
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  ال�عاون مع االتفا��ات وال����ات وال��ادرات ال�ول�ة األخ�� 

  ،13/28، و13/27، و13/24، و13/23، و
ال�ع��ل  ��ةمع االتفا��ات وال����ات ال�ول�ة وال��اكات األخ�� �

ع�ل�ة شاملة وت�ار��ة  ت�ف��و  20201- 2011ت�ق�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
2020،  
لى ال��� في ع ال��ل�ة وأص�اب األخ��  وال����ات واالتفا��ات

 �اراإلال��امات ال���ع ال���ل�جي م� خالل تع��� ال�عاون ���ء م� 
م�اعاة ال�روس ال���فادة م� ال�عاون القائ�، ��ا في ذل� مع ال����ات 

واألوسا� األكاد���ة وال�ل�ات ال��ل�ة، ���ء  ،وال��اب وال��اء

  األخ�� 
أوجه االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م� أجل تع��� ال�عاون و 

 2؛ها اإلدار�ةه��اتال�ادرة ع� ، ��ا في ذل� ال�ق�رات ذات ال�لة 

واالتفا��ات  ، واتفا��ات ر��،ب�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
 3وأه�اف ال����ة ال����امة؛

   فـــي           وال�ع��ـــ�                   ال���انـــات الف���ـــة،                                                        مـــ�ت�� األ�ـــ�اف فـــي معاهـــ�ة ال��اف�ـــة علـــى األنـــ�اع ال�هـــاج�ة مـــ� 
                                                               �عاهـ�ة ال�ول�ـة ��ـأن ال�ـ�ارد ال�راث�ـة ال��ات�ـة لألغ��ـة وال�راعـة، 

                                              األراضــي ال���ــة ذات األه��ــة ال�ول�ــة وخاصــة ب�صــفها          اتفا��ــة
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           ال���ل�جي                  ال��علقة �ال���ع        تفا��ة  ال                  م�ت�� األ��اف في ا
  ال�ا�ع ع��
  2018 ت���� ال�اني/ن�ف��� 29- 17، ش�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
ال�عاون مع االتفا��ات وال����ات وال��ادرات ال�ول�ة األخ��   /14ال�ق�ر 

  ،فإن م�ت�� األ��ا
، و13/7، و13/5، و13/4، و13/3، و13/1مق�راته  إذ ���� إلى

مع االتفا��ات وال����ات ال�ول�ة وال��اكات األخ�� � ال�آزر وال�عاون م�اصلة تع���  ���ورة   ّ  ��ل �و�ذ 
ت�ق�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  ن�� ةفعل�ات�اذ إج�اءات فعالة و 

2020- 2011ال���ل�جي م�ا�عة ال��ة االس��ات���ة لل���ع  ��أنل�ضع مق��حات 

وال����ات واالتفا��ات ،األ��اف وال���مات األخ��  ��� - 
ال��امات ال���ع ال���ل�جي م� خالل تع��� ال�عاون ���ء م�           ً          لل��ي ق�ما  في ت�ف�� م���ةهج ج�ی�ة 

م�اعاة ال�روس ال���فادة م� ال�عاون القائ�، ��ا في ذل� مع ال����ات  ، و�لى2020 عام ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�
وال��اب وال��اء ،وال����عات ال��ل�ة ةاألصل� ال�ع�بوال���ات ال�ي ت��ل 

 ؛2020إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  وضع

األخ��  االتفا��ات معال�عاون   - ألف
االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م� أجل تع��� ال�عاون و  الع�ل ال�� ت��لع �ه� �ح�ی - 

، ��ا في ذل� ال�ق�رات ذات ال�لة 13/24 همع مق�ر  ��ا ی��اشى ،ب�� االتفا��ات
ب�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ���ا وال�عاون آزر �أه��ة ال�   ّ  ��ل � - 

وأه�اف ال����ة ال����امة؛ 2030في ت�ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام  ال�ول�ة األخ�� 
                                                           

       ال��ف�   2
-10    ) Rev.COP12(    مـــ�ت�� األ�ـــ�اف فـــي معاهـــ�ة ال��اف�ـــة علـــى األنـــ�اع ال�هـــاج�ة مـــ�           ال�ـــادر عـــ�                                                       

                                                               �عاهـ�ة ال�ول�ـة ��ـأن ال�ـ�ارد ال�راث�ـة ال��ات�ـة لألغ��ـة وال�راعـة،   لل                            ال�ـادر�� عـ� ال�هـاز ال�ئاسـي      2017 /  12 و      2017 / 9          القـ�اران  و                     اج��اعه ال�اني ع��؛ 
       اتفا��ــة   فــي           ال��عاقــ�ة              �ــ�ت�� األ�ــ�اف  ل    20 /  13 و   7 /  13           والقــ�اران                  فــي دورتــه ال�ــا�عة؛ 

  .                     في اج��اعه ال�ال� ع��    ی�       ال�ع���  ،  )              اتفا��ة رام�ار (                لل���ر ال�ائ�ة
.”2030ال����ة ال����امة لعام خ�ة : ت���ل عال��ا“ال�ع��ن  70/1ق�ار ال����ة العامة 

  

  

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

ش�م ال��خ، م��
م� ج�ول األع�ال 14ال��� 

  

إن م�ت�� األ��ا
إذ ���� إلى

و�ذ 
ات�اذ إج�اءات فعالة و �

ل�ضع مق��حات 
1 -
هج ج�ی�ة         ُ م�االت ون  
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�العال�ي ل

وال���ات ال�ي ت��ل 
وضعم� ع�ل�ة 

2 -
ب�� االتفا��ات���ا ال�آزر 

3 -
ال�ول�ة األخ�� 

                  
 2 /  10       ال�ق�ر   1
-  11      قـــ�ار  ال  2

                    اج��اعه ال�اني ع��؛ 
                  فــي دورتــه ال�ــا�عة؛             وال�ع��ــ�ی�

              لل���ر ال�ائ�ة      ً م�ئالً 
ق�ار ال����ة العامة  3
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، ع ال���ل�جيب�� االتفا��ات ال��علقة �ال��� ���ا ال�آزر  أوجه اإلج�اءات ال�ام�ة إلى تع��� ال��� في ���ع - 4
العال�ي  �اراإلوضع  ل��واتفا��ات ر��، واالتفا��ات األخ�� ال�ي ت��اول أ��ا ال��ائل ال��علقة �أه�اف االتفا��ة ال�الثة 

وأه�اف ال����ة  2030ل��ف�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام  ةض�ور� اأنهو س��ا ، ال2020 عام ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�ل
 ال����امة؛

 ساه�ال�� و  ،ال�آزرأوجه الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي � ال�� ���لع �ه ع�للل تق�ی�ه ع� ع�ب� - 5
 �ال���ع ال���ل�جي على ال����� ال�ولي؛علقة ب�� االتفا��ات ال�� ���ا ال�آزر أوجه في ع�ل�ة تع���

 ةال��ف��� ةإلى األم��ال�آزر أوجه الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي � ال�ي ق�مها�ال���رة  ی�ح� - 6
لإلج�اءات األساس�ة ال��غ�ب ف�ها  م�ح األول��ة��أن  وف��� االت�ال ال�ع�ي �االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جيوال���� 

 علىب�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ���ا ال�آزر  أوجه �ع���ال��علقة بال����  ار�ةفي خوت�ف�� ه�ه اإلج�اءات 
 4؛، على ال��� ال�ارد في ال����ة ال�ي أع�تها األم��ة ال��ف���ة2020-2017 ال����� ال�ولي

وأمانات االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، و��ل� ال����ات األخ�� ذات  دار�ةاله��ات اإل ی�ع� - 7
ل��اصلة  و��ا ی��اشى مع ال��وف ال����ة، ،وال�ة �ل م�ها إ�ارال�لة، إلى ال��� في ه�ه ال���رة، ح�� االق��اء وفي 

ل���ع العال�ي ل �اراإل وضعب��ا� في ع�ل�ة  ل�ي ت�اركال�آزر و  أوجه ��أن ال��غ�ب ف�ها ات�اذ اإلج�اءات األساس�ة
 ؛2020 عام ال���ل�جي ل�ا �ع�

��ا ال���مات األخ��،  و��ع�األ��اف  و���عال����� ال���ي،  ال�آزر على أوجه �أه��ة تع���   ّ  ��ل � - 8
��وفها ال����ة، و��ل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال����ات غ�� ال���م�ة وال����ات األخ�� ذات مع  ی�الءم

�ال���ع ال���ل�جي  علقةب�� االتفا��ات ال�����ا ال�آزر  أوجه ل�ع��� ال��احة ��اراتالال�لة إلى م�اصلة ات�اذ إج�اءات م� ب�� 
   ً                                       أ��ا  األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات  و��ع�، 13/24 لل�ق�رال�اردة في ال��ف� األول و ال����� ال���ي على 

 ؛ال�لة القادرة على ذل� إلى تق��� ال�ع� ال�ق�ي وال�الي ألن��ة ب�اء الق�رات في ال�ل�ان ال�ام�ة

وال��ادرات  ن�ائج أع�ال الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي مع ال����ات ت�قاس�أن  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� - 9
ب�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي على ���ا ال�آزر أوجه �ع��� ال��علقة بال����  ار�ة��ف�� خلال�ي ���ن األخ�� 

 ؛صلة بها 2020-2017لف��ة خالل اال����� ال�ولي 

م�اصلة الع�ل خالل ال��ارد،  ، ره�ا ب��اف�ال�آزرأوجه ال�س�ي ال�ع�ي �إلى الف��� االس��ار� غ��  ��ل� -10
 ار�ةرص� ت�ف�� خ )أ( م� أجلوم��� م�ت�� األ��اف،  ةال��ف��� ة، �ال��اور ال�ث�� مع األم��ق�لةال� ت��ف��ة ما ب�� ال�ور 

والف��� العامل ال�ف��ح الع���ة انة ملأل إس�اء ال���رة) ب(��ت�� األ��اف، لاالج��اع ال�ام� ع��  م�ع� ال���� ح�ى
��أن ال�� أن�أه م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ا�ع ع��  2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  ب�ضعال�ع�ي 

 إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� وضعب�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي في  ���ا ال�آزر س�ل ت�ق�� ال����� األم�ل م�
 م�ت�� األ��اف ه��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال� ل���� ��هت���ه األم��ة ال��ف���ة للتق���  إع�اد )ج(و، 2020 عام

 في اج��اعه ال�ام� ع��؛     ً الحقا  

 ال�� ���لع �ه ع�للادع�  أن ت�اصلاأل��اف  ��ع�و  ب��اف� ال��ارد،       ً ، ره�ا  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -11
 أعاله؛ 10ال�آزر لألغ�اض ال����ة في الفق�ة أوجه الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي �

                                                           
4  CBD/SBI/2/10/Add.1.  
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اإل�ار  ب�ضعللف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي  وال�ؤساء ال��ار���ة ال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -12
، ره�ا ب��اف� ال��ارد، في أوائل حلقة ع�ل ��ت�� ،14/34ال�ق�ر ال���ئ ���ج�  2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

، ل�����، ح�� االق��اء، إج�اء م�اق�ات ب�� األ��اف في م��لف االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي 2019عام 
         ً  ، واس��ادا  2020 عام ا �ع��ل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي اإلع�اد إ الس���اف ال��ل ال�ي ���� أن ت�ه� بها االتفا��ات في 

االت�ال لالتفا��ات  ف���أع�اء  و��ع����ی� الع�اص� ال���دة ال�ي ���� إدراجها في اإل�ار، لإلى وال�ة �ل اتفا��ة، 
ال�آزر وتع��� ال�عاون ب�� أوجه ال�ي ی��غي أن ته�ف إلى تع���  ،الع�لحلقة ل��ار�ة في إلى اال��علقة �ال���ع ال���ل�جي 

�ل م�ها وره�ا ب��اف� ال��ارد له�ه  ةاالع��اف ب�ال�مع ا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، دون ال��اس �أه�افها ال���دة و االتف
 ؛2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل�ار اإلاالتفا��ات، به�ف تع��� م�ار��ها في ت���� 

���� العال�ي والو��نامج األم� ال����ة لل���ة  ة،ال��ف��� ة�ه األم��اض�لع� �الع�ل ال�عاوني ال��  ُ ّ  � ق � -13
 �ل� إلى�و ال�آزر على ال����� ال�ولي،  أوجه تع���ساس�ة ال�ام�ة إلى ل��ف�� اإلج�اءات األ ،ال�ا�ع له ���عةل�ص� حف� ال

م�اصلة إلى ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة، وال����ات  لل���ةاألم� ال����ة ب�نامج  �ع��و      ً                  ، ره�ا  ب��اف� ال��ارد، ةال��ف��� ةاألم��
، في االع��ار م��رة الف��� االس��ار� غ�� ال�س�يأخ� �ة ال����، مع ار ت�ف�� خ ل��االض�الع به�ه ال��ادرات واألن��ة 

 ح�� االق��اء؛

غ�� ال��اخ ���ادرة ح��مة م�� ل����ع ات�اع نهج م��� لل���� لفق�ان ال���ع ال���ل�جي وت ی�ح� -14
ً             األ��اف وال���مات األخ��، ف�ال  ع� اله��ات  و��ع�إلى األم��ة ال��ف���ة  و��ل� ،ة� اإل���ل�ج�وت�ه�ر األراضي وال��                           

اإلدار�ة وأمانات اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ، واتفا��ة األم� ال����ة ل��اف�ة ال����، و��نامج األم� 
، وال��انات األخ�� ذات ال�لة ال�ا�عة لألم� ال����ة، ألخ�� لل��اخ���وق االل���ة العال��ة، و ال����ة اإلن�ائي، وم�ف� ا

مع م�اعاة و دع� ه�ه ال��ادرة وتع���ها، ح�� االق��اء، إلى وال����ع ال��ني، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، 
 ال��وف ال����ة وال������ة؛

في ض�ء ن�ائج ع�ل�ة ال��اور ال�ي أج��� في إ�ار الق�رات ال����ة، وفقا لألول��ات و األ��اف،  ی�ع� -15
 5ة،ال��ف��� ةفي وث�قة ال�عل�مات ال�ادرة ع� األم�� ع�ها وال�ع�وضة خ�ة الع�ل ال�ات�ةو ، "ال��احل ال��ص على"م�ادرة 
ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ة في ة ال��اف�ة على األن�اع اتفا��في  م�ت�� األ��اف اي اع���ه�ال�لة ال اتذ اتوالق�ار 

ً  اتفا��ة األراضي ال���ة ذات األه��ة ال�ول�ة وخاصة ب�صفها م�ئال  وم�ت�� األ��اف ال��عاق�ة في  6،اج��اعه ال�اني ع��                                                          
 ، ��ا في ذل�،���� م� ال�ع� ل��ف�� أن��ة خ�ة الع�ل ال�ق��حةالق��� إلى ت 7في اج��اعها ال�ال� ع��لل���ر ال�ائ�ة، 

 عال�ي ی��� على حف� األراضي ال���ة ال�احل�ة؛" م���� ساحلي" ب�سائل م�ها

مع " ال��احل ال��ص على"     ً                               ، ره�ا  ب��اف� ال��ارد، ت���� م�ادرة ة أن ت�اصلال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -16
ذات األه��ة ال�ول�ة وخاصة اتفا��ة األراضي ال���ة ، و ة ال��اف�ة على األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ةاتفا�� �يأمان

ً                ب�صفها م�ئال  لل���ر ال�ائ�ة م�ل م�ت�� األم� ال����ة لل��ارة وال����ة في س�اق م�ادرته ، ال�لة وال����ات األخ�� ذات ،          
 تهاواس�عادإدارة ال��� اإل���ل�ج�ة ال�احل�ة � ال��علقة أع�اله�أوجه ال�آزر في �           ً لل��ي ق�ما  ال���ل�ج�ة ال�رقاء  ال�ع��ة �ال��ارة

 في ج��ع أن�اء العال�؛

أو                               ً                                                         األ��اف في االتفا��ة ال�ي هي أ��ا  أ��اف في اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ  ���ع -17
ل��ف�� اتفا��ة ال���ع  اإج�اءاته مالءمةم�� في  ، ح�� االق��اء،إلى ال��� اتفا��ة األم� ال����ة ل��اف�ة ال����،

                                                           
5 CBD/SBI/2/INF/20. 
�ة ذات �ع��� ب ال��عل� 25-12الق�ار  6  .لألن�اع ال�هاج�ة األخ��  ال��ائل ال�احل�ةو  ال�ضع ال��ج               ّ        حف� ال��ا�� ال�� 
  .                                  ً ال���ة وال��ائل ال��ت��ة إ���ل�ج�اً                               االس�ع�ال ال���� لألراضي ال���ة                          ��أن ال����ع على ال�ف� و     20 /  13       الق�ار   7
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              ً     ا ال���دة و���ا  في م�اه�اته، �إج�اءات ل��ق�� ال���ل�جي لل���عاس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة  في ذل� ال���ل�جي، ��ا
ال����ة، على ال��الي، و��ل� ال���، ع�� االق��اء، في نهج ال���� القائ� على ال��ام  ها��امج ع�لو  8اتفاق �ار��

 �اخي؛اإل���ل�جي، به�ف ال�� م� تع�ض ال��� لل�غ�� ال�

إلى ال���، ، في م���� األم� ال����ة ال�ع�ي �الغا�ات أع�اء                              ً  األ��اف في االتفا��ة ال�ي هي أ��ا   ی�ع� -18
في إ�ار  ال����ة اإلج�اءات ل��ف�� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� اإج�اءاته مالءمةم�� في  ح�� االق��اء،

أو أك��  غا�ة ت�ق�� ه�ف أو ن��م�اه�اتها ال����ة ال����ة ��ی� اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع ال���ل�جي في ت
 9؛2030- 2017خ�ة األم� ال����ة االس��ات���ة للغا�ات للف��ة  ال�ي ح�دتها عال��ة للغا�اتال م� األه�اف والغا�ات

�ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي إلى ال��� في س�ل ووسائل تع��� ال�عاون ب�� التفا�لف��� االت�ال  ی�ع� -19
في س�اق  ،غ��ا في ذل� ���ا ی�عل� �ال�ص� واإل�ال، االتفا��ات م� أجل دع� ت�ف��ها م� جان� ال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة

م�ار �نامج الع�ل ��أن ال���ع ال���ل�جي ال��ر� و ب وال���ات وال��ادرات القائ�ة وفي س�اق ت�ف��االس��ات���ة ال��الفات 
  10سام�ا؛

 :ف�ص ال��� في ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -20

 ؛���ل�جي ل��ام معاه�ة أن�ار����اإقامة تعاون مع االتفا��ات ذات ال�لة �ال���ع ال  )أ (

اتفا��ات  ال����ك ومعفي ال��االت ذات االه��ام تع��� ال�عاون مع الل��ة ال�ول�ة ل��ون ص�� ال���ان،   )ب (
 ��أن الق�ا�ا ال��علقة �ال��اد ال����ائ�ة وال�فا�ات؛م��اماتا و �ازل وروت�دام واس��ه�ل� 

م�اصلة تع��� ال�عاون مع اتفا��ة األم� ال����ة ل��اف�ة ال���� ��أن الق�ا�ا ال��علقة ب��ه�ر األراضي   )ج (
، مع االتفا��ات �اف�ة على األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ةال�واس��الحها، وفي إ�ار تعاون االتفا��ة مع اتفا��ة 

�ف� �ائ�� ال�ع�ي �واالتفاق  اتفا��ة ال�ل�ان األم����ة ل��ا�ة وحف� ال�الحف ال����ةاإلقل���ة وال��اض���ة األخ�� م�ل 
 ؛الق��س وال��ء

  ال����ات ال�ول�ة معال�عاون   - �اء
وال���ع  ص�ة اإلن�انفي ال�وا�� ب��  11ال�اد�ة وال��ع�� اج���ة ال��ة العال��ة في دورته ���ب �ح�ی -21
 ال���ل�جي؛

في ه�ا ، و��ح�ألم� ال����ة مع االتفا��ة، لألغ��ة وال�راعة ا ����ةللل�عاون الفعال  ع� تق�ی�ه �ع�ب -22
 إع�ادال�ق�م ال���ز في  )ب(، 13/3ال�ق�ر  م� 6الفق�ة  ال���ع ال���ل�جي ال��ار إل�ه في ��تفع�ل م�) أ: (��ا یلي ،ال��د

األ�ل� ) ج(، 13/3ال�ق�ر  م� 40الفق�ة  ال��ار إل�ه فيو  ال���ع ال���ل�جي لألغ��ة وال�راعة في العال� ال��عل� ��الةال�ق��� 
ل��ادرة العال��ة ��أن ال���ع ال���ل�جي واال�� أع�ه م��� ال�ف�ض�ة األورو��ة لل���ث ال�����ة العال�ي لل���ع ال���ل�جي لل���ة 

�ع��� ال���ع ال���ل�جي لال���ة وف��قها ال���مي ال�ولي ال�ق�ي ال�ع�ي �ال���ة  م� أجلال��امات ال��اكة العال��ة ) د( لل���ة،
 م�ادرة) هـ(، 2020في عام  ال��مع عق�ها، ��ا في ذل� ال��وة ال�ول�ة ال����ةز�ادة ا وجه�د �خ�� ع�له ی��ح م�لل���ة، ��ا 

ال���ع والالفقار�ات، ��ا في ذل� تل� ال��علقة بـ ����و�اتال��ارد ال�راث�ة لألغ��ة وال�راعة ل�ضع خ�ة ع�ل ��أن ال ه��ة
                                                           

  .I-54113 ، رق� ال����لم���عة ال�عاه�اتاألم� ال����ة،  8
    27       ال�ـــ�رخ      285 /  71                              ان�ـــ� أ��ـــا قـــ�ار ال����ـــة العامـــة  (      2017      ن��ـــان  /     أب��ـــل    20       ال�ـــ�رخ    4 /    2017                                    ان�ـــ� قـــ�ار ال��لـــ� االق��ـــاد� واالج��ـــاعي   9

   ).    2017      ن��ان  /     أب��ل
  .        ، ال��ف�    2014             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    14       ال��رخ     15 /  69                     ق�ار ال����ة العامة  10
 .http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html:                                ً                   ال�ق�ر ذو ال�لة ح���ا ���ح م�احا  على ال��قع ال�الي/ �ع�ض الق�ارس 11

http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html
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ال���ة وال��ور�ة لل�راعة ال����امة، � ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ت��ةخ�مات ��ائف و ل ��اموال��ف�� ال�� لل���ة ال���ل�جي
ال��لغ ع�ها في إ�ار  ال��علقة ���ا�� الغا�ات ال���ال�ه�د ال���ولة ل����� االت�اق في اإل�الغ ع� ال��انات ال����ة  )و(

 ���ال��� في األه��ة االس���ائ�ة للغا�ات الج�ة ل����ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة، مع � ل��ارد ال��الة اال�ق��� العال�ي ل
ال���ة ال����ة لل��احة �ال��عل� ع�ل م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة ��أن ال��ش�  )ز(و، جيل�ف� ال���ع ال���ل� 

 ؛ال�را��ة ال�اضعة لل��ارسات ال�را��ة ال����امة

                              ً                     ، �ال�عاون مع م���ات أخ�� وره�ا  ب��اف� ال��ارد، في األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة أن ت���م���ة  ی�ع� -23
أن و  ال�اه�ة وال����ات واإلم�ان�ات ال�ضع ال�الي�غ�ي  ����إع�اد تق��� ع� حالة ال�عارف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي لل���ة 

عق� ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� �اج��اع اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في ت��ح ه�ا ال�ق��� �ي ت��� ��ه 
 ل��ت�� األ��اف؛

 :ب��اف� ال��ارد، اإلج�اءات ال�ال�ة       ً ، ره�ا  ة أن ت���ال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -24

ل�ع��� تع��� ال���ع ال���ل�جي في ق�اعات لألم� ال����ة م�اصلة الع�ل مع م���ة األغ��ة وال�راعة   )أ(
  ك؛وال��اجة وم�ای� األس�ا ال�راعة

، �ال��اور مع م���ة واس���امه ال����امل���ع ال���ل�جي لل���ة ا ل�ف�اس�ع�اض ت�ف�� ال��ادرة ال�ول�ة   )ب(
ً     ف�ال  ع� في إ�ار ال��اكة العال��ة م� أجل ال���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة  م��وع  وتق���ال���اء اآلخ��� ال�ه����،   

عق� ق�ل االج��اع �اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اع  كي ت��� ��ه ع�لخ�ة م��ث ع� 
  ؛ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف

م� ج�ة ال�ق��� العال�ي ل�الة ال��ارد ال��  ��أن األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ةم�اصلة الع�ل مع م���ة   )ج(
  ؛لل���ع ال���ل�جي أ��يم� أه�اف  5ت���� رص� ال�ق�م ال���ز في إ�ار اله�ف  أجل

 األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة؛إلى ال��ی� العام ل����ة  �ق�رإحالة ن� ه�ا ال  )د(

لل�عاون ب��      ً       ً م���ا  مف��ا   ���لب�� ال���ع ال���ل�جي وال�قافي  �وا��ال����ك ��أن ال الع�ل �أن ب�نامج   ّ  ��ل � -25
 ؛�����ة ���ا ی�عل� �ال���عة وال�قافةاله�اف األ م� أجل ت�ق��لعل� وال�قافة األمانة وم���ة األم� ال����ة لل����ة وا

، ره�ا ب��اف� ��ةم���ة األم� ال����ة لل����ة والعل� وال�قافة �أمانة مع  أن ت��اور ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -26
ل���ع العال�ي ل �اراإلب�� ال���عة وال�قافة في  ت�ق�� تقاربال�ي ته�ف إلى ال��ارد، إع�اد خ�ارات لع�اص� الع�ل ال����ة 

اله��ة الف���ة ، و في اج��اعه ال�اد� ع��) �(8الف��� العامل ال�ع�ي �ال�ادة  �ي ی��� ف�ها، 2020 عام ال���ل�جي ل�ا �ع�
والف��� العامل ال�ال�،  اج��اعهواله��ة الف���ة لل��ف�� في ا ،في اج��اعها ال�ال� والع���� لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

ال��� في ع�اص� الع�ل  ���ىح�ى ی ،2020ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي ب�ضع اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 �اراإلفي  واألح�ام ال���لة بها) �(8لل�ادة       ً ت�اما  ال�ق��حات م� أجل وضع ب�نامج ع�ل م��امل  غ��ها م� ال����ة مع

 ، في االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف؛2020 عام ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�ل العال�ي

�ق�ي ال واالض�الع �ال�عاون مع م���ة ال��ارة العال��ة،  �����م�اصلة ال ةال��ف��� ةاألم��إلى  أ��ا ��ل� -27
ّ          ُ �ي ل� ی ��  ف�ها �ع�  ��أن الق�ا�ا ذات االه��ام ال����ك، وم�ا�عة ال�ل�ات ال ��اق� في الل�ان ذات ال صفةلل���ل على         ُ 

و�ع�اد تق��� إل�الغ األ��اف ع� أ�ة ن�ائج له�ا الع�ل ل���� ف�ها اله��ة الف���ة لل��ف�� ، ال�لة ال�ا�عة ل����ة ال��ارة العال��ة
 ؛في اج��اعها ال�ال�
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ون األمانة مع ال����ة ال�ول�ة ب��اف� ال��ارد، تع��� تعا       ً ، ره�ا  ة أن ت�اصلال��ف��� ةإلى األم�� ك�ل� ��ل� -28
ت��ل تع��� حف� ال���ع ال���ل�جي ، ال�ي س��ائ�ةفي إ�ار ال��ادرة ال�عاون�ة لل���ع ال���ل�جي للغا�ات اال س��ائ�ةلألخ�اب اال

وضع  ب�سائل م�هالغا�ات االس��ائ�ة في الغا�ات ال����ة، وت���� حف� و�دارة ال��ا�� ال����ة، واإلدارة ال����امة ل
ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  وال����ة ال�ي ت�ع� بها ت�ق��ال��ادرة  ال����ل�ة م�اس��ات���ة ات�ال ��أن ال��ائج 

 إلى اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛  ً ا  تق���  أن تق�م، و 2011-2020

عاون مع ج��ع ال����ات واالتفا��ات ال�ول�ة ع�ز ال�تع�ز أوجه ال�آزر وأن تأن  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -29
ومع الع�ل ال�� ���لع �ه ب�نامج األم�  ال����ة وال����ات ال�الس����ة الق�امةواإلقل���ة ذات ال�لة العاملة في م�ال 

، ال�الس����ة ال����ة وال����ات  ُ                          ون هج ال����ة لل���� للق�امة تال����ة لل���ة في ه�ا ال��ال، وم� أجل ت���� اس��ات���ا
ال�� أن�أته ال���� إ�الغ ب�نامج األم� ال����ة لل���ة وف��� ال���اء ال�ف��ح الع���ة  ةال��ف��� ةاألم�� إلى ��ل� أ��او 

 ؛ال��ار�ة، ح�� االق��اء، في ع�لهاالتفا��ة ال��عل� �الق�امة ال����ة و  ع�لع� ج���ة األم� ال����ة لل���ة 

�ال�عاون مع ه��ة األم� ال����ة لل��اواة ب�� ال����� وت���� ال��أة في تع��� فه� ال�وا�� ال���ادلة  ی�ح� -30
 ب�� ال��اواة ب�� ال����� وت���� ال��أة وحق�ق ال��أة وحف� ال���ع ال���ل�جي؛

�ع� ال�ق�ي و��اء �ع�ل ال����ات وال��ادرات، م�ل م�ت�� األم� ال����ة لل��ارة وال����ة، ل�ق���ها ال �ق� -31
 .إلى م�اصلة وت���� ه�ا الع�ل و��ع�هام� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي،  3ت�ف�� االتفا��ة واله�ف م� أجل الق�رات 

  ال�����ش��ات ال���ات ال�����ة ب�� ال��االت و  معال�عاون   - ج��
في ت�ف�� االس��ات���ة العال��ة ل�ف�  ال��ات �ف�ال�ي ت��لها ال��اكة العال��ة ل ال�ه�دالح� مع ال�ق�ی� � -32

 اإلص�ارو  2020-2011ال��اتات وفي اس�ع�اض ال�ق�م ال�� أح�زته وم�اه�اتها في ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
�ات على ل�ف� ال�مع ال��اكة العال��ة  تع�لأن  ةال��ف��� ةاألم�� إلى و��ل�، ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جيال�ام� م� 

 ؛2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل�ار العال�ي اإل ك���ة م�اه�ة االس��ات���ة العال��ة ل�ف� ال��اتات في

والغا�ات واأله�اف العال��ة  2030-2017 للف��ة �اع��اد خ�ة األم� ال����ة االس��ات���ة للغا�ات �ح�ی -33
�الغا�ات ول�ع��� ال��ا�� وال�عاون وال�آزر ال�ع�ز ب�� ه��ات  ال��عل� م���مة األم� ال����ة لع�لللغا�ات، ال�ي تع�ل ���جع 

 األم� ال����ة؛

�الغا�ات وغ��ها  ذات ال�لةلل���ع ال���ل�جي  أ��يب�� أه�اف �اف� ال��ل�ل ال��عل� �ال� مع ال�ق�ی� �الح� -34
��ق�� أه�اف ل���� م� اإلج�اءات الم� أجل ات�اذ ال��احة  ، وال��ارات��ع�دة األ��اف ذات ال�لة �الغا�اتالم� االل��امات 

ال�� م� إزالة الغا�ات  )أ( ��ا یلي                ً  و���ا ی�عل� أساسا  ، م�عاض�ةلل���ع ال���ل�جي ذات ال�لة �الغا�ات، ����قة  أ��ي
 ؛���ل�في ا ���ال��ورة ال�ل�ة ل�فاد� ال���ؤ وال��ر وفق�ان الغا�ات ال) ج(، والغا�ات �الحاس�) ب(، وت�ه�رها

��اصلة ت���� خ�ة لالغا�ات في م�ال �اصل الع�ل مع ال��اكة ال�عاون�ة تأن  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -35
العال��ة للغا�ات  واأله�اف 2030-2017 للف��ة وال��ادرات ال�����ة ل��ف�� خ�ة األم� ال����ة االس��ات���ة للغا�ات اع�له

ال����ات  ���عو  وم�اءم�ها مع أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وتق��� تق��� إلى اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�،
م�  ،ت���� ال��انات وال��ه��ات ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي م�اصلةالغا�ات على في م�ال األع�اء في ال��اكة ال�عاون�ة 

ال���ع ال���ل�جي م� خالل ع�ل األه�اف العال��ة للغا�ات،  اتال�ق���ات ال��ان�ة لف�ص ال�ق�م في م�ال ال��ام دإع�اأجل 
         ُ                            ، ف�ال ع� ن هج ال���� وال����� ال��یلة ، ح�� االق��اءإلى ه���ها األصل�ةالغا�ات  إلعادةوال��اكة العال��ة  +REDDو
 ؛ت�ه� في اس�عادة الغا�ات يال�
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ی�اح ��أن ن�ع ال�ع� ال�� ق�  رشادات���� م� اإلال     ً                  ، ره�ا  ب��اف� ال��ارد، ة أن تق�مال��ف��� ةاألم��إلى  ��ل� -36
ت�ف�� االتفا��ة، م�ل خ�ة  م�االت م� ع��ةالغا�ات ���ا ی�عل� ���االت م في م�اللأل��اف م� أع�اء ال��اكة ال�عاون�ة 

 12؛ة�اإل���ل�ج �اس�عادة ال����أن  الق���ة األجلالع�ل 

م� أجل  إلى ه���ها األصل�ةالغا�ات  إلعادةال�ه�د ال�ي ی��لها أع�اء ال��اكة العال��ة مع ال�ق�ی�  الح�� -37
و��وت���الت ت�اعي األ�عاد ال��ع�دة رص� ووضع أدوات إصالح ال��ا�� ال�����ة للغا�ات وضع م�اد� واض�ة ل��ف�� 

 اإلصالح؛ون���ة ل��خالت  �اع��ار �ل�ه�ا وس�لةال��ا�� ال�����ة للغا�ات، ��ا في ذل� ال���ع ال���ل�جي،  صالحإل

 ال��ا�� ال�����ة للغا�ات، ال��علقة �إصالحت�ف�� اس��ات���اتها ال����ة  ل��، أن ت��ف�� األ��اف ی�ع� -38
: ةاإل���ل�ج��� اس�عادة ال�� ال��عل� 13/5في ال�ق�ر  ال�اردة داترشااإلاس�فادة �املة م�  وفقا لألول��ات والق�رات ال����ة،و 

 ؛�اع��ارات ال���ع ال���ل�جي ه ال��عل�ق�� ال س��اخ�ة ع�ل ق���ة األجل، و 

���ة الس�عادة عق� األم� ال� 2030إلى  2021 ال����ة العامة لألم� ال����ة إلى إ�الق ت���ة العق� ی�ع� -39
 ؛ال��� اإل���ل�ج�ة

دع�ة وتع��ة اله��ات ال��ف���ة لل��ادرات ال�ي ت� وضعها في إ�ار ال��ة  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -40
ال�آزر في ت�ف��ها وال��اه�ة في أوجه م�اصلة ب�اء إلى ، م�ل م�ادرة سات��اما، 2020-2011 لل���ع ال���ل�جي االس��ات���ة

 .2020عام �ا �ع� لل���ع ال���ل�جي ل�ار العال�ي ال��علقة �اإل��اق�ة ال

  
________ 

 

                                                           
  .، ال��ف�13/5ال�ق�ر  12


