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  وال�ق��ة وال����ل�ج�ة اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
  والع��ون  ل��ا

  2019ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-25 ، ���ا،
  م� ج�ول األع�ال

مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةت�ص�ة 
إرشاد قاع�ة األدلة العل��ة وال�ق��ة لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

  ¤اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةإن 

  ،14/34و 14/1، وال�ق�ر�� 21/1ال��ص�ة إذ ت��� إلى 
ل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةع� اب�ق��� ال�ق��� العال�ي  �ح�ت - 

ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
اله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخال�ادرة ع� �ال�قار�� ال�اصة           ً ت�ح� أ��ا   - 

ة�ال��ا� ال���ة م����ات ما ق�ل ح�ارة أعلى م��رجة لاالح��ار العال�ي 
والغالف ال�ل��� في م�اخ م�غ�� اتال���� ��أن، و على ال�ع�� العال�ين�عاثات غازات ال�ف��ة 

واألم� الغ�ائي ،واإلدارة ال����امة لألراضي ،األراضي �ه�روت 

�ال�عل�مات ال�ق�مة في م���ة األم��ة ال��ف���ة،        ً  ت��� عل�ا   - 
وال�ق���ات األخ�� ن��ة عامة على ن�ائج ال�ق��� العال�ي   )

وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات األخ�� ذات ال�لة، واآلثار ال��علقة �ع�ل 
  ؛2020عام االتفا��ة واإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� 

ال�عل�مات األخ�� ع� قاع�ة األدلة لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   )ب
فق�ان ال���ع ال���ل�جي، م���ات  ل�عال�ةعاجلة ال ال�اجةعلى  ت��د - 

ل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةا تق��� ال�ق��� العال�ي ع�األراضي، ����قة م��املة، ت���ا مع ن�ائج 
ل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج

                                         
ecosystem-biodiversity-report-assessment-net/global.ipbes.https://www

net/assessment.https://ipbes  
CBD/SBSTTA/23/2 و�ضافاتها.  
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1 -
ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

2 -
االح��ار العال�ي 

ن�عاثات غازات ال�ف��ة ال
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 األرض�ة؛
3 -
)أ(

وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�ق���ات األخ�� ذات ال�لة، واآلثار ال��علقة �ع�ل 
االتفا��ة واإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� 

ب(
4 -

األراضي، ����قة م��املة، ت���ا مع ن�ائج 
ل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�جا

 ؛2050
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م�ألة ذات  2020ال���مات إلى أن ت�عل م� إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  ت�ع� - 5

 واضح لإلج�اءات الالزمة؛ ت�ز�ععال�ة في ج��ع ال�زارات وال��االت وال��ات� ف�ها مع  ول��ةأ
 فيتغ���ات  إج�اء ���لل��� في ان��ام مع ال���عة ل م�اراتأح� الع�اص� ال�ئ���ة في ت���� أن �    ّ تق�   - 6

مع ض�ان ال��ف�� ال�امل لأله�اف ال�الثة ال��� ال�ال�ة واالق��اد�ة العال��ة ن�� اق��اد م���ام على ال�ع�� العال�ي، 
 ؛لالتفا��ة

ال�ئ���� ال��ار��� للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا ت�ل� إلى  - 7
�ع�� االع��ار ع�� إع�اد وثائ� أعاله  3إلى  1ال�عل�مات ال��ار إل�ها في الفق�ات م� األم��ة ال��ف���ة أخ� و  �2020ع� عام 

مع م�اعاة ال�عل�قات ال�ي ق�م�ها األ��اف في االج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل���رة  ،االج��اع ال�اني للف��� العامل
  الف��� العامل إلى ال��� في ه�ه ال�عل�مات في م�اوالته؛ �ع�تو العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة؛

8 - � الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�  ال�� ق�مهال�ل� � ُ  ّ  ت �� 
م��دة  أه�افم��دة، و  غا�ات ت��ی� ��أن ب�ضع إرشاداتع�اص� ت�عل�  ���قتم� أجل في اج��اعه األول  2020عام 

�����ات ذات صلة  ، وم�ش�ات، وخ��� أساس، وأ�� رص�(SMART) وقابلة لل��اس ود��قة وواق��ة وم��دة ال��ة ال�م��ة
ال�ئ���� ال��ار���  ت�ل� إلىو ،في ن�اق األه�اف ال�الثة لالتفا��ة ،م� أجل ت�ق�� تغ��� ت���لي ،فق�ان ال���ع ال���ل�جي

ع�� إع�اد  في االع��ارال�ال�ة  ال��ص�ة���ف� الال�عل�مات ال�اردة في  أخ� ةال��ف��� ةع���ة واألم���ف��ح الالللف��� العامل 
  ؛للف��� العامل ال�ثائ�

�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا الال�ئ���� ال��ار��� للف��� العامل �ل� إلى ت - 9
والع�ل�ات ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لة م� أجل ات االتفاقال��علقة �ال���ع ال���ل�جي و االتفا��ات  ال��اور مع �2020ع� عام 

  ؛2020م�اعاة معل�ماتها العل��ة وال�ق��ة في إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ال��اكة ال�ع��ة ���ش�ات ال���ع ال���ل�جي،  وت�ع�ال�ق�مة ع� ال��ش�ات،  4ب�ثائ� ال�عل�مات ت��� عل�ا -10

وم���ة ال�عاون وال����ة في ال���ان االق��اد� واله��ات األخ�� ذات ال�لة إلى االس���ار في تق��� ال�عل�مات ل�ع� ع�ل�ة 
 ؛2020إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

أراء، وخاصة ع� تل��� ��ات م����ة م� األ��اف واآلخ��� تق� ت�ع� إلى أناألم��ة ال��ف���ة  ت�ل� إلى -11
وتع��� ال���ع  األن�اعحف� ال���ع ال���ل�جي و��ل� ع�  نفق�ا����ات األه�اف ال����ة، وال��ش�ات وخ��� األساس ال��علقة �

ال���ل�جي ع�� الق�اعات، وت���ع اآلراء و�تاح�ها ل��� الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع 
في اج��اعاته القادمة ول��� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اعها  2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ؛ع����ال�ا�ع وال
�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا الال�ئ���� ال��ار��� للف��� العامل  �ل� إلىت -12

معل�مات ع� م�� ت�اف�  ،ال�اني للف��� العامل لالج��اعإع�اد ال�ثائ�  ع�� ،�اة أن ی�رجال��ف��� ةواألم�� �2020ع� عام 
 ل���ع ال���ل�جي؛لعال�ي لإل�ار ال ال���وع األوليفي  ال��رجة ال��علقة �األه�افال��ش�ات 

ع� وث�قة م� جان� األ��اف وأص�اب ال��ل�ة  ���اءق�م الس�ع�اض التأن األم��ة ال��ف���ة  ت�ل� إلى -13
ل���ع لعال�ي ل�ار ااإل ع�ادإل ال��ارد ال��علقة �ال���ات وال��ش�ات: لل���ع ال���ل�جي ه�اف العال��ة وال����ةلألم�ش�ات "

، و  5،"2020 عام ال���ل�جي ل�ا �ع�  ،��ش�ات ال���ع ال���ل�جيال�ع��ة ���اكة ال�ال�عاون مع األع�اء اآلخ��� في    ُ  ّ   أن ت ع� 
اإلسهامات ال�ق�مة  إلى ه�ه ال�عل�مات و��ل�س��اد إلى االمع و  ،س���ام ال��ش�ات في ال�قار�� ال����ة ال�ادسةال      ً ت�ل�ال  

                                                 
4 CBD/SBSTTA/23/INF/3  وINF/4  
5 CBD/SBSTTA/23/INF/4  
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وث�قة ت��د  أن تع� ،CBD/SBSTTA/23/INF/3ال�ث�قة ��ا في ذل�  6،وال�عل�مات األخ�� ذات ال�لةالس�ع�اض ال���اء 
ال�غ���ات في  �ص�لال�الئ�ة �سائل الوال��ار�خ ال��ج��ة، وغ��ها م�  ،وخ��� األساس ،ن�اق ال��ش�ات ال�ال�ة ذات ال�لة

ل���ع العال�ي لرص� لإل�ار إل�ار ل�� م�ل ه�ه الف��ات، و  ال���ع ال���ل�جي، وم�ش�ات الف��ات، وع�� االق��اء، خ�ارات
�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع الللف��� العامل ن�ائج االج��اع ال�اني  م�اعاةمع  ،2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
له��ة الف���ة لج��اع ال�ا�ع والع���� م�ع� ال ی��اوز س�ة أساب�ع ق�ل اال ال�ث�قة في أن ت��رو  ،2020ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ؛ل�ي ت��� ف�ها لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
، ��ا في ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ن��ة �ال�ق�م ال���ز في إع�اد اإلص�ار ال�ام� م�        ً  ت��� عل�ا   -14

  ؛��ق�ر� ال��اساتال�اص  هم�ج� ذل� ال���وع األول و 
على ال��ار�ة في ال�ع���� ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وال���اء  وت�ع�، األ��افت��  -15

  ؛ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ن��ةلإلص�ار ال�ام� م� ع�ل�ة اس�ع�اض ال���اء 
ال��ج� ال�اص م��وع وت���ح ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي  ن��ةاألم��ة ال��ف���ة اس���ال ت�ل� إلى  -16

الع���� لله��ة الف���ة ، في ض�ء ال�عل�قات ال�ق�مة في االج��اع ال�ال� و 14/35و 13/29لل�ق�ر��      ً ��قا   ،��ق�ر� ال��اسات
لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، و��ل� اإلسهامات ال�ق�مة م� األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة 

  ع�ل�ة اس�ع�اض ال���اء؛م� خالل  ال�ع����وال���اء 
  ال��ف���ة على ال��ام ب�ل�؛األ��اف ال�ي ل� تق�م �ع� تقار��ها ال����ة ال�ادسة إلى األم��ة ت��  -17
إج�اء ت�ل�ل شامل لل�عل�مات ال�اردة في ال�قار�� ال����ة ال�ادسة واس���ام ه�ه  األم��ة ال��ف���ةت�ل� إلى  -18
  ؛ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ن��ةاس���ال ل�� ال�عل�مات 

وال��ل�ة ال����ة ل����ان�ا الع��ى وأی�ل��ا االت�اد األورو�ي، وال�ا�ان ���ا، و �ال�ع� ال�الي ال�ق�م م� ت�ح�  -19
ل��ت��  14/35 و�ذ ت��� إلى ال�ق�ر؛ ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ن��ةال��ال�ة إلع�اد اإلص�ار ال�ام� م� 

األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة القادرة على تق��� م�اه�ات مال�ة في ال�ق� ال��اس� إلى ت�ع� األ��اف، 
وم���اته ذات ال�لة، ��ا  ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي ن��ةال��ام ب�ل� م� أجل إع�اد و�ن�اج اإلص�ار ال�ام� م� 

  ؛�ة إلع�ادهی��اشى مع خ�ة الع�ل وتق�ی�ات ال���ان�ة ال���
  :على غ�ار ما یلي                                                   ً �أن �ع��� م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع�� مق�را   �صيت -20

  إن م�ت�� األ��اف،
ال�ادر ع� ال����  ل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةع� اب�ق��� ال�ق��� العال�ي ی�ح�   - 1

وال�ق���ات اإلقل���ة  7ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
  وال��اض���ة ذات ال�لة؛

آثار ��أن  اله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخال�ادرة ع�  �ال�قار�� ال�اصة ی�ح�  - 2
ذات  ��اراتالو  درجة م���ة ��1.5ق�ار  ة�ال��ا� ال���ة م����ات ما ق�ل ح�ارة أعلى م��رجة لاالح��ار العال�ي 

 ��أنو  ،والغالف ال�ل��� في م�اخ م�غ�� اتال���� ��أن، و على ال�ع�� العال�ين�عاثات غازات ال�ف��ة ال ال�لة

                                                 
سبیل المثال ولیس الحصر، الوثائق المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة أو التي أعدت لغرضھا، وبمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان  على��ا في س��ل  6

في أق�ام ة وتل� ال�ارداالقتصادي، والشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، 
  .ال�ثائ� ذات ال�لة ال�ي أع�ت لالج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة

7 services-ecosystem-biodiversity-ortrep-assessment-net/global.ipbes.https://www  
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وت�فقات غازات ال�ف��ة في  ،واألم� الغ�ائي ،واإلدارة ال����امة لألراضي ،األراضي �ه�روت ،ال����و  ،تغ�� ال��اخ

  ؛ال��� اإل���ل�ج�ة األرض�ة
 على ال��� فق�ان ال���ع ال���ل�جي م���اتل�عال�ة ات�اذ إج�اءات عاجلة األ��اف على ���   - 3[

ال��� �� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات لل�� ال�ق��� العال�يال���د في 
 قائ�ةم� خالل ت�ف�� ال��اب�� الس�اء ����قة م��املة  ،األراضي ت�ه�رتغ�� ال��اخ و م���ات ، و��ل� اإل���ل�ج�ة

مع ال�ع�ة إلى تق��� ال��ارد لل�ل�ان ال�ام�ة [، وال��وع في إج�اء تغ���ات ت���ل�ة هات�س�ع ن�اقأو  ال�ي أث��� ج�واها
م�  ،]م� االتفا��ة، و��ا ی��� مع االل��امات ال�ول�ة ��20ا ی��اشى مع ال�ادة  �ات،�م� أجل معال�ة م�ل ه�ه ال�غ�

  ].2050 عام ت�ق�� رؤ�ةأجل 
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  ال��ف�
  20208لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  ةوال�ق�� ةالعل�� اإلرشاداتع�اص� 

  2030 عام مه�ة  - أوال
إل�ار العال�ي لل���ع ل مه�ة ب�ان ص�اغة ��أن عامةم�ائل  األع�ال ج�ول م� 3 �ال��� ال�ع�ي االت�ال ف��� أثار -1

  :أن ���� ال�ه�ة أن ول�ح� .2020 عامال���ل�جي ل�ا �ع� 
 ن�� م�جهة ت��ن و  ،2050 عام في ال���� إلى وتع�ل ���حلة رئ���ة لل��اس، قابلة ع�اص� على ت����   )أ(

  ؛ن��ها �هلم� الو  ةم�ج�  ��ن ت وأن �اإلل�اح اشع�ر وتع��  ال���ل�جي، ال���ع ��الة ی�عل� ���ا ��ائجال
 إدراج ���� ع� م�ال ،2020 عاماإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� أن ��ققه  ��اول ما على ت���  )ب(

م�ع " أو/و ،"���� االن�عاش على ال���ل�جي ال���ع وضع"أو /و ،"ال���ل�جي ال���ع فق�انل ع�� االت�اه ال�ل�ي"ص�غة ��أن 
  ؛"ال��ائ� ال�ا��ة

  ال����ام؛ واالس���ام ،ال���ل�جي ال���ع فق�انلل���� ل عاجلة إج�اءات وات�اذ ال�ل�ل ت�ف�� على ت���  )ج(
  .أ��اة ال����ام ولل����ة لل���� ول�� لل�اس، فق� ل�� ،ال��افع تع��  )د(

 ال�ث�قة م� إح�اها ����ل،ال ال�ه�ة ل��ان اتغاص� س� في أ��ا االت�ال ف��� ن��و  -2
CBD/SBSTTA/23/2/Add.4  عل�ها مالح�ات وق�م العامة، ال�ل�ة في 3 ال���ال��علقة � ال��اخالت م� واألخ��:  

ات�اهه  وع�� ال���ل�جي ال���ع فق�ان ل�قف ال��ل�ة أص�اب ج��ع جان� م� ال����ع ع�� حل�ل ت�ف��"  )أ(
 وضع ،2030 عام و��ل�ل العال��ة، ال����ة خ�ة في وال��اه�ة ،ال��� اإل���ل�ج�ة خ�ماتم�  م�افع/ال��افع تقاس� وتع���
  :"2050 عام رؤ�ة ��ق������ ل على العال�

 ��ل�ل العل��ة ال�اح�ة م� م���ا ل��ات�اهه  وع�� ال���ل�جي ال���ع فق�ان وقف أنإلى  ال�ع� أشار  )1(
  ؛فق�انه ات�اهات تغ��� على ال����� ���ن  أن ی��غي و�ال�الي، ،2030 عام

 م�جهة أو لل��اس قابلة ول��� ،ن��ها ال�هل م� ول�� ،للغا�ة ���لة ال��غة ه�ه أن إلى ال�ع� شارأ  )2(
 في ال�اردة الع�اص� ت��اول وال 2050 عام رؤ�ة ن�� م�حلة رئ���ة ت��ل الأنها و  الع�ل، ن��

CBD/SBSTTA/23/2/Add.4 ؛12، الفق�ة  
 ال��افع دم�ه مع و���� واض�ا ل�� اإل���ل�ج�ة ال��� ���افع ال�اص الع��� أن إلى ال�ع� أشار  )3(

  ال��افع؛ وتقاس� ال���لال��علقة �
 ال����ة إلى اإلشارة ذل� م� ب�ال واق��ح�ا واض�ة غ�� العال��ة ال����ة خ�ة إلى اإلشارة أن ال�ع� رأ�  )4(

  ال����امة؛

                                                 
م� ج�ول األع�ال ل��و��  3تع�� ه�ه ال����ة، ال�ي ل� ی�� ال�فاوض ��أنها، ال�ه�د ال�ي ب�لها ال�ئ��ان ال��ار�ان لف��� االت�ال ال�ع�ي �ال���  8

�إرشادات عل��ة وتق��ة ��أن غا�ات  ��2020ل�جي ل�ا �ع� عام ال�ئ���� ال��ار��� للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال�
 ����اتوم�ش�ات، وخ��� األساس، وأ�� ال�ص�، ال��علقة � ،(SMART) وقابلة لل��اس ود��قة وواق��ة وم��دة ال��ة ال�م��ةوأه�اف م��دة  ،م��دة

وال ی��غي أن ت�خ� ال��ائل ال��ارة في ه�ا ال��ف� على أنها تع�ي  .فق�ان ال���ع ال���ل�جي، ل��ق�� ال�غ��� ال����لي، في ن�اق األه�اف ال�الثة لالتفا��ة
في االج��اع ال�ال� والع���� أنه ت� ال��صل إلى اتفاق ��أن أ� م�ألة مع��ة، و���غي ق�اءتها في ض�ء اآلراء ال�ي أع��� ع�ها األ��اف وال��اق��ن 

 .لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
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 أن ���� ال�ه�ة ب�ان وأن ض��ا ال�ه�ة ب�ان في ت�ع�� أن ی�ع�� ال��ائل �ع� أن إلى ال�ع� أشار  )5(

  م��دة؛ م��ل�ات أو لع�اص� ت�ض��ي أو داع� ب�� م����ا ���ن 
 ح�اءح�ا�ة األ ع� ����ج��ع ال�اس  ل��فعة ���� االن�عاشوضع ال���عة على ، 2030 عام ��ل�ل"  )ب(

  :"ح�وث أزمة م�اخ�ة فاد�فق�ان ال���ع ال���ل�جي وت ت����اال���� لال���ة، واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة، و 
 لل��اس، قابلة غ��و  ن�اقها، في للغا�ة مق��ة وم�اش�ة، ق���ة أنها رغ� ال��غة، ه�ه أنإلى  ال�ع� أشار  )1(

 اإلج�اءات أنإلى  أ��ا وأش�� .ال���ة ح�اءاأل على اض�قت����ا  وت��� ك���ة م��ل�ات وت����م
  ال����لي؛ ال�غ��� االع��ار في تأخ� وال تقل���ة ال�ق��حة

 أن ���� "ب���ة أزمة" وأن ال�ه�ة، ب�ان في ض�ور�ة ل��� "�ةم�اخ أزمة" إلى اإلشارة أن ال�ع� رأ�  )2(
  ب��ال؛ ت��ن 

اإل�ار العال�ي لل���ع  ت�ف�� ال���قة ال�ي ی��غي بها على ت��� ال��غة ه�ه أن إلى ال�ع� أشار  )3(
  ؛ت���قه ��اول ما على ول�� 2020 عامال���ل�جي ل�ا �ع� 

  ال��غة؛ له�ه ال����لي وال�غ��� ال����ام االس���ام إلى إشارة إضافة ال�ع� اق��ح  )4(
  تق�ي؛ غ�� ل��ه�ر م�اس�ة غ�� أنها وأشاروا إلى ال��غة ه�ه في ال�ق��ة ال��ارات اس���ام ال�ع� الح�  )5(
 م�افع مع ال�ل� فاد�ل� ،"لل�اس ال���عة م�اه�ة" ���ارة "م�فعة"كل�ة  ع� االس�عاضة ال�ع� اق��ح  )6(

 أو ،"ال���ل�جي ال���ع" ��ارة� "ال���ة ح�اءاأل"و��ارة  ،"حف�" �ل�ة� "ح�ا�ة" و�ل�ة ال����ة، ال��ارد
  ؛ل���ن م� ال�هل ن��ها "ال��ائل" ���ارة "اإل���ل�ج�ة ال���"��ارة و  ،"األن�اع" أو "ال���عة"

  :ذل� في ��ا ب�یلة،ا ص�غ �ع�واق��ح ال  )7(
 ال���ع فق�ان ����اتال���� لو  ،���� االن�عاش على ال���عة وضع ،2030 عام ��ل�ل"  - أ

  ؛"ال�اس ج��ع ل��فعة ال���ل�جي
  ؛"ال����و  ال�اس ج��ع ل��فعة اآلن ���فال -  س�عادةاال -  ��ا�ةال"  -ب
 ج��ع ل��فعة ���� االن�عاش على ووضعها م���ام ���ل ال���عة مااس��� ،2030 عام ��ل�ل"  -ج

  ؛"ال�اس
  ؛"ال���ل�جي ال���ع فق�انل ع�� اآلثار ال�ل��ة في وال��اه�ة ،����اتال��علقة �ال ال�ل�ل دمج"  - د
: ال���ي وال���ع اإل���ل�ج�ة وال��� األن�اع فق�ان م�ار ل�غ��� إج�اء ذاات� ،2030 عام ��ل�ل"  -ه

  ؛"2050 عام ��ل�ل وال���� ال�اس ل��فعة واس���امها واس�عادتها ال���عة اس��داد
  ؛"ق� انع��� ال���ل�جي ال���ع فق�ان ات�اهات ت��ن  ،2030 عام ��ل�ل"  -و
  ؛"ات�اهه وع�� 2030 عام ��ل�ل ال���ل�جي ال���ع فق�ان ل�قف حل�ل ت�ف��"  - ز

 على ال���عة ووضع ات�اهه وع�� ال���ل�جي لل���ع ال����ق  غ�� الفق�ان وقف ،2030 عام ��ل�ل"  )ج(
  ؛"ال����و  ال�اس ج��ع ل��فعة���� االن�عاش 

 وضع"��ارة  اس���ام ���� نهأش�� إلى أو  .م� ال�هل ن��هاو  ق���ة ال��غة ه�ه أنإلى  ال�ع� أشار  )1(
  ال���ل�جي؛ ال���ع اتفا��ة ن�اق خارج ةمفه�م ن��ا ألنها لع�ل،ل ك�ع�ة "���� االن�عاش على ال���عة
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 ی��غي أن ی��� على ال����� وأن ال���ل�جي ال���ع فق�ان وقف ال�اقعي غ�� م� أنهإلى  ال�ع�أشار   )2(
ع�� ات�اه ( "الفق�ان م�ار تغ���"��ارة  اس���ام �اواق��ح ال���ل�جي ل���عا ال��ارة ال�ا��ة في وقف

 "وقف" م�ل ��ارات ال�� ت���� عل�ه لإلل�اح �تق�ی�ه ع� �اأع�� ه��ع� غ�� أن .)ال�ل��ةاآلثار 
  واق��ة؛ أنها وشع�وا الع�ل إلهام أجل م� ،"االت�اهع�� "و

 ال�اس ج��ع ل��فعة���� االن�عاش  على ال���عة وضع ،2030 عام ��ل�ل" ��ارة أن ال�ع� اق��ح  )3(
 وضع"��ارة  ت�ج�ة ك���ة ش�اغل إزاء ال�ع� ل�� �انأنه  غ�� .ب�یلة ص�غة ��ن ت أن ���� "وال����
 �اواق��ح ،ةواض� غ�� "م�فعة" أشاروا إلى أن �ل�ةو  م��لفة لغات إلى "���� االن�عاش على ال���عة
  ؛"ال����امة ال����ة"��ارة  اس���ام ك��یل

 ت��ن  أن ،2030 عام ��ل�ل ض�ان، أجل م� ال���ل�جي ال���ع فق�ان ل�قف وعاجلة فعالة ت�اب�� ات�اذ"  )د(
على  ��اةأش�ال ال ت��ع ال���قة به�ه ���� ��ا األساس�ة، ال��مات تق��� ت�اصلأن و  قادرة على ال���د اإل���ل�ج�ة ال���

  :"الفق� على والق�اءاإلن�ان  رفاه في وال��اه�ة ال����
  ها؛ن��  �ع�م� الو  ومعق�ة للغا�ة ���لة وهي ع�اص�، ع�ة تغ�ي ال��غة ه�ه أن إلى ال�ع� أشار  )1(
 ت�ت�� ألنها ل�ج�دها تق�ی�ه� ع� �اأع�� ��آخ�  غ�� أن ."عاجلة"و "فعالة" م�ل صفات إزالة ال�ع� اق��ح  )2(

  الفعال�ة؛ ل��اس ال�ئ���ة وال��ش�ات �اإلج�اءات
 الفق� على الق�اء إلى ةواإلشار  ال��ائج ت�ق�� ن�� ال��جه ال��غةه�ه  ل�ا�ع تق�ی�ه� ع� ال�ع� أع�ب  )3(

  ال����امة؛ ال����ة و�دخال
  ؛على ال���د اإل���ل�ج�ة ال��� ق�رة ض�ان م�ل ع�اص�، إضافة ال�ع� اق��ح  )4(
ال��� اإل���ل�ج�ة  ق�رة ل��ان ال���ل�جي ال���ع فق�ان ل�قف ت�اب�� ات�اذ" ن�ها ب�یلة ص�غة   ُ    اق� �ح�  )5(

 ال����ة أجل م� ال��اةأش�ال  أغل��ة ل��ان ال��مات تق��� وم�اصلة 2030 عام ��ل�لعلى ال���د 
  ؛"ال����امة

 في ت���ل�ة تغ���ات و�ح�اث اإلن�اج�ة الق�اعات في �فعال�ة ال���ل�جي ال���ع دمج ،2030 عام ��ل�ل"  )هـ(
  :"ال��� اإل���ل�ج�ة وخ�مات ال���ل�جي ال���ع تق��� �إعادة ت��ح واالس�هالك اإلن�اج أن�ا�

  ؛ن��ها �ع�م� الو  للغا�ة معق�ة ال��غة ه�ه أنإلى  ال�ع� أشار  )1(
  ال�ه�ة؛ في إل�ه اإلشارة ال��ور�  م� ل�� فإنه ال�ع���، أه��ة م� ال�غ� على أنهإلى  ال�ع� أشار  )2(
 ض�� ت��رج الم�ائل  وتغ�ي لالتفا��ة ال�الثة األه�اف تع�� ال ال��غة ه�ه أنإلى  ال�ع� أشار  )3(

  االتفا��ة؛ ن�اق
  ؛"ال���ل�جي ال���ع تق��� إعادة" مع�ىما  ال�اضح م� ل�� أنه إلى ال�ع� أشار  )4(
اإل�ار العال�ي لل���ع  ت�ف�� ال���قة ال�ي ی��غي بها على ت��� ال��غة ه�ه أن إلى ال�ع� أشار  )5(

  ؛ت���قه ��اول ما على ول�� 2020 عامال���ل�جي ل�ا �ع� 
   :ذل� في ��ا ال��غة، له�ه ب�یلة ��ارات ال�ع� اق��ح  )6(

  ؛"ال���ل�جي ال���ع ل�مج حل�ل ت�ف�� ،2030 عام ��ل�ل"  - أ
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ال���  وخ�مات ال���ل�جي ال���ع تق��� إعادة" م� ب�ال "وال�اس لل���عة م���ك م��ق�ل ب�اء"  -ب

  ؛"اإل���ل�ج�ة
  ؛"���� االن�عاش على ال���عة وضع"  -ج

  ؛"ال����امة لل����ة ی�ف�ها ال�ي ال��فعة ز�ادة أجل م� ال���ل�جي ال���ع فق�انلل���� ل حل�ل ت�ف��"  )و(
  ؛ال��ائجالع�ل�ات و ألن ه�ه ال��غة ق���ة وم�اش�ة وم�جهة ن��  �أع�ب ال�ع� ع� تق�ی�ه  )1(
  ؛زم��اأشار ال�ع� إلى أن ال��غة ق� ال ت��ن قابلة لل��اس وأنها ل��� م��دة   )2(
الفق�ان "إضافة م��ل�ات م�ل  �اأن ه�ه ال��غة ال ت�قل اإلح�اس �اإلل�اح واق��حإلى ال�ع�  أشار  )3(

  ؛"ال��ی� الفق�ان"و "غ�� ال����ق 
  ؛م�ل الق�اء على الفق� ،ال��ائج ��أن اق��ح ال�ع� إضافة ع�اص�  )4(
  ؛ال�ي تع�د على ال���� افعال��شارة إلى اإل �اواق��ح � ��� �ا�ع ذات  ال��غةأشار ال�ع� إلى أن ه�ه   )5(
 ،"ات�اذ إج�اءات عاجلة"���ارة " ت�ف�� حل�ل"��ا في ذل� اس���ال  ،ب�یلة له�ه ال��غة ��اراتاق��ح ال�ع�   )6(

 ،"وتأم�� ج��ع أش�ال ال��اة على األرض" "���� االن�عاشوضع ال���ع ال���ل�جي على "و�ضافة 
أو " ��ه�"أو " �ع�ز"��ل�ة " ی�ف�ها"�ل�ة واالس�عاضة ع� " و"���ف " م� أجل"��ارة واالس�عاضة ع� 

  ."�ق�� "
  أله�افا  - ثان�ا

 ال�ث�قة في ال�اردة �األه�اف ال��علقة ال�عل�مات في األع�ال ج�ول م� 3 �ال��� ال�ع�ي االت�ال ف��� ن�� -3
CBD/SBSTTA/23/2/Add.4.  وخ ل� إلى ال�ث�قة، تل� م�ف� فيال�اردة  الع�اص� م� للع�ی� واسع تأی�� ه�اك �انو       ُ  أن  

  .واالق��احات ال�الح�ات م� ع�دا أ��ا االت�ال ف��� ق�مو  .�ةال���ق�ل األه�اف ب�ضع صلة ذو م�ها الع�ی�
  ��اغة األه�افال��علقة �عامة ال��ائل ال  - ألف

 ال���ي ال���ع ی��اول أن ���� اله�ف ه�ا م�ل وأن ال���ي ال���ع ��أن م�ف�ل ه�ف إلى ال�اجة على ال�ع� ش�د -4
  .ال���ات ���كو  ال���عي ال��ضع خارج ال�ف�و  ال����رعة واألن�اع ال���ة لألن�اع

 للعل�م ال�ولي ال���مي ل����ال�� أج�اه ا ال�ق��� العال�ي في ال�اردة ال��اش�ة ����اتال اس���ام ال�ع� اق��حو  -5
  .ال��ی�ة األه�اف إل�ه ت���� كإ�ار (IPBES) ال��� اإل���ل�ج�ة وخ�مات ال���ل�جي ال���ع م�ال في وال��اسات

 ال���ع" م�ض�عات م� كل في )ال��ائل فق�ان ال��ال س��ل على( ال���نات س�دع� ����  ���ارال م� ال�ع� ح�رو  -6
  ."الفق�ان م���ات" وم�ض�عات "ال�ف� ون�ائج ال���ل�جي

 ال���ع ن�ائج غا�ات� ت�عل� أن ی��غي ال�ف� ون�ائج ال���ل�جي ال���عال�اصة � ه�افاأل أن إلى ال�ع� أشارو  -7
  .2050 عام ل�ؤ�ة �ارزة عالمة ت��ل 2030 عام مه�ة أن ی�ضح ���ل أك�� م�ا ال���،ة ���ل ال���ل�جي

 إلى أعلى م� ول�� ،أسفل إلى أعلى م� �هجوفقا ل ال���ل�جي ل���عل العال�ي �اراإل ب�اء أه��ة على ال�ع� وش�د -8
  .وم��قة بل� �لفي  وال�اقع ال��اق م�اعاة مع أسفل،

  .لل���ل�ات م��د إلى ال�اجةال��ء على  ال�ع� وسل� -9
 ج��ع فياألخ��  ال�ائ�ة اإل���ل�ج�ة وال��� ةال����م�ائل ال��� اإل���ل�ج�ة  إدراج أه��ة إلى ال�ع� أشارو  -10

  .ح�� االق��اء األه�اف،
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- ال�غ� ن��ذج اس���ام ال�ع� واق��ح ال���ه�فة، لل��ض�عات ال���قي ال��ف� إزاء قلقه� ع� ال�ع� أع�بو  -11
  .ال��افع ل���لوت��ی�ه  ،االس��ا�ة- ل�الةا

  .األه�اف ص�اغة ع�� ال��ش�ات في ال��� أه��ة إلى ال�ع� أشارو  -12
 ی��ل� فإنه و�ال�الي، االتفا��ة،ن�اق  ت�اوز إلى یه�ف ال���ل�جي ل���عل العال�ي �اراإل أن إلى ال�ع� أشارو  -13

 .فعال���ل  ل��ف��ه دخ�ل ك�قا� االتفا��ة وش��اء ال����� وزارات ن�اق ���ا ی��اوز الفاعلة ال�هات وم�ار�ة ان��ا�

غ�� أنه ت�� ال�الح�ة أن  .�ار �أك�لهإل�� ���� أن ���ن مه�ا ل��و�االق��اد الوأشار ال�ع� إلى أن مفه�م  -14
 .ع��� على ��وفها ال����ةتو  ةم�فاوت �                 ُ       ل��ف�� م�ل ه�ه ال� هج �ان نق�رات ال�ل�ا

�اغ�ها ب�ض�ح صع�د األه�اف في اإل�ار ی��غي أن ���ن م��ودا وأن ه�ه األه�اف ی��غي والح� ال�ع� أن  -15
 .واق��ح أ��ا أن األه�اف الف���ة ���� اس���امها .و��هل رص�ها

إ�هارها في ال���وع األولي  ی��غياش�ة لفق�ان ال���ع ال���ل�جي وت�اءل ال�ع� إذا �ان� ال����ات غ�� ال�� -16
 .لإل�ار، وفي ه�ه ال�الة، ��� س��� ذل�

وأث��ت أس�لة ����ص ما إذا �ان� األه�اف س��� إدراجها ��أن ال�� م� ن�� ال��ان، وم�ع ال��اعات أو معال�ة  -17
 .ال����ات غ�� ال��اش�ة ب�سائل أخ�� 

 .ى إ�هار ال��ة �ق��ة شاملةالح� ال�ع� ال�اجة إلو  -18

 .والح� ال�ع� أه��ة االع��ارات ال���ان�ة، غ�� أن ه�اك ع�م �ق�� ����ص أف�ل م�ان ل�الح�ة ه�ا الع��� -19

وه�اك حاجة إلى معال�ة ه�ه ال��ألة  CBD/SBSTTA/23/2/Add.4في ال�ث�قة  "ال��اب" ع�م إدراجول�ح� أ��ا  -20
 .في م�ان ما

 .ع��ما معال�ة ق�ا�ا ال���ع ال���ل�جي ال���مة ��ل جال�ه� ال��� في نهوالح� ال�ع� أنه م�  -21

وش�د �ع� ال��ار��� على أه��ة ال�ص� العل�ي وال�ق�ي لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�اجة إلى  -22
ال�ص� لل���ع ال���ل�جي  واق��ح�ا أنه ی��غي أن ���ن ه�اك ه�ف م��د ��أن إع�اد وتع��� ن�� .الع�ل على ن�� ال�ص�

 .وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

وذ�� ال�ع� أن ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة �ان� ش��اء مه��� في ت�ف�� االتفا��ة وأنه� ی��غي إ�هاره�  -23
 .�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي �اإلضافة إلى أ� أه�اف ��أن ال�عارف ال�قل���ةإلعلى ن�� أوسع في ا

 .ن اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ی��غي أن ���ل م�اد� اإلن�اف وحق�ق اإلن�انواق��ح أ -24

وت��ی� تل�  ��اخلال فاد�والح� ال�ع� ال�اجة إلى م��� م� ال��اق�ة ��أن ت�ف� اإل�ار، ل���ی� ��� ���� ت -25
 .األه�اف ال�ي ی��غي أن ت��ن م�جهة ن�� ت�ق�� ال��ائج أو ع�ل�ة

 ال��ائل  –�اء 

ً     ی��غي أن �����م ب�ال  م� " ال��ام اإل���ل�جي"ال�ع� أن م��لح  الح� -26 ومع ذل�، رأ� آخ�ون أن  ."ال��ائل"                  
" ال��ائل" ي��فاق��ح ال�ع� أنه ���� اس���ام تعب���ا  .     ً                                     ً م�اس�ا ، واق��ح آخ�ون اس���ام ال���ل��� معا  " ال��ائل"م��لح 

 .م� االتفا��ة 2في ال�ادة " ال��� اإل���ل�ج�ة" و
 م�� ال��اصلو  ،ی��غي أن ی��اول ال��ائل ال��علقة ��المة ال��ام اإل���ل�جي) األه�اف(أن اله�ف  والح� ال�ع� -27

 .وص�ة ال��� اإل���ل�ج�ة و��ل� ت�اول ال��ائل ال��علقة ��الة ال��ائل وات�اهاتها) ال���في واله��لي على ال��اء(اإل���ل�جي 
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األه�اف ی��غي أن تغ�ي ال��ائل ال�����ة وف��ف�اء ال��ائل وال��ا�� ال�����ة لإلن�اج وال��ا��  أن والح� ال�ع� -28

ّ                                      واق��ح آخ�ون أن ی���  ال����� ب��ا�ة على ال��ائل ال�����ة  .�ة وال��ا�� ال����ة�قا�ال�را��ة وال��ا�� ال�����ة ال                    
 .�ة���وال��ائل داخل ال�ال�ات الق�ائ�ة ال

األه�اف ���� أن ت��اول ال��ائل أو ال��ا�� األح�ائ�ة ال���دة، ��ا في ذل� ال���ع ال���ل�جي  أن والح� ال�ع� -29
لل���ة وال��� اإل���ل�ج�ة اله�ة وال�عاب ال��جان�ة وال��� اإل���ل�ج�ة لل��ال واألراضي ال���ة وال���ة واألراضي ال�اصة 

 .وم�ا�� ال���ع ال���ل�جي ال�ئ���ة
وت�ت�� �ال����ة  م�� ال��اصلال����ام  س���امال�ف� واالج ال�ي ت��ع ب��             ُ  ل�اجة إلى ال� ها والح� ال�ع� -30

 .ال����امة
 ."××ال ���ث فق�انا في ال��ائل ��ل�ل ال�ار�خ "و�ان ه�اك اق��اح م��د له�ف على أنه  -31

  األن�اع  - ج��
آخ�ون أنه ع��� مه�  الح�ومع ذل�،  .اق��ح ال�ع� ع�م إدراج وف�ة األن�اع في اله�ف ألنه ��ع� ��اسه -32

 .لله�ف، واق��ح آخ�ون اس���ام ال�ف�ة ال����ة
واق��ح ال�ع� أن اله�ف ���� أن ی��� على االس���ام ال����ام لألن�اع، واألن�اع ال��اسة ل�غ�� ال��اخ، وال���ع  -33

واألن�اع ال����ة  ،واألن�اع ال�ائعة ،وحالة ال��ا�� ،ةواألن�اع ال�ه�د ،واألن�اع ال�ه�دة �االنق�اض ،وال�لق�ات ،ال���ل�جي لل���ة
 . ال�ئ���ة واألن�اع ال���ة لألغ��ة وال�راعة

أن ه�ا اله�ف ی��غي أن ل�ح� أ��ا غ�� أنه  ."ل� �ع� االنق�اض ��ل�ل تار�خ مع��"و�ان ه�اك اق��اح م��د لله�ف  -34
  .ی�اعي االس�غالل على م��لف ال�����ات

  اس���ام األراضي في ���غال  - دال
 يضااس���ام األر في �� �غالأو  يضاال����� على فق�ان ال��ائل ول�� على اس���ام األر  ���اق��ح ال�ع� أن ی -35

واق��ح�ا  اومع ذل�، رأ� آخ�ون أنه ی��غي اإلشارة إل�ه .ح�� أنها ل��� م��ل�ات شائعة االس���ام ���ج� االتفا��ة
  .ر واس���ام ال��اهااس���ام ال��في � �غ�الانع�اس ال��ائل ال��علقة �

  فق�ان ال��ائل  -1
وأن اس���ام األراضي وال�����  م�جهة ن�� اإلج�اءاتاق��ح ال�ع� أن ت��ن األه�اف ال��علقة به�ه ال��ائل  -36

  .ه�ه األه�اف، و��ل� نهج ال��ا�� ال�����ة ��ق�� أدوات ل��الال��اني ال���� ���� أن �
ز�ادة ح�ا�ة أن�اع ال��� اإل���ل�ج�ة وض�ان م� خالل األه�اف ال��علقة به�ه ال��ألة  �ق��تأنه ���� والح� ال�ع�  -37

  .ال����ة اإل���ل�ج�ة �ةواالس���ار في ال�� ،ال�ا�ع ال����لي
 ال�غ�� في اق��ح ال�ع� أه��ة تع��� ه�ه ال��ألة، ��ا في ذل� في الق�اعات اإلن�اج�ة واالس���اج�ة ال�ي ت��كو  -38

أنه ���� ذ�� الق�اعات في إ�ار األه�اف   ً ا  ومع ذل�، اق��ح ال�ع� أ�� .رااس���ام ال�� في ���غالاس���ام األراضي و 
  .ال�ف�� االس�غالل�ال��علقة 

ً     ب�ال  م� " ال�����"ال�ع� إعادة ت���ة ه�ا ال��ض�ع ال���ه�ف إلى واق��ح  -39 م�جها ن�� فق�ان ال��ائل ل���ن "  
اق��اح و�ان ه�اك  ."ةتع�یل ال��� اإل���ل�ج�"أو " تع�یل ال��ائل"اق��ح آخ�ون أنه ���� إعادة ت����ها و  ."ال�ل�ل/اإلج�اءات

  ."فق�ان ال��ائل"ومع ذل�، اق��ح آخ�ون االس���ار في اس���ام  ."اس���ام األراضيفي � �غ�الاس���ام األراضي و " ه�آخ� 
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����ام وأن دور ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ی��غي ال����� على االس���ام ال ���اق��ح ال�ع� أن یو  -40
 .االع��اف �ه في ه�ا ال��د

  .ال��ائل ال��علقة �ال���ة ال����ة وال��� اإل���ل�ج�ة لل��اه ال�اخل�ة ��اولل" اس���ام ال��اه"ال�ع� ال�ع��� ع�  واق��ح -41
��أن ه�ه ال��ألة، ��ا في ذل� ت�ه�ر ) األه�اف(ال�ع� م�ائل م��دة ���� أن ت�ع�� في اله�ف واق��ح  -42

وال��ائل ال�ه�ة ل����� ال����ن،  ،وال���ة ،والغا�ات ،وفق�ان ال��ائل ال�����ة ،األراضي، وال�غ�� ال�افي في اس���ام األراضي
  .، وم�اعي األع�اب ال����ة وال��� اإل���ل�ج�ة في أعالي ال��ارال���ةم�ل األراضي ال���ة واألراضي 

ال�ف� واالس�عادة ت�اب�� و  ،��أن ه�ه ال��ألة ی�ت�� ���ائل ال��ا�� ال����ة) األه�اف(أن اله�ف والح� ال�ع�  -43
  .األخ�� الفعالة 

خالل ت���ل الغا�ات  م�م�ال لل�غ���،   ً ا  ا م�اش� م���اس���ام األراضي ���� أن ���ن في �غ�� ال أنوالح� ال�ع�  -44
أن  والح� ال�ع� .لة                                                      ّ م�اش�، على س��ل ال��ال م� خالل إعادة ت���ل األراضي ال���  م��ك غ��   ً ا  ، ول�� أ��إلى ال�راعة

  .غ�� ال��اش� ال ی��غي ت�اوله في اإل�ار ألنه س���ن خارج ن�اق وال�ة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ه�ا ال���كجان� 
ال��اف�، م�ل ت�ف�� م�ارسات اإلن�اج  أه��ة إدراج إشارات إلى ال�راعة وال��ائل ال��علقة �اإلعانات أووالح� ال�ع�  -45

اس���ام في � �غ�الخارج ن�اق االتفا��ة وأن ��رج أن ه�ه ال��ألة تالح� آخ�ون ومع ذل�،  .الغ�ائي ال����ام، في اله�ف
  .ال�راعةأن ���ن م��د م� ن�اقا األراضي أوسع 

لة، على س��ل ال��ال ت���ل األراضي ال�ي أز�ل� م�ها الغا�ات إلى                                        ّ اق��ح ال�ع� أن إعادة ت���ل األراضي ال���  و  -46
 .اس���ام األراضيفي �غ�� للم�ا�� زرا��ة م���امة، ���� أن ���ن م�ش�ا م���ال 

  .ه�ه ال��ألة ت��اخل مع األه�اف ال����لة ال��علقة ب��ائج ال���ع ال���ل�جي و��ل� أدوات ال��ف�� أنوالح� ال�ع�  -47
  .أه��ة ح�اد ت�ه�ر األراضي ���ج� اتفا��ة األم� ال����ة ل��اف�ة ال���� والح� ال�ع� -48
  .���� وضع ه�ف ���ا ی�عل� �إم�ان�ة االس��داد هأنوالح� ال�ع�  -49
الالزمة دوات األ، وال��� في م�جهة ن�� اإلج�اءاتال�ع� على أه��ة ص�اغة األه�اف ����قة إ��اب�ة و  وأك� -50
ً       ب�ال  م� ال ذ اإلج�اءاتاالت�   .فق�ان����� على ال  
 11له�ف وفقا لأن تل��م األ��اف به�ف اس���ام األراضي "ه�اك اق��اح م��د له�ف ��أن ه�ه ال��ألة ه� و�ان  -51

ال��� م��لف ن��ة م���ة م� ال��اتات األصل�ة، مع م�اعاة × م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي به�ف ال�فا� على 
  ً ا  وال��ا�� ال����ة وفقال��� اإل���ل�ج�ة ف�ات حف� م��لف ال��ا�� ال����ة ت�� أو ال��ا�� األح�ائ�ة و  ةاإل���ل�ج�

  ."لل����عات واألول��ات ال����ة
  ال��ا�� ال����ة  -2

ل�� ه�اك حاجة و ، ذات صلة �ال��ض�عم� أه�اف أ��ي ما زال�  11ال��ائل ال�ي ت�اولها اله�ف  أنالح� ال�ع�  -52
الج� ك�ا  .ال����لم�� ل و ص��االم�� ة واالس��امة ال�ال�ة و ال����ة، ��ا في ذل� فعال�ة اإلدار ى ال��ان� إلى ز�ادة ال����� عل

  .ب�سائل ال��ف�� ال��احةت�ت�� أن فعال�ة اإلدارة ال�ع� 
، ��ا ن�اقا ل ال���في الفعال ال��ت�� �ال��ا�� ال�����ة األوسعصاال�� م�� ال�اجة إلى اإلشارة إلى والح� ال�ع�  -53

  .وال�راعة ��اجةال في ذل�
اق��ح ال�ع� أن ���� اله�ف ال��عل� �ال��ا�� ال����ة إلى م�ا�� ال���ع ال���ل�جي ال�ئ���ة و��ل� اإلدارة و  -54

  .لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةواالح��ام  ةوالفعال ةوال��ار�ة ال�امل ،ر�ةاة ال��ال�����ة واإلدار 
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آخ�ون ال�اجة إلى ت�ج�هات ��أن  والح�ال�ع� وضع ه�ف م�ف�ل ��أن ت�اب�� ال�ف� الفعالة األخ��، واق��ح  -55

  .ه�ه ال��اب��
  ال��� إل���ل�ج�ة اس�عادة -3

ل���ع ال���ل�جي ل�ا العال�ي لإل�ار ل ة� اإل���ل�ج��ل ال��اض���ة ��أن اس�عادة ال��أه��ة حلقة العالح� ال�ع�  -56
  .��أن ه�ا اله�فرشادات ت�ف�� اإلفي  �2020ع� عام 

ال��� م��لف ، واالع��اف �أن ب�ون اس�عادتها ة�� إ���ل�ج�أ� نت�ك ع�م  ض�انال�اجة إلى والح� ال�ع�  -57
���غي أال ی��� ه�ف ه�ا و  .وأنه ی��غي تقاس� ت�ال�� وف�ائ� االس�عادةت�ت�� �االس�عادة اإل���ل�ج�ة لها اح��اجات م��لفة 

  .و���غي أن �ع�� ال��� اإل���ل�ج�ة ال����ة وال�ائ�ةف��� غا�ات ال��ض�ع على ال
ت����م األن�اع ) أ( :س�عادة اإل���ل�ج�ة وأن االس�عادة ی��غي أنالعلى ا ���أن ال����� ی��غي أن یوالح� ال�ع�  -58

ل�����ة �أن�اع أخ�� م� ال��ائل، أن�اع ال��ائل ا ���عاض ع�وأال ) ج(اس���ام األن�اع الغ���ة الغاز�ة،  فاد��تو ) ب(ال��ل�ة، 
، ��ا في ذل� ال��ا�� ن�اع ال��ائل وال��ا�� األح�ائ�ةوت��� على ج��ع أ) ھ(، ال����ل ةاألحاد��راعة اس���ام ال فاد�وت) د(

  .وال����ةاألرض�ة ال�����ة 
ی�� " حلقات م���ة"و�ن�اء أن االس�عادة ی��غي أن ت�ت�� �ال����ة ال����امة واالس���ام ال����ام والح� ال�ع�  -59

  .واس�عادة ال���عةف�ص الع�ل ���ج�ها خل� 
ومع ذل�، الح� آخ�ون أن  .أن ع�ل�ة االس�عادة م�لفة، وأن ه�اك حاجة إلى وسائل م�اس�ة لل��ف��والح� ال�ع�  -60

ال�ص�ل  علىت�اع�  أن االس�عادة ���� أنل�ح� ك�ا  .ف�ائ� ���� أن تع�ض ه�ه ال��ال�� اأ�� �ق�االس�عادة ���� أن ت
  .تهح�إلى أه�اف أخ��، م�ل ال���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م� 

  .ال��� اإل���ل�ج�ة و�عادة تأه�لها انعاشأن ���ل أ��ا ال��ائل ال��علقة �أن اله�ف ی��غي والح� ال�ع�  -61
إش�اك ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وال�ص� : ال�ع� ال��وف ال��ات�ة لالس�عادة، ��ا في ذل� والح� -62

 األخ��،وال����ل  ،الفعال، و��انات خ� األساس، وض�ان االس��امة االق��اد�ة، ��ا في ذل� م� خالل إصالح اإلعانات
ال���  الق�اع ال�اص الس�عادةأص�اب األراضي في ى ت�ف�� رأس ال�ال ال���عي، وم�اءمة ال��اسات، وال�اجة إل م�اس�ةو 

 .اإل���ل�ج�ة

، س���ن ج��ع أن�اع ال��� اإل���ل�ج�ة ال���ه�رة ق�� 2030- 2021خالل العق� "�ان� ال��غ ال���ه�فة ال�ق��حة و  -63
ال���قة  إل���ل�ج�ةاال��ت��ة �اس�عادة ال��� ت��� مل��س، مع إع�اء األول��ة لل��ا�� واألن��ة ���� على وس� س�عادةاال

اس�عادتها،  �ي ی��غياأل��اف ی��غي أن تل��م ب���ی� ال���ة ال����ة ألراض�ها ال"و " مع ت�ق�� أه�اف اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  ".اإل���ل�ج�ة وأول��اتها هامع م�اعاة ن��

  االس�غالل ال�ف��  - هاء
ال��اش�ة  ����اتاس�غالل ال�ائ�ات ال��ة ��ا ی��اشى مع ال  ً ا  غي أن ���ل أ��شع� ال�ع� أن ه�ا ال��ض�ع ی�� -64
  .)IPBES( ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال���عل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ل

ض��  ذل� ال ی��رجال��ائل ال��علقة �ال��ارة وال��اف� وخ�ارات ال���هل��� ألن  ت�اولأنه ال ی��غي والح� ال�ع�  -65
في ه�ا ال��د، اق��ح و  .غ�� ال��اش�ة، م�ل ال��ارة ����اتم� ال�ه� معال�ة ال أنهآخ�ون  الح�ومع ذل�،  .وال�ة االتفا��ة

ال���ل، واإلنفاذ، وال����� ال�ولي، وق�اع�  ،م�اداتأو معال�ة ال�فا��� ال��علقة �ال��اكة ع� �ع� وسالسل اإل إدراجال�ع� 
  .�� ��و�واالق��اد ال ،و�دارة ال�ل� ،وال���ة اإل���ل�ج�ة وأن�ا� االس�هالك واإلن�اج
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لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في  تق��� ال�ق��� العال�يم�  يل�ال�غ��� ال���  دوافعال�ع� إدراج واق��ح  -66
  .����ة معال��ها ع�م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، و�رشادات 

أن ه�ا ال��ض�ع ���� أن ی��ح ف�صة لل�عاون مع  والح��ااإلشارة إلى ت�ارة األح�اء ال���ة ض�ورة ال�ع� واق��ح  -67
  .���انات وال��اتات ال���ة ال�ه�دة �االنق�اضاتفا��ة ال��ارة ال�ول�ة �أن�اع ال

� یوم�ا ال��اجة، –االس�غالل ال�ف�� �عال�ة ال�ع� ض�ورة إدراج الق�اعات ه�ا ألنها ت��ل نقا� ال�خ�ل لواق��ح  -68
  .اإلن�اج ال����ام��/، و���غي اع��ارها ���ا�ة ��ق م���ة لإلدارة)���وعوغ�� ال ���وعاالس�غالل ال�ف�� ال(األس�اك 

 ،ال�هج االس��ات��ي ال���ل األجل لل�ع���ال�ع�ي �أه��ة ع�ل الف��� االس��ار� غ�� ال�س�ي والح� ال�ع�  -69
  .�أنم�ت�� األ��اف ��أن ال�ع��� في ه�ا الال�ادر ع� �ق�ر الوال��اورة ال��اض���ة ��أن االس���ام ال����ام و 

  .�امال�ع� إضافة إشارة إلى االس���ام ال�أل�ف ال���واق��ح  -70
ب���ا  .)االس�غالل ال�ف��(واالس���ام غ�� ال����ام ) االس�غالل(االس���ام ال����ام  ال�ل� ب��ال�ع� م�   ّ   وح� ر  -71
  .في ه�ا ال��ض�ع" االس���ام غ�� ال����ام"ل ال�ع� اس���ام ��ارة   ّ ف�  
اس�غالل ال��ارد " ت����" فاد�تم�  آخ�ون  وح�ر .ح�ر ال�ع� م� خل� ح�اف� ضارة في ص�اغة ه�ا اله�فو  -72

ة وق�اع� ال�ص�ل إلى ال��ارد ���وعوش�د ال�ع� على أن م��لة االس�غالل ال�ف�� ت�ت�� �ال��ارسات غ�� ال .ال�����ة
 .ة���وعة وغ�� ال���وعی�عل� �ال��ارسات ال ���كال�����ة، ب���ا أك� آخ�ون أن ال

 األن�اع الغ���ة الغاز�ة  -واو 

ك حاجة إلى معل�مات تق��ة وعل��ة أك�� ع� ه�ه ال��ألة واق��ح�ا إن�اء ع�ل�ات لل���ل الح� ال�ع� أن ه�ا -73
�� ال�ع�ي �ف��� ال���اء ال�ق���� ال�االج��اع القادم لوفي ه�ا ال��د، الح� ال�ع� أه��ة  .على م�ل ه�ه ال�عل�مات
 .�األن�اع الغ���ة الغاز�ة

����� على الع�اص� ال�ئ���ة ال�ي ی��غي إ�هارها في ه�ف ��أن ه�ه م� أه�اف أ��ي  9واق��ح ال�ع� أن اله�ف  -74
 .غ�� أن ال�ع� الح� أنه ی��غي إع�اد ه�ف ف�عي ی�عل� �األن�اع الغ���ة الغاز�ة في ال��ر .ال��ألة

 .غي ب�انهاواق��ح ال�ع� أن ال��ائل ال��علقة �األن�اع الغ���ة الغاز�ة في ال���ات ال����ة و���ات ال��اه الع��ة ی�� -75

 .والح� ال�ع� العالقة ب�� تغ�� ال��اخ، وال�ل�ث ال�الس���ي واألن�اع الغ���ة الغاز�ة -76

ال�ق��د لألن�اع الغ���ة الغاز�ة ی��غي إ�هاره غ�� ح� ال�ع� أن ال��ائل ال��علقة �اإلدخال ال�ق��د واإلدخال وال -77
 .ال�ق��دغ�� إلدخال �ا�� �ال���ة إلى اف والح��ا أه��ة ن�اذج تق��� ال�في اله�

والح� ال�ع� أن اله�ف ی��غي أن ی�لي أول��ة ل��ع األن�اع الغ���ة الغاز�ة، وال�قا�ة على م�ارات اإلدخال، وال���ی�  -78
وفي ه�ا ال��د، الح� ال�ع� أه��ة ال��� في ال��ارة، ��ا في ذل� ال��ارة  .ال���� ن��ا لل��ال�� ال��ت��ة �الق�اء عل�ها

 .ل���ة، والق�اعاتفي األح�اء ا

ول�ح�� أه��ة ال�عاون اإلقل��ي وال�ولي، وال�����، �ال��� إلى آثار ال��ة، و�ش�اك ال���اء، و��اء الق�رات،  -79
 .و�ج�اء دراسات وز�ادة ال����ة ��أن األن�اع الغ���ة الغاز�ة

ها ی��غي أن ت�اعي أث� تل� األن��ة والح� ال�ع� أن ال�ه�د ال���ولة ل��اف�ة األن�اع الغ���ة الغاز�ة أو للق�اء عل� -80
و�ال��ل، الح� ال�ع� أ��ا أه��ة الع�ل مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  .على ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

 .ال��ل�ة في ت�اب�� ال���ی� وال��اف�ة
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رد �ا��ة ل��ع وم�اف�ة والح� ال�ع� أن ال�ل�ان ی��غي أن تل��م ب�ضع ق�اع� و���ة ت���� إلى العل� وت��� م�ا -81

 .األن�اع الغ���ة الغاز�ة، ��ا في ذل� م� خالل ب�اء الق�رات

 تغ�� ال��اخ  - زا� 

فق�ان ال���ع ال���ل�جي، ول�� ال���ع ال���ل�جي �ق�م أ��ا وس�لة م���ات أح� الح� ال�ع� أن تغ�� ال��اخ ه�  -82
  .هج شاملة في ه�ه ال��ألة                                     ُ وفي ه�ا ال��د، الح� ال�ع� ال�اجة إلى ن   .ح�تهم�  �����المع تغ�� ال��اخ و  لل����

وفي ه�ا  .ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة وذل� في ه�ف م� األه�اف في ه�ه ال��ألة أه��ة إ�هاروالح� ال�ع�  -83
�ا في ذل� الح� ال�ع� أن ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ت��ل �أه�اف أخ�� وتق�م م�افع م����ة م���ة، � ،ال���ص

 .معها، وأن ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ���� أن ت����م أ��ا في ب��ات ح���ة ����م�ا�� ال��ارث وال ال�� م�م�افع 
أن ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ی��غي أال أ��ا غ�� أنه ل�ح�  .هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي                     ُ ول�ح�� أ��ا أه��ة ال�  

ن�� ال��ارسات ال�ي ال ت�ه� فعال في  اضار و��� أال ت��� حاف�ا  �فعل اإلن�اناالن�عاثات م�  ال�����ت��� ال�ه�د ن�� 
ّ      ّ                                أن تع� ف وت�� � اح��ال م�ادر ال�اقة ال����دة �لل�ل�ان  ال��احو���غي أ��ا  .ال�����   .ة� اإل���ل�ج�            ُ        اس��ادا إلى ن هج ال��     

غ�� أنه ل�ح� أ��ا  .أ��ي م� أه�اف 15و �10 ه�ف�ال والح� ال�ع� ال�اجة إلى ت�س�ع ال����ة م�ا أض�� داخل -84
  .أن ن� ه�ی� اله�ف�� م� أه�اف أ��ي ه� ن� معق� و��ع� ت�ف��ه

تغ�� اإل�ار�ة ��أن اتفا��ة األم� ال����ة أوجه ال�آزر ال����لة مع ال��اق�ات والع�ل�ة في إ�ار والح� ال�ع�  -85
  .ال���� ة�اف�ال��اخ وفي إ�ار اتفا��ة األم� ال����ة ل�

�غ�� ال��اخ وال�اجة إلى ال��� في اس�عادة ل اآلثار ال���ق�ل�ةوالح� ال�ع� ال�اجة إلى إدارة ت����ة في ض�ء  -86
 .م�� ت�اصلها، وق�رتها على ال���دال��ا�� ال����ة و 

 .واق��ح ال�ع� أن ال�� م� م�ا�� ال��ارث ی��غي إ�هاره في ه�ف ��أن ه�ه ال��ألة -87
إلى م�اعاة أوجه ال�آزر وال�قا��ات ال����ة ب�� ال���ع ال���ل�جي واإلج�اءات ال����ة ل�عال�ة  ال�ع� ال�اجة �والح -88

  .تغ�� ال��اخ وال�اجة إلى إدراج اع��ارات ال���ع ال���ل�جي في س�اسات تغ�� ال��اخ
ة وال��غ�وف وم�ائل ب ال��جان�اوالح� ال�ع� ال�اجة إلى ال����� على ال��� اإل���ل�ج�ة اله�ة، ��ا في ذل� ال�ع -89

ال��ائ� ال����ة، وال��ال، وال��� اإل���ل�ج�ة الق���ة واألراضي وال��اه ال�ي ت����مها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات 
  .ة في ال���ات ال���ة وال����ة وال�ائ�ة���فعلى األن�اع ال ثارو�ال��ل، الح� ال�ع� ال�اجة أ��ا إلى معال�ة اآل .ال��ل�ة

، م�ل الغا�ات، وأراضي ال�اجة إلى ال����� على ح�ا�ة واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة الغ��ة �ال����ن  والح� ال�ع� -90
  .ول�ح�� أ��ا أه��ة ال����ن األزرق . ة وال��غ�وف�ال��، وال��ائ� ال��� 

�ع�  ل�ال���ع ال���ل�جي لعال�ي ل�ار ااإلوالح� ال�ع� أن ه�ا اله�ف ی�ت�� و���اخل مع أه�اف م���ة أخ�� في  -91
  .2020عام 
  .في ه�ف ح�ل ه�ه ال��ألة ���� إ�هارهوالح� ال�ع� أن ت��� ال����ات  -92
  .اإلن�انص�ة عالقات ال���ادلة ب�� تغ�� ال��اخ و والح� ال�ع� ال -93
  .والح� ال�ع� أه��ة ال��� في ه�ه ال��ألة م� م���ر ت����ي -94
في ه�ه  ال��ا�� ال�����ة األرض�ة وت���� ت���� ال��ا�� ال�احل�ة وال����� ال����  أه��ةوالح� ال�ع�  -95

  .الق�رة على ال���د، وذل� �العالقة إلى اس��ات���ات وال س��ا في ال�ل�ان ال�ام�ة�ة ال����امة، ���ال��ألة وت���� ال���ة ال
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  .����وق� ل�ح�� أ��ا أه��ة ال�راعة ال����امة م� م���ر ال����� وال -96
  .ل��ر ���� أن ت����م ���ش� له�ا اله�فتغ�� ال��اخ على ا آثارواق��ح أن  -97
ال����ة لل���ع ال���ل�جي، وال��اه�ات ال�ق�رة وخ�� الع�ل ب�� االس��ات���ات  والح� ال�ع� ال�اجة إلى ال��اءمة -98

 .فق�ان ال���ع ال���ل�جي م���اتل�عال�ة  ت���ليعلى أساس و��ي وال�هج القائ� على ال��ام اإل���ل�جي ��ل 

  ال�ل�ث  -  اءح
والح� ال�اجة إلى ال�عي إلى رأ� خ��� و�لى ع�وض أخ�� م���ة  ال�املةق�ا�ا الالح� ال�ع� أن ال�ل�ث ه� م�  -99

  .ال��اق�ات في إرشادح�ل ه�ه ال��ألة لل��اع�ة 
  .على ه�ا اله�ف االس��ا�ة، - األث� -ال�الة –�غ� ال -ال���ك ت���� ن��ذج أه��ةوالح� ال�ع�  -100
وتل�ث  �اه،، ��ا في ذل� تل�ث ال���ة، وتل�ث ال�ث� لعلى أن�اع م��دة م� ال�ل�ثات وال� واق��ح ال�ع� أن ال����� -101

��ا في  ��ضاء،ال���الن�ة، وتل�ث ال��ء، وتل�ث ال ال������ات، وال�غ��ات، وم���ات اآلفات، و �ةال�الس���ال��اد اله�اء، و 
  .، وال�ئ��، وأك��� ال���وس واألوزون ت ال�ان�م���ةال�����ا نفا�اتت�� ال�اء، وال�ل�ث ال���ي و  ��ضاءذل� تل�ث ال

ال�ئ�� وال�هج  ��أنات والع�ل�ات األخ��، ��ا في ذل� اتفا��ة م��اماتا �مع االتفا� روا��والح� ال�ع� وج�د  -102
  .مع ه�ه الع�ل�ات أوجه تآزرواح��ال وج�د  (SAICM)لل��اد ل����ائ�ة االس��ات��ي لإلدارة ال�ول�ة 

  .وال�اجة إلى ال����� على الق�اعات ال�ع���والح� ال�ع� أه��ة  -103
  .دال����ة في ه�ا ال�� أوجه ال�آزر اإلن�انص�ة والح� ال�ع� ال�وا�� مع  -104
  .أن ت��� على ����ة االس��ا�ة ل���لة ال�ل�ث ��غيوالح� ال�ع� أن األه�اف ح�ل ه�ه ال��ألة ی -105
  .ب�� ال�ل�ث ال��� وال����  �وا��والح� ال�ع� ال�اجة إلى ال��� في ال -106
ف�ال ع�  ،وال�اجة إلى ال��� في االس�هالك واالن�اج ال����ام�� ،� ��و�� مفه�م االق��اد ال أه��ةوالح� ال�ع�  -107

  .�ل�ث م� م��ره، وال����� على ال��عومعال�ة ال ،إدارة ال�فا�ات
  .على ال��ی�ات ال����ة ث�األ م�ال،على األن�اع،  ال�ل�ث آثارال�ع� ال����� على  اق��حو  -108
ل����ع وال��سع ال���� على ال���ع ال���ل�جي في آثار اأن ی���  ��غيیال�ل�ث  ��أنه�ف الواق��ح ال�ع� أن  -109

ول�ح� أن م�ل ه�ه األ�� ���� اع��ادها م� جان� ج��ع ال�ل�ان ل�ق���  .ف�ال ع� أ�� تق��� ال��ا�� القائ�ة على العل�م
  .��ة ل����ات اآلفات وال��اد ال����ائ�ة األخ�� اآلثار اإل��اب�ة وال�ل

في ال��ادة ال����ة في أن��ة ال�عاون ونقل ال����ل�ج�ا، خ��صا ل�الح واق��ح ال�ع� أن اله�ف ی��غي أن ی���  -110
  .ش�ة�اال��ی�ة ال ��ا في ذل� ال����ل�ج�اتن�اج ال�راعي أك�� اس��امة، ال�ل�ان ال�ام�ة، وذل� ل����� ب�ائل ن�� ن�ام لإل
  اس�ع�ال ال���عة و����ها  -  اء�

ق� ���ل وصفا أف�ل  "ال����ام ��اماالس�"ال����ام ���ل عام، واق��ح أن  ��ام���ألة االس� ال�وا��الح� ال�ع�  -111
غ�� أن ال�ع� اق��ح أ��ا اس�ع�ال االس���ام ال����ام وال��افع، وأن فه�ا أف�ل أو فه�ا شائعا ل�ا �ع��ه  .له�ه ال��ائل

وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة  ا ال��د، اق��ح ال�ع� أن مفه�م ح�ود ال����وفي ه� .أن ی�� ت����ه ��غيی "االس���ام ال����ام"
  .ا��ن مف������� أن 
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ل���ع ال���ل�جي �ع� ض�ور�ا، لعال�ي ل�ار ااإل� ح�ل ����ة معال�ة ه�ه ال��ألة في �وق� ل�ح� أ��ا أن فه�ا أك -112

 .��ض�عات ی��و أنها م��اخلة، وأن ع�د األه�اف ی��أ في ال��ادة، وأن العالقة ب�� األق�ام ت��ح معق�ةح�� أن الع�ی� م� ال
  .أله�اف في ه�ا الق���ال���ة له�ا ال��ض�ع  أه��ةو��ر ال�ع� أ��ا 

ال���� ال���مي ال�ولي  ع�لهعلى ال��� ال�� اس�ح���ا " �اسال إلىم�اه�ات ال���عة "مفه�م  أه��ةوالح� ال�ع�  -113
أن ع�له� ��أن ه�ه ال��ألة  والح��ا، (IPBES) للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

  .���� أن ���ع�ل �أساس لأله�اف وال��ش�ات
  .�ألةن�اج�ة �العالقة إلى ه�ه ال�ال���ع ال���ل�جي في الق�اعات اإل تع���والح� ال�ع� أه��ة  -114
���ام لل���ع ال���ل�جي ف�ال ع� ال� ��اماالس���أن  �ة��ج�هال خ���هاوالح� ال�ع� أه��ة م�اد� أد�� أ�ا�ا و  -115

  .نهج ال��ام اإل���ل�جي
ال�اجة إلى  �اوالح� ال�ع� أن الع�ی� م� ال��ائل في ه�ا ال��ض�ع ���� أن ی��� ��اسها ت���ات ����ة والح� -116

  .هاوضع األه�اف ال�ي ���� رص�
لل����ع، م�ال م� ح�� العالقة والح� ال�ع� أن م�ض�ع ه�ا اله�ف ���ر ل�اذا �ع� ال���ع ال���ل�جي مه�ا  -117

وأن ه�اك حاجة إلى ت�ج�ه ال�ف��� إلى أف�ل وس�لة وأه�اف ال����ة ال����امة، ، واالق��اد وال����ة ال����امة، ن�ان��ة اإل�
ت��ل ، ول�� ة� اإل���ل�ج�م� خالل مفه�م خ�مات ال�� ���� أن ی��و�ان واح� م� ال�ق��حات أن ذل�  .لع�ض ه�ه ال��ألة

  .ن�افالفق�، واإلم� و�أة ����� الو  ،وال����ة االق��اد�ة ال��ائف،م� خالل م�ائل م�ل ذل�  آخ� في أن ی��اق��ح 
وال�ي ت�اق� في  ��،ال����امواإلن�اج �االس�هالك  روا��والح� ال�ع� أن ه�ا ال��ض�ع م� م�اض�ع اله�ف له  -118

  .ع�اص� أخ�� م� اإل�ار
والح� ال�ع� ال�اجة إلى ال�ض�ح ��أن الف�ق ب�� أه�اف الع�ل وال��ائج وأن ی�� ت�ق�� ال�ض�ح ��أن أن�اع  -119

  .األه�اف ال��ور�ة في ه�ا الق��
  .ل�ه�ة واأله�اف ���لة األجلال��ائل في ه�ا ال��ض�ع ب��ان ا ر��والح� ال�ع� ال�اجة إلى  -120
ل���ع اإل�ار العال�ي لوالح� ال�ع� أن ال��ض�عات ال�ي ت�اق� في ه�ا الق�� ت�ف� ف�صا تع�� م�اه�ة  -121

  .2030خ�ة ال����ة ال����امة لعام في  �2020ع� عام ل�ا ال���ل�جي 
  .والح� ال�ع� ال�اجة إلى معال�ة ال�قا��ات ال����لة ب�� م��لف أن�اع ال��مات -122
، ول�� ���� أن ة� اإل���ل�ج�ح�ل �ل ن�ع م� أن�اع خ�مات ال�� والح� ال�ع� أنه ���� أن ت��ن ه�اك أه�اف -123

  .ة ج��ع أن�اع ال��مات معاعال����ن ه�اك أ��ا ه�ف أك�� اك��اال ل�
  .ال��ل�ةوالح� ال�ع� أن م�ض�ع ه�ا اله�ف �ق�م ف�صة إلدماج ال��ائل ال��علقة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  -124
والح� ال�ع� أه��ة إ�هار خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ع��ما ودمج م�ل ه�ه ال�فا��� في ش�ل م�اس�ة رأس ال�ال  -125

 .ال����� ال���ي وال��ازنةع�ل�ات ال���عي و��هار ال���ع ال���ل�جي في 

وأن ه�ا ال�ان� ی��غي ال��� والح� ال�ع� أن ه�اك خ�مات لل��� اإل���ل�ج�ة ت��أ ب�� ال�اس وال���ع ال���ل�جي  - 126
 .��ه في ه�ا الق��

والح� ال�ع� أه��ة تق��� م��لف أن�اع خ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وض�ان إدماج ه�ه ال��� أو ب�انها في ع�ل�ات  - 127
وفي ه�ا ال��د، أشار ال�ع� إلى ال��اس�ة الق�م�ة، وال���ان�ات ال����ة وال�����  .ص�ع الق�ار على ج��ع ال�����ات

 .ل���يا
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 ال�لع ال�اد�ة م� ال���عة  -1

الح� ال�ع� ال�اجة إلى إل�قا� ال��� ال�ق��ة ل�� ف���، بل أ��ا م���عة ال��افع ال�ي �ق�مها ال���ع ال���ل�جي،  -128
وفي ه�ا  .والح� ال�ع� أن ه�اك م���عة م� ال��مات ال�ي تقع خارج سالسل ال�لع وال�ي ال ت��اف� ع�ها معل�مات مال�ة

                ُ                                                                                       الح� ال�ع� أه��ة ن هج ال�ق��� ال�ي تأخ� في ال���ان م��لف أن�اع ال���ة، والح� ال�ع� أه��ة الع�ل ال�� ����ه ال��د، 
لل���ع  ةال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� أإل���ل�ج�ة ��أن ال�فا��� ال����ع

وفي ه�ا ال��د، اق��ح ال�ع� ال��� في م�ائل واسعة ال��اق، م�ل األم�  .لى ال�اسع م� ال���عة إفال���ل�جي وال��ا
 .الغ�ائي

 .والح� ال�ع� ال�اجة إلى أه�اف ت�عل� �ال��اعات وس�ل ال��� ال����امة -129

اح��اجات ال�اس ����قة م��فة و���� ال�ص�ل ب�ل��ة والح� ال�ع� ال�اجة إلى ال����� على ال��ائل ال��علقة  -130
 .إل�ها

والح� ال�ع� ال�اجة إلى ال����� على سالمة ��� ال���ع ال���ل�جي في األ�� االق��اد�ة والح� ال�ع� أه��ة  -131
 .ال��اس�ة ال����ة، وم�اس�ة ال��� اإل���ل�ج�ة، وتق��� األث� ال���ي، وتق��� األث� ال���ي االس��ات��ي

م��دة، ��ا في ذل� ال�اقة، وال�ق�د ال���� وال�اقة والح� ال�ع� ال�اجة إلى ال����� على م�افع ماد�ة  -132
 .ال�ه�ومائ�ة

 .والح� ال�ع� أه��ة إ�هار ال��ائل ال��علقة �األم� الغ�ائي -133

 .والح� ال�ع� أه��ة ال����� ال��اني له�ه ال��ألة -134

 .ال����امة وأه��ة إش�اك الق�اعات م�ادوالح� ال�ع� أه��ة سالسل اإل -135

 .الك ال�ف�� في إ�ار ه�ه ال��ألةوالح� ال�ع� أه��ة االس�ه -136

 .م� أه�اف أ��ي ما زال� مه�ة 6و���ا ی�عل� ���ای� األس�اك، الح� ال�ع� أن الع�اص� في إ�ار اله�ف  -137

واق��ح ال�ع� ال�اجة إلى ه�ف ��ه� إم�ان�ة االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي في ال��اه�ة في إ��اد ال��ائف  -138
 .و�أة الفق� ال�خل ولل����� م�ت�ل�� و 

 ت���� خ�مات ال���عة  -2

 .الح� ال�ع� ال�اجة إلى ال����� على ال��افع ال�ق�مة إلى ال�اس -139

ال���اء، وال���ة ال����ة ال���اء، وال����ة ال����امة، وال�����  ��احاتوالح� ال�ع� أه��ة ال��ائل ال��علقة �ال -140
 .ال���� ال����ام، وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

ات، وت���� تغ�� ال��اخ، ق�ال�ع� خ�مات م��دة ���� إ�هارها في إ�ار ه�ه ال��ألة، ��ا في ذل� ال�لواق��ح  -141
 .وت�اف� ال��اه الع��ة وج�دتها، وال��فقات اإل���ل�ج�ة، والق�اء على الفق� وت�ق�� األم� الغ�ائي

 :و���ا یلي األه�اف ال�ق��حة ��أن ه�ه ال��ألة -142

واألس�  �صغار ال��ارع�إلى ، ت��ن األ��اف ق� ات��ت خ��ات ل�ق��� ال��اع�ة ال�ق��ة ��2030ل�ل عام   )أ(
  الع��اد ال��ارسات ال����امة؛ال��ارعة 

، ت��ن األ��اف ق� أع�ت واع���ت أدوات قان�ن�ة ل�ع��� ن�ام ال��ف�عات مقابل خ�مات ��2030ل�ل عام   )ب(
 .ألن��ة ال��ت��ة �األم� الغ�ائي، وال��اجة وال�راعة ال����امة� �ا���ا ی�علال��� اإل���ل�ج�ة 
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 لل���عة) ال�قا��ة(ال��مات غ�� ال�اد�ة   -3

 .الح� ال�ع� أه��ة اإلشارة إلى ال��افع ال�ف��ة واإللهام�ة وال����ل�ج�ة لل���عة -143

 .والح� ال�ع� أه��ة ال��� في ال��ائل العال��ة -144

 .ال�ي تق�م اع��افا قان�ن�ا ��ق�ق ال���عة أو اع��ارا ش���ا                   ُ    والح� ال�ع� أه��ة ال� هج  -145

 ال�المة األح�ائ�ة  -4

الح� ال�ع� أن ال��ائل ال��علقة �ال�المة األح�ائ�ة ���� معال��ها في إ�ار ه�ه ال����عة م� ال��ائل وال�ع���  -146
 .االس���ام اآلم� في ش�لع�ها 

ة لل�المة األح�ائ�ة �ال���ة له�ه ال��ألة ال�ع�ي ب��وت���ل ق��اج� االت�الوالح� ال�ع� أه��ة ن�ائج اج��اع ف���  -147
 .2020والح��ا الع�ل�ات ال�ار�ة في إ�ار ب�وت��ل ق��اج�ة ال��علقة �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

��ل� ال�اجة إلى ب�اء الق�رات اإلح�ائ�ة على ال�راعة ال�قل���ة و  اوالح� ال�ع� ال�اجة إلى معال�ة تأث��ات ال���ل�ج� -148
 .ونقل ال����ل�ج�ا في ه�ا ال��د

ن�ائج االج��اع األول للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا أن والح� ال�ع�  -149
ما زاال  2019آب /أغ��� �ة في ن��و�ي فيقحلقة الع�ل ال��اور�ة ��أن ال�المة األح�ائ�ة ال��عن�ائج ، و �2020ع� عام 

 .2020ا في ص�اغة اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام �مه��� و���غي اس���امه

االس���ام "بل �ف�ل وضعها ت�� " ال��ائل ال�املة"والح� ال�ع� أن ال�المة األح�ائ�ة ال ی��غي أن ت�ل ت��  -150
واق��ح �ع� األ��اف  .ب�وت���ل ق��اج�ةعلى ا ق��� ال�اسع وال ���ن م، وأن ه�ا ال��ض�ع ی��غي ال��� ��ه ��ع�اه "�ماآل

 .أن األه�اف أو األه�اف الف���ة ی��غي أن تعالج تق��� ال��ا�� و�دارة ال��ا�� على أساس �ل حالة على ح�ة

ال���ل�ج�ا  والح� ال�ع� أه��ة ال����ل�ج�ات ال��ی�ة، و�اإلشارة إلى أن ه�اك حاجة إلى م�اق�ة أك�� ����� ح�ل -151
ات ال��ل�ل مال������ة ومعل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي، أشاروا إلى االج��اع القادم لف��� ال���اء ال�ق���� ال���� ال�ع�ي ��عل� 

 .2020ال�ق�ي ��أن ال��ارد ال����ة في إ�ار الع�ل�ة إلع�اد اإل�ار ل�ا �ع� عام 

 ال����ة ش�ة ع� اس���ام ال��اردال�قاس� ال���ف لل��افع ال�ا  -5

ال���ل على ال��ارد ال����ة وال�قاس� العادل "الح� ال�ع� أن في إ�ار ه�ا ال��ض�ع، أنه ی��غي اس���ام ��ارة  -152
 ."وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���امها

ی�� إ�هاره �ال�امل و�فعال�ة في ه�ف االتفا��ة ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع أن والح� ال�ع� أه��ة ض�ان  -153
إلى ه�ف ی�عل�  �ع� ه�ه ال��ألة و��ل�ال��ائج  ی�عل�ه�ف وفي ه�ا ال��د، الح� ال�ع� أن ه�اك حاجة إلى  .اإل�ار

 .�ال��افع أو ال��اف� ال�ق�مة إلى ال�ف� واالس���ام ال����ام

ف م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي ���� ج�عها إل��اد ه� 16و 13والح� ال�ع� أن ال��اغة ال��علقة �اله�ف��  -154
 .ج�ی� ��أن ه�ه ال��ألة

 .والح� ال�ع� أه��ة إ�هار ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال���ع ال���ي ��أن ه�ه ال��ألة -155

والح� ال�ع� أن الع�ل�ة ال�ار�ة ��أن معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي ���� أن تق�م معل�مات ت�عل� به�ف ��أن ه�ه  -156
 .ال��ألة

 .إلى ب��ك ال���ات في إ�ار ه�ا اله�ف ال�ع� إم�ان�ة إ�هار ال�ع� ال�ق�موالح�  -157
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والح� ال�ع� ال�اجة إلى اإلشارة إلى رص� اس���ام ال��ارد ال����ة والح��ا أه��ة آل�ات غ�فة ت�ادل ال�عل�مات في  -158
 .ه�ا ال��د

معل�مات والح� ال�ع� ال�اجة إلى تع��� ال��اب�� ال��ل�ة وفقا ل��وت���ل ناغ��ا ون��ها على م�قع غ�فة ت�ادل  -159
 .ال���ل وتقاس� ال��افع ���ء م� ه�ا اله�ف

 :و���ا یلي األه�اف ال�ق��حة ��أن ه�ه ال��ألة -160

 ال�ي ت�ف�االم��ال للق�ان�� ال����ة و نقل ال��ارد ال����ة، في أ� ش�ل م� األش�ال، وتقاس� ال��افع،   )أ(
، �ال�قارنة إلى 2035ل�ائة �ل س�ة على األقل ��ل�ل عام في ا 10االتفا��ات ال�ول�ة لل���ل وتقاس� ال��افع، ق� زاد ب���ة 

، م� أجل تع��� ال�ف� واالس���ام ال����ام وتقاس� ال��افع وت���� سالالت وأن�اع ج�ی�ة، وأدو�ة ج�ی�ة 2020عام 
  وت���ل�ج�ات ح���ة ج�ی�ة، ح�� ال��ورة، م� أجل ض�ان األم� الغ�ائي وأم� ال�غ��ة وال��ة؛

في ع�د م��وعات ال�ف� في ال��قع ال���عي وخارج  في ال�ائة× ���ة بز�ادة  2030ل�ل عام ت�ق��، ��  )ب(
ال���وعات م� أجل ت���� س�ل ال���، وال��ة ع�د في و  ،رف ال�قل���ةمع حائ�� ال�عا ��اركعي و��ل� الال��قع ال���

 .وال�فاه لل�ع�ب األصل�ة

 األدوات، وال�ل�ل ونقا� االرت�از  -3

                 ُ                وأن األ��اف ل�یها ن هج ون�� م��لفة ت�ج�ه�ة، ��و أنها تال�ع� أن �ع� اإلج�اءات في ه�ا الق��  الح� -161
 .لالس��ا�ة

اق��ح ال�ع� أن ج��ع األه�اف ��أن األدوات ال������ة ل�عال�ة ال����ات واالس���ام ی��غي أن ت�ت�� �االع��ارات و  -162
 .����ص أث�ها على الفق� في ال�ل�ان ال�ام�ة

ل�ع� أن ال���� م� ال�ل�ل في إ�ار ه�ا الع��ان ت�عل� �ال�ع��� وأن ال���� م� األه�اف ���� ج�عها ت�� ��ر او  -163
و�اإلضافة إلى ذل�، أشار ال�ع� إلى الع�ل�ة إلع�اد نهج اس��ات��ي ���ل األجل لل�ع���  ."ال�ع���"ع��ان م�ف�ل في 

 .ك��خالت له�ا ال��ض�ع

االس��ا�ة، ی��غي ت����  –األث�  –ال�الة  –ال�غ�  – اإل�ار �����م ن��ذج ال���ك�ان واق��ح ال�ع� أنه، إذا  -164
���� أن �ق�م  SBSTTA/23/INF/3واق��ح ال�ع� أ��ا أن ال�س� ال��اني في ال�ث�قة  .االس��ا�ات لالس��ا�ة م�اش�ة لل�غ��

 .���ال ل�ل�

ك�ا اق��ح ال�ع� أن االس�هالك ال����ام وال���ة اإل���ل�ج�ة ی��غي ال��� ب��ه�ا، وأن مفه�م ال����ة ال���اء  -165
ل���ن �ع���ان مه��� م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي  4تفع�ل االس�هالك ال����ام وت���� اله�ف  ول�ح� أن .ع��� مه�ا�

 .ی��غي أن ی�رج في اإل�ار مفه�م سالسل اإلم�اد ال����امةو�اإلضافة إلى ذل�،  .مل��سا على ن�� أك��

والح� ال�ع� أن �ع� ال��ائل ال�املة ال�ي تأتي م� االج��اع األول للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي  -166
 القائ�ة ال�ق�مة في ال��ف� �ال�ث�قة فيل� ت�� م�ج�دة  �2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

CBD/SBSTTA/23/2/Add.4  غ�ض االت�اقلو���غي إدراجها. 

وشع� ال�ع� أن ه�اك �ع� ال���ار في ال���د ه�ا، م�ل ��� ال���ع ال���ل�جي، ال�ي �ان� م�رجة أ��ا في األق�ام  -167
 .ال�ا�قة

 .ال�ع� أن ه�ه هي واح�ة م� أه� األق�ام إذ أنه ی��اول ال���، واله�اكل وال��ارسات رأ�و  -168
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ال�ع� أن ه�اك ل�� ��أن ما ال�� ���� ال��ام �ه على ال������� العال�ي وال���ي في ه�ا الق��، وس���ح والح�  -169

 .ذل� مه�ا ع�� ال��ف��

 .على ن�� وث�� ب�سائل ال��ف��والح� ال�ع� أن ال�ل�ان س���اج إلى ال�ع� ل��ق�� ه�ه األه�اف وأن ه�ا الق�� ی�ت��  -170

ن ه�اك ه�ف ��أن اإلن�اف ���ا ب�� األج�ال، على ال��� ال�� ت�� م�اق��ه في واق��ح ال�ع� أنه ی��غي أن ���  -171
 .2020االج��اع األول للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

 ال��اف�  -1

والق�ان��، والق�اع�، وال��اسات واالم��ال اق��ح ال�ع� أن ال��اف� اإل��اب�ة، ��ا ف�ها ال�ع���ات والع�اص� األخ��،  -172
 .واإلنفاذ ���� أن ت��ن مف��ة

 .واق��ح ال�ع� أن تقاس� ال��افع ���� اع��اره �أح� ال��اف� -173

آخ� واق��ح ع��� ج�ی�  .واق��ح ال�ع� ع���ا ج�ی�ا ���� إضاف�ه ت�� ال��اف� ال�ي ت�عل� ��غار ال��ارع�� -174
 .األرض�ة وال����ة وه� ال����� في ال��ا�� ال�����ة

  الق�ان�� والق�اع� وال��اسات  -2
ال���ة غ��  ح�اءال���ة أو ت�ارة األ ح�اءوج���ة األ ،أك� ال�ع� على أه��ة وج�د ه�ف ی�عل� �ال����ة ال����ة -175
  .أه�اف للق�ان�� في إ�ارة ���وعال

  .ال��ور�ة لهاذ و�لى ال�سائل نفاالح� ال�ع� ال�اجة إلى وج�د آل�ات لالم��ال واإلو  -176
  .ال����امال�أل�ف اق��ح ال�ع� أنه ���� إع�اد ه�ف ع� االس���ام و  -177
ق�ان�� ال، و ��اني����� الالب�� إدارة األراضي و�دارة ال��ار م� خالل  ال�فاعل ال���يوناق� ال�ع� أه��ة  -178

  .إ���ل�ج�ة، أ� وضع خ��� ح��اء ��اني����� الالة ال�ي تغ�ي ���اسات ال���الو 
  ن�اج ال����ام��س�هالك واإلاال  -3

  .أن ��اف ��غيی ةض�ر األال��ا�� ال�����ة شع� ال�ع� أن نهج  -179
ل����ات على اوشع� ال�ع� أن تغ�� ال�ل�ك س���ل� االت�ال وال��ار�ة وأ��ا الع�ل على إدارة ال�ل�  -180

  .ال���ل�ج�ة
�� ال�ي ت��ل ��و�واالق��اد ال ،اإلم�اد���ة، وسالسل الوالح� ال�ع� أنه �ان ه�اك ت��ار ل���ل�ات م�ل  -181

  .�الع�ی� م� األق�ام األخ�� 
  :و���ا یلي األه�اف ال�ق��حة ��أن ه�ه ال��ألة -182

ج� ال����ك ا� �ال�ع��� قل���ة، بتق�م األ��اف، وفقا لألول��ات وال��اسات ال����ة واإل، 2030ح�ى عام "  ) أ(
�ي ال��ارسات ال���ة، وال����ل�ج�ات واإلدارة ال�ي ت��ع�� وت� ��امل��� زرا��ة م��لفة، اس��ادا إلى ت���� م����، واس�

 ؛"االس���ام ال����ام لل���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� حف� ال��اتات األصل�ة في ال��ا�� ال����ة �ع�وت�ف� وت

ل��� اإل���ل�ج�ة ال��ج�دة لت�مي، وفقا  ق�اع�� واع���ت وضعت��ن األ��اف ق� ، ��2030ل�ل عام "  ) ب(
 ."م� األراضي في ال��ارع ال����ة ل�ف� ال���ع ال���ل�جي في ال�ائة xل�یها ووفقا ألول��اتها، إلى ت�ق�� ما ن���ه 
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  �� ال����لي�ال��ائل األخ�� م� أجل ال�غ  -4
وأن االس�هالك ال����ام و�دارة ال�ل� هي ع�امل مه�ة  ارت�ازواف� ال�ع� على أن االس�هالك وال�فا�ات هي نقا�  -183

  .وال��اس�ة أن ت��ن أه�افا ف���ة لل�ه�ض به�ا الع��� �ال ال���عيال رأسهج         ُ و���� ل�   .��غي ال��� ف�های
 .وأشار ال�ع� إلى أه��ة وج�د ال���ر العل�ي وال����ل�جي م� أجل س�اسة ال���ع ال���ل�جي -184

م�ائل  �عال�ة، وذل� ل"ال��ائل ال�ئ���ة"عاد ت����ه إلى ����� أن " ال��ائل األخ�� "شع� ال�ع� أن الع��ان و  -185
 ال�ث�قةال���ع ال���ل�جي، واق��ح�ا أ��ا اإلشارة إلى  فق�انغ�� ال��اش�ة واألس�اب ال��ر�ة ل ����اتت�عل� �ال

CBD/SBSTA/23/INF/14. 

حال�ا ���وف  ت�رج، ال�ي ����ةث وال� ال�قل���ة وال����ل�ج�ا وال�� ارفشع� ال�ع� أن األدوات وال�ل�ل، م�ل ال�عو  -186
إلع�اء ها ���ل م�اش�، وذل� ��اولت��اج إلى أه�اف ت االرت�از ه�هول�ح� أن نقا�  .ارت�ازت�����ة هي في واقع األم� نقا� 

  .� ال����لي�ال�غ� أك��، وال�� على اإل�ار ���حا
أ� ضغ�  فاد�أن ت��ن م�نة ��ا ��في لل��� في ال��وف ال����ة، وذل� ل� ��غيی االرت�ازنقا� الح� ال�ع� أن و  -187

 .على ال�ل�ان

��� أه�اف أ��ي لل���ع تي �ال CBD/SBSTA/23/INF/14ال�ث�قة ���ف� الواق��ح ال�ع� إضافة ع�اص� م�  -188
ن ��أ�ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال��ال���ل�جي مع اق��احات 

  ."ل��ق�� ال�غ��� ال����لي ال��ارات ال����ةاإلج�اءات و "
  ال��وف ال������ة  – افك

  ع�ل�ات ال����� ال���ي -1
، وأنه� ی��لع�ن إلى م�اق�ة إع�اد ه�ه اآلل�ة ���ء م� س�ع�اضالح� ال�ع� األه��ة ال�����ة آلل�ة ال��ف�� واال -189

  .عال�ي لل���ع ال���ل�جيال�ار اإل إلع�ادالع�ل�ة 
ال���ي وال�ق��� ال���ي االس��ات��ي وتق���ات األث�  ��اني����� الالهج م�ل                                ُ ح� ال�ع� ���ة ت���� األدوات وال�  وال -190

  .ال����� ال���ي اتك��ء م� ع�ل�
ل�� األ��اف وت����  االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة لل���ع ال���ل�جي ب�� ��اءمةوالح� ال�ع� ال�اجة إلى ال - 191

م�ل أداة (ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي �ب�� االتفا�لإل�الغ ال�عاون على ت���� واس���ام إ�ار م���ك لإل�الغ ون�ام م��امل 
  .لف الع�ل�ات، ��ا في ذل� أه�اف ال����ة ال����امةواس���امها في م��إتاحة ال��انات م� أجل ) DART -اإل�الغ ع� ال��انات 

  ال��ارد ح��  -2
�ع� عام ل�ا ة في اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي �ضا��أع��� �ع� األ��اف ع� ال�اجة إلى م�ارد ج�ی�ة و  -192

 ���األه�اف وأنه ���� أن ���ن ه�اك ع��� ل ل��ق��ال��ارد م� ح��اجات الو�ان ه�اك أ��ا اق��اح ل��اب ا .2020
  .ه�ف�ل ال��ارد ���ء م� 

ال��ارد م� ع�د م� ال��ادر، ��ا  ح��ال��ارد و  تق���م�  ���ن ه�اك نهج م�دوج ی��� على �لواق��ح ال�ع� أن  -193
  .ف�ها الق�اع ال�اص

ت�� إما ات ل�� ال��� ال�����ة �م�علع� ال ف�احواق��ح ال�ع� إضافة اع��ارات ت���ل الق�اع ال�اص وق�اع� اإل -194
 س�ل ���حق�ق و إلى ال��انات ول�ح�� أ��ا أه��ة إضافة  ."األدوات وال�ل�ل"ه�ه ال����عة م� ال��اض�ع أو ت�� 

  .ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي
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ال��ارد في  ���إلى الع�ل�ة ال�ار�ة ل وال��ارد وأشار ا ح��ح�ل  ��اق�ةال�ع� أن ه�اك حاجة إلى م��� م� ال الح�و  -195

  .2020عام ما �ع� ع�اد إ�ار إلإ�ار الع�ل�ة 
ج��ع  فيأن ���ن ع���ا  ��غيأن ه�ا ال��ض�ع ی �ام� االتفا��ة واق��ح 20أه��ة ال�ادة إلى ال�ع�  أشارو  -196

  .األه�اف ض�� م�االت ال��اض�ع األخ�� 
  ب�اء الق�رات  -3

إلى الع�ل�ة ال�ار�ة ح�ل ه�ا  وا��أن ب�اء الق�رات وأشار أك�� ����� أن ه�اك حاجة إلى م�اق�ة إلى ال�ع�   ُ  ذ� � -197
  .�2020ع� عام ما إ�ار  إلع�ادال��ض�ع في إ�ار الع�ل�ة 

  ال�عارف ال�قل���ة  -4
و�ان واح� م� االق��احات ه� إضافة جائ�ة لل�عارف  .اق��ح ال�ع� أن ���ن ه�اك ه�ف م��قل ع� ه�ا ال��ض�ع -198

  .ال�قل���ة ال�ي ت�� م�ار��ها
ال�اجة إلى  �اأن ���ن أك�� ات�اعا م� ال�عارف ال�قل���ة والح� ��غيوالح� ال�ع� أن ال����� في ه�ه ال��ألة ی -199

  .اإلشارة إلى ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ���رة عامة
  وال����ل�ج�اال�عارف   -5

  .الف�ل ب��ه�ا ��غياق��ح ال�ع� أن ه�ی� ال��ض�ع�� ال�اص�� �ال�عارف وال����ل�ج�ا ی -200
و���ا ی�عل� �ال�عارف، اق��ح أن ه�ا ال��ض�ع ���� أن ���ل ال�عارف ال�قل���ة وال�عارف األخ��، و�دارة ال�عارف  -201

 .�عل�ماتون�� ال

ائل ال��علقة �اس��عاب ال�عارف، وال�وا�� مع األه�اف األخ�� واع��� ال�ع� أن ال���ل على ال�عارف، وال�� -202
  .ی��غي إدراجها �اإلضافة إلى ت�ل�� ال�عارف

  .ف��ات ال��انات ال��ج�دة ت�� �ل ه�ف ��اولیاق��ح ال�ع� أنه ���� أن ���ن ه�اك ه�ف ف�عي أو م�ش� و  -203
  .�� ال��و� ل�ت ع�ة، م�ل ت�م�� ام�االعلى  إذ أنها ت�ث�والح� ال�ع� أه��ة ال����ل�ج�ات ال��ی�ة  -204

  ال����ة  -6
  .����وال� ��اصلاق��ح ال�ع� أن ه�ا ال��ض�ع له عالقة أك�� �ال -205
واق��ح ال�ع� أن �ع� ال���رة ���� �ل�ها م� ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع  -206

، وال�� �ع��� ال����ون أنه �ان ناج�ا لل�ق��� العال�يال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ����ص ش�ل ال��اصل �ال���ة 
 .للغا�ة

فق� ح�ل حالة ال���عة بل أ��ا ع� الف�ص ال�ي تق�مها ال���عة اق��ح ال�ع� إم�ان�ة ص�اغة ال�سائل ل�� و  -207
  .�اسلل

أن ��اف إلى ه�ا  ��غيی" االرت�ا� �ال���عة"�ع� مه�ا �اإلضافة إلى ال����ة وأن  ����والح� ال�ع� أن ال� -208
  .ال��ض�ع
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  ال��ائل ال�املة  -  مال
�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع الأك� ال�ع� على ال�اجة إلى ��ام ال�ئ���� ال��ار��� للف��� العامل  -209

  .في ن�ائج االج��اع األول للف��� العامل انع����ال��� في ال��ائل ال�املة ال�ي  �2020ع� عام ل�ا ال���ل�جي 
  .ات ض��فةور�� ال�ع� على أه��ة ال��اء واأل�فال �����ع -210
لى أه��ة ال�هج القائ� على ال����ر ال���اني في إع�ی� م� األ��اف ال أشارو���ا ی�عل� �ال����ر ال���اني،  -211

  .االس���ام ال����ام وال�ف�
في حف� ال���ع  �ةن� جهات فاعلةال��اء �اع��اره� ع� أن ���ن ه�اك ه�فا  ��غيأشار �ع� األ��اف أنه یو  -212

� أدوار ع، و ة� اإل���ل�ج�ة في وص�ل ال��اء إلى خ�مات ال��ع�م ال��اوا  تقل�ل����ام، وع� ����ة ال���ل�جي واس���امه ال
  .وحق�ق و��ادة ال��اء

 .ب�� األج�ال���ا  ن�افإع�اد ه�ف ع� ال��اب واإل ��غيالح� ال�ع� أنه یو  -213

  
__________  


