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                  إن م�ت�� األ��اف،
  ب�اء الق�رات  -ألف

ر��  إذ ���� ّ     إلى ال�ق�    ،13/24و 13/23        
�ال�ق��� ال��حلي ع� ت�ف�� خ�ة الع�ل ق���ة األجل  ��� عل�او�ذ �

األم��ة ال��ف���ة �ال�عاون مع م��لف ال���اء وت���ها�ع�ها تل��ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها ال�ي 
وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة م� أجل ،ال�ع� ال�ق�م م� األ��اف و�ذ �الح� مع ال�ق�ی�

                                          ً                          م� ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا ، وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة  الق�رات وأن��ة ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ل��اع�ة األ��اف
ال�ام�ة وال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، ��ا في ذل� ال�ل�ان ال�

  وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء وال��اب،
على أه��ة ت�ت�� االح��اجات م� ح�� ب�اء الق�رات �ع�ا�ة ��ا ی��اءم مع  و�ذ ���د

  ،2020ل�ا �ع� عام 
ت�����ة م����ة ب�� الق�اعات ل��اء الق�رات،           ُ    ال�اجة إلى ن هج و�ذ ی��� على 

، ال�ي دعا ف�ها األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة 13/23م� ال�ق�ر  14إلى الفق�ة  و�ذ ����
ال�ي ����ها ال��ام ب�ل� إلى أن ت�ف� ال��ارد ال�ال�ة وال�ق��ة وال����ة ل�ع� ب�اء الق�رات وال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

ال�ام�ة، وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة،                 ً أقل ال�ل�ان ن��ا  ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا 
 وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

 :إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� األم�ال ��ل� -

أن ت�لف �إج�اء دراسة ل��ف�� قاع�ة معل�مات ل����� اإل�ار   )
  وفقا لالخ��اصات ال�اردة في ال��ی�ل �ال��ف� أدناه؛ 2020

                                         
CBD/COP/14/INF/10.  

  

  

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 10ال��� 

  

                إن م�ت�� األ��اف،

إذ ����
و�ذ �

ل��ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها ال�ي 
و�ذ �الح� مع ال�ق�ی�

الق�رات وأن��ة ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ل��اع�ة األ��اف
ال�ام�ة وال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، ��ا في ذل� ال�ل�ان ال�

وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال��اء وال��اب،
و�ذ ���د

ل�ا �ع� عام 
و�ذ ی��� على 

و�ذ ����
ال�ي ����ها ال��ام ب�ل� إلى أن ت�ف� ال��ارد ال�ال�ة وال�ق��ة وال����ة ل�ع� ب�اء الق�رات وال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا 
وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

1-
)أ(
�2020ع� عام 
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ال��ل��ة في ) 2020-2017(ل ون�ائج وفعال�ة خ�ة الع�ل ق���ة األج آلثار�رج في ال�ق��� ال���قل تأن   )ب(

في  رص� وتق��� ن�ائج وفعال�ة أن��ة ب�اء الق�رات ال�ار�ة ال�ي ت�ع�ها وت���ها األمانة ،13/23م� ال�ق�ر ) ز(15الفق�ة 
  ؛ض�ء ال��اه�ة في إن�از أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي

حلقات  ،2020 عام ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�لعال�ي ل�ار اإللال������ة ع�ل�ة الال��ام� مع أن ت���، �  )ج(
األ��اف في وم����ات ال�قاش ع�� اإلن��ن� ل����� األ��اف في االتفا��ة و وم��دة أص�اب ال��ل�ة إقل���ة  ت�اور�ةع�ل 

ً     ب�وت���ل�ها، ف�ال  ع�  ال�لة، ��ا في ذل� م���ات ال��اء وال��اب،  وال����عات ال��ل�ة وال����ات ذات ةاألصل� ال�ع�ب               
، مع م�اعاة ت���ع �2020ا �ع� عام ال���ل األجل ل��اء الق�رات ل إل�ار االس��ات��يم��وع ا ت����م� ال��اه�ة في 

  اآلراء وال�عل�مات ال�اردة؛
�ار اإلم��وع ال�� ی��اءم مع  2020أن تق�م م��وع إ�ار اس��ات��ي ���ل األجل ل��اء الق�رات �ع� عام   )د(

كي ت��� ��ه اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها  20302ال����امة لعام وخ�ة ال����ة  2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� لعال�ي لا
 ال�ال� ول�ي ی��� ��ه �ع� ذل� م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��؛

إلى تق��� ال�ع� ال�الي  ، ح�� االق��اء،األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة ی�ع� -2
 ر�ة اإلقل���ة وم����ات ال�قاش على اإلن��ن� ال��ار إل�ها أعاله؛و وال�ق�ي ل����� حلقات الع�ل ال��ا

االتفا��ات اتفا��ات ر�� و األم��ة ال��ف���ة أن ت�اصل ت��ی� أوجه ال�آزر وم�االت ال�عاون مع ��ل� إلى  -3
العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ���ة دع� األن��ة ال�����ة ل��اء الق�رات لل��� ف�ها ع�� إع�اد اإل�ار 

  ؛�2020ع� عام 
  ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي  - �اء

رات  إذ ���� ّ     إلى ال�ق�  ���ا ��� ال�عاون ال�ق�ي  7/29، و8/12، و9/14، و10/16، و12/2و، 13/31و، 13/23        
  والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا،

ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي، ��ا في ذل� اإلن�ازات ال�ي  �����ال�ق��� ��أن ال�ق�م ال���ز في تع��� وت ���� عل�او�ذ 
  3،ت�قق� في إ�ار م�ادرة ال��� ال���ل�جي

                      ُ                                                                ال�����، واالس��عار ع� � ع�، وت�ل�الت ال���ار��هات وال���جة ل��ف�� األس� العل��ة لإلج�اءات  أه��ةو�ذ ی�رك 
ب�ق��� وقائع م����  و�ذ ���� عل�ا، 2050دع�ا ل�ؤ�ة عام  2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل اإل�ار  ُ         ال� �رجة في 

  4ال��ادرة العال��ة لل�����،
�ال��ادرة ال�ي ته�ف إلى تأس�� ت�الف ل�عارف ال���ع ال���ل�جي ���ا ب�� أص�اب ال��ل�ة ���عه�  ���� عل�او�ذ 
  5عات، وال��� والع�ل�ات ال�ي ت�عامل مع معل�مات ال���ع ال���ل�جي؛ال����على ن�� أف�ل ��� لال��ام م���ك 

 إلى ،في وضع ���ح لها ب�ل� ت��ن ال�ي وال����ات ذات ال�لة وال���مات األخ��  ،األ��اف ی�ع� -1
  ؛آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�ماتال����ل ��هات مق�مة لل��اع�ة ال�ق��ة م� خالل 

إلى  ،13/31م� ال�ق�ر  4وفقا للفق�ة  ،األخ�� وال����ات ذات ال�لةاأل��اف، وال���مات �ع� أ��ا ی -2
 � ب�اء الق�رات و��ل� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي؛ال�ي ت��م�اصلة تع��� ال�ص�ل ال�ف��ح لل��انات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي 

                                                 
  .2015أیل�ل /س����� 25ال��رخ  70/1ق�ار ال����ة العامة  ان�� 2
3 CBD/COP/14/INF/23.  
4 CBD/COP/14/INF/12/Add.1. 
5 https://www.biodiversityinformatics.org/en/shared-ambitions/. 

https://www.biodiversityinformatics.org/en/shared-ambitions/
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ح��اجاتها وأول��اتها ت��ی� ا إلى ،13/23م� ال�ق�ر  6، ع�ال �الفق�ة األ��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ةی�ع�  -3

  ؛األم��ة ال��ف���ة ها إلىال�ق��ة والعل��ة و��الغ
إلى ��ا في ذل� ت�الف ال���اء العل����، ���، س��ات��ال���اء االو  ال�ق��ة والعل��ة مق�مي ال��اع�ة ی�ع� -4

�ال��اض�ع ذات األول��ة، وال�غ��ة ال�غ�ا��ة وأن�اع ال��مات ال�ي م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات  إ�الغ األم��ة ال��ف���ة
  تق���ها إلى األ��اف األخ��؛ �����ع�ن 

ال�عاون ال�ق�ي مع��ة �إن�اء ل��ة اس��ار�ة غ�� رس��ة ال���، خالل اج��اعه ال�ام� ع��، في  �ق�ر -5
 2020ال�ال�ة ال�ا�عة آلل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات في عام  ل���أ ع�لها في نها�ة وال�ة الل��ة االس��ار�ة غ�� ال�س��ةوالعل�ي 

ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي م� أجل ال��ف��  ����ل��و�� األم��ة ال��ف���ة �ال���رة ��أن ال��اب�� واألدوات والف�ص الع�ل�ة ل�ع��� وت
  ؛الفعال لالتفا��ة

ار�ة غ�� ال�س��ة في آل�ة غ�فة ت�ادل األم��ة ال��ف���ة ال��اس ال���رة م� الل��ة االس����ل� إلى  -6
 م� االتفا��ة خالل م�ة والی�ها ال�ال�ة؛ 18ل�ي وفقا لل�ادة �ال�عاون ال�ق�ي والع ال��علقة�ال��ائل  ��أنال�عل�مات 

�االح��اجات واألول��ات ال�ئ���ة ال�ي ���� معال��ها م� خالل ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي،  ���� عل�ا -7
األم��ة ال��ف���ة أن تق�م، �ال�عاون مع ال���اء  و��ل� إلى 6،ال���دة خالل ال��ائ� ال����ی�ة اإلقل���ة ل��ادرة ال��� ال���ل�جي

  أجل تل��ة االح��اجات ال���دة؛وره�ا ب��اف� ال��ارد، ب����� م�ادرات ال�عاون م� 
                                              ً                                              إلى األم��ة ال��ف���ة، �ال�عاون مع ال���اء وره�ا  ب��اف� ال��ارد، م�اصلة تع��� وت���� ال�عاون  أ��ا �ل�� -8

 ��ل�الت ال���ار��هات وال���جة، و��                          ُ       م�االت م� ق��ل االس��عار ع� � ع�، وت وال س��ا ال�ه�ض �ال�عاون في، ال�ق�ي والعل�ي
ال�اص ب����ل�ج�ات ال��� ال��و�، م�ل ت�ف�� ال��� ال��ر�� و  ال��� اإل���ل�ج�ة، ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات

ف�ال ع� ال�ه�ض �ال�عاون  ال��ادرة العال��ة لل�����، في س�اقلل���ی� ال���ع لألن�اع في ال�ل�ان وال��ا�� ال�ع��ة،  ال��و� 
وتق��� تق��� م�حلي �ي ت��� ��ه اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال� ول�ي ی��� م� خالل م�ادرة ال��� ال���ل�جي، 

  اج��اعه ال�ام� ع��؛ في��ه م�ت�� األ��اف 
ع�ل�ة شاملة الس�ع�اض وت��ی� تع� مق��حات لأن  ، ره�ا ب��اف� ال��ارد،األم��ة ال��ف���ة��ل� ��ل� إلى  -9

ال��ادرة ��ا في ذل� م�ادرة ال��� ال���ل�جي، وم�ادرة اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة للغا�ات و  ،ال�عاون ال�ق�ي والعل�يب�امج 
� ل�ي ت�� ه�ه ال�ق��حات، وأن تق�م 2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي �ع� عام إع�اد العال��ة لل�����، م� أجل دع� 

الج��اع ال�ام� ع�� اق�ل ها اتاله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعا اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة و ف�ه
 .��ت�� األ��افل

  ال��ف�
  2020عام  الق�رات �ع�ال���ل األجل ل��اء إل�ار االس��ات��ي ال������ة لع�ل�ة ال ع�اص�

  مق�مة -ألف
إ�ار اس��ات��ي  �����أن ی��أ ع�ل�ة ل اج��اعه ال�ال� ع��، إلى األم�� ال��ف��� األ��اف، في�ل� م�ت��  -1

 2020- 2011ل��ان م�اءم�ه مع م�ا�عة ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  ،���2020ل األجل ل��اء الق�رات �ع� عام 
، به�ف 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي لا �اراإل ع�ادوع�ل ال��وت���ل��، وض�ان ت���قها مع ال��ول ال�م�ي إل

 .��اء الق�رات في ال�ق� ال��اس�ذات األول��ة لج�اءات اإلت��ی� 

، �ل� م�ت�� األ��اف إلى األم�� ال��ف��� أن �ع� اخ��اصات ل�راسة ت�ف�� 13/23م� ال�ق�ر ) ن(15وفي الفق�ة  -2
ف�ها اله��ة الف���ة لل��ف�� في  ، ل�ي ت���2020جل ل��اء الق�رات �ع� عام إ�ار اس��ات��ي ���ل األ �����قاع�ة معارف ل

                                                 
 .CBD/COP14/INF/23ان��  6
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اج��اعه ال�ا�ع ع��، مع ال�أك� م� أن ال�راسة ت�اعي، في ج�لة أم�ر، ت�ف��  فيم�ت�� األ��اف  ف�ها اج��اعها ال�اني ث� ی���

 .ع�ها األ��اف في تقار��ها ال����ة ال�لة ال�ي أبلغ� ذات خ�ة الع�ل الق���ة األجل ل��اء الق�رات وال���ات

و���ج� ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة، اع��� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ال��وت���ل في  -3
ال�ام�  هاج��اع فياج��اعه ال�ادس إ�ارا وخ�ة ع�ل ل��اء الق�رات م� أجل ال��ف�� الفعال لل��وت���ل واتف� على اس�ع�اضه 

و�ع� ذل� االس�ع�اض، ق�رت األ��اف في ال��وت���ل ال�فا� على اإل�ار وخ�ة الع�ل ح�ى عام ). BS-VI/3ال�ق�ر (
ر ( 2020 ّ   ال�ق�      CP-VIII/3.( 

، إ�ارا اس��ات���ا NP-1/8و�ال��ل، اع��� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، في مق�ره  -4
                  ُ                        وفي ال�ق�ر نف�ه، � ل� إلى األم��ة ال��ف���ة . 2020عام  وت����ها ل�ع� ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا �غ�ي الف��ة ح�ىل��اء الق�رات 

 2020تق��� ل���� ��ه اج��اع األ��اف في ب�وت���ل ناغ��ا في عام تق��� و  2019إع�اد تق��� لإل�ار االس��ات��ي في عام 
- �2011االق��ان مع اس�ع�اض ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي ال����ل  ��هوت�� االس��ات��ياإل�ار ل����� اس�ع�اض 

2020.  
  اإل�ار إع�اد ع�ل�ة ن�اق - �اء

  :ال�ال�ة ال�هام الع�ل�ة س���ل -5
 2020إج�اء دراسة ل��ف�� قاع�ة معارف إلع�اد اإل�ار االس��ات��ي ال���ل األجل ل��اء الق�رات �ع� عام  )أ(

  لالخ��اصات ال�اردة في ال��ی�ل أدناه؛   ً  وفقا  
، مع م�اعاة 2020الق�رات �ع� عام ال���ل األجل ل��اء إع�اد م��وع ع�اص� اإل�ار االس��ات��ي   )ب(

                      ً  ال س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا  و ال�ام�ة، ، ��ا في ذل� اح��اجات و��وف ال�ل�ان ال�عل�مات ال�اردة في تق��� ال�راسة ال����رة أعاله
س���ل م��وع الع�اص�، في ج�لة أم�ر، و . �ةوال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قالال�ام�ة، ال��ر�ة ال�غ��ة  وال�ول

رؤ�ة شاملة ون���ة تغ��� ت��د معای�� ون�ائج ق��ة ل����ة الق�رات على ال��� ال���ل م� أجل دع� ال�غ��� ال���لي ن�� 
، وال��اد� ال��ج�ه�ة العامة، وال��ارات ال����ة ل��ق�� "ال��� في ان��ام مع ال���عة"ال����لة في  2050ت�ق�� رؤ�ة عام 

ة ���� ��اسها على ال��� ال���س� ���م�ش�ات م ��ا في ذل� ،ال�أث��؛ و��ار لل�ص� وال�ق��� ت���ة الق�رات الفعالة وذات
  ؛وال���ل

ع�ل�ة اللى اإلن��ن�، ی�� ت�ف��ها �االق��ان مع ر�ة إقل���ة وم����ات لل�قاش عو ت���� حلقات ع�ل ت�ا  )ج(
  .2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي ل�ار اإللال������ة 

س��� إش�اك ش��ة اس��ار�ة إلج�اء ال�راسة و�ع�اد م��وع تق��� ال�راسة �اإلضافة إلى م��وع  ،ال����ل ب��اف� وره�ا -6
�ة ال���دات خالل حلقات الع�ل وس��� م�اق. 2020 عام الق�رات �ع���اء ال���ل األجل لع�اص� اإل�ار االس��ات��ي 

 ع�ل�ةالر�ة اإلقل���ة وم����ات ال�قاش على اإلن��ن� ال�ي س����ها األمانة وال����ات ذات ال�لة �االق��ان مع و ��اال
خالل وس�ق�م ال���ة االس��ار�ة ب�مج ال��خالت ال��لقاة م� . 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� لعال�ي ل�ار اإللال������ة 

 ،الق�رات ��ل األجل ل��اء�حلقات الع�ل ال��اور�ة وم����ات ال�قاش على اإلن��ن� في ال���وع ال�هائي لإل�ار االس��ات��ي 
ها ال�ال� وفي نها�ة ال��اف م� جان� م�ت�� األ��اف اج��اع فيال�� س�ق�م �ع� ذل� إلى اله��ة الف���ة لل��ف�� لل��� ��ه 

  .في اج��اعه ال�ام� ع��
  لألن��ة إرشاد� زم�ي ج�ول -ج��

 ی��غي األن��ة ال�ال�ة، ال�ي 2020 عام �ار اس��ات��ي ���ل األجل ل��اء الق�رات �ع�إل ال�����س���ل ع�ل�ة  -7
 -2011:2020االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي م�اءم�ها مع ال��ول ال�م�ي ل����� م�ا�عة ال��ة 
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           ال���ول�ة        ال�م�ي       ال��ول  ال�ه�ة/ال��ا�

، ال��ل�ة وال����عات األصل�ة دع�ة األ��اف وال�ع�ب .1
وال����ات ذات ال�لة إلى تق��� معل�مات  وال��اء وال��اب

وال���ات ذات  ،ع� اح��اجات وأول��ات ت���ة الق�رات
االق��احات ��أن /ال�لة وال�روس ال���فادة، و��ل� اآلراء

ال���ل األجل ل��اء ة لإل�ار االس��ات��ي ���الع�اص� ال�
، واس���ال ال�عل�مات ال�ق�مة م� 2020 �ع� عام الق�رات

  خالل ال�قار�� ال����ة

 ت����/ن�ف���  - آب/أغ���
   2018 ال�اني

       األصل�ة        وال�ع�ب         واأل��اف،        األمانة؛
          وال����ــات         ال��ل�ــة،           وال����عــات

         ال�ع��ة

        األ��اف   2018 األول كان�ن /د�����  ال����ة ال�قار�� تق��� .2
خ�ة الع�ل الق���ة األجل وفعال��ها  ل��ائجال�ق��� ال���قل  .3

ل�ع��� ودع� ب�اء الق�رات م� أجل ت�ف�� ) 2020- 2017(
 االتفا��ة و��وت���ل�ها

  - ح���ان /ی�ن�ه 
  2019 األول كان�ن /د�����

          اس��ار�      خ���

اإل�ار  �����إج�اء ال�راسة ل��ف�� قاع�ة ال�عارف ل .4
، ��ا �2020ع�  االس��ات��ي ال���ل األجل ل��اء الق�رات

في ذل� إج�اء اس�ع�اض م���ي لل�قار�� وال�ثائ� ذات 
ال�لة؛ وت���ع ال�عل�مات ال�اردة م� األ��اف وال�ع�ب 
األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال����ات ذات ال�لة؛ 

ال��ل�ة  ال�قا�الت مع أص�اب/االس�ق�ائ�ة وال�راسات
 ، ��ا في ذل� ال��اء وال��ابال�ئ�����

 – ال�اني كان�ن /ی�ای� 
 2019 ن��ان/أب��ل

          اس��ار�      خ���

إع�اد م��وع تق��� دراسة ����� إلى ال�قار�� ال�اردة م�  .5
وال��اء  األصل�ة وال����عات ال��ل�ة األ��اف وال�ع�ب

وال����ات ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة  وال��اب
   واس�ع�اض ال�قار�� ال����ة وال�ثائ� األخ�� ذات ال�لة

 أ�ار/مای� –  ن��ان/أب��ل 
2019  

         واألمانة  ؛        اس��ار�      خ���

م�اه�ة م� ف��� االت�ال ال�ع�ي ب��اء الق�رات ألغ�اض  .6
ال�ع��ة والل��ة االس��ار�ة غ�� ال�س��ة ال�المة األح�ائ�ة 

وف��� ب��اء الق�رات م� أجل ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا، 
االت�ال ال�ع�ي �االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي 
وغ��ها م� ال�����ات ��أن ب�اء الق�رات، م�ل ال���� 
ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع 

في إع�اد ، (IPBES)ال��� اإل���ل�ج�ة  ال���ل�جي وخ�مات
م��وع اإل�ار االس��ات��ي ال���ل األجل ل��اء الق�رات �ع� 

  2020عام 

أ�ار /مای�  –آذار /مارس
2019  

                                 ف��ـــ� االت�ـــال ال�ع�ـــي ب��ـــاء القـــ�رات 
          ؛ والل��ـــة                      ألغـــ�اض ال�ـــالمة األح�ائ�ـــة

                                    االس��ار�ة غ�ـ� ال�سـ��ة ال�ع��ـة ب��ـاء 
                              القــــــ�رات مــــــ� أجــــــل ت�ف�ــــــ� ب�وت��ــــــ�ل 

                    وف��ـــــــ� االت�ـــــــال ال�ع�ـــــــي         ناغ��ـــــــا؛ 
                            �االتفا��ـــــــــــــــات ال��علقـــــــــــــــة �ـــــــــــــــال���ع 

               ال���ــــ� ال��ــــ�مي          ؛ وأمانــــة          ال���لــــ�جي
                                الــ�ولي للعلــ�م وال��اســات فــي م�ــال 
                              ال��ــــــ�ع ال���لــــــ�جي وخــــــ�مات الــــــ��� 

         واألمانة  ؛ (IPBES)           اإل���ل�ج�ة 
ال���ل األجل إع�اد م��وع ع�اص� اإل�ار االس��ات��ي  .7

 2020الق�رات �ع� عام ل��اء 
 ح���ان/هی�ن� -  أ�ار/مای� 

2019  
         واألمانة  ؛        اس��ار�      خ���

حلقات الع�ل ال��اور�ة اإلقل���ة وم����ات ال�قاش على  .8
اإلن��ن� ��أن م��وع تق��� ال�راسة وورقات ال��اق�ة 

ال���ل وم��وع ع�اص� اإل�ار االس��ات��ي  ال��ت��ة �ه

 /ن�ف���  - ال�اني كان�ن /ی�ای� 
  2019ت���� ال�اني  

          اس��ار�       وخ���  ؛      األمانة
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           ال���ول�ة        ال�م�ي       ال��ول  ال�ه�ة/ال��ا�

ع�ل�ة ال�االق��ان مع ( 2020الق�رات �ع� عام األجل ل��اء 
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي ل�ار اإللال������ة 

2020(  
تق��� تق��� ال�راسة ال��قح وم��وع الع�اص� ال��ق�ة  .9

الق�رات �ع� عام ال���ل األجل ل��اء لإل�ار االس��ات��ي 
2020  

          اس��ار�      خ���  2019  آب/أغ��� 

��أن م��وع الع�اص� ال��ق�ة  ت�اور�ةع�ل ) حلقات(حلقة  .10
الق�رات �ع� عام ال���ل األجل ل��اء لإل�ار االس��ات��ي 

2020  

 ت����/أك���� - أیل�ل/س����� 
   2019األول

                                خ�ــ�اء رشــ��ه� ال���مــات وال����ــات 
           ذات ال�لة

م�اورة إقل���ة أف����ة ��أن م��وع اإل�ار االس��ات��ي  .11
، ق�ل اج��اع 2020ال���ل األجل ل��اء الق�رات �ع� عام 

اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في عام 
2019  

–ت���� األول /أك���� 
  2019ت���� ال�اني /ن�ف���

                                خ�ــ�اء رشــ��ه� ال���مــات وال����ــات 
           ذات ال�لة

ال���ل األجل إع�اد ال���وع ال�هائي لإل�ار االس��ات��ي  .12
 مع م�اعاة ج�لة أم�ر م�ها 2020الق�رات �ع� عام ل��اء 

وال�عل�مات ذات  ر�ةو ال��خالت م� حلقات الع�ل ال��ا
ال�لة ال�ق�مة في ال�قار�� ال����ة ال�ا�عة في إ�ار 

ة في �ق�مب�وت���ل ق��اج�ة وال�عل�مات ذات ال�لة ال
  ر�� ال����ة ال��ق�ة في إ�ار ب�وت���ل ناغ��ااال�ق

          اس��ار�       وخ���  ؛       األمانة  2019  ال�اني ت����/ن�ف��� 

إب�اء وجهات ن�� ��أن ال���وع ال�هائي  إلى إخ�ار ی�ع� .13
الق�رات �ع� عام ال���ل األجل ل��اء لإل�ار االس��ات��ي 

2020  

  2019 األول كان�ن /د����� 
   2020 ش�ا�/ف��ای�-  

       األصـــل�ة        وال�ـــع�ب        األ�ـــ�اف،
    ذات          وال����ات         ال��ل�ة،           وال����عات

       ال�لة

في ال��غة في اج��اعها ال�ال� له��ة الف���ة لل��ف�� ا��� ت .14
ال�هائ�ة ل���وع اإل�ار االس��ات��ي ل����ة الق�رات �ع� عام 

2020 

 ح���ان/هی�ن� - أ�ار/مای� 
2019    

                  ، االج��اع ال�ال�                     له��ة الف���ة لل��ف�� ا

  
  ��ی�لال

  2020الق�رات �ع� عام ال���ل األجل ل��اء اإل�ار االس��ات��ي  �����اخ��اصات ل�راسة ل��ف�� قاع�ة معل�مات ل
  اإل�ار إع�اد وع�ل�ة ن�اق ال�راسة -ألف

  :ال�ال�ة ال�هام ال�راسة س���ل - 1
ال��امج ال�ئ���ة /تق��� حالة ت���ة الق�رات ال��علقة ب��ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها، ��ا في ذل� ال��ادرات  )أ(
  الق�رات، واألدوات، وال���ات، وال��اكات؛ ���ةال�ال�ة ل�

          ّ                                                                                           ت��ی� ال��ر دی� ال�ئ����� ل�ع� ب�اء الق�رات ل��ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها في م��لف ال��ا��، ��ا في ذل�   )ب(
  اخ��اصاتها ونقا� ق�تها؛
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ال�����مة وتق���                                                           ُ                  اس�ع�اض ال���ات ال�اش�ة وال�روس ال���فادة م� م��لف ��ائ� ون هج ت���ة الق�رات   )ج(

  فعال��ها وق��دها ال����ة؛
، ال��ج�دة ت���ة الق�رات والف��ات ��� ���ا لأل��اف ال����ل�ج�ة واالح��اجات ال�ئ���ة ت��ی� االح��اجات  )د(

  ؛��ا في ذل� على ال����� اإلقل��ي
  ال���ز؛ت�ل�ل ما ت� ال��ام �ه وأن�اع أن��ة ت���ة الق�رات ال�ي ساه�� في ال�ق�م   )ه(
              و�جــ�اءات ب�ـــاء       2020                القـــ�رات �عــ� عـــام                   ال���ــل األجـــل ل��ــاء     �ـــار  إل                                تقــ��� ت�صـــ�ات ��ــأن ال��جـــه العــام ل   ) و (

   .    2020-    2011                                                                                                     الق�رات ذات األول��ة ال�ي ی�ع�� ات�اذها ل��ق�� غا�ات وأه�اف م�ا�عة ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي
  ال�عل�مات وم�ادر م�ه��ة - �اء

   :                                                           � ج�ع ال��انات ال�ال�ة وس�ع��� على م���عة م� م�ادر ال��انات  ائ                   س�����م ال�راسة ��   - 2
  :   ذل�   في    ��ا       ال�لة،    ذات        لل�ثائ�      م���ي        اس�ع�اض ) أ(

           لالتفا��ة؛        ال�ادسة        ال����ة         ال�قار�� (1)
         ناغ��ا؛         ب�وت���ل         واس�ع�اض     األول        ال�ق���      ن�ائج (2)
                                                              وال�قار�� ال����ة ال�ا�عة ل��وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة؛  )         ك�� أساس (               ال�ق��� ال�اني  (3)

   ؛                               ت�قعات ال���ع ال���ل�جي ال��ل�ة                      اإلص�ار ال�اني م� ن��ة    ) 4 (
  7                                              االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة ل��اء الق�رات؛ (5)

                    و��وت���ل ق��اج�ة؛                ��وت���ل ناغ��ا  ل      ق�رات   ال                       األ�� االس��ات���ة ل��اء     ات               تقار�� ع� تق���   )6 (
                 ل�ع��� ودع� ب�ـاء    )    2020-    2017 (                                                                   تق��� ال�ق��� ال���قل ل�أث��ات ون�ائج وفعال�ة خ�ة الع�ل ق���ة األجل    )7 (

                              ت�ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها؛       م� أجل         الق�رات 
ال����ات ذات تقار�� ال�راسات ذات ال�لة وال�راسات االس�ق�ائ�ة وتق���ات االح��اجات ال�ي أج�تها   )8(

  8ال�لة؛
                                                ال�ق��� ال�اصة ���ار�ع ب�اء الق�رات ذات ال�لة؛        تقار��   )9 (
                                                                                        تقار�� ع� تق���ات ب�اء الق�رات في إ�ار ال�عاه�ات ال�ول�ة األخ�� ����ص ال���ع ال���ل�جي؛   )  10 (
                 ال��ـــ�ع ال���لـــ�جي                                                                               ال�ق���ـــات اإلقل���ـــة ال�ـــي أج�اهـــا ال���ـــ� ال��ـــ�مي الـــ�ولي للعلـــ�م وال��اســـات فـــي م�ـــال    )  11 (

   .                       وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

                                                 
م� االس��ات���ات وخ�� الع�ل  154م� ب��  18، ت���� CBD/SBI/2/2/Add/1م� ال�ث�قة  12على ال��� ال��ار إل�ه في الفق�ة  7

 .ال����ة ال��ق�ة لل���ع ال���ل�جي ال�ق�مة إلى األمانة خ�ة و���ة ل����ة الق�رات
 ��ا في ذل� ال�راسة االس�ق�ائ�ة ��أن ت���ة الق�رات ال����ة ذات ال�لة ب��ف�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي ال�ي قام بها 8

 140ب�نامج األم� ال����ة لل���ة وتق��� ب�نامج األم� ال����ة اإلن�ائي القائ� على ت�ل�ل أك�� م� ال���عة �ال��ا�ة ع� االت�اد ال�ولي ل�ف� 
�ع اس��ات���ة وخ�ة ع�ل و���ة لل���ع ال���ل�جي وال�ق���ات ال����ة ال�ي أج�اها ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال��

 .     ُ              ات ال� �� اإل���ل�ج�ةال���ل�جي وخ�م
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ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،  ذل� في ا، ��دراسة اس�ق�ائ�ة لأل��اف وال���اء ال�ئ�����  )ب(

ل���ی�، م� ب�� أم�ر أخ��، اح��اجاته� م� الق�رات ذات األول��ة والق�رات ال��ل��ة على م��  وم���ات ال��اء وال��اب،
  العق� القادم و��ل� الع�وض ال����لة لل��اع�ة والف�ص واألدوات وال��مات األخ�� ل����ة الق�رات؛

�لة ال��احة م� خالل ت�ل�ل االح��اجات واألول��ات م� ح�� ب�اء الق�رات وال�عل�مات األخ�� ذات ال  )ج(
  آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات وغ�ف ت�ادل ال�عل�مات ال�ا�عة لل��وت���ل��؛

 أمانة االتفا��ة ال���ع ال���ل�جي �في ذل� م��ف اال�قا�الت مع ع��ة ت���ل�ة م� أص�اب ال��ل�ة، ��  )د(
وغ��ها م� ال�هات الفاعلة م� م��لف  وال����ات ال����ةوال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،  ،األ��اف �وم��ل

وس��عى األش�اص ال�ی� أج��� مقابلة معه� . ، وم���ات ال��اء وال��ابال��ا��، ��ا في ذل� ال��س�ات ال�ق��ة والعل��ة
��ف��                                                                                   ُ                           إلى أن ی��ادل�ا، م� ب�� أم�ر أخ��، ال�عل�مات واآلراء ��أن نقا� الق�ة وال�عف ل���لف ن هج ت���ة الق�رات و��ائ� ال

وأم�لة على ال��ارسات ال���ة ال�ي ���� االس�فادة م�ها  ،وال���ات وال�روس ال���فادة ذات ال�لة ،في إ�ار ��وف م��لفة
  .ال����لة لل�غ��� ال���لي ل����ة الق�رات ال���ق�ل�ة �وافع�اإلضافة إلى وجهات ال��� ح�ل ال

  
_________ 


