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مق�را على  ،في اج��اعه ال�ال� ،�أن �ع��� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا

  
وال�� ی����  ال�ارد في ال��ف� األول �ال��ائج ال�ئ���ة ألول تق��� واس�ع�اض لل��وت���ل

اس���ام ال�قا� ال��جع�ة ال�اردة ف�ه ���  على و��اف�

تق�م إضافي في  ما ُ���ز م� إعادة ال��� في اإل�ار وت��ی�ه، ح�� ما تق���ه ال�اجة في ض�ء

 �ال�ق�م ال�� أح�زته األ��اف في تفع�ل ال��وت���ل؛

 :� م� الع�ل، على س��ل األول��ة

مع ل�ق�� القان�ني وال�ض�ح وال�فاف�ة، ل��ف�� ا�ضع ت���ع أو م��ل�ات ت�����ة لل���ل وتقاس� ال��افع، 

وال���ل�ات ال������ة ال��ل�ة لل���ل ل�ع��� ت�ف�� األ��اف لألح�ام ال��علقة �االم��ال لل����ع ال��لي 
، ��ا في ذل� تع��� نقا� ال�ف���، و��ل� )17ال�ادة 

 ؛)12و

في ت�ف�� ال��وت���ل، ��ا في ذل�  ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
في وضع  ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
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ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف�ع�ة لل��ف��
تق��� واس�ع�اض فعال�ة ب�وت���ل ناغ��ا  2-2

  إن اله��ة الف�ع�ة لل��ف��،
�أن �ع��� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا ت�صي

  :غ�ار ما یلي
  م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا ن

�ال��ائج ال�ئ���ة ألول تق��� واس�ع�اض لل��وت���ل ���� عل�ا - 
 اإلسهامات ال�ي ق�م�ها ل��ة االم��ال؛

و��اف�، ال�ارد في ال��ف� ال�اني �إ�ار ال��ش�ات ی�ح� - 
 أساس ���� ق�اس ال�ق�م في ال���ق�ل؛

إعادة ال��� في اإل�ار وت��ی�ه، ح�� ما تق���ه ال�اجة في ض�ء �ق�ر - 

�ال�ق�م ال�� أح�زته األ��اف في تفع�ل ال��وت���ل؛ی�ح�  - 
� م� الع�ل، على س��ل األول��ةه�اك حاجة إلى م��أّن  �الح� - 
�ضع ت���ع أو م��ل�ات ت�����ة لل���ل وتقاس� ال��افع، ل  )

 ؛م� ال��وت���ل 8األخ� في ال���ان االع��ارات ال�اصة وفقا لل�ادة 

ل�ع��� ت�ف�� األ��اف لألح�ام ال��علقة �االم��ال لل����ع ال��لي   )ب
ال�ادة (، ورص� اس���ام ال��ارد ال����ة )16و 15ال�ادتان (وتقاس� ال��افع 

و 7و 6، و5 ال��اد(األح�ام ال��علقة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةل�املة والفعالة ل��ار�ة االل�ع�   )ج
 دع�و  ،ال���ل وتقاس� ال��افع في م�ال اتهاوق�ر  از�ادة وع�هع� ���� 

  

  

اله��ة الف�ع�ة لل��ف��
ال�اني االج��اع

م�ن���ال، ���ا، 
م� ج�ول األع�ال 4ال��� 

 

إن اله��ة الف�ع�ة لل��ف��،
ت�صي

غ�ار ما یلي
نإ

1 -
اإلسهامات ال�ي ق�م�ها ل��ة االم��ال؛

2 -
أساس ���� ق�اس ال�ق�م في ال���ق�ل؛

3 -
 ال��ف��؛

4 -
5 -
)أ (

األخ� في ال���ان االع��ارات ال�اصة وفقا لل�ادة 
ب (

وتقاس� ال��افع 
األح�ام ال��علقة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

ج (
ع� ���� 
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اق��ة ن��ذج�ة ل�قاس� ال��افع م��ل�ات دن�ا لل��و� ال��ف� عل�ها ���رة م��ادلة و���د تعب�وت���الت و�ج�اءات م���ع�ة، و 
 ؛الع�ف�ة امع م�اعاة ق�ان��هال�اش�ة ع� اس���ام ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة، 

 رفع م���� ال�عي ب�� أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� وت���ع م�ار��ه� في ت�ف�� ال��وت���ل؛  )د (

 :األ��اف ال�ي ل� تفعل ذل� �ع�، على أن ��� - 6

م�س��ة وت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع، مع األخ� في ت��ئ ه�اكل   )أ (
 أعاله؛) ب(و) أ(5 ت��ال���ان الفق� 

 أعاله؛) د(و) ج(5 ت��ت��� خ��ات لل�عامل مع ال��االت ذات األول��ة ال���دة في الفق�   )ب (

�عل�مات اإلل�ام�ة ال��احة على ال����� معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع ج��ع الت��� في غ�فة ت�ادل   )ج (
��ا في ذل� معل�مات ع� ال��ار�ح أو  ،م� ال��وت���ل 14م� ال�ادة  2ة ال���ي، وفقا لالل��امات ال����ص عل�ها في الفق� 

وال�عاون رص� اس���ام ال��ارد ال����ة  ����ما ی�از�ها ل����ل شهادات ام��ال مع��ف بها دول�ا، في أق�ب وق� م���، �غ�ة ت
 ؛ب�� األ��اف

 :ال�ي هي في وضع ���ح لها �الق�ام ب�ل� على أناأل��اف وغ�� األ��اف وال����ات ال�ع��ة  ���ع - 7

ت�سع ن�اق جه�دها ل��اء ق�رات األ��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة، وال س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا وال�ول ال��ر�ة   )أ (
�اداتها ���حلة ان�قال�ة، على ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا، مع األخ� في ال���ان ال�غ��ة ال�ام�ة م� ب��ها، واأل��اف ال�ي ت�� اق�

األول، و��ل� اح��اجات وأول��ات  ال��ف�ال�اردة في  ال��ائج ال�ئ���ةو أعاله  5ال��االت ذات األول��ة ال���دة في الفق�ة 
 ؛ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����

م�ادرات ب�اء الق�رات ال�ام�ة إلى ت�ف�� ال��وت���ل، م�ل ب�نامج ب�اء الق�رات ال�� نف�ته األمانة ت�ع�   )ب (
 وال����ة ال�ول�ة لقان�ن ال����ة م� أجل إن�اء أ�� قان�ن�ة و���ة، ��ا في ذل� م� خالل ت�ف�� ال��ارد ال�ال�ة؛

معل�مات ال���ل ء الق�رات في غ�فة ت�ادل رد ب�ات��ح ال�عل�مات ال��علقة ���ادرات ب�اء الق�رات وم�ا  )ج (
 وتقاس� ال��افع؛

ت��� في الُ�هج اإلقل���ة ل�ع� ال��ف�� ال���� لل��وت���ل ع� ���� ج�لة أم�ر م�ها أن��ة ب�اء الق�رات   )د (
 ب�� ال�ل�ان ال�ي ت�قاس� نف� ال��ارد ال����ة أو ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة؛

 م� ال��وت���ل؛ 11تقاس� ال�عل�مات وال���ات ف��ا ی�عل� �ال�عاون ع�� ال��ود وفقا لل�ادة ُت�ِ��   )ه(

 ؛ال��وت���ل ��أن�ع� االت�االت االس��ات���ة ل�ع��� ال�عي ت  ) و(

ال��و� ال��ف� عل�ها ���رة  ح�لل�فاوض لاأل��اف وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  اتب�اء ق�ر   ) ز(
 أو ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها؛/ م��ادلة وتع��� ال��اكات ونقل ال����ل�ج�ا ب�� م����مي ومق�مي ال��ارد ال����ة و

األ��اف، وغ�� األ��اف، وال����ات ال�ول�ة، وال��ارف اإلن�ائ�ة اإلقل���ة، وال��س�ات ال�ال�ة  ی�ع� - 8
 ع ن�اق جه�دها، ح�� االق��اء، ل��ف�� ال��ارد ال�ال�ة الالزمة ل�ع� ت�ف�� ال��وت���ل؛�ص، إلى ت�ساألخ��، والق�اع ال�ا

�أن ی�ع� م�ت�� األ��اف، ع�� اع��اد إرشاده ال��جه إلى اآلل�ة ال�ال�ة ف��ا ی�عل� ب�ع� ت�ف��  ی�صي - 9
ل��ف�� ب�وت���ل ناغ��ا، ��ا في ذل� وضع ت�اب��  ب�وت���ل ناغ��ا، م�ف� ال���ة العال��ة إلى م�اصلة م�اع�ة األ��اف ال��هلة

 ��افع وال��ت��ات ال��س��ة ذات ال�لة، و�تاحة األم�ال له�ه الغا�ة؛�ة ��أن ال���ل وتقاس� الاتت���ع�ة و�دار�ة وس�اس
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األ��اف، وغ�� األ��اف، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال����ات ذات ال�لة على أن  ���ع -10
اس� ال��افع، معل�مات ال���ل وتق� ال����ة ال��ق�ة وغ�فة ت�ادل ت��ف�� م� ث�وة ال�عل�مات وال���ات ال��احة في ال�قار�

 م� أجل دع� ال��ف�� وت���ع ت�ادل ال���ات؛) م�ل ال��اد� ال��ج�ه�ة وم�اد ب�اء الق�رات(األدوات وال��ارد القائ�ة  م� و��ل�

 :األ��اف، في ض�ء ال�ا�ع ال�امل لل��وت���ل، إلى إن�اء آل�ات م�اس�ة ل����� ی�ع� -11

 ال�لة �ال���ل وتقاس� ال��افع؛ ال����� ال���ي ب�� م��لف ال��س�ات وال�زارات ذات  )أ (

في ت�ف�� أح�ام ال��وت���ل ال��علقة  ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةال�املة والفعالة ل ��ار�ةال  )ب (
 ؛به�ف م�اعاة اح��اجاته� و��ل� ال��وف ال����ة�ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، 

غ�ة أخ� اح��اجاته� في ال���ان ع�� وضع م�ار�ة أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� م� م��لف الق�اعات �ُ   )ج (
 ؛�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افعاتت�اب�� ت���ع�ة و�دار�ة وس�اس

 :إلى أ��ا األ��افی�ع�  -12

ال��� في ت�ف�� ت�اب�� م�ق�ة م� أجل اك��اب خ��ات ���� أن تف�� في وضع ت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو   )أ (
 س�اسات�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع؛

األع�ال ذات ال�لة ال�ي اض�لع� بها م���ة  م� ال��وت���ل، 8، في ت�ف�� ال�ادة األخ� في ال���ان  )ب (
 ؛ح�� االق��اء، ووفقا لل��وف ال����ة ،وم���ة ال��ة العال��ة وم���ات أخ�� ذات صلةلألم� ال����ة ألغ��ة وال�راعة ا

ال ذات ال�لة ال�ي اض�لع� بها ال����ة م� ال��وت���ل، �األع� 16اإلحا�ة عل�ا، في ت�ف�� ال�ادة   )ج (
 ؛العال��ة لل�ل��ة الف���ة، ح�� االق��اء، ش���ة أن ت��ن داع�ة وال ت�عارض مع أه�اف االتفاق�ة وال��وت���ل

وفقا  ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة إلى ال��ار�ة في ع�ل�ات ال���ل وتقاس� ال��افع، ی�ع� -13
، و�تاح�ها م� ي ذل� ع� ���� وضع ب�وت���الت و�ج�اءات م���ع�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع��ا ف ة،�أل�فل��ارساته� ال

 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع؛خالل غ�فة ت�ادل 

أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� وم���ات وش��ات ال�����م�� إلى ال��ار�ة في ع�ل�ات ال���ل  ی�ع� -14
م�ل ال���د ال�عاق��ة ال���ذج�ة وم�ونات ال�ل�ك وال��اد�  ،�ع� األدوات وضع ع� ����وتقاس� ال��افع، ��ا في ذل� 

ال�ي تل�ي اح��اجات ج�ه�ره� وت��� االم��ال ل���ل�ات ال���ل وتقاس� ال��افع،  ،أو ال�عای��/ة وأف�ل ال��ارسات وال��ج�ه�
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع؛�ه األدوات م� خالل غ�فة ت�ادل و�تاحة ه

أن الع�ل على وضع ص� أو أك�� م� ال���ك القان�ن�ة ال�ول�ة ال��علقة �ال�ل��ة الف���ة ُ�غ�ة  ح��ال -15
ض�ان ال��ا�ة ال���ازنة والفعالة لل��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة وأش�ال ال�ع��� ال�قافي ال�قل��� في إ�ار ال����ة العال��ة 

 ؛� ال�اب� ألوانه تق��� ��ف�ة م�اه�ة ن�ائج ه�ه الع�ل�ة في ت�ف�� ال��وت���لول�ل�، س���ن م ،جار�ا�ع� لل�ل��ة الف���ة 

م�  18م� ال�ادة  4وفقا للفق�ة  18لق�اس فعال�ة ال�ادة  �اف�ة أنه ال ت��ف� معل�مات �الح� أ��ا -16
 ؛�لال��وت��

و��ل� ال�ق�م  16 ةالفق� ال���دة في ذات ال�لة ب��ف�� ال��وت���ل، ��ا في ذل� الع�اص� ج��ع تق���  �ق�ر -17
وال�عاون،  وال�آزرنقل ال����ل�ج�ا  ��أن  ��23أن آل�ة عال��ة م�ع�دة األ��اف ل�قاس� ال��افع، وال�ادة 10ال���ز ��أن ال�ادة 

 ؛في ال�ق��� ال�اني واس�ع�اض ال��وت���ل

 :إلى األم��ة ال��ف���ة ��ل� -18
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ال��ارد ومق�مي  يال���ل وتقاس� ال��افع، وم����مإج�اء م�ح م��ه�ف ل�قا� االت�ال ال����ة ��أن   ) أ(
لل�عل�مات في إضافي  ل��ف�� م��رأو ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها ��أن ال����ات ال��علقة ب��ف�� ال��وت���ل، / ال����ة و

 ؛اس�ع�اض فعال�ة ال��وت���لو  الع�ل�ات ال���ق�ل�ة ل�ق���

�اني ع�� إع�اد ال��ل ال�ق��ح لل�ق��� ال���ي ال�ق�ل ��أن ت�ف�� م�اعاة ال��ش�ات ال�اردة في ال��ف� ال  ) ب(
 ؛ب�وت���ل ناغ��ا

 ���دمعل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، ونة في ت�ف�� وت�غ�ل غ�فة ت�ادل �ال�ق�م ال�� أح�زته األما ی�ح� -19
ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة ل���ل على ال��ارد م� أجل اعلى أه��ة إتاحة معل�مات ع� اإلج�اءات ال�اج� ات�اعها 

 بها في بل� ما؛

 :إلى األم��ة ال��ف���ة ��ل� -20

إلى اللغات ال�س��ة ال�� لألم�  معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعاء األول��ة ل��ج�ة غ�فة ت�ادل إع�  )أ (
 ؛ال����ة

 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع؛م�اصلة ت���� أداء غ�فة ت�ادل   )ب (

معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع ح�ل ت�ف��ها ج��ع أن�اع م����مي غ�فة ت�ادل ت م� ال��اس ال�عل�قا  )ج (
 وت�غ�لها؛

غ�فة ت�ادل ل�اصل ت�ف�� ال��اع�ة ال�ق��ة م� أجل تق��� ال�عل�مات تإلى األم��ة ال��ف���ة أن  ��ل� أ��ا -21
 :معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، ��ا في ذل�

وال�عل�مات األخ�� ذات  اإلل�ام�ة األ��اف، و��ل� غ�� األ��اف، على ن�� ج��ع ال�عل�مات ت���ع  )أ (
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، وت�ف�� ال��ر�� على اس���ام غ�فةال����� ال���ي في غ�فة ت�ادل  ال��احة على ال�لة

 ؛ت�ادل معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع

ال��جع�ة، ح�� االق��اء، م� جان� أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� وال�ع�ب ال����ع على ن�� ال��الت   )ب (
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع؛���ات ذات ال�لة في غ�فة ت�ادل األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال�

معل�مات رد ال����ة م� خالل غ�فة ت�ادل ز�ادة فه� ال���قة ال�ي �ع�ل بها ال��ام ل�ص� اس���ام ال��ا  )ج (
 وتقاس� ال��افع؛ ال���ل

معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، م�ل واجهة اص ال��غ�ل ال���ي لغ�فة ت�ادل ال����ع على اس���ام خ�   )د (
 .ب�م�ة ال����قات

  

 ال��ف� األول

 ال��ائج ال�ئ���ة
وال��امات األ��اف ذات ال�لة، ��ا في ذل� تق��� ال�ق�م ال�� أح�زته  ناغ��ا ب�وت���لم�� ت�ف�� أح�ام   :)أ(الع��� 

 األ��اف في إن�اء ه�اكل م�س��ة وت�اب�� ال���ل وتقاس� ال��افع ال����ة ل��ف�� ال��وت���ل

، ت��اج األ��اف إلى وضع ت�اب�� ت���ع�ة و�دار�ة وس�اسات�ة وت�ت��ات م�س��ة ناغ��ا �وت���لبم� أجل تفع�ل  - 1
وت��غ�ق ه�ه الع�ل�ة وق�ا . ��ل وتقاس� ال��افع، وال ی�ال الع�ی� م� األ��اف في ��ر إن�اء ه�ه ال��اب�� وال��س�اتلل�

 .���ال وت��ل ت���ا للع�ی� م� األ��اف
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��ت�� ال�ق�م ال���ز في وضع ت�ت��ات م�س��ة، م�ل إن�اء سل�ات و���ة م���ة ونقا� تف���، ارت�ا�ا وث�قا و  - 2
وت���� �ع� ال��اب�� ال�ي اعُ���ت ق�ل ب�وت���ل ناغ��ا تع��� . �ال�ق�م ال���ز في اع��اد ت�اب�� لل���ل وتقاس� ال��افع

ال�ف��� م�ل� ج�ی� أن�أه ال��وت���ل وال ی�ال ی�ع�� ت�اوله م� جان� ومع ذل�، فإّن تع��� نقا� . سل�ات و���ة م���ة
 .الع�ی� م� األ��اف

معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع أم� ض�ور� ل��ف�� ل�مات اإلل�ام�ة في غ�فة ت�ادل على ال�غ� م� أّن ن�� ال�عو  - 3
معل�مات ال���ل وتقاس� ل��احة في غ�فة ت�ادل ال����ة اال��وت���ل، فإّن ع�دا م� األ��اف ل� ی��� �ع� ج��ع ال�عل�مات 

 .م� ب�وت���ل ناغ��ا 14ال��افع وفقا لل�ادة 
وأص�اب ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ض�ء ال�ا�ع ال�امل لل��وت���ل، ی��ل� ت�ف��ه م�ار�ة و  - 4

�ل� ال����� ب�� م��لف ال��س�ات وال�زارات و�) ةم�ل ق�اعات األع�ال ال��ار�ة ال���لفة وال�وائ� العل��(ال��ل�ة ال�ع���� 
ولل��اع�ة في م�اجهة ه�ا ال����، ���� إن�اء آل�ات مالئ�ة ). وال�راعة، وال��ارة، وال�ل��ة الف���ة ،م�ل العل�م وال�عل��(

 . ل����� ال����� وال��ار�ة، وق� ی��ل� األم� ز�ادة ال��ع�ة و��اء الق�رات

تقاس� ال��افع مع ت�س�خ �ق��  مفه�م خ�� وضع ت�اب�� لل���ل وتقاس� ال��افع ت�ع�وت��ل ال����ات ال�ئ���ة األ - 5
قان�ني، وت��� ال�عق��ات غ�� ال��ور�ة وال�أخ�� وز�ادة األع�اء وال��ال�ف على ال�����م��، وال��ارد ال����ة ال���ودة ال�ي 

 .ی� م� األ��افتع�ل على ال���ل وتقاس� ال��افع وت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا في الع�
و���غي أن ت�خ� اح��اجات م����مي ال��ارد . في ض�ء ه�ه ال����ات، ���� اع��ار وضع ت�اب�� م�ق�ة خ��ة أولىو  - 6

. ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها م� م��لف الق�اعات في ال���ان أ��ا ع�� وضع ت�اب�� لل���ل وتقاس� ال��افع
 1 .مف��ا أ��ا ل�ع� ال��ف�� ال���� لل��وت���ل وق� ���ن ت���� ُنهج إقل���ة

���ل ت�ف�� �ع� ع�اص� ال��وت���ل ال��ی�ة، ت��ی�ا األح�ام ال��علقة �االم��ال ورص� اس���ام ال��ارد ال����ة، و  - 7
 .ت���ا خاصا ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،��ا في ذل� تع��� نقا� تف��� واالل��امات ال��علقة �

االل��امات على ج��ع  وت����وال ���� ب�وت���ل ناغ��ا ب�� ال�ل�ان ال�����مة لل��ارد ال����ة وال�ل�ان ال�ي تق�مها،  - 8
 .16و 15األ��اف، ��ا في ذل� األح�ام ال��علقة �االم��ال لل����عات ال��ل�ة أو ال���ل�ات ال������ة وفقا لل�ادت�� 

. وف��ا ی�عل� ب�قا� ال�ف���، ت��اج األ��اف إلى فه� مهامها وخ�ارات تع���ها ���ل أف�ل في ض�ء س�اقها ال���ي - 9
 .��هامهاوه�اك حاجة أ��ا إلى ب�اء ق�رات نقا� ال�ف��� ل�����ها م� االض�الع 

ال�ع�ب "ف�ة ان��اق مفه�م ت��ی� ��: وف��ا ی�عل� �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ت��ل ال����ات ما یلي - 10
على ال����� ال���ي؛ وت�ض�ح حق�ق ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة �ال���ة لل��ارد " األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

أو ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة؛ وت��ی� ال����عات ال���لفة م� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات /ال����ة و
 :ما یلي ول��اجهة ه�ه ال����ات، ���� ال��� في. وفه� ���قة ت����ها؛ وال��� ب�� ال�عارف ال�قل���ة وحائ��ها ال��ل�ة؛

ب�اء ق�رات األ��اف ل�ع� ت�ف�� أح�ام ال��وت���ل ال��علقة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و��ل�   )أ (
 �ا�ا ال���ل وتقاس� ال��افع؛ق�رات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ف��ا ی�عل� �ق

ة �لواألح�ام ال��) �(8األع�ال ذات ال�لة للف��� العامل ال���� ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �ال�ادة   )ب (
 2بها ��أن مفه�م ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛

                                                           
 ).2015االت�اد األف��قي، (، "ال��اد� ال��ج�ه�ة الع�ل�ة لالت�اد األف��قي لل��ف�� ال���� ل��وت���ل ناغ��ا في أف��ق�ا" ،م�ال 1
 .)UNEP/CBD/WG8J/8/INF/10/Add1("" ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة"ت���ع اآلراء ال�اردة ��أن اس���ام م��لح "" ،م�ال 2
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ل��علقة اآلل�ات ال����ة ل��ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ف�� أح�ام ال��وت���ل ا  )ج (
 �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة مع م�اعاة ال��وف ال����ة؛

دع� ال����� و��اء ال��س�ات داخل ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وف��ا ب��ها ل��اول ق�ا�ا   )د (
 ال���ل وتقاس� ال��افع، ��ا في ذل� م� خالل وضع ب�وت���الت م���ع�ة؛

�ة وال����عات ال��ل�ة في وضع م��ل�ات دن�ا لل��و� ال��ف� عل�ها ب�اء الق�رات ل�ع� ال�ع�ب األصل  )ه (
 .�ال��ارد ال����ة ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة���رة م��ادلة وال���د ال�عاق��ة ال���ذج�ة ل�قاس� ال��افع ال�اش�ة ع� اس���ام 

وم� . ���رة م��ادلة و�ص�ار ال��ار�ح �ع األ��اف ُنه�ا م��لفة لل��افقة ال���قة ع� عل� وال��و� ال��ف� عل�هاوت�َّ  - 11
معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع ح�ل اإلج�اءات ال�اج� ات�اعها ف معل�مات واض�ة في غ�فة ت�ادل ال�ه� أن ت��ح األ��ا

 .لل���ل على ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها
م� ال��وت���ل ع�� وضع  8الع��ارات ال�اصة وفقا لل�ادة و�اإلضافة إلى ذل�، فإّن م� ال�ه� أن ت�اعي األ��اف ا - 12

وق� ���ن الع�ل ذو ال�لة ال�� ُ���لع �ه في . وت�ف�� ال����عات أو ال���ل�ات ال������ة ال��علقة �ال���ل وتقاس� ال��افع
 .��ا في ه�ا ال��دوم���ة ال��ة العال��ة وغ��ه�ا م� ال����ات مف 3،لألم� ال����ة ةألغ��ة وال�راعا إ�ار م���ة

وعلى وجه ). 11ال�ادة (وُسل� ال��ء على أه��ة ت�ادل ال�عل�مات وال���ات ف��ا ی�عل� �ال�عاون ع�� ال��ود  - 13
وق� . ال���ص، ���� أن ت��ن ال���ات ال�����ة في ال��ار�ع دون اإلقل���ة وال��ائ�ة مه�ة لل��اع�ة في ت�ف�� ه�ه ال�ادة

ار�ع اإلقل���ة ����قة ل��اول ه�ه الق��ة، مع مالح�ة أّن تع��� ق�رات اله�اكل اإلقل���ة للق�ام ح�د ال�ع� اله�اكل أو ال��
 .به�ا ال�ور ق� ���ن ض�ور�ا

ال��ف�� ال���� لل��وت���ل ب�� ال�ل�ان ال�ي ت�قاس� نف� ال��ارد ال����ة أو  على دع� ب�اء الق�رات ��اع����� أن و  - 14
 .ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة

 وضع نق�ة م�جع�ة لق�اس الفعال�ة :)ب(الع��� 

 .أفادت �ع� األ��اف ����لها على م�افع م� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها - 15
وف��ا ی�عل� ���ف�ة م�اه�ة ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا في حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام على ال�����  - 16

ال���ي، رأ� الع�ی� م� األ��اف أنه م� ال�اب� ألوانه اإلجا�ة على ه�ا ال��ال ألّن ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا ال ی�ال في م�حلة 
 .م���ة
ز�ادة ال�عي �ق��ة حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام وخ�مات  هي الُ��لَّغ ع�ها ش��عاو�ان� أك�� ال��افع  - 17

 :وف��ا یلي أم�لة لل��اه�ات األخ�� ال�ي أب�زتها ال�ل�ان. ال��� اإل���ل�ج�ة
أص�ح م�راء ال��ارد ال���ع�ة أو ال�ل�ات أك�� إدراكا لل��ا�ا ال����لة ل��وت���ل ناغ��ا وأص���ا   )أ (

 �����ث�ن م�ارسات لل�ف�؛

ساع� ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا على ت���� ال�عارف ال��علقة �األن�اع، ��ا في ذل� م� خالل وضع ق�اع�   )ب (
 ب�انات أو ق�ائ� ج�د، وه� ی�ع� رفع ق��ة ال��ارد ال����ة وُنهج ال�ف� ال�اصة؛

 ز�ادة م�ار�ة ال����عات ال��ل�ة في ال�ف� واالس���ام ال����ام؛  )ج (

 دة ام��ال م����مي ال��ارد ال����ة؛ز�ا  )د (
                                                           

م� ال��ارد ال�راث�ة الف�ع�ة ع�اص� ل����� ال��ف�� ال��لي لل���ل وتقاس� ال��افع ل���لف الق�اعات : ع�اص� ال���ل وتقاس� ال��افع" ،م�ال 3
 ).2016، لألم� ال����ة ألغ��ة وال�راعةا م���ة(، "لألغ��ة وال�راعة
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 االع��اف �ال��� وال����� ��س�لة ل�فع ق��ة ال��ارد ال����ة؛  )ه(

 �ول أع�الجلع� ت�ف�� ال��وت���ل دورا رئ���ا في وضع ع�اص� حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه في   ) و(
 .2030عام خ�ة ال����ة ال����امة لال���مة لل����ة ��ا في ذل� 

 وضع نق�ة م�جع�ة ��أن ال�ع� ال��اح لل��ف��  :)ج(الع��� 

�ع� حال�ا ال���ی� على ب�وت���ل ناغ��ا وت�ف��ه، فإّن یعلى ال�غ� م� أّن ع�دا م� م�ادرات ب�اء وت���ة الق�رات  - 18
ی�ال دع� ب�اء وت���ة و��اء على ذل� ال . أ��افا ع�ی�ة ال ت�ال تف�ق� إلى الق�رات وال��ارد ال�ال�ة الالزمة ل�فع�ل ال��وت���ل

الق�رات ض�ور�ا م� أجل إح�از تق�م في ت�ف�� ال��وت���ل، ال س��ا لأل��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة واأل��اف ذات االق��اد 
 .االن�قالي

معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، �قار�� ال����ة وفي غ�فة ت�ادل ق� ت��ن ث�وة ال�عل�مات وال���ات ال��احة في الو  - 19
و���� أن ت�خ� ه�ه . ت�ادل ال���ات، مف��ة لأل��اف في إن�اء ه�اكل م�س��ة ووضع ت�اب�� لل���ل وتقاس� ال��افعو��ل� 

و�اإلضافة إلى ذل�، ���� ت���ع اس���ام األدوات وال��ارد القائ�ة . ال�عل�مات في ال���ان أ��ا في م�ار�ع ب�اء الق�رات
 .م� أجل دع� ال��ف��) اتم�ل ال��اد� ال��ج�ه�ة وم�اد ب�اء الق�ر (

 )م�� ال��ف��( 18تق��� فعال�ة ال�ادة   :)د(الع��� 

� أح�ام ال�ادة  - 20 ال��علقة �االم��ال لل��و� ال��ف� عل�ها ���رة م��ادلة على ال����� ال���ي م�  18غال�ا ما ُت�فَّ
ول�� م� ) ال��ل�ة ال��علقة �الل��ء إلى الع�الةم�ل قان�ن العق�د، والقان�ن ال�ولي ال�اص، وال��اب�� (خالل الق�ان�� القائ�ة 

 .خالل ت�اب�� م��دة لل���ل وتقاس� ال��افع
في بل� أج��ي، ت��ع العالقة ال�عاق��ة الخ��اص القان�ن ال�ولي  مق��ا ��ف م� األ��اف ال��عاق�ة ���ن وع��ما  - 21

� ���� �ان� قالق�ائ�ة ت��� �ال��اع؛ وثان�ا، أّ� و��عى القان�ن ال�ولي ال�اص إلى ت����، أوال، أّ� ال�ال�ات ال. ال�اص
�ال��اع؛ وثال�ا، ما إذا �ان ُ�ع��ف �الق�ارات أو األح�ام ال�هائ�ة و��ف�ة ذل� وما إذا �ان م� ال���� ت���قها في وال�ة ق�ائ�ة 

ج�ت م�اءم�ه ���ج�  ول�ل دولة ق�اع�ها ال����ة ال�اصة بها ��أن ه�ه ال��ائل، إال أّن �ع�ها ر��ا ���ن ق�. أخ�� 
 .اتفاق�ات وم�اد� ت�ج�ه�ة وق�ان�� ن��ذج�ة دول�ة

أو ت�ف� ال��وت���ل على درا�ة ����ع ال����عات /وق� ال ت��ن األ��اف ال�ي ت�ع ت�اب�� ال���ل وتقاس� ال��افع و - 22
وق� . �ة ال��علقة �الل��ء إلى الع�الةال�اج�ة ال����� ال�ي ت�عامل مع القان�ن ال�عاق�� والقان�ن ال�ولي ال�اص وال��اب�� ال��ل

 .��اع� وضع آل�ة ل�ع� ال����� ال���ي على االس�فادة م� خ��ات ال��س�ات األخ�� ال�ي ت�عامل مع ه�ه الق�ا�ا
ق� تف�� ال�عل�مات ال�اردة في ال�ق��� ال���ي ال��ق�، و��ل� ت�ادل ال���ات، في ت���� األ��اف م� فه� ال��ف�ة و  - 23

  .18ها دع� ت�ف�� ال�ادة ال�ي ���� ب
في ض�ء ال���رات ال�ي شه�تها م���ات دول�ة أخ�� ذات صلة، ��ا في ذل�  16تق��� ت�ف�� ال�ادة   :)ه(الع��� 

  م���ات م�ها ال����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة

الالزمة ل��ف�� ��ت��ات ال��س��ة ت�اب�� ال���ل وتقاس� ال��افع والال ی�ال الع�ی� م� األ��اف في ��ر وضع  - 24
و���ل ت�ف�� األح�ام ال���لة �االم��ال واالل��امات ال��علقة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ت���ا ����ا . ال��وت���ل

 .لأل��اف
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وال ی�ال الع�ل على وضع ص� أو أك�� م� ال���ك القان�ن�ة ال�ول�ة ال��علقة �ال�ل��ة الف���ة ُ�غ�ة ض�ان ال��ا�ة  - 25
نة والفعالة لل��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة وأش�ال ال�ع��� ال�قافي ال�قل��� في إ�ار ال����ة ال�ول�ة لل�ل��ة الف���ة ال���از 

 .ه� بها ن�ائج ه�ه الع�ل�ة في ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ااجار�ا، ل�ا م� ال�اب� ألوانه تق��� ال��ف�ة ال�ي ���� أن ت�
م�  16ت وال��ارد القائ�ة ال�ي ���� أن ت����مها األ��اف في دفع ع�لة ت�ف�� ال�ادة بْ�� أّن ه�اك ع�دا م� األدوا - 26

 �ت� ��س�الوال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة مب�وت���ل ناغ��ا، ��ا ف�ها تل� ال�ي وضع�ها ال����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة 
 4 .ال��علقة �اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي

اس���ام ال���د ال�عاق��ة ال���ذج�ة وم�ونات ال�ل�ك وال��ادئ ال��ج�ه�ة وأف�ل ال��ارسات وال�عای��، تق���   :)و(الع��� 
  ال��ل�ة و��وت���التها و�ج�اءاتها ال����ع�ة ل����عاتااألصل�ة و ل�ع�ب و��ل� الق�ان�� الع�ف�ة ل

ال���ذج�ة وم�ونات ال�ل�ك وال��اد� وضع� ال���مات وال����ات على ال��اء م���عة واسعة م� ال���د ال�عاق��ة  - 27
ول�� واض�ا ��ف ���� ق�اس . ل�ّ� ال�عل�مات قل�لة ع� ��ف�ة اس���ام ه�ه األدوات. ال��ج�ه�ة وأف�ل ال��ارسات وال�عای��

 .اس���ام ه�ه األدوات
� أن ت�ضح تلع� م���ات وش��ات ال�����م�� دورا هاما في تل��ة اح��اجات أع�ائها م� خالل وضع أدوات ���و  - 28

ك�ف�ة إدماج ال���ل وتقاس� ال��افع في م�ارساتها وم�اع�ة ال����ات األع�اء ف�ها على االم��ال ل���ل�ات ال���ل 
 .وتقاس� ال��افع

. ���ل ت�ف�� األح�ام ال���لة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة أح� ال����ات ال�ئ���ة ال�ي ح�دتها األ��افو  - 29
�وت���الت ال����ع�ة ال��علقة �ال���ل وتقاس� ال��افع على معال�ة �ع� ال����ات ال���دة في الفق�ة و���� أن ت�اع� ال�

و���� أن ت�اع� ال��وت���الت ال����ع�ة على ت���� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ال�ي ت�عها م� . أعاله 10
ل��وت���الت أ��ا ال���مات على ت�ف�� أح�ام ال��وت���ل ال��علقة و���� أن ت�اع� ه�ه ا. ت�ض�ح ِقَ��ها وم�ارساتها وت�لعاتها

أو /�ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وهي ت��ح ال�ض�ح وال�ق�� لل�����م�� ��أن س�ل ال���ل على ال��ارد ال����ة و
 .ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها ال�ي ت��زها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

ع ال��وت���الت ال����ع�ة وُت����م في س�اقات م���عة، م�ها على س��ل ال��ال ال ال��� س�اق ال���ل ت�ضو  - 30
و���اول �ع�ها ق�ا�ا ال��ارة ال���ل�ج�ة أو األراضي و����� ع�دا م� ع�اص� ال���ل وتقاس� ال��افع . وتقاس� ال��افع

قاس� ال��افع في ال��وت���الت ال����ع�ة ال�ال�ة ال�ي وق� ی�د� إدماج �ع� ع�اص� ال���ل وت. ك��ء م� س�اق أوسع
وم� ال��ور� دع� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات . ت��اول إدارة ال��ارد أو األراضي أو ال��ارة ال���ل�ج�ة إلى ت���� الع�ل�ة

�� وم�ارسات وت�لعات وضع ال��وت���الت ال����ع�ة، و��ل� تق��� ه�ا ال�ع� ����قة ت��� ت���ل ال��ائج لق في ال��ل�ة
  .ال����عات ال��ل�ة

معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع، ��ا في ذل� ع�د ت�اب�� ال���ل �ع�اض ت�ف�� وت�غ�ل غ�فة ت�ادل اس  ):ز(الع��� 
وتقاس� ال��افع ال��احة؛ وع�د ال�ل�ان ال�ي ن��ت معل�مات ع� سل�اتها ال����ة ال����ة؛ وع�د شهادات 

  بها دول�ا ال�ي ُش�ل� وع�د �الغات نقا� ال�ف��� ال�ي ُن��تاالم��ال ال�ع��ف 

معل�مات ها ن�ف ع�د م����مي غ�فة ت�ادل ���ل م����م� ال��ارد ال����ة أو ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة ب - 31
على وج�د وت�ل� ال�عل�قات ال�اردة ال��ء . ال���ل وتقاس� ال��افع، و���ع�� ه�الء �الغ�فة لل���ل على معل�مات و���ة

                                                           
ال��افقة ال��ة "أو " ال��افقة ال���قة ع� عل�"�ادرات م�اس�ة أخ�� ل��ان إلع�اد آل�ات وت���عات أو م �ت� ��س�الم ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة 4

، ت�عا لل��وف ال����ة، لل����عات األصل�ة وال��ل�ة لل���ل على معارفها واب��اراتها وم�ارساتها، لل�قاس� "الق��ل وال��ار�ة"أو " وال���قة ع� عل�
ل�عارف واالب��ارات وال��ارسات ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي، واس���امه ال����ام، ولإل�الغ العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ه�ه ا

  .ع� ال���ل غ�� ال���وع على م�ل ه�ه ال�عارف وم�عه
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�ة وواض�ة ع� ال���ل�ات واإلج�اءات ال����ة ال��علقة �ال���ل وتقاس� ال��افع . حاجة مل�ة إلى ت�ف�� معل�مات م��َّ

����ة وسهلة الفه� ع� ال���ات الالزمة لل�ق�م ��ل� لل���ل على  و���غي أن ت�ود ه�ه ال�عل�مات ال�����م�� �إرشادات
 .���ة ال��ت��ة بهاال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل

���� أن ���ف�� أص�اب ال��ل�ة ال�ع���ن، ال س��ا أع�اء ال�وائ� العل��ة وق�اع األع�ال ال��ار�ة، م� ز�ادة و  - 32
م�ل ال���د (ال��ع�ة ل��نه� م����م�� لل��ارد ال����ة و��ل� م�اه��� م���ل�� في ت�ف�� ال�عل�مات ذات ال�لة ال��اصل و 

معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع أ��ا م� فع ت�ف�� غ�فة ت�ادل و���� أن ی��). �ك وم�اد ال��ع�ةال���ذج�ة وم�ونات ال�ل
  .ز�ادة فه� اح��اجات أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� م� ح�� األداء ال���في للغ�فة وت����ها

ن ال���ل وتقاس� ال��اع�ة ال�ق��ة م� أجل اس���ام غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ��أ ت�ف��ال ت�ال ه�اك حاجة إلى و  - 33
. وت��ى خاص�ة ال�ردشة ال��اش�ة ب�ق�ی� ���� م� م����مي غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع. ال��افع

و�ان� غال��ة األس�لة ال�ي وردت م� خالل . غ�فة ارت�ا�ا وث�قا ب��ف�� ال��وت���لالو��ت�� ب�اء الق�رات ال��علقة �اس���ام 
معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع ت�عل� ب��ف�� ال��وت���ل ال الق�رات ال��علقة �غ�فة ت�ادل  ش�ة وأث�اء أن��ة ب�اءال�ردشة ال��ا

 .�ال�ع� ال�ق�ي ال��ل�ب الس���ام الغ�فة
 ال��ف� ال�اني

 م��وع إ�ار ال��ش�ات وال�قا� ال��جع�ة لق�اس ال�ق�م
وق� ُأدرج� نقا� . الع�اص� ال�ي ت�اولها ال�ق��� واالس�ع�اض األول�ق��ح ال��ول ال�الي م�ش�ات ل�ل ع��� م�  - 1

ُ�قاس عل�ه ما ُ���ز م� تق�م في  أن وت��د ه�ه ال�قا� ال��جع�ة خ� األساس ال�� ����. م�جع�ة ل�ع�� ال��ش�ات ال�ق��حة
ومع . دة في ال�ق��� ال���ي ال��ق�لى األس�لة ال��ج� إ� ال��ش�ات في ال�قام األول ���وت. ال���ق�ل ل�ل م�ش� م� ال��ش�ات

ه�اك حاالت ل� ی���َّ ف�ها اس��الص معل�مات قا�عة م� ال�دود على ال�ق��� ال���ي ال��ق�، و�ال�الي اقُ�ِ�ح ن� ج�ی�  ،ذل�
 .ب�ض�ح في ال��ولأو ال��ق�ة وق� ُح�دت ال��ش�ات ال��ی�ة . ل�ل� ال��ش�ات

 ش�لو���ع ال��ول ُب��ة وت�ت�� . ��جع�ةال�ق�ة الاسُ���م� إلن�اء  و����� ال��ول أ��ا م��ر ال�عل�مات ال�ي - 2
الع�اص� ال�ي ُی��� ���ج�ها /ال�ق��� ال���ي ال��ق�، ل����� ال�ج�ع إلى ال�عل�مات ال�اردة ف�ه، و����� إشارات إلى الع���

 .في ال��ش�
 . وُ�ع��� اإل�ار أداة م�نة ���� ت���فها �ل�ا ُأح�ز م��� م� ال�ق�م في ال��ف�� - 3

 الع���  م��وع إ�ار ال��ش�ات
ال�ق�ة ال��جع�ة 

 /ف��ای� 22ح�ى (
 )2018ش�ا� 

 ال���ر

ع�د األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي ال�ي ص�ق� على ب�وت���ل  -1
 ناغ��ا

 
105 

 )%54( 
األم� م���عة معاه�ات 

 ال����ة

  اله�اكل ال��س��ة الالزمة ل��ف�� ال��وت���ل
ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها ت�اب�� ت���ع�ة و�دار�ة وس�اسات�ة ��أن  -2

 ال���ل وتقاس� ال��افع

 75 )أ(
 (%71) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  4.س
ال���ل وتقاس� ال��افع 

اتفاق�ة ال���ع وتقار�� 
 ال���ل�جي

وخ�� الع�ل واالس��ات���ات 
  ال����ة لل���ع ال���ل�جي
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 الع���  م��وع إ�ار ال��ش�ات
ال�ق�ة ال��جع�ة 

 /ف��ای� 22ح�ى (
 )2018ش�ا� 

 ال���ر

ع�د األ��اف ال�ي ن��ت معل�مات ع� ال��اب�� ال����ع�ة أو اإلدار�ة أو  -3
معل�مات وتقاس� ال��افع في غ�فة ت�ادل  ال��اسات�ة ال��علقة �ال���ل

 ال���ل وتقاس� ال��افع
 )ز(

45 
 (%43)  

 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل 
 ال���ل وتقاس� ال��افع

ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها نقا� ات�ال و���ة مع��ة �ال���ل ع�د  -4
 وتقاس� ال��افع

  103 )أ(
(%98) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  5.س
  ال���ل وتقاس� ال��افع

 ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها سل�ة و���ة م���ة واح�ة أو أك�� -5

  57 )أ(
(%54) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  6.س
ال���ل وتقاس� ال��افع 

وتقار�� اتفاق�ة ال���ع 
 ال���ل�جي

واالس��ات���ات وخ�� الع�ل 
 ال����ة لل���ع ال���ل�جي

ال����ة ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ن��ت معل�مات ع� ال�ل�ات  -6
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعال����ة في غ�فة ت�ادل 

  45 )ز(
(%43) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل 
 ال���ل وتقاس� ال��افع

 %)18( 19  )أ( ع�د ون��ة األ��اف ال�ي أص�رت ت�ار�ح أو ما �عادلها :ج�ی� -7
ال���ي، ���اج  ل�ق���ا ش�ل

 إلى ت�ق�ح
ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ن��ت شهادات ام��ال مع��ف بها دول�ا في  -8

  12  )ز) (ب( معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعل غ�فة ت�اد
(%11) 

  16و 8و 7.س
 معل�ماتغ�فة ت�ادل 

 ال���ل وتقاس� ال��افع
ا دول�ا ال��احة في غ�فة ت�ادل ع�د شهادات االم��ال ال�ع��ف به -9

 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع
 معل�ماتغ�فة ت�ادل  146 )ز(

 ال���ل وتقاس� ال��افع
 ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها نق�ة تف��� واح�ة أو أك��  - 10

  29 )أ(
(%27) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  9.س
 ال���ل وتقاس� ال��افع

وتقار�� اتفاق�ة ال���ع 
 ال���ل�جي

واالس��ات���ات وخ�� الع�ل 
 ال����ة لل���ع ال���ل�جي

 20 )ز( ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ن��ت معل�مات ع� نقا� ال�ف���  - 11
(%19)  

 معل�ماتغ�فة ت�ادل 
 ال���ل وتقاس� ال��افع

معل�مات ل�ي أتاح� معل�مات لغ�فة ت�ادل ع�د ون��ة األ��اف ا  - 12
ع� ال�ل�ات ال����ة، ونق�ة ال�ف���، (ال���ل وتقاس� ال��افع 

 )شهادات االم��ال ال�ع��ف بها دول�او وت�اب�� ال���ل وتقاس� ال��افع، 
   54 )ز( )أ(

(%51)  
 معل�ماتغ�فة ت�ادل  3.س

  ال���ل وتقاس� ال��افع

ع� ال�ل�ات ال����ة، (ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها معل�مات   - 13
ل� ُت�ح �ع� ) وال��ار�حونق�ة ال�ف���، وت�اب�� ال���ل وتقاس� ال��افع، 

  46 )ز( )أ( معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعلغ�فة ت�ادل 
(%44) 

غ�فة ت�ادل  9و 6و 4.س
ال���ل وتقاس�  معل�مات

ال���ع وتقار�� اتفاق�ة  ال��افع
 ال���ل�جي

واالس��ات���ات وخ�� الع�ل 
 ال����ة لل���ع ال���ل�جي

 )6ال�ادة (ال���ل على ال��ارد ال����ة : ال��اب�� ال����ع�ة أو اإلدار�ة أو ال��اسات�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع
ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت���� ال��افقة ال���قة ع� عل� لل���ل   - 14

  27 )ب) (أ(ال����ة وت�ف� معل�مات ع� ��ف�ة ال�ق�م ��ل� لل���ل على ال��ارد 
(%73) 

  13.س
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 الع���  م��وع إ�ار ال��ش�ات
ال�ق�ة ال��جع�ة 

 /ف��ای� 22ح�ى (
 )2018ش�ا� 

 ال���ر

على ال��افقة ال���قة ع� عل� على ال��� ال����ص عل�ه في ال�ادة 
 )ج( 6-3

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت���� ال��افقة ال���قة ع� عل� وت�� في   - 15
ال����ص وق� ال���ل على إص�ار ت���ح أو ما �عادله على ال��� 

 )هـ( 3- 6عل�ه في ال�ادة 
  32  )ب) (أ(

(%86) 

 15.س

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت���� ال��افقة ال���قة ع� عل� لل���ل   - 16
على ال��ارد ال����ة ول�یها ق�اع� و�ج�اءات لإلل�ام ���و� م�ف� عل�ها 

 )ز( 3- 6على ال��� ال����ص عل�ه في ال�ادة ���رة م��ادلة ووضعها 
  28 )أ(

(%76) 

  17.س

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت���� ال��افقة ال���قة ع� عل�  :م�قح   - 17
ح�ل� على م�افع الس���امها وال�ي  لل���ل على ال��ارد ال����ة

نق��ة م� م�ح ح� ال���ل على ال��ارد ال����ة م�� دخ�ل ال��وت���ل 
 ح�� ال�فاذ

 ب�انات غ�� قا�عة )ب(

   18.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

ال���َل�ة م� م�ح ح� ) �ال�والر األم���ي(مق�ار ال��افع ال�ق��ة  :ج�ی�   - 18
م�� دخ�ل ال��وت���ل ح��  الس���امها ال���ل على ال��ارد ال����ة

 ال�فاذ
 ب�انات غ�� قا�عة )ب(

   18.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت���� ال��افقة ال���قة ع� عل�  :م�قح  - 19
لل���ل على ال��ارد ال����ة وح�ل� على م�افع غ�� نق��ة م� م�ح 

 ح� ال���ل على ال��ارد ال����ة م�� دخ�ل ال��وت���ل ح�� ال�فاذ
  

 ب�انات غ�� قا�عة )ب(

   18.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

وم���عات م�ل�ة  أصل�ة شع�بت�ج� ع�د ون��ة األ��اف ال�ي  :م�قح  - 20
ح�ل� على م�افع نق��ة م� م�ح ح� ال���ل على ال�عارف  في بل�ها
 ال�فاذ م�� دخ�ل ال��وت���ل ح�� ال��ت��ة �ال��ارد ال����ةال�قل���ة 

 ب�انات غ�� قا�عة )ب(
   18.س

 ���اج إلى ت�ق�ح

ال���َل�ة م� م�ح ح� ) �ال�والر األم���ي(مق�ار ال��افع ال�ق��ة  :ج�ی�  - 21
الس���امها م��  ال���ل على ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة

 دخ�ل ال��وت���ل ح�� ال�فاذ 
 ب�انات غ�� قا�عة )ب(

   18.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

وم���عات م�ل�ة  أصل�ة شع�بت�ج� ع�د ون��ة األ��اف ال�ي  :م�قح  - 22
ح�ل� على م�افع غ�� نق��ة م� م�ح ح� ال���ل على  في بل�ها

 ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة
 ب�انات غ�� قا�عة )ب(

   18.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

 )5ال�ادة (ال�قاس� العادل وال���ف : ال��اب�� ال����ع�ة أو اإلدار�ة أو ال��اسات�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع
ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها ت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة   - 23

 )ال��ارد ال����ة( 1-5ل��ف�� ال�ادة 
  46 )أ(

 20.س (%44)

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها ت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة   - 24
األصل�ة ال��ارد ال����ة ال�ي ت��زها ال�ع�ب ( 2-5ل��ف�� ال�ادة 

 )وال����عات ال��ل�ة
 42 )أ(

 21.س (%40) 

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها ت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة   - 25
 )ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة( 5-5ل��ف�� ال�ادة 

 41 )أ(
 22.س (%39)

االم��ال لل����ع ال��لي أو ال���ل�ات ال������ة ال��ل�ة : وتقاس� ال��افعال��اب�� ال����ع�ة أو اإلدار�ة أو ال��اسات�ة ��أن ال���ل 
 )17ال�ادة (ورص� اس���ام ال��ارد ال����ة ) 16و 15ال�ادتان (لل���ل وتقاس� ال��افع 

 36 )ب(ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ات��ت ت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة   - 26
 24.س (%34) 
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 الع���  م��وع إ�ار ال��ش�ات
ال�ق�ة ال��جع�ة 

 /ف��ای� 22ح�ى (
 )2018ش�ا� 

 ال���ر

 )ال��ارد ال����ة( 1-15 مالئ�ة وفعالة وم��اس�ة ل��ف�� ال�ادة
ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ات��ت ت�اب�� ت���ع�ة أو إدار�ة أو س�اسات�ة   - 27

ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة ( 1-16مالئ�ة وفعالة وم��اس�ة ل��ف�� ال�ادة 
 )�ال��ارد ال����ة

 33 )ه(
 25.س (%31) 

م����مي ال��ارد ال����ة ب�ق��� م ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ُتل�ِ   - 28
، ح�� االق��اء، )1)(أ( 1-17ال�عل�مات ال����ص عل�ها في ال�ادة 

 ع�� نق�ة تف��� مع��ة
 41 )أ(

 26.س (%39) 

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي تق�م ال�عل�مات ال�ي ُت��ع أو ُت��ل� ع�� نق�ة   - 29
ال�� �ق�م ال��افقة تف��� مع��ة إلى ال�ل�ات ال����ة ال�ع��ة و�لى ال��ف 

 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعل���قة ع� عل� و�لى غ�فة ت�ادل ا
 9  )أ(

 27.س (%9) 

معل�مات ت�ادل ع�د �الغات نقا� ال�ف��� ال�ي ُن��ت في غ�فة   - 30
 ال���ل وتقاس� ال��افع

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  0 )ز(
 ال���ل وتقاس� ال��افع

 )18ال�ادة (االم��ال لل��و� ال��ف� عل�ها ���رة م��ادلة : أو ال��اسات�ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع ال��اب�� ال����ع�ة أو اإلدار�ة
ال��و� ال��ف� األ��اف ال�ي ت��ع على إدراج أح�ام ��أن  ون��ةع�د   - 31

على ال��� ال����ص  عل�ها ���رة م��ادلة ل�غ��ة ت���ة ال��ازعات
 1-18ال�ادة  عل�ه

 36 )د(
 31.س (%34) 

 االل��ء إلى الع�الة ���ج� ُن��هع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت�فل ف�صة   - 32
القان�ن�ة في حاالت ال��ازعات ال�اش�ة ع� ال��و� ال��ف� عل�ها ���رة 

 2- 18 م��ادلة على ال��� ال����ص عل�ه في ال�ادة
 51 )د(

 32.س (%49) 

 47 )د( إلى الع�الة�الل��ء ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها ت�اب�� ت�عل�   - 33
 33.س (%45) 

آل�ات ف��ا ی�عل� ع�د ون��ة األ��اف ال�ي ل�یها ت�اب�� ت�عل� �اس���ام   - 34
 �االع��اف ال���ادل �األح�ام وق�ارات ال����� األج���ة و�نفاذها

 38 )د(
 (%36) 

 33.س

  )8ال�ادة (اع��ارات خاصة 
وت���ع ال���ث ال�ي ه�أت ال��وف ل�ع��� ع�د ون��ة األ��اف ال�ي   - 35

ت�ه� في حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام على ال��� 
 )أ( 8 ال�ادة ال����ص عل�ه في

 48 )ب(
 35.س (%46) 

أول� االع��ار ال�اج� ل�االت ال��ار� ال�ال�ة ع�د ون��ة األ��اف ال�ي   - 36
على  أو ال�ش��ة ال�ي ته�د أو ت�� ص�ة ال��� أو ال���انات أو ال��اتات

 )ب( 8 ال��� ال����ص عل�ه في ال�ادة
 39 )ب(

 35.س (%37) 

ع�د ون��ة األ��اف ال�ي أخ�ت في االع��ار ال�اجة إلى ال���ل   - 37
ال�ع�ل على ال��ارد ال����ة وال�قاس� العادل وال���ف ال���ع لل��افع 
ال�اش�ة ع� اس���ام ه�ه ال��ارد ال����ة على ال��� ال����ص عل�ه في 

 )ب( 8 ال�ادة

 26 )ب(
 35.س (%25) 

�ة �راثع�د ون��ة األ��اف ال�ي أخ�ت في االع��ار أه��ة ال��ارد ال  - 38
لألغ��ة وال�راعة ودورها ال�اص لألم� الغ�ائي على ال��� ال����ص 

 )ج( 8عل�ه في ال�ادة 
 48 )ب(

 35.س (%46) 

  )12و 7و 6ال��اد (األح�ام ال��علقة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
 ��ل�ةال هاوم���عات صل�ةاأل شع��هاع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت���ع   - 39

 23 )أ(مع ات�اذ ��ق�ق م���ص عل�ها ل��ح ح� ال���ل على ال��ارد ال����ة 
 38.س (%47) 
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 الع���  م��وع إ�ار ال��ش�ات
ال�ق�ة ال��جع�ة 

 /ف��ای� 22ح�ى (
 )2018ش�ا� 

 ال���ر

ت�اب�� به�ف ض�ان م�افقة ه�ه ال����عات ال���قة ع� عل� أو ق��لها 
 2- 6وم�ار��ها على ال��� ال����ص عل�ه في ال�ادة 

وم���عات م�ل�ة في  أصل�ة شع�بع�د ون��ة األ��اف ال�ي ت�ج�   - 40
بل�ها ات��ت ت�اب�� به�ف ض�ان ال���ل على ال�عارف ال�قل���ة 
ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة ال�ي ت��زها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات 

ال�ع�ب األصل�ة ه�ه ق��ل وم�ار�ة �ال��ل�ة ���افقة م��قة ع� عل� أو 
ال��� ، و�إب�ام ش�و� م�ف� عل�ها ���رة م��ادلة على ال��ل�ة ال����عاتو 

 7ال����ص عل�ه في ال�ادة 

 21 )أ(
 39.س (%43)

ع�د ال��وت���الت واإلج�اءات ال����ع�ة ال�ي وضع�ها ال�ع�ب  :ج�ی�  - 41
 ب�انات غ�� قا�عة )و( األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

   42.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

 ال���ه�فوال��ح 
ع�د الق�ان�� الع�ف�ة وال��وت���الت واإلج�اءات ال����ع�ة ال�اصة   - 42

ال�ي ُن��ت في غ�فة ت�ادل �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع

 3 )ز) (و(
 معل�ماتغ�فة ت�ادل 

 ال���ل وتقاس� ال��افع

  )9ال�ادة (ال��اه�ة في ال�ف� واالس���ام ال����ام 
ع�د ون��ة األ��اف ال�ي أفادت أّن ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا ق�  :م�قَّح  - 43

 ساه� في ال�ف� واالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي في بل�انها
 ب�انات غ�� قا�عة )ب(

   46.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

 )20و 19ال�ادتان (ال��ارسات وال�عای�� ال���د ال�عاق��ة ال���ذج�ة وم�ونات ال�ل�ك وال��ادئ ال��ج�ه�ة وأف�ل 
 ال��ح ال���ه�ف، و 51.س 29 )و( ع�د ال���د ال�عاق��ة ال���ذج�ة ال�ي ُوضع�  - 44
ع�د م�ونات ال�ل�ك وال��اد� ال��ج�ه�ة وأف�ل ال��ارسات وال�عای��   - 45

 ال�ي ُوضع�
 ال��ح ال���ه�ف، و 52.س 33 )و(

ذج�ة ال�ي ُن��ت في غ�فة ت�ادل ع�د ون��ة ال���د ال�عاق��ة ال���   - 46
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع

 17 )ز) (و(
 (%59) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل 
 ال���ل وتقاس� ال��افع

ع�د ون��ة م�ونات ال�ل�ك وال��اد� ال��ج�ه�ة وأف�ل ال��ارسات   - 47
 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعغ�فة ت�ادل  وال�عای�� ال�ي ُن��ت في

 25 )ز) (و(
 (%75) 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل 
 ال���ل وتقاس� ال��افع

  )22و 21ال�ادتان (ز�ادة ال��ع�ة والق�رات 
 اتع�د ون��ة األ��اف ال�ي ح�ل� على دع� خارجي ل��اء وت���ة الق�ر   - 48

 على ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا م�� دخ�ل ال��وت���ل ح�� ال�فاذ
 

 45 )ج(
 56.س (%43) 

على  اتال�ي ق�م� دع�ا خارج�ا ل��اء وت���ة الق�ر ع�د ون��ة األ��اف   - 49
 ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا م�� دخ�ل ال��وت���ل ح�� ال�فاذ

 27 )ج(
 57.س (%26) 

ع�د م�ادرات ب�اء وت���ة الق�رات ال�ي اسُ���ل� أو اسُ�هل� �ع� اع��اد   - 50
وتق�م، أو س�� أن ق�م�، دع�ا م�اش�ا  2010ب�وت���ل ناغ��ا في عام 

� لألن��ة ت�ه� في ال���ی� على و على ال����� الُق���  ال�ي ت�فَّ
 ب�وت���ل ناغ��ا وت�ف��ه

 90 )ج(

اتفاق�ة ال���ع وثائ� أمانة 
 ��أن ب�اء الق�راتال���ل�جي 

معل�مات لق�رات ال�ي أت��� لغ�فة ت�ادل ع�د م�ادرات ب�اء وت���ة ا  - 51
 ال���ل وتقاس� ال��افع

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  57 )ز( )ج(
 ال���ل وتقاس� ال��افع

ع�د أدوات وم�ارد ب�اء الق�رات وز�ادة ال��ع�ة في م�ال ال���ل وتقاس�   - 52
 ال��افع

اتفاق�ة ال���ع أمانة وثائ�  84 )ج(
 ��أن ب�اء الق�راتال���ل�جي 
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 الع���  م��وع إ�ار ال��ش�ات
ال�ق�ة ال��جع�ة 

 /ف��ای� 22ح�ى (
 )2018ش�ا� 

 ال���ر

ل��ع�ة ال�ي أت��� لغ�فة ت�ادل ع�د أدوات وم�ارد ب�اء الق�رات وز�ادة ا  - 53
 وتقاس� ال��افعمعل�مات ال���ل 

 معل�ماتغ�فة ت�ادل  34 )ز( )ج(
 ال���ل وتقاس� ال��افع

  نقل ال����ل�ج�ا وال�آزر وال�عاون 
وتعاون� في ب�امج ال��� وال�����  تآزرتع�د ون��ة األ��اف ال�ي   - 54

ال�ق�ي والعل�ي ��س�لة ل��ق�� ه�ف ال��وت���ل على ال��� ال����ص 
  23عل�ه في ال�ادة 

  59. س %)44(  46  )أ(

  معل�مات إضاف�ة اخ��ار�ة
 ل����� أم�ال م� ال���ان�ةاأل��اف ال�ي أن�أت آل�ة  ون��ةع�د   - 55

 ل��ف�� ب�وت���ل ناغ��ا
  24 )ج(

 61.س (%23)

  13 )ج( ع�د ون��ة األ��اف ال�ي أتاح� م�ارد مال�ة أل��اف أخ��   - 56
 62.س (%12)

أو ع�د ون��ة األ��اف ال�ي تلق� م�ارد مال�ة م� أ��اف أخ��   - 57
م�س�ات مال�ة ألغ�اض ت�ف�� ال��وت���ل على ال��� ال����ص عل�ه في 

 25 ال�ادة
 35 )ج(

 62.س (%33) 

م��س� ع�د ال���ف�� ال��ف�غ�� ال�ی� ی��ل�ن إدارة ال�هام ال���لة   - 58
 م�اش�ة ب��ف�� ب�وت���ل ناغ��ا في �ل ��ف

 
 ب�انات غ�� قا�عة )ج(

  63.س
 ���اج إلى ت�ق�ح

  معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افعت�ف�� وت�غ�ل غ�فة ت�ادل 
ع� ت�اب�� (ع�د ال�هات غ�� األ��اف ال�ي ن��ت معل�مات و���ة   - 59

) و نقا� ال�ف���أ ال�ل�ات ال����ة ال����ةال���ل وتقاس� ال��افع أو 
 وتقاس� ال��افعمعل�مات ال���ل في غ�فة ت�ادل 

 8 )ز(
 معل�ماتغ�فة ت�ادل 

 ال���ل وتقاس� ال��افع

 معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع س���ال ع�د زوار غ�فة ت�اد  - 60
 )ز(

 �ئزا 18709
 /مارس 22ح�ى (

 )2018آذار 

  ت�ل�الت غ�غل
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