
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
  ع�ل االع��ارات ال���ان�ة

  في إ�ار االتفاق�ة، 2020-2015، ال�� رح� ف�ه ���ة ع�ل االع��ارات ال���ان�ة 
�ال�اجة إلى         ّ و�ذ �ق�  هي ع�� نق�ة م���ف ال����، 

- 2011ال��ف�� الفعال لل��ة، ��ا في ذل� ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

  1؛2020-2015ال���ان�ة  االع��ارات خ�ة ع�ل
 2020على ال�اجة إلى معال�ة االع��ارات ال���ان�ة في إع�اد إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

ل�ع� ت�ف�� االتفاق�ة  ةال���ان� �اع�ة لالع��اراتموت�ف�� اس��ات���ات و�ج�اءات 

أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� اآلخ��� إلى دع� اإلج�اءات ال�ام�ة إلى تع��� ال�عارف 
ال��علقة �ال�وا�� القائ�ة ب�� االع��ارات ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، ب�سائل م�ها ت�ف�� ال��ارد ل��اء الق�رات في م�ال 

  � ن�ع ال���؛
                                        ُ                           أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� اآلخ��� إلى دع� ال� هج ال���اسقة في م�ال ب�اء 

  ع�� االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف؛الق�رات وت�ف�� ال��اب�� ال��اع�ة لالع��ارات ال���ان�ة في م�ال ال���ع ال���ل�جي 
         ً                                                              ت���، ره�ا  ب��اف� ال��ارد، اس�ع�اضا ل��ف�� خ�ة ع�ل االع��ارات ال���ان�ة 

واإلص�ار ال�اني ل���ة ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي 
  �روس ال���فادة؛، م� أجل ت��ی� الف��ات، وأف�ل ال��ارسات وال
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  م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
 ال�ا�ع ع��
  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
ع�ل االع��ارات ال���ان�ةخ�ة   14/18ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
، ال�� رح� ف�ه ���ة ع�ل االع��ارات ال���ان�ة 12/7إلى ال�ق�ر  إذ ����

هي ع�� نق�ة م���ف ال����،  2020-2015أن خ�ة ع�ل االع��ارات ال���ان�ة  و�ذ �الح�
ال��ف�� الفعال لل��ة، ��ا في ذل� ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

خ�ة ع�ل�ال�ق��� ال���ث لل�ق�م ال���ز في ت�ف��  �ح�ی  -
د  - على ال�اجة إلى معال�ة االع��ارات ال���ان�ة في إع�اد إ�ار ال���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام    ّ  ��� 

  2و��ا ی��اشى مع األه�اف ال���ان�ة أله�اف ال����ة ال����امة؛
وت�ف�� اس��ات���ات و�ج�اءات  إع�ادعلى األ��اف  ��ع�  -

  ؛2020- 2011وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� اآلخ��� إلى دع� اإلج�اءات ال�ام�ة إلى تع��� ال�عارف  و��ع�األ��اف  ���ع  -

ال��علقة �ال�وا�� القائ�ة ب�� االع��ارات ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، ب�سائل م�ها ت�ف�� ال��ارد ل��اء الق�رات في م�ال 
� ن�ع ال���؛                                                       ّ      الق�ا�ا ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، وج�ع ال��انات ال��� فة ح�

                                        ُ                           أص�اب ال��ل�ة ال�ع���� اآلخ��� إلى دع� ال� هج ال���اسقة في م�ال ب�اء  و��ع�األ��اف  ���ع  -
الق�رات وت�ف�� ال��اب�� ال��اع�ة لالع��ارات ال���ان�ة في م�ال ال���ع ال���ل�جي 

         ً                                                              ت���، ره�ا  ب��اف� ال��ارد، اس�ع�اضا ل��ف�� خ�ة ع�ل االع��ارات ال���ان�ة األم��ة ال��ف���ة أن  إلى ��ل�  -
ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي   ، �ال��از� مع إع�اد اإلص�ار ال�ام� ل���ة2020

، م� أجل ت��ی� الف��ات، وأف�ل ال��ارسات والال��قعات ال��ل�ة لل���ع ال���ل�جي
                                         

CBD/SBI/2/2/Add.3.  
  .، ال��ف�70/1 العامةان�� ق�ار ال��ع�ة 

  

  

م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 8ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ����

و�ذ �الح�
ال��ف�� الفعال لل��ة، ��ا في ذل� ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 

2020،  
1-
2-

و��ا ی��اشى مع األه�اف ال���ان�ة أله�اف ال����ة ال����امة؛
3-

وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي 
4-

ال��علقة �ال�وا�� القائ�ة ب�� االع��ارات ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، ب�سائل م�ها ت�ف�� ال��ارد ل��اء الق�رات في م�ال 
                                                       ّ      الق�ا�ا ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، وج�ع ال��انات ال��� فة ح�

5-
الق�رات وت�ف�� ال��اب�� ال��اع�ة لالع��ارات ال���ان�ة في م�ال ال���ع ال���ل�جي 

6-
2015-2020

ال��قعات ال��ل�ة لل���ع ال���ل�جي
                                                

1 CBD/SBI/2/2/Add.3
ان�� ق�ار ال��ع�ة  2
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ب��  ب��اف� ال��ارد، حلقات ع�ل إقل���ة ��أن ال�وا��       ً ، ره�ا  ة أن ت���ال��ف��� ةاألم�� إلى          ً ��ل� أ��ا    -7

  ؛2020- 2015ع�ل االع��ارات ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، وال�روس ال���فادة م� ت�ف�� خ�ة  ةال���ان� اتر ع��ااال
ة ال��ف���ة أن ت�رج، ره�ا ب��اف� ال��ارد، ال��اق�ات ح�ل ال�وا�� ب�� االع��ارات إلى األم�� ��ل� ��ل�  -8

ض�� ال��اورات  2020-2015ال���ان�ة وال���ع ال���ل�جي، وال�روس ال���فادة م� ت�ف�� خ�ة ع�ل االع��ارات ال���ان�ة 
  .2020اإلقل���ة ح�ل اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 

_________ 


