
  م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
 ال�احليال���� و ال��ائل األخ�� ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي 

  14،1، وال س��ا اله�ف ال�اردة ف�ها ل����ة ال����امة
 وال�ق�رال����ة  األن��ة ال�اج�ة ع�ت�� ال�اء 

   2،ال����ة ال����امة م� أه�اف
ال�ع�ة  وال����ات ال�الس����ة، ال س��ا��أن الق�امة ال����ة 

في إ�ار و ال��جهة إلى ال����ات واالتفاق�ات ال�ول�ة واإلقل���ة ذات ال�لة، ��ا في ذل� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء، 
اتها ل��ع الق�امة ال����ة والل�ائ� ال�ق�قة وال�� م�ها وم� وتأث��اتها ال�ارة، وال�����، ع�� االق��اء، 
ف��� خ��اء م��� مف��ح الع���ة في إ�ار ج�ع�ة األم� ال����ة لل���ة ل��اصلة دراسة 

 ،ل���ة وال��ارات ال���وحة ��أنهاوالل�ائ� ال�ق�قة م� ج��ع ال��ادر، وخاصة ال��ادر ا

ال�اج� ع� ال��اد �ل�ث الت�ف�ف ح�ته، وال س��ا 

  معال�ة اآلثار ال����لة لل�ع�ی� في قاع ال��ار على ال���ع ال���ل�جي ال����؛
مع اإلشارة ��فة خاصة إلى إب�ام اتفاق�ة م�ع ال��� 
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  ال���ل�جي �ال���ع ال��علقة االتفاق�ة في األ��اف
 ع�� ال�ا�ع

  2018 ال�اني ت����/ن�ف��� 29-17 م��،
  األع�ال ج�ول

م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
ال��ائل األخ�� ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي   14/10ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
ل����ة ال����امةا وأه�اف 2030ال����ة ال����امة لعام  خطة إلىإذ ���� 

ت�� ال�اء  ��ضاءالو  ال��ام ال����  ��أن 13/10إلى ال�ق�ر  إذ ���� أ��ا
  ،��أن ال���ع ال���ل�جي في م�ا�� ال��اه ال�اردة

م� أه�اف 14 ه�فالن�ائج م�ت�� األم� ال����ة ل�ع� ت�ف�� �الح� 
��أن الق�امة ال����ة  3/7   ً                                     أ��ا  إلى ق�ار ج�ع�ة األم� ال����ة لل���ة و�ذ ���� 

ال��جهة إلى ال����ات واالتفاق�ات ال�ول�ة واإلقل���ة ذات ال�لة، ��ا في ذل� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء، 
اتها ل��ع الق�امة ال����ة والل�ائ� ال�ق�قة وال�� م�ها وم� وتأث��اتها ال�ارة، وال�����، ع�� االق��اء، وال�اتها، م� أجل ز�ادة إج�اء

ف��� خ��اء م��� مف��ح الع���ة في إ�ار ج�ع�ة األم� ال����ة لل���ة ل��اصلة دراسة إن�اء ل��ق�� ه�ه الغا�ة، و��ل� ق�ار 
والل�ائ� ال�ق�قة م� ج��ع ال��ادر، وخاصة ال��ادر اال�الس��� ال����  ق�امة
  :األ��اف على ز�ادة جه�دها ف��ا ی�عل� ��ا یلي ��� 
ت�ف�ف ح�ته، وال س��ا و  أدنى ح�إلى  هقل�لتال��ام ال���� و ت���   )أ(

  ؛ةوال�احل� ةال����وال��ائل ، على ال���ع ال���ل�جي 
معال�ة اآلثار ال����لة لل�ع�ی� في قاع ال��ار على ال���ع ال���ل�جي ال����؛  )ب(
مع اإلشارة ��فة خاصة إلى إب�ام اتفاق�ة م�ع ال���  ،ح�ا�ة ال���ع ال���ل�جي في م�ا�� ال��اه ال�اردة  )ج(

  ؛األوس� ال��اليغ�� ال���� في أعالي ال��ار في ال���� ال����� 

                                         
خ�ة :عال��ا ت���ل” �ع��ان 2015 أیل�ل/س����� 25 ال��رخ 70/1 العامة ال��ع�ة
  .2017 ت��ز/ی�ل�ه 6 ال��رخ 71/312 العامة ال��ع�ة

 
 

 

األ��اف م�ت��
ال�ا�ع االج��اع

م��، ال��خ، ش�م
ج�ول م� 25 ال���

 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ���� 

إذ ���� أ��ا
��أن ال���ع ال���ل�جي في م�ا�� ال��اه ال�اردة 13/11

�الح� �ذ و 
و�ذ ���� 

ال��جهة إلى ال����ات واالتفاق�ات ال�ول�ة واإلقل���ة ذات ال�لة، ��ا في ذل� اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، ح�� االق��اء، 
وال�اتها، م� أجل ز�ادة إج�اء

ل��ق�� ه�ه الغا�ة، و��ل� ق�ار 
ق�امةع�ائ� م�ار�ة 

1- 

، على ال���ع ال���ل�جي �ةال�الس���

غ�� ال���� في أعالي ال��ار في ال���� ال����� 

                                                
ال��ع�ة ق�ار ان�� 1
ال��ع�ة ق�ار ان�� 2
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إلى  و��ل� ج�ع�ة األم� ال����ة لل���ة ال�ف��ح الع���ة ال���� للق�امة ال����ةف��� خ��اء �ع�ل  ی�ح� -2

، ح�� االق��اء، في ال��اه�ة�األع�ال ذات ال�لة ال�ي ت��لع بها االتفاق�ة، و��ل� إ�الغ ف��� ال���اء  األم��ة ال��ف���ة
ال�ادر ع� ج�ع�ة األم� ال����ة لل���ة ��أن الق�امة ال����ة  3/7ی�عل�، ض�� أم�ر أخ��، �الق�ار ، ف��ا أع�ال ف��� ال���اء

 ؛والل�ائ� ال�ق�قة

ال��علقة �اس�غالل  ق�اع�ال�ال�ق�م ال���ز في أع�ال ال�ل�ة ال�ول�ة لقاع ال��ار، وال س��ا ��أن م�ار�ع  ی�ح� -3
 ال��ارد ال�ع�ن�ة في ال���قة؛

، ��ا في ذل� ال��اد ال�الس����ة والل�ائ� ال��ام ال����  آثارال���ث ال��علقة ��ال�اجة إلى ال���� م� �ق�  -4
، ح���ا �ان ذل� على ال�اجة إلى ت���ف و�زالة ال��ام ال����  ��دو� ،على ال���ع ال���ل�جي وال��ائل ال����ة وال�احل�ة ال�ق�قة،
لل���ع ال���ل�جي وال��ائل  ته�ی�ا ال��ام ال����  ��ل�ا �ح�� ��فة خاصةه�ه ال�ه�د تع��� مل�ة  وعلى أنوع�ل�ا،  مالئ�ا

 ؛ال����ة وال�احل�ة ال��اسة

�عل�مات الت���ع  إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�اصل الع�ل على و��ل��ع�ل األم��ة ال��ف���ة، ���� عل�ا  -5
 :وت�ل�فها ف��ا ی�عل� ��ا یلي

ت�� ال�اء ال�اج�ة ع� األن��ة ال����ة على ال���ع ال���ل�جي ال���� وال�احلي ووسائل ال��  آثار ال��ضاء  ) أ(
 3؛م� ه�ه اآلثار وال��ف�ف م� ح�تها

 4ال���ات ال��علقة ب����� ال����� ال��اني ال����؛  ) ب(

ح�ة ال�ال ال�عل�ماتال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة على االس�فادة م�  ��ع�و  ،األ��اف ���ع -6
تقل�ل آثار ال��ضاء ت�� ال�اء ال�اج�ة ع� األن��ة ال����ة وال��ف�ف م� ت��� و ��ا في ذل� في جه�دها ال�ام�ة إلى  ،أعاله

 ؛13/9، ت���ا مع ال�ق�ر ح�تها وت���� ال����� ال��اني ال���� 

�ع�ل األم��ة ال��ف���ة في ت���ع معل�مات ع� تع��� ال���ع ال���ل�جي في م�ای� األس�اك، ��ا في ذل�  ی�ح� -7
ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة إلى  و��ع�األ��اف  ���عو 5م� خالل نهج ال��ام اإل���ل�جي ل��ای� األس�اك،

 االس�فادة م� ه�ه ال�عل�مات؛

�تها األم��ة ال��ف���ة م� خالل م�ادرة ال����ات ال����امة على  ی�ح� -8 ّ                                                            �أن��ة ب�اء الق�رات وال��اكة ال�ي ��                                     
ل���مات  و�ع�ب ع� ام��انهال�����ات ال����ة واإلقل���ة والعال��ة �ال�عاون مع األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ال�ع��ة، 

 ولالت�اد األورو�ي والع�ی� م� ال���اء اآلخ��� ل�ق���ه� ال�ع� ال�الي وال�ق�ي ل��ف�� أن��ة ،وج�ه�ر�ة ��ر�ا وال����وف�ن�ا ال�ا�ان 
��ا في ذل�  ،إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�اصل ه�ه األن��ة و��ل�ال��ادرة ال����امة لل����ات؛  في إ�ار ب�اء الق�رات وال��اكة

 ؛ام لل���ع ال���ل�جي ال���� وال�احليال���� واالس���امال�ف� �ت�عل�  م�اض�ع م��دة��أن 

�ال�ه�د ال�عاون�ة ب�� األمانة و��نامج األم� ال����ة لل���ة وم���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة  ی�ح� أ��ا -9
ب�امج ال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة /ال��ار وه��ات م�ای� األس�اك اإلقل���ة وم��وعات��أن ع�ل اإلقل���ة التفاق�ات وخ�� االو 

الق�اعات على ال����� اإلقل��ي م� أجل ت���ع إح�از تق�م  ع��وال��ادرات اإلقل���ة األخ�� ذات ال�لة، ل�ع��� ال�عاون  ال����ة
ال��ار العال�ي ل��ادرة ��امة ذات ال�لة، ��ا في ذل� م� خالل ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وأه�اف ال����ة ال��

                                                 
3 CBD/SBSTTA/22/INF/13. 
4 CBD/SBSTTA/22/INF/14. 
 ).CBD/SBSTTA/22/INF/15( "األس�اك م�ای� في ال���ل�جي ال���ع تع��� م�ال في ال���ات وت�ل�ف ت���ع" 5
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إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت��ل ن�ائج  و��ل�ال����ات ال����امة مع م���ات ال��ار اإلقل���ة وه��ات م�ای� األس�اك اإلقل���ة، 
ات العال��ة واإلقل���ة ذات ال�لة وأن ت�عاون مع االج��اع�� األول وال�اني لل��ار العال�ي ل��ادرة ال����ات ال����امة إلى الع�ل�

 األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وال�هات ال�ان�ة ل����� ت�ف�� ه�ه ال��ائج على أرض ال�اقع؛

م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة وه��ات م�ای� األس�اك اإلقل���ة إلى ال��اه�ة �ال�عل�مات  ی�ع� -10
ل���ات وال�روس ال���فادة، ح�� االق��اء، ��ا في ذل� ال�قار�� ذات ال�لة م� م�ونة ال�ل�ك ��أن اس���ان ال��� العل��ة وا

 ؛ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ن��ة ال�ام� م� اإلص�ارال�ش��، �اع��ارها مع��ات إلع�اد 

 ال���خ��اء م�ای� األس�اك لل��ة إدارة  �ال�عاون ب�� م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة وف��� ی�ح� -11
م� أه�اف أ��ي لل���ع  �6ع� وت���� ال�قار�� ع� ت�ق�� اله�ف لواألمانة  ،الت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عةفي إ�ار ااإل���ل�ج�ة 

 .إلى األم��ة ال��ف���ة م�اصلة ه�ا ال�عاون  ��ل�، وال���ل�جي

  
__________ 


