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                                                          األ�ـــ�اف واالل��امـــات األساســـ�ة ل�ضـــع ال����ـــع العـــال�ي علـــى ال��ـــار 
  1 ،    2020-    2011                                                    ال����ص عل�ها في ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

              ع��ـــ�ا رئ��ـــ�ا             ال تــ�ال ت�ـــ�ل             مـــ� االتفا��ـــة،     26                                             أن ال�قـــار�� ال����ــة، ال���ـــ�ص عل�هـــا فـــي ال�ــادة 
   ،                                   ���ء م� نهج االس�ع�اض ال��ع�د األ�عاد

   ،   ��ــة  �ق                                                       األ�عــاد ���جــ� االتفا��ــة ی��غــي أن ت�ــ�ن ســل��ة مــ� ال�اح�ــة ال
                                                   ته�ف إلى ت���� ال�ه�د ال�ع�زة ال�ي ت��لها األ��اف،

    إلــى    ا    �ـ��  م                                                           ی��غـي أن تأخـ� فـي االع��ـار االح��اجـات وال�ـ�وف ال�اصـة �ـاأل��اف، 

          االتفا��ة،                                                             أه��ة إش�اك أص�اب ال�عارف ال�قل���ة في آل�ات االس�ع�اض ���ج�
ـــى ـــى        األ�ـــ�اف        م�ـــاع�ة     إل ـــ�راتها       ت��ـــ��     عل ـــة         ق          الف�د�

        لأل�ـ�اف       م�ـ�دة        ت�صـ�ات        و�صـ�ار           ال���لـ�جي        لل��ـ�ع

       األخ��؛         واأل��اف
           ال���لــ�جي        لل��ــ�ع         ال����ــة       الع�ــل      وخ�ــ�              االســ��ات���ات
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         األ��اف،       م�ت��   إن 
ّ   إلى ال�قّ�ر       ����   إذ          13  / 2 5 ،   

                                                          األ�ـــ�اف واالل��امـــات األساســـ�ة ل�ضـــع ال����ـــع العـــال�ي علـــى ال��ـــار       جانـــ�           ال��ف�ـــ� مـــ�               ��ـــ�ورة تع��ـــ�         و�ذ ��ـــل� 
                                                    ال����ص عل�ها في ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي       2050                          ال���ح ص�ب ت�ق�� رؤ�ة عام 

                                             أن ال�قـــار�� ال����ــة، ال���ـــ�ص عل�هـــا فـــي ال�ــادة              و�ذ ��ــ�د علـــى 
                                   ���ء م� نهج االس�ع�اض ال��ع�د األ�عاد                                  الس�ع�اض ال�ق�م ال���ز في ال��ف��

                                                       األ�عــاد ���جــ� االتفا��ــة ی��غــي أن ت�ــ�ن ســل��ة مــ� ال�اح�ــة ال         ال��عــ�د         االســ�ع�اض      نهــج      ع�اصــ�      �ــأن          و�ذ ��ــل�
                                                 ته�ف إلى ت���� ال�ه�د ال�ع�زة ال�ي ت��لها األ��اف،    وأن                 وتعاون�ة و��اءة                 وم�ض���ة وشفافة 
ّ  و�ذ �قـّ�                                                             ی��غـي أن تأخـ� فـي االع��ـار االح��اجـات وال�ـ�وف ال�اصـة �ـاأل��اف،                      �ـأن ع�ل�ـات االسـ�ع�اض      

           هج وال�ؤ�،                    ُ اخ�الفات و���ة في ال�ُ 
                                                           أه��ة إش�اك أص�اب ال�عارف ال�قل���ة في آل�ات االس�ع�اض ���ج�          و�ذ �الح�

ـــأن     ّ �قـــ�ّ   - ـــة     � ـــة         ال��ـــ�اء         اســـ�ع�اض       ع�ل� ـــى      ت�ـــعى         ال����    إل
  :    ����    ع�      أك��         �فعال�ة          االتفا��ة       ت�ف��     على

      لل��ـ�ع         ال����ة       الع�ل      وخ��              االس��ات���ات        وت�ف��     وضع       تق���   )
          االس�ع�اض؛
       واأل��اف        م�اش�ة         ال�ع��ة        لأل��اف        األق�ان       ل�عل�     ف�ص       ت�ف��   ) ب
            االســ��ات���ات        وت�ف�ــ�      ب�ضــع       ی�علــ�      ���ــا           وال��ــاءلة          ال�ــفا��ة       تع��ــ�   ) ج

        األخ��؛         واأل��اف

                                                           
   .        ، ال��ف� 2

  

  

                 م�ت�� األ��اف في ا
ال االج��اع

ش�م ال��خ، م��
م� ج�ول األع�ال 12ال��� 

   إن 
   إذ 

         و�ذ ��ـــل� 
                          ال���ح ص�ب ت�ق�� رؤ�ة عام 

             و�ذ ��ــ�د علـــى 
                                الس�ع�اض ال�ق�م ال���ز في ال��ف��

        و�ذ ��ــل�
                وم�ض���ة وشفافة 
ّ  و�ذ �قـّ�        

                    ُ اخ�الفات و���ة في ال�ُ 
        و�ذ �الح�

1 -
   على           وال��ا��ة
 ) أ (

         االس�ع�اض؛     ق��
 ب (
 ج (
       واأل��اف         لل��ه�ر

                  
ّ   ال�قّ�ر   1     10  / 2 
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           ال������ـة         ال��حلـة    مـ�          اإل��اب�ـة          وال����ـة          ال��ـ�اء،         السـ�ع�اض       ����ـة      آل�ـة       ت�ـ���    فـي        ال���ز         �ال�ق�م      ی�ح�  - 2
  ؛  25 /  13        ال�ق�ر     خالل    م�      ب�أت      ال�ي

       ���جـــ�        األ�عـــاد         ال��عـــ�د          االســـ�ع�اض     نهـــج       ع�اصـــ�    مـــ�               لل��ـــ�اء �ع��ـــ�        ال�ـــ�عي          االســـ�ع�اض       إدراج      �قـــ�ر  -   3
         ت�غ�له؛       ت����           ال��ف���ة        األم��ة     إلى       و��ل�           االتفا��ة،

  :                                         إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد      ��ل�  - 4
            ال�ــي أعـــ�تها           ال�ـــ���ات    فــي         ال����ـــة        األ�عــاد         ال��عـــ�د          االســ�ع�اض     نهـــج       ع�اصــ�                  وضـــع، اســ��ادا إلـــى        م�اصــلة   ) أ (

ـــة ـــة        األم�� ـــ�         الف���ـــة        اله��ـــة      ف�هـــا      ت��ـــ�    كـــي  2        ال��ـــألة،     هـــ�ه      ��ـــأن           ال��ف��� ـــ�،          اج��اعهـــا    فـــي         لل��ف�        آل�ـــات        ل�ع��ـــ�        خ�ـــارات         ال�ال
ــ�    فــي     ��ــا           االتفا��ــة،       ت�ف�ــ�       تع��ــ�      بهــ�ف          االســ�ع�اض          واأل��ــاء       ��ــافع   وال          ال��ــال��     علــى       وداللــة        وال�ــعف       القــ�ة       مــ�ا��       ت�ل�ــل     ذل
           ال��ــ�فادة         والـ�روس           ال��ارسـات      أف�ـل         االع��ـار    فـي     أ��ـا       األخــ�    مـع          واألمانـة،        اآلخـ���         ال��ـل�ة        وأصـ�اب        لأل�ـ�اف          ال����لـة

          لل��ف��؛         الف���ة        لله��ة        ال�اني         االج��اع    في         ال�اردة                  األخ�� وال�عل�قات          الع�ل�ات    في
    فــي         الع�ــ��ة       مف�ــ�ح       م��ــ��     خــالل    مــ�          وت����هــا       ال�ــ�ف        �ق�دهــا      ال�ــي          االســ�ع�اض       ع�ل�ــة        الخ��ــار         ال���ــ��   ) ب (
    �ـ��     ال��    فـي          االسـ�ع�اض         ل�قـار��        ال�ـ�عي         لل�قـ���         ت�ج�هات     وضع      ����    ع�     ذل�    في     ��ا          لل��ف��،         الف���ة        لله��ة        ال�ال�         االج��اع
          الع���ة؛         ال�ف��ح

    فــي         الع�ــ��ة         ال�ف�ــ�ح         ال���ــ��        الخ��ــار       �ــ�عي،      أســاس     علــى          اســ�ع�اض،        تقــار��       تقــ���     إلــى        األ�ــ�اف      دعــ�ة   ) ج (
         لل��ف��؛         الف���ة        لله��ة        ال�ال�         االج��اع

                   العامــل بــ�� الــ�ورات                         والف��ــ� ال�ف�ــ�ح الع�ــ��ة         اآلخــ���         ال��ــل�ة        وأصــ�اب        األ�ــ�اف    مــع         ال��ــاور        م�اصــلة   ) د (
         اس���ــاف     أجــل    مــ�    34 /  14              مــ� خــالل ال�قــ�ر         ال���ــئ      2020                        ع ال���لــ�جي ل�ــا �عــ� عــام               العــال�ي لل��ــ�              ت��ــ�� اإل�ــار     لــ�ع� 
      2020         �عـ� عـام     ل�ـا           ال���لـ�جي       ل��ـ�ع        لعـال�ي ل ا     �ـار  اإل       إعـ�اد       ع�ل�ـة    فـي         ال��ف�ـ�         اسـ�ع�اض        ل�ع���    ُ   الُ�هج        ل�����         ال����ة         ال��ائ�
        ال�ال�؛          اج��اعها    في         لل��ف��         الف���ة        اله��ة     إلى        ال���ز        ال�ق�م    ع�       تق���        وتق���

         الف���ــة        اله��ــة     ��ــه      ت��ــ�    كــي         ال��ف�ــ�         اســ�ع�اض       تع��ــ�      ���ــة    ُ   الــُ�هج     هــ�ه        ل����ــ�         ال����ــة         ال��ائــ�         اس���ــاف   ) ه (
         ال�ال�؛          اج��اعها    في         لل��ف��

ـــى ال��ـــ�ع إلجـــ�اء االســـ�ع�اض وت�ـــ��ة    ) و ( ـــة ودعـــ�ة األ�ـــ�اف إل                                                                                      ت��ـــ�� م�اصـــلة اس�ع�اضـــات ال��ـــ�اء ال����
   .                     م�ش��� ألف�قة االس�ع�اض
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