
 

  ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
  2020  �ع��� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ل�ع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام

�ع� ت�ف�� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� تعاون تق�ي وعل�ي ق�� ووسائل ت�ف�� أخ�� ل

  ت�ف�� ب�امج ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ���ج� االتفا��ة،
أنه س��ع�� ت�س�ع ن�اق ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ع�� م���عة واسعة م� ال��االت وال����ات ل�ع� تع��� 

  فق�ان ال���ع ال���ل�جي،
معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن  ع�ال��اق�ات ال�ار�ة 

ال�ق�ي ل�ع��� ال�عاون  اأساس� �اع��ارها ع���االتفا��ة ال���ع ال���ل�جي 
  ،10/15م� االتفا��ة وفي ال�ق�ر 

ل�ا �ع�  لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ي والعل�ي دع�ا

ب��اف� ال��ارد، �إع�اد مق��حات لع�ل�ة شاملة وره�ا  24
الس�ع�اض وت��ی� ب�امج ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي، ��ا في ذل� م�ادرة ال��� ال���ل�جي وم�ادرة إصالح ال��ام اإل���ل�جي للغا�ات 

تق�م ه�ه ال�ق��حات ل����  ، وأن2020وال��ادرة العال��ة لل�����، م� أجل دع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة، ��ا في ذل� أع�اء ات�اد ال���اء العل���� ��أن 
 :2020كان�ن ال�اني 

��ا في ذل� ع�اص� لل�عاون أعاله،  1ال�ق��حات ال��ار إل�ها في الفق�ة 
مع ت��� إزدواج�ة ال����ل�ج�ات ذات ال�لة ال�ي ن�� 
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                       وال�ق��ة وال����ل�ج�ة                                اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
           والع��ون     ل�
      2019             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    29-  25                 م�ن���ال، ���ا،

                م� ج�ول األع�ال
ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

�ع��� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ل�ع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عاملم�ار�ع مق��حات 

  ،وال����ل�ج�ةإن اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة 
تعاون تق�ي وعل�ي ق�� ووسائل ت�ف�� أخ�� لأه��ة وج�د إذ ت��� على 

ت�ف�� ب�امج ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ���ج� االتفا��ة، ووجه� ع��الق��د وال����ات ال�ي و�ذ تالح� 
أنه س��ع�� ت�س�ع ن�اق ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ع�� م���عة واسعة م� ال��االت وال����ات ل�ع� تع��� و�ذ ت�رك 

فق�ان ال���ع ال���ل�جي،الع�امل ال�افعة إلى ال���ع ال���ل�جي في الق�اعات األخ��، ومعال�ة 
ال��اق�ات ال�ار�ة  الح�و�ذ ت، 3، وخ��صا الفق�ة 14/20ال�ق�ر لى و�ذ ت��� إ

  ال��ارد ال����ة،
التفا��ة ال���ع ال���ل�جي أه��ة آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات و�ذ ت��� إلى 

م� االتفا��ة وفي ال�ق�ر ) 3(�18ه في ال�ادة العل�ي على ال��� ال����ص عل
ي والعل�ي دع�ا�ال�ق��حات ال�اصة ب����� ال�عاون ال�ق� ��� عل�ات 

 ؛ال�اردة في ال��ف� األول أدناه
14/24األم��ة ال��ف���ة أن تق�م، ع�ال �ال�ق�ر ت�ل� إلى  

الس�ع�اض وت��ی� ب�امج ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي، ��ا في ذل� م�ادرة ال��� ال���ل�جي وم�ادرة إصالح ال��ام اإل���ل�جي للغا�ات 
وال��ادرة العال��ة لل�����، م� أجل دع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ف�ها اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛
األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة، ��ا في ذل� أع�اء ات�اد ال���اء العل���� ��أن ت�ع�  

كان�ن ال�اني /ی�ای� 20، ��ل�ل ��ا یلي ت�و�� األم��ة ال��ف���ةال���ع ال���ل�جي، إلى 
ال�ق��حات ال��ار إل�ها في الفق�ة آراء ومق��حات إضا��ة ����ص   

مع ت��� إزدواج�ة ال����ل�ج�ات ذات ال�لة ال�ي ن�� ��أن ال����� م� م�ح أف� ال����ل�ج�ا وتق���ها ورص�ها،  ال�ق�ي والعل�ي
  ال�ع�ي �ال���ل�ج�ا ال������ة؛ف�ها ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� 

  

  

                              اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
  ل�            االج��اع ال�ا

               م�ن���ال، ���ا،
              م� ج�ول األع�ال   7      ال��� 

 

م�ار�ع مق��حات 
  

إن اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة 
إذ ت��� على 

  ،2020عام 
و�ذ تالح� 
و�ذ ت�رك 

ال���ع ال���ل�جي في الق�اعات األخ��، ومعال�ة 
و�ذ ت��� إ

ال��ارد ال����ة،
و�ذ ت��� إلى 

العل�ي على ال��� ال����ص علو 
1 - 

ال�اردة في ال��ف� األول أدناه 2020عام 
2 - 

الس�ع�اض وت��ی� ب�امج ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي، ��ا في ذل� م�ادرة ال��� ال���ل�جي وم�ادرة إصالح ال��ام اإل���ل�جي للغا�ات 
وال��ادرة العال��ة لل�����، م� أجل دع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

ف�ها اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛
3 - 

ال���ع ال���ل�جي، إلى 
  )أ(

ال�ق�ي والعل�ي
ف�ها ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� 
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 أم�لة على اآلل�ات ال��س��ة الفعالة وال��اكات وال���ات وال��ت��ات ال��س��ة اإلقل���ة ودون اإلقل���ة؛  )ب(
أعاله، مع م�اعاة ال���رة  1ن تع� أ��ا ال�ق��حات ال��ار إل�ها في الفق�ة األم��ة ال��ف���ة أت�ل� إلى  - 4

ل��ف� األول أدناه وال�ق���ات ال�اردة م� األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة، وأن تق�م وال�ع��الت ال�اردة في ا
���ثة ل�ي ت��� ف�ها اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال� والف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار ال�ق��حات ال

 اج��اعه ال�ال�؛في  2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
أعاله، ق�ر  4، ع�� االض�الع �ال�ه�ة ال�اردة في الفق�ة ما یلي األم��ة ال��ف���ة أن تق�مت�ل� أ��ا إلى  - 5

 :اإلم�ان وره�ا ب��اف� ال��ارد
  ال��س��ة؛ لل��ت��اتمعل�مات ع� م�ا�ا وع��ب ال��ارات ال�الثة   )أ(
  ال�الثة؛معل�مات ع� ال��ال�� ال��ت��ة �ال��ارات   )ب(
��ات على ال�����ات العال�ي وال� ال��س��ة ذات ال�لةلل�عل�مات ال��علقة �ال��ت��ات  ��أول�وت�ل�ل ت���ع   )ج(

���اض�ع م��لفة، ��ا في ذل� الع�ل ال�ار� م� جان� ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م  ���ا ی�عل� أو دون اإلقل��ي/اإلقل��ي وو 
 ؛�ل ال�ا�عة له���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وف�ق العوال��اسات في م�ال ال���ع ال

����وع اخ��اصات الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي �ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي على ال��� ال�ارد ت�ح�  -6
وتق��� ت�ص�ة  �اصاتفي ه�ه االخ�اله��ة الف���ة لل��ف�� إلى أن تق�م في اج��اعها ال�ال� �ال��� وت�ع� في ال��ف� ال�اني أدناه، 

 .إلى م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��
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  ال��ف� األول

  2020م�ار�ع مق��حات ل�ع��� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ل�ع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 مق�مة  -1

ال���ع ال���ل�جي  ص�انة م��انم� االتفا��ة األ��اف ب�ع��� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ال�ولي في ) 1(18 ُ           ت ل�م ال�ادة  -1
أج�اء أخ��          ُ   و��ل�، ت ل�م. ، �ل�ا �ان ذل� ض�ور�ام� خالل الق��ات ال�ول�ة وال����ة ال��اس�ة قابل لالس���ارواس���امه على ن�� 

ال�عاون ل����� واس���ام  ��ائ��عات وال��اسات ال����ة، ب����ع وت���� األ��اف �أن تق�م، وفقا لل���  18م� ال�ادة 
على  ،ب�اء على اتفاق م��ادل، والع�لوال�قل���ة، س��ا إلى ت�ق�� أه�اف االتفا��ة،  ال��ل�ة، ��ا في ذل� ال����ل�ج�ا تال����ل�ج�ا

و�اإلضافة إلى . �ات ذات ال�لة �أه�اف االتفا��ةوم�ار�ع م����ة م� أجل ت���� ال����ل�ج م����ة ت���ع وضع ب�امج ���
 16 ، وال�ادة)ال��� وال��ر��( 12ذل�، ه�اك م�اد أخ�� ذات صلة ت�عل� أ��ا �ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي، ��ا في ذل� ال�ادة 

 ).هاف�ائ�ل����ة وت�ز�ع اس���ام ال����ل�ج�ا ا( 19 ، وال�ادة)ت�ادل ال�عل�مات( 17 ، وال�ادة)ال���ل على ال����ل�ج�ا ونقلها(

وت��ل ه�ه ال�ق�رات . ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا�ق�ق�رات ال��علقة �ال�عاون ال�م�ت�� األ��اف ع�دا م� ال ع���ا ق� و  -2
 ���11/2ج� ال�ق�ر�� و . 14/24و 13/31و 13/23و اء،� 12/2و 11/13و 10/23و 10/16و 9/14و 8/12و 7/29
ش�اكات  �قامةي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا و �ق�لل�عاون ال وم��� وم��� ����نهج م ات�اع �ف���ة�م��ة ال      ُ        �اء، � ل� م� األ 12/2و

-2011وال��اد ذات ال�لة م� االتفا��ة وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  18وق�رات م� أجل ت���� ال��ف�� الفعال لل�ادة 
��دوات وال��ادرات، م�ل م�ادرة الع�د م� األ بل�رةس��ا�ة ل�ل�، ت� وفي إ�ار اال. 2020 وم�ادرة ، Bio-Bridgeال���ل�جي  ِ   � 

ي والعل�ي ونقل �ق�وت���� ال�عاون ال ����ل�وذل� وغ��ها، لل����� وال��ادرة العال��ة إصالح ال��ام اإل���ل�جي للغا�ات، 
 .ومع ذل�، فق� واجه� تل� ال�ه�د ت���ات وق��د م��لفة. ال����ل�ج�ا ب�� األ��اف

ات لع�ل�ة شاملة الس�ع�اض وت��ی� مق��ح�ف���ة إع�اد �إلى األم��ة ال �ا�ع ع��اج��اعه ال في�ل� م�ت�� األ��اف و  -3
 .)9، الفق�ة �اء 14/24ال�ق�ر ( 2020ي والعل�ي، م� أجل دع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ق�ب�امج ال�عاون ال

ات ال�اردة أدناه اس��ا�ة لل�ل� ال����ر أعاله وفي س�اق االس�ع�ادات ال�ار�ة لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي �ق��حت� إع�اد الو 
ی�عل� �فق�ان ال���ع ال���ل�جي خالل العق�د ال�اض�ة، س��� ت���� اإل�ار ل�����  ة ���اف�ع         ُ ألع�اد ال�  ول�ل��ة ا. 2020ل�ا �ع� عام 

س���ل� ه�ه ال�ه�د ال���حة وسائل ق��ة و ". مع ال���عة ان��امال��� في " 2050ن�� رؤ�ة الع�ل و�ح�اث تغ��� ت���لي 
ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا وال����ع على �ق�ل�عاون الت���� ا ع����و . على األرض ��وم����ة لل��ف�� إذا �ان ال�غ��� ال���قي ی

 .لة، ع�اص� أساس�ة ل��ق�� ه�ا ال�غ���ال�ل�ل ال�����ة، ال�ي ت��ل م���عة واسعة م� ال�هات الفاع

راء واح��اجات األ��اف وال�ق�رات ذات ال�لة ل��ت�� األ��اف آل إ�الء االع��ار ال�اج�ات مع �ق��حوضع� الو  -4
 ال���ات وال�روسإلى  ����ت ك�ا. ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا ���ج� االتفا��ة�ق�ى األع�ال ال�ا�قة ع� ال�عاون الإل واالس��اد

في ه�ا ات ال�ا�قة �ق��حها، و���ف��ون م� الن�اق وخارج 1االتفا��ة���ج� ي والعل�ي �ق�ال���فادة م� م��لف م�ادرات ال�عاون ال
ات ع� خ�ارات ال��اب�� مق��حو  2ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا�ق�وم��� وم��� لل�عاون ال ����نهج م ات�اع����ا ی�عل�  ال�أن

 4.ات إلن�اء م�ادرة ت���ل�ج�ا ال���ع ال���ل�جيمق��حوال���� معها و  3ال����ل�ج�ات�ص�ل إلى ال �����واآلل�ات ل

 ت����ة أولى، أج� و . ات ه�ه م� خالل ع�ل�ة شاملة�ق��ح، س��� م�اصلة ت���� م�ار�ع ال14/24ل�ق�ر و���ج� ا -5
ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا وأع� م��وع �ق�ع� ال�عاون ال لل�ق�رات وال��ادرات ال�ا�قة ذات ال�لة ام���� �ف���ة ت�ل�ال�األم��ة ال

ك�ا  2019 ح���ان/هال�� عق� في ی�ن�اج��اعها  فيوث�قة اس�ع�ض�ها الل��ة االس��ار�ة غ�� ال�س��ة آلل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات 

                                                           
  .ال�ال�ة والل��ة العامة ال�اردة في الق�� ال�اني م� ال�ث�قة )CBD/COP/13/INF/22(ان�� وث�قة دراسة ال���  1
  .UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1ان��  2
  .UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2ان��  3
  .UNEP/CBD/WG-RI/3/10ان��  4
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العل��ة لل���رة  اله��ة الف���ة ن�� و�ع�. وال����ل�ج�ة�ة �ق�م��� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة والأج�� عل�ه اس�ع�اض األق�ان 

غ��ها م� ات ال��ق�ة إلى ج��ع األ��اف و �ق��حال ��وعإرسال م اج��اعها ال�ال� والع����، س��� في �ة وال����ل�ج�ة�ق�وال
 ���ل�ة���� اآلراء الی ثال� ��وعم إص�ارس��� و . ات�ق��حالراء و م��� م� اآل�ص�ل إلى لل ال�ع��ةال���مات وال����ات 

في  وس��� م�اق��ه 2020ل�ا �ع� عام  اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جيالج��اع ال�اني للف��� العامل مف��ح الع���ة ال�ع�ي �ل
� تق��� وس��� �ع� ذل. 2020 آذار/مارس 1س�عق� في  ال��ي والعل�ي �ق�ب�اء الق�رات وال�عاون ال ع�ال��اورة ال��اض���ة العال��ة 

واالج��اع ال�ال� للف���  2020 أ�ار/ها ال�ال� في مای�خالل اج��اعات ال��ق�ة ال�ا�عة إلى اله��ة الف���ة لل��ف�� �ق��حال م�ار�ع
س���� م�ت�� و . 2020 ت��ز/هفي ی�ل� ،�2020ا �ع� عام �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ف��ح الع���ة ال�ع�ي بالالعامل 

 .2020 ت���� األول/ه ال�ام� ع�� في أك����اج��اع فيات �ق��حلل ال�هائي ��وعاأل��اف في ال�

ي والعل�ي �اع��اره ع�ل�ة �ق�م ��ق��اها بل�ان أو م�س�ة أو أك�� �ق�ات، ��ار إلى ال�عاون ال�ق��حفي س�اق ه�ه الو  -6
العل��ة، ال���ة  �عارفأو ت�ادل ال/ج�اءات ال�عاون�ة ول��ق�� أه�افه� الف�د�ة أو ال��ا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م� خالل اإل

ت���ة ال��ارد ال����ة، و��اء ال��س�ات، وت�ادل ال���ات، وال��ر��  و���ل ذل�. �ة�ق�وال�را�ة ال ����ل�ج�اتوال��ارد والوال��انات 
ال����ل�ج�ات األصل�ة و ال�ع�ب �ات ��ا في ذل� ت���ل�ج(ال����ك، وال��� ال����ك، وال����� ال����ك ون�� ال����ل�ج�ات 

 .�ة�ق�ونقل ال����ل�ج�ا وال�را�ة ال) ال�قل���ة

  واأله�اف وال��ادئ ال��ج�ه�ة غ�اضاأل  -2
 األغ�اض واأله�اف  )أ(

�ال�عاون ب�� األ��اف وال����ات ال�ع��ة  ����ات ه� ت�ق��حاله�ف العام لل -7 ها م� ت���� العل�               ّ  وت����ه ��ا ��� 
م� أجل ت�ق�� أه�اف  2020إل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل�ع� ال��ف�� الفعال واالب��ار �فعال�ة لوال����ل�ج�ا 

 :��ا یلياأله�اف ال���دة  ���ن وس. االتفا��ة و��وت���ل�ها

ت���ة ال��ارد م� خالل ، اتم وال����ل�ج�ا واالب��ار � اإلسهام في ت���� وتع��� الق�رات ال����ة، ���ا ی�عل� �العل  )أ(
  5؛الق�رات ال��س��ةال����ة و��اء 

 توال����ل�ج�ااألصل�ة ال�ع�ب وت���� ت���� ونقل واس���ام ال����ل�ج�ات، ��ا في ذل� ت���ل�ج�ات  ع���ت  )ب(
  6؛ال�قل���ة

  7؛ذات ال�لةال���ث في اس���ام ال���رات العل��ة في وال����ع عل�ه وال�عاون ال����ك ال��� ع��� ت  )ج(
وت�س�ع ن�اقها، ��ا في ذل� ال����ل�ج�ا ال���ل�ج�ة الع���ة  ال�ل�ل ال�����ةوت�ف��  إ��اد ب�اء ال���ات وتع���  )د(

  ؛وال����ل�ج�ات ال�اش�ة األخ��، وفقا لل�ائح ال����ة واس��ادا إلى نهج اس��اقي
�ل الت����   )ه( في  العل��ة ذات ال�لة وت�ادلها، ��ا�ة وال�عل�مات �ق�ال��انات وال�عل�مات وال�عارف ال�ص�ل إلى ُ      س 

معارف ال�ع�ب و  ،�ة والعل��ة واالج��ا��ة االق��اد�ة وال�عارف ال�����ة�ق�ذل�، على س��ل ال��ال ال ال���، ن�ائج ال���ث ال
  8.، وأف�ل ال��ارساتاألصل�ة وال�عارف ال�قل���ة

 ال��اد� ال��ج�ه�ة  )ب(

ي والعل�ي، �ق��ل�ة ال�ا�قة وأف�ل ال��ارسات وال�روس ال���فادة م� ت�ف�� م��لف ب�امج ال�عاون الفي ض�ء ال���ة ال��غ -8
   9:ال��اد� ال�ال�ةإلى ي والعل�ي �ق�جه�د ال�عاون ال ��س���

                                                           
  .م� االتفا��ة 2الفق�ة ، 18ی��اشى ذل� مع ال�ادة  5
  .م� االتفا��ة 4، الفق�ة 18ی��اشى ذل� مع ال�ادة  6
  .م� االتفا��ة 12ی��اشى ذل� مع ال�ادة  7
  .م� االتفا��ة 2، الفق�ة 17ی��اشى ذل� مع ال�ادة  8
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ً          ال�ل� وت��أ ب�اء  على �ل� قائ�ة على ي والعل�ي �ق�س���ن أن��ة دع� ال�عاون ال: ال�ل�ال�هج القائ� على   )أ(                

ً                            ُ      ، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ب�اء  على اح��اجاته� ال���دة وال� ع��ة األ��اف وال��س�ات وال�هات ال�ع��ة                                                   
  ؛ووفقا لل����عات ال����ة ح�� األول��ة

 ��اجاتاالح ي والعل�ي ����قة م�نة وقابلة لل����، مع م�اعاة�ق�س��� ت�ف�� أن��ة دع� ال�عاون ال :ال��ونة  )ب(
  ؛ألص�اب ال��ل�ةال���لفة  واألح�الال��وف و 

ي والعل�ي لالح��اجات ال�ي ل� تعال�ها �ق�أن��ة دع� ال�عاون ال ��ا ���� تل��ةب�ل ال�ه�د ��� س :ال�فاءة  )ج(
  ؛ال����ات ال����ة �ع�

  ُ                                                                                           س� ��� ت�اب�� ل��ان أن ت�ف� أن��ة ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ع� ال�غ��ات ال����دة وأنه ���� ت��ی�  :الفعال�ة  )د(
  ال��ائج ���ا؛
ي والعل�ي على تع��� ال�ل�ل ال����ة خ���ا ال�ي ت���� على �ق�س�ع�ل م�ادرات ال�عاون ال: �           ّ ال�هج ال���    )ه(

آفاق أف�ل و  ،ال���ي وال��ليال���ف��ی� على ال������� ال���اء ��لي، ومل��ة إم�انات ق��ة للق��ل واالس��عاب على ال����� ال
  ؛الس��امةا

نهج ي والعل�ي نه�ا ب�نام��ا، مع ال����� على ال��ف�� م� خالل �ق�س�ع��� م�ادرات ال�عاون ال: ال�هج ال��نام�ي  )و(
األجل وم���امة ب�ال م� ال��خالت الق���ة األجل القائ�ة م�ار�ة ���لة و  ی���� خ�ة ت��ل خ��ات ومعال� �ارزة تعاوني م��امل

  ؛ب�اتها
ي والعل�ي إلى ال��ار�ة ال���ة مع ال���اء ال��س���� �ق�س����� م�ادرات ال�عاون ال: ال��اكات وال�عاون   )ز(

الق�اع ) 3(لعل��ة؛ ال��س�ات األكاد���ة وا) 2(ال���ث وال���ات ال�����ة؛ ) 1(�ة، ��ا في ذل� �ق�ومق�مي ال��اع�ة ال
ال����ات غ�� ال���م�ة ال����ة وال�ول�ة، ��ا في ذل� ) 5(ال����ة واإلقل���ة؛ و  دون ال����ة ال��س�ات ال���م�ة) 4(ال�اص؛ 

ال��س�ات ال��ائ�ة وال��ع�دة األ��اف؛ و ) 7(ال����عات األصل�ة وال��ل�ة؛ و ) 6(؛ �ةعل�م ال���الال����ات العاملة في م�ال 
  ؛وم�س�ات ال����ل )8(

  ؛��اد� االح��ام ال���ادل وال��اواة وال��فعة ال���ادلةلوالعل�ي  ي�ق�م�ادرات ال�عاون ال   ِ    ��� ــل س�: االح��ام ال���ادل  )ح(
س���ع ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي لل��انات ال��اس�ة وس����ل لل���ل�ات القان�ن�ة : اح��ام ال���ل�ات ال������ة  )�(
  لل�ل�ان ال��عاونة؛وال������ة 
� ال�����ة                          ّ ل��ف�� ف�ص ال�عل�� وال�عل   اي والعل�ي أح�ام�ق�س���ل م�ادرات ال�عاون ال: انال�عل�� وال����� ال�����   )�(
تع��� ال�عارف و ال�هج ال��نام�ي ال���ل األجل ل��اصلة معال�ة ال�ق�م ال���ز في ت���� ال����ل�ج�ات ال��ی�ة وال�اش�ة؛ في إ�ار 

  .�هات ال��ل��ة�ة للق��ال
  م�االت ال����� ذات األول��ة  -3

م�االت  ح�ل 2020ي والعل�ي ل�ع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ق�أع�ال ال�عاون ال  ُ   ت ������� أن   -9
  :ال����� ال�ال�ة

                                                                                                                                                                                                   
�ع� األم� ال����ة لل�عاون ���ا ب�� بل�ان ال��علقة ب�ة �ف��ال��ج�ه�ة ال��ة ال���دة في إ�ار ال��اد� ��ف���ج�ه�ة مع ال��اد� ال���ار�ة والت��� ه�ه ال��اد� ال�  9

  .)SSC/19/3( ال���ب وال�عاون ال�الثي
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ال����ع على ال�عاون في م�ال ال���ث ل�ع��� االس���ام الفعال لل�عل�مات العل��ة ل�ع� ال��اسات  :العل�م  )أ(
   10 ؛القائ�ة على األدلة واألدوات واآلل�ات واإلج�اءات
 وال�عارف ����ل�ج�اتالها واس���امها، ��ا في ذل� �و�ج ل�الونقلها و  ال��اس�ة ت���� ال����ل�ج�ات: ال����ل�ج�ا  )ب(

   ؛ال�ل�لل��س�ع ن�اق األصل�ة وال�قل���ة، 
   11.ال����ع على االب��ار: االب��ار  )ج(

  ي والعل�ي�ق�ن الأن��ة وم�ارات ال�عاوال��ت��ة ���ارات ال  -4
ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا ���ج� االتفا��ة م� خالل ع�د م� ال��ارات واإلج�اءات �ق����� ت���� وت���� ال�عاون ال  -10

. اق�� اإلع�اد حال� 2020االس��ات��ي ال���ل األجل ل��اء الق�رات ما �ع� عام االس��ات���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد وت���ا مع اإل�ار 
  :یلي ���� أن ت��ل ال��ارات ماو 

  :دع� م��� ال��اع�ة خ�مات  )أ(
�ة وال�را�ة �ق�لى ال���ة الع��ل �ي والعل�ي، به�ف ت���� ال�ق�ال�عاون ال ع�تق��� ال�عل�مات وال���رة   )1(

  ؛�ة�ق�ال
 ��ا في ذل� وأص�اب ال��ل�ة، ال�ع��ةال��س�ات وفقا لل����عات ال����ة، و  ،دع� األ��اف ال�ال�ة  )2(

ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، في ال�ع��� ع� اح��اجاته�  ال���مات دون ال����ة، و��ل�
  ؛ات م�ار�ع ل�ل��ة ه�ه االح��اجاتمق��حوص�اغة ال���دة 

  :خ�مات ال��ف��  )ب(
���ي القل��ي و اإل�ولي و على ال�����ات ال 12الع�ل مع ش��ة م�ع�دة ال����ات م� مق�مي وش��اء  )1(

  ؛�ال���ع ال���ل�جي في ال��االت ال��علقة�ة وال��س��ة �ق�ل����� ال�عارف ال
ً                            �ة م� خالل ال��ف�� ب�� األ��اف ال�ال�ة، ب�اء  على االح��اجات ال���دة ذات��ق�ال��اع�ة ال ح��  )2( ، ا                                         

، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات وأص�اب ال��ل�ة ال�ع����أو وال��س�ات /وواأل��اف 
   13؛�ةال��ل�ة، في وضع ����ها م� ال��اع

أو تع��� ال��اكات وال��ار�ع ال�����ة ل����ع ع�ل�ة ت���� ون�� ال����ل�ج�ات ال��اس�ة وال�ل�ل  ����ت  )3(
  ��اس؛القابلة لل

  ؛ت���� حل�ل م����ةم�ار�ة الق�اع ال�اص في ال����ع على   )4(
  :ت���� ال���ات و��اء ال��اكات  )ج(

  وتع���ها؛ ال�ول�ة واإلقل���ة�ة والعل��ة �ق�ال���ات العلى ��ف�� ال  )1(
                                                           

على م� االتفا��ة على أن تع�ل أل��اف على ال��و�ج لل���ث ال�ي ت�ه� في حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه )) ج(و) ب(الفق�تان ( 12ال�ادة     ّ ت��    10
 الف���ة لل���رة العل��ةاله��ة                                              ُ                   بل�ان أخ��، وفقا ل�ق�رات م�ت�� األ��اف ال�ي ات ��ت ب�اء على ت�ص�ة ب�� م� ، ال س��ا في ال�ل�ان ال�ام�ة،ن�� م���ام

وت���� أواص�  اس���ام ال���رات العل��ة في م�ال ���ث ال���ع ال���ل�جي�ع على وال��� ،20و 18و 16وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، وفي االم��ال ألح�ام ال��اد 
  .على ن�� م���امل�ف� ال��ارد ال���ل�ج�ة واس���امها  في ه�ا األم� ال�عاون 

، ی�صف االب��ار على أنه ع�ل�ة ت��ل ت���� األف�ار ال��ی�ة وال�ل�ل واخ��ارها وت���قها وت�س�ع ن�اقها، م�ا ی�د� إلى ال�ال�ة ألغ�اض ال�ث�قة  11
  .اإح�اث تغ��� ت���لي وأك�� تأث�� 

وال����ات ال���م�ة وغ��  ،والق�اع ال�اص ،وال��س�ات األكاد���ة والعل��ة ،��ا في ذل�، على س��ل ال��ال ال ال���، ال���ات ال�����ة  12
  .وم�س�ات ال����ل ،وال��س�ات ال��ائ�ة وال��ع�دة األ��اف ،وال����عات ال��ل�ة وال�ع�ب األصل�ة ،ال���م�ة

  .ال��جع نف�ه  13
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  ؛��ادل ب�انات ���ث ال���ع ال���ل�جي�و�ج لال�  )2(
ش��ة و ال�ع��ة ���اتل رص� األرض  الل��ة م� خالل ال�عاون معم�اصلة ت���� رص� ال���ع ال���ل�جي   )3(

م� أجل ض�� آخ���، ، (GEO-BON) رص� ال���ع ال���ل�جي ال�ا�عة للف��� ال�ع�ي ب�ص� األرض
  ت���� ال���ل على ب�انات رص� األرض وال��مات ذات ال�لة وت���قها وتق���ها واس���امها؛

  ؛ت��ی� م�اك� ال���ة ون��ها ور��ها وتع���ها  )4(
  :ب�اء الق�رات في ال��االت ال��علقة �ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي  )د(

وال�عل��، ��ا في ذل� ت�ج�ه ال���اء والعل�اء تع��� ال��س�ات العل��ة م� خالل ت���� ب�امج ال��ر��   )1(
  ؛ال��اب

دع� األ��اف ل�ضع وتع��� ال��اسات ال������ة واأل�� ال������ة وال��ت��ات ال��س��ة وال��اف� ل��ف��   )2(
  ؛االب��ار وت�س�ع ن�اقه

االس��عار ع� ت���� ت�ف�� ال��ر�� على ال�هارات ل����� ال�را�ة ال�ق��ة في م�االت م����ة م�ل   )3(
ذج، وتق��� ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��ام ا��وضع الو  هاتال���ار��  ت�ع�، وت�ل�ال

، وتع�یل ال���ات، وال���ل�ج�ا ال������ة، ومعل�مات (DNA)ال��� ال��و�  ت���ل�ج�ات، و اإل���ل�جي
ال��االت ذات األول�ة في ال���ع ال��ل�ل ال�ق�ي، وتق���ات حالة األن�اع وال��� اإل���ل�ج�ة، وت��ی� 

   14؛ذل� وغ��، ال��اني ال���ل�جي
  :ت���� ال��� وال�����   )ه(

م� ��ا في ذل� على إج�اء ال���ث ذات ال�لة،  ودون ال����ة تع��� ق�رة ال��س�ات العل��ة ال����ة  )1(
ال����ة ال�����ة، وت�ادل خالل ال��اكات مع ال����ات ال����ة في ال�ل�ان األخ��، وت���� ال��ار�ع 

  ؛ال���اء وال���ف��
االب��ارات وال�ل�ل ذات  ت���� وت����ل�ع���  وآل�ات ال����عب�امج حاض�ة لل����ل�ج�ا  أو تع��� وضع  )2(

ال�ع�ب ت���ل�ج�ات و ، اال����ل�ج�ات وال�ل�ل ال����ة م�ل� ال�لة �ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل�
  ؛األصل�ة

  :في م�ال ال�عاون  ��ادرات ال��ال�ةالت��ی� وتع���   )و(
، �عارفس��ات���ة إدارة الوفقا الت���� ت�ادل ال�عل�مات ذات ال�لة وق�� ال��اح وأف�ل ال��ارسات،   )1(

 ،ال�ع��ة�ة �ق���امج ال��ر�� وال��اع�ة الو  ،�ة والعل��ة�ق�ال�عل�مات ع� ن�ائج ال���ث ال: ��ا في ذل�
  وآل�ات ال����ل؛

  ؛ل�ها واالس�فادة م�هاع��ل �ت���� إم�ان�ة ال به�فت��ی� وتع��� ون�� ال����ل�ج�ات ال�ع��ة القائ�ة   )2(
  ؛وت�س�ع ن�اقها االب��ارات ال��ث�ة وت���� ت�ف��ت��ی� وتع���   )3(
  ؛ودراسات ال�الة) نقا� م���ة(م�ار�ع ن��ذج�ة لل�عاون  ع�ض  )4(
  .ات وال�ل�ل���ل�ج�أح�ث ال� �ق���ل اتال����ل�ج�ا واالب��ار معارض وع�وض ت����   )5(

                                                           
  .األ��اف م�ت���اء م�  14/24لل�ق�ر  اوفق  14
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ً                    س��� ت��ی� اخ��ار ال��ارات ال�ي س��� ت���قها على أساس �ل حالة على ح�ة ب�اء  على ع�د م� الع�املو   -11 ��ا في ذل�  ،                                                                         

ال��ل��ة، وق�رة ال�ل�ان على اس��عاب  ةوال�ال� ة��ق�الال��ارد ال�� ��ل� ال��اع�ة، وم���� ) األ��اف(اح��اجات و��وف ال��ف 
  .م� االع��اراتذل�  ال����ل�ج�ات وال�فا� عل�ها، وغ��

�ع� الع��ات وال����ات ال�ي ت�اوز ��قع أن ت�اع� ال��ارات واإلج�اءات ال����رة أعاله في  ُ ی  لى ال���ة ال�ا�قة، ع      ً و��اء    -12
  :على ال��ام ��ا یلي �اع�تس��ل ال��ال، ���� أن على و . ي والعل�ي�ق�تع��ض جه�د ال�عاون ال

مع�� �ل�ات ال��اع�ة �ل��ة ع� ���� ز�ادة األن��ة وال��ارد ل: ز�ادة ع�د ش�اكات ال�عاون ال�اج�ة ال���أة  )أ(
 �ة والعل��ة؛�ق�ال�ق�مة م� األ��اف وال��س�ات ال�ع��ة ل�ل��ة االح��اجات ال

ي ونقل �ق���� وال��ر�� ال�ق�ل ال��اكات و��امج ال��ادل ب�� األ��اف وال���اء الم� خال: تع��� ال���ات ال�ال�ة  )ب(
  ال�عارف ال��ل�ة وت�ادل ال�ع�ات وال���ات ب�� ال��س�ات وال�ل�ان؛

دع� ت���� وتع��� ال����ل�ج�ات وال�ل�ل : ال��ل�ة واألصل�ةال�ع�ب ت���ل�ج�ات وحل�ل  ز�ادة وض�ح واس���ام  )ج(
  .ل�ع��� االس��امة وتقل�ل االع��اد على ال����ل�ج�ات ال�ارج�ةال��ل�ة 

  ال��س��ة سال��آلل�ات واألال��ت��ة �ا ��اراتال  -5
فعال لل����ة وج�د  2020ل�ا �ع� عام  لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي اي والعل�ي دع��ق�ال س���ل� ت���� ال�عاون   -13

  .و����ة �ا��ةآل�ات ت�غ�ل�ة فعالة وم�ارد مال�ة و 
الف��� االس��ار� ق�م �سو . ال��اسي ال�امل/ة، س��ف� م�ت�� األ��اف ال��ج�ه االس��ات��ي وال��اسي����ال�� ���ا �و   -14

م�  5الفق�ة � م�ت�� األ��اف خالل اج��اعه ال�ام� ع�� ع�ال � س����ه�ي والعل�ي، ال�ق��ال�عاون ال ال�ع�ي غ�� ال�س�ي
وت�د االخ��اصات ال�ق��حة للف��� االس��ار� غ�� . ل���رة وال��ص�ات ع� ال��ائل ال��نام��ة وال��غ�ل�ةا ،�اء 14/24ال�ق�ر 

  .أدناه ل��ی�لال�س�ي في ا
ي والعل�ي ���ج� االتفا��ة �ق����� أن ت��ل ال��ارات ال����ة لآلل�ات ال��س��ة ال��غ�ل�ة ل����� وت���� ال�عاون الو   -15
  :یلي ما

ي والعل�ي م��قل ع� األمانة العامة، �ع�ل ب�عاون وث�� مع م��لف مق�مي �ق�عال�ي ل�ع� ال�عاون الم���   )أ(
  �ة؛�ق�ال��اع�ة ال
  أو دون اإلقل���ة ال�ي �ع��ها م�ت�� األ��اف؛/ي والعل�ي اإلقل���ة و�ق�م�اك� دع� ال�عاون ال  )ب(
  .�عاون مع ال���اءت��قها األمانة، �ال/ال��ادرات وال��امج ال�ي ت�ف�ها  )ج(

  العال�ي على ال�����  ي والعل�ي�ق�م��� دع� ال�عاون ال: ال��ار ألف
ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا ب�اس�ة م��� عال�ي م��قل ل�ع� �ق�وت���� ال�عاون ال ع������ج� ه�ا ال��ار، س��� ت  -16

ت��ى س��� اس��افة ه�ا ال��ان ال��غ�لي و�دارته م� ق�ل م�س�ة دول�ة و . ع� أمانة االتفا��ة���ن م��قال ي والعل�ي �ق�ال�عاون ال
، (CTCN) �ها م�ت�� األ��اف و���� أن تع�ل ����قة م�ابهة ل�ل� ال��انات م�ل م��� وش��ة ت���ل�ج�ا ال��اخ             ّ ��عة ���ة �ع�  �

ال�ي �����فها ب�نامج األم�  (UNFCCC) � ال��اخن تغ���أوهي ذراع ت�غ�ل�ة لآلل�ة ال����ل�ج�ة التفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة 
اج��اعه ال�ام� ع�� في  فيس���� م�ت�� األ��اف و  15).ال��ن��و(ال����ة لل���ة وم���ة األم� ال����ة لل����ة ال��ا��ة 

  .و��اف� عل�ها معای�� اخ��ار ال��س�ة ال���فة لل����

                                                           
  n.org/-https://www.ctc و UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/13 :ان�� ال�فاص�ل على  15

https://www.ctc
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ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا ب�� األ��اف �ق�ون الال�عا ت����س���ن ل���� ال�ع� العال�ي وال�ة ح�� ال��ارد ل�ع��� و و   -17

لل��اع�ة أو ف�صا  ام����ا لأل��اف ل�ق��� �ل�اته" ا  ّ     �ال  جامعم"وس��ف� . 2020ل�ا �ع� عام  اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جيل�ع� 
  :وت��ل و�ائفها ال�ق��حة ما یلي. ي والعل�ي�ق�لل�عاون وال�ع� ال

ً                                                               ل��و��، ب�اء  على �ل� األ��اف وال��س�ات ال�ع��ة وال�هات ال�ع��ة، ��ا في ذل�  :��اع�ةللت�غ�ل م���   )أ(            
ي م� ح�� ال�ع��� ع� اح��اجاته� وت���� م��وع �ق�ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، �ال�عل�مات وال���رة وال�ع� ال

  �ة؛�ق�ال���ة ال ح���ة ل����� ال�عارف ال��س��ة و �ق�ال ات، �ال�عاون مع ش��ة م� ال���اء ال��س��� ومق�مي ال��اع�ةمق��حم��ه�ف 
م� ب�� أع�اء ش��ة  ار�� األ��اف ال�ال�ة وال���اء ذو� ال�لة ال�ی� ت� اخ��اره: ال��ف��خ�مات ت����   )ب(

  ال���اء وال�ق�مي ال����رة أعاله، م� أجل االس��ا�ة لالح��اجات ال���دة ذات�ا وذات األول��ة ال�ات�ة؛
  :م� أجلي والعل�ي �ق�لل��اع�ة في ت�ف�� م�ار�ع ال�عاون ال: ت�ف�� خ�مات دع� ال��ار�ع  )ج(
  تع��� ال��اكات ب�� ال��ال وال���ب و���ا ب�� بل�ان ال���ب وال��اكات ال�الث�ة، �اس���ام نهج ب�نام�ي؛  )1(
القائ�ة وال��ادرات القابلة لل�����  �ج�ات����لت���� ال����ل�ج�ات ونقلها ون��ها، ��ا في ذل� األدوات وال ت����  )2(

  ؛وال�ل�ل ال��ل�ة ال�����ة
  ت���� ال���ل على ال�عارف وال�عل�مات وال��انات العل��ة واس���امها، و��ل� ال�عارف األصل�ة وال�قل���ة؛  )3(
أعاله  )1()و(الفق�ة الف���ة  ،10الفق�ة ت�ادل ال�عل�مات م� خالل ت��ی� وتق��� ال�عل�مات ال���دة في  ت����  )د(

  إلى آل�ة ت�ادل ال�عل�مات؛
  .��ائفهاض�الع بال��ام �أن��ة أخ�� م�ل ما ق� ���ن ض�ور�ا لال  )هـ(

اإلرشادات وال��ص�ات ال�ادرة ع�  �اعيل��ت�� األ��اف وس� ةاالس��ات��� في إ�ار اإلرشاداتس�ع�ل ال���� العال�ي و   -18
س�ق�م ال���� تقار�� م�حل�ة ع� أن���ه إلى م�ت�� األ��اف و . أعاله 14في الفق�ة  �ارد وصفهاالف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي ال

ت�� لإل�ار ال��غ�لي ال����ل لل���� العال�ي وعالق�ه ���  ات����� اأدناه ت�ض�� ��1د في ال��ل و . م� خالل أمانة االتفا��ة
  .ال�هات ال�ع��ة األخ�� األ��اف و 

  ي والعل�ي�ق�ت�ض�ح ت����ي لآلل�ة ال��س��ة العال��ة ل�ع� ال�عاون ال: 1ال��ل 
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�ذا ت� ت��ی� ه�ا ال��ار، فق� ی�غ� م�ت�� األ��اف و . ع�ل�اتهل��ام �س���اج م��� ال�ع� العال�ي إلى م�ارد م���ة لو   -19

في دع�ة اآلل�ة ال�ال�ة لالتفا��ة وال�ان��� اآلخ��� إلى ت�ف�� ال����ل لل���� العال�ي ل�����ه م� ت�ف�� ال�ع� في ال�ق� ال��اس� 
اإل�ار العال�ي ف�� ت�م� أجل ي اآلخ� الالزم �ق�وال�ع� ال ذات ال�لة ال����ل�ج�ات وال���ات�ص�ل إلى لح�ى �����ع�ا الأل��اف 

  .�فعال�ة 2020ل�ا �ع� عام  لل���ع ال���ل�جي
  أو دون اإلقل���ة/ي والعل�ي اإلقل���ة و�ق�م�اك� دع� ال�عاون ال: ال��ار �اء

أو دون /ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا م� خالل ال��اك� اإلقل���ة و�ق�وت���� ال�عاون ال ����س��� ت���ج� ه�ا ال��ار،   -20
وس��� اس��افة م�اك� ال�ع� اإلقل���ة في ال��س�ات ال����ة القائ�ة ال�ي ت���ع �ال���ة . اإلقل���ة ال�ي �ع��ها م�ت�� األ��اف

��ار�ع ل��ارد ال ����ة ل�ل�ان ال���قة أو ال���قة دون اإلقل���ة ع�� ال�ل� ول�ق�والق�رات ال��س��ة ال�ع��ة ل�ق��� ال��اع�ة ال
خالل  ااخ��ار ال��س�ات ال���فة لل��اك� و��اف� عل�هفي معای��  س���� م�ت�� األ��افو  16.ي في م�ا�قها�ق�ال ال�عاون العل�ي

  .اج��اعه ال�ام� ع��
ها غ�� أنأعاله وصفه  �ال��ل ال�اردم�اك� ال�ع� اإلقل���ة ��هام م�اثلة ل�ل� ال��ج�دة في ال���� العال�ي  ��لعس�و   -21

ج��ع ال���ات  ���مع ال��اك� األخ�� ل ل������ع�ل على اع�� ال��ورة، سو . م�ا�قها دون اإلقل���ةس�ع�ل داخل م�ا�قها أو 
 هام�ا�قأو  اومعال�ة األول��ات ال���دة في م�ا�قه 2020ل�ا �ع� عام  اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جيالالزمة ل�ع� �امل ل��ف�� 

  .دون اإلقل���ة
اإلرشادات وال��ص�ات ذات ال�لة للف���  ��اعيل��ت�� األ��اف وس ةاالس��ات��� رشاداتت�� اإل�ل ال��اك� س�عو   -22

تق�م ال��اك� تقار�� م�حل�ة ع� أن���ها إلى م�ت�� األ��اف م� خالل أمانة و . أعاله 14ة في الفق�ة �ارداالس��ار� غ�� ال�س�ي ال
ي والعل�ي، ��ا في �ق�ق��حة ل�ع��� ودع� ال�عاون ال�لآلل�ة ال��س��ة اإلقل���ة ال ات����� اأدناه ت�ض�� 2و��د في ال��ل . االتفا��ة

  .خ�� ذل� العالقة ب�� ال���نات ال����رة أعاله، وم�ت�� األ��اف وال�هات ال�ع��ة األ

  ي والعل�ي�ق�رس� ت����ي لآلل�ة ال��س��ة اإلقل���ة ل�ع� ال�عاون ال: 2ال��ل 

  
  

                                                           
�ه�ل�، ال�ي تق�م ال��اع�ة س�الل��انات م�ل ال��اك� اإلقل���ة ودون اإلقل���ة ���ج� اتفا��ة أو دون اإلقل���ة أن تع�ل ����قة م�اثلة /���� لل��اك� اإلقل���ة و  16
�ه�ل� س�ا�ج� اتفا��ة ع على نقل ال����ل�ج�ا إلى ال�ل�ان ال�ام�ة األ��اف واأل��اف ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة ���ا ی�عل� ت�ف�� ال��اماتها ��      ّ ة وت��  �ق��ال

  .)http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/Overview/tabid/425/Default.aspx( :ا�� ال�اليان�� ال� 

http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/Overview/tabid/425/Default.aspx
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  دع� ال�عاون ال�ق�ي والعل��ة ب�اس�ة ال��امج ال���قة م� األمانة: ج��ال��ار 

قها أمانة ����تق�م بوت���� ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا م� خالل ب�امج  ����ت ��اصل�ا ال��ار، س�ه إ�اروفي   -23
ِ              ال� �� ال���ل�جي  م�ادرة، ��ا في ذل� االتفا��ة �ال�عاون مع ال���اء   Bio-Bridge  وال��ادرات وم�ادرة اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة للغا�ات

. س�ق�م �ل ب�نامج ب��ف�� ال��خالت ال���ه�فة في م�ال م�اض�عي م��دو . وغ��ها م�ادرة ال����ات ال����امةالعال��ة لل����� و 
 14في الفق�ة  �ال��ل ال�اردإرشادات ف��� اس��ار� غ�� رس�ي،  �اعيس�ق�م األمانة تقار�� م�حل�ة إلى م�ت�� األ��اف، وال�� س�و 

  .أول��ات وم��ل�ات ال�هات ال�ان�ةعلى أساس ، امج� ا �اخ�الف ال�ت��لف و�ائفهو . أعاله
ي والعل�ي م� خالل اتفاقات ال��اكة وال��امج ال�عاون�ة مع م��لف �ق�وت���� ال�عاون ال ����س��اصل األمانة تك�ا   -24

م��� وش��ة ت���ل�ج�ا : ��ل ما یلي� ما ق� �وه. اء ��ا في ذل� ال��س�ات ال����ة واألكاد���ة وال����ات وال���ات ال�ول�ةال���
ل��اة م�� اال�ولي  ال����ي�ف�� �ال) م�ال ع� ال��و�ج لل�ل�ل القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ���ا ی�عل� ب�غ�� ال��اخ(ال��اخ 
(iBOL)  ع ال���ل�جي وال��ف� العال�ي ل�عل�مات ال���(GBIF)  ل��اك� ال�ول�ة لل���ث ال�را��ة اوات�اد(CGIAR)  ش��ة رص� و

ال��اكة العال��ة ل�ف� : ما یلي وت��ل األن��ة األخ��  .(GEO-BON) ال���ع ال���ل�جي ال�ا�عة للف��� ال�ع�ي ب�ص� األرض
��ش�ات ال���ع ال���ل�جي، وال���ة العال��ة ل���� ال��اكة ال�ع��ة �اإلدارة ال����امة لل��اة ال���ة، و  ن��أال��اتات، وال��اكة ال�عاون�ة 

ال��ة لل���ع ال���ل�جي لل����م ، وال��اكة العال��ة ل�عل�مات األن�اع الغ���ة الغاز�ة، وال���ة الع(GBRC)ل���ل�ج�ة ال��ارد ا
(GGBN) ، ن ال���ع ��أوات�اد ال���اء العل���� ة ام����الل����ات ام�ادرة ���ل�جي لل����ات، و ال��ادرة العال��ة لل���ع الو
   17.ال���ل�جي

ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� ل لإل�ار العال�ي اي والعل�ي دع��ق�ال�عاون ال ت����في  فعاال ااألمانة دور �د� ل�ي تو   -25
ٍ                 ، س���اج األمانة إلى دع� ت���ل �اف  و���� ال���� �ه2020 عام س���اج ال���ان�ة األساس�ة لألمانة إلى ت�ف�� و�ائف و .                                 

  .ي والعل�ي و��ل� لألن��ة األساس�ة�ق�م���ة لل���ف�� م��ولة ع� ال�عاون ال
  دور أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي

  :یلي أمانة االتفا��ة ��ام� االتفا��ة، تق�م  24ل�ادة ل ا��ق  -26
ل��ت�� ) م� االتفا��ة 18إلى  16ال��اد (ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا �ق�إع�اد ال�ثائ� ذات ال�لة �ال�عاون ال  )أ(

  ؛واإل�الغ ع� ذل� األ��اف وه��اته الف���ة
�ع ال���ل�جي و�تاح�ها م� ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا في م�ال ال���ق�ت���ع ال�عل�مات ال��علقة �ال�عاون ال  )ب(

  خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات، ت���ا مع اس��ات���ة إدارة ال�عارف؛
ال�����، ح�� االق��اء، مع االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، وو�االت األ��اف ال�ع��ة، وات�اد ال���اء   )ج(

أو /�ة والعل��ة و�ق�ال���ة ال���� على ال�ي ت ال�ع��ةال��ادرات غ��ها م� ل����، وم��ة األع�ال وال���ع ال���ل�جي، وال���ات و    ِ الع  
  ؛ال��ار�ة �ال�عاون 

على  فعال�اتال��ار�ة في ت���� م����ات عل�م ال���ع ال���ل�جي ومعارض ال����ل�ج�ا واالب��ار وغ��ها م� ال  )د(
  هام� االج��اعات ال�ول�ة؛

  .ب��ائفها ض�الع�ة لالال��ام �أن��ة أخ�� ق� ت��ن ض�ور   )هـ(

    

                                                           
  .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2 و UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1في ذات ال�لة ت�د ل��ة عامة ع� ال��ادرات األخ��   17



CBD/SBSTTA/REC/23/6 
Page 12 

 
  ال��ف� ال�اني

  �ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي ال�ع�ي االس��ار� غ�� ال�س�ي الف��� اخ��اصاتم��وع 
  معل�مات أساس�ة  -1
ال���ع  ص�انة م��انفي  ال�ولي ي والعل�ي�ق�ال�عاون ال ب�ع���م� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي األ��اف  18ال�ادة   ُ   ت ل�م  -1

م� ��ا في ذل�  م� خالل م�س�ات دول�ة وو���ة م�اس�ة، �ل�ا �ان ذل� ض�ور�ا، ،ال���ل�جي واس���امه على ن�� قابل لالس���ار
، وت���ع وت���� ��ائ� ال�عاون ل����� واس���ام ال����ل�ج�ات ت���ة ال��ارد ال����ة و��اء ال��س�ات علىال�عاون خالل تع��� 
وتع��� ال�عاون في م�ال ت�ر�� ال���ف�� وت�ادل  ،)ال�قل���ةال����ل�ج�ات األصل�ة و ال�ع�ب في ذل� ت���ل�ج�ات ��ا (ذات ال�لة 

آل�ة أ��ا على أه��ة  18وت��د ال�ادة  .ال�ع��ةإن�اء ب�امج ����ة م����ة وم�ار�ع م����ة ل����� ال����ل�ج�ات  ال���ات، وتع���
  .ال�ق�ي والعل�يغ�فة ت�ادل ال�عل�مات ل�ع��� ال�عاون 

 ااع��� م�ت�� األ��اف ع�د ،13/31و 13/23و 12/2و 10/16و 10/15و 9/14و 8/12و 7/29 ق�رات���ج� ال�و   -2
  .ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا�ق�م��لف ال��ان� ال��علقة �ال�عاون ال ع�م� ال��اب�� وق�م إرشادات 

اس��ار� غ��  ف���ه ال�ام� ع��، في إن�اء خالل اج��اع، ق�ر م�ت�� األ��اف أن ی���، ���14/24ج� ال�ق�ر و   -3
آلل�ة ت�ادل ال�عل�مات في عام  غ�� ال�س��ة ال�ال�ة في نها�ة وال�ة الل��ة االس��ار�ةع�ل �ي والعل�ي، �ق�ل�عاون المع�ي �ارس�ي 
ال��ف�� الفعال  ل��ق��ي والعل�ي �ق�ال��اب�� واألدوات والف�ص الع�ل�ة ل����� ال�عاون ال ��أن�ف���ة �ال���رة �، ل��و�� األم��ة ال2020

  .لالتفا��ة
  الغ�ض  -2
�ل ووسائل  ُ س   ��أن�ف���ة �ي والعل�ي ال���رة إلى األم��ة ال�ق��ال�عاون ال االس��ار� غ�� ال�س�ي ال�ع�ي الف���ق�م س�  -4

اإل�ار العال�ي ل�ع� ت�ادل ال�عل�مات ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ا و��اء الق�رات و�دارة ال�عارف وآل�ة �ق�تع��� وت���� ال�عاون ال
ال���رة واإلرشادات وال��ص�ات  االس��ار� غ�� ال�س�ي الف��� وعلى وجه ال���ی�، س�ق�م. 2020ل�ا �ع� عام  لل���ع ال���ل�جي

  :ما یلي ن��أ
  ي والعل�ي م� أجل ال��ف�� الفعال لالتفا��ة؛�ق�ل����� ال�عاون الج الع�ل�ة               ُ ال��اب�� وال�ه    )أ(
���ادرات ال�عاون  ی�عل����ا األخ��  االتفاقات والع�ل�ات وال����ات ال�ول�ة ل����� ال�عاون معالالزمة ��اب�� ال  )ب(

  �ا؛ي والعل�ي ونقل ال����ل�ج�ق�ال
ي �ق�ال��نام�ي ل��ادرات ال�عاون ال األ��اف م� خالل ال��ف��   ُ                                        ال� هج االس��ات���ة ل�ل��ة اح��اجات وأول��ات  )ج(

  ؛ذات ال�لة والعل�ي
 لإل�ار العال�ي ارة ال�عارف دع�ي والعل�ي، و��اء الق�رات و�دا�ق�الرص� ت�ف�� االس��ات���ات ال��علقة �ال�عاون   )د(

  واالت�اق؛ ن��امل��ان اال 2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ل���ع ل
، ��ا في ذل� ن�� �عارفوالعل�ي و��اء الق�رات و�دارة ال ي�ق�وت���� ال�عاون ال ����وت�ف�� أدوات وآل�ات ل� وضع  )هـ(

  ؛العل�م وال�عارف ال�قل���ة
وت���� ال�عاون  ����ال�عل�مات، ال س��ا ع� ����ة ت���� فعال��ها �آل�ة ل�ال��ائل ال��علقة �آل�ة غ�فة ت�ادل   )و(

  ؛�ادل ال�عل�ماتي والعل�ي وت�ق�ال
  ؛ي والعل�ي وال�فا� عل�ها�ق��ة وال�ال�ة ل�ع��� أن��ة ال�عاون ال�ق�ال��ارد ال ���الف�ص ال����لة ل  )ز(
  .ت��ی� أن��ة ال�عاون القائ�ة ووضع خ�ائ� لها  )ح(
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دع� ل�ج��ي ما یل�م م� ، ��ا في ذل� ت�ف�� االس��ار� غ�� ال�س�ي الف���س��ع� أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ع�ل و   -5
  .لهاع�أل ة���تار�ال��مات الو 
  الع���ة  -3
األ��اف، مع إ�الء االع��ار ال�اج� لل����ل اإلقل��ي العادل  م� خ��اء ت�ش�ه� االس��ار� غ�� ال�س�ي الف����ألف �س  -6

ی��اوز ع�د ال���اء م�  ول�. وال��ازن ب�� ال�����، و��ل� خ��اء م� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال����ات ال�ع��ة
  :ل�ة، ��ا ی��ح م� س��ته� ال�ات�ةل�عای�� ال�اوفقا ل��� اخ��ار األع�اء سو . ال����ات ع�د ال���اء ال�ی� رش��ه� األ��اف

أو /�ة والعل��ة ال��علقة ب��ف�� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي و�ق�خ��ة ع�ل�ة ال تقل ع� خ�� س��ات في ال��ائل ال  )أ(
  ؛األخ��  االتفاقات والع�ل�ات ال�ول�ة

أو  وآل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�ماتي والعل�ي، و��اء الق�رات، و�دارة ال�عارف �ق�ال���ة ذات ال�لة �ال�عاون ال  )ب(
  ؛ال���ات اإلل���ون�ة ال��اثلة ل��ادل ال�عل�مات

  .أو ال���ة/و أث��� ال����ة في ع�ل�ات و��امج ال�عاون اإلقل��ي أو ال�ولي ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي  )ج(
  .ع��اره�ا ع����� رس���� سا�ق���ا �اد ال���اء العل���� ��أن ال���ع ال���ل�جيوس��عى ال�ئ��ان ال��ار�ان الت  -7
. ت���� إلى ال�عای�� ال����رة أعاله ع�ل�ة ت�ش�ح رس��ة ع�� االس��ار� غ�� ال�س�ي الف���أع�اء على خ��ار قع اال�سو   -8
على درا�ة  إضاف��� خ��اءأن ت�ع�، �ال��اور مع ال�ئ���� ال��ار��� للف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي،  �ف���ة�م��ة ال���ز لألو 

، مع ض�ان وج�د ت�ازن االس��ار� غ�� ال�س�ي للف��� االج��اعات ذات ال�لة�ق�ا�ا أو م�االت م�اض���ة م��دة ل��اق��ها في 
  .�ع�ل األع�اء ��ف�ه� ال����ة ول�� ����ل�� ل���مة أو م���ة أو ��ان آخ�سو . ب�� ال���اء في ال��ائل ال��علقة �االتفا��ة

  .عام��، مع إم�ان�ة ال���ی� لف��ة إضا��ة م�تها س��ان ل��ة االس��ار� غ�� ال�س�ي لف���ا�ع�ل أع�اء و   -9
  الع�ل أسل�ب  -4

ب��اف� ال��ارد، ح���ا أم�� ذل� على هام�  ال�جه م�ة واح�ة على األقل �ل عام، ره� اوجهاالس��ار�  الف������ع �س  -10
ع�  ���ا ب�� ال�ورات الف���ع�ل �سو . ���� تع�یل وت��ة االج��اعات م� ق�ل األع�اء �ل�ا دع� ال�اجةو . االج��اعات األخ�� 

  .ال�سائل اإلل���ون�ة ��، ح�� االق��اء، عُ   � ع�
ا م��دة أو م�االت م�اض���ة في معال�ة ق�ا� ��ئ ل�انا ف���ة ل�ع�هیاالس��ار�، ح�� االق��اء، أن  للف������ز و   -11

  .��ار ال���اء ال�ع���� لل��اع�ة�وأن 
�� تغ��ة �غ�� أنه س. م�افآت أخ�� م� األم� ال����ةرس�م أو على أ� أتعاب أو  االس��ار�  الف���ال ���ل أع�اء و   -12

وذل� ��قا ال�ل�ان ال�ام�ة واأل��اف ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة،  األ��اف م� ال�ی� رش��ه� الف���ت�ال�� م�ار�ة أع�اء 
  .األم� ال����ةال�ع��ل بها في  الل�ائحق�اع� و لل

  .رئ���� م�ار��� للع�ل لف��ة س���� االس��ار� غ�� ال�س�ي الف������� س�و   -13
   .الف���لغة ع�ل  هي ل���ة�اللغة اإلن ���ن وس  -14
  

__________  


