
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
  معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة

ت�ای� ت�ل�� واس���ام معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة، ون��ها في ق�اع� ال��انات 

وأنه �����م ����لح ، � مالءمةق� ال ���ن ه� ال���لح األك�

أه��ة ال����ل�ج�ات ال��ی�ة �ال���ة الس���ام ال��ارد ال����ة اآلن وفي ال���ق�ل، و�ذ �الح� أن ال�سائ� 

س��ف� إرشادات ��أن ال��جهات  2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

ال��اق�ات ذات ال�لة ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة وال��ائل ذات ال�لة في 
، وال�عاه�ة ال�ول�ة ��أن ال��ارد لألم� ال����ة ألغ��ة وال�راعة

  ال�راث�ة ال��ات�ة لألغ��ة وال�راعة، وم���ة ال��ة العال��ة، وال����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة، وال��ع�ة العامة لألم� ال����ة،
ال�ي ت�ع� �ع�ها  ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة أله�اف االتفاق�ة ال�الثة

ال�ع�، على ال�غ� م� أن ه�اك حاجة إلى ال���� م� الع�ل ل��ف�� ال�ض�ح ال�فاه��ي ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن 

س���امها ��اه� في ال��� ����ة واعلى معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال
وال��ار�ة في م�االت م�ل ال���ع ال���ل�جي، واألم� الغ�ائي، وص�ة اإلن�ان 
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  م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
 ال�ا�ع ع��
  2018ت���� 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
معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة  14/20ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف
  أه�اف االتفاق�ة ال�الثة،إذ ��ع في اع��اره 

  م� االتفاق�ة، 18، و17، و16و، 15، و12ال��اد و�ذ ���� إلى 
ت�ای� ت�ل�� واس���ام معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة، ون��ها في ق�اع� ال��انات و�ذ ��ع في اع��اره 

  العامة وال�اصة، وال���رات في ت�ل�الت ال��انات،
ق� ال ���ن ه� ال���لح األك� "معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي"أن م��لح و�ذ �الح� 

  ،نائ� ح�ى ی�� االتفاق على م��لح ب�یل
أه��ة ال����ل�ج�ات ال��ی�ة �ال���ة الس���ام ال��ارد ال����ة اآلن وفي ال���ق�ل، و�ذ �الح� أن ال�سائ� و�ذ ی�رك 

  ال�ي ی�� ت���� ال�عل�مات وتقاس�ها ت���ر �اس���ار،
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل العال�ي �اراإلأن و�ذ ��ع في اع��اره 

  ل���ع ال���ل�جي،ل 2050االس��ات���ة ال���لة األجل ل�ؤ�ة عام 
ال��اق�ات ذات ال�لة ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة وال��ائل ذات ال�لة في و�ذ ���� إلى 

ألغ��ة وال�راعةا��ة وص���ها األخ��، م� ق��ل م���ة ه��ات األم� ال��
ال�راث�ة ال��ات�ة لألغ��ة وال�راعة، وم���ة ال��ة العال��ة، وال����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة، وال��ع�ة العامة لألم� ال����ة،

ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة أله�اف االتفاق�ة ال�الثةأه��ة معل�مات ال��ل�ل ی�رك   -
ال�ع�، على ال�غ� م� أن ه�اك حاجة إلى ال���� م� الع�ل ل��ف�� ال�ض�ح ال�فاه��ي ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن 

  ؛ال��ارد ال����ة
على معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال أن ال���لی�رك   -

وال��ار�ة في م�االت م�ل ال���ع ال���ل�جي، واألم� الغ�ائي، وص�ة اإلن�ان ال��ار�ة  غ�� و��ل� في األن��ة
  وال���ان وال��اتات؛

  

  

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 18ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف
إذ ��ع في اع��اره 

و�ذ ���� إلى 
و�ذ ��ع في اع��اره 

العامة وال�اصة، وال���رات في ت�ل�الت ال��انات،
و�ذ �الح� 

نائ� ح�ى ی�� االتفاق على م��لح ب�یل
و�ذ ی�رك 

ال�ي ی�� ت���� ال�عل�مات وتقاس�ها ت���ر �اس���ار،
و�ذ ��ع في اع��اره 

االس��ات���ة ال���لة األجل ل�ؤ�ة عام 
و�ذ ���� إلى 

ه��ات األم� ال��
ال�راث�ة ال��ات�ة لألغ��ة وال�راعة، وم���ة ال��ة العال��ة، وال����ة العال��ة لل�ل��ة الف���ة، وال��ع�ة العامة لألم� ال����ة،

1-
ال�ع�، على ال�غ� م� أن ه�اك حاجة إلى ال���� م� الع�ل ل��ف�� ال�ض�ح ال�فاه��ي ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن 

ال��ارد ال����ة
2-

و��ل� في األن��ةالعل�ي 
وال���ان وال��اتات؛
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ال���ل على معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن � ف��ا ی�عل�أن ه�اك حاجة إلى ق�رات إضاف�ة ی�رك أ��ا   -3

األ��اف، وال���مات األخ��، وال����ات ذات و���ع ��ارد ال����ة واس���امها وت�ل��ها وت�ل�لها في الع�ی� م� ال�ل�ان، ال
ال�لة على دع� أن��ة ب�اء الق�رات ونقل ال����ل�ج�ا، ح�� االق��اء، لل��اع�ة في ال���ل على معل�مات ال��ل�ل 

  اس���امه ال����ام وتقاس� ال��افع؛و ت�ل��ها وت�ل�لها م� أجل حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امها و  ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة
في مع�� األح�ان ال���ل على  أن ت�ل�� معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة ی��ل��الح�   -4

  ؛ال���ي ال���ل�ة م�ه�ي �ال��رد أنه ق� ���ن م� ال�ع� ر�� معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ال�غ� م� م�رد ج��ي، 
أن �ع� األ��اف ق� اع���ت ت�اب�� م�ل�ة ت��� ال���ل على معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي  أ��ا�الح�   -5

  �ال���ل وتقاس� ال��افع؛                                         ُ              ��أن ال��ارد ال����ة واس���امها ���ء م� أ ��ها ال��علقة
خ�الف وجهات ال��� ب�� األ��اف ف��ا ی�عل� ب�قاس� ال��افع ع�� اس���ام ال ن��ا أنهك�ل�  �الح�  -6

م� خالل الع�ل�ة ال���دة في حل ه�ا االخ�الف �الع�ل على األ��اف  تل��م، ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ةمعل�مات ال��ل�ل 
، دون ال��اس �ال��وف ال�ي ت���� ه�ه 15ة م� ال�اد 7، م� أجل تع��� اس��فاء اله�ف ال�ال� لالتفاق�ة والفق�ة ه�ا ال�ق�ر
  ؛ال�ادة عل�ها
� ال��ف� عل�ها و أنه ع��ما ی�� ال���ل على ال��ارد ال����ة الس���امها، ���� أن ت��ل ال�� �الح�   -7

أو غ�� ال��ار� ل�عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ه�ه ال��ارد ال����ة، /ال��افع ال�اش�ة ع� االس���ام ال��ار� و ةم��ادل رة� ��
  وفقا لل��اب�� ال��ل�ة ال���قة؛

��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة على  ع�ل�ة ت���� إلى العل� وال��اسة إن�اء�ق�ر   -8
  أدناه؛ 12إلى  9ال��� ال���� في الفق�ات م� 

األ��اف، وال���مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وأص�اب ال��ل�ة ال�ع���� ی�ع�   -9
  :تق��� آرائها ومعل�مات�لة إلى وال����ات ذات ال

ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد �ض�ح ال�فه�م، ��ا في ذل� ال���لح وال��اق ذو� ال�لة ل�عل�مات ال��ل�  )أ(
�لى أ� ل���ل وتقاس� ال��افع ت�اعي معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة و ��ل�ة لل��اب�� االوما إذا �ان�  ال����ة
  م��؛

ل�عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي غ�� ال��ار� ال��ار� و م� االس���ام ال���ل وتقاس� ال��افع و��أن ت�ت��ات   )ب(
  ��أن ال��ارد ال����ة؛

� عاأل��اف، وال���مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة إلى تق��� معل�مات ی�ع�   -10
عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة واس���امها وت�ل��ها اح��اجاتها م� ب�اء الق�رات ف��ا ی�عل� �ال���ل على م

  وت�ل�لها، خاصة ف��ا ی�عل� �أه�اف االتفاق�ة ال�الثة؛
��ا في ذل� م�ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  1،ت���ل ف��� خ��اء تق���� م��� م�سع�ق�ر   -11

  :ب��اف� ال��ارد، ��ا یلياألم��ة ال��ف���ة أن تق�م، ره�ا و��ل� إلى ال��ل�ة، 
  أعاله؛ 10و 9ت���ع وت�ل�ف اآلراء وال�عل�مات ال�ق�مة ع�ال �الفق�ت��   )أ(

                                                 
ن ه�اك خ��ة س����ع ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� وفقا ل���قة ت�غ�ل اله��ة الف�ع�ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، �اس���اء أنه س���  1

 .خ��اء ی�ش�ه� �ل إقل�� م� األقال�� ال���ة
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معل�مات على العل� ��أن مفه�م ون�اق  وتق�مال���اء ���ع�ضها ال��ل�ف �إج�اء دراسة تق�ي حقائ�   )ب(

معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة حال�ا  اس���ام بها ���� ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة وال��ف�ة ال�ي 
  2؛�ق�ى ال�قائ� وت��ی� ال��اقال�ال�ة ل�راسة الاس��ادا إلى 
��أن ال���رات ال�ار�ة في م�ال قابل�ة معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي  ال���اء���ع�ضها ال��ل�ف �إج�اء دراسة   )ج(

ة ال���ع م� خالل ق�اع� ال��انات، و��ف ���� أن ت�اع� ه�ه ت�اول إم�ان� م����أن ال��ارد ال����ة لل���ع، ��ا في ذل� 
  ��ارد ال����ة؛ات على إث�اء ال��اق�ات ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال���ر ال

ق�اع�  ،و�لى أق�ى ح� م���ال��ل�ف �إج�اء دراسة ���ع�ضها ال���اء ��أن ق�اع� ال��انات العامة،   )د(
ل�عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة، ��ا في ذل� ال��و� واألح�ام ال�ي ی�� ���ج�ها م�ح أو  ال�اصةال��انات 

ض�� ال���ل عل�ها، وال��اق ال���ل�جي لق�اع� ال��انات وح��ها، وع�د م�ات ال�ص�ل إل�ها وأصلها، وال��اسات ال�اك�ة، 
أص�اب ق�اع� ال��انات ال�اصة على ت�ف��  و���ع�ة وم����م�ها ومق�مي معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال���

  ؛الالزمةال�عل�مات 
ال��اب�� ال��ل�ة ل�قاس� ال��افع ال�اش�ة ع�  ت�اول��ف�ة  ��أنال���اء  ���ع�ضهاراسة �إج�اء د��ل�ف ال  )ه(

اس���ام معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي  وت�اولاالس���ام ال��ار� وغ�� ال��ار� ل�عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة 
  ؛9ال�ق���ات ال�اردة في الفق�ة ، مع م�اعاة د ال����ة ألغ�اض ال��� وال�������أن ال��ار 
  :عق� اج��اع لف��� ال���اء ال�ق���� ال���� ال��سع للق�ام ��ا یلي  )و(
  ها ال���اء ال��ار إل�ها أعاله؛ال��� في ت���ع وت�ل�ف اآلراء وال�عل�مات وال�راسات ال�ي ���ع�ض  )1(
ال��غ�ل�ة وآثارها ل��ف�� ال�ض�ح ال�فاه��ي ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي  لل���ل�اتوضع خ�ارات   )2(

  ؛أعاله )ب(11         ُ                         ُ                     ، على أن ت �اعى ب�جه خاص ال�راسة ال� �ار إل�ها في الفق�ة ��أن ال��ارد ال����ة
  ت��ی� ال��االت ال�ئ���ة ل��اء الق�رات؛  )3(
 14/34 الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال���ئ ���ج� ال�ق�رلل��� ف�ها م� خالل اج��اع  ن�ائ�هتق���   )4(

  ؛ال�� س�عق� ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف
أن ی��� في ن�ائج ف���  �14/343ق�ر ال���ج� ال���ئ  الف��� العامل ال�ف��ح الع���ةإلى  ��ل�  -12

��أن ال��ف�ة ال�ي ال�ام� ع��  هاج��اعم�ت�� األ��اف في ال���اء ال�ق���� ال���� ال��سع وأن �ق�م ت�ص�ات إلى 
ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة في س�اق اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ی��غي بها ت�اول معل�مات 

  ؛2020
الع�ل�ة على  ت�لعهاى األم��ة ال��ف���ة أن ت�عاون مع ال����ات ال���م�ة ال�ول�ة األخ�� وأن إل ��ل�  -13

  .��ال ال�ع�يال          ُّ                                        الع�ل وال� هج وال��ائج ال�ي ت��ثها ه�ه ال����ات في  تأخ� في االع��ار�دة أعاله وأن �ال�
  

_________  

                                                 
ال���ع ال���ل�جي و��وت���ل ناغ��ا، اتفاق�ة ��أن ال��ارد ال����ة في س�اق  تق�ي حقائ� وت��ی� ال��اق ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�يدراسة  2

(CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3). 
 ).17ال��� ( �2020ق�ر ��أن إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ال 3


