
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
ُ                                              تق��� م ��ث لل�ق�م ال� ��ز ص�ب أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ال���قاة                ُ       

، �أنه على ال�غ� م� اإلج�اءات اإل��اب�ة ال�ي ت���ها األ��اف وآخ�ون، فإن مع�� أه�اف 
س�ع�ض لل���، في ��اب ال���� م� ، م�ا 2020

وفي نها�ة  2وأه�اف ال����ة ال����امة، 2020،1- 2011

- 2011لل���ع ال���ل�جي لل�ق�م ال���ز في ت�ف�� االتفا��ة وال��ة االس��ات���ة 
ت��ی� وت�ف�� /ون�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال���ی� لل�ق�م ال���ز في م�اجعة

���ل�ل م�اه�ة وال�قار�� ال����ة، و  ، ��ا في ذل� األه�اف ال����ة
 3؛لل���ع ال���ل�جي

�ال�ق���ات اإلقل���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ألف����ا، واألم������، 
ال�ادرة ع� ال���� �الحها س��� ال��اض�عي ل��ه�ر األراضي وا
 ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛

ال���دة، ��ا في ذل� اس���اجاتها وف��ات ال�عل�مات 
 ؛ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر أ��ي لل���ع ال���ل�جي

2030." 

INF/30و ،INF/31و ،INF/32و ،INF/34و ،INF/35.  
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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
ُ                                              تق��� م ��ث لل�ق�م ال� ��ز ص�ب أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ال���قاة   14/1ال�ق�ر                ُ       

  ال�ق�م وت��ة إلس�اع وخ�ارات
  إن م�ت�� األ��اف،

  ،13/29و 13/8و 13/5إلى ال�ق�رات إذ ���� 
  ،19و 12 تانالفق�  ال س��ا، و 13/1إلى ال�ق�ر  أ��ا �ذ ����

، �أنه على ال�غ� م� اإلج�اءات اإل��اب�ة ال�ي ت���ها األ��اف وآخ�ون، فإن مع�� أه�اف �ذ ��اوره �الغ القل�
2020أ��ي لل���ع ال���ل�جي ل��� على ال��ار ال���ح ل����قها ��ل�ل عام 

2011ال�ق�م ال����، ت�ق�� ه�ف ورؤ�ة ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
  ال��اف أن��ة دع� ح�اة ال����؛

لل�ق�م ال���ز في ت�ف�� االتفا��ة وال��ة االس��ات���ة �ال��ل�ل ال���ث  ی�ح� -
ون�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال���ی� لل�ق�م ال���ز في م�اجعة

، ��ا في ذل� األه�اف ال����ةالس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي
لل���ع ال���ل�جيأل��اف وال�ق�م ال���ز ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي اف ال�ي ح�دتها ا

�ال�ق���ات اإلقل���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ألف����ا، واألم������،  مع ال�ق�ی� ی�ح� - 
�� ال��اض�عي ل��ه�ر األراضي واوال�ق� ،وآس�ا وال���� الهاد�، وأورو�ا وآس�ا ال�س�ى

ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛
ثة، �ح�ی - ��ا في ذل� اس���اجاتها وف��ات ال�عل�مات  4                               ّ    �اس�ع�اض ال�عل�مات العل��ة ال��� 

أ��ي لل���ع ال���ل�جيوال��ارات ال����ة لإلس�اع ب�ت��ة ال�ق�م ال���ز ص�ب ت�ق�� أه�اف 

                                         
 .، ال��ف�2/

2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام : ت���ل عال��ا"�ع��ان  70/1ان�� ق�ار ال����ة العامة 
CBD/COP/14/5 وAdd.1 وAdd.2.  

: CBD/SBSTTA/22/INF/10و ،INF/22و ،INF/23و ،INF/26و ،INF/30

  

  

 

 

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 8ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ���� 

�ذ ����و 
�ذ ��اوره �الغ القل�و 

أ��ي لل���ع ال���ل�جي ل��� على ال��ار ال���ح ل����قها ��ل�ل عام 
ال�ق�م ال����، ت�ق�� ه�ف ورؤ�ة ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

ال��اف أن��ة دع� ح�اة ال����؛
1-

ون�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال���ی� لل�ق�م ال���ز في م�اجعة 2020
الس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جيا

اف ال�ي ح�دتها ا\األه
2 -

وآس�ا وال���� الهاد�، وأورو�ا وآس�ا ال�س�ى
ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛

3-
وال��ارات ال����ة لإلس�اع ب�ت��ة ال�ق�م ال���ز ص�ب ت�ق�� أه�اف 

                                                
/10 ال�ق�ر 1
ان�� ق�ار ال����ة العامة  2
3 CBD/COP/14/5 
:ان�� أ��ا 4
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ثةی�ح� أ��ا  - 4  و��ل� 5،                                                                  ّ   �ال��ش�ات اإلضا��ة ال�ي ت��ى ت��ی�ها وتل� ال�ي ت���� نقا� ب�انات م�� 
���اه�ة ال��اكة ال�ع��ة ���ش�ات ال���ع ال���ل�جي في إح�اث تق�م في الع�ل ��أن ال��ش�ات ذات ال�لة �ال��ة 

 ؛2020-2011االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
 ،األ��اف ل��ج�ة أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي إلى ال��امات و�ج�اءات و���ة ت��لها�ال�ه�د ال�ي  ُ ّ  � ق � -5

  :ما یلي ال س��او  6،ن�ائج ال�ق��� ال���ث لل�ق�م ال���ز �قل� الح��ول��ه 
�ال���ة ل�ع�      ُ             ول� � ��ز تق�م عام�ال���ة ل�ع�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي، ُ                أ ح�ز تق�م م��ود   )أ(
  األه�اف؛

 س�اسات�ةال����ة لل���ع ال���ل�جي �أدوات  اوخ�� ع�له افق� م� األ��اف اس��ات���اته م��ودع�د  اع���  )ب(
  �أس�ها؛ لل���مة

 ���االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي اس��ات���ات ل فق� م� م��ودع�د  ی����  )ج(
 على ن�� ما ت��� إل�ه اإلرشادات ال��علقةاس��ات���ات لالت�ال وال����ة العامة، أو اس��ات���ات ل����ة الق�رات، أو ال��ارد، 

  ؛ل���ع ال���ل�جيلع�ل ال����ة ال�� س��ات���ات وخ�اال
فق� م� االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي أن ال���ع ال���ل�جي ����  م��ود  ّ       ی�� � ع�د   )د(

أو خ�� ال����ة /و ،وس�اسات الق�اء على الفق� ،تع���ه ���ل ���� في ال��� وال��اسات ال�����ة ب�� الق�اعات
  ؛ال����امة

 اس��ات���اتاس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع ال���ل�جي في م�� أن �ع� األ��اف ق� أد الح�� -6
  ؛ال��ارد واالت�ال ح�� ت�ق�� ق�ر أك�� م� الفعال�ة في ���� أن ی��� ذل�ب���ة و�ن�ائ�ة و���ة أخ��، وأن 

 س�اسات�ةاأل��اف ال�ي اع���ت اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع ال���ل�جي �أدوات  ی�ع� -7
خ��اتها ��ا في ذل� م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال�ا�عة لالتفا��ة، ال��ام ب�ل�،  ، ع����ادلإلى أن ت �أس�ها لل���مة
  ؛ال�ي اع��ض�ها��ا في ذل� ال����ات  م�ارساتها،وأف�ل 

ل��ف�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  أن تع�ل ���رة ����ة ال�ه�د ال�ي ت��لهااأل��اف على  ��� -8
في اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع  ال�����ةب�� ال��لعات  قائ�ة ثغ�ات س� أ�ة وخ��صا، 2011-2020

  ؛ال���ل�جي واإلج�اءات ال����ة ل��ف��ها
ال�عاون مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وم���ات ال����ع ال��ني  تع��� ىاأل��اف إل ی�ع� -9

م� أجل ت�ف�� ال��ة  ، ��ا في ذل� الق�اع ال�اص،اآلخ���ال�ع���� وأص�اب ال��ل�ة  ، وال��اب،ال��ائ�ة ��اعاتوال
  ؛����قة فعالة 2020-2011االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

ال�ي  هاإلى االن��ام إلى ال��اكات واالئ�الفات وال��الفات وال��اه�ة ف� م� ال�هات األ��اف وغ��ها ی�ع� -10
 ؛أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جيت�ق�� ال��ة االس��ات���ة و  ل�ع� ت�ف�� أن���

، ���ة إرشاد اإلج�اءات على ال����� ال���ي، إلى االس�فادة م�ا ال���مات األخ��  و��ع� األ��اف ���ع -11
 :االق��اءیلي، ح�� 

                                                 
5 CBD/SBSTTA/22ال��ف� األول ،.  
6 CBD/COP/14/5  وAdd.1 وAdd.2.  



CBD/COP/DEC/14/1 
Page 3 
 

 

وآس�ا وال����  ،واألم������ ،ألف����اال�ق���ات اإلقل���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة   )أ(
ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م  �الحها ال�ادرة ع�اس�و وال�ق��� ال��اض�عي ل��ه�ر األراضي  ،وأورو�ا وآس�ا ال�س�ى ،الهاد�

  ؛��ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةوال��اسات في م�ال ال���ع ال�
ال��ارات ال����ة اس���اجاتها، وف��ات ال�عل�مات و ثة، ��ا في ذل�                                ّ اس�ع�اض ال�عل�مات العل��ة ال���    )ب(

  7؛ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ص�بال���ز  لإلس�اع ب�ت��ة ال�ق�م
ت��ی�ها وتل�  ت�ال�ي  2020- 2011ذات ال�لة �ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي اإلضا��ة ال��ش�ات   )ج(

ثة؛نقا� ب�انات م ت����ال�ي   ��    ّ 8 

ال��� في إج�اء تق���ات و���ة لل���ع لى إ ، ح�� االق��اء،ال���مات األخ��  ��ع�و األ��اف  ��� -12
 وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛وو�ائف ال���ل�جي 

ذات ال�لة وش��اء ال����ة إلى دع� األ��اف في إج�اء تق���ات و���ة لل���ع ال���ل�جي ال����ات ی�ع�  -13
مع مالح�ة الع�ل ال�ار�  ��ا في ذل� م� خالل ت�ف�� ال��ارد ال�ق��ة وال�ال�ة ال�الئ�ة، وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة،

ب�ع� تق�ي م� ال����  (BES-Net)ت ال��� اإل���ل�ج�ة في ه�ا ال��د ال���لع �ه في س�اق ش��ة ال���ع ال���ل�جي وخ�ما
 9العال�ي ل�ص� ال�ف� ال�ا�ع ل��نامج األم� ال����ة لل���ة؛

األ��اف  ���ض�ورة تع��� ال�ع� ال��اسي وال�ق�ي وال�الي، ونقل ال����ل�ج�ا و��اء الق�رات، و�ذ ���� إلى  -14
، وال����ات ذات ال�لة، ��ا ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة و��ع�وفقا لل��وف ال����ة، ال���مات األخ��، ��ع� و 

��أن أه�اف  2020إلى ات�اذ إج�اءات عاجلة ��ل�ل عام ال�ع���� اآلخ���  وأص�اب ال��ل�ة في ذل� م� الق�اع ال�اص،
م ��ا یلي، ض�� ج�لة أم�ر، أ��ي لل���ع ال���ل�جي، أو ع�اص�ها، ال�ي ی�ع�� اإلس�اع في إح�از تق�م ��أنها، م� خالل ال��ا

 :ح�� االق��اء

، إع�اد اس��ات���ات االت�االت وأدوات لل�عل� وز�ادة ال����ة ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي �1ال���ة لله�ف   )أ(
اإلن�اج واالس�هالك  م� أجل حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام، ��ا في ذل� ك�س�لة لل�ه�ض �ال�غ�� ال�ل��ي

على ال�غ� م� إتاحة ال���� م� ال�عل�مات ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي، فإنها ل� ت�ل إلى  ه، مع مالح�ة أن������امال
  عامة ال��ه�ر؛

، إزالة، أو إج�اء ت���� ت�ر��ي أو إصالح ال��اف� ال�ارة ال�ي ت�د� إلى ت�ه�ر ال���ع �3ال���ة لله�ف   )ب(
، ��ا ی��ان� مع االتفا��ة واالل��امات ال�ول�ة ح�اف� إ��اب�ة ت�افئ اع��اد ال��ارسات ال����امة و�ع�اد وت����ال���ل�جي 

  ؛األخ��، مع م�اعاة ال��وف االج��ا��ة االق��اد�ة ال����ة

                                                 
7 CBD/SBSTTA/22/INF/10.  
8 CBD/SBSTTA/22/INF/10ال��ف� ،.  
ي ال�ولي تق��� االج��اع ��أن الفه� العال�ي و��اء الق�رات ل����ة الق�رات على إج�اء ال�ق���ات ال����ة لل��� اإل���ل�ج�ة في ال���� ال���مان��  9

دع� ق�رات ال�ل�ان "ال���وع ��أن و  )2017ت��ز /هك���ي، ال�ام��ون، ی�ل�( ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةللعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال��� 
   ال���� ال���مي ال�ولي م� خالل ش��ة ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةال�ام�ة على معال�ة م�ائل العل�م وال��اسات م� خالل 

Net)-(BES م� ال�ي ی�ی�ها ب�نامج األم� ال����ة اإلن�ائي وش��ة ال�ق��� دون العال�ي ال�ي اس��افها ال���� العال�ي ل�ص� ال�ف� ال�ا�ع ل��نامج األ
  ".ال����ة لل���ة
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، مع مالح�ة أنه ب���ا ق� ت� خف� ال�ع�ل ال���� لل��ارة ال�ا��ة في الغا�ات إلى �5ال���ة لله�ف   )ج(
و��ع��  ال����� اإلقل��ي على�ال ه�اك حاجة إلى م��� م� ال�ه�د لل���� ل��ه�ر الغا�ات و�زالة الغا�ات ال��ف، ال ت

  ؛ل�� م� فق�ان وت�ه�ر ال��� اإل���ل�ج�ة األخ�� لم�اصلة ال�ه�د 
  ؛، تع��� ال�ه�د ال�ام�ة إلى ع�� م�ار ال��ه�ر في اس��امة م�ای� األس�اك في العال��6ال���ة لله�ف   )د(
، ال����ع على حف� ال���ع ال���ل�جي لل���ة واس���امها ال����ام، م�ال ع� ���� �7ال���ة لله�ف   )ه(

ال��اه�ة في ال��ادرة ال�ول�ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي لل���ة واس���امها ال����ام ال�ي ت��قها م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� 
، وخ��صا في ال�ل�ان ال�ام�ة وفي واس��امة ت�ارة األخ�اب ��امة للغا�اتوت���� إنفاذ ورص� اإلدارة ال�� 10ال����ة،

  ال��ا�� ال��ار�ة؛
  ، ز�ادة اإلج�اءات لل�� م� ال�ل�ث، ��ا في ذل� م� ال�غ��ات ال�ف��ة؛�8ال���ة لله�ف   )و(
ى تل� ال��ج�دة ، وضع ت���� أك�� على م�ع ان��ار األن�اع الغ���ة الغاز�ة والق�اء عل�9ال���ة لله�ف   )ز(
  �الفعل؛

، تع��� ال�ه�د ال�ام�ة إلى م�ع االن�فاض ال����� في أن�اء العال� لغ�اء ال�عاب �10ال���ة لله�ف   )ح(
  ال��ة؛

، مع مالح�ة أن ج��ع ال��ا�� اإل���ل�ج�ة في العال� ل��� م���لة على ن�� 12و �11ال���ة لله�ف��   )�(
��ا�� ال����ة ل��� م��ا��ة على ن�� ج��، وأن مع�� األ��اف ل� ت�� تق���ا لفعال�ة كاف �ال��ا�� ال����ة، وأن مع�� ال

اإلدارة لغال��ة م�ا�قها ال����ة، وأن ال�قا�ة العال��ة ل��ارة األن�اع ی��غي أن ت��� على م�ا�� مع��ة في العال� ح�� ی�ج� 
�اض، مع ال����� على ح�ا�ة و�دارة وحف� أك�� ال��ا�� أو ح�� ت��ن األك�� ع�ضة لالنق/ف�ها مع�� ال���ع في األن�اع و

م� خالل  11وغ��ها م� ال��ادرات، ال��الف م� أجل ال��ع ال��ل� لالنق�اضأه��ة لل���ع ال���ل�جي، م�ال م� خالل م�ادرات 
  ال��ا�� ال����ة، وت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ�� القائ�ة على أساس ال��ا�� وت�اب�� حف� أن�اع مع��ة؛

 ، مع مالح�ة أن ع�د ال��ارد ال�راث�ة ال��ات�ة لألغ��ة وال�راعة ال��انة في م�اف� ال�ف��13ال���ة لله�ف   )�(
ت ل���� ال���� م� االن�فاض في ال���ع ال���ي ب�� سالالت ال���انات ی��� ز�ادة، تع��� اإلج�اءا ال���عي ��قعخارج ال

  ؛في م�اك� ال���أ وال���ع ال���يال���عي ، وتع��� ال�ف� داخل ال��قع ال��ج�ة وال���أن�ة
، اإلس�اع في ت�ف�� خ�ة الع�ل ق���ة األجل ال��علقة �اس�عادة ال��� 15و �14ال���ة لله�ف��   )ك(
ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م س��ادا إلى ن�ائج ال�ق��� ال��اض�عي ل��ه�ر األراضي واس��الحها ال�� أج�اه ا 12اإل���ل�ج�ة،

��أن اس�عادة ال���  ةف����األع�ل الومع اإلشارة إلى خ�ة  وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
  14؛2018ال�ع���ة في الق�ة ال�زار�ة األف����ة لل���ع ال���ل�جي  �13داإل���ل�ج�ة م� أجل تع��� الق�رة على ال��

                                                 
 .10/34و 8/23 نال�ق�را 10
11 CBD/SBSTTA/22/INF/23. 
 .، ال��ف�13/5ال�ق�ر  12
13 https://www.cbd.int/doc/c/fd73/df2f/c93bb3a1b299890373043a3e/cop-14-afr-hls-04-final-ar.pdf.  
-https://www.cbd.int/doc/c/fd73/df2f/c93bb3a1b299890373043a3e/cop: ، ان��2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 13ش�م ال��خ، م��،  14

14-afr-hls-04-final-ar.pdf. 

https://www.cbd.int/doc/c/fd73/df2f/c93bb3a1b299890373043a3e/cop-14-afr-hls-04-final-ar.pdf
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، ز�ادة ال�ه�د ال�ام�ة إلى ح�ا�ة واح��ام ال�عارف ال�قل���ة واالس�فادة م� ال�عل�مات �18ال���ة لله�ف   )ل(
ض�� ج�لة أم�ر، ��أن االس���ام ال�أل�ف ال����ام م� جان� ال�ع�ب  15،ال��قعات ال��ل�ة لل���ع ال���ل�جيال�اردة في 

  لل��اه�ة في اإل�الغ ال���ث ع� ال�ق�م ال���ز في ت�ف�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي؛ ،األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
ال��احة و ال���ل�جي ، م�اصلة تع��� وت���� ح�� ال��انات وال�عل�مات ال��علقة �ال���ع �19ال���ة لله�ف   )م(

  16لل��ه�ر، مع م�اعاة اإلرشادات ال����ة ل����� ال���ل على ب�انات ومعل�مات ال���ع ال���ل�جي؛
  :ال���مات األخ��، وال����ات ذات ال�لة إلى ال��ام ��ا یلي و��ع� األ��اف ��� -15

تع��� ق�رات نقا� االت�ال ال����ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي وص�اع الق�ار لالس�فادة ���ل فعال م� ن�ائج   )أ(
  ها ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛ا ج� أال�ق���ات ال�ي 

��ل�جي، ��ا في ذل� ��أن ال�فاعالت ب�� ال�وافع غ�� ال��اش�ة         ُ                              ت���� ال� هج ال���املة ل���ث ال���ع ال�  )ب(
وم�اه��ها في وال�وافع ال��اش�ة لفق�ان ال���ع ال���ل�جي وآثارها على ال���ع ال���ل�جي، وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة 

  رفاه اإلن�ان؛ت�ق�� 
إلى االس���ام األك�� فعال�ة وم�ه��ة آلل�ات ال�ع� ال���دة في ال��ة االس��ات���ة  �أن ه�اك حاجة�ق�  -16

 ؛13و 12و 11 م� أجل ت���� اإلج�اءات ��أن ال��ائل ال���دة في الفق�ات 2020،17-2011 ال���ل�جيلل���ع 
ذات  األخ��  ال����ات و��ع�ال����ة،  واألول��ات ال���مات األخ��، وفقا لل��وف و��ع�األ��اف  ��� -17

األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة إلى اس���ام ال��ارات ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر،  وال�ع�بال�لة، 
 ح�� االق��اء؛

إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�لغ، م� خالل م���مة األم� ال����ة، ��ا في ذل� ال����� ال��اسي ال���ع ��ل�  -18
�ة ال����امة واالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف ذات ال�لة، �أن الف�ل في ت�ق�� ال��ة االس��ات���ة ال����� ال�ع�ي �ال���

و�ال�الي، �ق��ي األم� ات�اذ  �2030ع�ض لل��� ت�ق�� خ�ة ال����ة ال����امة لعام  2020- 2011لل���ع ال���ل�جي 
ول��ا�ة ن�� دع� ح�اة  ل��ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 18،ت�ق�� أه�اف ح�� ال��ارد، ��ا في ذل� إج�اءات عاجلة

 ؛ال����
األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد، أن ت����م وت��� ت�ل�ال الس�ع�اض ال�عل�مات  إلى أ��ا ��ل� -19

 ،ات ال��� اإل���ل�ج�ةالعل��ة ون�ائج ج��ع م���ات ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�م
 ،��ا في ذل� ال�ق���ات اإلقل���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق��� ال��اض�عي ل��ه�ر األراضي واس��الحها

��ة لهاوأن تق�م ن�ائج تل� االع��ارات إلى  ،في إ�ار االتفا��ة 2020ع�� إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 عق� ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف؛ ُ �   في اج��اع الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

االس��ات���ات � ال��ل�ل ال��عل� ، �ال�عاون مع األ��اف، ت��ی�أن ت�اصل ةال��ف��� ةاألم�� إلى ��ل� ��ل� -20
��ح ه�ه ال�عل�مات م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات تالع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي واأله�اف ال����ة وأن  وخ��

 ؛ال�ا�عة لالتفا��ة

                                                 
15 en.pdf-https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/lbo 
 .، ال��ف�13/31ال�ق�ر  16
  .، الق�� سادسا10/2ال�ق�ر  17
  .12/3ال�ق�ر  18

https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/lbo
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األم��ة ال��ف���ة أن ت�اصل  إلىو��ل� ال�ق��� ال���ي ال�ادس ����قة آن�ة،  تق���األ��اف على ���ع  -21
على أساس ال�عل�مات ال�اردة في  2020- 2011ت��ی� ت�ل�ل ال�ق�م ال���ز ن�� ت�ف�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

، وأن ت�عل ال��ل�ل ال���ث م�احا ل��� 2018كان�ن األول /د����� ��31ل�ل  اي ی��غي تق���ه�ال�قار�� ال����ة ال�ادسة، ال
 ه��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛ال

مع األ��اف وأمانة م�ف� ال���ة العال��ة و��نامج األم�  �اور، �ال�ة أن ت��� ال��ف��� ةاألم�� ��ل� إلى -22
لل���ع وخ�� الع�ل ال����ة  لالس��ات���اتال��هلة األ��اف �الة اع��اد ل                                   ً و��نامج األم� ال����ة لل���ة، ت�ل�ال   اإلن�ائيال����ة 

 ؛ال���ع ال���ل�جي في خ�� ال����ة ال����امة واس��ات���ات الق�اء على الفق� دمجرص�  وأن ت�اصلال���ل�جي 
  ال��ف�

  ص�ب ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ال��ارات ال����ة ل����ع وت��ة ال�ق�م
لل��وف واألول��ات ال����ة، ل�����      ً وفقا  ی���� ه�ا ال��ف� معل�مات ع� اإلج�اءات ال����ة ال�ي ���� ات�اذها،   -1

  .ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي
ال���� ال���مي ال�ادرة ع� ال�ق���ات اإلقل���ة وال��اض���ة  ن�ائجإلى  ال�ي ت���� اإلج�اءات ال����ة ����وت  -2

 ��لفاتم� ال ال����ل�ةال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة و�لى االس���اجات 
  :ما یلي 19،العل��ة

وت���ع ال���ث  مع م�اعاة ال�ؤ� ون�� ال�عارف ال���لفة، ،العل�م االج��ا��ة االس�فادة �ق�ر أك�� م�  )أ(
ال�ع�ب  اح��اجاتل ال�قا��ة و��أن ال��ائل ال��ت��ة ب����ة ح�اة ال���، وال��� غ�� ال�اد�ة لل���ع ال���ل�جي، و ��أن ال��ائ

  وال�عفاء؛ ،والفق�اء ، وال��ابال��اءو  األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،
���ع تع� ���� ��ا في ذل�  ت�ل�� ال�عل�مات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، وف�ص ال���ل عل�ها،ز�ادة   )ب(

م���عات ال��انات ال�ي ���� ت���فها  وضع، و وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ث ��أن ال���ع ال���ل�جي إج�اء
وتع��� آل�ات ل��ادل ال�عل�مات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي على  ووضعإ���ل�ج�ة م��لفة وعلى م����ات جغ�ا��ة م��لفة،  ���ل

  ؛ن�� أك�� فعال�ة
تع��� رص� ج��ع ج�ان� ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� ع� ���� االس�فادة   )ج(

�ق�ر أك�� م� ن�� ال�ص� ع� �ع� ون�� ال�عل�مات ال�غ�ا��ة ف�ال ع� اس���ام ال����ل�ج�ا ل���ی� ه��ة األن�اع وت�ل�� 
  معل�مات ع� ال���ع ال���ل�جي؛

وال�قا��ة ال���ار��هات ال�ي ت�مج اع��ارات ال���ع ال���ل�جي مع األه�اف ال������ة  ضعو ت���ع اس���ام و   )د(
ال�ي تأخ� في و  آثاره،ال����� م� ح�ة ال��ع وال���� مع تغ�� ال��اخ وت���� و  الفق�الق�اء على  ��ا في ذل� ،األخ�� 

�ع ال���ل�جي وتع�� على ن�� أف�ل و�ائف وخ�مات ال��� االع��ار ال�وافع ال��ع�دة ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة وراء فق�ان ال��
  اإل���ل�ج�ة؛

                                                 
 10/2م�ت�� األ��اف، ��ا في ذل� ال�ق�ر �الفعل اإلرشادات ال�ي وضعها  �العالقة إلى ه�ای��غي ال��� إلى اإلج�اءات ال���دة  19

، و��ل� اح��اجات ال��ف�� )UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1(ال�ق�ي  وم��رها 2020-2011ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي � ال��عل�
 .12/1ال�ي ح�دها م�ت�� األ��اف في ال�ق�ر 
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وع��ها، ��ا في ذل� في ال���ع ال���ل�جي في ج��ع ق�اعات ال����ع  ق�ا�اأو تع���  دمجت����   )ه(
 ال�ل��ة واآلثار �ةال��اسات ال����ات ت���� م�اعاة آثارم� أجل ال����� ال���ي والع�ل�ات اإلن�ائ�ة وال��اسات اإلن�ائ�ة، 

  ات�ة؛لق�ارات ال��اسل ال�ل��ة غ�� ال�ق��دة �أث��اتوال ص�ع الق�ارفي ع�ل�ة  غ�� ال��اش�ة
ال���ع  على م�اعاة أف�ل لل�أث��ات ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة لل��اسات، وأن�ا� اإلن�اج واالس�هالك،  )و(
اإل���ل�ج�ة، وتأث��اتها عل�ها، ومعال�ة أف�ل آلثار الق�ارات ل�فاعالت ال����ة ب�� األماك� ال�ع��ة وال��� ول ال���ل�جي،

  ال��اسات�ة واإلن�اج واالس�هالك على ال���ع ال���ل�جي، داخل وخارج ال��ود ال����ة على ال��اء؛
  أك�� ل�ق��ات ال����� ال��اني في حف� ال���ع ال���ل�جي و�دارته؛ ال����ع على اس���ام  )ز(
االل��امات  إدماجوت����        ً ات�اقا  ال���ع ال���ل�جي ����قة أك��  ق�ا�اتعالج  ���ةحن��  وضعتع��� و   )ح(

، ال����ةفي ع�ل�ات وتع�د�ة ال��� األصل�ة وال��ل�ة  �عارفال دمجت���� ، ��ا في ذل� ع� ���� العال��ة لل���ع ال���ل�جي
 ،وأه�اف ال����ة ال����امة ،��ع�دة األ��افالت�ف�� االتفاقات ال��ائ�ة و  ل�� وجه ال�آزر ال����ةأف�ل أل وع� ���� م�اعاة

  ؛على ال����� ال���ي وال��ادرات ال�ول�ة واإلقل���ة األخ�� 
��ا في ذل� م� خالل ال��ار�ة الفعالة لل�ع�ب هج ال��ار��ة في إدارة ال���ع ال���ل�جي،                  ُ ت���ع اس���ام ال�    )�(

في  ���رة م���ةق�رات أص�اب ال��ل�ة ل���ن�ا قادر�� على ال��ار�ة  تع��� ل�ة، و���ل م�هااألصل�ة وال����عات ال��
  ص�ع الق�ار؛ع�ل�ات 

 ت��� �فعال�ة أك�� وت�اعي م���امة م�ارسات ع��ادال مالك األراضيمع صغار  ����� م� الفعال�ةالع�ل   )�(
والق�اع  ،وال����ات غ�� ال���م�ة ،وال����عات ال��ل�ة ألصل�ةتع��� ال�عاون وال��اكات مع ال�ع�ب او ل���ع ال���ل�جي، ا

  ؛ال�اص واألف�اد
وال�فاعالت ب�� ال�وافع غ�� ال��اش�ة وال�وافع ال��اش�ة وراء فق�ان ال���ع ال���ع ال���ل�جي � ال�عي ����ت  )ك(

ورفاه اإلن�ان م� خالل تع��� االت�ال وال����� ال���ل�جي وآثارها على ال���ع ال���ل�جي، وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة 
  وال����ة العامة وات�اذ إج�اءات إلح�اث تغ�� في ال�ل�ك وفي ال��اسات؛

  ؛ال���ع ال���ل�جي واس���امه ال����ام ل�ف� ت���� ال�ص�ل إل�هاو وال����ل�ج�ة ال��ارد ال�ال�ة ت�ف�  ت����  )ل(
ه� في ت�ق�� أه�اف ا��سال���ع ال���ل�جي وال�ي فق�ان تع��� اإلج�اءات ال�ي تعالج األس�اب ال�ام�ة وراء   )م(

  ؛أ��ي ال��ع�دة لل���ع ال���ل�جي
                          ُ                                                           هج ال��ع�دة، ��ا في ذل� ال� هج غ�� ال�ق��ة، ل�ق�ی� ��� ال���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات                ُ ال����ع على ال�    )ن(

  ال��� اإل���ل�ج�ة؛
��ل سالسل اإلم�اد �أك�لها ودورة ع�� االس�هالك على اإلن�اج و ات ع�ل�ال�امل ل م�اعاة أف�ل لألث�  )س(

  ال���ج على ال���ع ال���ل�جي؛
ح�اف� إ��اب�ة ت�افئ اع��اد  وضعو ال���ع ال���ل�جي ت�ه�ر  ت�د� إلىالق�اء على ال��اف� ال�ارة ال�ي   )ع(

  ؛ال��ارسات ال����امة
م� أجل م�اجهة ال����ات ال���عة، القائ�ة على ال�ل�ل على االس���ار في إع�اد واس���ام  ال����ع  )ف(

 ُ                                ون هج ال���� وال����� القائ�ة على  ال��� اإل���ل�ج�ة و�عادة تأه�ل ال��� ال�را��ة،اس�عادة ال������ة، ��ا في ذل� م� خالل 
  اإل���ل�جي لل�� م� م�ا�� ال��ارث؛                     ُ                       ال��ام اإل���ل�جي، وال� هج القائ�ة على ال��ام 

  ات�اذ ت�اب�� م�اس�ة ل��ا�ة ت��ع ال�ل�قات واس�عادتها، وت�اف�ها وص��ها؛  )ص(
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ال�� م� ت�ال�� ال���ی� على ال��ارسات ال����امة وال��اج� األخ�� ل����� ال����ات م� اإلن�اج   )ق(
  ال����ام؛

  األراضي ال���ه�رة؛ ت���� ال�ه�د ل��ع ت�ه�ر األراضي واس��الح  )ر(
  .لي في عالقة ال����ع �ال���ع ال���ل�جي�ز�ادة ال�ه�د ل��ق�� تغ�� ت��   )ش(

  
_________ 


