
 

  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  ح�� ال��ارد

 اإل�الغ ال�الي
  �ال�عل�مات ال�ق�مة م� األ��اف م� خالل إ�ار اإل�الغ ال�الي؛

ب��ل�ل ال�عل�مات ال�ق�مة م� األ��اف م� خالل إ�ار اإل�الغ ال�الي، والس��ا ال�ق�م ال���ز 
: ، على ال��� ال�ارد في ال����ة ال�ي أع�تها األم��ة ال��ف���ة ��أن ح�� ال��ارد

  
األ��اف إلى اإل�الغ، �اس���ام إ�ار اإل�الغ ال�الي على ش��ة اإلن��ن�، ع� م�اه�اتها اإلضا��ة 
في ال�ه�د ال��ا��ة ال�ام�ة إلى بل�غ األه�اف العال��ة ��أن ح�� ال��ارد، مقابل خ� األساس ال���د، �االق��ان مع تقار��ها 

 ب�اء الق�رات وال�ع� ال�ق�ي
�ع�ل ال����ات وال��ادرات ذات ال�لة، ��ا في ذل� م�ادرة ت���ل ال���ع ال���ل�جي ال�ا�عة ل��نامج 
األم� ال����ة اإلن�ائي، ��أن تق��� ال�ع� ال�ق�ي و��اء الق�رات لأل��اف ال�ه��ة م� ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا 
ال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة 
وال����عات ال��ل�ة وغ��ه� م� أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� داخل تل� ال�ل�ان، ��أن ت��ی� اح��اجات ال����ل، والف��ات 

م�ادرة ت���ل ال���ع ال���ل�جي  و��ع�ل�الي، واألول��ات، و�ع�اد وت�ف�� االس��ات���ات ال����ة ل��� ال��ارد، و��أن اإل�الغ ا
وال��امج أو ال��ادرات ال��ابهة إلى ز�ادة ت�ف�� ال�ع� ال�الي وال�ق�ي و��اء الق�رات لأل��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة ال�ه��ة م� أجل 

إلى أن تق�م ���ح لها ب�ل� ال�ي ت��ن في وضع 
ال��ارد ال�ع���ة في ال�ق�ر  ���م� االتفا��ة وأن تع�ل على ت�ق�� األه�اف ال��علقة �
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  م�ت�� األ��اف في االتفا��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 اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
ح�� ال��ارد  14/22ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،

اإل�الغ ال�الي  -ألف
�ال�عل�مات ال�ق�مة م� األ��اف م� خالل إ�ار اإل�الغ ال�الي؛���� عل�ا مع ال�ق�ی�  - 
ب��ل�ل ال�عل�مات ال�ق�مة م� األ��اف م� خالل إ�ار اإل�الغ ال�الي، والس��ا ال�ق�م ال���ز ���� عل�ا   - 

، على ال��� ال�ارد في ال����ة ال�ي أع�تها األم��ة ال��ف���ة ��أن ح�� ال��ارد12/3ن�� ت�ق�� األه�اف ال�ع���ة في ال�ق�ر 
  1ة م� خالل إ�ار اإل�الغ ال�الي؛ال�ق��� وال��ل�ل ال���ث لل�عل�مات ال�ق�م

األ��اف إلى اإل�الغ، �اس���ام إ�ار اإل�الغ ال�الي على ش��ة اإلن��ن�، ع� م�اه�اتها اإلضا��ة ���   - 
في ال�ه�د ال��ا��ة ال�ام�ة إلى بل�غ األه�اف العال��ة ��أن ح�� ال��ارد، مقابل خ� األساس ال���د، �االق��ان مع تقار��ها 

  ؛2018كان�ن األول /د����� 31ل�ادسة، ��ل�ل 
ب�اء الق�رات وال�ع� ال�ق�ي  - �اء

�ع�ل ال����ات وال��ادرات ذات ال�لة، ��ا في ذل� م�ادرة ت���ل ال���ع ال���ل�جي ال�ا�عة ل��نامج ی�ح�   - 4
األم� ال����ة اإلن�ائي، ��أن تق��� ال�ع� ال�ق�ي و��اء الق�رات لأل��اف ال�ه��ة م� ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا 

ال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، ف�ال ع� 
وال����عات ال��ل�ة وغ��ه� م� أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� داخل تل� ال�ل�ان، ��أن ت��ی� اح��اجات ال����ل، والف��ات 

واألول��ات، و�ع�اد وت�ف�� االس��ات���ات ال����ة ل��� ال��ارد، و��أن اإل�الغ ا
وال��امج أو ال��ادرات ال��ابهة إلى ز�ادة ت�ف�� ال�ع� ال�الي وال�ق�ي و��اء الق�رات لأل��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة ال�ه��ة م� أجل 

  ال��ار�ة في ال��ادرة؛
ال�ي ت��ن في وضع وال���مات األخ�� وال�هات ال�ان�ة  األ��اف ی�ع�  - 5

م� االتفا��ة وأن تع�ل على ت�ق�� األه�اف ال��علقة � 20ال��ارد ال�ال�ة الالزمة، وفقا لل�ادة 
                                         

CBD/COP/14/6. 

 
 

 

 

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

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 9ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،

1 -
2 -

ن�� ت�ق�� األه�اف ال�ع���ة في ال�ق�ر 
ال�ق��� وال��ل�ل ال���ث لل�عل�مات ال�ق�م

3 -
في ال�ه�د ال��ا��ة ال�ام�ة إلى بل�غ األه�اف العال��ة ��أن ح�� ال��ارد، مقابل خ� األساس ال���د، �االق��ان مع تقار��ها 

ل�ادسة، ��ل�ل ال����ة ا

4
األم� ال����ة اإلن�ائي، ��أن تق��� ال�ع� ال�ق�ي و��اء الق�رات لأل��اف ال�ه��ة م� ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا 

وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، ف�ال ع� 
وال����عات ال��ل�ة وغ��ه� م� أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� داخل تل� ال�ل�ان، ��أن ت��ی� اح��اجات ال����ل، والف��ات 

واألول��ات، و�ع�اد وت�ف�� االس��ات���ات ال����ة ل��� ال��ارد، و��أن اإل�الغ ا
وال��امج أو ال��ادرات ال��ابهة إلى ز�ادة ت�ف�� ال�ع� ال�الي وال�ق�ي و��اء الق�رات لأل��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة ال�ه��ة م� أجل 

ال��ار�ة في ال��ادرة؛
5

ال��ارد ال�ال�ة الالزمة، وفقا لل�ادة 
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ل�ال�ة ، م� أجل ب�اء الق�رات وال��اع�ة ال�ق��ة و��ل� ت���� نقل ال����ل�ج�ا، وأن تق�م ال�ع� الالزم ل�ص� ال��ارد ا12/3
ل���ع ال���ل�جي ال�ي ���� ت���قها في العام�� القادم��، ���ج� إ�ار أ��ي ل، وال س��ا أه�اف ال����ة ل��ف�� االتفا��ة

  ؛اإل�الغ ال�الي
�الع�ل ال�� ت��لع �ه ل��ة ال��اع�ة اإلن�ائ�ة ل����ة ال�عاون وال����ة في ال���ان االق��اد� ���� عل�ا   - 6

م�ه��ة عالمات ر��، والع�ل ال�� تق�م �ه ل��ة ال��اسة ال����ة في ال����ة م� أجل ت��ع ال���ك االق��اد�ة م� أجل ت���� 
  وال����ل ال�� ت���ه، و��ع� ال����ة إلى م�اصلة الع�ل وز�ادة ت���فه؛

  أوجه ال�آزر ب�� االتفا��ات  -ج��
أوجه ال�آزر ب�� االتفا��ات، ��ا في  ت���تع�ز و  ی��غي أنال��ارد  ح��اس��ات���ات  أن ج��ع على ���د  - 7

  ؛ب��� رص� ال��ارد ال�ال�ة م� م��لف ال��ادر وت�ف�� االتفا��ات ال��علقةال�آزر أوجه ذل� 
 م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 3ال�عال� ال�ئ���ة م� أجل ال��ف�� ال�امل لله�ف   -دال

م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ��أن ح�� ال��ارد ال�ال�ة م�  �3ال��اه�ة ال����لة ل��ف�� اله�ف �ق�   - 8
  ج��ع ال��ادر؛

م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وال�عال� ال�ئ���ة  3ال�ق�م ال���ود ال���ز في ت�ف�� اله�ف �الح� �قل�   - 9
أو إصالحها، ��ا في ذل� اإلعانات، �االت�اق  ل��ف��ه، والس��ا ��أن إزالة ال��اف� ال�ارة �ال���ع ال���ل�جي، أو إزال�ها ت�ر���ا

  وال��ان� مع االتفا��ة واالل��امات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة، مع م�اعاة ال��وف االج��ا��ة االق��اد�ة ال����ة؛
األ��اف وال���مات األخ�� على ت���� جه�دها ال�ام�ة إلى ت�ف�� ت�اب�� م� أجل ال��ف�� ال�امل ���ع   -10

م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، مع م�اعاة ال�عال� ال�ئ���ة ال�ي اع���ها م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�اني  3لله�ف 
مع م�اعاة ال��وف االج��ا��ة و �إ�ار م�ن، �االت�اق وال��ان� مع االتفا��ة واالل��امات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة،  2ع��،

  االق��اد�ة ال����ة؛
����ات وال��ادرات ذات ال�لة، ��ا في ذل� م�ادرة ت���ل ال���ع ال���ل�جي ال�ا�عة ل��نامج �ع�ل الی�ح�   -11

األم� ال����ة اإلن�ائي، و��نامج األم� ال����ة لل���ة، وم���ة ال�عاون وال����ة في ال���ان االق��اد�، وال�عه� ال�ولي لل����ة 
م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي،  3وتق�ي و��اء الق�رات ل��ف�� اله�ف ال����امة، وش��اء آخ���، ��أن تق��� دع� ت�ل�لي 

  و��ع� ه�ه ال����ات وال��ادرات إلى م�اصلة ه�ا الع�ل وز�ادة ت���فه؛
ال�ور ال�ف�� لل�راسات ال����ة ل���ی� ال��اف� ال�ارة والف�ص ال��احة إللغاء أو إصالح ال��اف� �الح�   -12

ال����ات ال�ه��ة، م�ل و��ع� عانات، وفي اس���اف وت��ی� اإلج�اءات ال��اسات�ة األك�� فعال�ة، ال�ارة، ��ا في ذل� اإل
ال����ات وال��ادرات ال����رة في الفق�ة ال�ا�قة، إلى ال��� في االض�الع ب����ع ت����ي وت�ل�ل لل�راسات ال�ال�ة ���ة ت��ی� 

�ارة و�ع�اد اس��ا�ات مالئ�ة ت�عل� �ال��اسة العامة، و�ع�اد م��ار أو أسال�� ال��ارسات ال���ة م� أجل ت��ی� ال��اف� ال
  ن��ذج له�ه ال�عای�� �إرشادات ����ة؛

 4مع ال���اء في ت���� الع�ل ال��ار إل�ه في الفق�ات  أن ت�اصل وتع�ز ال�عاون  إلى األم��ة ال��ف���ة��ل�   -13
  أعاله؛ 12و 11و
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ن ح�� ال��ارد إل�ار   -هاء ّ                    م��    2020ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   
ال��  2020أن ح�� ال��ارد س���ن ج�ءا ال ی���أ م� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  ی���  -14

ال��ء في ال�����ات ��أن ه�ا ال���ن في م�حلة  و�ق�رس�ع���ه م�ت�� األ��اف في االتفا��ة في اج��اعه ال�ام� ع��، 
ال��ف� عل�ه  على ال��� 2020ة إع�اد اإل�ار، في ان��ام وت���� �امل�� مع الع�ل�ة ال�املة إل�ار ما �ع� عام م���ة م� ع�ل�

  ؛14/34في ال�ق�ر 
م� ثالثة أو خ��ة خ��اء،  ام��ن اف��ق ت�لفأن  ،ره�ا ب��اف� ال��ارد ال�ال�ةو ة، ال��ف��� ةإلى األم�� ��ل�  -15

ل��ف�� م� م���ات غ�� ح��م�ة دول�ة، واح� خ��� و ال��ق�مة األ��اف م� ال�ل�ان ب����ل م��او م� األ��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة و 
العامل لف��� ا ل�ي ی��� ف�ها، و 2020ما �ع� عام في الع�ل�ة ال�املة إل�ار  ل��اه�ةلاألن��ة ال��رجة أدناه، و�ع�اد ال�قار��، 

 :م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��و ال�ف��ح الع���ة، 
ال�غ�ات في ت�ق��  مع اإلشارة ق�ر اإلم�ان إلىال��ارد  ح��تق��� ���ل وم���� وفعال�ة اس��ات���ة   )أ(
 األه�اف؛

ال��ارد، وم��  ح��م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وت�ف�� اس��ات���ة  20اس�ع�اض ت�ارب ت�ق�� اله�ف   )ب(
��ع�دة األ��اف األخ�� ذات ال�لة، ال، واالس�فادة م� ه�ه ال��ارب، و��ل� تل� ال��علقة ب��ف�� االتفاقات ال����ة كفای�ها

العام وال�اص وتل� ال�ي ت��لع بها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، لل��� م� الق�اع�� وم�ادرات أص�اب ال��ل�ة 
األ��اف م� خالل إ�ار اإل�الغ ال�الي، ��ا في ذل�  ال�ي تق�مها                         ً                اذ إج�اءات م�اس�ة، اس��ادا  إلى ال�عل�مات في ال�اجة إلى ات�

 اح��اجاتها ال���دة م� ال��ارد، وغ��ها م� ال��ادر ذات ال�لة؛
األخ�  ، مع2020ما �ع� عام ل��ف�� إ�ار  3تق�ی� ال��ارد م� ج��ع ال��ادر الالزمة ل���لف ال���ار��هات  )ج(

 ؛2020 عامما �ع� إ�ار ال�اش�ة ع� ت�ف��  4ال��افعال��ال�� و  ف�ال ع�، ة��ف� ال���ة العال��لح��اجات االفي االع��ار تق��� 
���ا�عة لالس��ات���ة  �2020ا �ع� عام ال��ارد إل�ار ال���ع ال���ل�جي ل ح�� م��ن ال��اه�ة في م��وع   )د(

 ؛أعاله) ج(إلى ) أ(ال��ص�فة في الفق�ات الف���ة  الع�ل�ات               ً                            ال��ارد، اس��ادا  إلى االس��ات���ة القائ�ة و  ل���ال�ال�ة 
 وت�ف�� م�ارد إضا��ة م� ج��ع ال��ادر؛ ل���هج                      ُ اس���اف ال��ارات وال�    )هـ(
�����ات وم� م���عة أوسع م� ال��س�ات ال�ال�ة وال�اصة، على ج��ع ال ان��ا�ل�ع���  س�لال��� في   )و(

 ؛2020ما �ع� عام ج��ع ال��ادر، ل�ع� ت�ف�� إ�ار 
، ��ا في ال����ةتع��� ال���ع ال���ل�جي في ال���ان�ات االق��اد�ة وخ�� ال����ة  ل��اصلةال��� في س�ل   )ز(

 ذل� الق�اعات اإلن�اج�ة ال�ئ���ة؛
لى ال��ارد ال�ال�ة واس���امها ل�ع� ت�ف�� ع��ل ������ اس�ع�اد وق�رة األ��اف على اللال��� في س�ل   )ح(

  .2020ما �ع� عام إ�ار 
  

__________ 

                                                      
  .)و(2، الفق�ة 2050لعام  ��أن س��ار��هات ل�ؤ�ة ال���ع ال���ل�جي 14/2ان�� ال�ق�ر  3
 ت�ب��( 2020-2011ان�� ال�ق��� ال�اني للف��� ال���ع ال����� ال�ع�ي �ال�ق��� العال�ي لل��ارد م� أجل ت�ف�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  4

- 2011ت���ة لل���ع ال���ل�جي ال��ارد م� أجل ت�ف�� ال��ة االس��ام� ح��اجات االواالس���ارات و  ،ال��ارد أله�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، وتق��� ال��افع
وال�ق���ات ذات ال�لة لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م  (TEEB) تقار�� ال��ادرة العال��ة ��أن اق��اد�ات ال��� اإل���ل�ج�ة وال���ع ال���ل�جيو ؛ )2020

  .وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة


