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  2018 ت���� ال�اني/ن�ف��� 29- 17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
واألح�ام ال���لة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ) �(8إدراج ال�ادة   14/17ال�ق�ر 

 ��وت���ل�هاو في ع�ل االتفاق�ة 

                    إن م�ت�� األ��اف،
، ال�� أن�أ ���ج�ه ب�نامج الع�ل ��أن ال�ادة5/61ال�ق�ر  إلىإذ ���� 

- 2010ال�� نقح ف�ه ب�نامج الع�ل ال��ع�د ال���ات للف��ة  10/43،1
م� ب�نامج الع�ل ال��ع�د ال���ات ج�ت معال��ها م� خالل  17و 14و 13و 11و 6أن ال�هام ال��جلة و�ذ �الح� 

 ال���لة واألح�ام) �(8 إت�ام مهام أخ�� ���ج� ب�نامج الع�ل ��أن ال�ادة
م��امل، مع أخ� آخ� ال���رات في االع��ار، ��ا في ذل� أك�� ش��ال وت�لعي و �ال�اجة إلى ب�نامج ع�ل  و�ذ �ع��ف

���ج� اتفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ �3ار�� اتفاقو  2،وأه�افها 2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام 
  ،2020ع� إ�ار ال���ع ال���ل�جي ال���ق�لي ل�ا �ع� عام 

م�ت�� ق�ة م�ش���ال ��أن ت�ارب ال����عات األصل�ة وال��ل�ة "ن�ائج و�ذ ��ع في االع��ار 
تع��� م�اه�ة ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ال�قل���ة ع�� ق�اعات ال�راعة وم�ا –وال���ع ال���ل�جي وال�قافي 

��ام م� أجل ت�ق�� ال�فاه�ةوال��اجة وال��احة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال��

                                                           
، اع��� م�ت�� األ��اف ب�نامج الع�ل ال��ع�د ال���ات ال��قح ��أن ال�ادة 10/43
 

2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام : ت���ل عال��ا"، �ع��ان 70/1ق�ار ال��ع�ة العامة 
 I-54113 ، رق� ال����لال�عاه�ات م���عة األم� ال����ة،

األصل�ة وال��ل�ة على هام� االج��اع ال�ال� ع�� ل��ت�� األ��افال����عات  ت�ارب��أن " م�ش���ال"ُ              ع ق� م�ت�� ق�ة 
 UNEP/CBD/COP/13/INF/48. 

  

  

                                                   م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
ال�ا�ع ع��االج��اع 

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 13ال��� 

  

                إن م�ت�� األ��اف،
إذ ���� 

10 وال�ق�ر
و�ذ �الح� 

إت�ام مهام أخ�� ���ج� ب�نامج الع�ل ��أن ال�ادة
و�ذ �ع��ف

خ�ة ال����ة ال����امة لعام 
ع� إ�ار ال���ع ال���ل�جي ال���ق�لي ل�ا �ع� عام 

و�ذ ��ع في االع��ار 
وال���ع ال���ل�جي وال�قافي 

وال��اجة وال��احة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال��

                  
10ال�ق�ر في  1
 .16و 9و 8و
ق�ار ال��ع�ة العامة ان��  2
األم� ال����ة، 3
ُ              ع ق� م�ت�� ق�ة  4

 :ب�صفهالق�ة 
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إلى ال�ق��� ال����عي ��أن حالة وات�اهات ال�عارف ال�قل���ة وال��اد� ال��ج�ه�ة وغ��ها م� األدوات و�ذ ����� 

  :بها، ��ا في ذل� ال���لة واألح�ام) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة وال�عای�� ال�ي وضعها �الفعل الف��� العامل ال�ف��ح
 غ� ��أن إج�اء ع�ل�ات تق��� األث� ال�قافي وال���ي واالج��اعي ف��ا: � ال��ج�ه�ة ال��ع�ة أغ�ا�ال��اد  )أ(

 أو ت�غلها ال�ي وال��اه واألراضي ال�ق�سة ال��اقع على ال�ق��ح إج�اؤها أو ال�ي م� ال��جح أن ���ن لها تأث�� �ال���رات ی�عل�
  5وال��ل�ة؛ األصل�ة ال����عات تقل���ا ت��ع�لها

  6ل��ان اح��ام ال��اث ال�قافي والف��� لل����عات األصل�ة وال��ل�ة؛ ر� :تغار��ایي األخالقي ال�ل�ك م�ونة  )ب(
ت���عات أو م�ادرات م�اس�ة أخ�� ل��ان أو إلع�اد آل�ات  7م�ت� ��س�ال ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��ع�ة  )ج(

، ت�عا لل��وف ال����ة، لل�ع�ب األصل�ة "وال��ار�ة ق��لال"أو " ع� عل�ال��افقة ال��ة وال���قة "أو " ال��افقة ال���قة ع� عل�"
لل���ل على معارفها واب��اراتها وم�ارساتها، لل�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ه�ه  8ال��ل�ةوال����عات 

غ��  س��الءال����ام، ولإل�الغ ع� اال ال�عارف واالب��ارات وال��ارسات ذات ال�لة ��ف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه
  9؛وم�عهال�قل���ة ال���وع على ال�عارف 

 األصل�ة لل�ع�ب ال�قل���ة ال�عارف ت���� إلعادة روت��ل�ه��ساج�� ال��ع�ة ال��ج�ه�ة ال��اد�  )د(
  10ال����ام؛ واس���امه ال���ل�جي ال���ع ��ف� ال�لة ذات ال��ل�ة وال����عات
  ��11أن االس���ام ال�أل�ف ال����ام لل���ع ال���ل�جي؛ العال��ةخ�ة الع�ل   )هـ(

 لل����ة ال����ة األم� ب�نامج الع�ل ال����ك ما ب�� أمانة اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي وم���ةو�ذ ��ع في االع��ار 
  ��12أن ال�وا�� ال��ج�دة ب�� ال���ع ال���ل�جي وال�قافي، وال�قافة والعل�

 إلعادة روت��ل�ه��ساج�� ال��ع�ة ال��ج�ه�ة ع� ���� اع��اد ال��اد� 15ع�ل ��أن ال�ه�ة �إنهاء الو�ذ ی�ح� 
  13ال����ام، واس���امه ال���ل�جي ال���ع ��ف� ال�لة ذات ال��ل�ة وال����عات األصل�ة لل�ع�ب ال�قل���ة ال�عارف ت����

، ف�ال ع� ت�ف�� ال��اد� ال��ج�ه�ة وال�عای�� ال����رة أعاله ال�ي اع���ها م�ت�� 4و 2و 1إلى أن ال�هام  و�ذ ����
  األ��اف ت��ل م��ول�ات م����ة ت�عه� بها األ��اف،

ها ب ال���لة واألح�ام) �(8 ال�ادةعلى ال�اجة إلى ال��ف�� الفعال لل��اد� ال��ج�ه�ة وال�عای�� ذات ال�لة �و�ذ ���د 
م� ال��ة االس��ات���ة م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي  18اله�ف على ال�ع�� ال���ي م� أجل إح�از تق�م ن�� ت�ق�� 

  ،2020 - 2011لل���ع ال���ل�جي 
                                                           

 .7/16ال�ق�ر  5
 .، ال��ف�10/42ال�ق�ر  6
 .بلغة ال�ا�ا" ج�ور ال��اة"�ع�ي  7
) أ(2الفق�ات  واو،  12/12ال�ق�ر ض�� ه�ه ال��اد� ال��ج�ه�ة إلى " ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة"اس���ام وتف��� م��لح  ����ی��غي أن  8
 ).ج(و) ب(و
 .13/18ال�ق�ر  9

 .14/12ال�ق�ر  10
 .ال��ف� ،�اء 12/12ال�ق�ر  11
ب��نامج الع�ل ف�ها م�ت�� األ��اف ، ال�ي رح� 16الفق�ة في ��أن ال�عاون مع اتفاق�ات وم���ات دول�ة وم�ادرات أخ��،  10/20ال�ق�ر ان��  12

 .ال����ك
 .14/12ال�ق�ر 13 
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بها في م�ع� أق�اه االج��اع  ال���لة واألح�ام) �(8 ��أن ال�ادةب�نامج الع�ل ال�الي إت�ام �ق�ر  - 1
  ف؛ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��ا

بها ض��  ال���لة واألح�ام) �(8 ال�ادةال��� في وضع ب�نامج ع�ل م��امل ت�اما ��أن  �ق�ر أ��ا - 2
لل��اح �ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ع�ل ، ���2020ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام إ�ار ال
مع م�اعاة أ��ا خ�ة و ، مع م�اعاة ال�هام ال�ار�ة وال��جلة لأل��اف ،على أساس اإلن�ازات ال�ي ت�قق� ح�ى اآلن، االتفاق�ة

الف��ات ���ج� اتفاق�ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ، و  �3ار�� اتفاقو  2،وأه�افها، 2030ال����ة ال����امة لعام 
  ؛ال���دة

) �(8 ال�ادةذات ال�لة � ال��اد� ال��ج�ه�ة وال�عای��ت�ف��  ��أناأل��اف إلى ج�ع ال���ات  ی�ع� -3
بها على ال�ع�� ال���ي، وال��� في ض�ء ه�ه ال���ات في ال�اجة إلى الق�ام ����� م� الع�ل ��أن ه�ه  ال���لة واألح�ام

  ب�نامج ع�ل م��امل ت�اما؛ال��ائل �غ�ة وضع 
�ة، ��ا في ذل� األ��اف على ال��ار�ة مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ت�ف�� االتفاق ���ع -4

م� خالل االع��اف �أع�الها ال��اع�ة ودع�ها وتق�ی�ها، ��ا في ذل� جه�دها ل��ا�ة وحف� أراض�ها وم�ا�قها، ألغ�اض 
إش�اكها �ال�امل في ع�ل�ة إع�اد ال�قار�� ال����ة، وم�اجعة وت�ف�� االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع الق�ام �االتفاق�ة، و 
  ال�اص �االتفاق�ة؛ 2020إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  إع�ادوع�ل�ة  ال���ل�جي،

 واألح�ام) �(8 ال�ادة ��أن الع�ل ب�نامج ت�ف�� ع� اإل�الغ إلى األخ��  وال���مات األ��اف ی�ع� -5
 م��لف ت���� ع� ف�ال ال����ام، ال�أل�ف االس���ام ��أن الع�ل خ�ة وت�ف�� 4و 2و 1 ال�هام س��ا وال بها، ال���لة
واألح�ام ) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة ال�ف��ح العامل الف��� رعا�ة ت�� وضع� ال�ي وال�عای�� ال��ج�ه�ة ال��اد�

 ال�ق�م ت��ی� أجل م� ،ال�عل�مات ت�ادل غ�فة آل�ة أو ال����ة ال�قار�� خالل م� األ��اف، م�ت�� اع���ها وال�ي ال���لة بها
  ؛2020 عام �ع� ل�ا ال���ل�جي ال���ع إ�ار إع�ادع�ل�ة  و�رشاد ال���ز

إلى األم��ة ال��ف���ة ت���� ت���� م���� إل���وني ی�ع� األ��اف وال���مات األخ�� وال�ع�ب  ��ل� -6
�� إلى ت�ادل أولي لآلراء وال�عل�مات، ه��األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة ال�

 :الق��اء، ��أنح�� ا

األه�اف ال����ة ال�ي ی��غي ال��� ف�ها ل��ق�� ال��امل الفعال في ع�ل اله��ات الف�ع�ة ��أن ال��ائل   )أ(
ذات ال�لة ال��اش�ة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ول����� ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات 

  ال��ل�ة في ع�ل االتفاق�ة؛
 ال���ل�جي ال���ع بها ���ء م� إ�ار ال���لة واألح�ام) �(8 ال�ادة ��أن الع�ل ة ل��نامجال����ع�اص� ال  )ب(

  ؛2020 عام �ع� ل�ا
  ة وال�روس ال���فادة وم�ا�ا وسل��ات ال��ت��ات ال�ال�ة؛���ال��ت��ات ال��س��ة ال�  )ج(
إلى األم��ة ال��ف���ة إع�اد و�تاحة م�ج� ع� ت�ادل اآلراء ال�ق�مة خالل ال����� اإلل���وني  أ��ا ��ل� -7

  اج��اعه ال�اد� ع��؛ فيبها  ال���لة واألح�ام) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة للف��� العامل ال�ف��ح
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 س��ا وال ،ال�لة ذات ال�ول�ة وال����ات ال��ل�ة وال����عات األصل�ة وال�ع�ب وال���مات األ��اف ی�ع� -8

 الع�اص� ��أن ال��ف���ة األم��ة إلى آراء تق��� إلى ال�ه���� ال��ل�ة وأص�اب ،ال���ل�جي �ال���ع ال��علقة األخ��  االتفاق�ات
  ؛2020 عام �ع� ل�ا ال���ل�جي إ�ار ال���ع م� ك��ء ت�اما م��امل ع�ل ل��نامج ة���ال�

 ��أن ال��ف���ة األم��ة إلى آراء تق��� إلى ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ع�بوال� وال���مات األ��اف ی�ع� -9
 ما ال��� ال ال��ال س��ل على ،واألح�ام ال���لة بها) �(8م� أجل ت�ف�� ال�ادة  ع�لها، و���قة ة���ال� ال��س��ة ال��ت��ات

  :یلي
بها ت��� لها وال�ة تق��� ال���رة إلى م�ت��  ال���لة واألح�ام) �(8 مع��ة �ال�ادة إن�اء ه��ة ف�ع�ة  )أ(

�ل ب�وت���ل م� األ��اف واله��ات الف�ع�ة األخ��، وره�ا ���افق�ه، م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في 
  ال��ل�ة وت��ن ض�� ن�اق االتفاق�ة؛ وال����عات األصل�ة �لة �ال�ع�بال��ائل ذات الال��وت���ل��، ��أن 

م� خالل  بها ال���لة واألح�ام) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة العامل ال�ف��ح ع�ل الف��� م�اصلة )ب(
  ؛2020وال�ة م�ق�ة ض�� إ�ار ع�ل إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة العامل ال�ف��ح الف��� �����مها ال�ي ال�ع�زة ال��ار�ة آل�ات ت����  )ج(
 ذات ال��ائل معال�ة ع�� االق��اء، ح�� ال��ل�ة، وال����عات األصل�ة ال�ع�ب م��لي بها ل��ار�ة ال���لة واألح�ام

 في �ال�امل و�دماجها الفعالة م�ار��ها ض�ان �غ�ة الف�ع�ة، اله��ات في ال��ل�ة وال����عات األصل�ة �ال�ع�ب ال��اش�ة ال�لة
  االتفاق�ة؛ ع�ل

 ع�ل ل��نامج ة���م ع�اص� اق��اح به�ف ة���ل�ال ال�عل�مات وت�ل�ل ت���ع ال��ف���ة األم��ة إلى ��ل� -10
ل�ي  ع�لها و���قة ة���ال� ال��س��ة ال��ت��ات ع� ف�ال ،2020 عام �ع� ل�ا ال���ل�جي ال���ع إ�ار م� ك��ء ت�اما م��امل

 ع��؛ ال�اد� اج��اعه فيبها  ال���لة واألح�ام) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة العامل ال�ف��ح الف��� ی��� ف�ها

األم��ة ال��ف���ة إع�اد ت��ر لآلثار ال�ال�ة واآلثار ال��ت��ة �ال����ة لل��ت��ات ال��س��ة  إلى��ل� أ��ا  -11
ل�ي ت��� ف�ه اله��ة الف�ع�ة لل��ف�� في  2022-2021لف��ة ال����� بها  ال���لة واألح�ام) �(8ال����ة م� أجل ت�ف�� ال�ادة 

  ج��اعها ال�ال�؛ا
 في ��ع، بها أن ال���لة واألح�ام) �(8 لل�ادة ال���� الع���ة العامل ال�ف��ح الف��� إلى ��ل� -12

 خ�ة ��أن الع�ل م� ثان�ة ل��حلة مق��حات ذل� في ��ا ة،���ال� ال�ق�لة األع�ال ��أن مق��حات ع��، ال�اد� اج��اعه
 الف�ع�ة اله��ة ف�ها ت��� ل�ي ة و���قة ع�لها���ال��ت��ات ال��س��ة ال� ع� ف�ال ال����ام، ال�أل�ف االس���ام ��أن الع�ل
 �ع� ل�ا ال���ل�جي ال���ع إ�ار م� ك��ء ت�اما م��امل ع�ل ب�نامج وضع إرشاد ع�ل�ة أجل م� ال�ال� اج��اعها في لل��ف��

  ال�لة؛ ذات األخ�� ال�ول�ة  وال����ات ال���رات في ال�����ات االع��ار في �أخ� 2020 عام
ت��� م��لي ال�ع�ب ال�ي  إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد، ت�س�ع ن�اق ال��اع�ة ال��اس�ة ��ل� -13

 م� ذل� في ��ا االتفاق�ة، إ�ار في ن�اقا األوسع والع�ل�ات ال��اق�ات في األصل�ة وال����عات ال��ل�ة م� ال��ار�ة �فعال�ة
 ��أن آخ� ع�ل أ� إدماج ت���� أجل م� ،2020 عام �ع� ل�ا ال���ل�جي ال���ع إ�ار س���د ال�ي اإلقل���ة ال��اورات خالل
 .االتفاق�ة ع�ل في واألح�ام ال���لة بها) �(8 ال�ادة

_________ 


