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اس���اجات : 2020إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ،2020جي ل�ا �ع� عام إن الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل� 
لل���ع  �اإل�ار العال�ي العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي
  لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة،

 1ال�ق�م ال���ز خالل اج��اعه ال�اني، على ال��� ال���� في ال�� ال��ف� ب�ق��� االج��اع؛

لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�ا�ع والع����، ��ا ی��اشى والفق�ة 
ت�عل� وخ��صا ���ا ، 2020تق�م ع�اص� إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

ال��وف ال������ة، وال���ول�ة وال�فا��ة واالت�ال وال����ة، مع 

ت��� اس�ع�اضا اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�ا�ع والع���� أن 
األه�اف ال��ق�ة ل���وع اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي وما ی��ل بها م� م�ش�ات وخ��� أساس، 

 و��ل� ال��ی�ل�� ال��ق��� لإل�ار، و�س�اء ال���رة إلى الف��� العامل في اج��اعه ال�ال�؛

اله��ة الف���ة لل���رة ال��ف���ة، ت�� إش�اف م��� 
العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف، إع�اد وث�قة ت��اول ت��ی� ع�اص� م��وع اإل�ار ال�ي اس�ع�ضها الف��� 

، و�تاح�ه 108-2019مع م�اعاة ال��ف� ب�ق��� االج��اع وال�ق�مات ال�اردة اس��ا�ة لإلخ�ار 
 ���ة أساب�ع على األقل؛ اد االج��اع ال�ا�ع والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
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  الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي
  �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  �اني
  2020 ش�ا�/ف��ای� 29

ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي  ت�ص�ة مع���ة م� الف��� العامل
2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   -  2/1ال��ص�ة 
  الف��� العامل في اج��اعه ال�اني

إن الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل� 
العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�يللف���  1/1، وال��ص�ة 14/34ال�ق�ر  إلىإذ ���� 

لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، 23/1وال��ص�ة  2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ال�ق�م ال���ز خالل اج��اعه ال�اني، على ال��� ال���� في ال�� ال��ف� ب�ق��� االج��اع؛ �الح� -
لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�ا�ع والع����، ��ا ی��اشى والفق�ة اله��ة الف���ة  ی�ع� -

تق�م ع�اص� إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ، أن 14/34م� ال�ق�ر 
ال��وف ال������ة، وال���ول�ة وال�فا��ة واالت�ال وال����ة، مع ، ��ا في ذل� آل�ات دع� ال��ف��، و �ع� واس�ع�اض ال��ف��

 ؛4وال�ث�قة ال��ار إل�ها في الفق�ة  1م�اعاة ال�ق��� ال����ر في الفق�ة 

اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�ا�ع والع���� أن  ی�ع� -
األه�اف ال��ق�ة ل���وع اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي وما ی��ل بها م� م�ش�ات وخ��� أساس، عل��ا وتق��ا للغا�ات و 

و��ل� ال��ی�ل�� ال��ق��� لإل�ار، و�س�اء ال���رة إلى الف��� العامل في اج��اعه ال�ال�؛
ال��ف���ة، ت�� إش�اف م��� مل واألم��ة ا� الع�ف� لإلى ال�ئ���� ال��ار��� ل��ل�  -

العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف، إع�اد وث�قة ت��اول ت��ی� ع�اص� م��وع اإل�ار ال�ي اس�ع�ضها الف��� 
مع م�اعاة ال��ف� ب�ق��� االج��اع وال�ق�مات ال�اردة اس��ا�ة لإلخ�ار  2العامل خالل اج��اعه ال�اني،

اد االج��اع ال�ا�ع والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

                                         
 CBD/WG2020/2 
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الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي
�اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

�انياالج��اع ال
29- 24، روما

  

ال��ص�ة 

إن الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل� 
إذ ���� 

ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
1-
2-

م� ال�ق�ر  18
�ع� واس�ع�اض ال��ف��لب�سائل 

م�اعاة ال�ق��� ال����ر في الفق�ة 
3-

عل��ا وتق��ا للغا�ات و 
و��ل� ال��ی�ل�� ال��ق��� لإل�ار، و�س�اء ال���رة إلى الف��� العامل في اج��اعه ال�ال�؛

4-
العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة وم�ت�� األ��اف، إع�اد وث�قة ت��اول ت��ی� ع�اص� م��وع اإل�ار ال�ي اس�ع�ضها الف��� 

العامل خالل اج��اعه ال�اني،
اد االج��اع ال�ا�ع والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةق�ل انعق
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األم��ة ال��ف���ة ت��ی� ال��اول ال�اردة في ال��ی�ل�� و ف��� العامل ال�ئ���� ال��ار��� لل إلى أ��ا ��ل� -5

ل�ي ت���  108- 2019عاة ال�قار�� ال�ق�مة اس��ا�ة لإلخ�ار رق� في ض�ء ن�ائج االج��اع ال�اني، مع م�ا  ����3وع اإل�ار
 ف�ها اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها ال�ا�ع والع����؛

أن تق�م معل�مات عل��ة أعاله،  4، ب�اء على ال�ث�قة ال��ار إل�ها في الفق�ة ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -6
ت�ل�ل لل�وا�� ب��  االس�ع�اض ال�� ت���ه اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، ��ا في ذل� وتق��ة ل�ع�

وأه�اف ال����ة  2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل�ار العال�ي إلو��ار ال�ص� ال�ق��ح لال�ق��حة األه�اف و  الغا�ات
االج��اع ال�ا�ع والع���� لله��ة الف���ة  انعقاده�ا ال��ل�ل ق�ل و  ال�عل�ماته�ه  �تاحةو ، ض�� ن�اق االتفا��ة ال����امة

 ��ة أساب�ع؛� لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

ف��� العامل واألم��ة ال��ف���ة، ت�� إش�اف م��� م�ت�� األ��اف، ال�ئ���� ال��ار��� لل إلى أ��ا ��ل� -7
لل���ع ال���ل�جي، مع م�اعاة ال�� ال��ف� ب�ق��� االج��اع ال�اني للف��� العامل، و��ل� إع�اد م��دة أول�ة لإل�ار العال�ي 

ع�ل�ات ال��اور ال�ار�ة، ون�ائج ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� ال�ع�ي ��عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي، ون�ائج االج��اع ال�ا�ع 
�ج�ة ون���ة االج��اع ال�ال� لله��ة الف���ة لل��ف��، و�تاحة ذل� ق�ل والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل

 .���ة أساب�ع انعقاد االج��اع ال�ال� للف��� العامل

  ال��ف�

  2020غا�ات اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   - أوال 
 والق�ا�ا ال�املة تللغا�الل��اق�ة األول�ة ��أن اله��ل العام  ال�ئ���� ال��ار���مل��   -ألف

 .، و��� ه�ه الغا�ات واأله�اف2050و 2030ال ی�ال ه�اك ع�ل م�ل�ب ت�ف��ه ل��ض�ح العالقة ب�� غا�ات عامي  -1

 لألدوات واآلل�ات ال��علقة غا�ات واق��ح�. تع�� األه�اف ال�الثة لالتفا��ة غا�اتال�اجة إلى  أ��ا ول�ح�� -2
 .م�ف�لة غا�اتاالح�فا� بها � ض�ورةومع ذل�، اق��ح آخ�ون ). ج(و ) ب(و  )أ( لغا�اتاق��ح أ��ا دمج او . ال��ف���

 .ع�دها ���� غا�اتإلى أن  ، في ه�ا ال��د، إلى ت��ی�أشار ال�ع�و . م��ودا غا�اتاق��ح أن ���ن ع�د الو  -3

 .ودعا ال�ع� إلى ت���� الغا�ات ال�ق��حة ال�ال�ة -4

 غا�ةلالح�فا� � دع� أ��ا، �ان ه�اك ومع ذل� .ل��ف الع�اص� الف���ة، �ان ه�اك تأی�� )د(و���ا ی�عل� �الغا�ة  -5
ُ                    إذا ح �ف� الع�اص� الف���ة �عل� ب�غ�� ال��اخت      . 

خ�مات ال��ام "إلى  الغا�ة ق� ت���ول�ح� أ��ا أن ". االس���ام ال����ام" غا�ة ت�عل� بـك) د( واق��ح أن ت�اغ الغا�ة -6
 ".إلن�اج واالس�هالكل����امة لان�ا� األ"و " ال�ع���"و " اإل���ل�جي

، ال�ال�ة) هـ( غا�ةع�د م� ال��ائل لل واق��ح. ع�� اله�ف ال�ال� لالتفا��ةتي ل�ا الغا�ة�ان ه�اك تقارب ح�ل أه��ة و  -7
م�  اع�دول�ح� أن . تع�� اح��ام ال�عارف ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةا وجعلها ��ا في ذل� ت�س�ع ن�اقه

أث��ت أس�لة ح�ل ما إذا �ان ال���ل على ال��ارد وتقاس� و . له�ه الغا�ة س�لة ت��اج إلى إجا�ة ق�ل االتفاق على ن� نهائياأل
 ص��كغ��ها م� �ی�ت�� فق� �اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي أو  أن ال��افع في س�اق اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ی��غي

 الغا�ة هول�ح� أن ه�. ��اسلل�ة القابل���� األساس و � ت�عل�ق�ا�ا  وج�دوق� ل�ح� . فعوتقاس� ال��ا على ال��ارد ال���ل
 .األخ��  الغا�ات �ق�ر ة��ن ���حت��اج إلى أن ت

                                                      
3 CBD/WG2020/2/3/Add.1. 
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ال���قة ال�ح��ة ل��اس  ل�� ه� ذل� ألن ول�ح� أنه ل�� م� ال��ور� أن ت��ل �ل الغا�ات على ��� ع�د�ة، -8
ال��� ال�ع� اآلخ�  ودع�. فق� �ع��ةاله�اف األ في �ع� ت���� ال��� ال�ق��ةال�ع� أنه ��� والح� . ال���ز ال�ق�م
 .ةالع�د�

والح� . والح� ال�ع� ض�ورة ق�� اإل�ار على الق�ا�ا ال���رجة ض�� وال�ة االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي -9
م���عة واح�ة م�  وأش�� أ��ا إم�ان�ة وضع. غا�ات األخ�� آخ�ون ض�ورة أن ���ن اإل�ار عال��ا وأال �ق�ض االتفا��ات وال

 ���قلةال" ال����ل�ة"ال���ع ال���ل�جي وم���عة أخ�� م� األه�اف ال��علقة �تفا��ة الال�ئ���ة ذات ال�الت ال�اض�ة �ا غا�اتال
 .�الع�ل�ات األخ��  �لةال�ي ���� أن تعالج ق�ا�ا ال���ع ال���ل�جي ال��

" ال���ع ال���ل�جي"م�ل (��� ع� رأ� مفاده أنه ی��غي لإل�ار أن �����م لغة م�ف� عل�ها م��قا وأع�ب �ع� ال��ار  -10
 ").ال���عة"ع�ضا م� 

ات ال��علقة �عام وف�ل ال�ع� اآلخ� الغا�. دون غ��ها 2050ف�ل �ع� ال��ار��� الغا�ات ال��علقة �عام و  -11
عالمات �ارزة ن�� عام  ت��ل���� أن  ت����ها الغا�اتال�ي  2030 عام ال�ع� أ��ا أن ع�اص� الح�و . فق� 2030
 .م��قة مع األه�اف ذات ال�لة 2030 ت��ن أه�اف عام م� ال��ور� أن ل�ح� أنو . 2050

 . ُ                                                              وأ ع�ب ع� آراء م��لفة ���ا ی�عل� ��� األساس ال��اس� ال�اج� ت���قه -12

 :   ُ                          واق� �ح ع�د م� الغا�ات ال��ی�ة -13

  ؛اآلل�ة ال�ال�ة/االل��امات ال�ال�ة/ال��ف��أدوات وآل�ات ��أن   )أ(
  ؛ال����ات  )ب(
  ؛ال��� واألث�  )ج(
  ؛م�اف�ة الق�ص�ة ال���ل�ج�ة  )د(
  ؛أن�ا� اإلن�اج واالس�هالك  )ه(
  ؛ال�قافة ال���ل�ج�ة  )و(
  .ال�ع���  )ز(

 ت�ی�ل الق�� أوال

لإل�ار العال�ي لل���ع  م� ال���دة األول�ة) 2050و 2030عامي  غا�ات(اق��احات ��أن الق�� �اء 
 4ف��� االت�ال ال��اق�ات ال�ي أج�اها�ع�  2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ��أنوجهات ن�� م��لفة      ُ       وق� أ ع�ب ع�. الغا�ات واأله�افل���ی�  ت���ي أه��ة �الغةل�ح� أن خ��� األساس  -1
ه�ه ال��ألة  فيس��اصل ال��� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة ول�ح� أ��ا أن . الئ�ةخ��� األساس ال�

���� األساس على ل وورد ن� مق��ح. في اج��اعه ال�ال� ال��� ف�ها الف��� العاملس��اصل في اج��اعها ال�ا�ع والع���� و 
 ال��� ال�الي

ال��ا��، س���� اإل�ار في م�احة ون�ع ال��� س أسا�ال���ة لأله�اف والغا�ات القائ�ة على : خ� األساس
اإل���ل�ج�ة ال�����ة ق�ل أ� اض��اب ����، ��ان� الغ�اء ال��اتي ال���عي ال����ل ل�ل بل� ����اس لل��اه�ة 

 .ال�ي یل��م بها �ل ��ف ���ج� االتفا��ة، س�اء م� خالل ال�ف� أو االس�عادة

                                                      
 .ه�ه ال��خالت م�اق�ة�� تل� و . 2020إ�ار ال���ع ال���ل�جي العال�ي ل�ا �ع� عام  غا�ات���ل ه�ا ال�� م�خالت م� األ��اف وال��اق��� ��أن  4
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لإل�ار العال�ي  ول�ةال�ق��حة في ال���دة األ غا�اتم� ال غا�ةن �ل ��أ ق�م� ن�� ف��� االت�ال في اق��احاتو  -2

 :على ال��� ال���� أدناه، 2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة "ألف"الغا�ة 
ها، وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة ، م�ع ال��ائ� ال�ا��ة في م�احة ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وسالم���2030ل�ل عام 

 ، مع ض�ان ق�رة ال��� اإل���ل�ج�ة على ال���د2050على األقل ��ل�ل عام ] في ال�ائة 20[واألرض�ة، وز�ادات ب���ة 

ووقف  ،وسالمة ال��� اإل���ل�ج�ة ،واالس�عادة ،وال��ونة ،��ص�ل�ةوال ،ال�ف�: "ألف"ع�اص� إضا��ة م���لة لله�ف  -3
وحالة ال���ع  ،وال��� اإل���ل�ج�ة ال�ادرة وال�ه�دة ،ةس� ال�ا��اال��ارة في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�����ة واس�عادتها ل��ان ال��

 ،ال��� اإل���ل�ج�ة ذات ال�المة اإل���ل�ج�ة العال�ة ،ال��ارة ال�ا��ةم�ع و  ،وال��� اإل���ل�ج�ة اله�ة ،ون�ائ�ه ال���ل�جي
 ،وو��فة ال��ام اإل���ل�جي ،وال��� اإل���ل�ج�ة ال�احل�ة ،وال��� اإل���ل�ج�ة ال�����ة ،� اإل���ل�ج�ة ال�����ةوج��ع ال��
 .وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي ،وال�المة

 :���ا یلي" ألف" للغا�ةال�ق��حة  األخ��  ال��اغاتوت���ل  -4

في ال��ا�� ال��احي أو في سالمة ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه ] م�ع ال��ائ� ال�ا��ة[، ��2030ل�ل عام   )أ(
ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت���ع ��المة إ���ل�ج�ة [الع��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة واألرض�ة ال���أة ���ل ���� أو ال�ه�دة 

ال��� ] [ال��� اإل���ل�ج�ة ال�����ة] [ال��� اإل���ل�ج�ة وال��ائل ال�����ة] [ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة ال�����ة] [عال�ة
م�اس� [، وت�ق�� ز�ادات ]]ال�احل�ة[اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة وال��� اإل���ل�ج�ة األرض�ة 

على األقل وذل� ��ل�ل عام ] في ال�ائة 20[في ت�ا�� وسالمة ال��ام اإل���ل�جي م� أجل تع��� ال��ونة ب���ة ] صا��ة
  ؛]ال��� اإل���ل�ج�ة] خ�مات] [م�ونة] [سالمة] [ت�غ�ل[مع ض�ان [، 2050

، م�ع ال��ائ� ال�ا��ة في ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة ��2030ل�ل عام   )ب(
ة وم�ون�ها وحف�ها الفعال وفقا ل�� أساس م��د م��قا �ع�ز ال��ا�� م� واألرض�ة ل��ان ز�ادة في سالمة ال��� اإل���ل�ج�
  خالل ب�امج اإلدارة الفعالة ل��ان ت�ق�� ال��ا�ة؛

ال��� اإل���ل�ج�ة في م�احة ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة و  ، م�ع ال��ائ� ال�ا��ة��2030ل�ل عام   )ج(
ال �قل ] م� خالل ت�اب�� االس�عادة[ م��� صافم�� ت�اصلها، وت�ق�� لعال�ة و ال����ة واألرض�ة ذات ال�المة اإل���ل�ج�ة ا

  على ال���د؛ ال��ام اإل���ل�جي ق�رةم�ا ����  ،2050، ��ل�ل عام في ال�ائة  Xع�
اة ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت�ع� ال�� ق�ة ت��لز�ادة إج�ال�ة في م�� ت�امل و ، ت�ق�� ��2050ل�ل عام   )د(
��� على ال ال�عافي، ��ا في ذل� ال����ل ال�امل ألضعف ال��� اإل���ل�ج�ة ل��ان إم�ان�ة وال��ده�ة على األرضال����عة 
  .ال���ل

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة "�اء"الغا�ة 
في ال���س� ��ل�ل عام  ]في ال�ائة X[و���� ت�اف� األن�اع ب���ة ] في ال�ائة X[ت�ف� ن��ة األن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ب���ة 

 ��2050ل�ل عام ] في ال�ائة X[و����ة  2030

 .، ال�ف� خارج ال��قع ال���عيفي األس�ال����ة  ":�اء"للغا�ة ع�اص� إضا��ة م���ة  -5

 :���ا یلي" �اء" للغا�ةال�ق��حة  األخ��  ال��اغاتوت���ل  -6

 ه���ق فيو��� األن�اع واألن��ة اإل���ل�ج�ة األن�اع  ���ا ب��، س���ن ال���ع ال���ل�جي ��2030ل�ل عام   )أ(
  ؛م� خالل ال�ف� واالس�عادة في ج��ع األ��اف لل�عافي
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���ل  تهاو�دار  تها، حف� ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة واألرض�ة واس�عاد��2030ل�ل عام   )ب(
ق�رتها م���ام، وض�ان ال�فا� على دی�ام���ات األن�اع وال���ع ال���ي وو�ائف وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي وتع���ها ل��ان 

  ؛وال�� �اس���ار م� ع�امل فق�ان ال���ع ال���ل�جي على ال���ل
م�  ]في ال�ائة X[ي تعاف 2030اإلن�ان، و��ل�ل عام  ی���� ��هانق�اض  أ�، ت�قف ��2050ل�ل عام   )ج(

 ����Xة ، و ��2030ل�ل عام  ]في ال�ائة X وف�ة األن�اع ال��ل�ة ض�� ال��اق ال���ي ب���ة وز�ادة. األن�اع ال�ه�دة ال�ع�وفة
  ؛��2050ل�ل عام ] في ال�ائة

  ؛ان�فاض ع�د األن�اع ال�ه�دةاإلن�ان و  ال�� ی���� ��هانق�اض األن�اع  ت�قف، ��2030ل�ل عام   )د(
اإلن�ان  ی���� ��ه� �انق�اض األن�اع ال����� ت�قف ، ت�ای� أع�اد األن�اع، في ح�� 2050ل�ل عام ��  )ه(

  .وتع�ض ع�د أقل م� األن�اع لل�ه�ی�
 ار خ�� االنق�اض ال�افي لألن�اع، واس�ق� 2020عام  اب��اء م�اإلن�ان  ی���� ��ه� �خف� االنق�اض ال  )و(

��ل�ل عام ] في ال�ائة X[ ���ةو� ��2030ل�ل عام ] في ال�ائة X[في ال���س� ب���ة  وف�ة األن�اع ز�ادةو  ��2030ل�ل عام 
  ؛2050

وف�ة  ز�ادةو ] في ال�ائة X[اإلن�ان ب���ة  ی���� ��هتقل�ل ال���ة ال����ة لألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ال��   )ز(
 ؛��2050ل�ل عام ] في ال�ائة X[ ����ةو  ��2030ل�ل عام ] في ال�ائة X[ ���ةفي ال���س� ب على م�� ص�فهااألن�اع 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة "ج��"الغا�ة 
 2050م� األن�اع ��ل�ل عام ] في ال�ائة 90[، و����ة 2030ال�فا� على ال���ع ال���ي أو تع���ه في ال���س� ��ل�ل عام 

 :���ا یلي" ج��"وت���ل ال��اغات األخ�� ال�ق��حة للغا�ة  -7

واس�عادة ال���ع ال���ي لل��ان  �ج�ة، ت�قف ال�آكل ال�راثي ل���ع األن�اع ال���ة وال���2030ل�ل عام   )أ(
  ؛2050وال�فا� على إم�اناته� على ال���� ��ل�ل عام 

 90[ ت�ق�� ذل� ل���ة، و 2030ال�فا� على ال���ع ال���ي لل��اتات وال���انات ال���ة وال��ج�ة ��ل�ل عام   )ب(
  ؛2050م� األن�اع ��ل�ل عام ] ال�ائةفي 

وت�ق�� ذل� ، 2030أو تع���ه في ال���س� ��ل�ل عام  �ج�ةال�فا� على ال���ع ال���ي لألن�اع ال���ة وال�  )ج(
  .م� األن�اع] في ال�ائة 90[ ���ةب

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة "دال"الغا�ة 
 تق�م ال���عة م�افع لل�اس

 ،ح�ا�ة و�ائف ال��ام اإل���ل�جي وخ�ماتهو تق��� خ�مات ال��ام اإل���ل�جي، : "دال"للغا�ة م���لة  ع�اص� إضا��ة -8
في  ةال��اه�و  ،ال�فع مقابل خ�مات ال��ام اإل���ل�جيو  ،الس�هالك واإلن�اجل ال����امة ن�ا�واأل ،االس���ام ال����امو  ،ال�ع���و 

  ال��اختغ�� و  ،ال����ة االج��ا��ة واالق��اد�ة

 :���ا یلي" دال" للغا�ةال�ق��حة  األخ��  ال��اغاتوت���ل  -9

حف� ال���ع ال���ل�جي واس�عادته واس���امه على ن�� م���ام ل�ع��� م�اه�ة ال���عة في ت�ق�� أه�اف   )أ(
والق�رة ال���ة  وتق��� م�افع م���ة لل�اس، ��ا في ذل� ال�غ��ة وال���ل على ال��اه 2030ال����ة ال����امة ��ل�ل عام 

  ؛2050 على ال���د أمام ال��ارث ال�����ة وال���� مع تغ�� ال��اخ وت���� ح�ته ��ل�ل عام
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  .، �����م ال���ع ال���ل�جي م��أ االس��امة ل�ق��� م�افع لألج�ال ال�ال�ة والقادمة��2050ل�ل عام   )ب(
جي م�ا ��اه� في ت�ق�� ال����ة االج��ا��ة ، ض�ان االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل� ��2030ل�ل عام   )ج(

واالق��اد�ة واس��امة س�ل ال��� ل�� ال�اس، مع ض�ان ال�ق��� ال��اس� ل��مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�فع مقابل ال���ل 
  ؛عل�ها

 ، ض�ان االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي ال��� وال���أن� ل�أم�� اس��امة و�ائف��2030ل�ل عام   )د(
  ؛ال��� اإل���ل�ج�ة وم�اه�ات ال���عة لل�اس على ال��� ال�ع��

تع��� وص�انة ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ل�ق��� م�افع لل�اس ال غ�ى ع�ها م� أجل ت�ق��   )ه(
� معه وال�� م� م�ا�� الع�ی� م� أه�اف ال����ة ال����امة، وال��اه�ة ���ل ���� في ال����� م� آثار تغ�� ال��اخ، وال���

  ؛ال��ارث
االس�فادة ال����امة م� ال���ع ال���ل�جي م� خالل اح��ام ال���عة وال���� معها وح�ای�ها م� أجل ت�ق��   )و(

  ؛م��ق�ل م���ك ل���ع أش�ال ال��اة على األرض
      ُ  ّ        ل�ج�ة ت �� � ���ل   ُ                                                             ، � ����م ال���ع ال���ل�جي على ن�� م���ام ل��ف�� خ�مات ن�� إ��� ��2030ل�ل عام   )ز(

  ؛ص��ح
في   X ض�ان االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي وح�ا�ة و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة لل�اس ب���ة  )ح(

  .2050في ال�ائة ��ل�ل عام  X و����ة 2030ال�ائة ��ل�ل عام 
اإل���ل�ج�ة، وال�ع���، وأن�ا� االس�هالك تق��� خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وح�ا�ة و�ائف وخ�مات ال��� : ع�اص� الغا�ة دال

  .واإلن�اج ال����امة، وال�فع مقابل خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة) اء�(الغا�ة 

��ل�ل ] X[�ة ز�ادة ال�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها، ب��
 ��2050ل�ل عام ] X[و�ل�غها ن��ة  2030عام 

دع� األه�اف ال�الثة لالتفا��ة، وال��ونة م� أجل م�اعاة ال��ت��ات األخ�� ذات : "هاء"للغا�ة ع�اص� إضا��ة م���لة  -10
وال���ی� وتع��� ال�لة، وتع��� تقاس� ال��افع ع� ���� ت���� س�ل ال���ل على ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة، 

ال��ف��، و��اس ال�ق�م ال���ز، وز�ادة اس���ام ال��ارد ال����ة إال أن ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها ل��� �ال��ورة م�غ��ا 
 .ف�ها في ح� ذاتها

 :���ا یلي" هاء" للغا�ةال�ق��حة  األخ��  ال��اغاتوت���ل  -11

لل��افع ال�اش�ة ع� االس���ام ال����ام ل��اه�ات  ، ض�ان ال�قاس� العادل وال���ف��2030ل�ل عام   )أ(
  ؛ال���عة لل�اس وال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة، مع م�اعاة اإلن�اف ب�� األج�ال وال����ر ال���اني

، ��� وضع ت�ت��ات ال�قاس� العادل وال���ف لل��افع مع بل�ان م��أ ال��ارد ال����ة ��2030ل�ل عام   )ب(
  ؛، م�ا ��ه� في ت�ق�� ز�ادة ����ة في ح�� ال��ارد ال�ال�ة ال���لة إلى بل�ان م��أ ه�ه ال��ارد ال����ةوت�غ�لها ���ل �امل

، ت���� ال���ل على ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد ال����ة وز�ادة ��2030ل�ل عام   )ج(
 ��2030ل�ل عام ] Xب���ة [ي ���� تقاسه�ا ���ل عادل وم��ف، اس���امها، وز�ادة ال��افع ال�اش�ة ع� اس���امها، وال�

، و�ال�الي ال��اه�ة في حف� ال���ع ال���ل�جي، واالس���ام ال����ام ل���ناته، وفي تل��ة ��2050ل�ل عام ] Xو����ة [
  ؛اح��اجات س�ان العال� اآلخ� في ال��ادة م� الغ�اء وال��ة واالح��اجات األخ�� 
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عادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها، ��ا ال�قاس� ال  )د(
  ؛في ذل� م� خالل ت���� س�ل ال���ل عل�ه

، ت�ضع ال��ت��ات واآلل�ات ال�اصة �ال�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� ��2030ل�ل عام   )ه(
ش�ل م� أش�الها وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها، وت�ف� ال��ارد إلى ال�ل�ان ال�ي ت��ل م�اك� اس���ام ال��ارد ال����ة في ا� 

  ؛ال���أ لل���ع ال���ي و�لى ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
 ال���ل على ال��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها وال�قاس� العادل  )و(

وال���ف لها، وه� ما ��ق� ز�ادة في تقاس� ال��افع م� أجل حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه على ن�� م���ام، م� ب�� 
  ؛2030ج��ع ال��افع ال�����ة ��ل�ل عام 

، ت�ق�� ز�ادة ����ة في ال�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ��2050ل�ل عام   )ز(
  ؛ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بهاال����ة و 

ت�ق�� ز�ادة ����ة لل��افع ال�ي ت� تقاس�ها ���ل عادل وم��ف وال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة،   )ح(
��ل�ل عام  Xو ��2030ل�ل عام  Xوال��ارد ال���ل�ج�ة، وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها ق�رها 

  ؛2050
� ش�ل م� أش�الها أ، بل�غ ت�ف� ال��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة في ��2030ل�ل عام   )�(

وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها ال�ار� تقاسه�ا ����قة عادلة وم��فة، وه� ما ��ه� في ت�ف�� االس���ام ال����ام وال�ف�، 
، ��2030ل�ل عام  Xال��اء، وأص�اب ال�ق�ق اآلخ���، ن��ة و��ل� س�ل ��� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و 

  ؛��2050ل�ل عام  Xوز�ادة ه�ا ال��ف� ب���ة 
ال�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال�راث�ة وال�عارف  ، ی�لغ��2030ل�ل عام   )�(

، ل��ان ال�ف� 2050مل�ار دوالر أم���ي ��ل�ل عام  500إلى  و��تفعمل�ار دوالر أم���ي  300ال�قل���ة ال��ت��ة بها 
 .واالس���ام ال����ام

 اإلضا��ة ال�ق��حة ال�ق�مة م� األ��اف الغا�ات  -ج�� 

، والق�رات وال�عاون ال����ل�جي ل�ع� ال��ف�� )في ال�ائة Xز�ادة ب���ة (ف� م�ارد مال�ة �ا��ة ات� ، ��2030ل�ل عام  -12
 .ال�ف� واالس���ام ال����ام وتقاس� ال��افعالفعال وال��ار�ي أله�اف 

في  على ال��اه�ةت���� ���ة ال���عة في ع�ل�ة ص�ع الق�ار في ج��ع الق�اعات وت���ع ج��ع ال�هات الفاعلة  -13
 .م���ى فق�ان ال���ع ال���ل�جي تق���

ات األن�اع ��وال����ة وال���ة واس�عادتها، وض�ان ال�فا� على دی�ام� ،ال�فا� على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة -14
 .فق�ان ال���ع ال���ل�جيم���ات وال�� �اس���ار م�  ق�ة ال���ل ل�یهاوال���ع ال���ي وتع���ها ل��ان 

 .على ال��� ال���ل م� أجل ال�فا� عل�هض�ان االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي  -15

 .، ی�� تقاس�ها ���ل عادل وم��ف�ل�اس وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بهل �ال���ةه�ات ال���عة �أك� م� أن م�اال -16

 .2020عام ت�ف�� األدوات واآلل�ات الالزمة ل��ف�� إ�ار ما �ع�  -17

ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ل��ة، واألن�اع ال��ده�ة،  داع�ا ال�عافي،، في ���قه إلى ��2030ل�ل عام  ،ال����أن ���ن  -18
ی�ع� األه�اف ال�الثة  ،��2050ل�ل عام  ٪100ب���ة ] م���ام ب���ا/ُ               م �ار ���ل م��ول[رفاه اإلن�ان، ل��ق�� م��� و 

 ).ال�ف� واالس���ام ال����ام وال�قاس� العادل وال���ف لل��افع(لالتفا��ة 
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���ل م���ام،  تهاو�دار  اته، حف� ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة واألرض�ة واس�عاد��2030ل�ل عام  -19

وض�ان ال�فا� على دی�ام���ات األن�اع وال���ع ال���ي وو�ائف وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي وتع���ها ل��ان ص��دها وال�� 
 .�اس���ار م� ع�امل فق�ان ال���ع ال���ل�جي

�ف�، وو�ائف ال��� الل��ان  وال�اج�، ض�ان االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي ال��� ��2030ل�ل عام  -20
 .على ال��� ال���ل اإل���ل�ج�ة وم�اه�ات ال���عة لل�اس

، ی�� تقاس�ها ���ل عادل ال��ت��ة به� �قل���ةال�عارف والل�اس ل�أك� م� أن م�اه�ات ال���عة ال، ��2030ل�ل عام  -21
 .وم��ف، مع م�اعاة ال��اواة ب�� األج�ال وال����ر ال���اني

ال��وف ال��ات�ة م� خالل األدوات واآلل�ات ال��اس�ة والفعالة ل��ف�� إ�ار ما �ع� ه��ة ت، ض�ان ��2030ل�ل عام  -22
 .2020عام 

��ل�ل ( في ال�ائة XX االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي وح�ا�ة و��فة وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي ب���ة ض�ان -23
 ).2050 عام

واإلن�اج م� خالل ال��اب�� االق��اد�ة وال����ل�ج�ة وال��اس�ة وال�قا��ة ت�ق�� تغ���ات ت���ل�ة في أن�ا� االس�هالك  -24
 .وال�عل���ة

��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع م�احل ص�ع الق�ار العام وال�اص في ج��ع الق�اعات،  م�اعاة، ��2030ل�ل عام  -25
و���� أن ���ن  [X] ��ل�ل �2030ل�ل عام م�ا �قلل م� ال���ة ال����ة �و م�ا ��ه� في ت�ق�� األه�اف ال�الثة لالتفا��ة، 

 .��2050ل�ل عام  �اقة األرض،ال ی�ع�� اس�هالك ال��ارد 

 :على ال��� ال�الي غا�ات�ع� األ��اف م���عة م� ال �الف�د�ة ال�ق��حة ال����رة أعاله، اق��ح غا�ات�اإلضافة إلى ال - 26

ال����ة وال���ة ال��� اإل���ل�ج�ة الع��ة و ال�فا� على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه  ،��2030ل�ل عام   )أ(
وض�ان ال�فا� على دی�ام���ات األن�اع وال���ع ال���ي وو�ائف وخ�مات ال��ام  ،واس�عادتها و�دارتها على ن�� م���ام

  ؛وال�� �اس���ار م� ع�امل فق�ان ال���ع ال���ل�جي ص��دهااإل���ل�جي وتع���ها ل��ان 
ل�أم�� و�ائف ال���  ���أن�االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي ال��� والض�ان  ،��2030ل�ل عام   )ب(

  5وم�اه�ات ال�ي تق�مها ال���عة لل�اس؛ على ال��� ال���لاإل���ل�ج�ة 
وما  ل�الحال���عة  ��اه�اتض�ان تقاس� ال��افع ال�اش�ة ع� االس���ام ال����ام ل ،��2030ل�ل عام   )ج(

  ؛مع م�اعاة اإلن�اف ب�� األج�ال وال����ر ال���اني ،ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة ���رة عادلة وم��فة
ف�ال  ،م�اس�ة وفعالة ت�ف�� وسائل ع� ���� 2020ض�ان ت�ف�� إ�ار ما �ع� عام  ،��2030ل�ل عام   )د(

  ؛ع� ت�ف�� ال��وف ال��ات�ة
�جي في الق�اعات اإلن�اج�ة ��س�لة لل��اه�ة في ت�ق�� اإلن�اج دمج ال���ع ال���ل ،��2030ل�ل عام   )ه(

 .واالس�هالك ال����ام��

                                                      
 .اإل���ل�جيخ�مات ال��ام  ����ی اواسع امفه�م ت��ل لل�اسال���عة  ال�ي تق�مها ��اه�اتالعلى أساس أن  5
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 اإلضا��ة ال�ق��حة ال�ق�مة م� ال��اق��� الغا�ات  -دال

ال���فة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام وتقاس� ال��افع، ��ا في ذل� م� خالل ال�فا��ة  ال����ةتع���  -27
ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال��اء وال��اب، ا ال س��ا م�ار�ةفي ص�ع الق�ار،  ال��ه�روال��اءلة، وم�ار�ة 

 .وأقال��ه� وم�ارده� ال�قل���ةأراض�ه�  ��� ���اوال����عات ال��ل�ة  األصل�ة واالع��اف ��ق�ق ال�ع�ب

 .2030خف� األث� ال�ل�ي لإلن�اج واالس�هالك إلى ال��ف ��ل�ل عام  -28

 :الغا�ات -29

  ال�فا� على سالمة ن�ام دع� ح�ات�ا – 1الغا�ة   )أ(
  م���ع ���� ���ل م���ام – 2الغا�ة   )ب(
  اإلن�اف م� أجل ال���عة وال�اس ع�� األج�ال – 3الغا�ة   )ج(

  2030األه�اف اإلج�ائ�ة لعام   - ثان�ا
 ال�� م� ال�ه�ی�ات ال�ي ت�اجه ال���ع ال���ل�جي

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 1اله�ف 
على األقل ] في ال�ائة 50[اإل�قاء على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة وال���ة، وز�ادتها ب���ة 

ال��ار، /ألراضي وال��ار واس�عادتها في إ�ار ال����� ال��اني ال�امل مع معال�ة ال�غ�� في اس���ام األراضيوم�احة ا
، وال�فا� على ال��ا�� ال�ل��ة ال��ج�دة 2030وت�ق�� ز�ادة صا��ة في ال��احة، وم�� ال��اصل وال�المة ��ل�ل عام 

  واألح�اء ال���ة
  مل�� ال�ئ���� ال��ار��� لل��اق�ات

في م�اولة لفه� الع�اص� ال�ي ت� ت�اولها في و . و��ألف م� ع�ة ع�اص�  ّ   ��ع � كان ه�اك اع��اف �أن ه�ا اله�ف م -1
أثار ال�ع� وق� . س�عادة ال��� اإل���ل�ج�ةال����� ال��اني وا: ع����� م������ وج�داله�ف، الح� الع�ی� م� األ��اف 

، مع ال�ع�ة ال��� اإل���ل�ج�ة أح�ه�ا ی��� على اس�عادةح�� اح��ال أن ی�� ت�اول ه�ه األه�اف في إ�ار ه�ف�� م������، 
  .الس�عادةع�ل�ة اإلى إدراج ه�ف ��ي ل

 ال���ب�قل الع�اص� م� واح�ة إلى أخ��، ودمج ع�اص� حف�  2،6و �1ان ه�اك اق��اح إلعادة ���لة اله�ف�� و  -2
عارض آخ�ون دمج وق� . م� االس�عادة، وت�ف�� لغة ب�یلة ل�ل م�ه�ا 1مع ع��� االس��قاء م� اله�ف  2لله�ف اإل���ل�ج�ة 

ال���� ال���مي  هاح�د�ي ال�وافع ال���ة ال ت�اولأح�ه� أه��ة  وضحال��ف�لة وال�����ة، وأ ا�أه�افه ق�اراله�ف��، مع اإل
ال�ق��� �ب�از ذل� و  (IPBES) ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة في ال�ق��� العال�ي في م�ال ال�ولي للعل�م وال��اسات

  .ق�ر اإلم�انب�قة ") راوال�� يضااس���ام األر  ات علىتغ��� إدخال ("ه ة ال�����مة ��لغالو 
اس���ام لغة  إلى خ�ال�ع� اآل ال��ائل، في ح�� دعا ��اول فق�انأن ی ��غياق��ح ال�ع� أن اله�ف یوق�  -3

في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة  ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اساتاالس���اجات ال�ي ت�صل إل�ها 
  .(IPBES)في ال�ق��� العال�ي

                                                      
على القائ�ة لل���ع ال���ل�جي م� خالل ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� �ال���ة ح�ا�ة ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة  -  2 اله�ف 6

ال��ا�� م� على األقل ] في ال�ائة 30[ ن��ةم� ه�ه ال��اقع و على األقل ] في ال�ائة 60[ن��ة  ال�ي تغ�ي ��2030ل�ل عام وذل� ال��ا��، أساس 
  .�ارمةال��ا�ة الت�� على األقل ] في ال�ائة 10[ال�فا� على ن��ة  ال���ة وال����ة مع
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أو " الهامةال��� اإل���ل�ج�ة "�ا إذا �ان ی��غي أن ت��� أن��ة االس�عادة على ع�ان ه�اك أ��ا نقاش ل� ���� و  -4

  .��ماال��� اإل���ل�ج�ة ع
عال��ة وم�نة لل�ل�ان ل����فها، ��ا في ذل�  اأه�افب�صفها أه��ة االع��اف �األه�اف عل�ا ��ع� األ��اف ق� أخ� و  -5

في  100 ن��ة اله�ف الع�د�، ذ��ت �ع� األ��اف أن ل�یها �الفعل�� ���ا �و . ت�اب��ها ال���ة، مع ال��وف ال����ة
  .� ت���� خاصت� ال�ائة

ودع� �ع� األ��اف إلى إ�الء اه��ام خاص لل��� . اله�فال ���لها مة هارأ� �ع� األ��اف أن الع�اص� الو  -6
ت���� "   ُ                     واق� �ح� مفا��� ب�یلة ع� . 1في س�اق ال����� ال�امل في إ�ار اله�ف  ��ا في ذل� ،اإل���ل�ج�ة ال��جة وال���فة

  ."��ا�� وفقا لالع��ارات ال����ةتق��� ال"ومفه�م " ال�امل لل���ع ال���ل�جي ال����� ال��اني"و" ال��ا�� ال�����ة
ال��ا�� ال�����ة وال����ة ال����ة، ��ا في ذل�  ��اولل 1اق��ح� ع�ة أ��اف وم�اق��ن ت�س�ع م���� اله�ف و  -7

عام  �� ��ل�ل�ي یإضافة لغة م��دة  اق��ح �ع� األ��اف وال��اق��ن ال�ی� ت�ع�ه� األ��افو . ال�راعة وت���ة األح�اء ال�ائ�ة
ت� اق��اح ع��� و  ).اق��اح ه�ف ج�ی�(���ل�ج�ة ال�را��ة مع ال����� على ال��ارع�� ال��� اإل حف� واس�عادةت�ق��  2030

  .�� ه�ا ال��سع �أ� تأی��ل� �و . ة �اس���ام األراضي ال����ة�ت��إضافي لل�� م� ال��اعات ال�
اق��ح ال�ع� و ، "وال��اة ال���ة ال�ال�ة ال�ل��ة ال��ا��على ال�فا� "ل����ة ال�عامل مع  ل� ��� ه�اك ات�اه واضحو  -8

  .ها�فا� عل�ح�فها ب���ا أی� آخ�ون ال
ش�دت و . في م��وع إ�ار ال�ص�) م�� الق�رة على ال���م�ل (م��� م� ال�فاص�ل  ت�اولأق�ت ع�ة أ��اف �إم�ان�ة و  -9

م��د شامل لل���ل�ات ل��ان الفه� ال����ك لل���ل�ات ال�����مة في ه�ا إع�اد �ع� األ��اف على ال�اجة إلى 
  ").ال����� ال��اني ال�امل"، م�ال(اله�ف 

��اعاته في إ�ار اس�عادة وحف� ال��� �ان ه�اك اق��اح �االع��اف ���� ال���ع ال���ل�جي �أصل م�ل�ب لو  -10
  .االتفا��ةال�����مة في لغة وفقا ل، "س�عادةا"، ب�ال م� "�حف"م��لح �ان ه�اك أ��ا اق��اح الس���ام و . اإل���ل�ج�ة

  ).أدناه 2ان�� الق�� (ل�� على اب��ال وتع��الت حال ل�قا� ال����رة أعاله، ق�م� أ��اف ع�ی�ة و�ال���ة ل -11
  :في اله�فإلب�ازها ت� اق��اح ع�اص� إضا��ة و  -12

في ت�ض�ح أن ال����ة ال ی��غي أن ك ر��ة وه�ا؛ فق�ال����� على ال����� ال��اني     ّ ���  ی��غي أال ی  )أ(
  ؛")لل����� ال��اني"إلى تع��� أف�ل ��ن ه�اك حاجة ق� ت(ال����� ال��اني فق�  ���ل فيت

  ؛"ال�����ة"ال����� على ال��� اإل���ل�ج�ة   )ب(
  ال����� على ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة؛  )ج(
  ؛ز�ادة ال��� اإل���ل�ج�ة/ ت�ق�� صافي  )د(
في  ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اساتلغة  اللغة معت�اشي ( معال�ة تغ�� اس���ام األراضي وال���  )ه(

  ؛)ال����امة ةم� أه�اف ال���� 5-14اله�ف و  (IPBES) م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة في ال�ق��� العال�ي
  ؛وفقا لل��وف ال����ةاله�ف  ت����  )و(
  ؛"اإل���ل�جي" وال��امل ��ال�   )ز(
  ؛�أك� م� أن ال��� ال����ة م����ةال  )ح(
  ؛ل��ا��ةال�اصة �ا ع��اراتالا  )�(
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  د؛ق�رة على ال��� وال��ائف وال ،الق�رة على ال���م��   )�(
ال��ش�ات ال����لة إلدراج خ�� إدارة ال��ان األصل��� وال��افقة ال��ة وال���قة وال������ة م� ال�ع�ب   )ك(

  .األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
   ��1أن اله�ف  مق��حات

ال����ة وال���ة واس�عادتها، وز�ادة م�احة ال��� اإل���ل�ج�ة و  ،على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة �فا�ال  )أ(
تغ�� اس���ام  ��اولفي �ل ال����� ال��اني ال�امل ال�� یعلى األقل ] في ال�ائة 50[ ���ةر باوال�� يضااألر 
على وال�فا� ] ��2030ل�ل عام ] ال��ة[و الق�رة على ال���ال��احة و على م���� ر، وت�ق�� ز�ادة صا��ة اال��/يضااألر 
  ؛]ف�ات ال���فةمع م�اعاة أدوار ال����� وأدوار ال��اب والفق�اء وال ،[وال��اة ال���ة ال�ال�ة ال�ل��ة ل��ا�� ا

ال����ة وال���ة واس�عادتها، وز�ادة م�احة ال��� اإل���ل�ج�ة و  ،ل�ج�ة لل��اه الع��ةل��� اإل��� اعلى فا� ال�  )ب(
، وت�ق�� ]فق�ان ال��ائل[ ��اولفي �ل ال����� ال��اني ال�امل ال�� یعلى األقل ] في ال�ائة 50[ ب���ةر اوال�� يضااألر 

�ل��ة وال��اة الال��ا�� م� ] أك�� ع�د م���[ على� وال��امل وال�فا الق�رة على ال���ال��احة و على م���� ز�ادة صا��ة 
  ال�ال�ة؛ ال���ة

، ]وتق���ها[ ال����ة وال���ة واس�عادتهاال��� اإل���ل�ج�ة و  ،ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ةل�فا� على ا  )ج(
إدخال ی��اول ال�� �امل ال��اني ال����� الفي �ل على األقل ] في ال�ائة 50[ ���ةر باوال�� يضاوز�ادة م�احة األر 

والق�رة على ال��احة على م���� ت�ق�� ز�ادة صا��ة  2030أن ی�� ��ل�ل عام ال��ار، و /اس���ام األراضي ات على� �تغ�
  ال�ال�ة؛ �ل��ة وال��اة ال���ةالال��ا�� على وال�فا�  ��املوالال��� 

 50[ن��ة اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة واألرض�ة و ال��� ] وت�ه�رفق�ان [ ]��قفی[، ��2030ل�ل عام [  )د(
في إ�ار ] االس�عادةع�ل�ة لال����ة واألرض�ة ال��� اإل���ل�ج�ة ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة و ت��ع [على األقل ] في ال�ائة

صا��ة في ال��احة والق�رة على ، مع ت�ق�� ز�ادة ال��ار/األراضيإدخال تغ���ات على اس���ام  ت���� م�اني شامل ی��اول
 �ال�ة؛ال��ا�� ال�ل��ة وال��اة ال���ة العلى وال�فا�  ��2030ل�ل عام  ��املال��� وال

ل��� الق�رة على ال��� ل�احة أو ت�امل أو على م���� مصافي  فق�انأ� ح�وث ، م�ع �2030ل�ل عام �  )هـ(
وضعها إعادة ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ه�رة إلى  م� خاللال����ة واألرض�ة ال��� اإل���ل�ج�ة و اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة 

��ا�� م� األراضي والعلى األقل ] في ال�ائة 50[ ن��ةة، وز�ادة �ال�وال��اة ال���ة الال�ل��ة ال��ا�� على ، وال�فا� ي��ال
  ؛ال��ار/���ام األراضياس ات على� �تغ�ال�� ی��اول إدخال ال����� ال��اني ال�امل ال����ة في إ�ار 

في  50[ ���ةبال����ة وال���ة، ب��ادة ال��� اإل���ل�ج�ة و اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة و ] حف�[  )و(
ت��اول إدخال تغ���ات ] أم�ر أخ��  ض��[في �ل ال����� ال��اني ال�امل على األقل م� م�احة األراضي وال��ار ] ال�ائة
، والق�رة على ال��� وال��امل على م���� ال��احة 2030ال��ار، وت�ق�� ز�ادة صا��ة في عام /ياس���ام األراض على

  ال�ال�ة؛ ال���ةال��اة �ل��ة و الال��ا�� على وال�فا� 
 ���ةبب��ادة ال����ة وال���ة واس�عادتها، ال��� اإل���ل�ج�ة و ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة على ال�فا�   )ز(

ال�� ] أو تق��� ال��ا�� ال����ة/و[م� م�احة األراضي وال��ار في �ل ال����� ال��اني ال�امل على األقل ] ائةفي ال� 50[
ال��احة والق�رة على م����  ��2030ل�ل عام  ةصا��ز�ادة ال��ار، وت�ق�� /اس���ام األراضي ات على� �تغ�إدخال ی��اول 

  ال�ال�ة؛ �ل��ة وال��اة ال���ةالال��ا�� على على ال��� وال��امل وال�فا� 
على األقل ] في ال�ائة 50[ ���ةال�فا� على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة وال���ة واس�عادتها، ب  )ح(

ز�ادة  2030ال��ار، م�ققة ��ل�ل عام /م�ان�ة شاملة ت��اول تغ�� اس���ام األراضي] خ�ة] [مع[م� م�احة ال�ا��ة وال��ار 
  ال�ال�ة؛ �ل��ة وال��اة ال���ةالال��ا�� على ي ال��احة والق�رة على ال��� وال��امل وال�فا� صا��ة ف
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��احة الال����ة وال���ة واس�عادتها، وز�ادة ال��� اإل���ل�ج�ة و ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة على ال�فا�   )�(

إدخال ��اول تي �ال ةال�امل ةال��ان�] ال���[ ة��ال ]مع[ألقل اعلى ] في ال�ائة 50[ألراضي وال��ار ب���ة ال����ة ل
ز�ادة صا��ة في ال��احة والق�رة على ال��� وال��امل  ��2030ل�ل عام ال��ار، وت�ق�� /اس���ام األراضي تغ���ات على

  ؛]�ةن��ة اإلن�اجلأل س���امالال�� م� ال��اعات ال��علقة �امع [، ال�ال�ة ال���ةال��اة �ل��ة و الال��ا�� على وال�فا� 
ال��� و ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة ] م�] في ال�ائة 50[[ ن��ة ال�فا� على] ،��2030ل�ل عام [  )�(
الق�رة على ال��� وال��امل واالس���ام وتع��� حف� [ال����ة وال���ة واس�عادتها في إ�ار ال����� ال��اني ال�امل  اإل���ل�ج�ة

  ؛]� ال��� اإل���ل�ج�ةفحم� ح�� �ة ال�ال�ة وغ��ها م� ال��ا�� ذات ال���ة العال�ة ال����ام لل��ا�� ال�ل�
�فا� على ل����� ال��اني القائ� على ال��ار�ة للفي إ�ار از�ادة ن��ة ال��ا�� ال���ة وال����ة ال�اضعة   )ك(
  ؛��2030ل�ل عام وذل� م� ال��ا��،  ائةفي ال� X ن��ة ، واس�عادةر��ع ال����� اإل���ل�جي ��امل ة ذات ال�ال�ال��ا�� ال
والق�رة على ال���  ةل��� اإل���ل�ج�الق�رة على ال���د لل���ع ال���ل�جي، وز�ادة ال�ضع القائ� لت����   )ل(

مع م�ع وق�ع ة �ال�الال�ل��ة ال��� اإل���ل�ج�ة الهامة على ال�فا�  )1(: ��2030ل�ل عام  ةوتع��� خ�مات ال��� اإل���ل�ج�
لة أو  ك�ل�م�� م��ع [XX] ت� اس�عادة )2( ؛�ـم��� م� ال��ه�ر أو ال�ف� ّ       م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال�����ة ال���ه�رة وال���  تل�                                             

  ؛و�م�ان�ة اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة األك�� ضعفا���� الق�رة على ال���د ت� ت���� مو  )3( ؛ق�� االس�عادة ال���ةال�ي هي 
ر في �ل ال����� ال��اني ال�امل ال�� اوال�� يضام� م�احة األر ] في ال�ائة 50[ ز�ادة ما ال �قل ع�  )م(

، ��املوال ���الالق�رة على ز�ادة صا��ة في ال��احة و  ��2030ل�ل عام  ر، وت�ق��اال��/ يضااألر  اس���امفي �غ�� الی��اول 
  ؛]ال��اعات ال��علقة �االس���ام لألن��ة اإلن�اج�ةال�� م� مع [ال��ا�� ال�ل��ة وال��اة ال���ة ال�ال�ة على فا� وال�

ال����ة  ال��� اإل���ل�ج�ةو  ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة] وت�ه�ر نوقف فق�ا، ی�� ��2030ل�ل عام [  )ن(
في ] ����ة وال���ةال ال��� اإل���ل�ج�ةو م� ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة [ ]في ال�ائة 50[أن ی�ضع ما ال �قل ع� ] و[وال���ة 
   ال����� ال��اني ال�امل؛ إ�ار

ال����ة وال���ة  ال��� اإل���ل�ج�ةو ] األراضي ال���ة،[، ]ال�ه�دة[ فا� �ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ةال�  )س(
م لألراضي االس���ام ال����ا[ر في �ل ال����� ال��اني ال�امل ال�� ی��اول اوال�� يضاواس�عادتها، وز�ادة م�احة األر 

 .والق�رة على ال��ا�� وال��املة، �احت�ق�� ز�ادة صا��ة في ال�إلى  ��2030ل�ل عام م�ا ی�د� ، ]واح��اجات ال�ف� اروال��

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 2اله�ف 
لل���ع ال���ل�جي م� خالل ال��ا�� ال����ة وغ��ها م� ت�اب�� ال�ف� الفعالة �ال���ة ح�ا�ة ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة 

م� ه�ه ال��اقع على األقل ] في ال�ائة 60[ن��ة  ال�ي تغ�ي ��2030ل�ل عام وذل� ال��ا��،  أساس على القائ�ةاألخ�� 
��ا�ة الت�� على األقل ] في ال�ائة 10[ ال�فا� على ن��ة م� ال��ا�� ال���ة وال����ة مععلى األقل ] في ال�ائة 30[ ن��ةو 
  �ارمةال

  مل�� ال�ئ���� ال��ار��� لل��اق�ات
والح� �ع� األ��اف أنه �ف�ق� �ع� ع�اص� اله�ف . رح�� األ��اف به�ا اله�ف ل���دة اإل�ار األولي وع�اص�ه -1

ف على ن�� أق�ب ول�� مع ���ح ه�ال م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، م�ل فعال�ة اإلدارة، وأنه ���� تع�یله ل����� 11
  .أك��

واق��ح �ع� األ��اف وال��اق��� ب�أی�� م� األ��اف أن ال���دة تف�ق� إلى الع�ا�ة ل��ان� مه�ة، م�ل م�� ال��ا��  -2
  .ون�� ال��ا�� ال����ة، وأن ذل� ���� ت����ه م� خالل ال��اغة ال�ق��حة
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  ).ان�� ال��ف� أدناه(ت���ل اله�ف واق��ح الع�ی� م� األ��اف إضافة ن� أو إعادة  -3
، مع نقل الع�اص� م� ه�ف إلى اآلخ�، 2و 17واق��ح أح� األ��اف، ب�أی�� م� ال�ع� اآلخ� إعادة ���لة اله�ف��  -4

  .وتق��� ص�اغة ب�یلة ل�ل م�ه�ا
ال����ات  ، مع االع��اف �أغ�اضه�ا ال��ف�لة وال����ة، والح� أح�ه� أه��ة معال�ةواع��ض آخ�ون دمج اله�ف�� -5

ال�� أج�اه ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات  ال�ق��� العال�يال��� ال�ي ح�دها 
  .ال��� اإل���ل�ج�ة وأن ی�ع�� ذل� ال�ق��� �أك�� ق�ر م��� م� ال�قة

في  10في ال�ائة و 30في ال�ائة و 60وت�اءل الع�ی� م� األ��اف ع� ال���ر ال���قي ل��� ال�غ��ة ال�الغة  -6
ال�ائة، على ال��الي لل��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع ال���ل�جي، ول��احة األراضي وال��ار، ولل��ا�� ال�ي ت��ع لل��ا�ة 

ة في ال�ائ 30و�ان ه�اك دع� ل����� ه�ا اله�ف على تغ��ة . واق��ح ال�ع� إعادة ت���ل ال��اغة ل�عال�ة ذل�. ال�ارمة
  .ال��ا��أساس ف��� ع� ���� ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على 

  .ع� ���� إن�اء م�ا�� خاصة" الق�ص�ة ال���ل�ج�ة"واق��ح أح� األ��اف إضافة ن� إلى اله�ف ی�مي إلى خف�  -7
  .ال�قاء و�ان ه�اك اق��اح �إدراج الع�اص� ال��علقة ���� مالءمة ال��اقع وق�رتها على -8
واق��ح الع�ی� م� األ��اف أن �ع��ف اله�ف ت��ی�ا �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، مع إشارة ع�� آخ�  -9

  .إلى أه��ة ال��اقع ال����ة ل�ل م� ال���ع ال���ل�جي وال�قافي
اف ال���ة والح� أح� األ��اف أن ال�ه�ی�ات على م���� األن�اع ل� ت��� في ه�ا اله�ف أو في أ� م� األه� -10

  .األخ�� ال�ي تعالج ال�ه�ی�ات وأن ذل� ����� ال���� م� ال��� ��ه
في ) م� أه�اف أ��ي 11م� اله�ف (واق��ح الع�ی� م� األ��اف إدراج تفاص�ل إضا��ة ���ا ی�عل� �ع�اص� ال�أه�ل  -11

  .م��وع إ�ار ال�ص� وال��ش�ات
أه��ة "مه�ة و�ال�الي ت� اق��اح ع�م ال����� فق� على  وت� ال���ی� على أن ج��ع أن�اع ال��� اإل���ل�ج�ة تع��� -12

�ان� ه�اك اق��احات إلدراج و  .واق��ح ال�ع� أ��ا إضافة أه��ة ال���ع ال�قافي لل��ا�ة إلى جان� ال���ع ال���ل�جي". خاصة
  .إشارة في اله�ف إلى م�ا�� ال���ع ال���ل�جي ال�ئ���ة

�ة ال��ا�� ال����ة األرض�ة وال��ا�� ال����ة ال����ة وت�اب�� ال�ف� واق��ح الع�ی� م� األ��اف الف�ل في معال -13
  .ال��ا��أساس الفعالة األخ�� القائ�ة على 

ال��ا�ة "وأی� �ع� األ��اف م�ة أخ�� أه��ة إع�اد م��د لل���ل�ات ل��ان الفه� ال����ك لل���ل�ات م�ل  -14
وش�د ال�ع� ". األه��ة ال�اصة"و) اهها واق��ح�ا ح�فها م� اله�فال�ي ل� ��ع� الع�ی� م� األ��اف �االرت�اح ت�" (ال�ارمة

و�ان ه�اك اق��اح �إدراج . أ��ا على أن ال��ا�� ذات األه��ة ال�اصة ی��غي أن ت��ل األراضي وال��ار وال��اه الع��ة
 .ال��ا�� ال�ي ت�ی�ها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال����ة في اله�ف

  2اله�ف  ��أن م� األ��اف مق��حات
ال��ا�� [م� خالل ] م� م�احة األراضي وال��ار] على األقل[في ال�ائة  30[ح�ا�ة ] ،��2030ل�ل عام [  )أ(

وفقا ل��اد� م�� [وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا��، ] ال����ة ال��ارة �فاعل�ة وعلى ن�� م��ف
                                                      

على األقل وم�احة ] في ال�ائة 50[اإل�قاء على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة وال���ة، وز�ادتها ب���ة : 1اله�ف  7
ال��ار، وت�ق�� ز�ادة صا��ة في ال��احة، /في إ�ار ال����� ال��اني ال�امل مع معال�ة ال�غ�� في اس���ام األراضياألراضي وال��ار واس�عادتها 

  .، وال�فا� على ال��ا�� ال�ل��ة ال��ج�دة واألح�اء ال���ة2030وم�� ال��اصل وال�المة ��ل�ل عام 
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ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة [على األقل م� ] في ال�ائة 60] [� ال����ة، مع إخ�اعال����ل وال��ا�� اإل���ل�جي ل��� ال��ا�

، م� خالل ت��ی� ال��ا��، [ل��ا�ة صارمة] م� م�احة األراضي وال��ار[على األقل ] في ال�ائة 10[ومع ] لل���ع ال���ل�جي
 ؛]ع�� االق��اء

ال��ا�� ال����ة ] ن��[م� خالل ] وال���ع ال�قافي[ح�ا�ة ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع ال���ل�جي   )ب(
على األقل م� ه�ه ] في ال�ائة 60[تغ�ي  2030ال��ا��، ��ل�ل عام أساس وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على 

  ؛على األقل] في ال�ائة 10[وال��ار مع ح�ا�ة صارمة لـعلى األقل م� م�احة األراضي ] في ال�ائة 30[ال��اقع و
لل��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة ] ، ور�� و�دارة فعالة[ح�ا�ة] ،��2030ل�ل عام [  )ج(

ر، مع ش�اكات مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وأص�اب وغ��ه� م� م�ی�� األراضي وال��ا[ال��ا��، أساس على 
  ؛]م�احة ال��ا�� ال���ة وال����ة مع ال����� على ال��ا�� ال�ه�ة ب��ل�ج�ا[على األقل م� ] في ال�ائة 30[ [��ا �غ�ي

ح�ا�ة ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع ال���ل�جي م� خالل ال��ا�� ال����ة، وت�اب�� ال�ف� الفعالة   )د(
مع  ��2030ل�ل عام ] وال��اه ال�ي ت��ل�ها ال�ع�ب األصل�ة أو تق�م �إدارتها، واألراضي[ال��ا��، أساس األخ�� القائ�ة على 

  ؛على األقل م� م�احة األراضي وال��ار] في ال�ائة 30[على األقل م� ه�ه ال��اقع و] في ال�ائة 60[تغ��ة 
�احة في ال�ائة م� مXX في ال�ائة على األقل م� م�احة األراضي و XX، ت��ن ��2030ل�ل عام [  )ھ(

ال��ا��، مع ال�عي أساس ال��ار م���ة وم�ارة �فعال�ة م� خالل ال��ا�� ال����ة وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على 
  ؛]إلى إدراج ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة وض�ان م�� ت���ل ال��� اإل���ل�ج�ة

ص�ة ال���ل�ج�ة ع� ���� ض�ان أن ح�ا�ة ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع ال���ل�جي م� الق� [  )و(
  ].2030على األقل ��ل�ل عام  ال�ائةفي  75األن��ة اإلف��اس�ة غ�� ال���وعة ق� ت� خف�ها ب���ة 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 3اله�ف 
 2030األقل ��ل�ل عام  على] في ال�ائة 50[م�ا��ة ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع ت�ق�� خف� ب���ة 

في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو م�اق��ها للق�اء على آثارها أو خف�ها ��ل�ل عام 
  م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[���ا ال �قل ع�  2030

  مل�� ال�ئ���� ال��ار��� لل��اق�ات
إدراج ه�ف م��د وم��قل ��أن األن�اع الغ���ة الغاز�ة ب�أی�� م� ج��ع األ��اف وال��اق��� ال�ی� ت��ث�ا ��أن  يح� - 1

 .ه�ا اله�ف
 ).ان�� ال��ف� أدناه(واق��ح الع�ی� ص�اغة ب�یلة . وأی� �ع� األ��اف اله�ف ���غ�ه ال�ال�ة - 2
ال�ق��د وغ�� ال�ق��د وأ��ا �األن�اع الغاز�ة  وأی� �ع� األ��اف أن اله�ف ی��غي أن �ع��ف ��ل م� اإلدخال - 3

ال����لة، وأنه ی�مي إلى م�ع ت���� األن�اع الغ���ة الغاز�ة، وأنه ی��� ل�� ف��� على ال��اقع ذات األول��ة بل ی���� أ��ا 
� اإل���ل�ج�ة وأی� ال�ع� اع��اف اله�ف �ال��اقع ذات األول��ة، وخ��صا ال��ر، وال��. على ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة

 .ال����ة وال��ا�� ال�ئ���ة لل���ع ال���ل�جي
واق��ح ��ف آخ� . وأع�ب �ع� األ��اف ع� رأ� مفاده أن اله�ف ی��غي أن ی��� على ال��ارات ب�اس�ة ال��� - 4

رض�ة و�ان ه�اك اق��اح أ��ا �اإلشارة إلى ال��ارات األ. أنه ی��� على م�ارات عال�ة ال��ا�� أو م�ارات ذات أول��ة
 .واق��ح �ع� األ��اف اإلشارة إلى ج��ع ال��ارات. وال����ة وال���ة
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ج��ع " م�ا��ة"ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة ب�ال م� " إدارة"وأی� ال�ع� أنه ی��غي أن ��عى إلى  - 5
، ب���ا اع��� آخ�ون أن اله�ف "م�ا��ة"وأع�ب آخ�ون ع� تف��له� لل��اغة األصل�ة للـ. ال��ارات إذ أن ذل� ال ���� ت���قه

 .ی��غي أن ���ن لإلدارة وال��ا��ة على ح� ال��اء
 .وأی� �ع� األ��اف إضافة ه�ف ��ي ل�ف� في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة - 6
شارة م��دة إلى ال��� اإل���ل�ج�ة األرض�ة وال����ة وال��� اله�ف ی��غي أن ���ل إواق��ح أح� األ��اف أن  - 7

 .ة لل��اه الع��ة، ف�ال ع� اإلشارة إلى آثار األن�اع الغ���ة الغاز�ةاإل���ل�ج�
وغ��ها م� ال���ك ال�ول�ة  و�ان ه�اك اق��اح �أن اله�ف ی��غي أن ���ل ت�ارك ال�عل�مات وال�عاون ب�� ال�ل�ان - 8

 .ذات ال�لة
اس���ام األن�اع الغاز�ة ب�اس�ة  واق��ح أح� ال��اق���، ب�أی�� م� أح� األ��اف، أن ت�اف ص�اغة ل�أخ� في ال���ان - 9

 .ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
وأق� �ع� األ��اف �إم�ان�ة ال�عال�ة ����� م� ال�ف��ل ���ج� م��وع إ�ار ال�ص� وال��ش�ات، م�ال �إضافة  -10

 .م�ش� لل��ر وم�ش� لل��ارات ال����ة
 :ا في إعادة ص�اغة اله�فو�اإلضافة إلى ذل�، اق��ح األ��اف الع�اص� ال�ال�ة إل�هاره -11

 ؛ال��ادة في االك��اف والق�اء عل�ها وم�اق��ها  )أ(

 واالس��ا�ة ال���عة؛ االك��اف ال����  )ب(

 واس���اف اآلفاق؛شارة إلى اإلن�ار ال����، واالس��ا�ة ال���عة ش��ل اإل  )ج(

 ؛تقل�ل م�ا�� إدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة  )د(

 ؛اقع ذات األول��ةت�اب�� في ج��ع ال��   )ه(

 ؛األن�اع الغ���ة الغاز�ة ذات ال��ا�� العال�ة  )و(

 ؛األن�اع الغ���ة الغاز�ة األك�� ض�را  )ز(

 ؛ال��ا�� ال�اخ�ة للغ�وات ذات األول��ة  )ح(

 ؛ص��قة لل���ة الس���ال األن�اع الغ���ة الغاز�ة ل�قل�ل اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي ُ   ن هج  )�(

، )وال��اه الع��ة وال����ة اضيأ�، األر (ي ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة ال�خ�لة الغاز�ة فت�اب�� ل�عال�ة األن�اع   )�(
 ول�� فق� في ال��� اإل���ل�ج�ة ذات األول��ة؛

   ��3أن اله�ف  مق��حات
، مع ]ف� مع�ل إدخالهاوخ] واألن�اع ال��ل�ة[ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة ] �دارةو [م�ا��ة   )أ(

في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ���ة الغاز�ة  ��2030ل�ل عام ] في ال�ائة 50[ت�ق�� خف� ب���ة 
م� ال��ا�� ] في ال�ائة 50[��ا ال �قل ع�  2030أو م�اق��ها للق�اء على آثارها أو خف�ها ��ل�ل عام ] واألن�اع ال��ل�ة[

  ؛]في ال��ر] في ال�ائة 50[و����ة ] [ال��ا�� ال�ئ���ة لل���ع ال���ل�جي[ات ذات األول��ة ة للغ�و ال�اخ�
في  50[، ت�ق�� خف� ب���ة 2030ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، و��ل�ل عام ] إدارة[  )ب(

االت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ���ة الغاز�ة اإلدخ] في اآلثار ال�ل��ة ال�املة لل��ا�� على ال���ع ال���ل�جي م�] ال�ائة
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��ا في ذل� ] [على األقل م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[في  2030أو م�اق��ها إلزالة أو خف� آثارها ��ل�ل عام 

  ؛]على ال��ر
 2030ز�ة، و��ل�ل عام إلدخال األن�اع الغ���ة الغا] عال�ة ال��ا��[م�ا��ة ج��ع ال��ارات ب�اس�ة ال���   )ج(

وت�ق�� ��ل�ل [��ة الغاز�ة � في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ] في ال�ائة 50[مع ت�ق�� خف� ب���ة 
ال�� م� م�ا�� اآلثار و  م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[في  ��2030ل�ل عام  ثاراآلإزالة أو خف� ] 2030عام 

  ؛]ال���� االن��ارحال�ا في م�حلة ال��ج�دة  ]في ال�ائة XX[��ا ال �قل ع� �اع الغ���ة الغاز�ة ال���ق�ل�ة لألن
مع ت�ق��  2030إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، و��ل�ل عام ] عال�ة ال��ا��[م�ا��ة ج��ع ال��ارات   )د(

��ة الغاز�ة أو م�اق��ها إلزالة أو خف� � األن�اع الغفي مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على ] في ال�ائة 50[خف� ب���ة 
  ؛على األقل م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[في  2030آثارها ��ل�ل عام 

مع  2030إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، و��ل�ل عام ] ال���دة وذات األول��ة[م�ا��ة ج��ع ال��ارات   )ه(
الغاز�ة أو م�اق��ها إلزالة أو  الغ���ةفي مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع ] في ال�ائة 50[ت�ق�� خف� ب���ة 

 ؛على األقل م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[في  2030خف� آثارها ��ل�ل عام 

ا ع� ���� ��ا في ذل� م� خالل ال��ارة وال�قل، وم�ع إدخاله[األن�اع الغ���ة الغاز�ة، ] ال�� م� ان�ار[  )و(
في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، ] في ال�ائة 50[مع ت�ق�� خف� ب���ة  2030و��ل�ل عام ] إدارة ال��ارات ذات األول��ة،

، خف� آثار األن�اع الغ���ة الغاز�ة 2030في مع�الت ت���� األن�اع الغاز�ة، و��ل�ل عام ] في ال�ائة 100[وخف� ب���ة [
  ؛]]في ال�ائة 50[ب���ة 

في  50[خف� ب���ة  2030ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع ت�ق�� ��ل�ل عام ] إدارة[  )ز(
إلزالة أو ] في ج��ع ال��اقع ذات األول��ة[في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو م�اق��ها ] ال�ائة

  ؛]�ائةفي ال 50[في  2030خف� آثارها ��ل�ل عام 
 2030إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع ت�ق�� ��ل�ل عام ] ال����ة واألرض�ة وال���ة[م�ا��ة ال��ارات   )ح(

األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو ] آثار[، والق�اء على ]م� ال��ارك[على األقل ] في ال�ائة 50[ف في واالك��ات�ف�� آل�ات ال�قا�ة [
  ؛على األقل م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[في  2030م�اق��ها ��ل�ل عام 

اإلدارة [ 2030إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع ت�ق�� ��ل�ل عام ] ال����ة[ال��ارات ] أو إدارة[م�ا��ة   )�(
في  ��2030ل�ل عام إلزالة أو خف� آثارها ] ذات األول��ة] [عال�ة ال��ا��[والق�اء عل�ها أو م�ا��ة األن�اع الغ���ة الغاز�ة 

  ؛ال��اقع ذات األول��ة] ج��ع[م� ] على األقل] [في ال�ائة 50[
لألن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع ت�ق�� ��ل�ل عام ] ال�ق��د وغ�� ال�ق��د[م�ا��ة ج��ع ال��ارات لإلدخال   )�(

غ���ة الغاز�ة أو م�اق��ها إلزالة أو في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع ال] في ال�ائة 50[خف� ب���ة  2030
على األقل في م�احة األراضي ] في ال�ائة 50[ب���ة  ��2030ل�ل عام ] االج��ا��ة واالق��اد�ة وال����ة[خف� آثارها 

  ؛]م�احة ال��ا�� األرض�ة وال����ة وم�ا�� ال��اه الع��ة[وال��ار 
في  50[خف� ب���ة  2030لغاز�ة، مع ت�ق�� ��ل�ل عام م�ا��ة ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة ا  )ك(

 2030في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو م�اق��ها إلزالة أو خف� آثارها ��ل�ل عام ] ال�ائة
لة ل��اب�� ال��ا��ة أو الق�اء مع م�اعاة اآلثار ال�ل��ة ال����[على األقل في ال��اقع ذات األول��ة، ] في ال�ائة 50[ب���ة 

 ؛]عل�ها على ال���ع ال���ل�جي وعلى ال��� اإل���ل�ج�ة
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����لة، ع� المع�ل ال��خالت ال��ی�ة و�ن�اء األن�اع الغ���ة الغاز�ة إلى أد� ح� ، تقل�ل ��2030ل�ل عام   )ل(
�ل� تقل�ل اآلثار ال�ل��ة لألن�اع الغ���ة الغاز�ة ���� معال�ة ج��ع م�ارات اإلدخال، واالك��اف ال���� واالس��ا�ة ال���عة و�

  على ال���ع ال���ل�جي ع� ���� ت�اب�� االس���ال أو اإلدارة؛ ال���أة
إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، وت�ق�� ] ال��ا�� ال��ی�ة[في م��ات ] ی�� ال����[، ��2030ل�ل عام   )م(

في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، واس���ال أو ال���� في األن�اع الغ���ة ] في ال�ائة 50[ان�فاضا ب���ة  ��2030ل�ل عام 
  ؛على األقل م� ال��اقع ذات األول��ة] في ال�ائة 50[ي آثارها ف الغاز�ة لل��ل� م� ه�ه األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو ال�� م�

في  50[خف� ب���ة  2030عام م�ا��ة ج��ع ال��ارات إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع ت�ق�� ��ل�ل   )ن(
 2030في مع�ل اإلدخاالت ال��ی�ة، والق�اء على األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو م�اق��ها إلزالة أو خف� آثارها ��ل�ل عام ] ال�ائة

الق�اء مع م�اعاة اآلثار ال�ل��ة ال����لة ل��اب�� ال��ا��ة أو [على األقل في ال��اقع ذات األول��ة، ] في ال�ائة 50[ب���ة 
  .]ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةعل�ها على 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 4اله�ف 
، خف� ال�ل�ث م� ال�غ��ات ال�ف��ة، وم���ات اآلفات األح�ائ�ة، وال�فا�ات ال�الس����ة وم�ادر أخ�� ��2030ل�ل عام 

  على األقل] في ال�ائة 50[ب���ة 
  ر��� لل��اق�اتمل�� ال�ئ���� ال��ا

 .اله�ف ه�ا ع� ت��ث�ا ال�ی� وال��اق��� األ��اف ج��عم�  ب�أی�� ال�ل�ث ��أن ه�ف إدراج ح�ي - 1
 �ال��اد ال��علقة والع�ل�ات االتفا��ات مع ال�آزرأوجه و  ال�وا�� ل�ع��� ���های ال�ي الف�صة أ��اف ع�ة الح��و  - 2

 .اإلن�اج�ة الق�اعات في ال���ل�جي ال���ع تع��� ل��اصلة ف�صة و��ل�، وال�فا�ات ال����ائ�ة
 االه��امت أ��اف أخ�� وأی�. ال��ادر ج��ع م� ال�ل�ثی��اول  أن ی��غي اله�ف أن على األ��اف �ع� ش�دتو  - 3

 ج��ع ی��اول أن ی��غي اله�ف �أن مع إق�ارها، ال�الس����ة وال�فا�ات ال����ة وال����ات لل�غ��ات ال�ائ�ة ی�ل�ه ال�� ال�اص
 .ال���ي ال�����  على األول��ات ب���ی� و���ح ال�ل�ث أش�ال

م�  م���� ك���ن  �ةال�الس���ال��اد  واس��داد ةال�الس���� ت�اول ال�ل�ث �ال��اد إلى أنه ی��غي األ��اف �ع� وأشارت - 4
  .ال�اصة �ه ���ةال ��اب���ال اله�ف م��نات

 االق��اد ومفه�م ��ال���ول واإلن�اج واالس�هالك ال��و�� إعادة ل��اول اله�فن�اق  ت�س�ع األ��اف �ع� اق��ح�و  - 5
 .وال��احة ال�ع�ی� ذل� في ��ا، اإلن�اج�ة الق�اعات إلى إشارة ل���ل ت�س�عه آخ�ون  اق��حو . ال�ائ�� 

��� ال وو�ائف وخ�مات ال���ل�جي ال���ع على اآلثار ل���ی�ص�غة  اله�فی����  أن إلى األ��اف �ع� �دعو  - 6
 .اإلن�ان وص�ةاإل���ل�ج�ة 

اق��ح و ، ال����ةال��� و  الع��ة ال��اهن�� و  األرض�ة ال��� تل�ث إلى م��دة إشارة ی���� أن األ��اف أح� اق��حو  - 7
 .واله�اء وال���ة ال��اه أ�، ال�ل�ث م�ادر إلى �ال���ی� أن ���� آخ�ع�� 

 ال��ء: ال�ل�ث م� إضا��ة م��دة أش�ال إلى على وجه ال���ی� اله�ف ���� أن األ��اف �ع� اق��ح�و  - 8
 .وال�واس� ال�اء ت�� ال��ضاء/ال��ضاء، االص��اعي

 الفق�اء على ت�ث� ال�ي ال�ل�ثاتال��عل� � للع�ل األول��ة ص�غة تع�ي ،األ��اف، وأی�ته ال��اق��� أح� اق��حو  - 9
 .ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وعلى وال�عفاء
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. وال��ش�ات ال�ص� إ�ار م��وع إلى م��دة إضا��ة تفاص�ل إضافة ���� أنهإلى  األ��اف م� وأشارت الع�ی� -10

 .ال�ص� إ�ار إلى ال����ة ال������ات في واإلغ�اق ال��اعي اإلغ�اق إلى م��دة إشارةإضافة  األ��اف أح� اق��حو 
 ال����ات" م�ل، لل���ل�ات ال����ك الفه� ل��ان لل���ل�ات م��د إع�اد ���ةإلى  األ��اف أح� وأشار -11

 ".ال����ة
 .ت� ت��ی� ال�اجة إلى م�اءمة اله�ف مع الع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� ال�ي ت��اول ق�ا�ا ال�ل�ث وال�فا�اتو  -12
 :��ا یلي اله�ف في ��ع��ل إضا��ة ع�اص� �ح�   ُ اق�  و  -13

: ال��� اإل���ل�ج�ةال����� ���ل رئ��ي على ال�ل�ثات ال�ئ���ة ال�ي ت�ث� على ال���ع ال���ل�جي و   )أ(
 ؛وم���ات اآلفات �ةال�الس���ال��اد ال����وج�� والف�سف�ر وال�فا�ات الع���ة وال�صاص و 

 ؛ال�ل�ث في ال�اء وال���ة واله�اء ال�� م�  )ب(

��ا ی��اشى مع (ال��� اإل���ل�ج�ة وال���ع ال���ل�جي  ب��ائفال�ل�ث إلى م����ات غ�� ضارة م�  ال��  )ج(
 ؛)م� أه�اف أ��ي 8اله�ف 

وال��احة ) ال��اعات ال����ل�ةخاصة (آلثار ال�اج�ة ع� أن��ة م�ل ال�ع�ی� وال��اعات ال���� ل  )د(
 ؛وال�فا�ات ال���ل�ة و�لقاء ال�فا�ات واآلثار على ال��اه ال����ة

 ؛م��أ ال�ل�ث ی�فع  )ه(

 ؛ال�فا�ات ال�الس����ة في ال�ائة في 100ان�فاض ���لفة م� ال�ل�ث، و الن�اع ألأه�اف ع�د�ة م��لفة ل  )و(

 :��أن ال�ص� ع��اراتاال  )ز(
وم���ات  �ةال�الس���ال��اد م�ل ال����وج�� والف�سف�ر وال��اد الع���ة و (ل��ادر م��دة م�ش�ات   )1(

 ؛إلى ال��وف ال����ة اس��ادام�ش�ات إضا��ة �ضع وال��ونة ل) اآلفات

 ؛اله�فال��علقة ���� أن ت��اف� ال��ش�ات وال��ادر   )2(

 ؛اس���م ال��ش�ات ذات ال�لة م� الع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� ی�ع��   )3(

 ؛ال����ةال��ا�� اإلغ�اق ال��اعي ونفا�ات ��أن م�ش�ات   )4(

 .األه�اف ��اسإم�ان�ة اع��ارات ت�عل� �  )5(
  ��4أن اله�ف  مق��حات

ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة  ال�� م�، ��2030ل�ل عام   )أ(
ثارها على ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال���� آل[، ]في ال�ائة على األقل 50[وال��ادر األخ�� ب���ة 

 ؛]اإلن�انال��� اإل���ل�ج�ة وص�ة وو�ائف 

على ] في ال�ائة XX[في ال��� اإل���ل�ج�ة األرض�ة وال����ة ب���ة [ال�ل�ث  ال�� م�، ��2030ل�ل عام   )ب(
 ؛]لق�اعات اإلن�اج�ة�ة لس�هالكاالو  �ةن�اجاإل��اذج الاألقل م� خالل ت�ف�� أف�ل ال��ارسات في 

ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ال����ة وال�فا�ات ال�اج� ع�  ]وال���ة واله�اء �اهفي ال�[ال�ل�ث  ال�� م�  )ج(
 ؛على األقل] في ال�ائة 50[ب���ة األخ�� ال�الس����ة وال��ادر 
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ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ] ج��ع ال��ادر، وال س��ا[ال�اج� ع� ال�ل�ث  ال�� م�، ��2030ل�ل عام   )د(
 ؛على األقل] في ال�ائة 50[ب���ة األخ�� ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة وال��ادر 

ال�� م� ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة ، ��2030ل�ل عام   )هـ(
 ؛على األقل] في ال�ائة 50[ب���ة األخ�� وال��ادر ] ال��ء االص��اعي وال��ضاء ت�� ال�اء وال�واس�و [

ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة  ال�� م� ال�ل�ث، ��2030ل�ل عام   )و(
في  50[وال��احة وال�فا�ات ال���ل�ة، ب���ة  ال��اعات ال����ل�ة/، وال س��ا م� أن��ة ال�ع�ی� وال��اعاتاألخ�� وال��ادر 

 ؛على األقل] ال�ائة

ال�ائ�ة وال����ات ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة ال�� م� ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ، ��2030ل�ل عام   )ز(
 ؛على األقل] في ال�ائة 50[وال����وج�� والف�سف�ر وال�فا�ات وم���ات اآلفات وال��ادر األخ�� ب���ة 

ال�� م� ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة وال��اد ال����ائ�ة وال�فا�ات ال�الس����ة ، ��2030ل�ل عام   )ح(
 ؛على األقل] في ال�ائة 50[ألخ�� إلى م����ات ال ت�� �ال���ع ال���ل�جي وو�ائف ال��� اإل���ل�ج�ة ب���ة وال��ادر ا

، اإلش�ال�ة وغ�� ال��ور�ةال��ل� ال��ر��ي م� إن�اج واس���ام ال��اد ال�الس����ة ت� [، ��2030ل�ل عام   )�(
ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ال����ة ان�ف� ] و، ]في ال�ائة X[مع�ل اس��داد ج��ع ال�فا�ات ب���ة  زادو 

 ؛على األقل] في ال�ائة 50[وال�فا�ات وم�ادر أخ�� ب���ة 

ل����ات وا] االس���ام غ�� ال��اس�و [ال�� م� ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة، ، ��2030ل�ل عام   )�(
] في ال�ائة 50[ب���ة ] وفقا للع�ل�ات ال�ول�ة ال�ال�ة أو ال���ق�ل�ة ال���دة[�، ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة وال��ادر األخ� 

 ؛على األقل

� اإل���ل�ج�ة ال�� ب��ائفوصل ال�ل�ث م� ج��ع ال��ادر إلى م����ات ال ت�� [، ��2030ل�ل عام   )ك(
 :، وال س��اوال���ع ال���ل�جي

  ؛ال�ائ� االس���ام م� ال��ل� وت� فعال ���ل األس��ة ع� ال�اج� ال�ل�ث خف� ت�  )1(
 لآلفات ال���املة اإلدارةالع�ل � وز�ادة ال����ائ�ة اآلفات م���ات اس���ام وآثار م�ا�� ت� خف�  )2(

  ؛ال���ل�ج�ة وال�قا�ة
  ؛اآلفات م���ات �ون ب ال��ارة ال�را��ة ال��احة ن��ةز�ادة   )3(
  ؛وال�ائ�ة األرض�ة اإل���ل�ج�ة ال��� في ال�الس����ة ال�ل�ثات إدخال ت�قف  )4(
  ؛ال���ل�جي ال���ع حف� مع م��افقة م����ات إلى ال��ئي وال�ل�ث ال��ضاء خف�ت�   )5(

 على سل�ا ت�ث� ال�يو  ال���ةال��ج�دة في  ال�ئ���ة ال�ل�ثات م����ات خف� ت�، ��2030ل�ل عام [  )ل(
 ؛]���� ���ل] [ال�ائةفي  Xب���ة [ال���ل�جي  وال���ع��� اإل���ل�ج�ة ال ائفو�

ل�ل�ث ال�� ی�ث� على ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة ا لاأل��اف تق��� أج�ت، ��2030ل�ل عام [  )م(
 ؛]على األقل ]في ال�ائة 50[�ف� اس��ات���ات ته�ف إلى ال�� م� ال�ل�ثات ب���ة تو  �ووضع

ال�ائ�ة وال����ات ال����ة وال�فا�ات ال�الس����ة  ال�ل�ث ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�� م�، ��2030ل�ل عام [  )ن(
، م�ل ال���فةمع إع�اء األول��ة لل�ل�ثات ال�ي ت�ث� على الف�ات على األقل،  ]في ال�ائة 50[وج��ع ال��ادر األخ�� ب���ة 

  .]ال��اء واأل�فال وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
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ال�اء وال���ة واله�اء ال�اج� ع� ال�غ��ات ال�ائ�ة وال����ات ال����ة ، ی�� تقل�ل ال�ل�ث في ��2030ل�ل عام   )س(

  .على األقل] في ال�ائة 50[وال�فا�ات ال�الس����ة وغ��ها م� ال��ادر ب���ة 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 5اله�ف 
  قان�ن�ة وعلى م����ات م���امة، ض�ان أن ال��اد وال��ارة واس���ام األن�اع ال���ة ت��ن ��2030ل�ل عام 

  مل�� ال�ئ���� ال��ار��� لل��اق�ات
                                        االســ�غالل ال�فــ��، وهــ� أحــ� ال����ــات ال���ــة         ی��ــاول                                        األ�ــ�اف �أه��ــة وجــ�د هــ�ف م�ــ�قل قــائ� ب�اتــه      �عــ�   ت    أقــ�  - 1

   .                       لفق�ان ال���ع ال���ل�جي          ال��اش�ة
                                                 ���ام ال��ـ��ام لل��ـ�ع ال���لـ�جي، وفـي هـ�ا ال�ـ�اق،     واالسـ                   ه�ا ال��ـ�ك للفقـ�ان                 ��اف العالقة ب��             الع�ی� م� األ     الح�  و  - 2

   5         الهـ�ف��    دمـج        ه ���ـ�       إلـى أنـ          ت األ��اف      وأشار   .   14      اله�ف   و    8 و   7           ي اله�ف��      وم��وع   5                              ع�اص� ال��اخل ب�� م��وع اله�ف 
   .     ة ذل�     وأه��                    ��أن االس�غالل ال�ف��                     وج�د ه�ف قائ� ب�اته     إلى                  وش�دت على ال�اجة        ال�مج                         عارض� أ��اف أخ�� م�ل ه�ا   و   .  7 و
       ال��ــ��                  أن الغــ�ض م�ــه هــ�             الهــ�ف ل��ضــ�ح       صــ�غة                                     �ــ�اف إجــ�اء تغ��ــ�ات ت�����ــة ���فــة علــى         � �عــ� األ     اق��حــ  و  - 3

                                                �ــان ه�ــاك دعــ� مــ� �عــ� األ�ــ�اف ل�ــ�ان وقــف ال��ــاد غ�ــ�   و   .       ســ���ام  اال         ســ���اج و           ���ــ� مــ� اال         ال�ــ�و�ج ل      ولــ��        لل�ه�یــ� 
  .                   ���ام لألن�اع ال���ة                                               ال���وع، واالت�ار غ�� ال���وع، واالس���ام غ�� ال�

  )   مــ�      لل�ــ� (                                        رأ� الــ�ع� أنــه ی��غــي ات�ــاذ تــ�اب�� لل��ــ��   :                 الع�یــ� مــ� األ�ــ�اف      جانــ�                        تــ� ال����ــ� علــى الهــ�ف مــ�   و  - 4
                                                                                                      غ�� ال���وع وغ�� ال����ام؛ رأ� آخ�ون أنه ی��غي ض�ان وج�د تـ�اب�� وآل�ـات ل�ـ�ان االسـ���ام ال��ـ��ام لألنـ�اع          ال�����

  .                     ل�ل االس���ام ال����ام                       ال���ة دون ال��ال�ة ب�ق

  .         أو ب�ونها                      تع��الت ت�����ة ����ة      إج�اء                                                    ف�ل� أ��اف أخ�� اإل�قاء على ��ا�ة ال��اغة األصل�ة مع   و  - 5

                                                                                              الحـــ� الع�یـــ� مـــ� األ�ـــ�اف الف�صـــة ال�ـــي ی�ف�هـــا الهـــ�ف ل��ـــاء روا�ـــ� مـــع ال�ـــ��ك ال�ول�ـــة األخـــ��، ��ـــا فـــي ذلـــ�   و  - 6
                                                                     ت�ـــار الـــ�ولي �ـــأن�اع ال���انـــات وال��اتـــات ال���ـــة ال�ع�ضـــة لالنقـــ�اض، و�ـــ�ل�                                          ال�ـــ��ك ذات ال�ـــلة �ال��ـــارة، م�ـــل اتفا��ـــة اال

   .              ت��� االزدواج�ة    مع                                                              م���ات م�ل م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة، م� ح�� ال�عاون 
                                                      أن ی��ــــاوز ضــــ�ان أن ��ــــ�ن ح�ــــاد األنــــ�اع ال���ــــة واالت�ــــار بهــــا        ی��غــــي                        �عــــ� األ�ــــ�اف إلــــى أن الهــــ�ف    �  دعــــ  و  - 7

ــا�ال لل    أن        األع�ــاء           اق�ــ�ح أحــ�  و   .                   ا قان�ن�ــا وم�ــ��اما         واســ���امه ــع والــ�ع� اآلخــ�                  ��ــ�ن أ��ــا ق                   للــ�ائح واالل��امــات           أن ����ــل                 ���
   .    أ��ا                        وف��ة وقادرة على ال���د         األرص�ة                           ه�ف إضافي ی���ل في أن ت��ن          إلى وضع      ال�ع�       ودعا  .                 ال����ة وال�ول�ة

      لل�ــاس            ال�ــي ت��قــ�                                  ال��ــافع، م�ــل ال�غ��ــة وســ�ل ال�ــ��،         اســ���ام  �      الهــ�ف    فــي                        �عــ� األ�ــ�اف إلــى االع�ــ�اف    �  دعــ  و  - 8
                                ودعــا ���ــ�ون إلــى إدراج إشــارة إلــى   .                                                                              واح�ــ�ام حقــ�ق ال�ــع�ب األصــل�ة وال����عــات ال��ل�ــة فــي ج�ــع األنــ�اع ال���ــة واســ���امها

   .                                ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
                             االق��ــاد�ة، ��ــا فــي ذلــ� األرصــ�ة   و                             األنــ�اع ذات األه��ــة االج��ا��ــة       ��ــأن    نــ�                        اق��حــ� �عــ� األ�ــ�اف إضــافة   و  - 9

   .                 ال�����مة تقل���ا              ات ال���أن�ة            سالالت ال���ان        إلى ذل�                 أضاف أح� األ��اف   و   .        ال����ة
               والحــ� الع�یــ� مــ�   .        االســ�غالل     حــاالت         أوســع مــ�         م���عــة            الهــ�ف ل��ــ�ل      ن�ــاق             �ــ�اف ب��ســ�ع             ال���ــ� مــ� األ   ى   أوصــ  و  -  10

      ال�ـ��                                                                                            ف �ان ی�ق�ه ع�اص� ت�عل� �ال���ع ال���ل�جي ال����، ��ا في ذل� ال�ه�ی�ات، م�ل ال��� الع�ضـي و               األ��اف أن اله�
        علـى وجـه       الهـ�ف        ی��ـاول             �ـ�اف إلـى أن               ا الع�ی� م� األ   ودع  .         في اله�ف     ه�ه     �ع��  ت               ، وأنه ���� أن                   ال�� في قاع ال��ار      ��اك �

               ع�اقــ� اق��ــاد�ة             و���ــ�� علــى                                 ع�ــه �اع��ــاره أحــ� أخ�ــ� ال�ه�یــ�ات،                                             ال�ــ�� غ�ــ� القــان�ني وغ�ــ� ال�ــ��� وغ�ــ� ال��لــغ         ال���یــ�
   .               واج��ا��ة ع��قة
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    وقــف         فــي شــ�ل             ســ��ل ال��ــال             ال��ــ�وع علــى                            الهــ�ف ل��ــ�ل وقــف االســ�غالل غ�ــ�       ن�ــاق                        اق�ــ�ح أحــ� األ�ــ�اف ت�ســ�ع  و  -  11
                          ال��ــ�� لل��ــازع بــ�� اإلن�ــان                 �ــ�اف إلــى أه��ــة            الع�یــ� مــ� األ      أشــار  و   .             عارضــه آخــ�ون                  وهــ� االق�ــ�اح الــ��                     الق�صــ�ة ال���ل�ج�ــة، 

     . 7 و   5               أو دمج اله�ف��    5         في اله�ف                 وال��اة ال���ة
                                مـ� أهـ�اف أ��ـي لل��ـ�ع ال���لـ�جي،    6                               تفاص�ل إضا��ة، م�ـل ع�اصـ� الهـ�ف        إدراج         أنه ����     إلى            أ��اف أخ��         وأشارت -  12

   مـ�        ال���ـ�                   ر ال�صـ� للهـ�ف علـى                ���ـ�� م�ـ�وع إ�ـا  و   .                                                           ب�ال مـ� ذلـ� فـي م�ـ�وع إ�ـار ال�صـ�، ��ـا فـي ذلـ� مـ� خـالل ال��شـ�ات
   .                                                �ا ی�عل� ���ای� األس�اك واإلدارة ال����امة للغا�ات  ��              ه، ��ا في ذل�     ن�اق                                     الع�اص� ول�� ال ی�ال م� ال���� ت�س�ع

                                                                                             �عــ� األ�ــ�اف إلــى إدراج مفــا��� إضــا��ة، ��ــا فــي ذلــ� ت���ــ� نهــج الــ��� اإل���ل�ج�ــة وال�ــ�ود اإل���ل�ج�ــة    �  دعــ  و  -  13
   .                                 على األن�اع وال��ائل غ�� ال���ه�فة       ال�ارة   ر                 اآلم�ة وت��� اآلثا

   .                                                               ال��اد على م����ات م���امة على أساس ال�عل�مات العل��ة ذات ال�لة        أن ���ن       ل��ان     ن�      إضافة    ُ    واقُ��ح  -  14
                                                                                                  ال���� لل����ة ال����ة، م�ل ال��� ال�ائ� وال�ع�� على ال��ا�� ال����ة، وأنه ���� معال�ة ذل� فـي هـ�ف    ُ    واقُ��ح  -  15

   .                 آل�ات دع� ال��ف��     إ�ار                      ، أو إضاف�ه �ع��� في         ن� ��أنه    ُ   اقُ��ح            ج�ی� إضافي، 
   .                                             م��د شامل لل���ل�ات ل��ان فه� م���ك لل���ل�ات   ُ                        وأُع�ب ع� ال�اجة إلى إع�اد -  16
  :                       ج ع�اص� إضا��ة في اله�ف       �ح إدرا   ُ  اق�ُ   و  -  17

   ؛ 7                               ال��� في أوجه ال��اخل مع اله�ف    )   أ (
                                                     ال�ـــي ن�ق�ـــ� فـــي ال���ـــ� ال��ـــ�مي الـــ�ولي للعلـــ�م وال��اســـات           ال��اشـــ�ة                               معال�ـــة ال��ـــاق ال�اســـع لل����ـــات   ) ب (

                                                   ال�ع�ي �ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛
                                              ال���لـ�جي، م�ــل ال�ـ�ود اإل���ل�ج�ــة اآلم�ـة واآلثــار                      مـ� أهــ�اف أ��ـي لل��ــ�ع    6                      ع�اصـ� إضــا��ة مـ� الهــ�ف    ) ج (

                           على األن�اع غ�� ال���ه�فة؛
                    ال�ـ� فـي قـاع ال��ـار      �ـ�اك �                                           غ�� ال����امة على ال��ئل، ��ا في ذل� ال���         األس�اك                  آثار م�ارسات ص��   ) د (

   ؛      الع�ضي       وال��� 
   ؛                                        ال���� لل��ازع ب�� اإلن�ان وال��اة ال���ة   ) ه (
   ؛        �اإلعانات         ال�وا��   ) و (
                               �ال�عل�مات العل��ة ذات ال�لة؛           ال����امة                 م����ات االس���ام           أن ت���ش�            ال�اجة إلى    ) ز (
                 أساس عل�ي سل��؛ �                  خ�� ال�ف� واإلدارة         اس��شاد    ) ح (
                                               �شــــ�اك ال�ــــع�ب األصــــل�ة وال����عــــات ال��ل�ــــة وال�ــــ�اب   و   ،         ال��ــــار�ي        ســــ���ام  اال                         تع��ــــ� اإلدارة ال��ــــار��ة و    ) � (
          وال��اء؛

          ال�قا�ة؛            إن�اء آل�ات    ) � (
                           ال��ارة ال����ة وال�ول�ة؛   ) ك (
   ؛ )           م�ل ال��احة (                     االس���ام غ�� ال��اش�        إدراج   ) ل (
   ؛      ال�اصة                                        ت�اب�� م��لفة ل�عال�ة حاالتها وم��ل�اتها      وضع                 م�ونة ال�ل�ان في    ) م (
               ل��اة ال���ة؛                     ذات ال�لة ال��علقة �ا       ��اسات   ال             ت�ف�� و�نفاذ    ) ن (
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ــات ال����ــة                               تع��ــ� أوجــه ال�ــآزر بــ�� م��لــف اال   ) س (                                تع�ــ�� ال�عــاون مــع ت��ــ� ازدواج�ــة   و                ��عــ�دة األ�ــ�اف،   ال               تفاق

                                  ال س��ا ���ا ی�عل� �اإل�الغ وال�ص�؛  و         ال�ه�د، 
   :     ال�ص�         ال���لة �        ع��ارات   اال   ) ع (

                     م���� ال��� الع�ضي؛   ) 1 (
                     إدارة م�ای� األس�اك؛   في                                                         ال�هج القائ� على ال��� اإل���ل�ج�ة ونهج ال��� اإل���ل�ج�ة    ) 2 (
           ال����ام؛        لل��اد                    ل����ل�ج�ات ال��ی�ة  ا   ) 3 (
   .      لألن�اع                   ال��ش�ات ال�ئ���ة   ) 4 (

   ��5أن اله�ف  مق��حات
ت���ل للق�ان�� واالل��امات [م� أن ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )أ(

  م����ات م���امة؛على ] ال����ة وال�ول�ة وم�اق��ها وت����ها �غ�ض اإل�قاء عل�ها
ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها وأن اس���امها ���� ] ���� ال�� م�[م� أنه  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )ب(

  ����قة قان�ن�ة وعلى م����ات م���امة؛ 
، واألن�اع ذات األه��ة [م� أن ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )ج(

  ���� ����قة قان�ن�ة وعلى م����ات م���امة؛ ] الج��ا��ة واالق��اد�ة وال�الالت ال���ان�ة ال��ل�ة وال�قل���ة ال�����مةا
] اع��اد ال��اب�� ل�عال�ة ح�اد األن�اع ال���ة غ�� ال����امة وغ�� القان�ن�ة[م�  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )د(

  ؛ ]ء االس�غالل ال�ف��م� أجل اح��ا[واالت�ار بها واس���امها 
] ����قة غ�� م��وعة[واالت�ار ] ����قة غ�� قان�ن�ة[ال��اد ] وقف[م�  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )هـ(

  ؛]����قة غ�� م���امة[واس���ام األن�اع ال���ة 
و���� [م� أن ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها ت�� ����قة قان�ن�ة  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )و(

  وعلى م����ات م���امة؛ ] ت��عها
ش�ل م� أش�ال ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها ���� ] أ�[م� أن  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )ز(

  ����قة قان�ن�ة وعلى م����ات م���امة؛ 
سل��ة ] و االس���امأع�اد ج��ع أن�اع األن�اع ال���ة ال�اضعة لل��اد أ[م� أن  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )ح(

ِ                                                  وم ���ة وم� نة وأن ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها  وعلى م����ات ] ووقائ�ة وشفافة[����قة قان�ن�ة ] ی��[ ُ        
  ؛ ]، مع م�اعاة ال�أث�� على األن�اع غ�� ال���ه�فة[م���امة ] إ���ل�ج�ة[

االت�ار بها واس���امها ت�� ����قة قان�ن�ة وعلى م� أن ح�اد األن�اع ال���ة و  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )�(
  ؛ ]، مع الع�ل أ��ا على وقف الق�ص�ة ال���ل�ج�ة[م����ات م���امة 

م� أن ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها ت�� ����قة قان�ن�ة  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )�(
            ُ                                            ، وأنه ت��� ن ه�جا تق�م على ال��� اإل���ل�ج�ة وت��� اآلثار وم���امة، وأن أ� اس���امات ت�� ض�� ح�ود ب���ة سل��ة

  ال�ارة على األن�اع وال��ائل غ�� ال���ه�فة؛ 
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، وضع ت�اب�� وآل�ات لل�أك� م� االس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة، ��ا في ذل� 2030أن ی��، ��ل�ل عام   )ك(
غ�� ال��اش�، م�ل ال��احة، واالس���ام غ�� ال�اد�، وت���� االس���ام ال��اش�، م�ل االت�ار وال��اد، واالس���ام 

  م�اه�ات ال���عة في ض�ان ال�فا� على و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛ 
، ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها ����قة م���امة وت�����ة 2030أن ی��، ��ل�ل عام   )ل(

  ة ال���ة ذات ال�لة �فعال�ة؛ وقان�ن�ة وأن ���� ت�ف�� س�اسات ال��ا
دة �االنق�اض 2030أن ی��، ��ل�ل عام   )م(                                                           ّ             ، ت�ف�� ت�اب�� فعالة ل�قف ت�ه�ر واس�عادة أع�اد األن�اع ال�ه� 

وال�ص�ل إلى حالة حف� ال��� اإل���ل�ج�ة ����قة م�ات�ة ل���ع األن�اع ال���ة واإل�قاء على ذل�، مع إع�اء األول��ة إلج�اءات 
  العاجلة لألن�اع ال�ي ی��قف �قاؤها على ه�ه اإلج�اءات؛ اإلدارة 

م� االت�ار �األن�اع ال���ة واس���امها ����قة قان�ن�ة وعلى م����ات م���امة،  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )ن(
  ؛]مع اح��ام حق�ق ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ج�ع األن�اع ال���ة واس���امها[

م� أن ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها ت�� ����قة قان�ن�ة وعلى  2030عام  ال�أك� ��ل�ل  )س(
 ؛]ووفقا لل����عات ال����ة وال�عاه�ات ال�ول�ة[م����ات م���امة 

] ت�� ض��[واالت�ار بها واس���امها ] واس�غاللها] [ح�اد األن�اع ال���ة[م� أن  2030ال�أك� ��ل�ل عام   )ع(
وال ته�د ال���ع ال���ل�جي، وت���ل للق�ان�� ال�ع��ة، مع االع��اف في ال�ق� ذاته ��ق�ق ال�ع�ب األصل�ة [���امة م����ات م

  ؛ ]وال����عات ال��ل�ة في االس���ام ال����ام ال�أل�ف والع�ل �فعال�ة على معال�ة ال��اعات ب�� اإلن�ان وال��اة ال���ة
ب�رجة ����ة م� م����ات االت�ار �األح�اء ال���ة، وق�ع األش�ار            ّ ، على ال��  2030الع�ل، ��ل�ل عام   )ف(

واالس��الء على ال��ارد ال�راث�ة  (IUU)����قة غ�� قان�ن�ة، وص�� األس�اك غ�� ال���وع وغ�� ال��لغ ع�ه وغ�� ال���� 
ال���ة ����قة قان�ن�ة واالت�ار بها على  ال���ة ����قة غ�� قان�ن�ة، وت�ف�� ال��اب�� وال��اف� لل�أك� م� ال��ام ���اد األن�اع

  ة؛م����ات م���ام
في ] XX[، ح�اد األن�اع ال���ة وال��ار بها واس���امها ����قة قان�ن�ة ب���ة 2030ی��، ��ل�ل عام   )ص(

  .األقل م� ال�����ات ال����امة علىال�ائة

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 6اله�ف 
ال��اه�ة في ال����� م� تغ�� ال��اخ وال���� معه وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة، 

ل�ه�د ] ��ا م���ا م� م�افئ ثاني أك��� ال����ن  XXXعلى األقل ] [في ال�ائة 30ل��الي [ 2030وت�ف��ها ��ل�ل عام 
ت���ل ال�����ات ال�ارمة في االن�عاثات، وت��� اآلثار ال�ل��ة على  ال����� الالزمة ل��ق�� أه�اف اتفاق �ار��، مع

  ال���ع ال���ل�جي واألم� الغ�ائي
  مل�� ال�ئ���� ال��ار��� لل��اق�ات

رح� األ��اف وال��اق��� ال�ی� ت��ث�ا ع� ه�ا اله�ف �إدراج ه�ف ل��نامج الع�ل في إ�ار ال���دة األول�ة ال�ي  -1
رئ���ا ی�د� إلى فق�ان ال���ع ال���ل�جي، والعالقة ال���ادلة ب�� ال���ع ال���ل�جي  م�اش�ا �اع��اره م���اتعالج تغ�� ال��اخ 

  .وتغ�� ال��اخ
وأ� ه�ف م���� ��ه  2020األ��اف على أن اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ع� ومع ذل�، ش�د  -2

وفي ه�ا . ات اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ واتفاق �ار���عالج تغ�� ال��اخ ال ���� أن ���� ع� وال�
ال��د، أك�ت تل� األ��اف على أنه ال ���� له أن ���ل ه�ف خف� في ن�اق اخ��اص تل� ال���ك أو أن �ق�م أه�افا 
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ال���ع ال���ل�جي  م�ونة وت��� أ��اف أن ���ن ت���� ه�ا اله�ف على �ع�واق��ح� . رق��ة لل����� م� آثار تغ�� ال��اخ

  .وال��� اإل���ل�ج�ة
على ال���ع  على ال�أث�� على تغ�� ال��اخ األ��اف أن ت���� اله�ف ی��غي أن ���ن �ع�  �عالوة على ذل�، رأو  -3

أن ی�عل� فق� ورأ� الع�ی� م�ه� أن ه�ا اله�ف ال ی��غي . ال���ل�جي، إال أن ص�غ�ه ال�ال�ة ت�عل� �ال�رجة األولى ب�غ�� ال��اخ
  .�ف�ائ� ال���ع ال���ل�جي لل���� ل�غ�� ال��اخ

  .��اف ن�ا ب��ال ل�عال�ة ه�ه ال��اغل وغ��ها�ع� األ وق�م -4
  .ال�لة ب�� ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ�ع�ز أنه ی��غي لله�ف أن و�ان ه�اك مق��حا  -5
وعارض�ه، ح�� ی�� ال�ع� أنه " عةال�ل�ل القائ�ة على ال���"��اف ع� اس���ام م��لح �ع� األ وت�اءل -6

ب�ض�ح في س�اق ا م��د اآخ�ون أنه ل� ��� م��ل�، في ح�� رأ� س���ن م� ال�ع� ��اس ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة
  ."ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة"وأی�ت أ��اف أخ�� االح�فا� ����لح  .االتفا��ة

ال���ل�ات ال��ف� عل�ها وال�فه�مة في س�اق اتفا��ة  ��اف إلى اس���ام، ع�ضا ع� ذل�،الع�ی� م� األ اودع -7
                                                     ُ                                                      ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� نهج ال��ام اإل���ل�جي وال� هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��ام 

  .اإل���ل�جي
ع ال���ل�جي ت�اه ال���  تع��� الق�رة على ت���األ��اف إلى أنه ی��غي لله�ف أن �عالج ال�اجة إلى �ع� ودعا  -8

تغ�� ال��اخ، وتع��� ال�فا� على أح�اض وخ�انات ال����ن، آثار ال���� مع م� أجل اآلثار ال�ارة ال���ت�ة ع� تغ�� ال��اخ، 
  .ك�ا أنها اق��ح� ن�ا إلعادة ص�اغة اله�ف به�ه ال���قة

ق��ح معال��ها �ه�ف ج�ی� ت�� ، وا"ال�ه�ی�ات"ع� ت���� م�ألة ال���� ت�� ع��ان  س�اال أح� األ��اف وأثار -9
  .وق�م ن�ا له�ا الغ�ض" تل��ة اح��اجات ال�اس"ع��ان 

دراج ج�ان� إضا��ة في م��وع اله�ف، دعا إلى إدراج إشارة إلى ال��انات ال��علقة �ال���ع و�ان ه�اك مق��حا إل -10
  .ال���ل�جي لألم� الغ�ائي وال�غ��ة وت�ف�� ال��اه ال���فة

              ُ                                                                        م�ألة ال��اجة أ غفل� ت�اما م� م��وع اله�ف، وأنه ی��غي ال�أك��، في اإل�ار العال�ي لل���ع وأشار ال�ع� إلى أن  -11
، على ال�ور ال�اس� ال�� �ق�م �ه الق�اع ال��جي في س�اق ال���ع ال���ل�جي، وأنه 2020ال���ل�جي العال�ي ل�ا �ع� عام 

  .لغا�اتال��� اإل���ل�ج�ة ل ی��غي إدراج اع��اف ���اه�ة ج��ع أن�اع
  :   ُ                                                واق� �ح� الع�اص� اإلضا��ة ال�ال�ة ل��� ع��ها في اله�ف -12

  ؛)ب�ال م� ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة(ال�هج القائ� على ال��ام اإل���ل�جي   )أ(
  أه��ة االس���ام ال����ام لل���� ل�غ�� ال��اخ؛  )ب(
  ؛)�اع��اره�ا مفه�م�� أساس��� له�ا اله�ف(ال��ونة وال����   )ج(
  ال�قل�ل م� ه�اشة ال��� اإل���ل�ج�ة وتع��� ق�رتها على ال���� مع آثار تغ�� ال��اخ؛  )د(
ق�رة ال���ع ال���ل�جي على  دع�ال�ل��ة في  القادرة على ال���� ال�ور ال�� تق�م �ه ال��� اإل���ل�ج�ة  )هـ(

  ال���� مع تغ�� ال��اخ؛
  لى ال���ع ال���ل�جي وس�ل ال���؛تقل�ل اآلثار ال�ل��ة ال���ت�ة ع� تغ�� ال��اخ ع  )و(
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في  ال�اجة إلى ض�اناتو  وال���� معه ب�غ�� ال��اخ لل����� م� و�أة ت��� مقا��ة ال���ع ال���ل�جي  )ز(
  .ه�ا ال��اق
   ��6أن اله�ف  مق��حات

على ، ت�ق�� اإلم�انات ال�املة ل�ف� واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ل�ل القائ�ة ��2030ل�ل عام   )أ(
ال���عة م� أجل تع��� الق�رة على ع�ل ال����ن ل�� ال��� اإل���ل�ج�ة األرض�ة وال�ائ�ة، م� أجل ال����� م� ح�ة تغ�� 
ال��اخ وال���� معه ���ل م��امل، و��ل� ال�� م� م�ا�� ال��ارث، مع تع��� ال���ع ال���ل�جي وال�فا� على األم� الغ�ائي 

  فة؛وال�غ��ة وت�ف�� ال��اه ال���
، ت�ق�� اإلم�انات ال�املة لل�ل�ل القائ�ة على ال���عة، ��ا في ذل� م� خالل حف� ��2030ل�ل عام   )ب(

واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة ذات األول��ة ال�ي ت�ف� ع�ل ال����ن على األرض وفي ال����ات، لل����� م� ح�ة تغ�� ال��اخ 
  ��ل�جي، وال�فا� على األم� الغ�ائي وال�غ��ة وت�ف�� ال��اه ال���فة؛وال���� معه ���ل م��امل، مع تع��� ال���ع ال�

���د على ال��اه�ة األساس�ة لل���عة في معال�ة تغ�� ال��اخ وآثاره وال�اجة إلى معال�ة فق�ان ال���ع   )ج(
  ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ ����قة م��املة؛

تع��� ق�رة ع�ل ال����ن ل�� ال��� اإل���ل�ج�ة م� ال��اه�ة في ال����� م� ح�ة تغ�� ال��اخ ع� ����   )د(
خالل ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة وال���� مع ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث، ع� ���� ز�ادة م�ونة ال��ام اإل���ل�جي في 

  ؛��ام اإل���ل�جيفي ال�ائة م� خالل ال�هج القائ�ة على ال] XX[ب���ة ال تقل ع�  2030م�اجهة تغ�� ال��اخ ��ل�ل عام 
ت��� اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي واألم� الغ�ائي ال���ت�ة ع� تغ�� ال��اخ وتع��� ال����� وال����   )ه(

ما ال ] [في ال�ائة 30ح�الي [، 2030وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة، مع ت�ف��، ��ل�ل عام 
م� جه�د ال����� الالزمة ل��ق�� غا�ات اتفاق �ار��، مع اس���ال ال�����ات ال�ارمة  ]= XXX MT CO2 �قل ع�
  ؛لالن�عاثات
على األقل م� ال�ه�د ال�ام�ة إلى ز�ادة م�ونة ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة ] في ال�ائة 30[ت�ق��   )و(

وض�ان حف� أح�اض وخ�انات غازات ال�ف��ة  2030عام معال�ة اآلثار ال�ارة ل�غ�� ال��اخ ��ل�ل م� أجل  ال���وس�ل 
  ؛2050ل��� اإل���ل�ج�ة على ال���� ��ل�ل عام ا ل��اء ق�رة هاتع��� و 

  ؛ال��اخ، وت�ف�� ن�ائج ه�ه ال�ق���ات� ال��علقة لاع�ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة في األم�اه�ة  �ةتق��� إم�ان  )ز(
 ت���� تغ�� ال��اخ م� خالل ح�ةال���� مع تغ�� ال��اخ، وال�� م� م�ا�� ال��ارث، وال����� م�  ز�ادة  )ح(

خف� اآلثار ال�ل��ة ل�غ�� ال��اخ على ال���ع  2030ة، و��ل�ل عام �ال���� ال��� حل�ل إدارة ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة أو
  ؛]في ال�ائة[ب���ة  )ة��� اإل���ل�ج�وض�ان م�ونة ال( ةال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�

ع�ل األ��اف س�                                               ّ ال��اش�ة ال�ئ���ة لفق�ان ال���ع ال���ل�جي، فإن   ةال�افع الع�امل تغ�� ال��اخ ه� أح�   ّ أن   ��ا  )�(
 على ن�� ال���� م� خالل حف� ال��� اإل���ل�ج�ة واس�عادتها واس���امهاق�رتها على ة ال��� اإل���ل�ج�ة و م�ون� �ع� على ت

ت���قا له�ه الغا�ة، و . م���ام في ج��ع ال�ل�ان، وال س��ا م� خالل تق��� ال��ائف وال��مات ال�ي ت�ف�ها ه�ه ال��� اإل���ل�ج�ة
 ال�ل�ان ال��ق�مةال�� تق�مه  ����لال �ف ی���وس في ال�ائة ]XX[ب���ة  ةخ�مات ال��� اإل���ل�ج� مقابل ��ف�عاتال �ف ت���س

  ؛2030مل�ار دوالر أم���ي ��ل�ل عام ] XX[�� إلى ال�ل�ان ال�ام�ة س���ا ��ق�ار ال�� م� أجل
تغ��  ح�ةتغ�� ال��اخ وم�اه�ة ال���ع ال���ل�جي في ال����� م�  أمامتع��� م�ونة ال���ع ال���ل�جي   )�(

  ��� اإل���ل�ج�ة؛ال���ع ال���ل�جي واس�عادة ال ال��اخ وال���� معه وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل حف�
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 ح�ة تغ������ة في ال����� م�  ���رة ةلى ال��� اإل���ل�ج�ع القائ�ةهج    ُ ال�   م�اه�ة، ��2030ل�ل عام   )ك(

  ت�اب�� لل�� م� آثار تغ�� ال��اخ على ال���ع ال���ل�جي؛ على ل ال��اسات ال����ة ل�غ�� ال��اخا��شاال��اخ وال���� معه، و 
تع��� [تغ�� ال��اخ وال���� معه وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل  ح�ةفي ال����� م�  ��اه�ةال  )ل(

] = XXX MT CO2 ما ال �قل ع�[ 2030ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ال�ي ت�ف� ��ل�ل عام ] ال��� اإل���ل�ج�ة ع� ����
  ؛]أح�اض ال����ن [

تع��� ال��ونة وال�� م�  ��ة            ُ على ال���� �   اإل���ل�ج�ةل��� ات�ف�� حل�ل قائ�ة على ال���عة ل�ع��� ق�رة   )م(
  آثار تغ�� ال��اخ ووقف ت�ه�ر أح�اض وخ�انات غازات ال�ف��ة؛اله�اشة ت�اه 

هج                                                          ُ تغ�� ال��اخ وال���� معه وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل ال�   ح�ةال��اه�ة في ال����� م�   )ن(
على  ال�ل��ة ل�غ�� ال��اخ اآلثار ت���ال��� اإل���ل�ج�ة لل����ن األزرق، مع  القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل�

  ال���ع ال���ل�جي واألم� الغ�ائي وحق�ق ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛
                                                                  ُ                      ال��اه�ة في ال����� م� ح�ة تغ�� ال��اخ وال���� معه م� خالل ت���� ال� هج القائ�ة على ال���   )س(

س�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة و�دارة ال�ل�ث م� أجل ز�ادة م�ونة ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة وس�ل ال��� اإل���ل�ج�ة وا
م� جه�د ال����� الالزمة  ]= XXX MT CO2ما ال �قل ع� ] [في ال�ائة 30ح�الي [، 2030م� خالل ت�ف��، ��ل�ل عام 

على ال���ع  ال�ل��ة ل�غ�� ال��اخ اآلثار ، وت���ال�ارمة لالن�عاثاتاس���ال ال�����ات و ل��ق�� غا�ات اتفاق �ار��، 
  ؛ال���ل�جي واألم� الغ�ائي

ال��ونة وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� ز�ادة تغ�� ال��اخ وال���� معه، و  ح�ةال��اه�ة في ال����� م�   )ع(
ات ال�ي ت�ف� ال���ع ال���ل�جي �احال� ،2030ع� ���� ز�ادة، ��ل�ل عام  ةهج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�       ُ خالل ال�  

  األخ��؛ ةمع تع��� و�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�] في ال�ائة 50ح�الي [وت����مه على ن�� م���ام ب���ة 
 ح�ة في ال����� م� ة����  ���رةال��� اإل���ل�ج�ة  ةحف� واس�عاد جه�د ، م�اه�ة��2030ل�ل عام   )ف(

 ،الن�عاثاتلت�ف�� حل�ل لالس��ا�ة العال��ة ال�ل�ة ل�غ�� ال��اخ، واس���ال ال�����ات ال�ارمة مع ، تغ�� ال��اخ وال���� معه
  على ال���ع ال���ل�جي؛ ل�غ�� ال��اخ وت��� اآلثار ال�ل��ة

ّ  ال�أك� م� أن  ، االح�فا� ����ع م��ونات ال����ن ال���عي و 2030ض�ان، ��ل�ل عام   )ص( هج القائ�ة         ُ ج��ع ال�             
ال���ع ال���ل�جي  ال�ي ���� أن ت�الاآلثار ال�ل��ة  ت���� تغ�� ال��اخ وال���� معه ح�ة ����� م�لال��� اإل���ل�ج�ة لعلى 
  ؛وال���

تغ�� ال��اخ وال���� معه وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل تع���  ح�ةال��اه�ة في ال����� م�   )ق(
وال��ا��  ال���ة وال����ة �ة على ال�قافة، و�دماج ه�ه ال�ل�ل في ال��ا�� ال�����ةلى ال��� اإل���ل�ج�ة والقائع القائ�ةال�ل�ل 

لة ب�اس�ة اإلن�انال�����ة    ال���ع ال���ل�جي وال��ادة الغ�ائ�ة؛ ���� أن ت�ال ال�ي وت��� اآلثار ال�ل��ة      َّ                ال�ع� 
عه وال�� م� م�ا�� ال��ارث تغ�� ال��اخ وال���� م ح�ة، ال��اه�ة في ال����� م� ��2030ل�ل عام   )ر(

ال��� غ��ها م� �ة و ساسال��� اإل���ل�ج�ة األو ال��� اإل���ل�ج�ة ال���فة ال����ن وحف� واس�عادة  م� خالل ت���� ح�ا�ة
، ��ا في ذل� الغا�ات واألراضي ال���ة واألراضي ال���ة واألع�اب ال����ة وأش�ار ال�انغ�وف وال�عاب ال�����ة اإل���ل�ج�ة

ال���ع  ���� أن ت�ال ال�يس���ال ال�����ات ال�ارمة لالن�عاثات في الق�اعات األخ�� وت��� اآلثار ال�ل��ة ال�جان�ة ال�
  ال���ل�جي واألم� الغ�ائي؛
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 ال�اتج ع� األن��ة تغ�� ال��اخ ح�ةتع��� ال����� م� م� أجل ت�س�ع ن�اق ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة   )ش(
درجة م���ة،  1.5ل�� م� ز�ادة م��س� درجة ال��ارة إلى ُ      � ��ة ا 2030فعال م� ح�� ال��لفة ��ل�ل عام على ن��  ةال����

  .ج��ا �� م� ثاني أك��� ال����ن س���ا 12و 10لل�ص�ل إلى إم�انات ت���� ت��اوح ب�� 

  �ق��حةال��ی�ة اله�اف األ
إلى م����ات ض��لة ��ل�ل عام ��ا ��ل ي ال��ائ� ال����ة ال�ي ت�ث� على ال���ع ال���ل�جع�د خف�   )أ(

  م�اف��ها؛ الع�ل على ه�ه ال��ائ� و ح�وث � ال���ي وال�ولي ل��ع ������على ال ةد م��اف� � ��ل جهوذل� ب 2030
  ؛ في ال�ائة [XX] ال���ة ال����ة لألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ب���ة على خف�، ��2030ل�ل عام الع�ل،   )ب(
 األن�اعال�� م� ع�د ها اإلن�ان و ف� ����وقف انق�اض األن�اع ال�ي یعلى ، ��2030ل�ل عام الع�ل،   )ج(
  ؛ ال�ه�دة

واس�عادتها ت�ف�� ت�اب�� فعالة ل�قف ت�ه�ر أع�اد األن�اع ال�ه�دة �االنق�اض على ، ��2030ل�ل عام الع�ل،   )د(
مع إع�اء األول��ة إلج�اءات  واإل�قاء على ذل�، األن�اع ال���ة ل���عال��� اإل���ل�ج�ة ����قة م�ات�ة حالة حف� ال�ص�ل إلى و 

  ها على ه�ه اإلج�اءات؛ ؤ �قا ��قفاإلدارة العاجلة لألن�اع ال�ي ی
ها على ه�ه اإلج�اءات وال�ي ؤ �قا ��قف، لألن�اع ال�ي یاقع وخارجهات�ف�� إج�اءات اإلدارة ال���فة، داخل ال��   )هـ(

  تها ����قة أخ��؛ ال ���� ت����ها أو اس�عاد
اس���ار  ��قفلألن�اع ال�ي ی ح�� االق��اء، ،هاخارجو قع اال��  داخلس�اء  ت�ف�� إج�اءات اإلدارة ال���فة،  )و(

 ؛ال���� لل�ه�ی�ات ال��اش�ة لل���ع ال���ل�جيفق� م� خالل ها على ه�ه اإلج�اءات وال�ي ال ���� ت�ق�� اس�عادتها ئ�قا
 ةقان�ن�����قة ها واس���امها ب ت�اراالح�اد األن�اع ال��ات�ة و �� أن یم�  ��2030ل�ل عام ال�أك�   )ز(
  ؛ةوم���ام

تغ�� ال��اخ وال����  م� ح�ة آثار �����التع��� م�اه�ة ج��ع أن�اع الغا�ات في حف� ال���ع ال���ل�جي و   )ح(
  ال�ار�ة؛لها اع�أ و  ال�ع��ةاالتفا��ات وال���ك  ال�هام ���ج�معه، مع م�اعاة 

على األقل م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ه�رة، وت�ق�� ز�ادة ] في ال�ائة X[، اس�عادة ��2030ل�ل عام   )�(
  ؛��ث���ةاالت�ال والالق�رة على صا��ة في ال��احة و 

�امل ال��اني ال����� ال] م� خالل[االح�فا� �ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة وال���ة واس�عادتها،   )�(
اس���ام إدخال تغ���ات على  /]ال�ه�ی�ات ال�ي ی�ع�ض لها ال���ع ال���ل�جي ال�اج� ع� ال��اه ال�اخل�ة[ال�� ی��اول 

واالح�فا�  ��ث���ةالت�ال واللق�رة على از�ادة صا��ة في ال��احة وا �2030ق� ��ل�ل عام على أن ت�ر، اال��/األراضي
  ؛ال�ال�ة ل���ةاال��اة �ال��ا�� ال�ل��ة و 

ر اوال�� يضاواس�عادتها، وز�ادة م�احة األر  ���ةاإل�قاء على ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة وال  )ك(
اس���ام  ات على� �تغ� ��اول إدخالفي �ل ال����� ال��اني ال�امل ال�� یعلى األقل ] في ال�ائة 50[ ���ةب

�ل��ة ال��ا�� الاالح�فا� �و  ��ث���ةاالت�ال والالق�رة على ادة صا��ة في ال��احة و ز�على أن ت��ق� ��ل�ل ر، اال��/األراضي
ال��ا�� ال���ة في ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ل�� اأن�ا� ال��اة ُ    ن �� تأم�� حق�ق و [، ال�ال�ة���ة ال��اة الو 

  ؛]وال����ة
ال�����ة ل��اه الع��ة ال���ة وال����ة واج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة حف� ، على 2025، ��ل�ل عام الع�ل  )ل(

على م� ال��ائل ال���ه�رة، على األقل  ]في ال�ائة X[ ن��ةاس�عادة ال�ل��ة وال��اة ال���ة ال�ال�ة و ال��ا�� االح�فا� �، و ال�ال�ة
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��اب�� ال�ل��سة الم� خالل وذل� ل��ائل، ز�ادة في ال��احة والق�رة على ال��� ال��ث���ة ل ��2030ل�ل عام أن ی��ق� 

��احة الال�ي ات��تها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وز�ادة ال��اب�� ، ��ا في ذل� ال��علقة ��ف� ه�ه ل��� اإل���ل�ج�ة
  ر؛اال��/يضااألر ال�� ی��اول إدخال تغ���ات على في إ�ار ال����� ال��اني ال�امل على األقل  في ال�ائة 50 ب���ة

  ؛ة ال���ه�رة���م� ال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ة وال����ة وال] في ال�ائة X[ ن��ة اس�عادة  )م(
ال�راعة وت���ة األح�اء في إ�ار م� ال��ا�� ال�اقعة  في ال�ائة 100ض�ان أن ت�ار إدارة م���امة ب���ة   )ن(

ق�رة على ا�ات، و�صالح ال���ة على ن�اق واسع، وص�انة وتع��� الال�ائ�ة، مع ع�م وج�د ت���ل ج�ی� لل��ائل أو إزالة الغ
هج                                                         ُ ، وز�ادة الق�رة على م�اجهة تغ�� ال��اخ، م� خالل ت���� ال�  ةخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ن�� اإل���ل�جي، وت�س�ع ال��� 

في  50ال��اد ب���ة م�حلة �ع�  تقل�ل ه�ر الغ�اء وفق�ان ماو ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة؛ ���اد اإل���ل�ج�ة ال�را��ة و 
  ، م�ا ی���� مع ص�ة اإلن�ان وال����؛في ال�ائة 50ب���ة ��امج ال�غ��ة ال���ة العال��ة لخف� ؛ و ال�ائة

على األقل م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ه�رة، وت�ق�� ز�ادة ] في ال�ائة XX[، اس�عادة ��030ل�ل عام   )س(
  ؛"ال��� وال��ث���ةق�رة على صا��ة في ال��احة وال

  ا اإل���ل�ج�ة؛م�ث�ق��ه��ی� واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ه�رة، م�ا ���� دع� ت، ��2030ل�ل عام   )ع(
وغ��ها م� ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع  )KBAs(���ة م�ا�� ال���ع ال���ل�جي ال�ئ���ة [ح�ا�ة   )ف(

ال��ا��، وال�ي  أساس وغ��ها م� ت�اب�� ال�ف� الفعالة القائ�ة على] ل فعال وعادلال��ا�� ال����ة ���[ال���ل�جي م� خالل 
  ؛]ال��اه الع��ة، وال��ا�� ال���ة وال����ة[م� على األقل ] في ال�ائة 30[ن��ة  2030تغ�ي ��ل�ل عام 

وغ��ها م�  )KBAs(حف� واس�عادة وت�ث�� ���ة م�ا�� ال���ع ال���ل�جي ال�ئ���ة الع�ل �فعال�ة على [  )ص(
أساس ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع ال���ل�جي م� خالل ال��ا�� ال����ة وغ��ها م� ت�اب�� ال�ف� الفعالة القائ�ة على 

على ] في ال�ائة 30[ ن��ةم� ه�ه ال��اقع و على األقل ] في ال�ائة] 60[ ن��ةوال�ي تغ�ي  ��2030ل�ل عام وذل� ال��ا��، 
  .�ارمةال��ا�ة في إ�ار العلى األقل ] في ال�ائة 10[ ون��ةم� ال��ا�� ال���ة وال����ة األقل 

  االق��احات ب�مج األه�اف
  2و 1 اله�ف�� �مجب اق��اح

ال����� ال��اني في إ�ار  اضي وال��ارعلى األقل م� م�احة األر ] في ال�ائة 50[ن��ة ��ن ت، ��2030ل�ل عام 
ال�����ة لإلدارة ال���املة، وال�فا� على ال��اقع ذات األه��ة ال�اصة لل���ع ال���ل�جي م� على ن�اق ال��ا�� 

ال��� ال���ا��ة لل��اب�� ال�اصة �ال��ا�� ال����ة وغ��ها م� ال��اب�� الفعالة القائ�ة على خالل ال��ا�� ال����ة و 
] في ال�ائة 30[ ن��ةم� ه�ه ال��اقع و ل على األق] في ال�ائة 60[ ن��ة، وتغ�ي ما )OECMs(ال��ا�� أساس 

  .�ارمةال��ا�ة على األقل في إ�ار ال] في ال�ائة 10[ون��ة م� ال��ا�� ال���ة وال����ة، على األقل 
  7و 5اق��اح ب�مج اله�ف�� 
أن  ال�أك� م�، و واالت�ار بها ����قة غ�� قان�ن�ة ل��اد األن�اع ال���ة         ّ ، وضع ح�  ��2030ل�ل عام أن ی��، 
 �ةت����ها �فعال���� و ت�� ����قة م���امة ح�اد األن�اع ال���ة واالت�ار بها واس���امها ع�ل�ات ج��ع 
  .س�ل ال���ت���� م�ل ال�غ��ة و �ف�ائ�  على أن �ع�د ذل� على ال�اسلل�ائح واالل��امات ال����ة وال�ول�ة،  هاوام��ال
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  ")اح��اجات ال�استل��ة ) ("�اء(اله�ف ال�ق��ح إدراجه في الق�� 

                         ُ                                               لل���� مع تغ�� ال��اخ وال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة لل�� م� م�ا��  �ال���ة ج ���ة ال���ع ال���ل�جيادمإ  )أ(
ال��ارث في ال��اسات واالس��ات���ات ال����ة وال��ل�ة األساس�ة، ��ا في ذل� االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع 

  .ل��ارث��اجهة ال����� لع�ل�ات او  ،�ة لل���ع ال���ل�جي��لاالس��ات���ات وخ�� الع�ل الو ال���ل�جي، 
  تل��ة اح��اجات ال�اس م� خالل االس���ام ال����ام وتقاس� ال��افع  -�اء 

 11 إلى 7مل�� ال�ئ���� ال��ار��� ��أن الع�اص� ال��ه��ة لإل�ار والق�ا�ا ال�املة ال��علقة �األه�اف م� 

    ُ   واع� �� . اله�ف ال�ال� لالتفا��ةه� اله�ف ال�اني لالتفا��ة، ع� تقاس� ال��افع، و ه� �ح ف�ل االس���ام ال����ام، و    ُ اق�   -1
 .ی�د� إلى ال�ل� ب�� اله�ف��، ي، ��ا هغا�اتت���ع ال

ی�عل�  5 اله�ف�أن  اع��افوفي ال�ق� نف�ه، �ان ه�اك . 7 ه�فمع ال) أ(لف�ع م� ا 5 ه�ف���� دمج ال -2
 .�ال الع����� في اإل�اراإل�قاء على و����  ،�االس���ام ال����ام 7 ی�عل� اله�ف، في ح�� �االس�غالل ال�ف��

 .9و 6 اله�ف���ح أ��ا دمج    ُ اق�   -3

وع�م ال����� على الع�اص� ذات ال�لة  غا�اتال�فعي له�ه ال����عة م� ال ذ� ال����ر ��أن ال�����  ُ          أ ث��ت ش�اغل -4
و��ل� اإل�ار م� ه�ف م��� . ال���لة �ه) ب(والغا�ة م� أه�اف أ��ي  12اله�ف  إلى االس��اد ف�صة تف����ال�ف�، و 

  .ال���ع ال�راثي، و��ل� ه�ف ع� اتق�ال�لألن�اع، ��ا في ذل� ل

 .ض�� الغا�اتاس���ام األرقام ال��لقة  على فائ�ة أك�� م� تل� ال�ي ی���� عل�هااس���ام ال��� ال����ة  ���� ق� ی -5

 .وال���ل�ات ال�����مة في اإل�ار م� أجل ز�ادة ت�ض�ح ال�فا���إلى ت��ی� ال���د  ُ               أ ش�� إلى ال�اجة -6

 .خ�مات لل��ام اإل���ل�جي في اإل�ارب�صفه مفه�م ال��افع  معال�ة ُ                أ ش�� إلى إم�ان�ة -7

أن ��ق� ل�� م�افع أع�ب ع� ال�أی�� له�ه ال����عة م� األه�اف؛ غ�� أنه رؤ� أن الع��ان ض�� للغا�ة و����  -8
" االس���ام ال����ام"و�ف�ل اس���ام ص�اغة م�ل . ال���عة لل�اس ف���، ول�� أ��ا ال��افع لل�ف�، ولل���عة ولل�ل�ان

وت� اإلع�اب ع� ه�ا ال�أ� ع��ما �ال���ة لإل�ار �أك�له وخ��صا له�ه ". ال���ل على ال��ارد ال����ة وتقاس� ال��افع"و
 .فال����عة م� األه�ا

وص�اغ�ه، و���قف ذل� على ما إذا �ان س��قى �ه�ف أو س���ح غا�ة في  11و���� أن ی�غ�� ن�اق اله�ف  -9
 .اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي

ال�هج القائ� على ال��ام "غ�� مفه�م ���ل عام، و�ال�الي اق��ح اس���ام " ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة"مفه�م  -10
 .هامهي مفه�م " ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة"�ال���ة لآلخ���، و . التفا��ة ال�ع�وفةك��ء م� لغة ا" اإل���ل�جي

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 7اله�ف 
، ��ا في ذل� تع��� ال�غ��ة، واألم� الغ�ائي وس�ل 2030تع��� االس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة ال�� �ق�م م�افع ��ل�ل عام 

 X[ن��ة، وخ��صا ألك�� ال�اس ضعفا، وخف� ال��اع ب�� ال��� واألح�اء ال���ة ب���ة ] مل��ن  X[�قل ع� ال��� ل�ا ال 
  ]في ال�ائة
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  7الع�اص� ال��علقة �اله�ف 

وأشار  .ال��ة وال�غ��ة � ق��لت��اوز ن�اق االتفا��ة، م ق�ال�ي  ه�ف��أن ن�اق �ع� ع�اص� ال ش�اغلث��ت  ُ أ    -1
ال�غ��ة واألم�  �ا ���ف�ائ� اج��ا��ة واق��اد�ة وثقا��ة أوسع م� ف�ائ�ه �� ی���� على االس���ام ال����امآخ�ون إلى أن 
  .الغ�ائي وح�ه�ا

 ���ال��اع ب�� ال"ع�ضا ع� مفه�م " واألح�اء ال���ة ���ال�فاعالت ب�� ال"مفه�م م� األف�ل اس���ام  رئي أنو   -2
  ."واألح�اء ال���ة

  ".األن�اع ال���ة"���ارة " ال���ة ح�اءاأل" ��عاض ع� ��ارة  ُ        ُ أق� �ح أن �  و   -3
ال�ع�ضة لل�ه�ی� أو ���أن�ة، األن�اع ال��ل�ة واألن�اع ش�ه ال هاألن�اع ال���أن�ة، ��ا ف�لال ت��ل ال��غة ال�ال�ة و   -4

���ل�جي، ��ا في ذل� ال�غ��ة ال��ام اإل م�افع أ��ا ال�راعة ال�ائ�ة، ت�ف� وال�ي ال ت��رج ض��ال�ي ت�اجه خ�� االنق�اض 
  .ال س��ا لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةال�قا��ة،  ��افعوس�ل ال��� وال

ض�� ه�ه ال���ة،  ح�اءاألال��علقة ���احة الاالس���امات غ�� االس�هالك�ة لل���ع ال���ل�جي، م�ل  أن ت�ع������ و   -5
  .اله�ف

ال��اع ب��  أن �ف�ي خف� �����، على س��ل ال��ال،. غ�� مق��دة على ن�ائج ق� ی���� اله�ف، ��ا ه�،و   -6
  .ال��� واألح�اء ال���ة إلى إ�ادة ه�ه األخ��ة

  ".ال����عف��"ع�  ، ع�ضا"في أوضاع ه�ةاألش�اص ال�ی� �����ن " وردت اإلشارة إلى ��ارةو   -7
  .ال��ارة ی��اول ه�ا اله�ف م�ألة���� أن ك�ا   -8

  7ة اله�ف خ�ارات ل����� ص�اغ
 ��ح�ال�ي  ال��غ اللغ��ة م��لف وجهات ال��� ال���ادلة ��أنت�ض�ح ���ة  ف�عه�ا ال ال�ئ��ان ال��ار�انأع�   -1

ع�اص�  ألخ�ال��، بل ه� م�اولة  أ� تفاوض ��أن ال�ي ت��� ع�ها����ة ال وال �ع�� ذل�. ه�ه اله�فأث�اء م�اق�ة 
  .ال����� ل��اق�ات أخ��  ل��في االع��ار  ل����� ال��اغةإضا��ة 

/ االس���ام/ إدارة/ م���افع ال /حالة حف� ج��ع األن�اع /تع���/ ض�ان /االس���ار في تع��� االس���ام ال����ام  -2
/ ل��افع، ا��2030ل�ل عام �ق�م / ال��ارد ال���ل�ج�ة/ األن�اع ال���ة/ وت�ارة/ االس���ام ال����ام/ �أل�فال/ ال�قل���
 وخ��صا، ش��] مل��ن  X[ �قل ع�ال ��� ل�ا وس�ل ال/ ال��ة/ واألم� الغ�ائي تع��� ال�غ��ةا في ذل� ��/ وال��مات

و�دارة ال�فاعالت ب�� / وخف� ال��اع ب�� ال��� واألح�اء ال���ة، األك�� ضعفا/ �����ن في أوضاع ه�ةلألش�اص ال�ی� 
  /.في ال�ائة Xح�ا�ة ال���ع ال���ل�جي ب���ة / ،]في ال�ائة X[ ب���ة ال��اع/ ال���ة ح�اءواأل ���ال

   ��7أن اله�ف  مق��حات
على األقل، م�ا ی�د� إلى ] ال�ائةفي  X[ق�� االس���ام ال����ام ب���ة  ،، ی�داد ع�د األن�اع ال���ة��2030ل�ل عام   -1

  .ال��� واألح�اء ال���ةال��اع ب��  خف�ضعفا و  �اسألك�� ال وخ��صاس�ل ��� ال�اس، ت���� و  ��افعال ز�ادة
ال�غ��ة  ف�ها��ا  ��افع،أن ن��ة أك�� م� ال وض�انتع��� حالة حف� ج��ع األن�اع ال�ي �����مها ج��ع ال�اس   -2

  .ضعفا �اسال�ع�زة واألم� الغ�ائي وس�ل ال��� م�احة ألك�� ال
على األقل، وت���� س�ل  في ال�ائة Xاالس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة ب���ة  م�افعتع��� ، ��2030ل�ل عام   -3

  .، وخف� ال��اع ب�� ال��� واألح�اء ال���ةأوضاع ه�ةألول�� ال�ی� �����ن في وخ��صا ��� ال�اس، 
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ه� في تع��� ال�غ��ة واألم� اات�اذ ت�اب�� ل��ان االس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة ال�ي ت�، ��2030ل�ل عام   -4
  .وخ��صا ألك�� ال�اس ضعفاالغ�ائي وس�ل ��� ال�اس، 

ثقا��ا، و��اه� مع اإلدارة الفعالة /، ���ن اس���ام األن�اع ال���ة م���اما ب���ا واق��اد�ا واج��ا��ا��2030ل�ل عام   -5
�ل ة��اع ب�� ال��� واألح�اء ال���لل ُ    ، في رفا��ة اإلن�ان و�ع�ال ال�ق�ق، ��ا في ذل� ال�غ��ة ال�ع�زة واألم� الغ�ائي وس                                                                              

  .ال���، وخ��صا ألك�� ال�اس ضعفا
ه�ه  ز�ادة م�ف�عات��� و . لل�اس و��اه� في ال����ة ال����امة ���ل�جيی�ف� ال���ع ال���ل�جي خ�مات ال��ام اإل  -6

  . ، مع م�اعاة م��أ ال���ول�ات ال�����ة وال���ای�ة��2030ل�ل عام  امل�ار دوالر أم���ي س��� 50ال��مات ��ا ال �قل ع� 
ال�اس م� خالل ت�ف�� األم� الغ�ائي ����ها الف�ائ� ال�ي  ��ادةض�ان االس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة واالت�ار بها ل  -7

ة ����� ال�ال���ة للف�ات األك�� ضعفا، و الس��ا وال�غ��ة وس�ل ال���،  ��ل�ل عام [ال��اعات على ال��اة ال���ة     ّ   م� ح� 
2030.[  

على ، 2030، ��ل�ل عام الع�لام لألن�اع ال���ة، ��ا في ذل� االس���ام ال����ام ال�قل���، و تع��� االس���ام ال����  -8
، ال األش�اصم� ] في ال�ائةمل��ن  X[ ب���ة ال�غ��ة واألم� الغ�ائي وس�ل ال������ م���� �تف�ائ�، ��ا في ذل� تق�� 

  .س��ا �ال���ة ألك�� الف�ات ضعفا
  .ال���ة، ��ا في ذل� آل�ات ال��ا��ة ح�اءواأل ال���ال�فاعل ب�� أوجه تع��� اإلدارة ب��   -9

تع��� االس���ام ال����ام لألن�اع ال���لفة ال�ي ت�ف�، ل على �العمع م�اعاة اه��امات ال��ة ال��ات�ة وال��ائ�ة،   -10
  .، ال��مات، ��ا في ذل� ال�غ��ة ال�ع�زة واألم� الغ�ائي وس�ل ال�����2030ل�ل عام 

، ف�ائ�، ��ا في ذل� 2030، ��ل�ل عام �ق�ر في ت�س�ع وتع��� االس���ام ال����ام لل��ارد ال���ل�ج�ة ال�ي تاس���الا  -11
�ال���ة  ، ال س��اعلى األقلم� األش�اص ] مل��ن  XX[ ب���ةال�غ��ة واألم� الغ�ائي وال��ة وس�ل ال��� ت���� م���� 

  ].في ال�ائة XX[ة ب���ال���ة  ح�اءواأل ل���اال�فاعل ب�� أوجه  ةألضعف الف�ات و�دار 
  7له�ف ال�سائل ال��علقة �إ�ار ال��ف�� أو ال�ص� ل

  .واألح�اء ال���ة ���أث��ت م�ألة ب�اء الق�رات واس���ام ال�هج ال��ار��ة ل�ع� ت�ف�� خ�� اإلدارة ل�عال�ة ال�فاعالت ب�� ال

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 8اله�ف 
ال�فا� على االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي وتع���ه في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة وال��ارة األخ�� ل�ع� اإلن�اج�ة، 

] في ال�ائة 50[واالس��امة والق�رة على ص��د م�ل ه�ه ال���، مع خف� الف��ات في اإلن�اج�ة ذات ال�لة ��ا ال �قل ع� 
  ��2030ل�ل عام 

  8قة �اله�ف الع�اص� ال��عل
 خ��� األساس��ا في ذل�  ،���� م� ال��ض�حوم� ال��ور� تق��� المفه�م الف��ات اإلن�اج�ة ج��ا،  �فه�ل�   -1

. �اراإلتق��� �ل� ل��ف ه�ا ال�فه�م م� ، ت� اإلضافة إلى ذل�و� .في ال���د و���� إدراج ذل� .وال��ش�ات ذات ال�لة
  .�ان مف�ال ب�ال م� اإلشارة إلى اإلن�اجك� أن مفه�م االس���ام ال����ام   ُ وذ  
دمج ال�ع��� في ع�اص� اله�ف وت�س�ع ال��اق ل���ل ج��ع الق�اعات  ع� ���� 8اله�ف  م���ن ���� ت���� و   -2

  .ال�ي ت� ت�اولها في ال�هج ���ل األجل ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي
  .�ل�ج�ة أو ال�هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جيت��ل إج�اءات االس���ام ال����ام اس�عادة ال��� اإل�� ق�و   -3
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  .���� االع��اف �إسهام ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وصغار ال��ارع��و   -4
وال�ه�ج االب��ار�ة والقائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة وال��اجة إلى ال�راعة ال����امة واإل���ل�ج�ا ال�را��ة  أش��و   -5

  .و��ل� ج��ع أن�اع ال�راعة���ام األس��ة الع���ة ال�را��ة وال�راعة �اس
  8اله�ف ص�اغة  ل�����خ�ارات 

أث�اء  ��ح�ال�ي  ال��اغة م��لف وجهات ال��� ال���ادلة ��أنت�ض�ح ���ة  الق��ه�ا  ال�ئ��ان ال��ار�انأع�   -1
ع�اص� إضا��ة  ل��اعاةال��، بل ه� م�اولة  أ� تفاوض ��أن ال�ي ت��� ع�ها����ة ال وال �ع�� ذل�. ه�ا اله�فم�اق�ة 

  .ال����� إلج�اء م�اق�ات إضا��ة ع�� ل����� ال��اغة
في الق�اعات اإلن�اج�ة، ��ا في / االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي/ وض�ان/ حف� وتع���/ ��2030ل�ل عام   -2

ت���ة  /وال�ع�ی� وال���ة ال����ة وق�اعات ال����ع وال��ه�� وال��ةذل� ال�راعة والغا�ات وم�ای� األس�اك وال��احة وال�اقة 
� األس�اك ی��ا في ذل� م�ا/ وخاصة حف�ها في ال��قع،/ وغ��ها م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ارة/ ال�را��ة /األح�اء ال�ائ�ة

هج قائ�ة  ُ ن   ات�اع م� خالل/ ،ة ه�ه ال���إن�اج�ة واس��امة وم�ونض�ان / ز�ادة/ تع���/ ل�ع�/ وت���ة األح�اء ال�ائ�ة ال��ارة
االع��اف �ال��اه�ة الف���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وم�ارسات ال�ف� ل�غار / م اإل���ل�جياعلى ال��

 في ف��اتالتقل�ل مع / ضعفااألش�اص ال�ی� ه� في األوضاع األش�  ت��� اآلثار غ�� ال�ق��دة على/ ال��ارع��، و
  .على األقل ]في ال�ائة 50[ب���ة  2030ذات ال�لة ��ل�ل عام  اإلن�اج�ة
  ��8أن اله�ف  مق��حات

في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة وغ��ها م� ال��� اإل���ل�ج�ة  وتع���ه حف� االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي  -1
                                                                                      ُ                                 ال��ارة، ��س�لة ل��ادة اس��ام�ها و�ن�اج��ها وم�ون�ها م� خالل دع� ن�� ب�ور ال��ارع�� وال� هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي 

 X[ ب���ةله�ه األن��ة  ة����الل��احة ون�� الغ�اء ال�اصة �ال��ان األصل���، م�ا ی��� م� ا اإل���ل�ج�ة م�ل ال�را��ة
  .]في ال�ائة

في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة وغ��ها م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ارة  وتع���ه حف� االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي  -2
اإلدارة اإلن�اج�ة  ي إ�ارفم� ه�ه األن��ة على األقل ] في ال�ائة 50[ ن���هال�ع� إن�اج��ها واس��ام�ها وم�ون�ها ب��ادة 

  .2030وال����امة ��ل�ل عام 
وغ��ها م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ارة م� خالل ال�ف�  �هاوم�ون �هال����� إن�اج�ة ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة واس��ام  -3

  .��2030ل�ل عام على األقل ] في ال�ائة X[ب���ة ال����ام لل���ع ال���ل�جي  واالس���ام
 ال����رةاالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة األخ�� ل�ف� �� ال�راعة ال����امة تع�   -4

اإلن�اج�ة في ف��ات ال، ع� ���� تقل�ل �هاوم�ون �هال�ع� إن�اج�ة ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة ذات ال���ع ال���ل�جي واس��ام
  .على األقل ]في ال�ائة X[ ب���ة 2030ذات ال�لة ��ل�ل عام 

ال���ع ال���ل�جي وت���ع اس���امه ال����ام في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة وغ��ها م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ارة حف�   -5
م� أن��ة اإلن�اج ال����عة وال��نة وال����امة  ]ال����ات الغ�ائ�ة[م� إج�الي ] في ال�ائة XX[ ما ال �قل ع� ل��ان أن �أتي

  .ل�ل��ة اح��اجات ال�اس] تق��� أن��ة غ�ائ�ة ص��ة وم���امة[ � أجلم
تع��� االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي في ج��ع أن�اع ال��� ال�را��ة مع م�اعاة ض�ورة ض�ان األم� الغ�ائي   -6

  .على األقل] في ال�ائة 20[ة اإلدارة اإلن�اج�ة وال����امة ب��� في إ�ار 2030ال�راعة ��ل�ل عام م�ا ی��� وال�غ�و�، 



CBD/WG2020/REC/2/1 
Page 33 
 

� األس�اك وال�راعة ی، ت�� إدارة ق�اعات ال��ارد ال�����ة ال����دة ال�ئ���ة، ��ا في ذل� م�ا��2030ل�ل عام   -7
  .نهج قائ� على ال��ام اإل���ل�جيات�اع وت���ة األح�اء ال�ائ�ة وال��اجة ���ل م���ام م� خالل 

س���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي في الق�اعات اإلن�اج�ة، ��ا في ذل� ال�راعة ، ی�� تع��� اال��2030ل�ل عام   -8
ال����ة وق�اعات ال����ع وال��ه�� وال��ة ل�ع� إن�اج�ة ه�ه  ى� األس�اك وال��احة وال�اقة وال�ع�ی� وال��یوال��اجة وم�ا

  .اأش� ال��اقف ضعفت�ج� في ت ال�ي ق�اعالت��� اآلثار غ�� ال�ق��دة لو ال��� واس��ام�ها وم�ون�ها، 
حف� وتع��� االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة وغ��ها م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ارة   -9

  .على األقل] في ال�ائة 50[ب���ة  2030ل�ع� إن�اج�ة واس��امة وم�ونة ه�ه ال���، وتع��� اإلن�اج�ة ��ل�ل عام 
  8له�ف ال��علقة �إ�ار ال��ف�� أو ال�ص� لال�سائل 
ت��ف عل�ه م���ة األغ��ة ال�� م� أه�اف ال����ة ال����امة،  2اله�ف ت���ح إ�ار ال�ص� واإلشارة إلى م�ش�  ی�ع��

  .م� أه�اف ال����ة ال����امة 2-15اله�ف ، ب�ال م� لألم� ال����ة وال�راعة

  ول�ةعلى ال��� ال�ق��ح في ال���دة األ  9اله�ف 
  ش��] مل��ن  XXX[، تع��� ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ال�ي ت�ه� في ت�ف�� ال��اه ال���ة ل�ا ال �قل ع� ��2030ل�ل عام 

  9الع�اص� ال��علقة �اله�ف 
ل�هج القائ� على ال��ام ا"اس���ام    ُ   اق� �ح، و�ال�الي ةعام ���رةغ�� مفه�م  "ل�ل�ل القائ�ة على ال���عةا" مفه�مإن   -1

  .هامهي مفه�م  "ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة"فإن �ال���ة لآلخ���، و . ك��ء م� لغة االتفا��ة ال�ع�وفة" اإل���ل�جي
، اله�فعلى ن�اق أوسع في  إدراجهاكان ه�اك اق��اح ��أن الف�ائ� ال��ع�دة ل��مات ال��ام اإل���ل�جي ال�ي ����   -2

  .، م�ل ت�ف�� ال��اهف���ب�ال م� ال����� فق� على خ�مة واح�ة 
والق�ا�ا ذات ال�لة، م�ل ض�ان ���ة  "ال���فة"ب�ال م�  "اآلم�"�اس���ام ال��اه ال��ارة ی�عل� �ع� الق�ا�ا  كان  -3

  .ون���ة ال��اه
  .أك�� ش��ل�ة" األم� ال�ائي"مفه�م �ع�   -4
  .أث�� ت���� ال��ا�� ال�����ة �ع��� ���� إدراجه في اله�ف  -5
  .م�اعاة ال��انات ال����ة واالج��ا��ة االق��اد�ة ع�� اإلشارة إلى ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة����   -6
��أن ن�اق �ع� ع�اص� اله�ف ال�ي ���� أن ت��اوز ن�اق االتفا��ة، م�ل ال��انات ال����ة  ش�اغلأث��ت   -7

  .واالج��ا��ة االق��اد�ة
عق� األم� ال����ة الس�عادة ال���   ُ     ی ���هاإل���ل�جي والف�ص ال�ي ���� ال��� في اإلشارة إلى و�ائف ال��ام ا  -8

  .اإل���ل�ج�ة
  .أ��ا تع��� ال���ع ال���ل�جي في اله�ف وأث��  -9

  9اله�ف ص�اغة  ل�����خ�ارات 
 ��ح�ال�ي  ال��غ اللغ��ة م��لف وجهات ال��� ال���ادلة ��أنت�ض�ح ���ة  الق��ه�ا  ال�ئ��ان ال��ار�انأع�  -1

ع�اص�  ل��اعاةال��، بل ه� م�اولة  أ� تفاوض ��أن ال�ي ت��� ع�ها����ة ال وال �ع�� ذل�. ه�ا اله�فأث�اء م�اق�ة 
  .ال����� إلج�اء م�اق�ات إضا��ة ع�� ل����� ال��اغةإضا��ة 
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ل��ا�ة  وتع���ه يحف� ال���ع ال���ل�ج/   ُ                                ال� هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي/ تع��� ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة -2

ال�فا� على  م� أجل ض�ان/ ال�اخل�ةة اإل���ل�ج�ال��� م����عات ال��اه و و / واس�عادتها ال��� اإل���ل�ج�ة ذات ال�لة �ال��اه
/ على األقلفي ال�ائة  XX ب���ة/ ،��2030ل�ل عام / ��ادةال/ ال��اه�ة/ و�ائف وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي وتع���ها

على ش�� ] مل��ن  XXX[ ل�ا �ق�ب م� /ات �ا��ة ون���ة ج��ة����ال��اه / ت�ف�� األم� ال�ائي /آم�ة /�فةن�/ ل��ف�� م�اه
  .ع� ���� ض�ان ال�ف� واإلدارة ال����امة لل��� اإل���ل�ج�ة ال��علقة ����ة ال��اه وج�دتها/ األقل

  ��9أن اله�ف  مق��حات
ال��ام اإل���ل�جي في ال����� ال���ي الس�عادة وتع��� خ�مات هج القائ�ة على    ُ ال�   ُ    ت �مج، ��2030ل�ل عام   -1

، مع م�اعاة عق� األم� ال����ة الس�عادة ال��� ��افعوغ��ها م� ال م اإل���ل�جي، م�ل ت�ف�� ال��اه ال���فةوو�ائف ال��ا
  .اإل���ل�ج�ة

خالل ت���ع اس���ام ال�ل�ل القائ�ة على  م�تها واس�عاد هال�ع��� ح�ا�ة ال��� اإل���ل�ج�ة ذات ال�لة �ال��اه وحف�  -2
  .على األقل ش��] مل��ن  XXX[ ل���] ت�ف�� ال��اه ال���فة[ ،2030ال���عة ل��ف��، ��ل�ل عام 

ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ئ���ة ال�ي تق�م خ�مات أساس�ة ���ل خاص، ��ا في ذل� م� خالل  ُ    ح �دت، ��2030ل�ل عام   -3
  .، و��� ت�ف�� ال��اب�� الس�عادتها وص�نهاال�ل�ل القائ�ة على ال���عة

ات ، في ت�ف�� ال��اه ال���فة وت�ف�� ال��اه ����2030ال���عة ال�ي ت�ه�، ��ل�ل عام القائ�ة على تع��� ال�ل�ل   -4
م� ال��ا�� ذات األول��ة  ]في ال�ائة X[ ن��ةعلى األقل و ] في ال�ائةن��ة  مل��ن ش�� أو XXX[كا��ة ون���ة ج��ة ل��� 

  .إلن�اج الغ�اء
م� خالل  وت�ص�لها ل��� اإل���ل�ج�ة لل��اه الع��ةا ةت���� إدارة ال��اه الع��ة وح�ا�الع�ل على  ،��2030ل�ل عام   -5

  .ل��ا�� ال�����ةااإلدارة ال���املة لل��ارد ال�ائ�ة وت���� 
ض�انات اج��ا��ة و����ة ت�ه� في ف�ائ� م�ع�دة م�ل ال��اه واألم� تق��� ال���عة، مع القائ�ة على تع��� ال�ل�ل   -6

  .الغ�ائي، وال�� م� م�ا�� ال��ارث، وال���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م� آثاره
م� ال��� اإل���ل�ج�ة ال�ي ت�اه� في ت�ف�� ] في ال�ائة X[ ی�� إدارة ن��ةال�ل�ل القائ�ة على ال���عة، ����  تع���  -7

  .��2030ل�ل عام  ش�� على األقل] مل��ن  XXX[ل���  ���رة م���امة ��بم�اه ال
ت�ت�� األول��ات ، ت�ق�� اإلم�انات ال�املة لل�ل�ل القائ�ة على ال���عة، ��ا في ذل� م� خالل ��2030ل�ل عام   -8

رض وفي ال����ات لل����� األ في أن��ة اس���امع�ل ال����ن  ت�ق�ال�ي  تهاال��� اإل���ل�ج�ة واس�عاد ال��علقة ��ف�
  .وال��اهاألم� الغ�ائي  وص�ن وال���� ال���امل�� ل�غ�� ال��اخ، وال�� م� م�ا�� ال��ارث مع تع��� ال���ع ال���ل�جي، 

                                                     ُ                                             وتع��� ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة، وال�ع�وفة أ��ا �ال� هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي، وال��اه�ة،  ت���ع  -9
ش��، وفي ال�ق� نف�ه معال�ة فق�ان ال���ع ] مل��ن  XXX[، في ت�ف�� ال��اه ال���فة ل�ا ال �قل ع� ��2030ل�ل عام 

  .ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ وت�ه�ر األراضي
��� اإل���ل�ج�ة ال��علقة �ال��اه وح�ای�ها وص�نها واس�عادتها، ��ا في ذل� ال��ال والغا�ات واألراضي ال���ة ال حف�  -10

  .لل���ع اآلم�ة لل��بفي ت�ف�� ال��اه  ،��2030ل�ل عام ، وال����ات واألنهار وتع��� ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ال�ي ت�اه�
ل�ل ال�����ة إلى ال���عة ل�عال�ة ال����ات ال������ة، ��ا في ذل� ال��مات ، زاد اع��اد ال���2030ل�ل عام   -11

في  X[ال��علقة �ال��اه و�ن�اج الغ�اء واألل�اف وأن��ة اإلن�اج وال����ة االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�� م� م�ا�� ال��ارث ب���ة 
  .ل�الح ف�ائ� �ل ال�اس] ال�ائة
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                  ُ                                                        ����عات ال��اه وال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة وتع���ها ل��ف�� ال��اه ، ال�فا� على م��2030ل�ل عام   -12
  .ش��] مل��ن  X[ فائ�ةال���فة وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي األخ�� ل

 ب���ة ،2030ال�فا� على ال��� اإل���ل�ج�ة ل�����عات ال��اه وال��اه ال�اخل�ة وتع���ها، ح�ى ت���، ��ل�ل عام   -13
]XX على األقل م� ت�ف�� ال��اه ال���فة] �ائةفي ال.  

  9له�ف ال�سائل ال��علقة �إ�ار ال��ف�� أو ال�ص� ل
  .م� أه�اف ال����ة ال����امة 2-�6اله�ف  ال�ص����� أن ی�ت�� إ�ار  -1
ال��� وال��اب ن�ع ح�� م��فة ال�ق�م ال���ز في األه�اف  ل�ع�فةب�انات م��فة إل�ار ال�ص�  ت��ف����� أن  -2

  .، إلخ�ل األوضاع اله�ة فياألش�اص ال���فة /والف�ات

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 10اله�ف 
، تع��� ال��افع م� ال��احات ال���اء لغ�ض ال��ة وال�فاه، وخ��صا ل��ان ال��ن، مع ز�ادة ن��ة ��2030ل�ل عام 

  على األقل] ائةفي ال� 100[ال�اس ال�ی� ��ل�ن إلى م�ل ه�ه ال��احات ب���ة 
  10الع�اص� ال��علقة �اله�ف 

 .أث��ت الق�ا�ا ال��علقة �ال�ع��� واالس�عادة �ع�اص� لله�ف -1

و�ال��ل، ���� . و���� أن ���ل اله�ف ع�اص� ال����ة، وال���، وال���ة، وم�� ال��ا�� والف�ص لل����� ال��اني -2
ت�ف�� ال���ل للف�ات ال���ومة، والفق�اء في ال��ا�� أن ���ل اله�ف أ��ا ع�اص� إم�ان�ة ال���ل، ��ا في ذل� 

 .وت� تق��� م�ال ل��ش� قائ�. ال����ة، وال��اء وال��اب، على األماك� ال���اء

 .ب����ة ال��احات والف�صة له�ه األن�اع م� أجل ث�اء األن�اع ةوأث��ت الق�ا�ا ال��علق -3

ة خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة �ال��افع ال��ع�دة لل��احات و���� أن ���ن اله�ف أوسع ن�اقا، مع االع��اف ���اه� -4
ال���اء م�ال م�اه��ه في الق�رة على ال���د، وال���� مع تغ�� ال��اخ، وال�� م� م�ا�� ال��ارث، وت�ه�� م�اه الع�اصف 

ك�ا ت� ذ�� ). مةب م� أه�اف ال����ة ال����ا- 11خ��صا اله�ف (م� أه�اف ال����ة ال����امة  11وال��اه�ات في اله�ف 
 .م�افع أخ�� م�ل ال��افع االج��ا��ة اإل���ل�ج�ة، واالج��ا��ة االق��اد�ة وال���ع ال�قافي وال���ل�جي

 .وأث�� أ��ا مفه�م ال��احة اإل���ل�ج�ة القائ�ة على ال���عة في ال��ا�� ال����ة -5

 .ال������، �ع��� لله�ف ، ال�� ���� ل���ل ال��ان غ��"م�ا�� االس���ان"و���� اس���ام مفه�م  -6

و���� أن ���ن لله�ف ت����ا أق�� على ال���ع ال���ل�جي في ال��ا�� ال����ة وعلى م�افع ال��احات ال���اء  -7
 .ل�ع��� ال���ع ال���ل�جي ول�ف�ه

 .وأث��ت �ع� الق�ا�ا ����ص إدراج األن�اع ال��ل�ة، واألح�اء ال���ة وال��افع لل���عة -8

، م�ل ال����ات، واألنهار، والق��ات، وال��احل، واألراضي ال���ة "ال��احات ال�رقاء"ف و���� أن ���ل اله� -9
ك��احات مف��حة في ال��ا�� ال����ة ت���ع "واإلشارة إل�ه " ال��احة ال���اء"و���� ت�س�ع ن�اق مفه�م . وال��ا�ئ

 ".�ال�المة اإل���ل�ج�ة

 .ل��لي �ع�اص� له�ا اله�فوأث�� أ��ا دور ال��ن واإلج�اءات على ال����� ا -10

وأث��ت الق�ا�ا ال��علقة ب�ور ال��ا�� ب�� ال��ا�� ال����ة وال��ا�� ال����ة وال��احات ال���اء ال�ي ت�ت�� �ال���  -11
 .اإل���ل�ج�ة ال�����ة
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 .1وأث��ت ال�اجة إلى ه�ا اله�ف �ه�ف قائ� ب�اته أو ال��ار �إدراجه في اله�ف  -12

  10 خ�ارات ل����� ص�اغة اله�ف
أع� ال�ئ��ان ال��ار�ان ه�ه الق�� م� أجل إ�هار ال��ادالت ال���لفة ��أن إم�ان�ات ال��اغة ال�ي أث��ت خالل   -1

وال �ع�� ذل� ن���ة أ� مفاوضات ��أن ال��، بل ب�ال م� ذل� جه�ا لل��� في ع�اص� إضا��ة . م�اق�ة ه�ا اله�ف
  .ل����� ال��اغة في ال����� ل��اق�ات أخ�� 

ال��ا�� ال����ة / وال�رقاء/ ال���اء/ ال�ف��حة ال����عة ب��ل�ج�ا ال��احاتن��ة /تع��� م�افع ��2030ل�ل عام   -2
/ ع� ����/ ،وخ��صا ل��ان ال��ا�� ال����ة، م� أجل ال��ة وال�فاه/ وال���ات اإل���ل�ج�ة/ مع ال�المة اإل���ل�ج�ة

ل��ل ه�ه / م��او� /وص�ل ل���ة م� ال�اس مع ��2030ل�ل عام / ��ل�ج�ةث�اء األن�اع، وت�ف�� خ�مات ال��� اإل�/ ز�ادة
  .وم�� ال��ا�� ب�� ال��احات في ال��ا�� ال����ة وال��ا�� ال����ة على األقل] في ال�ائة 100[ب���ة / ال��احات
  ��10أن اله�ف مق��حات 

دقائ� س��ا  10م��ا أو �ع�  400م��  م� س�ان ال��ی�ة على] في ال�ائة 100[، ���ن ما ن���ه ��2030ل�ل عام  -1
 .على األق�ام م� م���ه أو م���ة �����ة

حف� وتع��� ن���ة، وم��، وت�ا�� وال��ز�ع ال��اني لل��احات ال���اء في م�ا�� االس���ان ال�ي تع��� مه�ة  -2
] في ال�ائة XX[ه ال��احات ب���ة لل���ع ال���ل�جي، وال��ة وال�فاه وز�ادة ن��ة ال�اس ال�ی� ی���ع�ن �ال�ص�ل إلى م�ل ه�

 ).��2030ل�ل عام (على األقل 

ح�ا�ة واس�عادة وز�ادة ال���ع ال���ل�جي في ال��ا�� ال����ة، ��ا في ذل� ع� ���� ت���� ال��احات ال���اء  -3
، ز�ادة ن��ة 2030في ال��ا�� ال����ة، م� أجل تع��� م�افعه ل��ة اإلن�ان ورفاهه، وتغ�� ال��اخ، وال���� و��ل�ل عام 

 .على األقل) في ال�ائة 100[ال�اس ال�ی� ل�یه� وص�ال م��او�ا ل��ل ه�ه ال��احات ب���ة 

، ت��� ن��ة ال��احات ال���اء م� أجل ال��ة وال�فاه، وخ��صا ل��ان ال��ا�� ال����ة، ��2030ل�ل عام  -4
 .على األقل] في ال�ائة 100[ب���ة 

���اء م� أجل ال��ة وال�فاه، وخ��صا ل��ان ال��ا�� ال����ة، مع ز�ادة تع��� ال��افع م� ال��احات ال -5
على األقل وم�� ] في ال�ائة 100[ن��ة ال�اس ال�ی� ل�یه� وص�ال م��او�ا ل��ل ه�ه ال��احات ب���ة  ��2030ل�ل عام 

 .ال��ا�� ب�� ال��ا�� ال����ة وال��ا�� ال����ة

جي في ال��ا�� ال����ة ��ا في ذل� ع� ���� تع��� ال��افع م� ال��احات ت���� وح�ا�ة واس�عادة ال���ع ال���ل�  -6
ن��ة ال�اس ال�ی� ���ل�ن على م�افع م�ل ه�ه ال��احات  2030ال���اء م� أجل ال��ة وال�فاه، مع ز�ادة ��ل�ل عام 

 .على األقل] في ال�ائة 100[ب���ة 

ء ال����عة ب��ل�ج�ا م� أجل لل��ة وال�فاه، وخ��صا تع��� م�افع ال��احات ال���اء وال�رقا ��2030ل�ل عام  -7
ل��ان ال��ا�� ال����ة، ع� ���� ز�ادة ث�اء األن�اع، وتق��� خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ف�ال ع� م��قة م�ل ه�ه ال��احة 

 .على األقل] في ال�ائة 100[ل�ل ش�� ���الي 

  10له�ف ال�سائل ال��علقة �إ�ار ال��ف�� أو ال�ص� ل
  .أن ���ن رص� ه�ا اله�ف م�ت��ا �ع�د ال��ارات له�ه األماك� ����
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  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 11اله�ف 
ض�ان أن ال��افع م� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة بها ی�� تقاس�ها على ن�� عادل وم��ف، م�ا 

  2030ز�ادة في ال��افع ��ل�ل عام ] X[ی�د� إلى 
  11الع�اص� ال��علقة �اله�ف 

ق�ل إن االس���ام ال����ام وتقاس� ال��افع ه�ا اله�ف ال�اني وال�ال� لالتفا��ة، على ال��الي، فه�ا ����قان أه�افا  -1
دة وعل�ه، ی��غي أن ���نا أك�� �ه�را في ه��سة اإل�ار، و���قان مع ن���ة ال�غ��� على ال��� ال�ارد في ال��� . قائ�ة ب�اتها

 .األول�ة

 . ُ                                                                أ ث��ت ال�اجة إلى ال����� ب�� ال��افع ال�ق��ة وال��افع غ�� ال�ق��ة -2

 .واله�ف م���ران على ح� ال��اء وفي ه�ا ال�ق�، �ان� الغا�ة .تق���ا و���ل� ذل� ال��ش�� 11الغا�ة هاء هي نف� اله�ف  - 3

 .� عل�ها ���رة م��ادلة  ُ                                                              اق� �ح إدراج مفا��� م� ق��ل ال��افقة ال���قة ع� عل� وال��و� ال��ف -4

 . ُ                                           أ ث��ت ال�اجة إلى ز�ادة ال��افع ل�ل�ان ال���أ -5

 .ال ���� ف�ل تقاس� ال��افع ع� ت���� ال���ل على ال��ارد ال����ة واس���امها وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة -6

 .و��عل� اآلخ� ب�قاس� ال��افع ب��ادة ال��افع ، على أن ی�عل� أح�ه�ای��غي أن ���ن ه�اك وزن م��او� ب�� ع���� اله�ف - 7

ث�ة اف��اض ی���ل في أنه في ج��ع ال�االت ���ن االس���ام األك�� أف�ل، وه�ا ل�� ه� ال�ال دائ�ا، مع األخ�  -8
في ال���ان أن ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ق� ال ت�غ� في تقاس� ج��ع ال��ارد ال����ة وما ی�ت�� بها م� معارف 

 .أجل األغ�اض ال��ار�ةتقل���ة، م� 

���ج� االتفا��ة، ���ن الغ�ض م� اله�ف ال�ال� ه� تع��� ت�ق�� اله�ف�� األول��، وه�ا ال�ف� واالس���ام  -9
 .ال����ام

 .تفع�ل تقاس� ال��افع ���� أن ی�� م� خالل إن�اء ص��وق عال�ي ل�قاس� م�افع ال���ع ال���ل�جي -10

وه�اك ثالثة ع�اص� م�جهة ن�� ت�ق�� ال��ائج ���� ال��� . �� ����ه�اك حاجة إلى إعادة ص�اغة اله�ف على ن -11
ت���� ال���ل؛ وتع��� اس���ام ال��ارد ال����ة وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة؛ وتقاس� ال��افع ���ة دع� اله�ف�� : ف�ها

 ). ال�ف� واالس���ام ال����ام(اآلخ��� لالتفا��ة، وه�ا 

 .لل��ارد ال����ة" م����ما"و" مق�ما"�االل��ام ل�قاس� ال��افع، ���� أن ���ن أ� بل�   ُ                       أ ث�� أ��ا أنه ���ا ی�عل� -12

 .���� ت�س�ع ن�اق تقاس� ال��افع ل���ل ال��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال���ل�ج�ة -13

� وال��اد األخ�� ی���ل ن�اق تقاس� ال��افع داخل االتفا��ة في ال��ارد ال����ة على ال��� ال���د في اله�ف ال�ال -14
 .ذات ال�لة في االتفا��ة

س��� ت�اول ت�ض�ح معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي والق�ا�ا ذات ال�لة في ع�ل�ة م�ف�لة أن�أها م�ت�� األ��اف، ��ا  -15
 .في ذل� الع�ل�ات غ�� ال�س��ة

ال��ان ح�ى ��ف��ن غال�ا ما ی���� ال���ع ال���ل�جي في م�ا�� ���دها الفق�؛ ول�ل� س��ه� ال��افع إلى ه�الء  -16
 .ال���ع ال���ل�جي
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  11خ�ارات ل����� ص�اغة اله�ف 

أع� ال�ئ��ان ال��ار�ان ه�ه الق�� م� أجل إ�هار ال��ادالت ال���لفة ��أن إم�ان�ات ال��اغة ال�ي أث��ت خالل   -1
في ع�اص� إضا��ة وال �ع�� ذل� ن���ة أ� مفاوضات ��أن ال��، بل ب�ال م� ذل� جه�ا لل��� . م�اق�ة ه�ا اله�ف

  .ل����� ال��اغة في ال����� ل��اق�ات أخ�� 
ال�ق��ة وال��افع غ��  ال��افع وأن /ت���� ال���ل على ال��ارد ال����ة وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ةض�ان   -2

ال��ارد / معارف تقل���ةوما ی�ت�� بها م� ال��ارد ال����ة ����ع أش�الها /،ال�اج�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ةال�ق��ة 
، ���ج� ال��و� ال��ف� عل�ها ���رة م��ادلة، مع ال�ل�ان ال�ق�مة تقاس�ها على ن�� عادل وم��ف/ ز�ادتها و ی��ال���ل�ج�ة 

وز�ادة في تقاس�  في ال��افع] X[ز�ادة ��ق�ار  2030م�ا ی��ج ع�ه ��ل�ل عام أو ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، /و
  .�افع لغ�ض حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����امتل� ال�
  ��11أن اله�ف  مق��حات

ض�ان أن ال��افع م� اس���ام ال��ارد ال����ة �أ� ش�ل م� األش�ال، وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة، ی�� تقاس�ها  -1
في ] X[ز�ادة ��ق�ار  �2030ل عام على ن�� عادل وم��ف، ���ج� ال��و� ال��ف� عل�ها ���رة م��ادلة م�ا ی��ج ع�ه ��ل

 .ال��ار�ة في ال��افع ب�اس�ة بل�ان ال���أ وال���ع ال���ي وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

�ة س�ل��م ���ان أن ال��افع ال�ال�ة م� اس���ام ���األ��اف م� ال�ل�ان ال��ق�مة ال�ي هي م����م�� لل��ارد ال -2
ألش�ال، ��ا في ذل� معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي، ی�� تقاس�ها على ن�� عادل وم��ف، مع ال��ارد ال����ة، �أ� ش�ل م� ا

 .2030بل�ان م��أ ال��ارد ال����ة ��ل�ل عام 

مل�ار دوالر أم���ي  ���50لغ ال �قل ع�  2030ص��وق عال�ي ل�قاس� ال��افع س��� تفع�له �ال�امل ��ل�ل عام  -3
 .ان م��أ ال��ارد ال����ةل��ف�� ت�ت��ات تقاس� ال��افع مع بل�

ض�ان أن ال��افع م� اس���ام ال��ارد ال���ل�ج�ة وال����ة، وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة، ی�� تقاس�ها على ن��  -4
 .2030في ال��افع ��ل�ل عام ] X[عادل وم��ف، م�ا ی��ج ع�ه ز�ادة ��ق�ار 

د ال����ة، وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة، ی�� تقاس�ها ض�ان أن ال��افع ال�ق��ة وغ�� ال�ق��ة م� اس���ام ال��ار  -5
 .2030في ال��افع ��ل�ل عام ] X[على ن�� عادل وم��ف، م�ا ی��ج ع�ه ز�ادة ��ق�ار 

ض�ان أوجه ال�آزر مع ال���ك العال��ة األخ�� ��أن تقاس� ال��افع وأن ال��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد  -6
ال���ل�ج�ة، وما ی�ت�� بها م� معارف تقل���ة، ی�� تقاس�ها على ن�� عادل وم��ف، اس��ادا إلى ال��افقة ال����ة، وال��ارد 

 .2030في ال��افع ��ل�ل عام ] X[ال��ة وال���قة ع� عل�، ألص�اب ال�ق�ق وأص�اب ال�عارف، م�ا ی��ج ع�ه ز�ادة ��ق�ار 

وما ی�ت�� بها م� ) ال���ات، واألن�اع، وال��� اإل���ل�ج�ة(جي ض�ان أن ال��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال���ع ال���ل�  -7
معارف تقل���ة، ی�� تقاس�ها على ن�� عادل وم��ف، اس��ادا إلى ال��افقة ال��ة وال���قة ع� عل�، ألص�اب ال�ق�ق 

 .، ��ا في ذل� ما ی�جه ن�� ال�ف�2030وأص�اب ال�عارف م�ا ی��ج ع�ه ز�ادة في ال��افع ��ل�ل عام 

ة وال���� مع ال��اخ ��م�ة �ال��ة الع�ت��ال� ��افعم� اس���ام ال��ارد ال����ة، ��ا في ذل� ال ��افعأن ال ض�ان -8
 .��افعفي ال] X[إلى ز�ادة  2030ها ���ل عادل وم��ف، م�ا ی�د� ��ل�ل عام �ادلواألم� الغ�ائي وال�عارف ال�قل���ة، ی�� ت

معل�مات ال��ل�ل  ال�ق��ة م� اس���ام ال��ارد ال����ة �أ� ش�ل، ��ا في ذل�ض�ان تقاس� ال��افع ال�ق��ة وغ��  -9
وال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة، ���ل عادل وم��ف مع بل�ان م��أ ه�ه ال��ارد ال����ة وال�ع�ب األصل�ة  ال�ق�ي
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، م�ا ی�ف� ح�اف� لل�ف� م� ��2030ل�ل عام ] في ال�ائة X[ب���ة  ��افعوال����عات ال��ل�ة، م�ا ی�د� إلى ز�ادة في ال
 .خالل االس���ام ال����ام

ض�ان ال���ل على ال��افع وتقاس�ها العادل وال���ف م� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة،  -10
 .��ل�جيال����ام لل���ع ال� ��امم� ال��افع ال�����ة لل�ف� واالس�] في ال�ائة X[إلى  ��2030ل�ل عام  ی�د�م�ا 

�ة وال�عارف ال�قل���ة ذات ال�لة ���ل عادل ���م� اس���ام ال��ارد ال ��افع، ی�� تقاس� ال��2030ل�ل عام  -11
  .وم��ف

  11ال�سائل ال��علقة �إ�ار ال��ف�� وال�ص� لله�ف 
��ل القابل�ة لل��اس ت���ا وت. ت��اج الق�ا�ا ��أن ����ة ��اس ال��ادة في ال��افع وال��افع ال��قاس�ة إلى ال��� على ن�� وث��

  .� ال��افع ال�ق��ة وغ�� ال�ق��ةم� ح�� ال��افع ال�ق��ة وال��افع غ�� ال�ق��ة له�ا اله�ف، و��ع�� وضع آل�ة ل�ق��

  وحل�ل لل��ف�� وال�ع���أدوات   -ج�� 

  واالق��احات ال�ق�مةال�املة ال�قا� 
، ل�ي ت��� ف�ها )ج(ل�ح� أن الع�ل�ات ال�ق��ة ال�ار�ة تع�ل على ت�ق�� الع�ی� م� األه�اف ال�اردة في الق�� دال -1

  .، وس���ن م� ال�ف�� ع�م اس��اق ه�ا الع�لفي اج��اعها ال�ال�في نها�ة ال��اف اله��ة الف���ة لل��ف�� 
  :يفي ه�ف واح� ���ن ن�ه ��ا یل 14-�12ح دمج األه�اف    ُ اق�  و  -2

واس��ات���ات وح�ا�ات ال�� م� الفق�،  ،وع�ل�ات ال����ة ،تع��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي
وت���� تق���ات ب���ة اس��ات���ة شاملة لل���ع  2030وض�ان ت��ی� خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وتق���ها ��ل�ل عام 

  .شامال ت���قاال���ل�جي وتق���ات األث� ال���ي 
 .، أو ر��ا دم�ه�ا17و 14اله�ف��  ال�ق��� ب���ح أ��ا     ُ واق�   -3

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 12اله�ف 
ال���ع ال���ل�جي، وض�ان أن ت��ن ال��اف�، ��ا في ذل� ال��اف� � ال�ي ت�� أك��اإلعانات  و�لغاء، إصالح ال��اف�

  2030 ��ل�ل عام، إ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع ال���ل�جياالق��اد�ة وال������ة العامة وال�اصة، إما 
  12اله�ف ال��علقة �ل��اق�ة لال��ار��� ال�ئ���� مل�� 

وأال ی��اجع في ال���ح وراء  ی��� �ق�ة أك��وق�ل إن اله�ف ��� أن . أع�ب ال����ون ع� دع�ه� العام له�ا اله�ف -1
ون أن إلغاء ج��ع اإلعانات ال�ارة خالل عق� م� ال�مان ل� ��� والح� آخ�  .م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 3 اله�ف
  .      ً واق��ا  

 �ح أن �أخ� اله�ف في االع��ار ال��وف االق��اد�ة ال����ة، و���ة ت�ق�� ال�ع� ال���ادل، الع�ل�ات ال�ول�ة   ُ اق�  و  -2
  .ال���ل�جي لل���ع أ��يم� أه�اف  3في اله�ف  ال��غة ال�اردةفي ه�ا ال��د، ���� اس���ام و . األخ�� 

واس���امه  ل���ع ال���ل�جياه� ال��اع�ة في حف�  هت�ض�ح أن الغ�ض م�ص�اغة اله�ف ت��اج إلى  أن وأش�� إلى -3
  .ال����ام

�ع�ل �ع���، ال�� الم� ال�هج االس��ات��ي ���ل األجل ��أن  2 ص�غة الغا�ة���� ال��� في  ك�ا أش�� إلى أنه -4
 .�ع���الغ�� ال�س�ي ال�ع�ي �الف��� االس��ار� على وضعه حال�ا 
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واق��ح أ��ا . ال�أك�� على ال�اجة إلى تع��� ت�اب�� حاف�ة إ��اب�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام وج��  -5

ة ت��ی� إلعانات ال�ارة، ���ار ���ل األجل، أو إعادال���� لال��ارد ال�ي ت� ت�ف��ها ع� ����  أنه ی�ع�� إعادة ت�ج�ه
  .ها وت���لها له�ا الغ�ضالغ�ض م�

أك�� ت�جها ن�� الع�ل، على س��ل ال��ال أن ���ن ع�ل�ة و �ق�ر أك�� م� الاله�ف  ل�ي ی���إرشادات  و��ع�� وضع -6
و��ع�� أن ی���� . الل���ع ال���ل�جي و����ة ��اسه ةضار  ��عل اإلعانة ما ��أنهج ال������ة، أو                           ُ ��أن اآلل�ات الفعالة أو ال�  

  .ت��ی� اله�ف م�حلة
  .ال�زارات األخ��  و�ش�اك، ة �أك�لهاال���م على ن�اق���ل� ت�ف�� اله�ف ات�اع نهج و  -7
  .إصالح ال��اف� عادلة ال�اج�ة ع� ع�ل�ة��� أن ت��ن ال���الت و  -8
  .و�ل�م ت���� أوجه ال�آزر مع األه�اف ذات ال�لة في إ�ار أه�اف ال����ة ال����امة -9

الع�ل�ات ال�ار�ة األخ��،  وذل� ����م��دة م�ل ال�راعة وم�ای� األس�اك،  إلى ق�اعات اإلحالةاق��ح ال�ع� و  -10
  .ع�م ال��ام ب�ل�آخ�ون ال�وحة ل����ة ال��ارة العال��ة، ب���ا ف�ل  خ�ةفي إ�ار ال�ار�ة م�ل ال�فاوضات 

ه��ة ال��اف� ال�اصة، ألنه س���ن خارج اخ��اص األ��اف، في ح�� أب�ز آخ�ون أ  في إدراجال�ع�  وش�� -11
 .الق�اع ال�اص

  . ً ا  ض�ر ‘ األك��’�ح أن ی��� ت���� ه�ا اله�ف على اإلعانات ال�ارة، ول�� فق� اإلعانات     ُ واق�   -12
  اق��احات ��أن ص�اغة ال��

ال���ع ال���ل�جي، وض�ان أن ت��ن ال��اف�، ��ا في ال�ي ت�� � أك��ال�ي ت��  اإلعاناتو�لغاء إصالح ال��اف�،  -1
  .��2030ل�ل عام ، وال������ة العامة وال�اصة، إما إ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع ال���ل�جي ذل� ال��اف� االق��اد�ة

تع��� ال��اف� اإل��اب�ة ل����ع مع  �ال���ع ال���ل�جي،ال�ي ت��  األك�� ض�را اإلعاناتو�لغاء إصالح ال��اف�،  -2
ال������ة العامة وال�اصة، إما م�ای�ة أو إ��اب�ة ال��اف� االق��اد�ة و ت��ن  ض�ان أن ال�ف� واالس���ام ال����ام ع� ����

  . ��2030ل�ل عام لل���ع ال���ل�جي 
ض�ان أن ت��ن ال��اف�، ��ا في ذل� ال��اف� و  ال���ع ال���ل�جي،ال�ي ت�� � اإلعانات ال��اف� أو إلغاءإصالح  -3

  .��2030ل�ل عام ، ال���ل�جيإ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع إما االق��اد�ة وال������ة العامة وال�اصة، 
 تق�م س��عإح�از  ال���ع ال���ل�جي، وض�انال�ي ت�� �اإلعانات،  إلغاء ��ا في ذل�ال��اف�،  و�لغاء�صالح و  ت��ی� -4
ك��  ��2030ل�ل عام ، ، إما إ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع ال���ل�جيالعامة وال�اصة االق��اد�ة وال������ة ال��اف�ت��ن أن و 

  .أق�ى
�ال���ع ال���ل�جي، ال�ي ت�� أك��  اإلعانات و�لغاءإصالح ال��اف�،  ،مع االل��امات ال�ول�ة األخ��  ی��� ��ا -5

، ال��اف�، ��ا في ذل� ال��اف� ال������ة االق��اد�ة العامة وال�اصة، إما إ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع ال���ل�جيت��ن وض�ان أن 
  .2030 ��ل�ل عام

وت����  وضعال�ارة �ال���ع ال���ل�جي، و  ،و�صالح ال��اف�، ��ا في ذل� اإلعانات ت��ی�، ��2030ل�ل عام  -6
  .مع االل��امات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لةو����� ال��اف� اإل��اب�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا ی��� 

� یال�راعة وم�اال��علقة �ال س��ا اإلعانات و اإلعانات ال�ي ت�� أك�� �ال���ع ال���ل�جي،  إلغاء إصالح ال��اف�، -7
ض�ان أن ت��ن ال��اف�، ��ا في ذل� ال��اف� االق��اد�ة  معاألس�اك، ت���ا مع ال�ال�ات ال�فاوض�ة ل����ة ال��ارة العال��ة، 
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 ��ا ی��� مع�قها وت�� وضعهاو���  ��2030ل�ل عام ، وال������ة العامة وال�اصة، إما إ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع ال���ل�جي
 .الل��امات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة، مع م�اعاة ال��وف االج��ا��ة واالق��اد�ة ال����ةووفقا لالتفا��ة ا

ال�قا� ال�املة ’’أعاله ت�� ع��ان  2ان�� الفق�ة (به�ف واح�  14إلى  12األه�اف  االس�عاضة ع�خ�ار    ُ   اق� �ح: �ةحمال
  .)‘‘واالق��احات ال�ق�مة

�ال���ع ال���ل�جي، وض�ان أن ت��ن ال��اف�، ��ا في ذل� ال��اف� ال�ي ت�� أك��  اإلعانات و�لغاءح ال��اف�، إصال -8
مع و����� ��ا ی��� ، 2030االق��اد�ة وال������ة العامة وال�اصة، إما إ��اب�ة أو م�ای�ة لل���ع ال���ل�جي، ��ل�ل عام 

  .ال�لةاالتفا��ة واالل��امات ال�ول�ة األخ�� ذات 
االع��ارات ال��علقة �ال��ائ� وال���ان�ة وال��ون ال�ال�ة، وال س��ا ت�ق�� تق�م ���� في تع���  ،��2030ل�ل عام  -9

ال��اف� أو ال��ل� ال��ر��ي م�ها أو إصالحها، ��ا في ذل� اإلعانات، ال�ارة �ال���ع ال���ل�جي في ع� ���� إلغاء 
��ا واس���امه ال����ام،  وت���� ح�اف� إ��اب�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي وضعالق�اعات االق��اد�ة ال�ئ���ة، وع� ���� 

  .ات ال�لة، مع م�اعاة ال��وف االج��ا��ة واالق��اد�ة ال����ةمع االتفا��ة واالل��امات ال�ول�ة األخ�� ذ ی��� و�����
، واع��اد الغ�ض م�هاوال������ة ال�ارة �ال���ع ال���ل�جي أو إعادة ت��ی�  ال�����ةال��اف�  ، إلغاء��2030ل�ل عام  -10

إ��اب�ة أو إما وال��ون ال�ال�ة  �وال����ال��علقة �ال��ائ� تل� ��ا في ذل�  ،ل�ائح الق�اع ال�الي ال�ي ت��� أن ت��ن ال��اف�
  .م�ای�ة لل���ع ال���ل�جي

أن ت��ن ال��اف�، ��ا في ذل�  2030اإلعانات ال�ارة �ال���ع ال���ل�جي، وض�ان ��ل�ل عام  إلغاءإصالح أو  -11
  .ال��اف� االق��اد�ة وال������ة العامة وال�اصة، إ��اب�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

ال�ارة �ال���ع ال���ل�جي، و�صالحها و�عادة واإلعانات وال������ة  ال�����ةال��اف�  ، ت��ی��2030ل عام ��ل -12
  .أح� ی��لف ع� ال���إ��ابي على ال���ع ال���ل�جي، مع ع�م ت�ك ���ل ت�ج�هها، لل�أث�� 

  �� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة�على ال 13اله�ف 
ال�أك� ��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي وع�ل�ات ال����ة واس��ات���ات وح�ا�ات ال�� م� الفق�، مع  إدراج

ال����ة االس��ات���ة ال�املة  ع�ل�ات ال�ق���تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وت���� م�  ��2030ل�ل عام 
  ث� ال���ي ���ل شاملاأل ع�ل�ات تق���لل���ع ال���ل�جي و 

  13ل��اق�ة ح�ل اله�ف لال��ار���  ال�ئ���� مل��
 ���كالم��لف ��ع األ��اف أن ت����م جن� اله�ف، ح�� أنه ال ���ز      ّ         ه ی�ع� � ت���� أن�ح ااق�� كان ه�اك  -1
  .إلى ه�ف�� ها��تق�           ً و���� أ��ا  . �الفعل أو ال�ي ���� ال�ج�ع إل�ها ����رةال
ي ���� �الو أن أح� أه�اف ال�هج االس��ات��ي ���ل األجل ��أن تع��� م�اعاة ال����ر ال���اني،            ً   ق� أح�� عل�ا  �و  -2

نف� اللغة وأن ی���� على ، ال���اني الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي ب�ع��� م�اعاة ال����ر جان�حال�ا م�  ات����ه
ال��عل� ���� لل�هج االس��ات��ي ���ل األجل و  .ع�� م�اعاتهالل�ع��� ��ال�هج االس��ات��ي ال���ل األجل ال���لة ه�ه ال�وا�� 

ال�ع��� ُ           أ ك� على أن ك�ا  .2020عام  ل�ا �ع�العال�ي ال���ل�جي ر ال���ع ال�ع��� أن ی�ع� ت�ف�� ه�ف ��أن ال�ع��� في إ�ا�
  .ی��غي أن ���ن أول��ة رئ���ة لإل�ار

  .ة في إ�ار أه�اف ال����ة ال����امةال�ع���اف أوجه ال�آزر مع األه فادة م��االس �ع��و� -3
  :في اله�ف إلدراجهاال�ال�ة  الع�اص�وت� اق��اح  -4

  تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات اإلن�اج؛  )أ (
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 دور ال���مات دون ال����ة؛  )ب (

ال����ة االس��ات���ة وتق��� األث� ال���ي وح�اب رأس  ع�ل�ات ال�ق���م�ل أدوات ما ی�اس� م� اس���ام   )ج (
 ؛، ع�� االق��اءال�ال ال���عي

 ال��اس�ة ال�ال�ة ل�أس ال�ال ال���عي؛ ُ   ن ��  )د (

 ؛ةل���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج���مات اال��� ال����عة ل  )ه (

 ؛ةمقابل خ�مات ال��� اإل���ل�ج� ال�فع  )و (

 ���ة في م��لف الق�اعات؛ال ت�اعي االع��اراتهج                  ُ ال�أك� م� ت�ف�� ن    )ز (

 ؛�امعاتم���� ال ها��ا ف�، إدراج ��� ال���ع ال���ل�جي في ال��اهج على ج��ع ال�����اتال�أك� م�   )ح (

سا� لى ال��ار�ة وأن ���ل ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة واألو إتق��� األث� ال���ي  ����ی��غي أن �  )� (
 ؛األكاد���ة وال�������� وق�اع األع�ال

، ��ا في ذل� ق�اعات م�ل ال��ة األوسع ن�اقا�ال�ع�ى  ‘ج��ع الق�اعات’ی��غي ال��� إلى م��لح   )� (
  .وال����ل وال���ة ال����ة مع م�اعاة ����ة دمج ذل� في إ�ار ال�ص�

  اق��احات ��أن ص�اغة ال��
  :ل�ق��� إلى ه�ف��لخ�ار  -1

ون�ائج ال�� م� إدراج ��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� والع�ل�ات اإلن�ائ�ة ال����ة وال��ل�ة واس��ات���ات   )أ(
في ج��ع  تع���هام� خالل  تع��� ��� ال���ع ال���ل�جيم�  ��2030ل�ل عام  ال�أك�و وال��ا�ات،  الفق� وال�عل�� وال��ة

  ؛الق�اعات
��ل�ل شاملة لل���ع ال���ل�جي وتق��� األث� ال���ي ���ل شامل  ت��يع�ل�ات تق��� ب��ي اس��ا ت����  )ب(

  .2030 عام
واس��ات���ات ال�� م�  ت���� ال����ةو  وع�ل�ات ال����ة وال��ل�ة ال��اسات ������� ال���ع ال���ل�جي في ت إدراج -2

 ��2030ل�ل عام ال�أك� و  ،و�ع�اد ال�قار��ة ان�ال��� وضع ع�ل�ات و  ة����ون�ام ال��ا�ات ال ،وخ�� ع�ل تغ�� ال��اخ الفق�
  .شامل ���ل                                                  ُ  ّ  ع�ل�ات تق��� األث� ال���ي ال�امل لل���ع ال���ل�جي ت �� �تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وأن  م�
في  ال���ل�جيلل���ع  ال���ع ال���ل�جي ال����عةال��� ب�مج  ال���مات ال����ة ودون ال����ة تق�م، ��2030ل�ل عام  -3

��ل�ل  ال�أك�ع�ل�ات ال����ة واس��ات���ات وح�ا�ات ال�� م� الفق�، مع ، و اإل�الغون��  ال����ة وال��ل�ة ع�ل�ات ال�����
ال�ي ت��ل ال���ع  ع�ل�ات تق��� األث� ال���يوأن  ال�ئ���ةالق�اعات  ج��عع�� إدراج ��� ال���ع ال���ل�جي في م�  2030عام 

 .���ل شامل ّ  � �          ُ  ال���ل�جي ت �

ال�قا� ال�املة ’’أعاله ت�� ع��ان  2ان�� الفق�ة (به�ف واح�  14إلى  12األه�اف  االس�عاضة ع�خ�ار    ُ   اق� �ح: مالح�ة
  .)‘‘واالق��احات ال�ق�مة

مع ، واس��ات���ات وح�ا�ات ال�� م� الفق� وع�ل�ات ال����ة ��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي إدراج -4
ب���ة اس��ات���ة شاملة  ع�ل�ات تق���و�ج�اء ، ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات إدراجم�  ��2030ل�ل عام  ال�أك�

في ج��ع ال�ق���ات ال����ة االس��ات���ة ال�املة لل���ع ال���ل�جي وتق���ات األث� ال���ي � ی�� االض�الع وأنلل���ع ال���ل�جي 
  .ت���قها ���ل شامل ی�� ال��االت ذات ال�لة
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 ُ    ون �� واس��ات���ات ال�� م� الفق�  وع�ل�ات ال����ة ��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي إدراج -5
وتع��� س�ل ال��� في م�ا�� ال���ع ال���ل�جي العال�ة م� خالل ت���� ، ال��اس�ة وت���ل ال��ا�ا ال����ة إلى م�ا�ا اق��اد�ة

ع�ل�ات تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وت���� م�  ��2030ل�ل عام  ال�أك�و ، ة���ل�ج�اإل ��اعةال ح�ا�ات
  .األث� ال���ي ���ل شامل ع�ل�ات تق���ال����ة االس��ات���ة ال�املة لل���ع ال���ل�جي و  ال�ق���

  :خ�ارانه�اك  -6
وع�ل�ات ال����ة واس��ات���ات وح�ا�ات ال����ة وال��ل�ة  ال��اسات ت������� ال���ع ال���ل�جي في  إدراج  )أ (

ع�ل�ات ال�ق��� ال���ي تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وت���� م�  ��2030ل�ل عام  ال�أك�، و ال�� م� الفق�
  ؛األث� ال���ي ���ل شامل ع�ل�ات تق���لل���ع ال���ل�جي و  االس��ات��ي ال�امل

 أو

ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي، وع�ل�ات ال����ة، واس��ات���ات وح�ا�ات ال�� إدراج ���   )ب (
تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وت���� ع�ل�ات م�  2030، مع ال�أك� ��ل�ل عام ح�� االق��اءم� الفق�، 

  .لقان�ن ال�وليل وفقاات تق��� األث� ال���ي ���ل شامل ال�ق��� ال����ة االس��ات���ة ال�املة لل���ع ال���ل�جي وع�ل�
��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي، وع�ل�ات ال����ة، واس��ات���ات  ُ    ت �رج إدراج، ��2030ل�ل عام  -7

تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في  م� 2030ال�أك� ��ل�ل عام  وأدوات ص�ع الق�ار، ��ا في ذل�ال�� م� الفق�، وال��ا�ات، 
  .���ل شامل ت��� ع�ل�ات تق��� األث� ال���يو لل���ع ال���ل�جي  ع�ل�ات ال�ق��� ال���ي االس��ات��ي ال�امل ج��ع الق�اعات،

وع�ل�ات  ،وال��ل�ة ودون ال����ةال����� ال����ة  ص��ك] م� في ال�ائة 100[ب���ة إدراج ��� ال���ع ال���ل�جي  -8
تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع م�  2030، مع ال�أك� ��ل�ل عام وال��ا�ات واس��ات���ات ال�� م� الفق� ،�ةال���

ال�ق���ات ال����ة االس��ات���ة ال�املة لل���ع ال���ل�جي وتق���ات األث� ال���ي � ی�� االض�الع وأن �ع��� ���ليالق�اعات 
  .�قها ���ل شاملی�� ت�� في ج��ع ال��االت ذات ال�لة

 ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي، وع�ل�ات ال����ة، واس��ات���ات ال�� م� الفق� ���أه��ة إدراج  -9
ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وأن ع�ل�ات ال�ق��� ال����ة  ���ع��� م� ت 2030، وال�أك� ��ل�ل عام وال��ا�ات

ی�� ت���قها ���ل  �ة،انال�قا��ة وال�وحال��ان� في ذل�  �ا، �االس��ات���ة ال�املة لل���ع ال���ل�جي وع�ل�ات تق��� األث� ال���ي
  .شامل

ال���ي وال��لي وع�ل�ات ال����ة واس��ات���ات في ال�����  ال�قا��ةل���ع ال���ل�جي وال��� ل ال����عةال��� إدراج  -10
 تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات وأن ع�ل�ات ال�ق���م�  2030وح�ا�ات ال�� م� الفق�، وال�أك� ��ل�ل عام 

  .ا ���ل شاملی�� ت���قه واالج��اعيوال���ي  ال�قافيلل���ع ال���ل�جي وع�ل�ات تق��� األث�  ال���ي االس��ات��ي ال�امل
ة إلى الق�اء على الفق� ����ع �ام�الوع�ل�ات ال����ة  ،إدراج ��� ال���ع ال���ل�جي في ال����� ال���ي وال��لي -11

تع��� ��� ال���ع ال���ل�جي في ج��ع م�  2030، مع ال�أك� ��ل�ل عام واس��ات���ات وح�ا�ات ال�� م� الفق�، أش�اله
وتق���ات األث�  لل���ع ال���ل�جي ال�املة وحق�ق اإلن�انوال���ي  االج��اعي االس��ات��يتق���ات األث� ، وت���� الق�اعات

 .مع ال��ار�ة الهادفة وال������ة والفعالة ألص�اب ال��ل�ة ال�ع�������ل شامل  ال���ي

في ال����� ال���ي وال��لي، وع�ل�ات ال����ة، واس��ات���ات  لل���ع ال���ل�جي ال���ع ال���ل�جي م���عة ��� إدراج -12
م�  2030، مع ال�أك� ��ل�ل عام ص�ع الق�ار األخ��  وح�ا�ات وأن��ة ال��اس�ة، وال����� ال��اني وع�ل�اتال�� م� الفق�، 

وتق���ات األث�  لل���ع ال���ل�جي ملةال�ق���ات ال����ة االس��ات���ة ال�ا وت����ال���ع ال���ل�جي في ج��ع الق�اعات  ���تع��� 
  .ال���ي ���ل شامل
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  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 14اله�ف 

 و��ل�ل ال����ة، وع�� ال����ة اإلم�ادات سالسل مع ذل� في ��ا ال����امة، ال��ارسات ن�� االق��اد�ة الق�اعات إصالح
  ال���ل�جي ال���ع على ال�ل��ة اآلثار في األقل، على] % 50[ ب���ة خف� ت�ق��، 2030 عام

  14 اله�ف ح�ل ال��اق�ة ��أن ال��ار��� ال�ئ���� مل��
أع�ب ال����ون ع� تأی�� ه�ا اله�ف، مع اإلشارة إلى أه��ة إدراج الق�ا�ا االق��اد�ة وال��ار�ة في اإل�ار العال�ي  -1

وفي ه�ا ال��د، . م� أجل ت�ق�� االس��امة، ��ا في ذل� على م�� سالسل اإلم�ادات 2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ال�� أج�اه ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال���  ال�ق��� العال�يُ         أ ش�� إلى 
  .اإل���ل�ج�ة

وح�ى ���ن ه�ا اله�ف ع�ل�ا على ن�� أك�� وم�جها ن�� الع�ل، ل�ح� أن �ع� ال�فا��� ت��اج إلى ال��ض�ح،  -2
� إل�ها اله�ف، أو ما هي اآلثار ال�ل��ة على ال���ع أو ما هي الق�اعات ال�ي ���‘‘ الق�اع االق��اد�’’م�ال مع�ى 
  .ون��ا لع�م ال�ض�ح، ق� ��ع� إح�از تق�م في ال��اس م� ال�اح�ة ال���ة. ال���ل�جي

، وأن االث��� ���� دم�ه�ا معا، في ض�ء ال��ض�ع ال��ت�� 17ول�ح� أن ه�ا اله�ف ���� تق���ه مع اله�ف  -3
  .ارت�ا�ا وث�قا

ان�� (وأن ال�الثة أه�اف ���� اس��ادلها به�ف واح�  13و 12م���را مقابل اله�ف��  14ه�ف واق��ح أ��ا أن ال -4
  ).أعاله

ول�ح� أن الع�ل�ة ال�ي تق�دها األ��اف ال ���� أن ت�لف الق�اع ال�اص ��هام وأن ص�اعة اله�ف ت��اج إلى  -5
  .ال�غ��� وفقا ل�ل�

  :واق��ح� الع�اص� ال�ال�ة إلدراجها في اله�ف -6
، وال��ارسات ال����امة ��ا في ذل� ال��� في دورة ح�اة ال����ات وال��ماتم االق��اد ال��و���، مفه�   )أ (
 األخ��؛

 دور الق�اع ال�الي أو ال��ام ال�الي؛  )ب (

ال�اجة إلى ال��اس وال�ص� واإل�الغ ع� ت���ات ال���ع ال���ل�جي، وم�ا�� األع�ال ال��ار�ة وآثارها، ��ا   )ج (
 إلم�ادات؛في ذل� على م�� سالسل ا

 .الق��د ال��علقة �ال��ارة في ات�اذ إج�اءات ��أن سالسل اإلم�ادات ال�ول�ة  )د (

 ي؛���ل�جال�فع مقابل خ�مات ال��ام اإل  )ه (

 .تقاس� ال��افع  )و (

  .�ح أن الق�اعات ال���لفة ل�یها م��ول�ات م��لفة ���ا ی�عل� به�ا اله�ف    ُ واق�   -7
���حا �ال�اف، على ال�غ� م� أنه ق� ���ن واق��ا ��ل�ل في ال�ائة ل��  50وذ�� ال�ع� أن اله�ف ال����ل في  -8

  .2030عام 
  اق��احات ��أن ص�اغة ال��
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الق�اعات االق��اد�ة ن�� ال��ارسات ال����امة، ��ا في ذل� مع  في اإلصالحات ل����� ال�عاون  تع��� إصالح -1
 50[ت�ق�� خف� ب���ة  م� 2030مع ال�أك� ��ل�ل عام ، االق��اء ح��اإلم�ادات ال����ة وع�� ال����ة ل�یها،  سالسل

  .على األقل، في اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي] في ال�ائة
 سالسل ��ان�، ��ا في ذل� ت�و���  واق��ادن�� ال��ارسات ال����امة  االن�قال في واله��ات الق�اعات دع� -2

في  X[، مع ت�ق�� خف� ب���ة إ�الغها���� دمج معل�مات االس��امة في دورة  ع� ل�یها، ال����ة وع�� ال����ة اإلم�ادات
  .2030ل���ع ال���ل�جي ��ل�ل عام على األقل في اآلثار ال�ل��ة على ا] ال�ائة
ال�قا� ال�املة ’’أعاله ت�� ع��ان  2ان�� الفق�ة (به�ف واح�  14إلى  12األه�اف  االس�عاضة ع�خ�ار    ُ   اق� �ح: �ةحمال
  .)‘‘ق��احات ال�ق�مةواال

مع ت�ق��  ،ال����ات وال��مات ح�اةدورة  على م��ال��ارسات ال����امة لق�اع اإلن�اج والق�اع ال�اص  تع��� -3
  على األقل في اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي؛] في ال�ائة 50[خف� ب���ة  ��2030ل�ل عام 

ل���ع الق�اعات االق��اد�ة ن�� ال��ارسات ال����امة، ��ا  حإلصالال��ارسات ال����امة  ال�ه�ض ب�ع��� واع��اد -4
على ] في ال�ائة 50[، ت�ق�� خف� ب���ة 2030و��ل�ل عام في ذل� مع سالسل اإلم�ادات ال����ة وع�� ال����ة ل�یها، 

  .األقل، في اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي
وال�ول�ة، ون�اذج األع�ال ال��ار�ة وسالسل اإلم�ادات م� أجل الق�اعات االق��اد�ة ال����ة واإلقل���ة إصالح  -5

و��ل�ل ، إدراج ال��ف�عات مقابل خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�قاس� العادل وال���ف لل��افع وال��ارسات ال����امة األخ�� 
ع فوز�ادة ����ة في ال��ا، ���ل�جيعلى األقل، في اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال] في ال�ائة 50[، ت�ق�� خف� ب���ة 2030عام 

  .حف� ال���ع ال���ل�جيلغ�ض ال��قاس�ة وح�اف� إ��اب�ة ���� ب�انها 
الق�اعات االق��اد�ة ال����ة واإلقل���ة وال�ول�ة، ون�اذج األع�ال ال��ار�ة وسالسل اإلم�ادات م� أجل إصالح  -6

ت�ق�� ، و العادل وال���ف لل��افع وال��ارسات ال����امة األخ�� إدراج ال��ف�عات مقابل خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�قاس� 
وز�ادة ����ة في ال��افع ، ، في اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي��2030ل�ل عام  على األقل] في ال�ائة 50[خف� ب���ة 

  .ال��قاس�ة وح�اف� إ��اب�ة ���� ب�انها لغ�ض حف� ال���ع ال���ل�جي
اإلن�اج�ة ن�� ال��ارسات ال����امة، ��ا في ذل� مع  االق��اد�ةتع��� الق�اعات  الحإص ،��2030ل�ل عام  -7

في ، 2030على األقل ��ل�ل عام ] في ال�ائة 50[سالسل ��� اإلم�ادات ال����ة وع�� ال����ة ل�یها، وت�ق�� خف� ب���ة 
  .]في ال�ائة X[ ��ا ال �قل ع�[خف� ����ها اإل���ل�ج�ة 

ت��� ال���مات واألع�ال ال��ار�ة وأص�اب ال��ل�ة إج�اءات ل�ع��� اق��اد ت�و��� وت���  ،��2030ل�ل عام  -8
  .وتفاد� اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي وعلى سالسل إم�اداتها ال����ة وع�� ال����ة

ل���ل�جي، و��ل�ل ت��ی� و��اس واإل�الغ ع� أث� م�س�ات الق�اع ال�اص وسالسل إم�اداتها العال��ة ��أن ال���ع ا -9
  .في ال�ائة ]X[، اع��اد ت�اب�� ل����� اآلثار ال�ل��ة ب���ة 2030عام 
، ض�ان خف� أث� الق�اعات اإلن�اج�ة على ال���ع ال���ل�جي إلى م����ات ض�� ح�ود ال����، ��2030ل�ل عام  -10

ذل� مع سالسل اإلم�ادات ال����ة وع��  ن�� ال��ارسات ال����امة، ��ا في وال�ال�ةإصالح الق�اعات االق��اد�ة  م� خالل
 .وخف� ����ها اإل���ل�ج�ة داخل ال��ود وخارجهاال����ة ل�یها، 

إصالح الق�اعات االق��اد�ة وال�ال�ة، ��ا في ذل� م�اءمة ال��فقات ال�ال�ة ن�� ال��ارسات ال����امة، ��ا في ذل�  -11
في ] في ال�ائة 50[ب���ة ال تقل ع�  ����2030 ��ل�ل عام على ��ل سالسل اإلم�اد ال����ة وع�� ال����ة، وت�ق�� ت

  .ال�أث��ات ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي
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  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 15اله�ف 

ق�  2030ال��ارد م� ج��ع ال��ادر، ��ا في ذل� ب�اء الق�رات، م� أجل ت�ف�� اإل�ار ح�ى ت��ن ال��ارد، ��ل�ل عام  ازدادت
  8وت��اس� مع ���ح أه�اف اإل�ار] في ال�ائة X[ت ب���ة زاد

  15مل�� ال�ئ���� ال��ار��� ��أن ال��اق�ة ح�ل اله�ف 
الح� ال����ون أه��ة ه�ا اله�ف وأن اإل�قاء عل�ه في م���� م� ال���ح، ی��اس� مع م���� ���ح اإل�ار العال�ي  -1

  .2020لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ال��ارد ما زال� ذات عالقة وأن ال���ات ذات ال�لة ی��غي  ���االس��ات���ة واأله�اف القائ�ة لول�ح� أن  -2

ال��ارد، ال�� س��� ال���  ���وفي ه�ا ال��د، ت�� اإلشارة إلى الع�ل ال�� ی�ف�ه ف��� ال���اء ال�ع�ي �. اس�ع�اضها �ع�ا�ة
  .���ه م� ق�ل اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال

و���� تق��� اله�ف إلى ثالثة .    ُ                                                                       واق� �ح أن اله�ف ی��غي أن ���ل أ��ا نقل ال����ل�ج�ا وال�عاون العل�ي وال�ق�ي -3
ه�ف ) 3(وه�ف ��أن نقل ال����ل�ج�ا وال�عاون العل�ي وال�ق�ي، واالب��ارات؛ و) 2(ال��ارد؛ و ح��ه�ف ��أن  )1: (أه�اف

  .��أن ب�اء الق�رات
. رد ت�عل� ����ع األ��اف وأن ج��ع ال�ل�ان ت��اج إلى االل��ام ب�ل�، مع م�اعاة ق�راتها ال���لفةال��ا ح��ول�ح� أن  -4

ال�ال�ة وغ�� ال�ال�ة؛ وال�ول�ة (ال��ارد م� ج��ع األقال�� وج��ع ال��ادر  ح��ول�ح� أن اله�ف ���اج إلى أن ���ل 
  ).وال��ل�ة؛ والعامة وال�اصة

ال��ارد ال�ول�ة ح�� ال�ادة  ��أن ت���� ال�ل�ان ال��ق�مة في تق�) أ: (�اول ثالثة م��نات   ُ                       واق� �ح أن اله�ف ���� أن ی� -5
االس�فادة م� اآلل�ات ) ج(ال��ارد ال��ل�ة، ��ا في ذل� م� ال��ادر ال�����ة، �اع��ارها ع���ا م��ال؛  ح��) ب(؛ 20

  .القائ�ة، وتع��� ال�ص� واالس�ع�اض
تقل�ل االح��اجات م� ال��ارد ع� ���� معال�ة ال��اف� ) أ: (ن �عالج ال���نات ال�ال�ة   ُ                        واق� �ح أ��ا أن اله�ف ���� أ -6

تع��� ال�فاءة ع� ���� ت���� ال���ل على ال��ارد واس���امها، ) ج(م�ارد ج�ی�ة و�ضا��ة؛  ح��) ب(واإلعانات ال�ارة؛ 
ع� تعل�� مفاده أنه ی��غي إ�الء األول��ة ل�عل  و���ا ی�عل� �ال���ن األخ��، أع�ب ال�ع�. م�ال م� خالل ب�اء الق�رات
  .ال��ارد م�احة لل�ل�ان ال�ام�ة

ل� ال��ء على تع��� ال���ع ال���ل�جي ��ا في ذل� في الق�اع ال�اص على أنه أك��  -7 ُ                                                                             وس    .لل��ارد ح�� 
ال���ل�جي في العق� القادم، ول�ح� أن اآلل�ة ال�ال�ة لالتفا��ة ت��اج إلى االس��ا�ة ل�رجة ���ح اإل�ار العال�ي لل���ع  -8

ال��ارد خارج ن�اق اآلل�ة  ح��وش�د اآلخ�ون على أه��ة . ��ا في ذل� ع� ���� ال�آزر مع ال���وق األخ�� لل��اخ
  .ال�ال�ة

الق�� هاء ��أن آل�ات دع� ال��ف��، والق�� واو ��أن ال��وف ال������ة، والق�� : ول�ح�� ال�وا�� �األق�ام الالحقة -9
  .وق�ل إن رص� ال�ق�م ���� أن ���ن ج�ءا م� تق��� ال���ع ال���ل�جي. ال���ول�ة وال�فا��ة زا� ��أن

وت� ت�ل�� ال��ء على األع�ال ال�ق��ة ال�ي أج�تها م���ة ال�عاون وال����ة في ال���ان االق��اد� وم�ادرة ت���ل  -10
 .ا �ق�مان ال�ع� ل��ف�� ه�ا اله�فال���ع ال���ل�جي ال�ا�عة ل��نامج األم� ال����ة اإلن�ائي على أنه�

                                                      
��ة ��أن ح�� ال��ارد و��اء الق�رات أو أ� ت�ص�ات تع���ها اله��ة الف���ة لل��ف�� ال ���ر ه�ا اله�ف ح��ا م��قا على ن�ائج ال��اورات ال��اض� 8

 .في اج��اعها ال�ال�
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 ح��أن ت��ی� ح�� اس���ارات الق�اع ال�اص في ت���ل ال��اذج اإلن�اج�ة ���� أن ���ن وس�لة ل�ع�     ُ   واق� �ح -11
ك�ا أنه م� ال��ور� ت��ی� ح�� م�ح الق�وض م� الق�اع ال���في لل��ار�ع وال��ادرات ذات اآلثار ال����ة . ال��ارد لإل�ار

  .اإل��اب�ة
  :   ُ       ُ                             واق� �ح أن ت �رج الع�اص� ال�ال�ة في اله�ف -12

 م� االتفا��ة؛ 18و 12و 16و 20ال��اد   )أ (

 ف��ة ال��ال�� اإلضا��ة ال�املة؛  )ب (

 ف��ة تق��� ال��ارد �الفعل؛  )ج (

 م�ارد أخ��، م�ل ب�اء الق�رات؛ ���ال��ارد ال�ال�ة ���� م��� ل  )د (

 تقاس� ال��افع؛  )ه (

 األدوات غ�� ال����ة؛  )و (

ال��ارد، وذل� ���ء م� االس��ات���ات وخ��  ���ت�ف�� اس��ات���ات م�ل�ة له�ف ف�عي ��أن ت���� و   )ز (
 .الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي

وش�د ال�ع� على أه��ة ه�ف . وناق� ال���ل�ن ج�و� اله�ف ال��ي وال��ائ� ال����ة إلع�اد ه�ف م� ه�ا ال��ع -13
ورص� ال�ق�م  2020ال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ك�ي ���� م��� لل�ع��� ع� م�� ال��اس� مع ���ح اإل�ار الع

ول�ح�� ال�اجة إلى اإلض�الع ����� م� الع�ل ال�ق�ي، . ورأ� آخ�ون أن ال�ق� ق� ���ن م���ا ل��ل ه�ه ال��اق�ة. ال���ز
��اه�ات للق�اع وفي ه�ا ال��اق، ل�ح�� أه��ة ت��ی� ���ة ال. ��ا في ذل� ج�ع ال��انات، م�ال في ش�ل تق��� تق�ي ق�� 

وأع�ب ال�ع� ع� تف��له� لل����� على ال��ائج . ال�اص ول��ش�ات أخ�� ��الف م�ش�ات ال��اع�ة اإلن�ائ�ة ال�س��ة
  .واآلثار

و���ا ی�عل� �����ة ت���� ه�ف ��ي، اق��ح اس���ام رق� م��� م� ال�اتج ال��لي اإلج�الي، ب���ا أع�ب آخ�ون ع�  -14
  .ء ال�ع��ات ال�ي ت�اجه ت��ی� خ� أساس ق�� تف��له� ل�ق� م�ل�، في ض� 

ل� ال��ء على أه��ة تق��� ال��ارد ال�ال�ة في ال�ق� ال��اس�، واق��ح ه�ف ��ي ل��حلة أساس�ة له�ا الغ�ض -15 ُ                                                                                                   وس   .  
  اق��احات ��أن ص�اغة ال��

اإل�ار ح�ى ت��ن  ، م� ج��ع ال��ادر، ��ا في ذل� ب�اء الق�رات، م� أجل ت�ف��ال��ارد ال�ق��ة وال�ال�ةازدادت  -1
  .وت��اس� مع ���ح أه�اف اإل�ار] في ال�ائة X[ق� زادت ب���ة  2030ال��ارد، ��ل�ل عام 

  :ب�الثة أه�اف 15خ�ار �االس�عاضة ع� اله�ف  -2
 ��2025ل�ل عام  ]           ٍ دوالر أم���ي   X[ز�ادة و�تاحة ت���ل إضافي لل���ع ال���ل�جي م� ج��ع ال��ادر م�   )أ (

على األقل م� ال��ادر ال�اصة م� أجل ت�ف�� اإل�ار ] في ال�ائة X[مع ن��ة  ��2030ل�ل عام ] دوالر أم���ي X[إلى 
و��امج الع�ل ذات ال�لة في ال�ل�ان ال�ام�ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة و���غي أن ت��اس� ه�ه ال��ارد مع ���ح 

 ؛أه�اف اإل�ار

األ��اف �ال�عاون �فاعل�ة ��أن العل�م وال����ل�ج�ا واالب��ار م�ا ی�د� إلى  م، تق� ��2030ل�ل عام   )ب (
أل�� لح��ل م��ای� على ال�عارف ذات ال�لة واس���امها، وال���ات، وال����ل�ج�ات وال�ل�ل اإلب��ار�ة ال��اس�ة مع االم��ال 

ال������ة األخ�� م� أجل ت�ق�� غا�ات وأه�اف إ�ار  ال������ة لل�المة اإلح�ائ�ة ال����ة، وال���ل وتقاس� ال��افع واأل��
 ؛2020ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
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تع��� ال�ع� ال�ولي ل��ف�� فعال وم�جه ل��اء الق�رات في ال�ل�ان ال�ام�ة ل�ع� ال��� ال����ة ل��ف�� اإل�ار،   )ج (

ب��ف��ها ما  ���ة الق�رات وص�ق� عل�ها و�ق�م، ت��ن األ��اف ق� تفاوض� على آل�ة ل�قل ال����ل�ج�ا وت2022و��ل�ل عام 
  .2030في ال�ائة على األقل م� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ��ل�ل عام  80ن���ه 

، م� أجل ت�ف�� اإل�ار ح�ى ت��ن وال�عاون العل�ي وال�ق�يت��� ال��ارد م� ج��ع ال��ادر، ��ا في ذل� ب�اء الق�رات  -3
  .وت��اس� مع ���ح أه�اف اإل�ار] في ال�ائة X[ق� زادت ب���ة  2030ال��ارد، ��ل�ل عام 

، ت��� وسائل ال��ف�� م� ج��ع ال��ادر، ��ا في ذل� ال��ارد، و��اء الق�رات ونقل ال����ل�ج�ا، م� ��2030ل�ل عام  -4
�ادر، ح�ى ت��ن ال��ارد خالل م�ارد مال�ة ج�ی�ة و�ضا��ة وفعالة م� ال�ل�ان ال��ق�مة، وغ��ها م� ال�هات ال�ان�ة وال�

املة ل��ف�� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ل�غ�ي ال��ال�� اإلضا��ة ال] في ال�ائة X[ق� زادت ب���ة  ��2030ل�ل عام 
  .وت��اس� مع ���ح أه�اف اإل�ار �2020ع� عام 

، م� أجل ت�ف�� ونقل ال����ل�ج�اق�رات ، و��اء الت�ف�� ال��ارد ال�ال�ةت��� ال��ارد م� ج��ع ال��ادر، ��ا في ذل�  -5
ل�غ�ي ال��ال�� اإلضا��ة ال�املة ل��ف�� اإل�ار ] في ال�ائة X[ق� زادت ب���ة  2030اإل�ار ح�ى ت��ن ال��ارد، ��ل�ل عام 

  .وت��اس� مع ���ح أه�اف اإل�ار 2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
م� االتفا��ة، م� أجل ت�ف�� اإل�ار، ��ا في ذل�  4- 20ل�ل�ان ال�ام�ة، وفقا لل�ادة ت��� ت�فقات ال��ارد ال�ال�ة ن�� ا -6

 .، وت��اس� مع ن�اق أه�اف اإل�ار2030ح�ى عام ] مل�ار دوالر أم���ي X[ س���  ب�اء الق�رات، ���لغ

. ان ال���ع ال���ل�جيم��ان�ات ج��ع ال�ل�ان �ا��ة ل�غ��ة اح��اجات وقف فق� ت��ن  ، ال�أك� م� أن��2030ل�ل عام  -7
س��اه� ال�ل�ان ال��ق�مة في ذل� م� خالل ت�ف�� م�ارد مال�ة ج�ی�ة و�ضا��ة وآم�ة وعامة وم��ق�ة ل��ان اس���ار ب�امج و 

  .ال���ع ال���ل�جي في ال�ل�ان ال�ام�ة ���ور ال�ق�
  :خ�ار له�ف م�حلة رئ���ة -8

 2025ال��ارد ال�ال�ة م� أجل ت�ف�� اإل�ار، و��ل�ل عام  م�] في ال�ائة 40[ما ن���ه  ح��، ی�� ��2022ل�ل عام 
 م� ال��ارد ال�ال�ة في ال�ائة ]X/60[ی�� �فالة ال���ة ال�����ة 

  :خ�ار لع��� م���ل ل���ل -9
 إع�اد م��ل�ات ت���فات االس���ار األخ�� واإلف�اح ال�الي ل��ادة ت���ل الق�اع ال�اص

  دة األول�ةعلى ال��� ال�ق��ح في ال���  16اله�ف 
على ال���ع  األح�ائ�ةل��ع اآلثار ال�ارة ال����لة لل����ل�ج�ا  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام 

  .ال���ل�جي
  16اله�ف  ح�ل ل��اق�ة��أن ا ال��ار��� ال�ئ����مل�� 

 الف���االت�ال ل��وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة وأن  ف���م�        ً مق��حا  ن� ه�ا اله�ف �ان ُ            أ ش�� إلى أن  -1
 .إلى ح�� إج�اء م��� م� ال��اق�ات ك��� م��� ‘‘ال����ل�ج�ا األح�ائ�ة’’اس���م م��لح 

 .��ا هي 16له�ف ال�����مة ل لغةالوذ�� ال�ع� أنه� ی���ون  -2

   ً            أ��ا  �ال��اه�ة  ُ    � �ل�م� االتفا��ة وأن  19و 16                                    ً              وذ�� ال�ع� أن اله�ف ��� أن ���ن م��قا  مع ال�ادت��  -3
االت�ال ��عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي (األح�ائ�ة ال����ل�ج�ا اإل��اب�ة في أه�اف االتفا��ة وال س��ا تقاس� ال��افع ال�اتج ع� 

 ).وتقاس� ال��افع ال�اش�ة ع�ها
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ن اله�ف ��� أن ���ل ال��ان� اإل��اب�ة لل����ل�ج�ا األح�ائ�ة، ��ا في ذل� تع��� االق��اد وذ�� ال�ع� أ -4
ول�ح� أن تق��� ال��ا�� ی��غي أن . ال���ل�جي، وذ�� ال�ع� أنه ی��غي إدراج تق��� ال��ا�� �ع��� م� ع�اص� اله�ف

 .����� إلى ال��ل�ل العل�ي و���� مع القان�ن ال�ولي

م� االتفا��ة ب���ا قال ) ز( 8اله�ف ��� أن ی��� على ال�المة األح�ائ�ة، ���� تع�� ال�ادة  وذ�� ال�ع� أن -5
 .م� ال�المة األح�ائ�ة      ً ن�اقا   آخ�ون أن اله�ف أوسع

 ‘‘ال����ل�ج�ا األح�ائ�ة’’وذ�� آخ�ون أن اله�ف وم�ش�اته ذات صلة ب��وت���ل ق��اج�ة واق��ح�ا اس���ال �ل�ة  -6
على ال��� ال���د في ب�وت���ل ق��اج�ة أو ل��ض�ح ن�ع ال����ل�ج�ا األح�ائ�ة ال�ي ‘‘ةج�ا األح�ائ�ة ال��ی�ال����ل� ’’��ل�ة 

ال��� ��ه  ��غيوذ�� ال�ع� اآلخ� أنه ال �ق��� على ب�وت���ل ق��اج�ة و�. یه�ف م��وع اله�ف ه�ا إلى معال��ها
وأشار آخ�ون إلى أن ). وغ��ها م� ال����ل�ج�ات ال��ی�ة وال�اش�ة(�����ة ���ج� االتفا��ة، ��ا في ذل� ما ی�عل� �ال���ل�ج�ا ال�

 .ال��اق�ة ح�ل ما إذا �ان� ال���ل�ج�ا ال������ة هي ق��ة ج�ی�ة وناش�ة ���ج� االتفا��ة ال ت�ال جار�ة

�ا في ذل� ���ج� أو االتفاق عل�ها على ال����� ال�ولي، �) ال����لة( ��افعم�ه��ة ل�ق��� ال ل� ت�ضعول�ح� أنه  -7
ما  - ل���ع ال���ل�جي وص�ة اإلن�ان ل�الح ا �ح أنه س���ن م� ال�ع� وضع م�ش�ات لل��افع                 ُ و���ء م� ه�ا، اق�  . االتفا��ة

 .اله�ف ال�ال� لالتفا��ة ���ا ی�عل� �ال��ارد ال����ةفي إ�ار  ��افع    ُ          ل� ی ��� إلى ال

 ُ    ت ��� ه�ف، ب���ا ذ�� آخ�ون أن ج�ان� ص�ة اإلن�ان إلى ص�ة اإلن�ان إلى ال اتشار إح أ��ا إضافة �     ُ واق�   -8
 .م���ة ال��ة العال��ة���ج� 

  اق��احات ��أن ص�اغة ال��
 األح�ائ�ةل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة لل����ل�ج�ا  2030األ��اف ��ل�ل عام  ال�ل�انفي ج��ع  ت�اب��وت�ف�� وضع  -1

 .                                                         ً                 ال��ت��ة �ال����ل�ج�ا ال����ة، على أساس األدلة العل��ة، وفق ا للقان�ن ال�وليل�ق��� و�دارة ال��ا��  على ال���ع ال���ل�جي

ال�ارة على ال���ع ال���ل�جي  ثاراآلم�ا��ة إلدارة أو  ��2030ل�ل عام  م� ق�ل ج��ع األ��افت�اب�� وت�ف�� وضع  -2
ا األح�ائ�ةم� اس���ام و��الق ال�ائ�ات ال��ة ال���رة ال�ات�ة ع� ال����ل�ج�ا  اإل��اب�ة ال����لة  ثار�اآل                ً  ، مع االع��اف أ�� 

 .على ال���ع ال���ل�جي األح�ائ�ةلل����ل�ج�ا 

ل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة . 2030في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  أن��ة اله��سة ال�راث�ةل��ا��ة  ت�اب��وت�ف�� وضع  -3
 .لل����ل�ج�ا األح�ائ�ة على ال���ع ال���ل�جي

ل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة لل����ل�ج�ا ال����ة على ال���ع  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -4
 .�عامل مع ال����ل�ج�ا األح�ائ�ة ����قة م���امةللال���ل�جي 

ال�ارة ال����لة ل��ع اآلثار  ��2030ل�ل عام  األ��اف ال�ل�اناإلج�اءات ال��اس�ة في ج��ع  ت�اب��وضع وت�ف��  -5
 .���ع ال���ل�جيلل س���ام ال����اماال�ف� و اللل����ل�ج�ا األح�ائ�ة على 

مع على األقل ] في ال�ائة X[ب���ة لل�اتج ال��لي اإلج�الي  األح�ائي، ز�ادة ت���ل االق��اد ��2030ل�ل عام  -6
 .على ال���ع ال���ل�جي ال��ی�ةفي ج��ع ال�ل�ان ل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة لل����ل�ج�ا ال����ة  وضع وت�ف�� ت�اب��

ا إلى ه�ف�� (  )، واآلخ� ی�عل� �ال�المة األح�ائ�ةاألح�ائيأح�ه�ا ی�عل� �االق��اد  -                  ً            ���� تق��� ذل� أ�� 

على  األح�ائ�ة�ات ال�ارة ال����لة لل����ل�ج�ا ل��ع ال�أث� 2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -7
ل��ان م���� �اف م� ال��ا�ة على ال�قل وال��اولة واالس���ام اآلم� لل�ائ�ات ال��ة ال���رة ال�ات�ة ع�  ال���ع ال���ل�جي

جي، وم�اعاة ال��ا�� على ال��ی�ة، ل���� اآلثار ال�ارة على ال�ف� واالس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�  األح�ائ�ةال����ل�ج�ا 
 .ص�ة اإلن�ان
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الت�اذ ال��ت��ات الالزمة ل��ان ال���ل على ال����ل�ج�ا  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -8

 .على ال���ع ال���ل�جي األح�ائ�ةمع آثار ال����ل�ج�ا  وف�ائ�ها وت��ی� اإلج�اءات ال��اس�ة لل�عامل األح�ائ�ة

 ال��ی�ة األح�ائ�ةل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة لل����ل�ج�ا  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -9
 .على ال���ع ال���ل�جي

على ال���ع  األح�ائ�ةل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة لل����ل�ج�ا  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -10
�ات ��ا في ذل� الف�ائ� م� معل�مات ���ل�جال��� وص�ة اإلن�ان مع االس�فادة م� الف�ائ� ال��ت��ة به�ه ال� وس�ل ،ال���ل�جي

 .ح�� ال��ورة ،هج ال��ائ�ة وال��ع�دة األ��اف            ُ �اس���ام ال�   ،ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة

ل��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة لل����ل�ج�ا  .2030 في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام األح�ائ�ةال�المة وضع وت�ف�� ت�اب��  -11
 .ال����ة على ال���ع ال���ل�جي

على ال���ع  األح�ائ�ةل��ع اآلثار ال�ارة ال����لة لل����ل�ج�ا  �2030ل�ان ��ل�ل عام ج��ع الوضع وت�ف�� ت�اب�� في  -12
���ا ی�عل� ���� ال���ع  ال س��ا ،االج��ا��ة واالق��اد�ةال��ا�� ال�ي ته�د ص�ة اإلن�ان واالع��ارات مع م�اعاة ال���ل�جي، 

 .ال���ل�جي لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

��ا في ، األح�ائ�ةل��ع اآلثار ال�ارة ال����لة لل����ل�ج�ا  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -13
وص�ة اإلن�ان، مع م�اعاة اآلثار على ال���ع ال���ل�جي  ل�اش�ة األخ��،ذل� ال���ل�ج�ا ال������ة وال����ل�ج�ات ال��ی�ة وا

 . ً ا  االج��ا��ة واالق��اد�ة أ��

 ال�ل��ةواآلثار  وآثار ال��ا��وم�ا��ة  �دارةل����� و  2030وضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع ال�ل�ان ��ل�ل عام  -14
أ��ا ص�ة اإلن�ان،  م�اعاةال�ف� واالس�ع�ال ال����ام لل���ع ال���ل�جي، مع على  على ال���ع ال���ل�جي األح�ائ�ةلل����ل�ج�ا 

 .ووفقا ل��ة ت�ف�� ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة وخ�ة ع�له ل��اء الق�رات

ل����� األ��اف م� تق��� اآلثار اإل��اب�ة ال����لة  ��2030ل�ل عام  األ��اف ال�ل�انوضع وت�ف�� ت�اب�� في ج��ع  -15
 .لل����ل�ج�ا ال����ة على ال���ع ال���ل�جي ال�ي ت��ع اآلثار ال�ل��ة ال����لة على ح� س�اءواآلثار ال�ل��ة ال����لة 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 20و 17اله�فان 
ال��وف ال�قا��ة  ال�اس في �ل م�ان خ��ات قابلة لل��اس ت�اه االس�هالك وأسال�� ال��اة ال����امة، مع م�اعاةت��� 

  .2030واالج��ا��ة واالق��اد�ة الف�د�ة وال����ة، وت�ق�� م����ات اس�هالك عادلة وم���امة ��ل�ل عام 
 ���2030 ال���ول�ة، ل�فع�ل ال�عای�� االج��ا��ة ال��ی�ة ��ل�ل عام  ع�ان و��القل����ة ال��اة ال���ة تع��� ال�ؤ� ال����عة 

 .لالس��امة

 . ً ا  ، ت� ال��� في ه�ی� اله�ف�� معلل��ض�ع ال��اثل لله�ف��  ً ا  ن�� : �ةحمال

  20واله�ف  17اله�ف  ح�ل ل��اق�ة��أن ا ال��ار��� ال�ئ����مل�� 
 ‘‘االس�هالك العادل’’و�ق�مان مفا��� غ�� م��دة ب�ض�ح، م�ل أوسع ن�اقا م�ا ی��غي ذ�� الع�ی� أن ه�ی� اله�ف��  -1
ك�ا أث��ت م�ألة أن ص�اغة . ���� أن ت��ن ال���ول�ة االج��ا��ة لل���ات أك�� صلةو  .‘‘ال�عای�� االج��ا��ة ال��ی�ة’’و

 .�أق�� �ال�ف صلةاله�ف ت��اج إلى 

واق��ح آخ�ون نقل ع��� ال�عل�� م� اله�ف . ال�عل�� ���ل �اف في اإل�ار ع�م ت�اولم�ألة    ً  أ��ا   الع�ی�أثار و  -2
 .20، ور��ا اس���ال اله�ف القادر على إح�اث ال�غ����ح ال��� في اع��اد ه�ف ی��� على ال�عل��     ُ واق�  . 18
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ك�ا رأ� آخ�ون ال�اجة إلى تع��� أن�ا� االس�هالك واإلن�اج . ى أه��ة معال�ة أن�ا� االس�هالك�� إل��لع�ة م وأشار -3
في  ال���و����ع� و��غ� . ت ال�ال�ة وال������ة الالزمةأن ی�اف� ذل� اإلج�اءا و���غي. ال����امة، و��ل� أن�ا� ال��اة

 .مع�ل االس�هالكاال�الع على 

م�  12م� أه�اف ال����ة ال����امة، م����� إلى تف��له� اس���ام لغة اله�ف  12إلى اله�ف �� ��لع�ة م وأشار -4
 .م� أه�اف ال����ة ال����امة 12له�ف ل  8-12و 1-12 إلى اله�ف��  ُ             وأ ش�� ب�جه خاص. أه�اف ال����ة ال����امة

���ا ی�عل� �ال��اغة ال���دة، أشار ال�ع� إلى أن م�ا��ة ال�اس ت��اوز اخ��اص األ��اف ب���ا ذ�� آخ�ون و  -5
وأشار آخ�ون إلى أن اله�ف ���� . أنه ��� إش�اك ال���ع وأع���ا ع� دع�ه� لف��ة م�ا��ة ال�اس، ر��ا م� خالل ال��ش�ات

 واألع�ال ال��ار�ةال���مات (�� الفعالة ��أن ت�ف�� ال��اسات وال��� وت��ی� ال�هات الفاعلة ذات ال�لة أن ی��� على ال��اب
 ).وأص�اب ال��ل�ة على ج��ع ال�����ات

 .�ح دمج اله�ف��    ُ واق�   -6

 .فع� آثارها على ال���ع ال���ل�جي ���ش� له�ا اله� اإل�الغ الق�اع ال�اصإلى ع�د ال�ل�ان ال�ي ت�ل� �ح     ُ واق�   -7

ً     ب�ال  م�  2030 عام م� مه�ة  ً ا  ���ن ج�ءی��غي �األح�� أن أن ���� ه�ا اله�ف إلى ال�غ��� ال����لي بل �ح     ُ واق�   -8   
 .ما ه�ف

  اق��احات ��أن ص�اغة ال��
 :20و 17 اله�ف�� الس�عاضة ع�ا -1

، و����ون خ��ات قابلة لل��اس ن�� االس�هالك ال����ام و�ق�رون ���ة ال���ع ال���ل�جيال�اس في �ل م�ان  �فه�
 .في م����ات االس�هالك ال����ام  ً ا  إ��اب�  ً ا  م�ار  2030، وت�ق�� ��ل�ل عام وس�ل ال���

 :20و 17 اله�ف�� الس�عاضة ع�ا -2

�ق�مة زمام وت��� ج��ع ال�ل�ان إج�اءات، مع أخ� ال�ل�ان ال�ال����ام��،  واإلن�اجاالس�هالك  ت�ف�� ب�امج ��أن
  .م�اعاة ت���ة وق�رات ال�ل�ان ال�ام�ةو ال��ادرة، 

 :17 اله�ف الس�عاضة ع�ا -3

ل�ع��� ، م���عة م� ت�اب�� ال��اسة ال�ال�ة وال������ة ال��ض�عة ح�� االق��اء،ال��اب�� ال��اس�ة ��ا في ذل� 
 الف�د�ة، مع م�اعاة ال��وف اإلن�اج وم����ات وأن�ا� ال��اةاالس�هالك ال����ام  حف� ال���ع ال���ل�جي م� خالل

  .مةوم���ا ةعادل و�ن�اج اس�هالكم����ات  2030ال����ة وال�قا��ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة، وت�ق�� ��ل�ل عام و 
 :17 اله�ف الس�عاضة ع�ا -4

ت�ه� في  ال�يال�اس في �ل م�ان على ات�اذ خ��ات قابلة لل��اس ن�� االس�هالك ال����ام وأن�ا� ال��اة  ت���ع
مع م�اعاة ال��وف ال�قا��ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة الف�د�ة وال����ة، ، حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام

 .م����ات اس�هالك عادلة وم���امة 2030وت�ق�� ��ل�ل عام 

 :20و 17اله�ف��  الس�عاضة ع�ا -5

م� خالل تغ��� أن�ا� االس�هالك �اة ال����امة، ، ات�اذ خ��ات قابلة لل��اس ت�اه أن�ا� ال���2030ل�ل عام 
 .]في ال�ائة X[�ة العال��ة ب���ة ���ل�جواإلن�اج، ��ا في ذل� م� خالل ت��� اله�ر وتقل�ل ال���ة اإل

 :20 اله�ف الس�عاضة ع�ا -6
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ال��� ال��ع�دة لل���ع ال���ل�جي وال���ات ال�ي ����ه� ات�اذها على درا�ة � ال�اس ���ح، ��2030ل�ل عام 

  .ه�وحفلالس�فادة م� اس���امه ال����ام 
 :20 اله�ف الس�عاضة ع�ا -7

، مع االع��اف ����ة ال���ع ال���ل�جي وال���ع ���ة ن���ة ح�اة تع��� ال����� ال���ي لل��مات العامة م� أجل
  .ال���ل�جي ال�قافي

 :20و 17اله�ف��  الس�عاضة ع�ا -8

، ی��غي أن ی�رك ال���ع أن ال���ع ال���ل�جي ض�ور� وحاس� األه��ة ل�قاء اإلن�ان وص��ه ��2030ل�ل عام 
م� خالل ت���� جه�د ال����ة العامة ودمج ال���ع  9ی���ن ل�� اإلن�ان ح� لألح�اءوم� ث� ، ون���ة ح�اته

 .ال���ل�جي في ال��اهج ال�عل���ة على ج��ع ال�����ات في ج��ع أن�اء العال�

 :20و 17اله�ف��  الس�عاضة ع�ا -9

، ی�� ات�اذ ت�اب�� فعالة ل�ع��� وت�ف�� ال��اسات وال��� م� ق�ل ال���مات وال���ات وأص�اب ��2030ل�ل عام 
وال�فا� على آثار اس���ام ال���ع ال���ل�جي  واالس�هالك ال����ام�� على ج��ع ال�����ات ل��ق�� اإلن�اج ال��ل�ة

 .ال��اك�ت��ل ���ل ج�� ض�� ال��ود اإل���ل�ج�ة اآلم�ة و��ل� ض�� ح�ود 

 :20و 17اله�ف��  الس�عاضة ع�ا -10

ت�اه  ل����ع تغ��� ال�ل�ك ال���ةن���ة ال��اة  ع�  ً ا  ل�ؤ� ال���ولة ب���ا��ا في ذل� م� خالل ال�عل��،  تع���،
  .االس�هالك ال����ام وأن�ا� ال��اة

 :20 اله�ف الس�عاضة ع�ا -11

ووضع ال���اس ، ال���ةون���ة ال��اة  ، وضع م��اس ب�یل عال�ي لل��وة ی���� ال���ع ال���ل�جي��2025ل�ل عام 
  .��2030ل�ل عام 

 :17 اله�ف الس�عاضة ع�ا -12

عادلة ال س�هالكوااللإلن�اج  ال��اةأن�ا� و أسال��  ن�� إلح�از تق�م، ت�ف� ج��ع ال�ل�ان ت�اب�� ��2030ل�ل عام 
في وال����ة،  الف�د�ة، وال��وف ال�قا��ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة ألج�الاإلن�اف ���ا ب�� ا، مع م�اعاة ����امةالو 

  .و�ن �ان� م�فاوتةض�ء ال���ول�ات ال�����ة 
 :�17ع�یل اله�ف لع���  -13

� خالل م [...] ص�اعةاألغ��ة وال�ال�� ال�اه�ة و ص�اعات تع��� أداء ال���ع ال���ل�جي لل�عای�� والعالمات داخل 
 .ال��ادر���ی� دع� وضع ال�عای�� و�دراج معای�� ال���ع ال���ل�جي في ال��اد� ال��ج�ه�ة ال�اصة ب

 :20و 17اله�ف��  الس�عاضة ع�ا -14

ال���ع ال���ل�جي وال�قافي واللغات واالس��امة  ��أن القادر على إح�اث ال�غ���ال�عل��  ُ    ی �مج، 2030ام ��ل�ل ع
وال��اث في ال��اهج ال�راس�ة على ج��ع ال�����ات وفي ال�عل�� العالي، و��ل� ال��امج ال�ي ی�� ال��و�ج لها في ال�عل�� 

                                                      
 .ال�ي تع�ي ال���ة ‘philic’ و�ل�ة ‘‘ال��اة’’، ال�ي تع�ي ‘bio’�ع�ي ح� ال�ائ�ات ال��ة، وه� م��ج م� �ل�ة  "ح� األح�اء" 9
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ال�عل� �ال��ارسة ل مع ال���عة م� خالل ال�عل� ع� ���� غ�� ال�س�ي، مع ال����� الق�� على إعادة االت�ا
  .ال���عة وال�عامل مع

  �� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة�على ال 18اله�ف 
، في حالة ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات مهاواس���ا هاتع��� ال�عل�� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي وتقاس�

ض�ان وص�ل ج��ع صانعي الق�ار ��ل�ل و ال��ة وال���قة وال������ة،  ا��افق�ه�ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
  .إلى معل�مات م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�جي 2030عام 

  18اله�ف  ح�ل ل��اق�ة��أن ا ال��ار��� ال�ئ����مل�� 
االع��اف ���اه�ة ال�عارف ال�قل���ة في حف� ) 1: (� ی��غي إدراجه�ا في ه�ا اله�ف�� رئ����أن ه�اك ع���    ُ   اق� �ح -1

ال��ة ح�ا�ة ال�عارف ال�قل���ة، ��ا في ذل� االع��اف �ال�اجة إلى ال��افقة ) 2(ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، و
ً  �أنه ���� ب�ال  ج�� ال��ل�� و���ء م� ذل�، . ال�عارف ال�قل���ةال�ص�ل إلى ، وفقا لل��وف ال����ة، ق�ل ع� عل�ال���قة و              

، م� أجل إ�قاء اله�ف ‘‘ال��وف ال������ة’’أو  ‘‘آل�ات دع� ال��ف��’’م� ذل� إدراج �ع� الع�اص� في األق�ام ال��علقة بـ 
 . ً ا  ق��� 

ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال لله�ف، ل�ح� أن ال����  ن�اقا األوسع فر او���ا ی�عل� ����ن ال�ع -2
ت���� األن�اع؛ : ح�د ع�دا ����ا م� الف��ات ال�ع���ة ال��جة، ��ا في ذل� ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

هج                              ُ ال���املة ودراسات ال���جة؛ ون   اتال���ار��هو ��انات ح�ل م�اه�ات ال���عة لألش�اص م� و�ائف ن�ام ب��ي م��دة؛ و 
 .ال��اسة ال����لة

� ل� �ق��ح�ا ذ�� ح�ل معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي في ه�ا اله�ف، أنه ن��ع� مق��حات ل����� وذ�� آخ�ون،  -3
 .معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ه�ا

ل��ی�ة وال��اصل االج��اعي؛ اس���ام ال����ل�ج�ا ا: اع��ار وسائل تع��� ال�عل�� ع�اص� مف��ة، ��ا في ذل�    ُ   واق� �ح -4
دمج تعل�� و أل�ام ال�ول�ة؛ ا وال����ع على؛ ال��رس�ة��اد� الالع�ل مع ال��ارس و و ال�عاون مع ق�اعات االت�االت واألع�ال؛ و 

 .17أ��ا وضع ال�عل�� ���ل أف�ل في اله�ف     ُ   واق� �ح. ال���ع ال���ل�جي في ال��اهج ال�راس�ة على ج��ع ال�����ات

���ا ی�عل� �ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة ‘‘ ل��افقة ال���قة ع� عل�ا’’اله�ف إلى  ن� ����أن     ُ   واق� �ح -5
 .لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

 ُ     وق �م� . واأله�اف ���ل عام 18اله�ف �ان� غ�� م�ج�دة في أن م�االت ال��� وال�ع�فة و��ل� االب��ار     ُ   واق� �ح -6
وضع ه�ف م�ف�ل إلب�از الق��ة  إم�ان�ة  ً ا  ح أ���                   ُ ؛ ومع ذل�، فق� اق�  18صلة في اله�ف  �ذ ن�راج �ع� ال�ق��حات إلد

ٍ                                          ���ل �اف  ول���� وضع ه�ف معق� ل�عال�ة ق�ا�ا م�ع�دة مفادها أن اله�ف ی��غي أن ال�ي �ان وأث��ت الق��ة أ��ا .        
 .الق�ار صانعي�عالج ن�اق أوسع ����� م� 

إلى معل�مات ل��ع الق�ار و���غي أن �أخ� ذل� في االع��ار اح��ام ال��انات ال����ة  ول�ح� أ��ا أن ه�اك حاجة -7
 .وال���ص�ة و��ل� ال��ادة على ال��ارد ال�����ة، ��ا في ذل� ال��ارد ال����ة، ف�ال ع� الق�ا�ا ال��علقة �األم� الق�مي

  اق��احات ��أن ص�اغة ال��
في حالة ال�عارف واالب��ارات  ها،واس���ام هاوتقاس� �ال���ع ال���ل�جي تع��� ال�عل�� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة -1

وفي حالة معل�مات ال��ل�ل ، ع� عل�ال���قة  ال��ة ���افق�هااألصل�ة وال����عات ال��ل�ة  لل�ع�بوال��ارسات ال�قل���ة 
وص�ل ج��ع  ض�انو ، وتقاس� م�افعها �ة���على ال��ارد ال لألن��ة ال����ة لل���ل  ً ا  ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة وفق

 .إلى معل�مات م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�جي 2030صانعي الق�ار وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� ��ل�ل عام 
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في حالة  ،هاواس���ام هاوتقاس� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ی�� ت�ل�� تع��� ال�عل�� وت�ل��، ��2030ل�ل عام  -2

 ال��ة وال���قة ا��افق�ه�لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال��ارسات ال�قل���ة  واالب��اراتال�عارف  ��ا في ذل� ت����
على معل�مات  2030وص�ل ج��ع صانعي الق�ار ��ل�ل عام  أن ی�داد ، وض�انوت�ادلها وت���قها على ن�اق واسع وال������ة

ع��ما و .      ً عال�� ا في ال�ائة Xب���ة  فق�ان ال���ع ال���ل�جي ال���ع ال���ل�جي إذ�اء ال�عي ��أن م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة
ی�عل� األم� �ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ی��غي ال���ل على م�افق�ه� 

 .، ح�� االق��اءع� عل�ال��ة وال���قة 

، في حالة ال�عارف واالب��ارات هاواس���ام هاوت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي وتقاس� تع��� ال�عل�� -3
، ��2030ل�ل عام  وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�ه ال��ة وال���قة وال������ة ، وض�ان

لفعال ا �ف���ال ل���ع ال���ل�جيلاإلدارة الفعالة م� أجل  م��ثةمعل�مات م�ث�قة و  إلىالق�ارات صانعي ج��ع وص�ل  ض�ان
في حالة و  ،هاواس���ام هاالتفا��ة م� خالل ت���ع ت�ل�� ال�عارف وال��انات ال��علقة �األه�اف ال�الثة لالتفا��ة وتقاس�ل

 .ع� عل����افق�ها ال��ة وال���قة و ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

، في هاواس���ام هاوتقاس� ال�عل��، وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي آل�ات ل�ع��� وت�ف�� ضعو  تع��� ال�عل�� -4
، ل�ع� عحالة ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�ه� ال��ة وال���قة 

دارة ال���ع ال���ل�جي القائ�ة على إلالق�ارات على أف�ل ال�عارف ال��احة  صانعي ج��ع أن ت���� 2030ض�ان ��ل�ل عام و 
م� أجل اإلدارة  معل�مات م�ث�قة وم��ثة إلىالق�ارات صانعي ج��ع وص�ل . األدلة وال���� والقائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي

 .ل���ع ال���ل�جيلالفعالة 

، في حالة ال�عارف واالب��ارات هاواس���ام هاوتقاس� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جيال�عل��  م�اصلة تع��� -5
��ان وص�ل ج��ع صانعي ل، ع� عل�وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�ه� ال��ة وال���قة 

 .م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�جيإلى معل�مات  2030الق�ار ��ل�ل عام 

، في حالة هاواس���ام هاوتقاس� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جيال�عل��  ی�داد، ��2030ل�ل عام  تع��� -6
ض�ان و ، ع� عل�ال��ة وال���قة  اال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�ه

 .إلى معل�مات م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�جي 2030وص�ل ج��ع صانعي الق�ار ��ل�ل عام 

ال����ام لل���ع ال���ل�جي وخ�مات  ��امتع��� ال�عل�� واالت�ال وال����ة العامة واألن��ة العامة ل�ع��� ال�ف� واالس� -7
 .ال��� اإل���ل�ج�ة

ومعال�ة ال�غ�ات ال��جة في ال�عارف  هاواس���ام هاوتقاس� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي تع��� ال�عل�� -8
ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في  م�اه�ة في حالةح�ا�ة ، و�ق�ار و وال��انات

  ً          وفق ا لل��وف ال��ة وال���قة وال������ة،  ا���افق�ه ال�ي ال ی�� ال�ص�ل إل�ها إال، ال�ف� واالس��امة اس���ام ال���ع ال���ل�جي
إلى معل�مات م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع  2030ض�ان وص�ل ج��ع صانعي الق�ار ��ل�ل عام و ال����ة، 
 .ال���ل�جي

، في حالة ال�عارف واالب��ارات هاواس���ام هاوتقاس� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جيتع��� ال�عل��  -9
ض�ان وص�ل ج��ع صانعي و ، ع� عل�ال��ة وال���قة  اوال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�ه

ا لل����عات                     ً ح���ا ی���� ذل� ووفق  ، إلى معل�مات م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�جي 2030الق�ار ��ل�ل عام 
 .ال����ة

  :ال�ق��ح ال��ی�ألف اله�ف 
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وال����ل�ج�ا م� أجل ت�ف�� األه�اف ال�الثة العل��ة ال�ل�ان ال��ق�مة ���ان تقاس� ال�عارف  األ��اف م� ت�عه� -10
، ���� ل���ع صانعي الق�ار ��2030ل�ل عام ؛ و لالتفا��ة مع األ��اف ال��عاق�ة م� ال�ل�ان ال�ام�ة ����قة عادلة وم��فة

م� أجل اإلدارة ال����ة الفعالة القائ�ة إ�ار إخ��اصه� ت�عل� �ال���ع ال���ل�جي في  وم��ثةال�ص�ل إلى معل�مات م�ث�قة 
 .على ال�قائ� والعل�م

  :ال�ق��ح ال��ی��اء اله�ف 
، في حالة ال�عارف ال�قل���ة هاواس���ام هاال���ل�جي وتقاس�ال�عي وال�عل�� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع تع���  -11

� ال���ع ال���ل�جي واس���امه على ن�� ، م� أجل حفع� عل�واالب��ارات وال��ارسات ل�� ال�ع�ب األصل�ة ���افق�ها ال���قة 
 .م���ام

، في حالة ال�عارف واالب��ارات هاواس���ام هاوت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي وتقاس� وح�ا�ةتع��� ال�عل��  -12
ع� ال��افقة ال��ة وال���قة ’’، و‘‘ع� عل����افق�ها ال���قة ’’وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

ثة إلى معل�مات م�ث�قة وم�� 2030ض�ان وص�ل ج��ع صانعي الق�ار ��ل�ل عام و  ،‘‘ال��افقة وال��ار�ة’’أو ‘‘ عل�
 .يلإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�ج

، في حالة هاواس���ام ها�ال���ع ال���ل�جي وتقاس� ال��علقة العل��ة وال�قل���ة وت�ل�� ال�عارف ث� وال��تع��� ال�عل��  -13
ض�ان و  ،ع� عل�ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�ها ال��ة وال���قة 

 .يإلى معل�مات م�ث�قة وم��ثة لإلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�ج 2030وص�ل ج��ع صانعي الق�ار ��ل�ل عام 

في حالة ال�عارف واالب��ارات  ها،واس���ام هاتع��� ال�عل�� وت�ل�� ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي وتقاس� -14
، ��2030ل�ل عام  ، وض�انال��ة وال���قة وال������ة ���افق�هاوال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

 ج��ع ال�ل�ان ن�� رص� لل���ع ال���ل�جي وم�اف� معل�مات م���امة وت�غ�ل�ة، وت��ج وتع�ئ ب�انات ���� الع��ر عل�ها، ت��ئ
على معل�مات صانعي الق�ار  ح��ل ج��ع�ع� ل؛ ، وقابلة إلعادة االس���امال���ادلو���� ال�ص�ل إل�ها، وقابلة لل��غ�ل 

م� خالل معال�ة الف��ات ال�ع���ة؛ واح��ام ت�ادل ال�عارف واالب��ارات إلدارة الفعالة لل���ع ال���ل�جي ا في م�ث�قة وم��ثة
 .ع� عل�ال��ة وال���قة  ااألصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���افق�هوال��ارسات ال�قل���ة لل�ع�ب 

ال���ع ال���ل�جي وال�قافي واللغات واالس��امة  ��أن القادر على إح�اث ال�غ���، ی�� دمج ال�عل�� ��2030ل�ل عام  -15
ال�عل�� غ�� ال�س�ي مع ال�����  وال��اث في ال��اهج ال�راس�ة على ج��ع ال�����ات و��امج ال�عل�� العالي، و��� ال��و�ج لها في

 .���عةوال�عامل مع الالق�� على إعادة االت�ال مع ال���عة م� خالل ال�عل� �ال��ارسة 

  �ق��ح ��أن ال�عل��ال��ی� اله�ف ال
، س��� تفع�ل ودع� ال��امج وال��اهج 2030ات�اذ ت�اب�� في ق�اعي ال�عل�� والعل�م ل��ان أنه ��ل�ل عام  -16

ال�����ة وال��ع�دة ال����ات لل���ع ال���ل�جي وال�����ة ���ل �امل على ج��ع ال�����ات، ��ا في ذل� ال�عل�� 
 :م�اعاة ما یليالق�رات وال��ر�� ال���ي، مع االب��ائي وال�ان�� والعالي وما ی��ل ب�ل� م� ب�امج ب�اء 

 ل�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛ رفاع�ل�ات ال�عل� ون�� ال�ع  )أ(

حق�ق اإلن�ان في ال�عل�� ال��اني وال�امل والعادل وال���، ��ا في ذل� حق�ق ال��أة والف�ات االج��ا��ة   )ب(
 ال�ه��ة؛

 أرض ال�اقعال����ة م� أجل ال�أث�� ���ل فعال على / ث� ال��/ ال�اجة إلى دمج أن��ة ال��ر��  )ج(
 .وال����ع، وال��اه�ة في ت�ف�� س�اسة ال���ع ال���ل�جي واالس��امة

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 19اله�ف 
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� ال��اب، في ص�ع الق�ارات تع��� ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل
ل��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة وال�ق�ق في ا

2030 

 19اله�ف  ح�ل ل��اق�ة��أن امل�� ال�ئ���� ال��ار��� 
 .أب�� ال���� تعل�قات ��أن ه�ا اله�ف و�ان ه�اك تأی�� عام له - 1
 ُ                                                                                            وذ ك� أن ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء وال��اب ه� أص�اب م�ل�ة رئ����ن ��� أن ت�خ�  - 2

أص�اته� وآرائه� واع��اراته� في ال���ان في ع�ل�ة ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام على 
 .ج��ع ال�����ات

   ُ                     واق� �ح� إضافات ل�عل ه�ه " ال��� في ان��ام مع ال���عة"�فا هاما ل��ق�� رؤ�ة  ُ                          وأ ش�� إلى أن ه�ا األم� �ان ه - 3
 .ال�ؤ�ة أك�� ش��ال ل���ع أص�اب ال��ل�ة ال�ئ�����

و�ان ه�اك اق��اح م��د �إضافة ه�ف ج�ی� في اإل�ار ی��� على دع� وح�ا�ة األف�اد وال����عات ال�ی� في �ل�عة  - 4
 .وحق�ق اإلن�ان، م�ا �ع�ضه� لل��� في ���� م� األح�انال��افع�� ع� ال���ع ال���ل�جي 

و�اإلضافة إلى االق��احات ال���ة له�ا اله�ف، اق��ح� �ع� ال�ف�د إدراج ال��ش�ات ال�ال�ة ال�ع���ة في ال�ق�رات  - 5
 : ال�ا�قة ل��ت�� األ��اف في إ�ار ال�ص�

قال�� ال�قل���ة لل����عات األصل�ة وال��ل�ة ات�اهات ال�غ�� في اس���ام األراضي وح�ازة األراضي في األ  )أ(
  ؛)10/43ال�ق�ر (

  ؛)10/34ال�ق�ر (االت�اهات القائ�ة في م�ارسة ال�ه� ال�قل���ة   )ب(
وال����ل�ج�ات م� خالل ال�قل���ة وال��ل�ة               ُ                                         االت�اهات ال�ي ت ���م ف�ها ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات   )ج(

وال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ال��ف�� ال���ي لإل�ار ان�ماجها ال�امل، وال��انات 
  ).13/28م� ال�ق�ر (العال�ي لل���ع ال���ل�جي 

 اق��احات ��أن ص�اغة ال��
ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،    ُ                               ال� هج ال�����ة ب�� الق�اعات ل��ان تع��� -1

��ل�ل عام  ،��ا ��فل، ال����اموال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 
 .ال��ارد ذات ال�لة �ق�ق فيال��ار�ة ال���فة وال ،2030

الفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع ال�املة و  تع��� ال��ار�ة -2
ال�ع�ب األصل�ة  وحق�ق  ال��ار�ة ال���فة وال�ق�ق  ��ا ��فل، ال����امالق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 

 .��2030ل�ل عام ال��ارد ذات ال�لة  في ال��ل�ةوال����عات 
ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات  �ع��� ال��ار�ة، بال����ةال��ام، ع�� االق��اء ووفقا لل����عات  -3

 ��ا ��فل، ال����امال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 
 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق فيال��ار�ة ال���فة وال

األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،  ال�ع�ب لل�ع�ب ألص�اب ال�ق�ق، ��ا في ذل� ال�املة والفعالة تع��� ال��ار�ة -4
ال��ار�ة  ��ا ��فل، ال����اموال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 

 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق فيالتقاس� ال��افع و و  ،ال���فةو  لةال�ام
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ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع  تع��� ال��ار�ة -5
 ال��ارد ذات ال�لة �ق�ق فيال���فة والال��ار�ة  ��ا ��فل، ال����امالق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 

 حق�ق ال���ل على ال�عل�مات ال����ة، وم�ار�ة ال��ه�ر وال�ص�ل إلى الع�الة في ال��ائل ال����ة، وفقا لل����عات ال����ة
 .��2030ل�ل عام 

 والف��اتال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء  كفالة تع��� ،��2030ل�ل عام  -6
�ق�ق ، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة والال����امال��اب، في ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ��ل� و 
 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  في
األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء  م�ار�ة ال�ع�ب ال�املة والفعالة لل�ع�ب ار�ةتع��� ال�� ،��2030ل�ل عام  -7

في ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي  والف�ات اله�ة األخ�� م�ار�ة �املة وفعالةال��اب ��ل� و  ،والف��ات
 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق في، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة والال����امواس���امه 

واألن�اع غ�� ال���ار�ة  ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات تع��� ال��ار�ة -8
 ��ا ��فل، ال����امالق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه  ص�عإق�ار ال��اسات و  و��ل� ال��اب، في األخ�� 

 ال��ارد أراض�ها، وأقال��ها وم�اردهافي  ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة �ق�ق الال��ار�ة ال���فة و ، ��2030ل�ل عام 
 .ذات ال�لة

وال��اء  وال����� ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، تع��� ال��ار�ة ،��2030ل�ل عام  -9
ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه  ع�ل�ات، في ب�� األج�الواإلن�اف  والف��ات و��ل� ال��اب

 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق في، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة والال����ام
ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع  تع��� ال��ار�ة -10

���ا وال���ع �ال�ق�ق  �ق�ق فيوالال��ار�ة ال���فة  ��ا ��فل، ال����امالق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 
 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام ی�عل� �

األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ص�ع  ال�املة والفعالة لل�ع�ب ال��ار�ةتع���  -11
 ��ا ��فل، ال����ام��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه  ال��علقة على ج��ع ال�����ات م� ال��ل�ة إلى العال��ة، الق�ارات

 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق فيال��ار�ة ال���فة وال
ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في  ال��ار�ةتع���  م�اصلة -12

ال��ارد ذات  �ق�ق فيال��ار�ة ال���فة وال ��ا ��فل، ال����امص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 
 .وفقا لل��وف ال����ة 2030ال�لة ��ل�ل عام 

ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في  ال��ار�ة ت���� تع��� -13
ال��ارد ذات  �ق�ق فيال��ار�ة ال���فة وال ��ا ��فل، ال����امص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 

 .2030ال�لة ��ل�ل عام 
، ��ا في ذل� م� وال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة ال���فة لل���ع ال���ل�جي وحف�ه واس���امه ال����ام واس�عادتهتع���  -14

 في ص�ع الق�ارات لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب،ال�املة والفعالة  ال��ار�ة خالل
على ج��ع ال�����ات، الس��ا م� جان� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء وال��اب، وتأم�� ال�ق�ق في أراض�ه� 

 �ق�ق فيال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة وال 2030 وم�ارده� ��ل�ل عام
  .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام 

 اله�ف ال��ی� ال�ق��ح
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، ت�ضع أ�� ت�����ة وس�اسات�ة ل��ان ح� اإلن�ان في ال���ع ب���ة آم�ة، ون��فة، وص��ة ��2030ل�ل عام  -15

 .وم���امة وسالمة ال��افع�� ع� حق�ق اإلن�ان في ال��ائل ال����ة
ال��اب، في ص�ع  الف��ات و��ل�و ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء  تع��� ال��ار�ة -16

، 2030وفي تأم�� حق�قه� في األراضي وال��ارد ��ل�ل عام ال����ام الق�ارات ال��علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه 
وض�ان م�ار�ة ال����ع �أس�ه م� خالل م��ات شاملة لل���ع وت���ل�ة وم�ع�دة أص�اب ال��ل�ة وم�ع�دة الق�اعات على 

 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق في، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة وال����اتج��ع ال�
و���ا ی�عل�  ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، تع��� ال��ار�ة -17

��ا ، ال����ام�علقة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه في ص�ع الق�ارات ال� ع� عل�م�افق�ه� ال��ة وال���قة  ،�ال�ع�ب األصل�ة
 .2030ال��ارد ذات ال�لة ��ل�ل عام  �ق�ق فيال��ار�ة ال���فة وال ��فل
ل�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء والف��ات و��ل� ال��اب، في ال��ار�ة ا وتأم��تع���  -18

في ال��ارد  ال��ازة �ق�ق الال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا ��فل ال��ار�ة ال���فة و ص�ع الق�ارات ال��علقة ��ف� 
  .2030ذات ال�لة ��ل�ل عام 

  على ال��� ال�ق��ح في ال���دة األول�ة 20اله�ف 
                                                             ُ                                              ال�ؤ� ال����عة ل����ة ال��اة ال���ة و��الق ��� ال���ول�ة، ح�ى ت ��� معای�� اج��ا��ة ج�ی�ة لالس��امة ��ل�ل عام  تع���

2030. 
  .أعاله 17ُ                                   ن �� في ه�ا اله�ف �االق��ان مع اله�ف : مالح�ة

  مق��حات له�ف إضافي
ات ال����ة ال��ع�دة األ��اف األخ�� ال���ل�جي واالتفاقعلقة �ال���ع تع��� أوجه ال�آزر ب�� االتفا��ات ال���لفة ال��  - 1

  .ذات ال�لة لل��اه�ة في ل��ف�� ورص� واس�ع�اض اإل�ار ���رة فعالة
ال�قاس� العادل ) ب(ال��اواة في ال���ل على ال��ارد ال���ل�ج�ة؛ ) أ: (ض�ان ما یلي، ورص�ه واإل�الغ ع�ه  - 2

م�ار�ة و��ادة ال��اء والف��ات على ق�م ال��اواة في ج��ع م����ات ) ج(ووال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� ال��ارد ذات ال�لة؛ 
 .ع�ل�ات ص�ع الق�ارات وال����ة دع�ا أله�اف االتفا��ة

  أق�ام أخ�� م� اإل�ار ال�ق��ح  -ثال�ا 
 آل�ات دع� ال��ف��  -هاءالق�� 

 ال�ئ���� ال��ار���مل�� 
الح� ال�ع� أن ه�ا الق�� ����ي �أه��ة ����ة ب�جه عام، ول��ه� شع�وا أنه م� ال�اب� ألوانه م�اق��ه �ال��� إلى  - 1

وج�� أ��ا ت��ی� ال�اجة إلى م�اق�ة ال��اخل ال����ل مع .           ُ                ُ         ول�ل�، اع� �� ه�ا ال�� ن�ا ی �رج الحقا. الع�ل�ات ال�ار�ة
 . األق�ام األخ�� 

 .وت� ت��ی� ال�اجة إلى ال����� ���ل أف�ل ب�� أدوات تع��� ال��ف�� ووسائل ال��ف��. وق�ل إن ه�ا الق�� ض�ور�  - 2
و���ا ی�عل� �الفق�ة الف���ة ال��علقة �ال��ارد، ت� ال�أك�� على أنه ی�ع�� ت���� س�ل ال���ل ال��اش� ألوص�اء ال���ع  - 3

����عات ال��ل�ة، على ال��ارد ال�ال�ة ال��احة ل��ف�� اإل�ار، وأنه ی��غي إدراج ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال
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ض�انات حق�ق اإلن�ان في ج��ع آل�ات ال����ل، ��ا ی��اشى مع ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي ��أن 

 .12/3ال��انات في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي، ال�ع���ة ���ج� ال�ق�ر 
 :   ُ                          واق� �ح� إضافة الع�اص� ال�ال�ة - 4

م� االتفا��ة، مع م�اعاة دور ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  20آل�ة مال�ة مع�زة ت�ف� ال��ارد وفقا لل�ادة   )أ(
  ال��ل�ة؛

م� االتفا��ة على ال����� العال�ي ت���  18ت���� إلى ال�ادة  ا����ل�ج�والآل�ة ت�غ�ل�ة لل�عاون العل�ي   )ب(
  ال���ات اإلقل���ة؛

  آل�ة ت�غ�ل�ة ل��اء الق�رات؛  )ج(
  إ�ار فعال ��أن االت�االت؛  )د(
  ؛التفا��ةآل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات في ا  )ه(
  ال��� العل�ي؛  )و(
  .تقاس� أف�ل ال��ارسات  )ز(

 اق��احات ��أن ص�اغة ال��
ی��ل� ال��ف�� الفعال لإل�ار وضع آل�ات ل�ع� ال��ف�� ت��اس� مع ال���ح ال���د في غا�ات وأه�اف اإل�ار ومع   - 1

  :و����� ذل� ما یلي. ال�غ���ات ال����ل�ة الالزمة ل�ل�غها
و���ل� ذل� ز�ادة في ال��ارد م� ج��ع . أن ت��ن ���ة ال��ارد ال��احة ل��ف�� اإل�ار �ا��ة ��غيی  )أ(

  ؛م� االتفا��ة 20وفقا لل�ادة ��ادر، ال
وفقا لألول��ات والق�رات ال����ة، وم� أو الق���ة، /الس��ا ب�اء الق�رات ال���دة و���ا وب�اء الق�رات،   )ب(

  10؛      ُ     أسل�ب ق ���  ات�اع خالل
���ا ب��  م� خالل ال�عاون أو الق���ة، /ب�اء الق�رات، الس��ا ب�اء الق�رات ال���دة و���ا و  -1ال��یلة ) ب(

  ؛ال�ل�ان، ��ا في ذل� ت�ادل ال���ات وأف�ل ال��ارسات
��ا في وال�عل�مات العل��ة وال�عارف الهامة ل��ف�� اإل�ار ورص�ه واس�ع�اضه �فعال�ة،  ال��اناتت�ل�� وتقاس�   )ج(
  ؛أدوات ج�ی�ة و�ضا��ة ل�قف وع�� فق�ان ال���ع ال���ل�جي في م�الث � ذل� ال��

���و� م�ف� عل�ها ���رة  ���ا ی�عل� ب��ف�� اإل�ارنقل ال����ل�ج�ا واالب��ار و ق�ي والعل�ي، ال�عاون ال�  )د(
  ؛م��ادلة، وه� ما ��ه� في ت�ف�� اإل�ار

مع م�اعاة ال�عاون ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي، ونقل ال����ل�ج�ا واالب��ار ���ا ی�عل� ب��ف�� اإل�ار،   -ال��یلة) د(
  ؛وال�عاون ال�الثي���ا ب�� بل�ان ال���ب 

  ؛ات�اذ إج�اءات ل��اف�ة ال��ائ� ال����ة ال�ي ت�ث� على ال���ع ال���ل�جي  )ه(
  ؛أن ت��ن ال��فقات ال�ال�ة م��قة مع األه�اف ال�الثة لالتفا��ة  )و(

                                                      
 ).14/24ال�ق�ر (إح�� اآلل�ات ال�ئ���ة ل�ق��� ه�ا ال�ع�  2020ل��اء الق�رات �ع� عام س���ن اإل�ار االس��ات��ي ���ل األجل  10
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��� ت����  ُ                                                            ُ                               ت ��أ ���ج� ذل� آل�ة لل�عاون العل�ي ونقل ال����ل�ج�ا واالب��ار � �ل� عل�ها آل�ة ال����ل�ج�ا ل�ع  )ز(

، ��ا في ذل� ال����ل�ج�ا األح�ائ�ة ،ة�اش�ال����ل�ج�ا ونقلها إلى ال�ل�ان ال�ام�ة، ول�ق��� ت�ص�ات س�اسات�ة ��أن ال����ل�ج�ات ال
وس���ع ه�ه اآلل�ة ل�ل�ة م�ت�� . ���ة دع� جه�د ال�ل�ان ال�ام�ة ل�ع��� حف� ال���ع ال���ل�جي وال����ل�ج�ات ال����امة

  ؛وت�ج�هاتهاأل��اف 
 ُ                                                                                                 ت ��أ ���ج� ذل� آل�ة ل��اء الق�رات لل��اه�ة في تع��� الع�ل ��أن معال�ة فق�ان ال���ع ال���ل�جي ودع�   )ح(

وس�ع�ز اآلل�ة ق�رات ال�ل�ان ال�ام�ة على ال�����ات الف�د�ة وال��س��ة وال������ة، ��ا في ذل� ب�اء الق�رات . ال����ة ال����امة
ال��اسات وتع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات اإلن�اج، وت�ف�� م�ادرات حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال��علقة ���اغة 

  ؛ال����ام و�ن�اء ن�� وت�اب�� و���ة لل�فا��ة واإل�الغ
 ُ                                                                                            ت ��أ ���ج� ذل� آل�ة ات�االت ل�ع��� ال����� وال��ر�� وال����ة العامة في م�ال ال���ع ال���ل�جي،   )�(

ر�ة العامة ووص�ل ال��ه�ر إلى ال�عل�مات، مع ال��ل�� �أه��ة ه�ه ال���ات ���ا ی�عل� ب�ع��� اإلج�اءات ال�ام�ة إلى وال��ا
  ؛ت�ف�� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي

  ؛ال�عاون ال�ولي واإلقل��ي وال��ائي وع�� ال��ود م� أجل ت�ف�� اإل�ار  )�(

 ال��وف ال������ة  - واوالق�� 
 �ئ���� ال��ار��� مل�� ال

الح� ال�ع� أن ه�ا الق�� ����ي �أه��ة ����ة ب�جه عام، ول��ه� شع�وا أنه م� ال�اب� ألوانه م�اق��ه �ال��� إلى  - 1
وت� أ��ا ت��ی� ال�اجة إلى م�اق�ة ال��اخل ال����ل مع األق�ام .           ُ                ُ         ول�ل�، اع� �� ه�ا ال�� ن�ا ی �رج الحقا. الع�ل�ات ال�ار�ة

  .األخ�� 
، CBD/WG2020/2/3(م� ال���دة األول�ة  14في فات�ة الفق�ة " أه�اف م�����ة أخ�� "وورد أن اإلشارة إلى  - 2

  .غ�� واض�ة ور��ا ی��غي ح�فها) ال��ف� األول
  .إلى أعلى القائ�ة ن��ا أله���ها 14م� الفق�ة ) ح(   ُ                       واق� �ح نقل الفق�ة الف���ة  - 3
  :في ه�ا الق��   ُ                                     واق� �ح أنه س��ع�� ت�اول الق�ا�ا ال�ال�ة  - 4

ل�ع�� ال���ل�ة في " أص�اب ال�ق�ق "���ا ی�عل� ���ار�ة أص�اب ال��ل�ة، ی��غي إضافة م��لح   )أ(
  الع�ل�ات وال��خالت؛

أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� ف���، ول�� أ��ا ج��ع ج��ع م� ال��ور� ض�ان أن ��ارك ل��   )ب(
  ���ل�جي، في ت�ف�� اإل�ار؛الق�اعات ال�ئ���ة، ال�اس�ة ل�عال�ة لفق�ان ال���ع ال

                                                     ُ                                           یل�م دمج ق�ا�ا ال��اواة ب�� ال����� وت���� ال��أة وال� هج ال��ا��ة لالع��ارات ال���ان�ة ���ل رس�ي   )ج(
  وت����ي م� أجل ت�ف�� اإل�ار مع م�اعاة ض�ورة وضع م�ش�ات داع�ة ت��� ه�ه الق�ا�ا ����ع األه�اف ذات ال�لة؛

إرشادات مل��سة، وال��امات وآل�ات ل��ان تع��� أوجه ال�آزر مع اتفا��ات ر�� ی��غي أن ی�ف� اإل�ار   )د(
  ���ل ����؛ 2030عام ال����ة ال����امة لاألخ�� وخ�ة 

، ول�� أ��ا �ال��اسات وال��امج واإلج�اءات )ف���(ال ی�عل� ع�� فق�ان ال���ع ال���ل�جي �األن��ة   )ه(
  األخ��؛



CBD/WG2020/REC/2/1 
Page 61 
 

لى وضع ب�امج لل����� وال����ة واالت�ال ���ار�ة األ��اف ال�ع��ة في ی��غي أن ی��� ال����� ع  )و(
  ت���� م���� ال��امج ل�ي تع�� آراء �ل ��ف مع�ي به�ف ال���ل على ال��امها �الع�ل�ة؛

  وت�ف�� ت�فقات مال�ة ت��� �الفعال�ة وال�فاءة ل�ع� اإلج�اءات؛ ���إن�اء آل�ة ل  )ز(
  .ال�عارف ال�قل���ة، ون�ائج العل�م �أساس لالب��ار ونقل ال����ل�ج�ا��� أن ی�اعي اإل�ار أ��ا   )ح(

 اق��احات ��أن ص�اغة ال��
و�اإلضافة إلى ذل�، . م� شأن ال��� ���ل م�اس� في م���عة م� ال��وف ال������ة أن ی��� ت�ف�� اإل�ار  - 1

وت���� ه�ه ال��وف . ه�اف ال������ة األخ�� س��ه� اإلج�اءات الفعالة ال��علقة به�ه ال��وف ال������ة في ت�ق�� األ
  :ال������ة ما یلي

  :خ�ارات ب�ل�ة  - 2
ت�ف��  م� أجل أن ی��� ال�ع��ةال��وف ال������ة  ی�ع�� ته��ة م� شأن ال��� ���ل م�اس� في م���عة م� -

و�اإلضافة إلى ذل�، س��ه� اإلج�اءات الفعالة ال��علقة به�ه ال��وف ال������ة في ت�ق�� األه�اف . اإل�ار
 :، ما یليعلى س��ل ال��� ال ال���ه�ه ال��وف ال������ة،  وت����. ال������ة األخ�� 

و�اإلضافة إلى ذل�، . �ارم� شأن ال��� ���ل م�اس� في م���عة م� ال��وف ال������ة أن ی��� ت�ف�� اإل -
وت���� ه�ه . س��ه� اإلج�اءات الفعالة ال��علقة به�ه ال��وف ال������ة في ت�ق�� األه�اف ال������ة األخ�� 

 :ت�����ة أخ��  ��وفم� ب�� ال��وف ال������ة ما یلي، 
  .م�ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة واالع��اف ��ق�قه� في ت�ف�� اإل�ار  )أ(

  : خ�ارات ب�یلة  - 3
  ؛في ت�ف�� اإل�ار واالع��اف ��ق�قه�م�ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  -
على ج��ع لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة واالع��اف ��ق�قه� في ت�ف�� اإل�ار  ال�املة والفعالةال��ار�ة  -

  ؛ال�����ات
  ؛وع�ل�ات ص�ع الق�ار�اف ��ق�قه� في ت�ف�� اإل�ار م�ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة واالع� -

م�ار�ة ج��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، ��� ف�ه� ال��اء وال��اب وال����ع ال��ني وال�ل�ات ال��ل�ة   )ب(
  والق�اع ال�اص واألوسا� األكاد���ة وال��س�ات العل��ة؛ودون ال����ة، 

  :خ�ارات ب�یلة  - 4
 وال����ات غ�� ال���م�ةم�ار�ة ج��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، ��� ف�ه� ال��اء وال��اب وال����ع ال��ني  -

  ؛والق�اع ال�اص واألوسا� األكاد���ة وال��س�ات العل��ةودون ال����ة وال�ل�ات ال��ل�ة 
ودون ي وال�ل�ات ال��ل�ة م�ار�ة ج��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، ��� ف�ه� ال��اء وال��اب وال����ع ال��ن -

  ؛              ُ            مع االع��اف �ال� هج اإلقل���ةوالق�اع ال�اص واألوسا� األكاد���ة وال��س�ات العل��ة ال����ة 
ودون م�ار�ة ج��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، ��� ف�ه� ال��اء وال��اب وال����ع ال��ني وال�ل�ات ال��ل�ة  -

م� خالل تع��� م�ار�ة ال����ع �أس�ه م� خالل ال��س�ات العل��ة والق�اع ال�اص واألوسا� األكاد���ة و ال����ة 
  ؛إن�اء م��ات شاملة وت���ل�ة م�ع�دة أص�اب ال��ل�ة وم�ع�دة الق�اعات

  .                                       ُ                                ال��اواة ب�� ال�����، وت���� ال��أة وال� هج ال��ا��ة لالع��ارات ال���ان�ة  )ج(
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  :خ�ارات ب�یلة  - 5

     ُ             ، وال� هج ال��ا��ة وال��اب، وال��اواة ب�� ال�����، وت���� ال��أة اإلن�ان لل���ع�ع� اح��ام وح�ا�ة و�ع�ال حق�ق  -
واالع��اف ��ق�ق ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة واإلن�اف ب�� األج�ال، ��ا في ذل� لالع��ارات ال���ان�ة 

  ؛م�ار��ه� ال�املة والفعالة أم�ا أساس�ا في ت�ف�� ه�ا اإل�ار
  �اإلن�اف ب�� األج�ال؛االع��اف   )د(
  أوجه ال�آزر مع االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات األخ�� ذات ال�لة؛  )ه(

  :خ�ارات ب�یلة  - 6
واألدوات ال�ول�ة األخ��  األخ�� ذات ال�لةال�ول�ة والع�ل�ات أوجه ال�آزر مع االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف  -

  ؛حق�ق اإلن�ان ذات ال�لة، ��ا في ذل� ��أن
: ال س��ا م� خالل ما یليأوجه ال�آزر مع االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات األخ�� ذات ال�لة  -

إضفاء ال�ا�ع ال�س�ي على آل�ات ال�عاون ب�� اتفا��ات ر�� ال�الث ) 2(ت���� أوجه ال�آزر في ح�� ال��ارد؛  )1(
  ؛ال���ل�جي وتع��� ه�ه اآلل�اتواالتفا��ات ال��علقة �ال���ع 

على ال����� العال�ي واإلقل��ي أوجه ال�آزر مع االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات األخ�� ذات ال�لة،  -
  ؛وال���ي

  .ش�اكات ل�ع��� األن��ة على ال�����ات ال��لي، وال���ي، واإلقل��ي والعال�ي  )و(
  :خ�ار ب�یل  - 7

مع االع��اف ب�ع��� االق��ادات ��ة على ال�����ات ال��لي، وال���ي، واإلقل��ي والعال�ي ش�اكات ل�ع��� األن -
  ؛األح�ائ�ة ال��ل�ة

  .إقامة ح���ة شاملة وت�امل�ة �ا��ة ل��ان ات�اق ال��اسات وفعال��ها م� أجل ت�ف�� اإل�ار  )ز(
  :خ�ارات ب�یلة  - 8

  ؛��اسات وفعال��ها م� أجل ت�ف�� اإل�ارل��ان ات�اق ال �ا��ةإقامة ح���ة شاملة وت�امل�ة  -
 ؛ات�اق ال��اسات وفعال��ها م� أجل ت�ف�� اإل�ار ت��� �ا��ة ل��انح���ة شاملة وت�امل�ة  إقامة -
 ؛�ا��ة ل��ان ات�اق ال��اسات وفعال��ها م� أجل ت�ف�� اإل�ار وت���ل�ةإقامة ح���ة شاملة وت�امل�ة  -
مع االع��اف وت�امل�ة �ا��ة ل��ان ات�اق ال��اسات وفعال��ها م� أجل ت�ف�� اإل�ار،  وم��فةإقامة ح���ة شاملة،  -

  ؛ال�اج� �أ�� ال����ة الع���ة واألصل�ة القائ�ة
ّ                        اإلرادة ال��اس�ة ال�ا��ة واالع��اف على أعلى م����ات ال���مة �ال�اجة ال�ل� ة إلى وقف فق�ان ال���ع   )ح(                                                                       
  .ال���ل�جي

  :خ�ار ب�یل  - 9
ة إلى وقف فق�ان ال���ع ال���ل�جي ال�ا��ةاإلرادة ال��اس�ة  - ّ                                 واالع��اف على أعلى م����ات ال���مة �ال�اجة ال�ل�                                                .  

  :مق��حات �إدراج فق�ات ف���ة ج�ی�ة  -10
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ال��ار�ة ال���ة لل���مات دون ال����ة، وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ة واالع��اف ��فاءاتها على ال�����   )أ(
 ؛م� أجل ت�ف�� اإل�اردون ال���ي 

ث � االع��اف ����ة ال��ار ب�� ال�عارف العل��ة وال�قل���ة ال�اش�ة ع� م�ارساتها ال�قل���ة في ع�ل�ات ال��  )ب(
 ؛ث ال�ئ���ة في أراض�ها� لل��اح لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة �أن ت��ن جهات ال��

ل���ل�جي ���ا ب�� األج�ال، الس��ا م� خالل ال�ع�ب األصل�ة نقل ال�عارف وال�قافات واللغات و��� ال���ع ا  )ج(
 .وال����عات ال��ل�ة

وال�ق�م ال���ز ن�� بل�غ أه�اف ال����ة ال����امة، م� ق��ل  2030س��اع� ت�ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام   -11
�اإلضافة إلى اإلن�اج  ،وال�الم والع�الة ،�اواة األه�اف ال��علقة �ال�عل�� ال��� وال��اواة ب�� ال����� وال�� م� انع�ام ال�

  .2020، على ته��ة ��وف ت�����ة م� أجل ت�ف�� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ال����ام�� واالس�هالك
  :خ�ار ب�یل  -12

وال�ق�م ال���ز ن�� بل�غ أه�اف ال����ة  2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام  ال�ق�م ال���ز في ت�ف��س��اع�  -
وال�الم والع�الة  ،ال����امة، م� ق��ل األه�اف ال��علقة �ال�عل�� ال��� وال��اواة ب�� ال����� وال�� م� انع�ام ال��اواة 

أجل ت�ف�� اإل�ار العال�ي لل���ع  ، على ته��ة ��وف ت�����ة م�ال����ام�� �اإلضافة إلى اإلن�اج واالس�هالك
 .2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ال���ول�ة وال�فا��ة  - زا�الق�� 
 مل�� ال�ئ���� ال��ار��� 

الح� ال�ع� أن ه�ا الق�� ����ي �أه��ة ����ة ب�جه عام، ول��ه� شع�وا أنه م� ال�اب� ألوانه م�اق��ه �ال��� إلى  - 1
وج�� أ��ا ت��ی� ال�اجة إلى م�اق�ة ال��اخل ال����ل مع .              ُ         ه�ا ال�� ن�ا ی �رج الحقا          ُ   ول�ل�، اع� �� . الع�ل�ات ال�ار�ة
  .األق�ام األخ�� 

�ها م� تق��� مق��حات، ب���ا ق�م� أ��اف أخ�� مق��حات - 2   .                                     ّ                                                    وأفادت �ع� األ��اف أنها ل��� في وضع ��� 
آل�ات االس�ع�اض في األس��ع ال�� س��  ُ                                                                  وأ ش�� إلى أنه ج�ت م�اق�ة م���ة وم��عة في حلقة الع�ل ال��اور�ة ��أن  - 3

  .2020ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  االج��اع ال�اني للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة
 ُ                                         ُ                                                               وذ ك� أن ه�ا الق�� ���اج إلى ت��رات ج�ی�ة ت �اق� في االج��اع ال�ال� لله��ة الف���ة لل��ف��، ��ا في ذل� ف��ة  - 4

  .ات ال����ة ال��اثلة لل��اه�ات ال���دة و���ااالل��ام
  .ال��ف�� وال�ص� ال�فافان، واإل�الغ واالس�ع�اض:    ُ                                واق� �ح أ��ا ف�ل ه�ا الق�� إلى ج�أی� - 5
�ل م�ار�ة األ��اف وغ�� األ��اف في إ�ار ال���ول�ة وال�فا��ة - 6 ُ                                                         واق� �ح ��ل� أنه ی�ع�� ال����� ب�� س                                 ُ   .  
  :   ُ                         واق� �ح إدراج الع�اص� ال�ال�ة - 7

اس���ار االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي �اع��ارها ال�س�لة ال�ئ���ة ل��ف�� االتفا��ة   )أ(
 على ال����� ال���ي؛

ال�قار�� ال����ة ال�����ة �اع��ارها اآلل�ة ال�ئ���ة ال�ي ت�لغ األ��اف م� خاللها ع� ال�ق�م ال�� ت��زه   )ب(
 ؛�2020اه�اتها في األه�اف ال��ی�ة ل�ا �ع� عام مقابل ال��اماتها وتع�� م
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ُ           ال��ش�ات العال��ة ال�ئ���ة، م� خالل االس�فادة ح���ا أم�� م� ال��انات ال�ال�ة ال�ي ج �ع� ألغ�اض   )ج(                                                                                 

 اإلدارة على ال����� ال���ي، أو ال�عل�مات ال�ي ���� ج�عها ��فاءة على ن�اق عال�ي؛
وق� تع��� ه�ه الع�ل�ات على ت���ة  .���ج� االتفا��ةالئ�ة للغ�ض ع�ل�ات ال�ص� واالس�ع�اض ال�  )د(

                           ُ  ّ                                                                             الع�ل�ات األخ��، ول�� ع��ما ت �� � ال��اذج األخ��، ی��غي أن ت�فل ت�افقا ج��ا مع الع�اص� األخ�� إل�ار ما �ع� عام 
 ؛2020

 ؛2020ي ل�ا �ع� عام ز�ادة ال��اف� ب�� ع�ل�ات ال����� ال����ة واإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�ج  )ھ(
 ز�ادة شفا��ة االل��امات ال����ة وال��اءلة ��أنها وقابل��ها لل�قارنة؛  )و(
 ع�د صغ�� م� ال��ش�ات ال�ئ���ة القابلة لل�قارنة وال�ي ���� اس���امها على ال������� ال���ي والعال�ي؛  )ز(
 ال���ز ن�� الغا�ات واأله�اف العال��ة؛ل���ع ال�ق�م " تق��� عال�ي"ع�ل�ة اس�ع�اض م����ة أو   )ح(
 ش�ل م� أش�ال ع�ل�ة اس�ع�اض ال���اء ال����ة ل��اع�ة األ��اف على تع��� ت�ف��ها؛  )�(
 ال��ار�ة ال�املة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء وال��اب؛  )�(
 لعال��ة؛االل��امات ال����ة ودون ال����ة ال�ام�ة إلى ت�ق�� األه�اف ا  )ك(
 اإلرشادات القائ�ة على ال��اد� ��أن ال���ح؛  )ل(
 االل��امات اإلج�ائ�ة ل��ان أن ت��ن ال�عه�ات �ا��ة و���� م�ا�ع�ها؛  )م(
 ال�ق��� العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ق��� ال�ق�م ال��اعي؛  )ن(
  .ع�ل�ات دور�ة وم���رة ل����� ت�س�ع ن�اق ال���ح واالل��امات  )س(

 ت ��أن ص�اغة ال��اق��احا
وتع� ه�ه . ی���� اإل�ار ت�اب�� ل�ص� ت�ف��ه واس�ع�اضه واإل�الغ ع�ه على ال�����ات ال���ي واإلقل��ي والعال�ي - 1

 :ال��اب�� ع�اص� ض�ور�ة لإل�ار وت���� ما یلي
  :خ�ارات ب�یلة - 2

وتع� ه�ه . على ال�����ات ال���ي واإلقل��ي والعال�ي ع�هی���� اإل�ار ت�اب�� ل�ص� ت�ف��ه واس�ع�اضه واإل�الغ  -
  :ال��اب�� ع�اص� ض�ور�ة لإل�ار وت���� ما یلي

. على ال�����ات ال���ي واإلقل��ي والعال�ي وتق���هی���� اإل�ار ت�اب�� ل�ص� ت�ف��ه واس�ع�اضه واإل�الغ ع�ه  -
  :وتع� ه�ه ال��اب�� ع�اص� ض�ور�ة لإل�ار وت���� ما یلي

ل�ص� ت�ف��ه واس�ع�اضه واإل�الغ ع�ه على ال�����ات  ووضع ت�اب�� ج�ی�ة قائ�ةاإل�ار ت�اب��  �ع��� �ی��� -
                                ُ                                                   و�اإلضافة إلى ال�قار�� العاد�ة، س� ��� اس�ع�اضات وتق���ات دور�ة ل�ق��� ال�ق�م ال���ز . ال���ي واإلقل��ي والعال�ي
   ؛ال�ص� واالس�ع�اض واإل�الغ إلى اآلل�ات القائ�ةو���غي أن ت���� ت�اب�� . والف��ات في ت�ف�� اإل�ار

إب�از اإل�ار في ع�ل�ات ال����� ذات ال�لة، ��ا في ذل� االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع   )أ(
 ال���ل�جي؛

  :خ�ارات ب�یلة  - 3
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  ؛االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي ع�ل�ات ال����� ذات ال�لة، ��ا في ذل�إب�از اإل�ار في  -
إب�از اإل�ار في ع�ل�ات ال����� ذات ال�لة، ��ا في ذل� االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي  -

ل���دة االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، ���ج� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، و��ل� ال��اه�ات ا(
و���ا، ���ج� اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ؛ وخ�� الع�ل ال����ة، ���ج� اتفا��ة األم� 

  ؛)ال����ة ل��اف�ة ال����
وضع واس�ع�اض األه�اف وال��ش�ات ال����ة ال���افقة مع ه�ا اإل�ار في االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة  -

  ؛لل���ع ال���ل�جي
                                                             ِ                               اإل�الغ ال�ور�، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام ال��ش�ات ال���دة، م� ق �ل ال���مات واالتفاقات ال����ة   )ب(

ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، 
�احات ال�ي ت�قق�، وال����ع ال��ني والق�اع ال�اص ع� اإلج�اءات ال����ة ل��ف�� اإل�ار، وال�

  وال����ات ال�ي ووجه�؛
  :خ�ارات ب�یلة  - 4

وال���مات واالتفاقات ال����ة  األ��اف                                                             ِ    اإل�الغ ال�ور�، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام ال��ش�ات ال���دة، م� ق �ل  -
���ع ال��ني ال��ع�دة األ��اف والع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال�

  ؛ع� اإلج�اءات ال����ة ل��ف�� اإل�ار، وال��احات ال�ي ت�قق�، وال����ات ال�ي ووجه� والق�اع ال�اص،
     ِ                                        ، م� ق �ل ال���مات واالتفاقات ال����ة ال��ع�دة ال���دة اإل�الغ ال�ور�، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام ال��ش�ات -

وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال����ع ال��ني والق�اع  األ��اف والع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة،
م� خالل وسائل ع� اإلج�اءات ال����ة ل��ف�� اإل�ار، وال��احات ال�ي ت�قق�، وال����ات ال�ي ووجه�  ،ال�اص

  .اإلعالم ال��اس�ة ثقا��ا وال�ي ���� ال�ص�ل إل�ها
  ف���ةإلى ثالثة أق�ام ) ب(مق��ح ب�ق��� ه�ه ال�ق�ة 

ع� اإلج�اءات ال����ة ل��ف��  ،األ��اف                                                             ِ    اإل�الغ ال�ور�، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام ال��ش�ات ال���دة، م� ق �ل ): ب(
  اإل�ار، وال��احات ال�ي ت�قق�، وال����ات ال�ي ووجه�؛

ال��ل�ة م� غ�� أص�اب                                                              ِ    اإل�الغ ال�ور�، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام ال��ش�ات ال���دة، م� ق �ل : م��ر) ب(
ع� اإلج�اءات ال����ة ل��ف��  ،، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال����ع ال��ني والق�اع ال�اصاأل��اف

  ل�ي ت�قق�، وال����ات ال�ي ووجه�اإل�ار، وال��احات ا
اإل�الغ ���ج� االتفاقات ال����ة     ُ                                                      ن� ی �رج الحقا ��أن م�اصلة تع��� االت�اق وأوجه ال�آزر في ن��: م��ر ثان�ا) ب(

  .ال��ع�دة األ��اف
 اس�ع�اضات وتق���ات دور�ة، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام إ�ار ال�ص�، لل�ق�م ال���ز في ال��ف��  )ج(

  .وال��احات وال����ات ال�ي ووجه�
  :خ�ارات ب�یلة  - 5

، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام إ�ار ال�ص�، لل�ق�م اله��ة الف���ة لل��ف��ت���ها اس�ع�اضات وتق���ات دور�ة  -
  وال����ات ال�ي ووجه�؛ال�ي ت�قق� ال���ز في ال��ف�� وال��احات 
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ال�ي اس�ع�اضات وتق���ات دور�ة، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام إ�ار ال�ص�، لل�ق�م ال���ز في ال��ف�� وال��احات  -

  ؛ت، الس��ا ���ا ی�عل� �ال��ارد ال����ةوتقاس� ال��اناوال����ات ال�ي ووجه�، ت�قق� 
ال�ي اس�ع�اضات وتق���ات دور�ة، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام إ�ار ال�ص�، لل�ق�م ال���ز في ال��ف�� وال��احات  -

وت���ع األ��اف على ال��ار�ة �فعال�ة في االس�ع�اض ال��عي، و��ع�� إج�اء ه�ه وال����ات ال�ي ووجه�، ت�قق� 
ت وال�ق���ات ����قة ت�����ة وغ�� ت�خل�ة وغ�� ع�ائ�ة وغ�� عقاب�ة، ت���م ال��ادة ال����ة وت���� االس�ع�اضا

  ؛وضع ع�ء غ�� م��ر على األ��اف
  :الفق�ة الف���ة ال��ی�ة  - 6

وضع م�اد� ت�ج�ه�ة وأدوات م�ح�ة ل��ق�� االت�اق في اإل�الغ ع� ال�ق�م ال���ز والف��ات في ): ج�ی�(م��ر ) ج(
  .ف�� اإل�ارت�

  .وضع آل�ات إضا��ة ��أن ال���ول�ة وال�فا��ة  )د(
  :خ�ارات ب�یلة  - 7

  ؛إضا��ة ��أن ال���ول�ة وال�فا��ة ����ةوضع آل�ات  -
  ؛وال�فا��ة ، وتقاس� ال�عل�مات، وال��ق��وضع آل�ات إضا��ة ��أن ال���ول�ة -
  .آل�ة ت�ع����ا في ذل� وضع وضع آل�ات إضا��ة ��أن ال���ول�ة وال�فا��ة،  -

  :فق�ة ج�ی�ة
 وتقا� االت�الفي اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي  نق�ة االت�الی�ع�� على األ��اف إقامة تعاون وث�� على ال����� ال���ي ب�� 

� ال���مات م� وضع ن هج م��قة وم�آزرة ع�� االتفا��ات وز�ادة فعال�ة ال�ه�د                                      ّ                   ُ                                                     في االتفا��ات األخ�� ذات ال�لة ح�ى ت��� 
في  نقا� االت�الال����ة، على س��ل ال��ال م� خالل إن�اء أف�قة عاملة و���ة مع��ة �ال���ع ال���ل�جي ل����� ع�ل 

ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� م� خالل ع�ة أم�ر م� ب��ها ال��اب�� ذات ال�لة  االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف
في االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، واإلدارة ال���قة لل�عارف واإل�الغ ال���ي م� خالل االس�فادة م� 

م�اقف و���ة م��اس�ة ���ا  اع��ادلل���ة و��ل� م� خالل  ال�ي أع�ها ب�نامج األم� ال����ة DaRTأداة اإل�الغ ع� ال��انات 
  .ی�عل� ��ل اتفاق م� االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف

 ال��و�ج وال����ة واالس��عاب  -  حاءالق�� 
 مل�� ال�ئ���� ال��ار���

  .    ُ       ُ         واع� �� ن�ا ی �رج الحقاول�ح� أن ه�ا الق�� ���اج إلى ال���� م� الع�ل . وردت ع�ة تعل�قات ��أن ه�ا الق�� - 1
�ل ع�ا إذا �ان م� ال��ور� وج�ده  - 2 ُ                                 ول�ح� وج�د روا�� ب�� ال����� في ه�ا الق�� وفي أج�اء أخ�� م� اإل�ار وس                                                                     

وم� جهة أخ��، .               ُ                                                               و��فة خاصة، اق� �ح أنه ���� دمج ه�ا الق�� في الق�� هاء في آل�ة االت�ال ال�ق��حة. كق�� م�ف�ل
  .   ُ                                 واق� �ح أ��ا ت�ض�ح دور األمانة وتع���ه. تع��� ه�ا الق�� ���ل ����اق��ح آخ�ون أنه ی��غي 

 ُ                                                                                                       وأ ش�� إلى ض�ورة تق��� فعال�ة ق��ات ورسائل االت�ال ال���لفة، و��ل� ال�اجة إلى معال�ة ح�اج� االت�ال وال�اجة  - 3
� م� ��اس أث� م�ادرات ال����ة، ��ا في ذل� ال�غ��ات في إدراك ال� ع�ب ل���ة ال���ع ال���ل�جي،                  ّ                                                                إلى وضع م�ش�ات ت�� 

  .وال����ة ال�ي ����ه� بها االه��ام ب��ف�� اإل�ار وال��ار�ة ��ه واالل��ام �ه
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   ُ                                                                                                      واق� �ح أن ���ف�� ه�ا الق�� م� إن�اء م���� س�اسي ر��ع ال����� ���� أن ��اع� على ن�� ال�سائل ال��اس�ة ال�ي  - 4
   ُ                                                                   ، أ ث��ت إم�ان�ة ج�ع العل�اء م� خالل ع�ل�ة ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م و�اإلضافة إلى ذل�. تع�ها آل�ة االت�ال ال�ق��حة

االتفاقات ال����ة ال��ع�دة ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة و��ل� تع��� أوجه ال�آزر مع في م�ال وال��اسات 
  .األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي األ��اف

  اق��احات ن��ة مل��سة
�اإل�ار و���ورة م�ار�ة ال����ع �أس�ه  ز�ادة ال����ةعلى ج��ع ال�هات الفاعلة تق��� ال��اع�ة م� أجل  س��ع�� - 5

و����� ذل� ال�اجة إلى االض�الع �أن��ة على ال�����ات ال��لي وال���ي واإلقل��ي والعال�ي وال�اجة إلى . في ت�ف��ه
   .ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لةت�ف�� اإل�ار ����قة ت�ع� الع�ل�ات واالس��ات���ات 

  :خ�ارات ب�یلة
�اإل�ار و���ورة م�ار�ة ال����ع �أس�ه  ز�ادة ال����ةس��ع�� على ج��ع ال�هات الفاعلة تق��� ال��اع�ة م� أجل  -

و����� ذل� ال�اجة إلى االض�الع �أن��ة على ال�����ات ال��لي . في ال��اه�ة في ت�ف��ه م� جان� األ��اف
ال�ول�ة  واالتفاقاتمع الع�ل�ات واالس��ات���ات  ت���وال���ي واإلقل��ي والعال�ي وال�اجة إلى ت�ف�� اإل�ار ����قة 

  ؛وت�ع�هااألخ�� ذات ال�لة 
�اإل�ار و���ورة م�ار�ة ال����ع  ز�ادة ال����ةو  إلهامس��ع�� على ج��ع ال�هات الفاعلة تق��� ال��اع�ة م� أجل  -

و����� ذل� ال�اجة إلى االض�الع �أن��ة على ال�����ات ال��لي وال���ي واإلقل��ي والعال�ي . �أس�ه في ت�ف��ه
  ؛وال�اجة إلى ت�ف�� اإل�ار ����قة ت�ع� الع�ل�ات واالس��ات���ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة

 ز�ادة ال����ة، تق��� ال��اع�ة م� أجل الس��ا ال���مات ال����ة ودون ال����ةات الفاعلة، س��ع�� على ج��ع ال�ه -
و����� ذل� ال�اجة إلى االض�الع �أن��ة على ال�����ات . �اإل�ار و���ورة م�ار�ة ال����ع �أس�ه في ت�ف��ه

الع�ل�ات واالس��ات���ات ال�ول�ة األخ��  ال��لي وال���ي واإلقل��ي والعال�ي وال�اجة إلى ت�ف�� اإل�ار ����قة ت�ع�
� األ��اف م�ا یلي. ذات ال�لة   :                        ّ                 و���غي له�ه األن��ة أن ت�� 

  ؛ز�ادة فه� ال��� ال���لفة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال����ة بها وتق�ی�ها  )أ(
ال���ع �ب�ج�د األه�اف ال��علقة  ذو� ال�لة وأص�اب ال��ل�ةز�ادة وعي ج��ع أص�اب ال�ق�ق   )ب(

  ؛في االتفا��ة 2020ال���ل�جي، و��ل� ع�ل�ة ما �ع� عام 
  ؛2020ز�ادة ال�عي ل�� ال��ا���� �أه�اف ما �ع� عام   )ج(
، وال�روس ال���فادة ال�ي ت�قق� تع��� أو ت���� م��ات ل�قاس� ال�عل�مات ��أن ال��احات  )د(

  ؛ال���ل�جي وال���ات في الع�ل م� أجل ال���ع
تع��� ال����� �ال���ع ال���ل�جي في ال��اهج ال��رس�ة، ��ا في ذل� ال�عي �اتفا��ات ر�� ودورها في   )ه(

 .ص�اغة ال����عات ال����ة
  

__________  


