
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي

 ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ، ال�� ق�ر ��ه أن �ع�ل اإلص�ار ال�ام� م�
ف في اج��اعه ال�ق�ر أن ی��� ف�ها م�ت�� األ��ا 

ال��قعات العال��ة لل���ع أه��ة ال�قار�� ال����ة ال�ادسة �ال���ة إلع�اد اإلص�ار ال�ام� م� 
كان�ن األول /د����� 31األ��اف على تق��� تقار��ها ال����ة ال�ادسة ��ل�ل 

�ال��اه�ة ال�ق�مة م� ال��اكة العال��ة ل�ف� ال��اتات في ت�ف�� االس��ات���ة العال��ة ل�ف� ال��اتات 
األم��ة ال��ف���ة أن ت��� في ال�قار�� وال�ق���ات ��أن حف� ال��اتات ع�� 

ن ال�ق��� العال�ي واإلقل��ي ��أن ال���ع ال���ل�جي على ح��قة أ
وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات ال��اض���ة ال�ي أج�اها ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع 

ت��ل قاع�ة أدلة هامة ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، و��ل� ال�ق���ات ال����ة ودون اإلقل���ة األخ�� ذات ال�لة، 
 ؛ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جيل�ق��� ال�ق�م ال���ز ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي في اإلص�ار ال�ام� م� 

��ا في  ،ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي���ة وتق�ی�ات ت�ال�� إع�اد اإلص�ار ال�ام� م� 
  :إلى األم��ة ال��ف���ة

، ��ا في ذل� م�ج� ل�اضعي ال��اسات، ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي
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مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي  14/35ال�ق�ر 

  ،إن م�ت�� األ��اف
، ال�� ق�ر ��ه أن �ع�ل اإلص�ار ال�ام� م�13/29ال�ق�ر إلى  ���� -1

 2020،1-2011كأساس ل��ا�عة ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
 ال�ام� ع��؛

أه��ة ال�قار�� ال����ة ال�ادسة �ال���ة إلع�اد اإلص�ار ال�ام� م�  �الح� -2
األ��اف على تق��� تقار��ها ال����ة ال�ادسة ��ل�ل  ���و ، 13/27ال�ق�ر  ���� إلىو ، ال���ل�جي

 على أق�ى تق�ی�؛

�ال��اه�ة ال�ق�مة م� ال��اكة العال��ة ل�ف� ال��اتات في ت�ف�� االس��ات���ة العال��ة ل�ف� ال��اتات �ق�  -3
األم��ة ال��ف���ة أن ت��� في ال�قار�� وال�ق���ات ��أن حف� ال��اتات ع�� و��ل� إلى واس�ع�اض ال�ق�م ال���ر في ت�ف��ها، 

 ،ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جيإع�اد اإلص�ار ال�ام� م� 

على ح��قة أ و��ل� ال��ء 11/2ال�ق�ر إلى  ���� أ��ا -4
وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات ال��اض���ة ال�ي أج�اها ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع 

ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، و��ل� ال�ق���ات ال����ة ودون اإلقل���ة األخ�� ذات ال�لة، 
ل�ق��� ال�ق�م ال���ز ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي في اإلص�ار ال�ام� م� 

���ة وتق�ی�ات ت�ال�� إع�اد اإلص�ار ال�ام� م�  ���� عل�ا -5
إلى األم��ة ال��ف���ةو��ل�  اإلرشاد� ال�ارد في ال��ف� به�ا ال�ق�ر،ذل� ال��ول ال�م�ي 

ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي إع�اد اإلص�ار ال�ام� م�  )أ(
  على أساس ه�ه ال��ة؛

                                         
  .، ال��ف�10/2ال�ق�ر 

   

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
17ال��� 

  

كأساس ل��ا�عة ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
ال�ام� ع��؛

ال���ل�جي
على أق�ى تق�ی�؛

واس�ع�اض ال�ق�م ال���ر في ت�ف��ها، 
إع�اد اإلص�ار ال�ام� م� 

وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات ال��اض���ة ال�ي أج�اها ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع 
ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، و��ل� ال�ق���ات ال����ة ودون اإلقل���ة األخ�� ذات ال�لة، 

ل�ق��� ال�ق�م ال���ز ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي في اإلص�ار ال�ام� م� 

ذل� ال��ول ال�م�ي 

على أساس ه�ه ال��ة؛

                                                
ال�ق�ر   1
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ال��قعات  إلص�ار ال�ام� م�إخ�ار ال���اء ال�ع���� وال��اه��� ال����ل�� �ال��ول ال�م�ي إلع�اد ا  )ب(

  وما ی��ل �ه م� م���ات؛ العال��ة لل���ع ال���ل�جي
م�اصلة ال�عاون مع االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي والع�ل�ات وال����ات األخ�� ذات ال�لة   )ج(

الق��اء ووفقا ل�ال�ة �ل م�ها، ��ا في ، ح�� اال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي في إع�اد واس�ع�اض اإلص�ار ال�ام� م�
ذل�، ض�� جهات أخ��، ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة 

  وم���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة؛
لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة األخ� في ال���ان اس���اجات االج��اع ال�اد� والع���� لله��ة الف���ة   )د(

  2؛14/2لل���ع ال���ل�جي ال�اردة في ال��ف� �ال�ق�ر  ����2050ص س��ار��هات ل�ؤ�ة عام 
ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة إلى إتاحة ال��انات ال���قة وال��ث�قة،  و��ع�األ��اف  ��� -6

وع� ��ل� ال�ه�ی�ات ال�ي ی�ع�ض لها، ����قة مف��حة، وت��ی�ات ال��انات ال��علقة ��الة وات�اهات وت�قعات ال���ع ال���ل�جي و 
 ، ��ا في ذل� أن��ة ال�ع���؛2020- ��2011ل�جي ال�ق�م ال���ز في ت�ف�� االتفا��ة وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال�

األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة، ح���ا أم�� ذل�، إلى تق��� م�اه�ات مال�ة  ی�ع� -7
وما ی��ل �ه م� م���ات، ��ا في  ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي في ال�ق� ال��اس� إلع�اد و�ن�اج اإلص�ار ال�ام� م�

 ،2020-2011وتق��� ت�ف�� االس��ات���ة العال��ة ل�ف� ال��اتات  ،ال��قعات ال��ل�ة لل���ع ال���ل�جيص�ار ال�اني م� ذل� اإل
  .إلى أن تق�م ب�ل�

  ال��ف�
  ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جيال��ول ال�م�ي اإلرشاد� إلع�اد اإلص�ار ال�ام� م� 

 ال�ار�خ  الع���/ال���ج
اإلقل���ة لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال�ق���ات 

 ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
 2018آذار /مارس

 2018كان�ن األول /د����� 31 ال��ع� ال�هائي لل�ق��� ال���ي
 2018كان�ن األول /د����� م��وع ال���� العام لل�ق���
 2019 كان�ن ال�اني/ی�ای� إع�اد ع�اص� ال�� األول

لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع  ال�ق��� العال�ي
 ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

 2019أ�ار /مای�

 2019آب /أغ��� –أ�ار /مای� إع�اد ال���وع صف� لل�ق���
 2019 أیل�ل/س����� –آب /أغ��� اس�ع�اض م� جان� ال���اء ال��ع���

 2019أیل�ل /س����� –آب /أغ��� ت���ح ال���وع
 2019كان�ن األول /د����� -ت���� األول /أك���� اس�ع�اض ال���اء م� جان� األ��اف وال��ه�ر

  إع�اد ع�اص� ال����� ال��اعي
 

 2019ت���� ال�اني /ن�ف���

                                                 
  .لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةلله��ة الف���ة  21/1ال��ص�ة ان�� م��وع مق�ر م�ت�� األ��اف ال�ارد في   2
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 ال�ار�خ  الع���/ال���ج
وال�ق��ة العل��ة  االج��اع ال�ال� والع��ون لله��ة الف���ة لل���رة

 وال����ل�ج�ة
 2019ت���� ال�اني /ن�ف���

 2020آذار /مارس -كان�ن ال�اني /ی�ای� ت���ح م��وع ال�ق���
 2020آذار /مارس ال��ج�ة إلى اللغات ال�س��ة لألم� ال����ة

 2020ن��ان /أب��ل –آذار /مارس ال�����
 2020أ�ار /مای� ال��اعة واإلرسال إلى األح�اث ال�ي س���ر ف�ها
العل��ة وال�ق��ة  االج��اع ال�ا�ع والع��ون لله��ة الف���ة لل���رة

 وال����ل�ج�ة واالج��اع ال�ال� لله��ة الف���ة لل��ف��
 2020أ�ار /مای�

 2020أ�ار /مای� إ�الق ال�ق��� ال�ئ��ي
االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف، واالج��اع العاش� ل��ت�� األ��اف 

�اج��اع لأل��اف في ب�ت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�ا�ع ل��ت�� العامل 
 األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�ت���ل ناغ��ا

 2020ت���� األول /أك����

  
__________ 

  


