
  ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
 اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

ووثائق  14/7بشأن اإلجراءات المتخذة عمال بالمقرر 

 األح�اءس���ام الال��� ال��یلة الس�هالك الل��م ال���ة، و 
، ألن اإلدارة أو غ�� م���ام/و غ�� قان�ني االس�هالك أو االس���ام

ت�د� إلى  ���� أن�ائل األخ�� ال�ي ال���ة ���� أن ت�ه� ���ل ���� في حف� ال���ع ال���ل�جي، على ع�� ال�

ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
، مع م�اعاة اله�ف 2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

، وال س��ا ال��ص�ة �أن 2020حلقة الع�ل ال��اور�ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة ���ا �ع� عام 
ع�ز أن �فق�ان ال���ع ال���ل�جي و م���ات  �أح� االس�غالل ال�ف��

  3ال���ة؛ ء
  ال�عل�قات ال�ي أب�تها األ��اف في االج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة؛

على  ،ب�ل� ال�ي هي في وضع ���ح لهاذات ال�لة 
ت����  ، ��ا في ذل�14/7في ال�ل�ان ال�ام�ة م� أجل ت�ف�� ال�ق�ر 

، م� ب�� ع�اص� أخ�� لإلدارة ال����امة ال���ة ال�ه�دة �االنق�اض
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                       وال�ق��ة وال����ل�ج�ة                                اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
           والع��ون     ل�
      2019             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    29-  25                 م�ن���ال، ���ا،

                م� ج�ول األع�ال

ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

  اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة،
  ،14/7 ق�ر�إلى ال ���

 җǛƺƶƝ ƔǊҸ بشأن اإلجراءات المتخذة عمال بالمقرر  ةالتنفیذی ةبالمعلومات المقدمة في مذكرة األمین
  1المعلومات المرتبطة بھ؛

ال��� ال��یلة الس�هالك الل��م ال���ة، و                           ُ        أن اس��ات���ات خف� ال�ل� ون هج س�ل � ت��� عل�ا 
االس�هالك أو االس���ام��ن �رجح أن ت��ن ض�ور�ة ع��ما ال���ة ���ل عام، م� األ

ال���ة ���� أن ت�ه� ���ل ���� في حف� ال���ع ال���ل�جي، على ع�� ال� لألح�اء
  ؛ضارة �ال���ة وال��� اإل���ل�ج�ةتغ���ات في اس���ام األراضي ق� ت��ن 

ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام للف��� العامل ال�ف��ح الع���ة  ال�ئ���� ال��ار��� �ع�ت 
اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  إع�ادع��  �ع�� االع��ار ال�ال�ةإلى أخ� ال�عل�مات 

  ":���نات ال���ع ال���ل�جيل����ام ال س���اماال" ال����ل في ال�اني لالتفا��ة

حلقة الع�ل ال��اور�ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة ���ا �ع� عام تق���   
االس�غالل ال�ف�� 2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي ل�ار ا

  2؛ال���ة ءح�ااإلدارة ال����امة لأل

ءح�الألإلدارة ال����امة �ا ال��علقة ن�ائج ال�راسة االس�ق�ائ�ة  
ال�عل�قات ال�ي أب�تها األ��اف في االج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة؛  
ذات ال�لة  وال����ات األخ��  ال���مات ��عتو ،األ��اف �ع�ت 

في ال�ل�ان ال�ام�ة م� أجل ت�ف�� ال�ق�ر وال�ص� الق�رات تق��� ال��اع�ة ال�ال�ة ودع� م�ادرات ب�اء 
ال���ة ال�ه�دة �االنق�اضت�ار ال�ولي �أن�اع ال���انات وال��اتات تفا��ة االالال��ائج غ�� ال�ارة 

  
                                         

CBD/SBSTTA/23/5.  
CBD/WG2020/1/INF/3. 

CBD/SBSTTA/23/INF/19. 

  

  

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

               م�ن���ال، ���ا،
              م� ج�ول األع�ال   6      ال��� 

  

اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، إن
���تإذ 
1- 

المعلومات المرتبطة بھ؛

2- 

ال���ة ���ل عام، م� األ
لألح�اءال����امة 

تغ���ات في اس���ام األراضي ق� ت��ن 
3- 

إلى أخ� ال�عل�مات  2020
ال�اني لالتفا��ة

  )أ(
�ار ااإلی��اول 

اإلدارة ال����امة لأل
  )ب(
  )ج(
4 - 

تق��� ال��اع�ة ال�ال�ة ودع� م�ادرات ب�اء 
ال��ائج غ�� ال�ارة 

  ؛لألح�اء ال���ة
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إلى م�اعاة  2020ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العامل ال�ف��ح الع���ة الف���  �ع�ت - 5

ل����امة دارة ااإل�ج الق�ا�ا ال��علقة ادمإ ��ة                                                                                    ُ ن�ائج االج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة �  
في االس���ام ال����ام لل���ع  إسهاما �الغ األه��ة ب�صفها 2020ل�جي ل�ا �ع� عام اإل�ار العال�ي لل���ع ال��� ال���ة في  ءح�األل

  ؛ت�ق�� أه�اف ال����ة ال����امةفي ال���ل�جي و 
ل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي اأمانة  ةدع�  ةال��ف��� ةإلى األم�� �ل�ت - 6

 2020ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام العامل ال�ف��ح الع���ة  الف���ت�و�� إلى  اإل���ل�ج�ةوخ�مات ال��� 
�ال�ق�م ال���ز في ال�ق��� ال��اض�عي  ال��علقة ال�عل�مات�ال���ع ال���ل�جي في اج��اعه ال�ام� ع��  وم�ت�� األ��اف في اتفا��ة
���ا  2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  إع�اد     ُ                         ل�ي � ���ش� به�ه ال�عل�مات ع�� ،ال���ة لالس���ام ال����ام لألن�اع
  ال���ة؛ ءح�ای�عل� �اإلدارة ال����امة لأل

لق�اع ال����ة رشادات اإل تع��� ة�اصلماإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة ال�ع��ة � ال��اكة ال�عاون�ة ت�ع� - 7
� غ�االس�هالك�ة و ��ا في ذل� االس���امات  ،وج�ع أم�لة إضا��ة لل����قات الع�ل�ة م� س�اقات م��لفة ال���ةلل��م م���ام 

  ؛ال���ة ال�ه�دة �االنق�اضت�ار ال�ولي �أن�اع ال���انات وال��اتات االاتفا��ة تل� ال�اصة �ال س��ا ، و االس�هالك�ة
ب�� ال����� ومعال��ها  اتن�ائج ت�ل�ل الف��  �ضت��ی� اإلج�اءات الالزمة لع ةال��ف��� ةاألم��إلى  �ل� ��ل�ت - 8

  ؛لل��م ال���ةم���ام لق�اع ال����ة رشادات اإلو�دماجها �ال�امل في ت�ف�� 
  :�أن �ع��� م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع�� مق�را على غ�ار ما یلي �صيت - 9

               م�ت�� األ��اف،    إن

            إحــ�از تقــ�م        ســه� فــي    قــ� أ        ال���ــة،       ح�ــاء        إدارة األ     ذلــ�                                            االســ���ام ال��ــ��ام لل��ــ�ع ال���لــ�جي، ��ــا فــي     ّ �ــأنّ          إذ �ع�ــ�ف 
      لإل�ــار                   ذا أه��ــة �ال��ــ�ة       ال یــ�ال      �أنــه   و   ،                                                                     ت�ق�ــ� الع�یــ� مــ� أهــ�اف أ��ــي لل��ــ�ع ال���لــ�جي وأهــ�اف ال����ــة ال��ــ��امة    ن�ــ� 

   ،    2020                                     العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
                                                                                             �أن اإلدارة غ�� ال����امة لألح�ـاء ال���ـة تعـ�ق ال�قـ�م ن�ـ� الع�یـ� مـ� أهـ�اف أ��ـي لل��ـ�ع ال���لـ�جي    ف        �ذ �ع��   و 

                           وأه�اف ال����ة ال����امة،
                    فــي ال��ــا�� ال��ار�ــة               لل�ــ�م ال���ــة       م�ــ��ام       لق�ــاع         ال����ــة        رشــادات   اإل       دراســة       حــ�ز فــي  ُ أُ       الــ��         �ال�قــ�م          �ذ �ع�ــ�ف  و 

   ،             وش�ه ال��ار�ة
   ،                            بـ�� اتفا��ـة ال��ـ�ع ال���لـ�جي                                                      ��ـأن ال��ـائل ال��علقـة �ـاإلدارة ال��ـ��امة لألح�ـاء ال���ـة                 �ال�عـاون القـائ�           و�ذ ی�ح�

                                        ومعاهــ�ة ال��اف�ــة علــى األنــ�اع ال�هــاج�ة مــ�    ،                       ال���ــة ال�هــ�دة �ــاالنق�اض                           �ــأن�اع ال���انــات وال��اتــات                        واتفا��ــة االت�ــار الــ�ولي 
                                                     ل���ـ� ال��ـ�مي الـ�ولي للعلـ�م وال��اسـات فـي م�ـال ال��ـ�ع  ا  و    ،            لألمـ� ال���ـ�ة         ال�راعـة        ألغ��ـة و         وم���ـة ا                    ال���انات الف���ـة،

                ال�ــي ت�ــ�لع بهــا   ل ا  ع�ــ   �األ  و                           اإل�ار�ــة ��ــأن تغ�ــ� ال��ــاخ،                       واتفا��ــة األمــ� ال���ــ�ة   ،                                  ال���لــ�جي وخــ�مات الــ��� اإل���ل�ج�ــة
  ة  �ــ                                           االت�ــاد الــ�ولي ال�ع�ـي ���اف�ــة ال����ــة ال��ت�       ف�ـال عــ�    ،      ال���ــة   ء   ح�ــا                   اإلدارة ال��ــ��امة لأل �ـ         ال�ع��ــة                  ال�ـ�اكة ال�عاون�ــة 

   ،                                        وغ��ها م� ال�هات ال�ع��ة �إنفاذ القان�ن                 �األح�اء ال���ة
         ، وت�ف�ــــ�       م���ـــ�ة                                                                        ت�ق�ـــ� االســــ���ام ال��ـــ��ام لل��ــــ�ع ال���لـــ�جي ی��لـــ� نه�ــــا وم�اضـــ�ع اســــ��ات���ة    ّ أنّ           و�ذ یـــ�رك

   ،                       ج��ع الق�اعات ذات ال�لة                                               إج�اءات فعالة ل��ان تع��� ال���ع ال���ل�جي في
       ســ���ام  ال                       ُ                                              اســ��ات���ات خفــ� ال�لــ� وُنهــج ســ�ل ال�ــ�� ال��یلــة الســ�هالك الل�ــ�م ال���ــة، و    أن  �ــ           ��ــ�� عل�ــا    و�ذ 

       أو غ�ــ�  / و            غ�ــ� قــان�ني                     االســ�هالك أو االســ���ام    �ــ�ن  �                         رجــح أن ت�ــ�ن ضــ�ور�ة ع�ــ�ما                       ال���ــة ��ــ�ل عــام، مــ� األ        األح�ــاء
                                                                       ال���ــة ���ــ� أن ت�ــه� ��ــ�ل ���ــ� فــي حفــ� ال��ــ�ع ال���لــ�جي، علــى ع�ــ� ال�ــ�ائل         لألح�ــاء                      ، ألن اإلدارة ال��ــ��امة       م�ــ��ام
   ،                                                                         ت�د� إلى تغ���ات في اس���ام األراضي ق� ت��ن ضارة �ال���ة وال��� اإل���ل�ج�ة         ���� أن     ال�ي 
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                                         �ق��ـــة وال����ل�ج�ـــة ��ـــأن اإلدارة ال��ـــ��امة                                   لله��ـــة الف���ـــة لل��ـــ�رة العل��ـــة وال   3 /  23         �ال��صـــ�ة           �ـــ�� عل�ـــا �   �ذ   و 

   ،      ال���ة   ء   ح�ا  لأل

وال�ع�ب  ،خ�� األ���مات ال، �ال��اور مع األ��اف، و ال��ام ��ا یلي إلى األم��ة ال��ف���ة ��ل�  - 1
سائ� و  ال���ة، ءح�ااإلدارة ال����امة لأل� ال�ع��ةال��اكة ال�عاون�ة  فيوأع�اء آخ���  ،األصل�ة وال����عات ال��ل�ة

  :ره�ا ب��اف� ال��ارد ،أص�اب ال��ل�ة وأص�اب ال�ق�ق ال�ع����
ق�اع  خارجت��ی� ال��االت األخ��  ها، ��ا ف�14/7في ال�ق�ر  ال ال����ص عل�هاع�األ إن�از  )أ(

األن�اع واالس���امات خارج ن�اق و األخ��، ال��ا�� ال�غ�ا��ة م�ل  ،ات ت���ل�ةإرشادال�ي ق� ت��ل� الل��م ال���ة 
الع�ل ال��اور�ة ��أن اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة ���ا �ع� عام  حلقة ، واالس�فادة ال�املة م� ن�ائج تق���ال����رة
 ال���ة؛ ءح�اإلدارة ال����امة لأل�ا ال��علقةون�ائج ال�راسة االس�ق�ائ�ة  20204

ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي  ل����ام�اصلة ال�عاون ال�ث�� مع أمانة   )ب(
على ت�ف�� اإل�ار  هانع�اسات��أن ال�ق��� ال��اض�عي لالس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة و  وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

  ؛2020 العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام
تع��� االس���ام  ل�ع���ص�اب ال��ل�ة ال�ع����، وأ ال�ع��ة ال�عاون مع ج��ع ال�هات الفاعلة  )ج(

  ألن�اع ال���ة، في ج��ع الق�اعات ذات ال�لة؛ل ال س��اال����ام لل���ع ال���ل�جي، و 
مع اتفا��ة االت�ار في م�ال االس���ام ال����ام لألح�اء ال���ة م�اصلة ال�عاون وتع��� أوجه ال�آزر   )د(

ومعاه�ة ال��اف�ة على ، لألم� ال����ة ألغ��ة وال�راعةا، وم���ة ال���ة ال�ه�دة �االنق�اضات �أن�اع ال���انات وال��اتال�ولي 
  ؛األخ�� ذات ال�لة ال��ع�دة األ��اف ال����ة االتفاقاتو  ،األن�اع ال�هاج�ة م� ال���انات الف���ة

ألع�ال االتفا��ة وص�اغة ت�ص�ات األن��ة ال����رة أعاله ت�ف��  فير�� ع� ال�ق�م ال���ز اتق��� تق  )هـ(
اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة  ل�ي ت��� ف�هااإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة ال��ائل ال��علقة �في ال���ق�ل ال��علقة �

  .ق�ل االج��اع ال�ادس ع�� ل��ت�� األ��اف ُ    � عق� وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اع
 

__________  
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