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االجتماع السابع عشر

جنيف 30-26 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
البند (9ج) من جدول األعمال املؤقت
النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها
منع األنشطة احملظورة وقمعها وتيسري االمتثال:
التعاون واملساعدة :االستنتاجات والتوصيات املتصلة بوالية اللجنة
املعنية بتعزيز التعاون واملساعدة

استتتنتاجات وتوصتتيات اللجنتتة املعنيتتة بتعزيتتز التعتتاون واملستتاعدة يلنتتد
واجلزائر والسويد وكندا)
أوالا -غرض اللجنة وواليتها وتنظيمها
 -1أنشئت اللجنة املعنية بتعزيز التعااو واملاااعدو وفًاال للمًاراات املتعلًاة لياات اةت اقياة
واجتماعاهتا اليت اعتمدت يف مؤمتر مابوتو اةستعراضي يف عام  ،2014وذلك لتحًيق ماا يلاي
"مااااعدو الاادول األ اراا علااذ التن ياال الةاما للمااا و  6ماان اةت اقيااة ،مبااا يتمشااذ مااي يااد
هله الدول من جدياد أ هناااا املعااوو وائااالر البشارية الايت تاابباا األلااام املراا و ل فارا هاو
التزام مشرتك".
 -2وحتًيًاال ذاالا الااارل ،ا ل اات اللجنااة ،يف لاة أمااوا ،بتعزيااز التعاااو واملااااعدو يف هن اااا
اةت اقيااة ،وتياااع تاادعيا الشارا ات بااط الاادول األ اراا الاايت تاااعذ هنك تلًااي املااااعدو وتلااك
الاايت لاادياا الًااداو علااذ تًاادع هااله املااااعدو ،والتنااايق مااي نليااات تن ياال أ اار أنشا هتا الاادول
األ راا لتياع التن يل الةام لالت اقية وتاريعه.
 -3ومنل اجتماع الدول األ راا الاا س عشر ،عًد اليس اللجنة زهاا  10اجتماعاات.
ومشل اات ه االه اةجتماع ااات اجتماع ااات ا لي ااة للجن ااة ملناقش ااة جوان ا ا تل ااة م اان أعماذا ااا،
واجتماع ااات م ااي تل ااف ق ااا اةت اقي ااة ،واجتماع ااات م ااي تل ااف اقا ااات ب اااصبة امل االحة،
مبا فياا الدول األ راا املتراراو مان األلااام ،اساتعدا ال ملشااا تاا يف الاناد ال ار ك ،و اللك ماي
املاتمط ابلتعلا أ ثر من هلا الناد واملشاا ة فيه.
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اثني ا -النهج الفردي
 -4يف هن اااا وةيااة اللجنااة املتعلًااة ،جزلي اال ،ب "تياااع تعزيااز الشارا ات بااط الاادول األ اراا
اليت تلتمس املااعدو وتلك الًا او علذ تًادهاا" ،ومتابعاةل للتوبايات الاواا و يف الو يًاة ائتامياة
للجنااة املًدمااة هنك اجتماااع الاادول األ اراا ائااامس عشاار (ة ساايما املرفااق  ،)1واباالت اللجنااة
تط ااوير وتن ي اال ا ااد التع اااو واملا اااعدو ال اار ك .ويا اادا ه االا ال ااناد هنك هننش اااا عملي ااة لل اادول
األ اراا املاتمااة املترااراو ماان األلاااام لتبااا ل املعلومااات امل االة عاان التحااد ت الاايت تواجااااا
واصتياجاهتااا للت اادك ذااله التحااد ت ماان أج ا الوفاااا ابلتزاماهتااا مبًترااذ اةت اقيااة .وهااو يتااي
فربة للتواب مي اقاات املاحنة والشر اا يف التعاو فيما بط بلادا اقناوب والتعااو اققليماي
ومي املتعادين يف جمال اقجرااات املتعلًاة ابأللااام وجااات أ ار بااصبة م الحة ،وهاو أيراال
برومد لتياع التعاو املاتمر مي هله اقاات.
 -5وان ا ا ء ج اازا ب ااع م اان عما ا اللجن ااة يف ع ااام  2018عل ااذ ال ااناد ال اار ك .و ااالل
اةجتماعات املعًو و بط الدواات يف ال رتو باط  7و 8صزيرا /يونياه ،عًادت اللجناة اجتمااعط
متعلًط ابلناد ال ر ك لة من سرك ةنةا وبربيا .وتلًات اللجناة تعباعات عان اهتماام اال
ول أ راا هنضاافية تااتعد ق االر بارامد للاناد ال ار ك علاذ هاام اجتمااع الادول األ اراا
الااابي عشار .وتاار اللجناة أ هاالا الاناد قااد يةاو طاوو قيمااة ذاله الاادول األ اراا املترااراو
ماان األلاااام يف ريااق التعريااف ابصتياجاهتااا ماان املااااعدو ويعاازز الشارا ات مااي الاادول واملن مااات
الًا او علذ تًدع املااعدو .ونشجي الدول املشاا ة علذ الن ر هنك ذلك يف هن اا صواا ماتمر
لتعزيااز التعاااو واملااااعدو ،وهااو ص اواا يااؤ ك هنك عًااد اجتماااع يف املاااتًب  ،واةاتًاااا مباااتو
التنا اايق ب ااط اقا ااات ب اااصبة امل االحة يف جم ااال اقجا ارااات املتعلً ااة ابأللا ااام ،ا ا ا البل ااد،
ويف جنيف صا احلاجة.
 -6ويف اجتم اااع مل ااديرك ط ااة العما ا الو ني ااة ملةافح ااة األلا ااام يف اابا /فرباير ،2018
اجتمع اات اللجن ااة م ااي زمب ااابوك والا ااو ا ملتابع ااة اجتماع ااات ال ااناد ال اار ك ال اايت عً ااداها يف
عام .2017
 -7وأ لااق الاااو ا بروجمااه للااناد ال اار ك يف صزيرا /يونيااه  ،2017قب ا عااام .ويف هن اااا
املتابع ا ااة ،عً ا ااد اةجتم ا اااع التنا ا اايًي ب ا ااط اقا ا ااات ب ا اااصبة امل ا االحة يف ائر ا ااوم يف تشا ا ارين
وتةرماات س ا ااو اليااااب ابسترااافته .وقااادم تًرياار اةجتماااع عاان عمليااة
األول/أ تااوبر  ،2017ء
اق الر يف جنيف هنك يي املشااا ط يف اةجتمااع التناايًي باط اقااات بااصبة امل الحة يف
ائر وم ،وأ لت اللجنة ،ممثَّلةل بوصدو عا تن يال اةت اقياة ،مبالص اات .وعموماال ،وجاد الااو ا
أ برومد الناد ال ر ك ذو فالدو بعو ،هنذ هننه تلًذ عمال من ولة مل تًادم ماؤ رال ماااعدو هنك
اقجرااات املتعلًة ابأللاام يف الاو ا  .وهنضافة هنك ذلك ،استًب الاو ا وفدال من ولة قاا او
عل ااذ تً اادع املا اااعدو مل يا اابق ذ ااا أ تعامل اات مع ااه والتزم اات منلل اال ب اادعا أهداف ااه يف جم ااال
اقج ارااات املتعلًااة ابأللاااام .مااا أاثا اهتم اام من مااات حااع صةوميااة ا ااجعت علااذ الن اار يف
العم يف البلد.
 -8و اارعت زمبااابوك يف تن ياال بروجماااا املتعلااق ابلااناد ال اار ك يف اجتماااع الاادول األ اراا
الاااا س عشاار يف ااانو األول /يااامرب  .2017و ااالل اةجتماااع ،تناولاات يااي املن مااات
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العاملااة يف زمبااابوك الةلمااة وأعرباات عاان أ يااة عااا طااة زمبااابوك لتجارااات املتعلًااة ابأللاااام
قزالااة التاديااد ماان ا تمعااات اقليااة .وعًاادت زمبااابوك بعدلاال اجتماع اال اثني اال للجاااات باااصبة
امل االحة يف ها ارااك يف نذاا/م ااااس  2018يف هن اااا هن ااالر اسا ارتاتيجيتاا الو ني ااة لتجا ارااات
املتعلًة ابأللاام.
 -9وتعت اازم اللجن ااة مواب االة ب ااياحة ال ااداوس املا اات ا و ،هنض ااافة هنك حتا ااط مناجي ااة ال ااناد
ال اار ك مااي الرت يااز علااذ اةساات ا و ماان الااداوس املةتااابة ماان الاادول املترااراو الاايت تاادير نليااات
تنايق ا البلادا فيماا باط الادول املتراراو والادول واملن ماات الًاا او علاذ تًادع املاااعدو،
ويف الوقت ن اه موابلة متابعتاا مي الدول األ راا املترراو من األلاام ،ومن مث يااا الاناد
ال ر ك مناجية اةخنرا مي الدول املترارا صاا اقزااز .ويف هالا العاام ،سين ا تر ياز اللجناة
الارليس علااذ توساايي نطااار الااناد ال اار ك لتًاادع الاادعا هنك املزيااد ماان الاادول األ اراا .وأياادت
اللجنا ااة هن ا ااالر با ااروجمط للا ااناد ال ا اار ك أ نا اااا اجتماعا ااات ما ااا با ااط الا اادواات يف عا ااام 2018
لااارك ةنةااا وباربيا .وتعةااف اللجنااة صالياال علااذ املتابعااة مااي تلااك الاادول .و اارك اللجنااة أيراال
حمااا اثت مااي ااال ول أ اار ماتمااة ابملشاااا ة يف الااناد ال اار ك علااذ هااام اجتماااع الاادول
األ راا الاابي عشر يف تشرين الثاين/نوفمرب .2018
 -10وهنضافة هنك ذلك ،ويف هن اا وةية اللجنة املتمثلة يف "التنايق مي نليات التن يل األ ر
الايت أنشا هتا الاادول األ اراا لتياااع التن ياال الةاما لالت اقيااة والتعجيا بااه" ،اااا ت اللجنااة يف
معتةااف ن متااه اللجنااة املعنيااة مبااااعدو الرااحا ملناقشااة تن ياال هاالا اقانا اذااام ماان اةت اقيااة.
وماان اةسااتنتاجات الاايت ل اات هنلياااا مشاااا ة اللجنااة يف معتةااف مااااعدو الرااحا هنمةانيااة
استرااافة اجتماعااات عاان الااناد ال اار ك تر ااز علااذ جماااةت أ اار لتجارااات املتعلًااة ابأللاااام،
مث مااعدو الرحا  ،يف املاتًب .

اثلثا -تبادل املعلومات
 -11يف هن اااا وةي ااة اللجن ااة املتمثل ااة يف الن اار يف اس اات دام أ وات تب ااا ل املعلوم ااات لتعزي ااز
الشرا ات بط الدول األ راا ،أبت اللجناة علاذ استةشااا الااب الايت هةان أ تاااعد اا
الاادول علااذ وضااي با حات بلاادااا علااذ املوقااي الشاابةي ةت اقيااة ص اار األلاااام املرااا و ل فارا
لتياع التعاو واملااعدو ،هنضافة هنك هنمةانية استحدا أ او لتبالغ علذ اقنرتنت.
 -12ويف اسالة مؤا اة  8ابا /فرباير  2018بعثتااا اللجناة تاربز أولو هتاا ،اجعت الادول
عل ااذ تً اادع معلوم ااات جدي اادو أو حمد ااة هنك ب اارومد الش ارا ات أو حت ااديف ب ا حاهتا الًطري ااة.
ومل تتلق اللجنة صا اآل أك معلومات أو ا و جديدو أو حم ءد ة عن عم الربومد.
 -13ولتياااع التوسااي الطااوعي لل ا حات الًطريااة للاادول األ اراا ،وضااعت اللجنااة وذجاال
حااع الااي لل يااااات .وهةاان لة ا ولااة أ تنتًااي واعي اةل ياااهتااا امل راالة وتًاادم املعلومااات
املطلوبة ابلتعاو مي وصدو عا التن يل واللجنة .وير يف مرفق هله الو يًة مثاال علاذ املعلوماات
الاايت هةاان هن ااجا ااا يف ب ا حة بل ااد ماان البل اادا ابلنااابة هنك ول ااة اارا متر ااراو ماان األلا ااام.
وائيااااات ال اواا و ليااات مطلوبااة وة اااملة ولةناااا تراارب مثاااةل علااذ الةي يااة الاايت هةاان ااا
للدولااة الطاارا أ تااات دم ب ا حتاا الًطريااة قعطاااا مزيااد ماان الت ابااي عاان األ يااة والوضااي
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واةصتياجات والتحد ت املتعلًة ابلتزاماهتا املرتبطة ابلتن يل .وقد بدأت اللجنة العم مي الادول
األ راا ةستةمال املعلومات عن ب حاهتا الًطرية.
 -14وتو اللجنة أيرال أ توبي ابستحدا أ او هنلةرتونية لتبالغ مبوج املا و  7لتيااع
هاالا العما للاادول األ اراا وتشااجيي تبااا ل املعلومااات عاان التحااد ت الًالمااة وامل اواا املتاصااة.
وة ينشااذ ذلااك متطلبااات هنبااالغ هنضااافية ،وة حي ا حم ا ياااا تًاادع التًااااير عاان ريااق الن ااام
احلايل ،وسيتبي اذج اقبالغ الراهنة ،ويتي هنمةانية الوبول هنك األقاام بطرح أسئلة متتالية من
لي اقبالغ اللك اعتمدته الدول األ راا يف اجتماعاا الراباي عشار .وهنضاافة هنك تيااع تًادع
التًااااير مبوجا املااا و  ،7سيااااعد يف أعمااال التحليا الاايت تًااوم ااا وصاادو عااا التن ياال وقااا
اةت اقية ،ومن مث تيااع تعاونناا علاذ تن يال اةت اقياة .وستوابا اللجناة املشااواات لتحًياق هاله
الاايااة عً ا اةجتماعااات الاايت تعًااد بااط الاادواات .وقااد تتااي هااله األ او ،ابةق ارتا ب ا حة
قطريااة معااززو ،فرب اال لاادعا الاادول املترااراو يف اقبااالغ عاان صالااة التن ياال ،وهةاان للم ااداين أ
ياااعدا علااذ تااوفع بياااوت صديثااة وميااارو عاان ريااق ال ا حات الًطريااة للاادول .مااا هةاان أ
يتاق ذلك مي العم اقااك صاليال لوضي وحتديد الًدا األ ىن من املتطلبات من البياوت قمي
البياااوت واقب ااالغ عنا ااا وح ااع ذلااك م اان اقا ااو املبلول ااة لتحاااط ا افية البي اااوت واةت ااال
فيما بط اقاات باصبة امل لحة.

رابعا -حتديد اال تياجات والتحدايت
 -15تااداك اللجنااة أ اسااتمراا احلاواا أماار هاام لرااما تًاادم اةت اقيااة .وأصااد اقوانا الرلياااة
ل االلك أ تتب ااا ل ال اادول األ ا اراا املعلوم ااات ع اان اصتياجاهت ااا وحت ااد هتا .و ما ا أ تا ادعا ه االه
التبا ِ
ةت املاال ا املل واو أعاله ،مبا فياا الناد ال ر ك وأ وات تبا ل املعلومات .أضف هنك ذلاك
أ عما ومعااااا اللجنااة املعنيااة بتن يال املااا و  5واللجنااة املعنيااة مبااااعدو الرااحا  ،اللتااط تتعاااوو
مااي الاادول األ اراا تعاااوول و يً اال ،أم ارا صالااا ابلنااابة هنك قنااة تعزيااز التعاااو واملااااعدو .لاالا،
تت اع اللجنة مي لتا اللجنتط حبيف حتافظ علذ ات اةت و يدو بش جاو و.
 -16وحتلا ا ق ااا أ اار يف هن اااا اةت اقي ااة ووص اادو ع ااا التن ي اال تً ااااير الشا ا افية مبوجا ا
املا و  .7وأصد اقوان الرلياة ةستعرال وصدو عا التن يل هلا العام هو تن يال أصةاام طاة
عم ا مااابوتو ،الاايت تراعااي نااوع اقاانس والتنااوع .و م ا اللجنااة أ تعم ا مااي وصاادو عااا التن ياال
ااي ت اااا ب ااواو أفرا اصتياجااات وحتااد ت الاادول يف جمااال التعاااو واملااااعدو يف تن ياال هااله
اقوان ا ماان طااة العم ا  ،علااذ أم ا تًاادع توباايات بش ا املرااي بااللك قاادمال بطريًااة ا افة
وماؤولة.

خامسا -استنتاج
 -17التع اااو واملا اااعدو عن ا ارا اليا ااا يف حتًي ااق ه اادفنا املتمثا ا يف بن اااا ع ااامل ااال م اان
األلاام حبلول عام  .2025وتترمن طة عم مابوتو ستة هنجرااات هامة بش هلا املوضوع.
وهنذ نباادأ الن اار يف اةنتًااال هنك واو اةسااتعرال الًا مااة لالت اقيااة ،قااد يةااو ماان امل يااد تًياايا
الدوا األوسي نطاقال آللية وعمليات اةت اقية يف تن يل الناد ال ر ك.
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 -18وال ةرو الةامناة وااا هالا الاناد ال ار ك لياات جديادو .بياد أ اللجناة ةص ات تزاياد
اةعرتاا بًيمته بوب ه أ او عملياة لتن يال اةت اقياة .وهةان أ ياؤ ك عاا الاناد ال ار ك لاز و
الشا افية واملااااالة وتطااوير العالقااات اقاايااة هنك هننشاااا جمموعااة ماان الاادول الاايت تتعاااو مااي ولااة
مترراو ملااعدهتا علذ هنزاز التزاماهتا مبوج اةت اقية ،احا أ هلا ليس ر ال ةست دام هله
األ او .و انت طة عم مابوتو سلطت الروا علذ هله املمااسة اقيدو يف عام .2014
 -19اقج اراا  21سااتد الاادول األ اراا الاايت هةناااا تًاادع املااااعدو والاادول األ اراا
اليت حتتاج هنك املااعدو يف را ات ةستةمال أ اا واجباهتا ،صا اةقتراا وقدا املاتطاع،
حبيااف حيااد الشاار اا ماااؤولياهتا اااه بعراااا الاابعف ،ويرااعو مًابااد وأهاادافال حمااد و زمني اال
تتعل ااق ابلعم اار واق اانس ،ويً اادمو تعا اادات مالي ااة أو حعه ااا م اان التعا اادات لا اانوات متع ااد و،
ويشاا و ابنت ام يف صواا بش التًدم اقرز يف حتًيق األهداا.
 -20وأقامات بعااف ا موعاات ماان الاادول هاله الشارا ات بن ااااا أباالل .وعناادما ة تةااو
هااله هااي احلااال ،يااوفءر الااناد ال اار ك مااد الل هنك فع ا ذلااك أو تًاادع الاادعا يف احلاااةت الاايت
تةو فياا األعمال املتبًية للوفااا ابةلتزاماات حمادو و ،وستاات يد الدولاة املتراراو مان املاااعدو
للوبااول هنك املرصلااة الاايت ي ااب فياااا عملاااا قالماال بلاتااه ،مث ا هنزالااة فرااالة التلااو أو مااااعدو
ضحا األلاام ابستمراا.
 -21ويرا اااا هنك ذلا ااك أ ما اان يعملا ااو بشا ااة أو ا ااق يف جما ااال هنزالا ااة األلاا ااام وماا اااعدو
الرحا  ،و ا أها جمالط للرت يز يف اجتماعات الناد ال ر ك ،يعملو يف قا أ ر هةان أ
تًدم ماا ة قيمة يف تطوير برامد الناد ال ر ك واستمراايتاا.
 -22وقااد اادا الن اار يف عمليااة اااملة يف هن اااا اةت اقيااة لتياااع هااله ال اربامد ،باادعا ماان
اللجنااة املعنيااة بتعزيااز التعاااو واملااااعدو ،هنك جانا قااا أ اار صاا اةقتراااا .وابلن اار هنك
هدا اةت اقية لعام  ،2025فإنه ستتواب ااسة ي ية توفع املاواا املناسابة مان صياف الوقات
يف هن اا جدول اجتماعات اةت اقية وأعراا اللجنة وموظ ي وصدو عا التن يل.
 -23وتشااجي اللجنااة الاادول األ اراا علااذ اةت ااال ابللجنااة ووص اادو عااا التن ياال لبح ااف
الا ااب الة يل ااة ب ااز و ات اااةهتا و ا افيتاا م اان ااالل وس ااال التواب ا اةجتم اااعي لالت اقي ااة
وموقعاا الشبةي ،مبا يف ذلك ال حة الًطرية لة ولة را.
 -24وأ اعال ،تالص ااظ اللجن ااة أ قر ااا أ اار األلا ااام اةجتم اااعي  -اةقت ااا ك ،واألوض اااع
ابلنا اابة هنك الن اااجط م اان األلا ااام ،والتحلي ا اقنا اااين ،وتعم اايا مراع اااو املن ااوا اقنا اااين ،ثا اعال
م ااا تث ا ا اا يف املناقشا ااات با ااط الا اادول األ ا اراا املترا ااراو والا اادول األ ا اراا الًا ااا او علا ااذ تًا اادع
املااااعدو ،بوب ا اا أم ارال مام اال لل عالي ااة العملي ااة لتج ارااات املتعلًااة ابأللا ااام وللنا ااول حبً ااور
اقناااا  .وتاار هااله املاااال بوضااوح يف طااة عما مااابوتو ماان البدايااة هنك الناايااة ،مبااا يف ذلااك
اقجارااات املتعلًااة ابلتعاااو واملااااعدو .وتعةااف اللجنااة صالياال علااذ اساات ال هاالا النااوع ماان
املعلومااات ماان التًااااير املًدمااة مبوجا املااا و  7لدااسااة مااد اقبااالغ عاان ذلااك ،والن اار ،عنااد
اةقتراا ،يف سب ز و الش افية بش هله املاال يف الانوات املًبلة.
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ملحقة
وذج مشروع يااات ال حة الًطرية للدول املترراو من األلاام.

قائمة املعلومات املمكنة للصفحات القطرية
السياق الو ين
(هةن أ يشم املعلومات األساساية ذات ال الة واملااا ة الو نياة ،والًراا املتعاد و
اقوانا ا مثا ا األ اار اةجتم اااعي  -اةقت ااا ك لتجا ارااات املتعلً ااة ابأللا ااام (ع ااد الر ااحا ،
واألبع ااا اقنا ااانية ،والت ا ع عل ااذ حتًي ااق اةس ااتًراا و/أو التنمي ااة (مب ااا يف ذل ااك أه ااداا التنمي ااة
املاتدامة) ،واذجرو ،وتًدع املعونة)

الة تنفيذ االتفاقية
(هله املعلومة أ اجتاا أبالل وصدو عا التن يل يف ب حة

بلد)

األولوايت
اال تياجات والتحدايت

(هةاان أ تشاام األقاااام ال رعيااة مثا هنزالااة األلاااام ،والتوعيااة عطاار األلاااام ،ومااااعدو
الرحا  ،وتدمع امل زووت ،وبناا الًداات ،والتشريعات الو نية أو حع ذلك)
اخلرائط

( ريطااة ( ارالب) تبااط الااايار الااو  ،مبااا يف ذلااك ،هن ااا األماار ذا أ يااة ،أ وات
تااات دم بياااوت مملو ااة و نياال ماان "ن ااام هن ااو املعلومااات ل عمااال املتعلًااة ابأللاااام بشا هنزالااة
األلاام" وتتيحاا الدولة املترراو للناس عامة)
النهج الفردي

(هة اان أ يش اام املالما ا الرليا ااة للتع اااو  ،وت اب ااي اةجتماع ااات املًبل ااة للجا ااات
ب اااصبة امل االحة (يف اةجتماع ااات الدولي ااة أو عل ااذ ال ااعيد اقل ااي) ،وتً ااااير اةجتماع ااات،
والعرول املاتمدو من اجتماعات الناد ال ر ك)
الشراكات

(هةاان أ تشاام قالمااة الاادول الاايت تًاادم املااااعدو ،واملن مااات حااع احلةوميااة الدوليااة
واقلية ،و عا األما املتحدو ،واملشاايي اقااية ،والتجااب الناجحة ،واملمااسات اقيدو)
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معلومات االتصال

(هةاان أ توفرهااا الدولااة أو تااااتمد ماان التًااااير املًدمااة مبوج ا املااا و  ،7وقااد تشاام
الالطة الو نية و/أو حعها من جاات اةت ال ا البلاد بشا مااال حماد و مثا ماااعدو
الرحا أو بناا الًداات)
موارد إضافية

(هة اان أ تش اام اواب ااب هنك م ااا يل ااي التًري اار ال ااو ع اان الش ا ا افية املً اادم مبوج ا ا
املا و  ،7واملوقي الشبةي الاو لتجارااات املتعلًاة ابأللااام ،واةسارتاتيجية الو نياة لتجارااات
املتعلًااة ابأللاااام (أو اس ارتاتيجيات متعااد و مث ا اقزالااة ومااااعدو الرااحا ) أو بيااا مااوجز عاان
مراق األلاام األاضية أو بيا موجز عن األلاام أو أك اوابب أ ر ختتااها الدولة)
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