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 2019تشرين الثاين/نوفمرب  29-26أوسلو، 
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف التقارير اليت قدمتها الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 

طلببمت يديببد األحملبب  امببدد مريمببال تببدما األلألببام املقببادة ل فببراد وفقبباً   
 من االتفاقية 5للمادة 

 موحملز تنفيذي  
 مقدم من ريمبوداي  

  دتتتا ىأل األول   3وقعتتت كة تتب دمبتتى ا عةتتت  ار اقلتتب املتتد األلفتتتايف امل تتا   ل  تتدا     -1
دتتتتا ىأل   1 تتتتا    ، لتصتتتتبل  ولتتتب  د 1999متىز يىللتتتت   28وصتتتتدقت عةل تتتا    1997 يستتتم  

 . 2000الثاين ينايد 
حلجتتو و بلعتتب م تت ةب األلفتتايف امل تتا   ل  تتدا    البةتتد، ااتاجتتت دمبتتى ا    متديتتد  و ملتتدا   -2

، قتتدمت دمبتتى ا 2009أار متتايى  11. و  5األجتتا ادتتد  زتتا ازالتتب األلفتتايف    تتلا  املتتا   
. وقُبتا اللةتيف   2010دتا ىأل الثاين ينتايد   1 ةبا  لتمديد األجا ادد  زتا ازالتب األلفتايف و تى 
  .2020دا ىأل الثاين ينايد   1املؤمتد اال تعداضي الثاين وُاد  أجا جديد  ى 

وخالل  رت   ةيف التمديد األول، أجدت دمبى ا م تدو  مستل أ ا تي أ ت د عتن ر ةتل   -3
 890 437 236 متتترتا  مًدعتتتا     1 377 172 548املستتتااب املعتتتدوه ر تتتدر ا متتتن األلفتتتايف متتتن 

عا . وُُتدى االلا  أ  لب مسل أ ا ي   أحناء  م ا عب، الث جتدت أعمتال املستل  73مرتا  مًد
 . 2020م ا عب  ضا لب حبةىل عايف  50م ا عب ومن امل در  جداء أعمال املسل    23  
، أ دجتت دمبتى ا عتن مستااات ي تتب    أ تا 2018وخالل  ته  ال ترت ، واتا عتايف  -4

عتتتتا ، التتتتث     ا متتتتى   577 171 932 ب ويُعتتتتده أ تتتتا دتتتتهل   تتتتا  مىعتتتت مةفىمتتتت متتتترتا  مًد
متترتا   109 970 680متترتا  مًدعتتا  متتن ختتالل املستتل وتتل الت تت ، ور ةتتل   175 084 530  لفتتاء

 متترتا  مًدعتتا  متتن ختتالل اازالتتب، متت  ال لتتايف 292 116 722مًدعتتا  متتن ختتالل املستتل الت تت ، ومعا تتب 
لفمتا  م تا ا  لةتد  ت  1 560لفمتا  م تا ا  ل  تدا  و 101 424ةلب ًتحديتد ورتدمل أثناء العم

 واد  من املت جدات من خمة ات احلدب. 73 231و
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و  ُتتاوز األ تتداه املتىقعتتب    ةتتيف التمديتتد األون امل تتديف متتن دمبتتى ا ًستتبيف  ستتن  -5
ثَتتتب لاجتتتداءات املتعة تتتب  أللفتتتايف.  جتتتداءات اا تتتداأل عتتتن األراضتتتي ورن لتتته املعتتتايل ال مبى يتتتب اد دَّ

 ومشتا للتت  االًتعتتا  عتتن اازالتتب واربتتا   تتت  مىعتتب األ وات التتهت ي تتما املستتل وتتل الت تت ، واملستتل
 الت  ، واازالب.

ورىاصتا ازلةتتب ال مبى يتب لاجتتداءات املتعة تب  أللفتتايف رنملتلو ورنستتله هلت  أ  تتلب  تته   -6
تمد   قلتتا   أعمتتال رلتتىيد ورن لتته  لا تتات و جتتداءات خمتة تتب ااجتتداءات   أحنتتاء البةتتد. ورستت

ودهل  أخه زمايف املبا ر    وض  وصلاوب خلط ا رتارلجلب و نلب لاجداءات املتعة ب  أللفايف. 
و تتي رتتنملو ورداقتتيف هلتت  عمةلتتات ااجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف   دمبتتى ا. وي تتما للتت  متتنل 

  ااجتتداءات،   تتال  عتتن رصتتد أ اا تتا و عتتدا  ر تتاريد ً تت    الرتاختتل  لةمنملمتتات التت  ر تتىيف  تته
ًنتتاء عةتت  املعتتايل واملبتتا ه التىجل لتتب الى نلتتب. و تتا و    تتاء أ دقتتب   ار  ا تتى   التاًعتتب لة لةتتب   

   زا   جى   العمةلات.  2008عايف 
اال ترتارلجلب الى نلتب ال مبى يتب لاجتداءات املتعة تب  أللفتايف  2010وقد أُقتدت   عتايف  -7

، متتن أجتتا  عتتو رن لتته  ةتتيف التمديتتد األول. وقامتتت ًتعمتتلو ًد تتب  تته  2019-2010لة تترت  
  ااجتتداءات   األ ملمتتب احل ىملتتب ال اامتتب لةتعلتتلط ووضتت  األولتتىات. وأُقتتدت   دتتا ىأل األول 

(، 2025-2018ا تتتترتارلجلب و نلتتتتب جديتتتتد  لاجتتتتداءات املتعة تتتتب  أللفتتتتايف   2017 يستتتتم  
عةتت  خلتتب رعمتتلو مداعتتا  املنملتتىر ا نستتاين    2018التتث وا  تتت دمبتتى ا     ار تتا   عتتايف 

 (.2022-2018ااجداءات املتعة ب  أللفايف  
نىيب لازالتب لة لتا  ورتع د ازلةب ال مبى يب لاجداءات املتعة ب  أللفايف خلَب العما الس -8

  ستتا املبتتا ه التىجل لتتب لةتعلتتلط ووضتت  األولتتىات، التت  رستتتعدم ا 2017أب تتد . و    عتتايف 
الةجنتتب ادةلتتب لاجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف وواتتدات التعلتتلط لاجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف، كتتا  تتل 

 ا ت داه املىار  اخلاصب  ازالب.  ًتحسا
 1 500 751لتمديد،  ملمت جةسات لةتىعلتب  عتا د األلفتايف ا تد ا وخالل  رت  ا -9

. (1  تتتتتتتا    أحنتتتتتتاء البةتتتتتتد 1 050 563 تتتتتتا، و 1 166 974وامتتتتتتدأ ،  1 320 084رجتتتتتتال ، و
 والر من  والرات التىالات املتحتد   750 000احل ىمب املة لب ل مبى ا  بةغ قدر   و امهت

عتتا د األلفتايف متتن أجتا  تته  ا  تى  وول تتا. ور تت د    تتال التىعلتب   2013 تنىا  منتته عتايف 
 أعتدا  ااصتا ت رداجعتا ، التتث  تجا النملتايف ال مبتى ت لةمعةىمتتات عتن ضتحاا األلفتتايف املت جدات

 صاًب ًسبيف األلفايف امل ا   ل  دا  خالل  رت  اللةتيف األول، م ار تب  257من خمة ات احلدب 
قعتت احلتىا ب ً ت ا رالستي  تلجتب ل   تلب (، الث و 2010-2000ً رت  التن له األو ،  

 التاللب: التعاما م  األلفايف و أو التىقف لةم ا د  و أو الزراعب و أو ه  احلليف. 
ورتتتتديد ازلةتتتتب ال مبى يتتتتب لاجتتتتداءات املتعة تتتتب  أللفتتتتايف قاعتتتتد  البلتتتتا ت الى نلتتتتب زتتتتته   -10

ات املتعة تتب  أللفتتايف   دمبتتى ا. ااجتتداءات، التت  متثتتا خمتتزأل املعةىمتتات الدالستتي ل لتتا  ااجتتداء
وختتالل  تترت  التمديتتد األو ، قامتتت ازلةتتب ًتحستتا ورنىيتت  الت نىلىجلتتا التت  رستتتعدم ا ا تتتاأل 
 مىعات البلا ت املعتة ب،  ا  ل ًت ا و املزيد متن املعةىمتات و لتتان  عتو التعلتلط ووضت  

 قلا  ااجداءات املتعة ب  أللفايف. األولىات عة  الصعلد اال رتارلجي  مل  األ  لب  
__________ 

  عا د األلفايف.   ه  األرقايف  رشا يب  ملدا  الاتمال ا ىر ًعض األشعاص أدثد من جةسب من جةسات التىعلب (1 
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 والرا  ل لتتا  ااجتتداءات  99 492 134و تتامهت احل ىمتتب املة لتتب ل مبتتى ا  بةتتغ قتتدر   -11
 340 202 365، التتث ًةتتغ  متتى  املستتامهات التتىار   2018و 2010املتعة تتب  أللفتتايف ًتتا عتتامي 

 . (2  والرا  
املتب تتي أمام تتا ختتالل  تترت  التمديتتد ًستتبيف ومل رتتتم ن دمبتتى ا ل  تتف متتن مىاج تتب التحتتدت  -12

( الت نىلىجلتتات واملن جلتتات املتااتتب ازالتتب 2( اجتتو امل تت ةب   اتتد لارتت    1املعىقتتات التاللتتب:  
( املتتتىار  املعصصتتتب لةمنتتتا ه عاللتتتب األولىيتتتتب  4( األمتتتىال املتااتتتب متتتن املتتتاحنا التتتتدوللا   3  األلفتتتايف 

( املنتتتتتا ه التتتتت  يتعتتتتتهر الىصتتتتتىل  لل تتتتتا  7( املتتتتتىار  املتااتتتتتب   6   املنتتتتتا ه احلدو يتتتتتب وتتتتتل املعةَّمتتتتتب (5 
 ( ااالت الت ارب   البلا ت.9األولىات واملتلةبات اامناالب املتنا سب    (8 

، واج تتتتتتتتتتت دمبتتتتتتتتتتى ا  تتتتتتتتتتدا  متب لتتتتتتتتتتا  متثتتتتتتتتتتا   2018و  دتتتتتتتتتتا ىأل األول  يستتتتتتتتتتم   -13
عتتا . و اضتتا ب    الت 890 437 236 مستتااب ةتتىب  أللفتتايف امل تتا   ل  تتدا ، ال يتتزال متترتا  مًد
 468 204 771أمتتار مًدعتب متن األراضتي املت تدر  متن التهخااد العن ى يتب و 737 712 605 ناك 

عا  من األراضي املت در  من املت جدات من خمة ات احلدب.   مرتا  مًد
 وأراضتي اا ت األ، وال يزال  ها التةىب يعى   م ا لب الىصىل اآلمن    األراضتي الزراعلتب، -14

واملتتىار  املاالتتب، والفتتا ت، واأل تتىا . ويةتتزيف أي تتا  اعتبتتار امل تتاري  اامناالتتب الى نلتتب  منتتب،  تتا   للتت  
حملات اللاقب ال  دماالب وم تاري  التدت واللتد ، قبتا البتدء   امل تدو . وربتا اخللتب الى نلتب لةتنملتب 

  أللفايف واملت جدات متن خمة تات احلتدب. واعتمتدتلةح ىمب أثد ا 2023-2019اال رتارلجلب لة رت  
خمة تتات متتن  ، عتتن األلفتتايف املت جدات18دمبتى ا أي تتا   تتد ا  خاصتتا   تتا لةتنملتتب املستتدامب، رقتتو 

 احلدب:   اء األثد السةيب ل لفايف املت جدات من خمة ات احلدب ورعزيز مساعد  ال حاا.
، و تي رستع     متديتدد مدرت   تت  تنىات، 15ودمبى ا مةتزمب متاما  إبعتالأل متاًىرى  -15

  دتا ىأل األول   31    2020دا ىأل الثاين ينتايد   1،   ال رت  من 5من املا    1 ىجيف ال  د  
ب ال  متتد لست  نىات عة  ما يةي:2025 يسم    . ور ىيف  ه  ال رت  امللةًى

عا  حبةىل عايف 806 187 236اا داأل عن مسااب ر در ًت  •  .2025 مرتا  مًد
 . 2019مرت مًد    عايف  84 250 000اا داأل عن  •
 .2021-2020مرت مًد   نىا    ال رت   220 000 000اا داأل عن  •
عتتتتتب متتتتتن املنتتتتتا ه املةفىمتتتتتب  تتتتتنىا     146 546 809اا تتتتتداأل عتتتتتن  • أمتتتتتتار مًد

 .2025-2022 ال رت 
 . 2021قديب لات أولىيب خاللب من األلفايف حبةىل عايف  500جعا  •

 دما  تست ده دمبى ا خالل ال رت  الثا لب من التمديد ال لايف  ا يةي:
رعزيتتز قتتدر  املتع تتدين عةتت  رتتى ل التىعلتتب ال عالتتب  عتتا د األلفتتايف املت جدات متتن  •

خمة تات احلتتدب   املنتتا ه املت تتدر ،  تتا   للت  رنستتله رتتى ل التىعلتتب  ملعتتا د 
  .  املنا ه الناشةب ال ديد  اخللىر 

__________ 

ب واملت جتدات رفلي  ه  األرقايف متىيا  زالب األلفتايف امل تا   ل  تدا  واأللفتايف امل تا   لةتد  ت والتهخااد العن ى يت (2 
  من خمة ات احلدب،   ال  عن املعدات.
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مىاصتتةب رن لتته خلتتب رعمتتلو مداعتتا  املنملتتىر ا نستتاين   ااجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف  •
(. وي تتما للتت  رلتتىيد املبتتا ه التىجل لتتب لتعمتتلو مداعتتا  املنملتتىر 2018-2022 

 ا نساين ورعزيز قدر  ال لا  عة  رن له  ه  املبا ه. 
ملعتتدات وامل تتارات املنا تتبب ومتتن امل تتو أي تتا  مىاصتتةب الن تتى   ل تتدرات، وا تتتعدايف ا •

   زالتتب األلفتتايف، و ستتا التىثلتته، وهتت  وعتتد  البلتتا ت عةتت  حنتتى أ  تتا وأ تتد ، 
 و  ار  املعةىمات، ورعملو مداعا  املنملىر ا نستاين، والتىعلتب  عتا د األلفتايف، ومستاعد 
ال تتحاا، والتعلتتلط ووضتت  األولتتىات  لمتتا يتعةتته  أللفتتايف املت جدات متتن خمة تتات 

 ا ى  ، و  ار  ال لا .  و  ار حلدب، ا
ب معدو ب، و تىاصا دمبى ا متىية تا التدا ن و تست و    -16  أل املىار  الب ديب واملاللب امللةًى

  املااتب متن أت مستامهب ماللتب  10  د املزيد من اختصاصلي  زالب األلفايف و تى د أمىاال  رعتا ل 
دتا ىأل   1مةلتىأل  والر   ال ترت  متن  165.3 ا    من ا  ات املاحنتب الدوللتب. و تتحتاأل دمبتى 

 متن أجتا اا تداأل عتن هلت  املنتا ه الت  2025دا ىأل األول  يستم    31    2020الثاين ينايد 
 يُعده وي تب    أ ا مةفىمب.

اختصاصي  ضا     ال  زالتب األلفتايف متن أجتا  2 000و ناك ااجب    ما ال ي ا عن  -17
. ومتتتن املتىقتتت  أأل ي تتتىيف ا تتتلب املة تتتي ال مبتتتى ت ًتتتتدرييف و  تتتد  تتتؤالء 2025يف الى تتتاء  تتتده عتتتا

االختصاصلا ااضا لا. و    ار  ها امل  ىيف، يُتىق  أأل رفلي احل ىمب ما خي   تؤالء ا نتى  متن 
مدربتتتات و متتتا وزت  مىاتتتد ور تتتاللف ر تتتفلةلب. ويةتتتزيف رة تتتي التتتدعو متتتن املتع تتتدين وا  تتتات املاحنتتتب 

مةلتتتىأل  19 أجتتتا التتتتدرييف واملددبتتات واملعتتتدات. ومتتتن امل تتتدر أأل ر تتىأل  نتتتاك ااجتتتب    الدوللتتب متتتن
  والر لةمددبات واملعدات، و تمنل دمبى ا  ع اءات ضديبلب عة  دا  ه  املددبات واملعدات.

و تتتتب ي احل ىمتتتتب املة لتتتب ل مبتتتتى ا عةتتت  ازل تتتتا املؤ ستتتي التتتتدا ن، التتتث رىاصتتتتا ازلةتتتتب  -18
ات املتعة تتب  أللفتتايف رنملتتلو هلتت  أ  تتلب ااجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف   البةتتد و  ار  احل ىملتتب لاجتتداء

رةتتت  األ  تتتلب وااشتتتداه عةل تتتا ورنستتتل  ا. و تىاصتتتا الةجتتتاأل ادةلتتتب لاجتتتداءات املتعة تتتب  أللفتتتايف 
د وواتتتتدات التعلتتتتلط لاجتتتتداءات املتعة تتتتب  أللفتتتتايف،    جا تتتتيف املتع تتتتدين وا تمعتتتتات ادةلتتتتب  ديتتتت

األولتتتىات    تتتال  زالتتتب األلفتتتايف متتتن أجتتتا ضتتتماأل مداعتتتا  ااتلاجتتتات ا تمتتت  ادةتتتي ختتتالل عمةلتتتب 
التعلتتلط ووضتت  األولتتىات وضتتماأل ا تتتعدايف األر  املل تتد  عةتت  النحتتى املتتتىخ . و تتت  ا ازلةتتب 

تعة تتب  اتاتتب املعةىمتتات عتتن ااجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف عةتت  حنتتى متستته، واحل تتا  عةتت  ال تتدرات امل
إب ار  املعةىمتتتتتات و ستتتتتلن ا متتتتتن ختتتتتالل زا   ا تتتتتتعدايف الت نىلىجلتتتتتا ا ديتتتتتد . ويُتىقتتتتت  أأل رىاصتتتتتا 
املنملمتتتات املعنلتتتب  اجتتتداءات املتعة تتتب  أللفتتتايف رتتتى ل م تتتىر  اخلتتت اء ً تتت ا  ورت ل مبتتتى ا. ومتتتن 

لمس ما يستىأل و ااتد  املنتملد أأل ي ىيف مددز جنلف الدون ازالب األلفايف ل ودا  اا سا لب وجامعب جت
األمتتو املتحتتد  لاجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف ًت تتدق امل تتىر  الت نلتتب ً تت أل  مىعتتب متنىعتتب متتن ا تتاالت 
وإبجداء ا تعداضات مستت ةب لة لتا  عنتد احلاجتب. و لىاصتا ًتد مت األمتو املتحتد  اامنتااي عمةت    

 جداءات املتعة ب  أللفايف. ال رى ل الدعو املان والت   والسلا ايت ل لا  اا
ومتتن أجتتا ضتتماأل اال تتتدامب، ربتتا اال تترتارلجلب الى نلتتب ال مبى يتتب لاجتتداءات املتعة تتب  -19

 أللفتتايف مداةتتب اال ت تتال واخلتتدوأل  لنستتبب لةمستتاعد  الدوللتتب، و ضتت اء اللتتاً  ادةتتي عةتت  عمةلتتب 
. و ل اس الت ديف ًناء عة  رصتد 2025 زالب الهخااد، والتعاما م  الت ديدات املتب لب ًعد عايف 

و ةلتتا املؤشتتدات الدالستتلب لال تترتارلجلب. وللتت  معمتتو   عمةلتتات ااجتتداءات املتعة تتب  أللفتتايف 
 ل مبى ا، ًو  ا رالسي من خالل  ملايف رصد األ اء. 
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وي تترت  أأل دمبتتى ا رستتل و تته اخللتتب   عمةلتتب  ألتتاز املداةتتب األو  متتن اال تترتارلجلب  -20
 ال مبى يب لاجداءات املتعة ب  أللفايف. ور ما اال رتاضات األخدى ما يةي:الى نلب 

 م ا عتتب مل ع تت  لةمستتل أو خ تتعت ملستتل 73 متتتايف أ  تتلب املستتل األ ا تتي    •
 . 2020ولل  حبةىل عايف  جزاي،

اختصاصتي  ضتا     تال  زالتب األلفتايف  2 000ردرييف و  تد متا ال ي تا عتن  •
 ت املعدو تب االلتا  والتعامتا مت  أت منتا ه جديتد   تد  امن أجا مىاج ب التحتدا
 أ  لب املسل األ ا ي. 

 . 2021زا   املىار  املاللب امل دمب ل لا  ااجداءات املتعة ب  أللفايف حبةىل عايف  •
 مىاصتتةب ال تتدادات احلاللتتب متت  املنملمتتات الدوللتتب والى نلتتب ورى تتل   لاق تتا متتن أجتتا •

 لتمديد. عو دمبى ا خالل  رت  ا
عن الةجنب العامب لةحتدو   2017 لار مارس  2من التعملو الصا ر    6ويبا ال د   -21

، 53متن ال تدار احل تىمي رقتو  5مس لب اازالب عة  امتدا  املنا ه احلدو يب. ويبا دهل  ال تد  
 ،  ور ال تتىات املستتةحب املة لتتب ال مبى يتتب    زالتتب األلفتتايف متتن2019املتتؤرك دتتا ىأل الثاين ينتتايد 

املنا ه احلدو يب. و ت ديف دمبى ا  اا تات  ضتا لب ً ت أل اازالتب عةت  امتتدا  املنتا ه احلدو يتب 
   االجتماعات الد لب وول الد لب لةدول األ داه. 

( عتتديف  متتا 1و تتلتو  تتديث عىامتتا اخللتتىر  ً تت ا  تتنىت، و تتي ر تتما متتا يةتتي:   -22
( األزمتتتات املاللتتتب العامللتتتب 3( ال تتتىارب اللبلعلتتتب   2املتتتىار  املاللتتتب متتتن ا  تتتات املاحنتتتب الدوللتتتب   

 ( اا داأل عن األراضي   املنا ه احلدو يب ول املعةَّمب.4ااقةلملب أو الى نلب    أو
 و ت ديف دمبى ا املسامهات التاللب ل   لب امل در رن له ا خالل  رت   ةيف التمديد الثاين: -23

 مب املسامهب   أعمال اازالب و  ار  ال لا . املسامهات الن ديب.  تىاصا احل ى  •
مسامهات النملداء.  تىاصا احل ىمب  ما املسؤوللب عن ضديبب ا تتلا  معتدات  •

 زالب األلفتايف الت  رعتمتد ا ور د تا ازلةتب ال مبى يتب لاجتداءات املتعة تب  أللفتايف. 
  املااتب  10و اضا ب    لل ،  ت ديف احل ىمب مستامهب   الت تاللف ًنستبب 

 علنلب أو   ديب( م اًتا أت مستامهب جديتد  رتعةته إبزالتب األلفتايف املت جدات متن 
خمة ات احلدب، وأعمال املستل، والتتدرييف لت الصتةب. وأختلا ،  تت ديف مستامهب 

  املااتتتب مل تتتدو  اازالتتتب وصتتتىال     النتتتتاات، التتتهت ر تتتىيف ًتتت   10  ديتتتب  ستتتبت ا 
 ملتعة ب  أللفايف م  ًد مت األمو املتحد  اامنااي. ازلةب ال مبى يب لاجداءات ا

  د اختصاصلي  زالب األلفايف التاًعا لةجلب املة ي ال مبتى ت. ًلنمتا ال يتزال  •
املىضتتتى  قلتتتد الن تتتاو، متتتن املتىقتتت  أأل رتحمتتتا احل ىمتتتب املستتتؤوللب عتتتن املدربتتتات 

 2 000د  و والت تاللف الت تتفلةلب اخلاصتتب  ختصاصتتلي  زالتب األلفتتايف البتتالغ عتت
من مىظ ي الدعو امل تاردا   أ  تلب ااجتداءات املتعة تب  100اختصاصي، و

  أللفايف ل ودا  اا سا لب. 
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و تتتةتمس دمبتتى ا التتتدعو متتن ا  تتات املاحنتتتب الدوللتتب وال لتتا  اخلتتتاص. وقتتد ُوضتتتعت  -24
 حل د املىار . ورد   لما يةي   اط رالسلب من  ه  اال رتارلجلب: ا رتارلجلب
  ما متىيا ا ىمي  ضا  لاجداءات املتعة ب  أللفايف  •
 ر جل  ا  ات املاحنب الت ةلديب عة  مىاصةب  عم ا لة لا  أل ىل  رت  ك نب  •
 ديد ج ات ماحنتب جديتد  و شتةب،  تا ي تما  را تب ا تتعدايف قتدو  ملستد   •

 من مؤ سات متعد   األ داه و   اء صندو  ا تةماين  
 ادات من أجا التمىيا اخلاص وم  ال لا  اخلاص.  قامب شد  •

و تعما ازلةب ال مبى يب لاجداءات املتعة تب  أللفتايف مت   نتب رعزيتز التعتاوأل واملستاعد   -25
 التاًعتتب لالر اقلتتب متتن أجتتا احلصتتىل عةتت  التتدعو متتن التتدول األ تتداه     تتار التتن ت املصتتمو استتيف

تما  األول   املتؤمتد اال تعداضتي الداًت    أو تةى   االاتلاجات ال د يب. ومن امل در ع د االج
 .2019ر دين الثاين  ى م  

    


