
CBD 

Distr. 
GENERAL 
 
CBD/COP/DEC/14/32 
30 November 2018 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
اس�ع�اض ت���ة عق� اج��اع م�ت�� األ��اف في االتفا��ة �ال��ام� 

مع م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، 
 ناغ��ا العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل

م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في �ال��ام� مع 
ب�وت���ل ق��اج�ة، وم�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، �اس���ام ال�عای�� ال���دة في ال�ق�ر 

واالج��اع آراء األ��اف وال��اق��� وال��ار��� في االج��اع ال�ال� ع�� ل��ت�� األ��اف في االتفا��ة، 
ال�ام� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�اني ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 

  وم� خالل ال�راسات االس�ق�ائ�ة ال�ي أج��� �ع� االج��اعات،
اس�ع�اض آخ� في االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف في االتفا��ة، واالج��اع العاش� 
ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�ا�ع ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 

ة س��� ب��ادة ال��امل ب�� االتفا��ة و��وت���ل�ها، وت���� 

م� ال�����ب إدخال ال���� م�  ت م���فاة أو م���فاة ج�ئ�ا، وأن
 ال��وت���ل��؛األ��اف في س��ا ل����� ن�ائج وفعال�ة اج��اعات 

�ام�ة، والس��ا أقل على أه��ة ض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة ل���لي األ��اف م� ال�ل�ان ال
�قال�ة، في االج��اعات ال���ام�ة، ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان

 ير�ة ال�ا��ة لل���ل�� في اج��اع، في ه�ا ال��د، على وجه ال���ص، على أه��ة ض�ان ال��ا
 ؛���ا ب�� ال�ورات      ُ    ال�ي ت عق� ، ع� ���� ت�ف�� ال����ل له�ه ال��ار�ة، ��ا في ذل� في االج��اعات

 

 

  ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
  االج��اع 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 اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
اس�ع�اض ت���ة عق� اج��اع م�ت�� األ��اف في االتفا��ة �ال��ام�   14/32ال�ق�ر 

مع م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، 
العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل وم�ت�� األ��اف

  إن م�ت�� األ��اف،
  ،13/33و ،13/26، و12/27إلى ال�ق�رات  إذ ����

�ال��ام� مع  م�ت�� األ��اف اتعق� اج��اعت���ة  س�ع�ضوق� ا
ب�وت���ل ق��اج�ة، وم�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، �اس���ام ال�عای�� ال���دة في ال�ق�ر 

آراء األ��اف وال��اق��� وال��ار��� في االج��اع ال�ال� ع�� ل��ت�� األ��اف في االتفا��ة،  مع م�اعاة
ال�ام� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�اني ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 

وم� خالل ال�راسات االس�ق�ائ�ة ال�ي أج��� �ع� االج��اعات،لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، 
اس�ع�اض آخ� في االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف في االتفا��ة، واالج��اع العاش�   ُ     س� ��� �أنه  و�ذ �ق�

ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�ا�ع ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 
  لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا،

ة س��� ب��ادة ال��امل ب�� االتفا��ة و��وت���ل�ها، وت���� أن االج��اعات ال���ام� مع االرت�اح �الح� -
 ال��اورات وال����� وأوجه ال�آزر ���ا ب�� نقا� االت�ال ال����ة ال�ع��ة؛

ت م���فاة أو م���فاة ج�ئ�ا، وأنأن مع�� ال�عای�� اع���  �الح� -
س��ا ل����� ن�ائج وفعال�ة اج��اعات الو ال�����ات على س�� االج��اعات ال���ام�ة، 

على أه��ة ض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة ل���لي األ��اف م� ال�ل�ان الال�أك��  ع��� -
ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان �ل�ان، والال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ةم� ب��ها ال�ل�ان ن��ا و 

، في ه�ا ال��د، على وجه ال���ص، على أه��ة ض�ان ال��او��ل� ال��ء
، ع� ���� ت�ف�� ال����ل له�ه ال��ار�ة، ��ا في ذل� في االج��اعاتال��وت���ل��

 

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

م� ج�ول األع�ال 15ال��� 
 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ����

وق� ا
ب�وت���ل ق��اج�ة، وم�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، �اس���ام ال�عای�� ال���دة في ال�ق�ر 

مع م�اعاة، 13/26
ال�ام� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�اني ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 

لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، 
و�ذ �ق�

ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�ا�ع ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 
لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا،

1-
ال��اورات وال����� وأوجه ال�آزر ���ا ب�� نقا� االت�ال ال����ة ال�ع��ة؛

2-
ال�����ات على س�� االج��اعات ال���ام�ة، 

3-
ال�ل�ان ن��ا و 

و��ل� ال��ء
ال��وت���ل��
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��ة م�اصلة ت���� االس�ع�اض األولي ل����ة عق� االج��اعات �ال��ام�، م� خالل األم��ة ال��ف���ل� إلى  -4

، على أساس ال���ة ال�����ة م� عق� االج��اع ال�ا�ع ع�� ل��ت�� 13/26االس�عانة �ال�عای�� ال��ار إل�ها في ال�ق�ر 
في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ال�  األ��اف �ال��ام� مع االج��اع ال�اسع ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف

 ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، ل�ي ت��� ��ه اله��ة الف���ة لل��ف�� في اج��اعها ال�ال�؛

ع�� ل��ت��  ال�ام�م� ت���� الع�ل ال�ق��ح لالج��اع  االن�هاء، ع�� ةال��ف��� ةال���� واألم�� إلى ��ل� -5
 ال�ا�عل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع  العاش�األ��اف في االتفا��ة، واالج��اع 

 ةوال�عل�مات ال�اردة في م���ة األم�� ،ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، م�اعاة ه�ا ال�ق�ر
ال�ا�ع ع�� ل��ت�� األ��اف �ال��ام� مع االج��اع ال�اسع ل��ت�� األ��اف �ة ال�����ة م� عق� االج��اع وال�� 1ة،ال��ف���

العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�ال� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل 
 .ناغ��ا

__________ 
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