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ال�اردة في ال��ف� ، 2020الع�ل�ة ال������ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
أن ت�ف�� الع�ل�ة ال������ة س���ل� م�ونة لل���� مع 

تأس�� ف��� مف��ح الع���ة عامل ب�� ال�ورات ل�ع� ال����� لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا 
وال��� ) أوغ��ا(ال��� ف�ان��� أوغ�ال تع���  أ��ا

 ورئ���ه ال��ار���؛العامل ب�� ال�ورات ألم��ة ال��ف���ة أن تق�م ال�ع� للف��� ال�ف��ح الع���ة 

على ال��� ال�ارد  ، ره�ا ب��اف� ال��ارد،األم��ة ال��ف���ة أن ت�س� ف��قا ر��ع ال����� 

مق��نا ��ه�ة مله�ة وم�ف�ة ی��غي أن ���ن  2020
ال�ي س���ن م�ع�مة �اس��ات���ة ، "ال��� في ان��ام مع ال���عة

األم� ال����ة م���ات األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و 
وال���مات دون ال����ة، وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ة األخ��، 

وم���ع ق�اع األع�ال ال��اب، م���عات و  ،ال��اء
�الي، وال����ع العل�ي، واألوسا� األكاد���ة، وال����ات ال�ی��ة، وم��لي الق�اعات ال���لة �ال���ع ال���ل�جي أو 
إلى ال��ار�ة وال��اه�ة �فعال�ة في ع�ل�ة إع�اد إ�ار 

عل�ه وال�ع� الق�� ل��ف��ه    ُ   س� �ف�م� أجل تع��� ال�ل��ة الق��ة لإل�ار ال�� 
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  �2020ا �ع� عام ل
  إن م�ت�� األ��اف

الع�ل�ة ال������ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ع���  -
أن ت�ف�� الع�ل�ة ال������ة س���ل� م�ونة لل���� مع  م���ا إلىاألم��ة ال��ف���ة أن ت��� ت�ف��ها، و��ل� إلى به�ا ال�ق�ر، 

 ال��وف ال��غ��ة واالس��ا�ة للف�ص ال�اش�ة؛

تأس�� ف��� مف��ح الع���ة عامل ب�� ال�ورات ل�ع� ال����� لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا  �ق�ر -
أ��او�ق�ر على ال��� ال�ارد وصفه في ال��ف� به�ا ال�ق�ر  2020

 ��ئ���� م�ار���؛ )ك��ا( ف��اس�ل فان ها

ألم��ة ال��ف���ة أن تق�م ال�ع� للف��� ال�ف��ح الع���ة ا ��ل� إلى -
األم��ة ال��ف���ة أن ت�س� ف��قا ر��ع ال����� إلى  أ��ا ��ل� -

 وصفه في ال��ف� به�ا ال�ق�ر؛

2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  أن�ق�ر  -
ال��� في ان��ام مع ال���عة"، ��2050ق�ة ان�الق ن�� رؤ�ة عام  2030

 ات�االت م��قة وشاملة واب��ار�ة؛

األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و  �، وال�ع�بال���مات األخ�  و��ع�األ��اف ���  -
وال���مات دون ال����ة، وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ة األخ��، واالتفاقات ال����ة األخ�� ال��ع�دة األ��اف، 

ال��اء وال����ات ال���م�ة ال�ول�ة، وال����ات غ�� ال���م�ة، وم���عات
�الي، وال����ع العل�ي، واألوسا� األكاد���ة، وال����ات ال�ی��ة، وم��لي الق�اعات ال���لة �ال���ع ال���ل�جي أو 

إلى ال��ار�ة وال��اه�ة �فعال�ة في ع�ل�ة إع�اد إ�ار  ،اآلخ��� وأص�اب ال��ل�ة ال�ي تع��� عل�ه، وال��ا���� ع��ما،
م� أجل تع��� ال�ل��ة الق��ة لإل�ار ال��  �2020 لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  

  

م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 17ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف
1-

به�ا ال�ق�ر، 
ال��وف ال��غ��ة واالس��ا�ة للف�ص ال�اش�ة؛

2-
�2020ع� عام 

�اس�ل فان ها
3-
4-

وصفه في ال��ف� به�ا ال�ق�ر؛
5-

2030لعام 
ات�االت م��قة وشاملة واب��ار�ة؛

6-
واالتفاقات ال����ة األخ�� ال��ع�دة األ��اف،  و��ام�ها،

وال����ات ال���م�ة ال�ول�ة، وال����ات غ�� ال���م�ة، وم���عات
�الي، وال����ع العل�ي، واألوسا� األكاد���ة، وال����ات ال�ی��ة، وم��لي الق�اعات ال���لة �ال���ع ال���ل�جي أو ال الق�اعو 

ال�ي تع��� عل�ه، وال��ا���� ع��ما،
� لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام عال�ي ق� 

    ً  ف�را ؛
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األم� م���ات األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، و وال�ع�ب ال���مات األخ��،  و��ع� أ��ااأل��اف ���  -7

 وال���مات دون ال����ة، وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ة األخ��،واالتفاقات ال����ة األخ�� ال��ع�دة األ��اف،  ال����ة و��ام�ها،
وم���ع ق�اع األع�ال ال��اب، ��عات �مو  ،ال��اء وال����ات ال���م�ة ال�ول�ة، وال����ات غ�� ال���م�ة، وم���عات

�ال���ع ال���ل�جي أو ة، وال����ات ال�ی��ة، وم��لي الق�اعات ال���لة ، واألوسا� األكاد���عل�ي�الي، وال����ع الال الق�اعو 
إج�اء ح�ارات ��أن اإل�ار العال�ي لل���ع ت���� إلى  ،اآلخ��� وأص�اب ال��ل�ة ،ع��ما���� ا، وال�� ال�ي تع��� عل�ه

�عل�مات في االتفا��ة وال�سائل ، و�تاحة ن�ائج ه�ه ال��ارات م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 ال��اس�ة األخ��؛

، واألمانة وال����ات األخ�� ذات ال�لة لل����� م� إج�اء ع�ل�ة م�ا��ة �ال���رة ال�ق�مة لأل��افی�ح�  -8
و���  2020،1م� أجل إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام وم��ازنة ب�� ال����� لالع��ارات ال���ان�ة 

أل��اف، واألمانة وال����ات األخ�� ذات ال�لة على م�اعاة ه�ه ال���رة في ع�ل�اتها ال�ع��ة �اإل�ار العال�ي لل���ع ا
 ؛2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

األ��اف، وال���مات األخ��، وج��ع ال����ات ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة، ��ا في ذل� ی�ع�  -9
ع�� ت���� اج��اعات وم�اورات ت�عل� �ال���ع  ،وال��اب ���عات ال��ل�ة، وال��اء، وال�ع�ب األصل�ة وال�الق�اع ال�اص

ل����� إج�اء م�اق�ات ��أن م���ة في دورات أو م�احات ال��� إلى ، وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةوو�ائف  ال���ل�جي
 ؛2020إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

ال���مات األخ��، وج��ع ال����ات ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة  و���عفقا لق�راتها، األ��اف، و  ��� -10
القادر�� على تق��� م�اه�ات مال�ة في ال��ق�� ال��اس� وغ�� ذل� م� ال�ع� لع�ل�ة إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي 

��أن ه�ه أو م�اض���ة أو إقل���ة، أو ق�ا��ة  ، ��ا في ذل� م� خالل ع�ض اس��افة م�اورات عال��ة،2020ل�ا �ع� عام 
 الق��ة، إلى أن تق�م ب�ل�؛

إلى ال��� في أن تق�م �إع�اد، ح���ا �الئ�  ، ف�د�ا أو في ت�الفات،ال���مات األخ�� و األ��اف  ی�ع�  -11
وتع�ز  ة لالتفا��ة،ال�الثه�اف األت�ق�� ت�ه� في ال�ي لل���ع ال���ل�جي  ال��اماتال��اق ال���ي وعلى أساس ��عي، 

عال�ي إ�ار وت�ه� في االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي، وت��� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 
عام ت�ق�� رؤ�ة ب��ائج الع�ل�ة إلع�اد ه�ا اإل�ار، وال��اه�ة في  خاللدون اإل، 2020فعال لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ووسائل أخ��؛ ل��اماتال�عل�مات ��أن ه�ه اال ت�ادلو  ،ال���ل�جيل���ع ل 2050
ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وج��ع ال����ات وأص�اب ال��ل�ة ذو� ال�لة ��ا في ذل�  ���ع  12

�اف، ال��امات ال���ع ال���ل�جي ال�ي ���� أن الق�اع ال�اص إلى ال��� في إع�اد، ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ�
خ�ة ع�ل ش�م ال��خ  فيو�تاحة ه�ه ال�عل�مات ���اه�ة  2020ت�ه� في إ�ار عال�ي فعال لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  2إلى ب���� م� أجل ال���عة وال�اس؛
ال���ل�جي على م���� رؤساء  ال����ة العامة لألم� ال����ة إلى عق� ق�ة ر��عة ال����� لل���عی�ع�   -13

به�ف تع��� ال��انة ال��اس�ة لل���ع ال���ل�جي وم�اه��ه في خ�ة ال����ة ال����امة  2020رؤساء ال���مات في عام /ال�ول
 ؛2020في إع�اد إ�ار عال�ي ق�� لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام و  20303لعام 

                                                 
1 CBD/COP/14/9/Add.1 و CBD/COP/14/INF/15 وCBD/COP/14/INF/21. 
2 en.pdf-china-to-egypt-agenda-action-14/annoucement/nature-https://www.cbd.int/cop/cop  
  .2015أیل�ل /س����� 25ال��رخ  70/1ق�ار ال����ة العامة  3

https://www.cbd.int/cop/cop
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الف�ص لل��ار�ة اإلقل���ة ر��عة ال����� في الع�ل�ة ال������ة لإل�ار  األ��اف على اس���اف ���ع  -14

  ؛2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 2030أن للع�ی� م� األه�اف ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي في إ�ار خ�ة ال����ة ال����امة لعام �الح�  -15

�ة ت�ج�ه ان��اه ال����ة العامة لألم� ال����ة إلى الع�ل�ة ال������ة األم��ة ال��ف��و��ل� إلى ، 2020نقا�ا نهائ�ة في عام 
 ؛2020لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

ها ال�ال� والع���� �اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة أن ت�اه� في اج��اع��ل� إلى  -16
وفي دع� الع�ل ال�� ���لع �ه الف��� ، 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ي للعال�إل�ار اافي إع�اد وال�ا�ع والع���� 

 ؛ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات

في اج��اعه واألح�ام ال���لة بها، ) �(8ل�ادة ال���� لالف��� العامل ال�ف��ح الع���ة  إلى ��ل� -17
�قل���ة، واالس���ام ال�أل�ف ال����ام وم�اه�ة الع�ل ق�م ت�ص�ات ����ص ال�ور ال����ل لل�عارف ال�أن  ،ال�اد� ع��

لع�ل ال�� ل، دع�ا 2020ال��اعي لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
 ؛���لع �ه الف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات

اله��ة الف���ة لل��ف��، في اج��اعها ال�ال�، أن ت�اه� في إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي  ��ل� إلى - 18
 وأن ت��له �ع�اص� ت�عل� ب�سائل دع� واس�ع�اض ال��ف��؛ الف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات،، ال�� أع�ه 2020ل�ا �ع� عام 

م���ا م� اإلرشادات ��أن ع�اص�  االعامل ال�ف��ح الع���ة أن �ق�مإلى ال�ئ���� ال��ار��� للف��� ��ل�  -19
له��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة اس���لع �ه ال��  2020إل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام الع�ل إلع�اد ا

لف��� العامل ال�ف��ح اال�ال� و  هاج��اعفي ال��ف�� له��ة الف���ة لا، و ���ال�ال� والع���� وال�ا�ع والع�في اج��اع�ها  وال����ل�ج�ة
مع  اتن�ائج ه�ه االج��اع اال�اد� ع��، وأن ی�م� هاج��اعفي  ة بها�لواألح�ام ال�� )�(�8ادة ال���� للالع���ة 

ت����ه به�ف تق��� ال���وع ال�هائي لإل�ار إلى م�ت�� األ��اف في  االع��ارات األخ�� في م��وعه لإل�ار، وأن ی�اصال
 اج��اعه ال�ام� ع��؛

األم��ة ال��ف���ة أن ت�ود ال�ئ���� ال��ار��� للف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات  ��ل� إلى -20
أق�ب وق� م��� �ع�ض عام لل�ق�رات  وم���ي م�ت�� األ��اف واله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في

 ؛2020ال�ع���ة في االج��اع ال�ا�ع ع�� ل��ت�� األ��اف ذات ال�لة �إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 .�عل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ةال��عل� � �14/20ال�ق�ر ���� عل�ا  -21

  ال��ف� األول
  2020ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ع�ل�ة ال����� لإل�

، اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 2020في عام  �ع��� م�ت�� األ��اف، في اج��اعه ال�ام� ع��س - 1
وق�م إرشادات ��أن  2020لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  ال�ال�ة لع�ل�ة ال����� 13/1وح�د ال�ق�ر  2020.4

                                                 
ف العامل في ه�ه ال�ث�قة دون اإلخالل ��ق�ر ���ر ع� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، أو م�ت�� األ��ا" اإل�ار"���ع�ل م��لح  4

على كاج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة أو م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل 
�ة لل���ع ال���ل�جي ال��ارد ال����ة وال�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���امها م� ح�� ال��ل ال�� س��� �ه م�ا�عة ال��ة االس��ات��

2011-2020.  
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ل�ئ���ة ��ادر االو  ، وت���� الع�ل، والع�ل�ة ال��اور�ة، وال�ثائ��ة��ه� خ�ائ�ها ال�ي ت�ع�� في م���عة م� ال��اد� ال

 .ل�عل�مات أدناهل

ال��ه��ة لع�ل�ة ال����� لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ال��ادئ ال��ج�ه�ة   -ألف 
 2020ل�ا �ع� عام 

وت���ش� �ال��اد� م�ل��ة لأل��اف،  2020ع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام س���ن ع�ل�ة إ  - 2
 :ال�ال�ة

�عل� ی���ا  5مع االع��اف ���اد� إعالن ر�� ��أن ال���ة وال����ةمع ��نها م�ل��ة لأل��اف،  – ت�ار��ة  )أ(
� س �ال��ار�ة، م� خالل  ��ا في ذل� ،ال��ار�ة الهادفة والفعالة ل�ل م� ی�غ� في ال��ار�ة في الع�ل�ة م�الع�ل�ة   ّ   ��� 

�ثائ� ال��اق�ة وال�ق��� تعق��ات وتعل�قات ��أن و�، االج��اعات ال�س��ةال��ار�ة في حلقات الع�ل وال��اورات ذات ال�لة، و 
  ؛وفقا لل��ام ال�اخلي لالتفا��ة ال�س��ة

لل���  تق��� آرائها م�ج��ع ال����عات وأص�اب ال��ل�ة في ت���� الع�ل�ة  ت�اع� ی��غي أن – جامعة  )ب(
 و���ل ذل� األ��اف، وال���ات ال���م�ة األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وم���ات األم� ال����ة. ف�ها

ت ال��ل�ة األخ��، واالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف األخ��، وال���مات دون ال����ة، وال��ن وال�ل�ا، و��ام�ها
 وم���ع ق�اع األع�الوال����ات غ�� ال���م�ة، وم���عات ال��اء، وم���عات ال��اب، وال����ات ال���م�ة ال�ول�ة، 

� األكاد���ة، وال����ات ال�ی��ة، وم��لي الق�اعات ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي وساوال����ع ال�الي، وال����ع العل�ي، واأل
و���غي ب�ل ال�ه�د الل��اس آراء م� �ائفة ع���ة م� . اب ال��ل�ة اآلخ���أو ال�ي تع��� عل�ه، وال��ا���� ع��ما، وأص�

  االتفا��ة وال��وت���ل��؛ت���ى ال����رات ال��رجة تقل���ا في أع�ال ال����رات، 
ع� ���� ال�مج ال����� لل����ر  ����ر ال���انيس���ن الع�ل�ة م�ا��ة لل – ال���اني لل����رم�ا��ة   )ج(

و���غي ب�ل ال�ه�د إلح�اث تق�م في ج�ع وت�ل�ل . ، والس��ا لل��اء وال��اتفي الع�ل�ة ال���اني وض�ان ال����ل ال��اس�
  6نات ال���ان�ة ال��اسة، ��ا في ذل� ال��انات ال��زعة ح�� ال���؛��اواس���ام ال
ل��ف��  ����ة واسعة ال��اق ل��ق�� ال���الت ال�ع�لة وال����امةالع�ل�ة م�ار�ة م���� س� – ت��ل�ة  )د(

�ة الالزمة ال�ي ت�ع� ���ح�� ی�� االع��اف �ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة �اع��ارها ال���ة ال، أه�اف االتفا��ة ال�الثة
وس��ع ال���ع ال���ل�جي، وحف�ه  .ال��� رفاهال���� ت�ق�� ال����ة ال����ة و ل� ���ن م�  �ا��ونهو  ،ال��اة على األرض

   ُ               في ل � خ�ة ال����ة واالس���ام ال����ام ل���ناته وال�قاس� العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة، 
  ؛، مع االع��اف �ال�وا�� ال�ه�ة ب�� ال���ع ال���ل�جي وال���ع ال�قافيال����امة

�  – شاملة  )ھ( ا�ا ذات ال�لة �ع�ل االتفا��ة م� تق��� تعق��ات ��أن ج��ع الق�الع�ل�ة            ّ   ی��غي أن ت�� 
األ�� ال�ول�ة األخ�� ذات  ال���انوتأخ� في و���غي له�ه الع�ل�ة أ��ا االس�فادة م� ج��ع ال�عل�مات ال��احة . ها��وت���ل�و 

  االس��ات���ات وال��� ذات ال�لة؛و ال�لة، 
ُ                                                ت�ف�� ت�� ك على ال��اق العال�ي ��أن ال���ع ال���ل�جي، مع الع�ل�ة على ی��غي أن تع�ل  – ت�ف���ة  )و(         

 ال�����  علىت مل��سة ال���ی� على ال�ع�ر �اإلل�اح ال��اسي وح�� ال��اكات ال��ع�دة أص�اب ال��ل�ة ل��ف�� إج�اءا
  ؛العال�يو واإلقل��ي ال���ي  �اتإلى ال���� ي ��لال

                                                 
  ).E.93.I.11: م���رات األم� ال����ة، رق� ال���عات( ب�نامج ع�ل األم� ال����ة م� ر��: ق�ة األرض: 21ج�ول أع�ال الق�ن األم� ال����ة،  5
 ال���ان�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ع��اراتم��وع ال���رة لأل��اف واألمانة وال����ات األخ�� ذات ال�لة ل����� ع�ل�ة م�ا��ة لال 6

 .CBD/COP/14/INF/21و CBD/COP/14/INF/15 و CBD/COP/14/9/Add.1في  و��د ق� ب�أ إع�اده 2020ل�ا �ع� عام 
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م�ئ�ة على  �2020ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام إلی��غي جعل الع�ل�ة إلع�اد ا – م�ئ�ة  )ز(

�عالم أك�� ع�د م��� ال�ع�� العال�ي ح�ى ���� وضع الع�ل�ة في ال��ة ال�ول�ة، وجعلها ذات صلة على ال����� ال���ي و 
  م� ال�اس بها؛

إلى أف�ل العل�م واألدلة ال��احة م� ن�� ال�عارف ذات الع�ل�ة ی��غي أن ت����  – قائ�ة على ال�عارف  )ح(
ف�ال وان��ا� ال��ا���� في العل�م، ال�لة، ��ا في ذل� العل�م ال�����ة واالج��ا��ة، وال�عارف ال��ل�ة وال�قل���ة واألصل�ة، 

  م� ت�ف�� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي و��وت���ل�ها ح�ى اآلن؛ �ل ال��ارسات وال�روس ال���فادةع� أف
م�  لل�ق�م ال���زت��ی�ات  ��ا في ذل� م� خالل ،م�ثقة ���ل واضحالع�ل�ة ی��غي أن ت��ن  – شفافة  )�(

 .اج��اعات اله��ات الف���ة�لى م�ت�� األ��اف، و م��� إلى ال�ئ���� ال��ار��� للف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات 
وف�ص  2020و���غي أ��ا اإل�الغ ����قة فعالة ع� ال�ق�م ال���ز في إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ال��ار�ة في الع�ل�ة؛
وت��ف�� م� ف�ص م�ار�ة  ، وت��ن فعالة م� ح�� ال��لفة،س����� الع�ل�ة إلى الع�ل�ات القائ�ة – فعالة  )�(

  اآلراء و��اء ال��اف� العام؛
س��عى الع�ل�ة إلى ت��ی� ال��ائل في م�حلة م���ة ل���� م� ال��ض�ح،  – م�جهة ن�� ت�ق�� ال��ائج  )ك(

ع ال����لة، مال�اق��ة وس��� إش�اك ال���اء وأص�اب ال��ل�ة ال�ع���� ل�عال�ة الق�ا�ا وال�ل�ل . وال��اق�ة واالس���اف
  ؛2020- 2011االس�عانة �ال��ارب في ت�ف�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

في ب�اء ل��اع�  ����قة م���رة 2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  س��� إع�اد – م���رة  )ل(
أو ال��ار�ة في /ال�ثائ� ذات ال�لة ووس���ن ه�اك ف�صة واسعة لل�ه���� �األم� في ال�عل�� على  .ت�اف� اآلراء وال�ل��ة

  ؛ال��اورات ذات ال�لة
س��� ت�ف�� الع�ل�ة ����قة م�نة لل���� مع ال��وف ال��غ��ة، وال���رات العال��ة ال��ی�ة،  – نةم�   )م(

 .ولالس�فادة م� الف�ص ال�اش�ة ال�ي س��ه� على م�� الف��ة ���ا ب�� ال�ورات وت�ق�� أف�ل اس���ام لل��ارد وال�عارف

  2020ا �ع� عام ت���� الع�ل لل����� لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�  -�اء 
، ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� 2020إن ال�فاوضات إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  - 3

ت�� ��ادة رئ����  م��سعامل ب�� ال�ورات األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، س��� إج�اؤها ب�اس�ة ف��� مف��ح الع���ة 
وت��هي الع�ل�ة ال�س��ة لل�فاوض ح�ل اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا . م�ار��� و���ف عل�ها م��� م�ت�� األ��اف

اج��اعي  ق�ل ب�اس�ة م�ت�� األ��اف وتأی��ه م� 2020اع��اد إ�ار عال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام � �2020ع� عام 
 .2020ل��وت���ل�� في اج��اعاته� في عام ا فيلأل��اف  اج��اع� ��األ��اف العامل م�ت��

م� م��لي األ��اف في االتفا��ة وال��وت���ل�� و���ن مف��حا العامل ب�� ال�ورات ف الف��� ال�ف��ح الع���ة لوس��أ - 4
ال����ة و��ام�ها،  ��مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وم���ات األم��لل��اق���، ��ا في ذل� م� ال

، وال����ات ال���م�ة وال��ن وال�ل�ات ال��ل�ة األخ��  واالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف األخ��، وال���مات دون ال����ة
ال��اب، وم���ع ق�اع األع�ال وال����ع ال�الي،  تال�ول�ة، وال����ات غ�� ال���م�ة، وم���عات ال��اء، وم���عا

ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي أو ال�ي تع��� واألوسا� األكاد���ة، وال����ات ال�ی��ة، وم��لي الق�اعات  ،ي����ع العل�الو 
 .وال��ا���� ع��ما، وأص�اب ال��ل�ة اآلخ���، عل�ه

وم� . س����ع م�ت�� على األقل في الف��ة ب�� ال�وراتالعامل ب�� ال�ورات وم� ال���قع أن الف��� ال�ف��ح الع���ة  - 5
وت��ل االع��ارات ل��ق�� اج��اعات الف��� . ���قع عق� اج��اعات إضا��ة إذا دع� ال��ورة إلى ذل�، ره�ا ب��اف� ال��اردال

؛ ع�ل�ة ت�اور�ة م��رة ��ا ��ه ال�فا�ة �أساس ل��اق�اتها ب�اءال�اجة إلى ) أ: (ما یليالعامل ب�� ال�ورات ال�ف��ح الع���ة 
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ت�اف� ال��اف� ال�الئ�ة ل��ار�ة الع�د ) ج(االج��اعات األخ�� ال�ق�رة في الف��ة ب�� ال�ورات؛  معالعالقة وت�ات� ت�ق�� ) ب(

واألم��ة ال��ف���ة، �ال��اور مع  العامل ب�� ال�ورات وس�ع� ال�ئ��ان ال��ار�ان للف��� ال�ف��ح الع���ة. ال���قع م� ال���و���
ع�اد إ  م� أجلفي أق�ب وق� م��� و�ان��ام  ب���ی�ه وس�ق�م�ن  �ئ���ةل��ول ال�م�ي لألن��ة الام��� م�ت�� األ��اف، 

 .، و�تاح�ه لأل��اف وأص�اب ال��ل�ة2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

س��� ت�ف��ها ب�اس�ة اله��ة  2020وع�اص� الع�ل ذات ال�لة �إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  - 6
) �(8ل�ادة ل ال�ف��ح الع���ة ال���� الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، واله��ة الف���ة لل��ف�� والف��� العامل
 .وع�ل الف��� ال�ف��ح الع���ة س���ن م�عاض�ا، مع ت��� اإلزدواج�ة في ال�ه�د

لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، واله��ة و�ال���ة لل��ائل ال�ي ل� ت��د �ع� م�اه�ة �ل م� اله��ة الف���ة  - 7
العامل  والف��� ال�ف��ح الع���ةواألح�ام ال���لة بها ) �(8ل�ادة ��� ل�ال�ف��ح الع���ة الالف���ة لل��ف�� والف��� العامل 

م�ت�� األ��اف رئ�� مع  ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�وراتللف���  � ال��ار����ئ���، ی��غي أن ی��� الب�� ال�ورات
إلس�اء ال���رة إلى ال���� ذ� �ل م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، واله��ة الف���ة لل��ف�� ورئ�� 
 .ج�اول أع�ال اج��اعات �ل م�ه� ����قة آن�ة وإلع�اد ال�ثائ� ذات ال�لةب��د م� أـ�ل ت��ی� ال�لة 

العامل ب�� ال�ورات ل����� اإل�ار العال�ي لل���ع ل��ار��� للف��� ال�ف��ح الع���ة وم� ال���قع أن ال�ئ���� ا - 8
وس��ش�ا ع�ل األمانة في . شه�ا م� إع�ادها 22س����ا وق�ا �ا��ا ل��ادة الع�ل�ة على م��  2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

م��� م�ت�� األ��اف ال��  اتم���ه�ا، في اج��اع���� أع�اء  ا���ف�هس��ارك ال�ئ��ان ال��ار�ان، و . ت���� الع�ل�ة
وس��ارك ال�ئ��ان ال��ار�ان أ��ا  .�2020ق�م �االش�اف على الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

رئ�� �ل م� اله��ة �اإلضافة إلى و . االج��اعات ذات ال�لة ل���� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في
الف���ة لل��ف�� واله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، ف�ال ع� رئاسة االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف، 

م��� م�ت�� األ��اف ��أن ال��ائل ال��علقة �إع�اد اإل�ار اج��اعات ��ف�ه� أع�اء ���� م���ه� في لل��ار�ة ن س��ع� 
 .2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العال�ي ل

مع  2020عى ال�ئ��ان ال��ار�ان إلى ض�ان االت�اق وال��امل لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �وس� - 9
، 2030الع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� القائ�ة أو القادمة، والس��ا ���ا ی�عل� �االت�اق وال��ان� مع خ�ة ال����ة ال����امة لعام 

، ة األ��اف األخ�� دوس���عان االتفاقات ال����ة ال��ع� 8.والع�ل�ات واأل�� واالس��ات���ات األخ�� ذات ال�لة 7اتفاق �ار��و 
و��ام�ها، والع�ل�ات األخ�� ذات  ��ا في ذل� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي واتفا��ات ر��، وال����ات ال�ول�ة األخ�� 

                                                 
  ).I-54113 ، رق� ال����لم���عة ال�عاه�اتاألم� ال����ة، (ال��ع�� ���ج� اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ  7
��ا� لل�� م� م�ا�� ال��ارث للف��ة ) أ(: ت��ل األم�لة له�ه االتفاقات 8 ِ                                   إ�ار س  ���ة لل�� م� م�ا�� ، ال�ع��� ���ج� م��� األم� ال�2030- 2015     

ال����ة ال��ی�ة، ال�ع���ة وال��ة ) ج(وأه�اف ت���� أث� ت�ه�ر األراضي، ال�ع���ة ���ج� اتفا��ة األم� ال����ة ل��اف�ة ال����،  )ب(ال��ارث، 
إلن�ان وال���� او��نامج ) ھ(وال�عاه�ة ال�ول�ة ��أن ال��ارد ال�راث�ة ال��ات�ة لألغ��ة وال�راعة، ) د(���ج� ب�نامج األم� ال����ة لل������ات ال����ة، 

واتفا��ة األم� ) و(، )ال��ن���( ���ة لل����ة والعل� وال�قافةواتفا��ة ال��اث العال�ي ال�ا�عة ل����ة األم� ال�� ال���� ال���� وش���ه ل����ات ال���
ال��ة ) ز(ال��� ال�ئ���ة ال�ع���ة ���ج� االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م� ق��ل /ال����ة لقان�ن ال��ار، ف�ال ع� االس��ات���ات

وال��ة االس��ات���ة ) �(، 2030-2017ألم� ال����ة االس��ات���ة للغا�ات للف��ة وخ�ة ا )ح(، 2023-2015االس��ات���ة لألن�اع ال�هاج�ة للف��ة 
          ّ                                       اتفا��ة االت �ار ال�ولي �أن�اع ال���انات وال��اتات ال�ع���ة ���ج�  2020-2008للف��ة وال�ؤ�ة االس��ات���ة ) �(، 2024-2016ال�ا�عة ل�ام�ار للف��ة 

 ،أد�� أ�ا�ا ل��� ال��ارد ال�ع���ة ���ج� ال��ت�� ال�ولي ال�ال� ال�ع�ي ب����ل ال����ةوخ�ة ع�ل ) ك( ،(CITES) ال���ة ال�ع�ضة لالنق�اض
 .لل��الال�ول�ة رؤ�ة ومه�ة ال��اكة ) م(، و)م�ار سام�ا(�ج�اءات الع�ل ال�ع�ل لل�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة و   )ل(
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وس����� الع�ل�ة إلى الع�ل . 2020إل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام اإع�اد فعال�ة في ع�ل�ة ال�لة على ال��ار�ة �

 .ال�ار� في إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها ل�ع��� ت�ف�� آل�ات ال�ع� واس�ع�اض ال��ف��

 الع�ل�ة ال��اور�ة  -ج�� 

م�اورات، م� خالل � �س��، العامل ب�� ال�ورات الع���ةعق� اإلرشادات م� ال�ئ���� ال��ار��� للف��� ال�ف��ح  -10
االن��ن�، وحلقات ع�ل عال��ة و�قل���ة  �الع�ل�ات ال��اس�ة، ��ا في ذل� على س��ل ال��ال ول�� ال��� م����ات لل��اق�ة ع�

ه�ه ال��اورات عل�ا و�تاح�ها ل�ي و���غي إتاحة ن�ائج . وال��اورات اإلقل���ة األول�ة ی��غي أن ت�� م���ا في الع�ل�ة. وم�اض���ة
 .ی��� ف�ها الف��� ال�ف��ح الع���ة العامل ب�� ال�ورات

على ال��ار�ة الفعالة ل���ع  2020وتع��� فعال�ة الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  -11
و��فة خاصة، ت��ع األ��اف . األ��اف في االتفا��ة وال��وت���ل��، ��ا في ذل� م� خالل تع��� ال��اورات ال����ة ال���ة

 :2020عال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �ا یلي، ع�� إع�اد اإل�ار الال��ام �على 

ة ل�قا� االت�ال ال�ا�عة لالتفا��ة وال��ت���ل�� وت���ع م�ار�ة نقا� االت�ال ال����ة فعالتع��� ال��ار�ة ال  )أ(
� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، ونقااألخ�� لالتفاقات والع�ل�ات ال�ول�ة واإلقل���ة األخ��، ��ا في ذل� االتفا��ات األخ�� 

  ؛الق�اعات األخ�� م��لي و �ة، �، م�ل م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال��و��ام�ها االت�ال في م���ات األم� ال����ة
  ة لل��اق��� وأص�اب ال��ل�ة؛فعالتع��� ال��ار�ة ال  )ب(
�عي إلى دع� ال��ار�ة ال���ة ل���ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� على ال������� ال���ي ودون لا  )ج(

م�ل ال�راعة  -  ، والق�اع ال�الي، والق�اعات اإلن�اج�ةوق�اع األع�ال�ي، ��ا في ذل� ال�ل�ات ال��ل�ة، وال��ن، ال��
���ة ال����ة، وال�اقة وال�ع�ی�، وال���ة ال����ة، وال��اعات ال����ل�ة الوال��اجة وم�ای� األس�اك وال��احة، وال��ة، و 

��ا���� وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال�اء، وال��اب، واألوسا� األكاد���ة، و وال����ع ال��ني، وم���ات ال� -  وال��ه��
 .ال��ل�ة

 ال�ثائ�  -دال 

ووث�قة  .2019كان�ن ال�اني /س��� إتاحة وث�قة م�اق�ة أول�ة تل�� وت�لل اآلراء األول�ة لأل��اف وال��اق��� في ی�ای� -12
ال��اق�ة األول�ة ه�ه، وال�عق��ات الالحقة عل�ها م� األ��اف وال��اق��� وأص�اب ال��ل�ة، س��� ت����ها ��ل� ����قة 
ت��ار�ة، مع االس�عانة ���اورات وم�خالت وع�ل�ات اس�ع�اض م��لفة، تق�م األساس لل�ثائ� ال�ي س��� ال��� ف�ها في الف��ة 

 :ما یلي ل��اق�ةائ� األساس وس�ق�م ال�ث. ب�� ال�ورات

  ؛2020م�� وع�اص� و���ل اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   )أ(
���دة زم��ا، وما والاالع��ارات ذات ال�لة �األه�اف ال���حة، وال�اق��ة، و�ن أم��، القابلة لل��اس،   )ب(

  إع�ادها ����قة م��قة؛��اح�ها م� م�ش�ات، وأ�� لإل�الغ وال�ص� وخ��� أساس ی�� 
�الغ ال���ي في مة اإلءآل�ات ل�ص� واس�ع�اض ال��ف��، ��ا في ذل� م� خالل اس���ام ال��ش�ات وم�ا  )ج(

  إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها؛
  ؛�رات وح�� ال��اردج�ا، و��اء القوسائل ل�ع��� س�ل ال��ف�� وآل�ات ال��ف��، ��ا في ذل� نقل ال����ل�   )د(
  ؛الل��امات ال����ةل ال����ل وال��ائ� ال����لة ال�ور  )ھ(
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، وخ�ة ال����ة 2050اإلرت�از العل�ي ل��اق وم�� اإلج�اءات الالزمة إلح�اث ال�ق�م ن�� رؤ�ة عام   )و(

  ؛وال�غ�� ال����ليولع�� ات�اه فق�ان ال���ع ال���ل�جي  9وأه�اف ال����ة ال����امة، واتفاق �ار�� 2030ال����امة لعام 
االت�اهات العال��ة األخ�� ال�ي ���� أن ت�ث� على ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة في العق�د القادمة   )ز(

واالت�اهات ال���غ�ا��ة وات�اهات وأن�ا� االس�هالك، وال����ات ال�ئ���ة لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال���رات ال����ل�ج�ة، 
  ق��اد�ة األخ��؛اله��ة وال���رات االج��ا��ة اال

  ؛2020  ُ                                                                                              ال� هج ل�ع��� ال�غ�� ال����لي وال��ق�� األك�� �فاءة لل��ائج اإل��اب�ة لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   )ح(
    ُ                                  ال� هج، واآلثار والف�ص ل�ع��� ال�ع���؛  )�(
    ُ                                ال� هج ل�ع��� ال��اواة ب�� ال�����؛  )�(
ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� خ�ارات �ع��� ال��ان� وال�عاون ���ا ب�� االتفا��ات ال�سائل ل  )ك(

ل�ع��� أوجه ال�آزر ��أن اإل�الغ ال���ي ���ا ب�� االتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، واتفا��ات ر�� وأه�اف ال����ة 
  .ال����امة

 ل�ئ���ة لل�عل�مات��ادر اال  - هاء

وفي  2020في إع�اد ال�ثائ� ذات ال�لة �ع�ل�ة ما �ع� عام ���ا یلي ال��ادر ال�ئ���ة لل�عل�مات ال�ي س�����م  -13
 :إرشاد األن��ة ال��ف�ة

  ؛وم� أص�اب ال��ل�ةفي االتفا��ة وال��وت���ل��، وال��اق��� م�خالت وتق���ات م� األ��اف   )أ(
  التفا��ة و��وت���ل�ها؛إلى اال�قار�� ال����ة   )ب(
  �ع ال���ل�جي؛االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل��  )ج(
االج��اع ال�ال� ل��ت�� األ��اف العامل  ال�� أج�اه ن�ائج تق��� واس�ع�اض فعال�ة ب�وت���ل ناغ��ا   )د(

  10كاج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا؛
ال�� ل���ه االس��ات���ة  م���ف ال��ةلفعال�ة ب�وت���ل ق��اج�ة وتق���  ال��ائج م� ثال� تق��� واس�ع�اض  )ھ(

  11ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة؛ �اسعاالج��اع ال أج�اه 
  ؛14/22ح�� ال��ارد على ال��� ال����ص عل�ه في ال�ق�ر في م�ال ال��ائج م� الع�ل   )و(
لل���ع ال��قعات ال��ل�ة واإلص�ار ال�اني م�  ن��ة ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جياإلص�ار ال�ام� م�   )ز(
  ؛��أن ت�ف�� االس��ات���ة العال��ة ل�ف� ال��اتات وال�قار�� ذات ال�لةوال�قار��  ال���ل�جي

  ؛2020-2015اس�ع�اض ت�ف�� خ�ة االع��ارات ال���ان�ة   )ح(
 ال�ق���ات العال��ة واإلقل���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات ال��اض���ة ال�����لة  )�(

األخ�� وتقار��ه  (IPBES) للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةلل���� ال���مي ال�ولي 
  ؛ذات ال�لة

                                                 
  ).I-54113 ، رق� ال����لم���عة ال�عاه�اتاألم� ال����ة، ( ال��ع�� ���ج� اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ 9

10 CBD/NP/MOP/DEC/3/1.  
11 CBD/CP/MOP/DEC/9/3.  
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واإلص�ار  ،ال�ق���ات م� الع�ل�ات األخ�� ذات ال�لة، م� ق��ل اله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ��أن تغ�� ال��اخ  )�(

  وال�ق���ات ال����ة ودون اإلقل���ة ذات ال�لة؛ العال��ة لل���ةال��قعات ال�ادس ل���ة 
�عل�مات م� االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي واتفا��ات ر�� وغ��ها م� ال����ات ذات ال  )ك(

ت���ات ذات ال�لة ال�لة، ��ا في ذل� ال�قار�� ال����ة ذات ال�لة لالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف األخ��، واالس��ا
  ال�ع���ة م� االتفا��ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي؛

لعال�ي �ق��� االاالس�ع�اضات ال����ة ال����ة لل����� ال��اسي ال���ع ال����� ال�ع�ي �ال����ة ال����امة و   )ل(
  12؛2019 لعام ل����ة ال����امةل

  ��ش�ات ال���ع ال���ل�جي؛� ال�ع��ة��اكة خالل ال�ق�مة م� ال�عل�مات ال  )م(
ال��لفات ذات ال�لة ال�ي اس�ع�ضها ال���اء وال�قار�� األخ�� ذات ال�لة، ��ا في ذل� تقار�� ع�   )ن(

  لي، ف�ال ع� معل�مات م� ن�� ال�عارف األخ��؛�� ال��� ان�قاالت ال���، و�دارة االن�قال وال�غ�
األ��اف واالج��اع ال�اسع  ��ت��االج��اع ال�ا�ع ع�� لي م� ال�����ات واألح�اث فوال���جات ال��ائج   )س(

ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ال� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 
وم���� ق�اع األع�ال  14لعل�مام���� و  13الق�ة ال�زار�ة األف����ة لل���ع ال���ل�جي،��ا في ذل�  لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا،

  17والق�ة العال��ة ال�ادسة لل���ع ال���ل�جي لل���مات ال��ل�ة ودون ال����ة؛ 16وق�ة ال���عة وال�قافة 15وال���ع ال���ل�جي
م�ادر ال�عل�مات األخ��، ال�ي ت�عل� �ال�وا�� األوسع ن�اقا ب�� ال���ع ال���ل�جي والع�ل�ات ال������ة   )ع(

ل��ق�� ال����ة ال����امة داخل ال��ود وال��اعة ال�ال�ة و ق��اد�ة األخ��، والس��ا ت��ل الق�اعات االق��اد�ة واال
أ� األم� الغ�ائي وال���ي، وال��ة، وال��ن وال����ة ال����ة، واالب��ار في م�ال األع�ال ال��ار�ة، (اإل���ل�ج�ة لل���� 

  ؛)���ام��، وال��اه واالس���ام الفعال لل��ارد، على س��ل ال��ال ول�� ال���وال����ل�ج�ا، واالس�هالك واإلن�اج ال�
  وتقار�� ال�ق��� األخ�� ال�ي أع�تها م���ة األغ��ة وال�راعة لألم� ال����ة؛ حالة ال�قار�� العال��ة  )ف(
 21/5و 21/1 ال����ل�ج�ة�ي اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة و ��ص�الع�ل ال��ل�لي ال�� أع� وفقا ل  )ص(

  :و���ل ذل� الع�ل ال��ل�لي ��أن ما یلي. ل��ت�� األ��اف 14/35 وال�ق�ر
في ت�ف��  2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام ال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وأه�اف ال����ة ال����امة ودور   )1(

  ؛وافع وراء فق�ان ال���ع ال���ل�جيل�عال�ة ال� ت�����ةب��ة 
 ،2020-2011ها وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي �ال�روس ال���فادة م� ت�ف�� االتفا��ة و��وت���ل  )2(

  ف�ص واالح��اجات م� ب�اء الق�رات؛ال��ا في ذل� ما حقق�ه م� ن�اح وواجه�ه م� ت���ات و 
  أ��ي لل���ع ال���ل�جي؛ أه�اف األس�اب ال����لة ل��ای� م����ات ال�ق�م ص�ب ت�ق��  )3(
 ل��ق�� رؤ�ةال����لي الالزم  غ��خ�ارات ال��اسات وال��ص�ات في إ�ار االتفا��ة ال�ي ���� أن ت�ع� ال�  )4(

  ؛2030لعام  ل����ة ال����امةا خ�ة                  ُ              لل���ع ال���ل�جي وت �ه� في ت�ف��  2050 عام

                                                 
 .83، ال��ف�، الفق�ة "2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام : ت���ل عال��ا"ال�ع��ن  2015أیل�ل /س����� 25ال��رخ  70/1ق�ار ال����ة العامة  12
13 https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14-afr-hls.  
14 https://www.cbd.int/conferences/2018/parallel-meetings/science-forum.  
15 https://www.cbd.int/business/meetings-events/2018/default.shtml.  
16 CBD/COP/14/INF/46.  
17 https://cbc.iclei.org/event/6thbiodiversitysummit/.  

https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14-afr-hls
https://www.cbd.int/conferences/2018/parallel-meetings/science-forum
https://www.cbd.int/business/meetings-events/2018/default.shtml
https://cbc.iclei.org/event/6thbiodiversitysummit/
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�ل ال�ي ���� بها لالتفا��ات األخ��   )5( ُ                                  ال�  وغ�� ذل� م�  األخ��، �ال���ع ال���ل�جي، واتفا��ات ر�� ال��علقة  

 2020العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ت�اه� في اإل�ار أن  ذات ال�لة ات ال�ول�ةات واالتفاق�االتفا�
  ؛لل���ع ال���ل�جي 2050عام ورؤ�ة 

ال��قعات ال��ل�ة ال�عارف ال�قل���ة وال�عل�مات األخ�� م� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، م�ل   )6(
  .لل���ع ال���ل�جي

 ل وال����ةت�ااال   -هاء 

ال��ار�ة �� �ع� ب، س�ق�م األمانة 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ع�� ت�ف�� الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي ل -14
االج��اعات االس��ات���ة ال�ئ���ة، ��ا في ذل� ال����عات ذات ال�لة وأص�اب ال��ل�ة في في ر��عة ال����� ال��اس�ة 

 .أوسع ن�اقاف�ال ع� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي على ن��  ،2020ز�ادة ال����ة �الع�ل�ة ل�ا �ع� عام 

ات�ال وت���ة م�ع�ما �اس��ات���ة  2020الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ت�ف�� ��ن �وس -15
، أع�تها األمانة �ال��ار�ة مع ال����ات األخ�� وفقا ال����ةو الت�ال إج�اءات ل � على�� س��ة، ��ار�بام��اسقة وشاملة و 

. و��اء ال�خ� لل��ف�� ،وت��ع على ال��ار�ة الفعالة س��ات���ة االت�ال س�ع�ز ال����ة �الع�ل�ة،وا .14/26و 13/2لل�ق�ر�� 
، ��ا في ذل� م� خالل 2020وس��اح �ان��ام معل�مات ع� حالة إع�اد وم���� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 .خ�� آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات ال�ا�عة لالتفا��ة ووسائل أ

وس��� تأس�� ف��� ر��ع ال����� ل��ادة ال����ة �الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  -16
��ع أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� في إع�اد م� ج وس��لف ه�ا الف��� ��هام ل�ع��� وت���ع ال��ار�ة وال��اه�ات. 2020

، مع االس�فادة م� ال��ارد ل�ع� إع�اده، وال�ص�ل إلى الق�اعات و�ش�اكها، 2020م اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عا
وس���ل الف��� أ��ال س�اس��� ل��ادة . ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال����ع ال��ني واألع�ال ال��ار�ة

 .2020عام ����ة �الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� ال

 اتال���ل�ات م� ال��ارد والل�ج���  - زا� 

أن  حون���ة ل�ل�، م� ال��ج. 2020إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام س�ق�م األمانة ال�ع� لع�ل�ة  -17
وفقا لل�ق�ر  ال�ال�ةوس��ف� األمانة ال�سائل . 2020األمانة إلى إعادة ت���� �ع� ق�راتها ل�ع� الع�ل�ة ل�ا �ع� عام ت��اج 

14/37.  
_________ 


