تع��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات؛

آل�ات ت���� ح��م�ة، وآل�ات الن��ا� أص�اب ال��ل�ة و�ش�اكه�، وم��ات مع�فة م�ع�دة  إن�اء  )س(
أص�اب ال��ل�ة، وم�س�ات ال��اجعة أو ال�ق��� ال���م�ة ال���قلة ل�ع��� تع��� ال���ع ال���ل�جي وتع��� ال��ف�� على 

 ال����� ال���ي؛
وال�ع�ب  ،وق�اع األع�ال ،��لف ال�����اتإن�اء م��ات مع�فة ل��ع ال��االت ال���م�ة على م  )ع(

األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة ل�عال�ة الق�ا�ا ال�ق��ة ���ا ی�عل� ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي، مع م�اعاة 
 ؛لل���اتال��ائل ال��علقة �اإلش�اف ال���ي وال���ول�ة االج��ا��ة 

  جل ال�ع��� الفعال لل���ع ال���ل�جي؛ب�اء الق�رات وتع��� ب�اء الق�رات م� أ  )ف(
تع��� ص�اغة ال��اسات وخ�� الع�ل واإلج�اءات ال�ل��سة ���ا ب�� ال�زارات وال��االت واله��ات األخ��   )ص(

، ل����� تع��� ال���ع وال��اعات ال����ل�ة وال��ه�� ،وال���ة ال����ة ،ال���ولة ع� ال���ع ال���ل�جي وق�اعات ال�اقة وال�ع�ی�
وخ�ة ال����ة ال����امة لعام  2020-2011إ�ار ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي ه�ه الق�اعات، ض�� ال���ل�جي في 

و�دراج ه�ه ال��اسات وخ�� الع�ل واإلج�اءات ال�ل��سة في اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع ال���ل�جي،  2030،4
 ؛ح�� االق��اء

ال���ات إلى اس���ام ال����� ال��قح إلج�اءات اإل�الغ ع� أن��ة ال���ات ال��علقة �ال���ع  ی�ع� -14
ت���� ت�اف� معل�مات قابلة لل�قارنة ع� لغ�ض ��ا في ذل� ، ة ال�ي أع�تها األم��ة ال��ف���ةال���ل�جي، واإلرشادات ذات ال�ل

 ؛، ��ا في ذل� ال�������� وال����ع ال��نيال��ل�ةل���ع أص�اب أداء ال���ع ال���ل�جي لل���ات 
وال��س�ات ال�ال�ة وغ��ها م� ق�اع األع�ال، م�ارف ال����ة م�ع�دة األ��اف وش��ات ال�أم�� و  ی�ع� -15

�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ل��ارسات أف�ل الت�ف��  ،ح�� االق��اء ،م�ادر االس���ار ال�الي إلى ز�ادة وت����
على عل� ودرا�ة  ت��ن ���� ، وال��انات االج��ا��ة وال����ة على الق�ارات ال��علقة �االس���ارات في ه�ه الق�اعات ،ال����ام

 ؛العل��ة وال��ارساتأف�ل ال�عارف �
ال����ات وال��ادرات ذات ال�لة إلى م�اصلة ت���� ع�لها ل���ی� الع�اص� ال�ئ���ة ل�����  ی�ع� -16

وتع��� وت�ف�� تع��� ال���ع ال���ل�جي م� ق�ل ق�اع األع�ال والق�اع ال�الي، وتع��� ت�ادل ال�عل�مات وال�عاون، وعلى وجه 
 :ال���ص م� أجل

أعاله ) ح(13على ال��� ال����ص عل�ه في الفق�ة  ال���ع ال���ل�جي���ة ة و ت���� إدراج ال���ات أله��  )أ(
 ت���� ت�ادل ال���ات وال��ارسات ال���ة؛في الق�اعات و 
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��اسات وم�ش�ات وخ��� أساس وأدوات أخ�� ل��اس ت���ات ال���ع ال���ل�جي في ه�ه وت���� وضع   )ب(

��عل�مات م�ث�قة وذات م��ا��ة و���� ال���ف  ، وال��������ع�الالق�اعات وأث�ها على ال���ع ال���ل�جي ل��و�� م�ی�� األ
 ؛وتع��� االس���ارات ال����ة واالج��ا��ة وال����ة على أساسها ل����� ص�ع الق�ار

��أن ����ة تع��� م��نات آثار وت���ات ال��� اإل���ل�ج�ة وال���ع ال���ل�جي  وضع إرشادات م��دة  )ج(
  ؛ال����رة ف�ها وأه�اف ال����ة ال����امة 2030لإل�الغ ال�� تق�م �ه ال���ات مقابل خ�ة ال����ة ال����امة لعام 

االق��اد�ة وأ�� ال��اس�ة  - األم� ال����ة لل��اس�ة ال����ة  ن�امتع���، ح�� االق��اء، ال�وا�� ب��   )د(
 لل���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي �����مها ق�اع األع�ال والق�اع ال�الي؛

 وضع نهج اس��ات��ي ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي؛ �ق�ر -17
إن�اء ف��� اس��ار� غ�� رس�ي مع�ي ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي، إلس�اء ال���رة لألم��ة  �ق�ر أ��ا -18

��ف���ة وال���� ��أن م�اصلة إع�اد مق��ح ل�هج ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي، �االخ��اصات ال�اردة في ال��ف� ال
�ل إدماج ال�ع��� ���ل م�اس� في  ُ                                ال�اني، ��ا في ذل� ��أن س  ، ال�ق�ر 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل���ع العال�ي ل �اراإل                        

 �� لل��� ��ه في اج��اعها ال�ال�؛تق���ه إلى اله��ة الف���ة لل��ف
 :إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد ال�ال�ة، ال��ام ��ا یلي ��ل� -19

االض�الع �أن��ة ل�ع� ت�ف�� ه�ا ال�ق�ر وم�اصلة دع� ال�ه�د ال��علقة ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي، على   )أ(
  األ��اف؛ال��� ال��ل�ب في ال�ق�رات ال�ا�قة ال�ادرة ع� م�ت�� 

لعال�ي �ار ااإل���ل م�اس� في وضع  ب�ع��� ال���ع ال���ل�جيض�ان دمج ال��اق�ات وال��خالت ال��علقة   )ب(
��خالت م� م��لف ال، ��ا في ذل� ال��اق�ات ال�ق��ة وال��علقة �ال��اسات ف�ال ع� 2020 عام ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�ل

 أص�اب ال��ل�ة وال���اء؛
واأل��اف ال�ه��ة ل��اصلة  أعاله 18ال��ار إل�ه في الفق�ة  الف��� االس��ار� غ�� ال�س�يالع�ل مع   )ج(

وال�� ی�ع�ه  أدناه� األول �فوضع نهج اس��ات��ي ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي، اس��ادا إلى ال�ق��ح ال�ارد في ال�
 ه؛أعال 18الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال��ار إل�ها في الفق�ة 

على  االض�الع �ع�ل إضافي ل����� اإلف�اح واإل�الغ ع� آثار ال���ات على ال���ع ال���ل�جي وت���اتها  )د(
  أعاله؛  16ة في الفق�ة ����ر ، �ال�عاون مع ال����ات وال��ادرات ذات ال�لة، ��ا في ذل� ل�ع� األه�اف الال���ع ال���ل�جي

  �عات ال��ل�ة في تع��� ال���ع ال���ل�جي؛�ب األصل�ة وال��إضافي ل��� دور ال�ع�  �ع�لاالض�الع   )ه(
تق��� تق��� ع� ال�ق�م ال���ز ��أن اإلج�اءات ال����رة أعاله إلى اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها   )و(

 ال�ال� ل���� ف�ها في وق� الح� م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��؛
وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����، و�ال��ام� مع األن��ة ذات ال�لة ل����ات م�اصلة ت����، �ال�عاون مع ا  )ز(
ة ب��اء الق�رات، م����ات لل��اق�ة وت�ادل ال���ات ���ا ی�عل� ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي في الق�اعات ال�ئ���ة، �اصاألخ�� ال

 ��ا في ذل� على أساس إقل��ي؛
االتفاقات ال��ع�دة األ��اف وال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة ���ا ی�عل� ت���� ال�عاون وال��اكات مع أمانات   )ح(

  ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي؛
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وأص�اب ال��ل�ة، ، �ال�عاون مع ش�اكة م�ش�ات ال���ع ال���ل�جي وغ��ها م� ال��اكات ت����م�اصلة   )�(
 ال���ع ال���ل�جي على ن�� مالئ� ج تع���مل�األساس ن�اح ال�ع��� ال�� س��ف� ��اس م� أجل  أدوات ��اس، ح�� االق��اء

 .���2020ع ال���ل�جي ل�ا �ع� العال�ي لل �اراإلفي 
 ال��ف� األول

 مق��ح ل�هج اس��ات��ي ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي
 مق�مة  - أوال

ومق�رات ع�ی�ة إج�اءات  ت        ُ   و����ا ات ��. � أه�اف االتفا��ة                                 ُ                  �ع� تع��� ال���ع ال���ل�جي أح� ال� هج ال�ئ���ة ل��ق� - 1
                                                              ُ                                              ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي في الق�اعات ال�ئ���ة، والس��ا تل� ال�ي ن �� ف�ها خالل االج��اع�� ال�ال� ع�� وال�ا�ع ع�� 
ل��ت�� األ��اف، وفي ال��اسات ال�املة، فإن ه�اك حاجة إلى نهج اس��ات��ي ���ل األجل ض�� اإل�ار العال�ي لل���ع 

م� أجل االض�الع �إج�اءات ال�ع��� على ن�� أك�� فعال�ة في الق�اعات وع��ها وت����  �2020ع� عام ال���ل�جي ل�ا 
 .ال����� ب�� الق�اعات

و���غي أن ���ن اله�ف م� ه�ا ال�هج ه� وضع أول��ات لإلج�اءات القائ�ة على األدلة العل��ة لآلثار وال��افع  - 2
ف�ال ع� ت��ی� ال�هات الفاعلة ال�ئ���ة ال�ي ی�ع�� إش�اكها في ت�ف��  ،أل��افوفقا للق�رات وال��وف ال����ة ل ،ال����لة

م�ت�� ال�ادرة ع� ه�ه اإلج�اءات واآلل�ات ال��اس�ة لل��ام ب�ل�، مع ال����� في ال�قام األول على ت�ف�� ال�ق�رات ال�ا�قة 
           ُ                 و���غي أن ی �قي م�ت�� األ��اف . وال�ق�م ال���ز و���غي أن ی��� ��ل� تق��� ورص� الف��ات. األ��اف ذات ال�لة �ال�ع���

 .ال�هج ���ل األجل ق�� االس�ع�اض وأن ���ن م�نا ��ا ��ه ال�فا�ة لالس��ا�ة لل�غ���ات ذات ال�لة
وإلع�اد نهج اس��ات��ي م�ل ه�ا، س�ق�م األم��ة ال��ف���ة، ب�ع� م� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي و����رة م�  - 3

 .��خالت م� م��لف أص�اب ال��ل�ة وال���اءال ف�ال ع�وال��اسات�ة على ح� س�اء، ل��اق�ات ال�ق��ة ال����، ب�ع� ا
 ل�ع��� ال���ع ال���ل�جيال��االت ال��احة ل�ضع نهج اس��ات��ي ���ل األجل   -ثان�ا

ذل� اإلج�اءات  س���ن ه�اك ع�د م� اإلج�اءات ال�ه�ة ل�ضع نهج ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي، ��ا في - 4
ك�ا . ال���اء وأص�اب ال��ل�ةغ��ه� م� و  ،ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و ال�ي ت���ها ال���مات ودوائ� األع�ال

لإلج�اءات ال�ث�قة ���ة ��ا ه� ال�ال �ال، وال����ة وال��ل�ة ودون ال����ة أن ه�اك حاجة إلى أن��ة على ال�����ات ال�ول�ة
 .وال��وف ال����ة ألوضاعاتع�� ال�ي ، م��دةف���ة أو ق�اعات م��دة  ال�لة �ق�اعات

 :و���غي أن تق�م األم��ة ال��ف���ة ��ا یلي - 5
ت��ی� ال��ارسات، وال��اد� ال��ج�ه�ة، وال��ه��ات، وال���ات واألدوات القائ�ة ذات ال�لة ب�ع��� ال���ع   )أ(

��ا ���ج� أح�ام ومق�رات اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، في ال����� وص�ع ال���ل�جي، واإلج�اءات االس��ات���ة األخ��، والس
  ؛الق�ار في ه�ه الق�اعات

ال�اصة  وتل� ،ال��� في ال���قة ال�ي ���� أن ت�ه� بها ال��امج القائ�ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي  )ب(
ال�هج االس��ات��ي ���ل األجل ���ا ی�عل� ب��اء ���ل أف�ل في ه�ا  ،ذات ال�لة�ال����ات وال��ادرات ال����ة األخ�� 

  الق�رات، م� ب�� أم�ر أخ��، وت��ی� الف��ات القائ�ة في م�االت الع�ل ال�ي تع��� مه�ة ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي؛
  .2030م�اصلة ال��ار�ة في الع�ل�ات ال�ول�ة ال�ئ���ة، ��ا في ذل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام   )ج(

و��اء على م��رة م� الف���  ،أعاله 5تق�م األم��ة ال��ف���ة أ��ا، مع األخ� في االع��ار الفق�ة  ���غي أنو  - 6
وال����، ���اغة ه�ا ال�هج االس��ات��ي ���ل األجل ل�ع��� ال���ع  ،االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي
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، ال�� س����� ال��االت واإلج�اءات ال�ال�ة، م� 2020ل�ا �ع� عام  ال���ل�جي، �ع��� رئ��ي في إ�ار ال���ع ال���ل�جي

  :ب�� م�االت و�ج�اءات أخ�� 
ال���ات الالزمة ل��س�ع ن�اق ف�ال ع� اس�ع�اض فعال�ة م�ارسات ال�ع��� ال���لفة ال�ي اس���م�،   )أ(

 أدوات اس��ات���ة أخ��؛ ، وال����عات وال��اسات ال����ة، م� ب��ال��ي اس���امها، ��ا في ذل� ال�����
                     ُ                                                        ��� اس���ام األ��اف ل� هج ال�ع���، وت��ی� الف��ات والع��ات وال����ات ال�ئ���ة؛لإج�اء ��� وت�ل�ل   )ب(
، و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةو  ال���ع ال���ل�جي ���و ال��اه�ة في ال�ه�د ���ا ی�عل� �إدراج أه��ة   )ج(
  ؛10/3 م� ال�ق�ر) 2)(ب(9وفقا للفق�ة 
                                                                 ُ                     ال��اه�ة في ال�ه�د ال�ام�ة إلى وضع م�ش�ات قائ�ة على العل� ��أن ن هج ال�ع��� وت���قها؛  )د(
على ال�����ات اإلقل���ة ودون ت��ی� اح��اجات ب�اء الق�رات وال��ر�� م� أجل تع��� ال���ع ال���ل�جي   )ه(

 ف���ة م��دة؛اق��اد�ة أو �ق�اعات ال��علقة  ف�ال ع�اإلقل���ة وال����ة ودون ال����ة وال��ل�ة، 
 وال�ع� ال�الي ونقل ال����ل�ج�ا؛ ،ت��ی� الف�ص ال��احة ل����� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي في م�ال ال�ع���  )و(
، ��ا في ذل� مع ال��ن وال���مات ت��ی� الف�ص ال��احة إلقامة ش�اكات ج�ی�ة وتع��� ال��اكات القائ�ة  )ز(

 إلح�از م��� م� ال�ق�م في تع��� ال���ع ال���ل�جي؛ ،دون ال����ة
على ة ل�ص� ت�ف�� اإلج�اءات ال�ام�ة إلى ال��ي ق�ما ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي ���ت��ی� اآلل�ات ال�  )ح(

 ؛لل��ن م�ش� س�غاف�رة ��أن ال���ع ال���ل�جيعلى ال����� ال��لي، م�ال، ال�����ات ال����ة ودون ال����ة وال��ل�ة، 
 ؛ع��� ال���ع ال���ل�جيت في إش�اك ق�اعي األع�ال وال����لت���� اس��ات���ة ل�ع���   )�(
ت��ی� ال��ارسات وال��اد� ال��ج�ه�ة وال��ه��ات وال��ارب واألدوات الفعالة م� ح�� ال��لفة وذات ال�لة   )�(

  ��� ت�ف�� االتفا��ة؛ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي، وغ��ها م� اإلج�اءات االس��ات���ة، م� أجل تع
ت وال��اسات وال��امج على ت��ی� الع��ات ال�ي تع��ض تع��� ال���ع ال���ل�جي في الل�ائح والع�ل�ا  )ك(

  ؛ة ودون ال����ة وال��ل�ةال���� �اتال���� 
  الع��ات ال�ي تع��ض تع��� ال���ع ال���ل�جي؛ه�ه ت��ی� ال��ارات وال�ل�ل لل�غل� على   )ل(
  ال�هام ال�ئ���ة ف�ال ع� ال����ات والف��ات في ت�ف�� ه�ه اإلج�اءات؛ت��ی�   )م(
 اق��اح اإلج�اءات ذات األول��ة وال��اول ال�م��ة وال�هات الفاعلة ذات ال�لة؛  )ن(
ت��ی� ال��االت ال�ي ���ن ف�ها الع�ل اإلضافي م�غ��ا ��ه م� أجل ت�ق�� ال���� م� ال�ق�م في ال�ع���   )س(

 ��ة؛���ج� االتفا
تق��� أ� م��رة أخ�� ذات صلة، ��ا في ذل� ��أن ال��ادرات أو ال���رات األخ��، واالج��اعات والف�ص   )ع(

 .األخ�� لل��اع�ة في ال��ي ق�ما به�ا الع�ل
 ال��ف� ال�اني

 ف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي ب�ع��� ال���ع ال���ل�جيالاخ��اصات 
ف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي م� خ��اء م� أص�اب ال���ة في ال��ادی� الس��ألف  - 1

ذات ال�لة ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي، ت�ش�ه� األ��اف، مع إ�الء االع��ار ال�اج� لل����ل اإلقل��ي وال��ازن ب�� ال����� 
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وال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها  ،ل�ان ن��ا وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ةوال��وف ال�اصة لل�ل�ان ال�ام�ة، وال س��ا أقل ال�
ال����ع ال��ني، ال��ن وال���مات دون ال����ة، و ���حلة ان�قال�ة، ف�ال ع� خ��اء م� الق�اع�� العام وال�اص، ��ا في ذل� 

 ال��ل�ة وال����ات ذات ال�لة، ��ا في ذل�واألوسا� األكاد���ة، وقادة األع�ال، ف�ال ع� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات 
و��� أال ی��اوز ع�د ال���اء م� ال����ات . ال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة، وال����ات غ�� ال���م�ة وال�ا��ات ال��ا��ة

 .ع�د ال���اء ال�ی� ت�ش�ه� األ��اف
ق�اعات �ع��ها وفي ع�ة  ومع وضع في االع��ار مق�رات م�ت�� األ��اف ��أن تع��� ال���ع ال���ل�جي في - 2

، 2030ق�اعات، و��ل� ع�ل الع�ل�ات وال����ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة، ��ا في ذل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام 
وم���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة، و��نامج األم� ال����ة اإلن�ائي، و��نامج األم� ال����ة لل���ة، وم���ة األم� ال����ة 

وم�ت�� األم� ال����ة لل��ارة وال����ة وم���ة ال��ة العال��ة، ��ة ال��ا��ة، وم���ة ال��ارة العال��ة، وال��� ال�ولي، لل��
في غ�فة ت�ادل ال�عل�مات  ال�عل�ماتض�� غ��ها، واالس�فادة م� ال�عل�مات ال��احة، ��ا في ذل�  ،وم���ة الع�ل ال�ول�ة

� االس��ار� غ�� ال�س�ي إلى األم��ة ال��ف���ة وال���� ال���رة ��أن وضع نهج اس��ات��ي ف��الال�ا�عة لالتفا��ة، س�ق�م 
ال���رة ��أن ج��ع ج�ان� ال�هج وال���� وس�ق�م الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي . ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي

 .االس��ات��ي ���ل األجل
 .س��ار� غ�� ال�س�يف��� االالوس��ع� األم��ة ال��ف���ة ع�ل  - 3

 ���قة ال��غ�ل
م� خالل وسائل اف��اض�ة، ��ا في ذل� االس��ار� غ�� ال�س�ي، �ق�ر ما ���ن ذل� ع�ل�ا، س�ف ����ع الف���  - 4

 .  ُ                                                                     وس� عق� االج��اعات الفعل�ة م�ة واح�ة على األقل �ل عام، ره�ا ب��اف� ال��ارد. م�ت��ات الف��ی�
 ب�ء الع�ل واس�ع�اضه

ف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ف�ر م�افقة م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ا�ع ع�� على الفي ع�ل  ی��غي ال��وع - 5
 .االخ��اصات

وس��� اس�ع�اض وال�ة وت���� الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي م� ق�ل اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال� �ع�  - 6
 .ال��� في تق��� م�حلي تق�مه األم��ة ال��ف���ة

________ 


