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  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
إدارة ال�عارف في إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�  14/25ال�ق�ر 

 م�ت�� األ��اف،إن 

، و�11/24اء، و 12/2، و13/31، و13/23إلى ال�ق�رات  إذ ����
ال�ق�م ال���ز في ت�ف�� اس��ات���ة ال��� لالتفا��ة و��وت���ل�ها وت���� آل�ات غ�فة ت�ادل ال�عل�مات �ذ �الح� 

م� ق�ل األم��ة ال��ف���ة ل��اع�ة األ��اف في إن�اء أو ت���� آل�اتها لغ�فة ت�ادل  Biolandال����ة، ��ا في ذل� ن�� أداة 
 1ال�عل�مات ال����ة،

ال�عارف وال���ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال�عارف ال�قل���ة، وت����ها  �ال�اجة إلى ج�ع و�ذ �ق�
 وتقاس�ها ل����� ودع� تع��� ت�ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها،

إلى ال�ص�ل ال�ف��ح لل��انات وأدوات ال���ر ال�ف��ح ال�ي تع� م� م��ل�ات أ�ة إدارة فعالة لل�ع�فة، �ال�اجة  و�ذ �ق�
 س��ا في ال�ل�ان ال�ام�ة؛

على ال�اجة إلى تع��� ال��اس� وال��امل ب�� آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال�ا�عة لالتفا��ة، وغ�فة ت�ادل  و�ذ ���د
 ال���ل وتقاس� ال��افع،معل�مات معل�مات ال�المة األح�ائ�ة، وغ�فة ت�ادل 

ل ال�عل�مات ال�ا�عة لالتفا��ة وغ�فة ت�ادل معل�مات ��ائ� ال��غ�ل ال�����ة آلل�ة غ�فة ت�ادی���   -
ال���ل وتقاس� ال��افع ال�ي أع�تها األم��ة ال��ف���ةمعل�مات األح�ائ�ة وغ�فة ت�ادل 

  ال�س�����، على ال��� ال�ارد في ال��ف� به�ا ال�ق�ر،
وال���مات األخ��، ال�ي ل�� ل�یها آل�ة ت�ادل ال�عل�مات ال����ة وتل� ال�ي ت�غ� في األ��اف  ی�ع�  -

ال�ي أع�تها األم��ة ال��ف���ة؛ Bioland إعادة ت���� اآلل�ات القائ�ة إلى اس���ام أداة 

                                         
  .CBD/SBI/2/9و   CBD/COP/14/INF/4ان�� ال�ث�ق���

  

  

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 11ال��� 

  

إن 
إذ ����

�ذ �الح� و 
ال����ة، ��ا في ذل� ن�� أداة 

ال�عل�مات ال����ة،
و�ذ �ق�

وتقاس�ها ل����� ودع� تع��� ت�ف�� االتفا��ة و��وت���ل�ها،
و�ذ �ق�

س��ا في ال�ل�ان ال�ام�ة؛ال 
و�ذ ���د

معل�مات ال�المة األح�ائ�ة، وغ�فة ت�ادل 
1-

األح�ائ�ة وغ�فة ت�ادل 
ال�س�����، على ال��� ال�ارد في ال��ف� به�ا ال�ق�ر،

2-
إعادة ت���� اآلل�ات القائ�ة إلى اس���ام أداة 

                                                
ان�� ال�ث�ق��� 1
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د إلى م�اصلة ت�ف�� ال��ار  األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة، ح�� االق��اء، ی�ع�  -3

ال�ال�ة وال�ق��ة وال����ة الالزمة ل�ع� م�اصلة ت���� آل�ات غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال����ة، أو نقل ال��اقع اإلل���ون�ة آلل�ة 
  ؛Bioland غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال����ة ال��ج�دة إلى أداة 

  :إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد ال�ال�ة ��ل�  -4
-2011ب�نامج ع�ل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات دع�ا لل��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي م�اصلة ت�ف��   )أ

 ب��ج�ه م� الل��ة االس��ار�ة غ�� ال�س��ة آلل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات؛ 2030لعام  3وخ�ة ال����ة ال����امة 20202

ال�عل�مات ال����ة ال�اصة بها  م�اصلة دع� ال�ه�د ال�ي ت��لها األ��اف إلن�اء آل�ات غ�فة ت�ادل  )ب(
 :واس���ارها وت����ها، ��ا في ذل� م� خالل

 ؛Biolandال����� وال��و�ج ألداة ال�����   )1(

وت���� ال��ر��، �ال�عاون مع األ��اف وال����ات ذات ال�لة ل��اع�ة األ��اف على ت���� آل�ات ت����   )2(
 غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال����ة ال�اصة بها؛

 2020وت�ف��ها مع ات�اذ اإلج�اءات ذات األول��ة ق�ل عام س��ات���ة ال��� لالتفا��ة و��وت���ل�ها ت��ی� ا  )ج(
      ً                                                                                                     اس��ادا  إلى ال�ق�رات ال�ادرة ع� االج��اع ال�ا�ع ع�� ل��ت�� األ��اف واالج��اع ال�ال� لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا 

واالج��اع ال�اسع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة رد ال����ة وتقاس� ال��افع ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ا
 األح�ائ�ة؛

، به�ف ال�عل� م� InforMEAال��اه�ة في ت���� واخ��ار أداة ال��انات واإل�الغ، �ال�عاون مع م�ادرة   )د(
ل���ل�جي، وت���� اس���امها في ع�ل�ات اإل�الغ ع�� ت�ارب األ��اف في تق��� تقار��ها ال����ة ال�ادسة إلى اتفا��ة ال���ع ا

 االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء؛

م���عات ال��ارسات وش��ات ال�عارف وم�اب� ال��ار ال�عاون�ة ذات ال�لة ب��ف�� االتفا��ة ت��ی�   )ه(
 .و��وت���ل�ها وال��و�ج لها وتع���ها

لل�ان االس��ار�ة غ�� ال�س��ة آلل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات، وغ�فة ت�ادل معل�مات ت����، �ال��اور مع ا  )و(
 ال���ل وتقاس� ال��افع، وهي م��ن إلدارة ال�عارف ���ء م� الع�ل�ة ال������ةمعل�مات ال�المة األح�ائ�ة، وغ�فة ت�ادل 

�ر، ل��ج�ه ال���رات ال���ق�ل�ة آلل�ة ت�ادل ال�عل�مات، ، ض�� ج�لة أم2020عام  لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�
 .ال���ل وتقاس� ال��افع، وغ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ةمعل�مات وغ�فة ت�ادل 

اإل�الغ، و ��انات أداة ال، و  InforMEAذات ال�لة، م�ل رفااس���ام ال���ة ال�����ة م� م�ادرات إدارة ال�ع  )ز(
ل�ي ل�عل�مات ال���ع ال���ل�جي، وال��ص� ال�ق�ي لل��ا�� ال����ة، وم��� ال�عارف ال�ا�ع التفا��ة األم� ال����ة وال��ف� العا

 ل��اف�ة ال����، لإل�الغ ع� تفاص�ل م��ن إدارة ال�عارف ال��ار إل�ه أعاله؛

ة م� األ��اف االس��عاب ���ل م���� لل�روس ال���فادة وأف�ل ال��ارسات م� ال�عل�مات ال�ق�م  )ح(
وال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة وال����ات األخ�� وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة �اس���ام ن��ذج م�ح� ���ء 

 إدارة ال�عارف ال��ار إل�ه أعاله؛ م��ن م� 

                                                 
 ال��ف� 10/2ال�ق�ر  2
 2015أیل�ل /س����� 25ال��رخ  70/1ان�� ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة  3
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 Biolandتق��� تق��� م�حلي ع� األن��ة ال����رة أعاله، ��ا في ذل� ال�ق�م ال���ز في اس���ام أداة   )�(
 .وفعال��ها، إلى اله��ة الف���ة لل��ف�� لل��� ��ه في اج��اعها ال�ال�

 ال��ف�

��ائ� ال��غ�ل ال�����ة آلل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال�����ة وغ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ة 
 وغ�فة ت�ادل معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع

 األمانةال����� واإلدارة م� جان�   -ألف

ت�اصل األمانة ت���� و�دارة آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال�����ة وغ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ة وغ�فة   -1
وفقا لل�ال�ات وال�ق�رات ذات ") غ�ف ت�ادل ال�عل�مات"��ار إل�ها ���ا �ع� ���ارة (ال���ل وتقاس� ال��افع معل�مات ت�ادل 

                                                   ُ                                     ا��ة و��وت���ل�ها، مع ض�ان إلى أق�ى ح� م���، ات�اع ن هج م����ة في ت���� و�دارة غ�ف ت�ادل ال�لة ���ج� االتف
وال�فا� على ال��ائف ال���دة الف���ة ل�ل غ�فة م�ها، وعلى أساس ال��اد� ال��ج�ه�ة ال��اصفات األساس�ة  ال�عل�مات،

 .ال��ص�فة ه�ا

 :���قة ت��� مع ال��ائ� ال�ال�ةو��ع�� ت���� و�دارة غ�ف ت�ادل ال�عل�مات �  -2

االس��شاد ���اد� ال���ل�ة وال�فا��ة وال�ص�ل ال�ف��ح وال��اف� ل���ع ال���مات وال�ع�ب األصل�ة   )أ(
 وال����عات ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����؛

 ة ال���؛وال���ة ال�����ة وال��ارد ال��احة، وتفاد� ازدواج� ،ال����� على أساس �ل� واضح وم��د  )ب(

 ض�ان أن ت��ن ت���ة ال�����م قابلة لل���� وم��اس�ة ع�� غ�ف ت�ادل ال�عل�مات؛  )ج(

 ض�ان أن ���ن ال����� ال��ئي وال��ائف ب�یه�ة وسهلة االس���ام وم��قة ع�� غ�ف ت�ادل ال�عل�مات؛  )د(

الس���ام غ�ف ت�ادل  ض�ان، ق�ر اإلم�ان، ت�ف�� ال��اع�ة ال�ق��ة ع�� ال�ل� في ال�ق� ال��اس�  )ه(
 .ال�عل�مات

 :أن ت���في غ�ف ت�ادل ال�عل�مات ال��اصفات األساس�ة ال�ال�ة ��غيو�  -3

 ال�ص�ل وال��فح م� خالل ب�ا�ة إل���ون�ة م�احة لل��ه�ر عاملة �اللغات ال�س��ة ال�� لألم� ال����ة؛  )أ(

 قاع�ة ب�انات م����ة آم�ة تع�ل �����دع لل�عل�مات ال��احة؛  )ب(

آل�ة آم�ة لل�ق���، م� خالل ت���ل دخ�ل واح�، م�ا ���ح لل�����م�� ب��� ال�عل�مات ����قة م���ة   )ج(
 م�ح�ة ومف�دات خاضعة لل�قا�ة، مع ال����� ب�� ال�عل�مات اإلل�ام�ة واالخ��ار�ة؛ م� خالل أش�ال و��انات وص��ة

�جاعه م� خالل ال��انات ال�ص��ة وال�ف�دات آل�ة ��� م�احة لل��ه�ر ت��ح �ال��� ع� ال����� واس�  )د(
 ال�اضعة لل�قا�ة ع�� ج��ع غ�ف ت�ادل ال�عل�مات؛

ّ                                                        ال�ع� فات الف���ة لل��� ع� ال�عل�مات واس��جاعها، ح���ا ی����؛  )هـ(      

 آل�ة ت��ی� آم�ة ت��ح لل�����م�� ال������ ب�ع�یل ال�عل�مات أو ت��ی�ها؛  )و(

 أتاح ال�عل�مات؛ ت���� ���د ب�ض�ح ه��ة م�  )ز(

 آل�ة لل��غ�ل ال���ي ل����� ت�ادل ال�عل�مات مع ق�اع� ال��انات وال��� ال�ارج�ة، ح�� االق��اء؛  )ح(
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آل�ة تع�ل ب�ون االت�ال �اإلن��ن� ل����ل ال�عل�مات وت���� ال�ص�ل إلى ال�عل�مات ال��احة دون   )�(

 .�����م�� ذو� ال�ص�ل ال���ود إلى اإلن��ن�االت�ال �اإلن��ن�، ع�� ال�ل�، وعلى وجه ال���ص، لل

 ال�عل�مات �اركدور ال�����م�� ���ا ی�عل� ب�  - �اء

 :ال�عل�مات م� خالل أ� م� غ�ف ت�ادل ال�عل�مات، ی�ع�� على ال�����م�� �اركع�� ت  -4

 ال�عل�مات؛ات�اع إج�اءات ال��� ال���دة ل�ل غ�فة م� غ�ف ت�ادل معل�مات أو ل�ل ن�ع م� أن�اع   )أ(

 ت��ل ال���ول�ة ع� ض�ان أن ت��ن ال�عل�مات ال��احة د��قة و�املة وذات صلة وح�ی�ة؛  )ب(

ن��ا ألن ج��ع ال�عل�مات ال����رة في غ�ف ت�ادل ال�عل�مات م�احة  ع�م إدراج ال��انات ال���ة،  )ج(
 لل��ه�ر؛

 ة؛ان�هاك أ� حق�ق مل��ة ف���ة م�ت��ة �ال�عل�مات ال����ر  م�ع  )د(

م�ل الع�اص� ال�ي ت�ف م���� ال��ب�� ال����عي ال���ار (ت�ف�� ب�انات وص��ة ت�ف ال��انات األول�ة   )هـ(
 على س��ل ال��ال،(بلغة رس��ة لألم� ال����ة، مع اإلق�ار �أنه ���ز تق��� ال��انات األول�ة ) م� ال�ف�دات ال�اضعة لل�قا�ة

 �اللغة األصل�ة؛ )ت�ب�� ت���عي

  .إلى تق��� ت�ج�ة م�ان�ة لل��انات األول�ة ال�ق�مة �إح�� اللغات ال�س��ة لألم� ال����ة ال�عي  )و(

_________ 


