
  م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  ال���ل�ج�ا ال������ة

ب��ائج اج��اع ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة ال�� عق� في م�ن���ال، ���ا، م� 

مع م�افع م���لة وتأث��ات ضارة م���لة  ،شاملةس��عة ال���ر و 

ت ال����ل�ج�ة ل���راح�ث األم���� ورص� وتق��� واسع و 
لل���ل�ج�ا ال������ة مقابل األه�اف  ال����لة ال�ل��ة

، م� 9/29ال�ق�ر م�  12ل������ة مقابل ال�عای�� ال�اردة في الفق�ة 
  ؛13/17 �ق�رم� ال

ل������ة ق� ت��ل ت���ات أمام ا�أن ال���رات ال�اش�ة ع� ال��� وال����� في م�ال ال���ل�ج�ا 
ال�ل�ان ذات ال���ة أو ال��ارد ال���ودة، على تق��� ال��اق ال�امل لل����قات 

ت�ادل ال�عل�مات ال�ا�عة لالتفا��ة وغ�فة ت�ادل غ�فة 
 معل�مات ال�المة األح�ائ�ة ال�ا�عة ل��وت���ل ق��اج�ة وم�ادرات ب�اء الق�رات في م�اع�ة تل� ال�ل�ان؛

وغ�� ازدواجي ��أن ال��ائل ال���لة �ال���ل�ج�ا ال������ة 
 ���ج� االتفا��ة و��وت���ل�ها، و��ل� ب�� االتفا��ات األخ�� وال����ات وال��ادرات ذات ال�لة؛
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                م� ج�ول األع�ال
م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
ال���ل�ج�ا ال������ة  14/19ال�ق�ر 

  م�ت�� األ��اف،إن 
  ،13/17و 12/24إلى ال�ق�ر��  إذ ����

ب��ائج اج��اع ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة ال�� عق� في م�ن���ال، ���ا، م�  ی�ح� -
  1؛2017كان�ن األول /د�����

س��عة ال���ر و  م�ألةأن ال���ل�ج�ا ال������ة هي � �ق� -
 ال���ع ال���ل�جي؛ األه�اف ال�الثة التفا��ة

واسع و إج�اء م�ح أفقي ه�اك حاجة إلى أن على  ی�اف� -
ال�ل��ةاآلثار و ال����لة الس�ع�اض ال�عل�مات ال��ی�ة ال��علقة �اآلثار اإل��اب�ة 

  ؛ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا ب�وت���لأه�اف و ال�الثة لالتفا��ة 
ّ  �ق�   - ل������ة مقابل ال�عای�� ال�اردة في الفق�ة ا�ال�اجة إلى إج�اء ت�ل�ل لل���ل�ج�ا   

م� ال 13والفق�ة  12/24م� ال�ق�ر  2أجل اس���ال ال��ل�ل ال��ل�ب في الفق�ة 
�أن ال���رات ال�اش�ة ع� ال��� وال����� في م�ال ال���ل�ج�ا  أ��ا   ّ ق�  � -

ال�ل�ان ذات ال���ة أو ال��ارد ال���ودة، على تق��� ال��اق ال�امل لل����قات  وخاصةق�رة �ع� ال�ل�ان، وال س��ا ال�ل�ان ال�ام�ة، 
 ؛أله�اف ال�الثة لالتفا��ةل������ة على ااواآلثار ال����لة لل���ل�ج�ا 

غ�فة ب�ور ال�عل�مات وال��ارد في إ�ار آل�ة  ��ل��ق�  -
معل�مات ال�المة األح�ائ�ة ال�ا�عة ل��وت���ل ق��اج�ة وم�ادرات ب�اء الق�رات في م�اع�ة تل� ال�ل�ان؛

وغ�� ازدواجي ��أن ال��ائل ال���لة �ال���ل�ج�ا ال������ة  على ال�اجة إلى نهج م��� وت���لي���د  -
���ج� االتفا��ة و��وت���ل�ها، و��ل� ب�� االتفا��ات األخ�� وال����ات وال��ادرات ذات ال�لة؛

                                         
CBD/SBSTTA/22/4، ال��ف�. 

  

  

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

              م� ج�ول األع�ال    27      ال��� 
 

م�ت�� األ��اف،إن 
إذ ����

1-
د����� 8إلى  5

2-
األه�اف ال�الثة التفا��ةمقابل 

3-
الس�ع�اض ال�عل�مات ال��ی�ة ال��علقة �اآلثار اإل��اب�ة 

ال�الثة لالتفا��ة 
4-

أجل اس���ال ال��ل�ل ال��ل�ب في الفق�ة 
5-

ق�رة �ع� ال�ل�ان، وال س��ا ال�ل�ان ال�ام�ة، 
واآلثار ال����لة لل���ل�ج�ا 

6-
معل�مات ال�المة األح�ائ�ة ال�ا�عة ل��وت���ل ق��اج�ة وم�ادرات ب�اء الق�رات في م�اع�ة تل� ال�ل�ان؛

7-
���ج� االتفا��ة و��وت���ل�ها، و��ل� ب�� االتفا��ات األخ�� وال����ات وال��ادرات ذات ال�لة؛
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 �ال�ه�د ال�ال�ة ال�ي ت��لها األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وغ��ها م�          ً ���� عل�ا   -8
وال�غ�ات في ال�عارف وغ��ها م� ال��ائل ذات ال�لة �أه�اف االتفا��ة ���ا  ��راتق��� معل�مات ع� ال�أجل تم�  ال�هات

 ؛ی�عل� �ال���ل�ج�ا ال������ة

ال�ائ�ات ال�ي ت���� على م���ات ال���ات ال���رة  �أنه ق� ت��ن ه�اك تأث��ات ضارة م���لة ناش�ة ع� �ق� -9
ال���دة ت لإل�الق في ال���ة، یل�م إج�اء ال���ث وال��ل�ل، وق� ت��ن اإلرشادات ال�ائ�ا ه��س�ا، ق�ل أن ی�� ال��� في تل�

 تق��� م�ا�� �ل حالة على ح�ة؛ ل�ع� 2،مف��ة

ع�م  ألوجهن��ا  ال�ي تف�� �أنه �3ة،أن اس���اجات ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال����� �الح� -10
ال���ل على ال��افقة ال��ة وال���قة وال������ة  ض�ان ال�ق�� ال�ال�ة ����ص م���ات ال���ات ال���رة ه��س�ا، یل�م األم�

ع�� ال��� في اإل�الق ال���� لل�ائ�ات ال�ي ت���� على م���ات ال���ات ال���رة  لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
 ال�قل���ة واس���امها لألراضي وال��اه؛ معارفها واب��اراتها وم�ارساتها وعلى س�ل ���ها ال�ي ���� أن ت�ث� على ه��س�ا

مع م�اعاة أوجه ع�م ال�ق�� ال�ال�ة ����ص م���ات ال���ات  ،األ��اف، وال���مات األخ��  �ی�ع -11
إلى ع�م ال���  األ��اف، وال���مات األخ��  اأ�� �ع�و� ة   ً               وفقا  أله�اف االتفاقي 4،ال���رة ه��س�ا، إلى ت���� نهج ت���ي

في ال���ة، ��ا في ذل� لإل�القات ال������ة وأغ�اض  م���ات ال���ات ال���رة ه��س�اال�ائ�ات ال�ي ت���� على  إال في إدخال
 :ال��� وال�����، ع��ما

  لل��ا�� على أساس �ل حالة على ح�ة؛���ن ق� ت� إج�اء تق���ات سل��ة عل��ا   )أ(
  ت��ن ه�اك ت�اب�� إلدارة ال��ا�� ل���� أو تقل�ل إلى أدنى ح� اآلثار ال�ل��ة ال����لة، ح�� االق��اء؛  )ب(
" ع� عل�ال��افقة ال��ة وال���قة "أو " ع� عل�ال��افقة ال���قة "ی�� ال��اس أو ال���ل، ح�� االق��اء،   )ج(

وال����عات  ��وفال����ل أن ت�أث�، ح���ا ی���� وفقا لل لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 5"وال��ار�ة ق��لال"أو 
 ال����ة؛

ح�� االق��اء،  ت�ف��،أو  وضعاأل��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة إلى م�اصلة  ی�ع� -12
ال������ة، وم��ناتها  �ة ل�ائ�ات ال���ل�ج�اتع�ض ال��م� اآلثار ال�ارة ال����لة ال�اش�ة ع� �قل�ل إلى أدنى ح� الت�اب�� ل��ع أو 

وفقا لل��وف ال��ل�ة أو ال��اد�  �ص�،ة واله��اللل��ف وت��ی�  ت�اب�� ذل� في ��ا ،وم���اتها في إ�ار االس���ام ال�ع�ول
  ؛ال���ي���ع ال���أ و الاع��ار خاص ل��اك� ال��ج�ه�ة ال�ول�ة ال��ف� عل�ها، ح�� االق��اء، مع إ�الء 

 وت�ادل األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة إلى م�اصلة ن�� ال�عل�مات          ً ی�ع� أ��ا   -13
ال�ا�عة لالتفا��ة وغ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ة، ��أن  ال�عل�ماتت�ادل  غ�فة، ال س��ا م� خالل آل�ات ت�ار�ها

ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل�، ض�� أم�ر  على ل���ل�ج�ا ال������ةلال�ق���ات العل��ة للف�ائ� ال����لة واآلثار ال�ارة ال����لة 
ه��س�ا، وم� اس���ام ال�ائ�ات ال��ة ال���رة  أخ��، ال����قات ال�اصة �ال�ائ�ات ال�ي ت���� على م���ات ال���ات ال���رة

 ال�ي ت� إ�القها في ال���ة؛
ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة �ع���ة م���دة، مع األخ� في  وال�ةت��ی� �ق�ر  -14
  ؛أدناهال��فقة  لالخ��اصات                                                                            ً  في ج�لة أم�ر، الع�ل ال��عل� ب�ق��� ال��ا�� ���ج� ب�وت���ل ق��اج�ة، للع�ل وفقا   ال���ان،

                                                 
 لل�المة ق��اج�ة ب�وت���ل في لأل��اف �اج��اع العامل األ��اف م�ت�� ی��� �أن وال����ل�ج�ة وال�ق��ة العل��ة لل���رة الف���ة اله��ة أوص� 2

 ه��س�ا ال���رة ال���ات م���ات على ت����  ال�ي ال���رة ال��ة ال�ائ�ات م�ا�� تق��� ��أن م��دة إرشادات إلى ال�اجة في )22/2 ال��ص�ة( األح�ائ�ة
 .العاش� اج��اعه خالل

3 01-2017-https://www.cbd.int/meetings/SYNBIOAHTEG. 
 .13/17 ال�ق�ر ان�� 4
  .13/18 ال�ق�ر 5

https://www.cbd.int/meetings/SYNBIOAHTEG
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مع م�اعاة الع�ل ال��عل�  ت��ی� ال����� اإلل���وني ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �ال���ل�ج�ا ال������ة، �ق�ر أ��ا -15
 و��ع� ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة، ب�ق��� ال��ا�� في إ�ار ب�وت���ل ق��اج�ة، ل�ع� م�اوالت

ال�لة إلى م�اصلة ت�ش�ح خ��اء  ، وال���مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال����ات ذاتاأل��اف
 ال������ة؛ لل��ار�ة في ال����� اإلل���وني ال�ع�ي �ال���ل�ج�ا

ال�لة إلى  ذات وال����اتاأل��اف، وال���مات األخ��، وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة،  ی�ع� -16
ل��اه�ة في ع�ل ف��� ال���اء ال�ق���� م� أجل ام� ال��ف� ) د(إلى ) أ( األم��ة ال��ف���ة �ال�عل�مات ذات ال�لة �الفق�ات ت�و��

 ال����؛

  :، ره�ا ب��اف� ال��اردال��ام ��ا یلي إلى األم��ة ال��ف���ة ��ل� -17
ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �ال���ل�ج�ا إج�اء م�اق�ات إل���ون�ة على اإلن��ن� في إ�ار ال����� اإلل���وني   )أ(
  ال������ة؛

ت���� ع�ل ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة، م� خالل ج�لة أم�ر م� ب��ها ج�ع   )ب(
 وجها ل�جه؛، وعق� اج��اع واح� على األقل هاوت�ت�� هاالس�ع�اض ال���اء وت�ل�فال�اضعة ل�عل�مات ذات ال�لة ا

 ة�ل�لة ال�ق��ة ��أن ال���ل�ج�ا ال������ة ل��� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ت��ی� ال  )ج(
  لل�عل�مات العل��ة وال�عل�مات األخ�� ذات ال�لة؛ ���اءال اس�ع�اض      ً      اس��ادا  إلى 
األكاد���ة وال����ة، م�اصلة ال�عاون مع ال����ات واالتفا��ات وال��ادرات األخ��، ��ا في ذل� ال��س�ات   )د(

  وال�عل�مات؛ ال���ات ت�ادل ذل� في ��ا ،م� ج��ع ال��ا��، ��أن ال��ائل ال��علقة �ال���ل�ج�ا ال������ة
ال�عارف ���ا ی�عل� �ال���ل�ج�ا ال������ة، مع  ت�ادلل����� وتع��� ودع� ب�اء الق�رات و  وسائلاس���اف   )ه(

ال����ك ����� والم�اعاة اح��اجات األ��اف وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ��ا في ذل� م� خالل ال����ل الالزم، 
  ؛ة�اللغات ال�س��ة لألم� ال����ة، و�ل�ا أم��، �اللغات ال��ل� �ة��اد ال��ر��لل�عل�مات وال

وت��ی�  ن وعق� م�اق�ات، ��ا في ذل� م� خالل ش��ة ال�����ات لل��ف ع� ال�ائ�ات ال��ة ال���رةال�عاو   )و(
، رص�هاو  ه���ها وت��ی� ال������ة�ائ�ات وم��نات وم���ات ال���ل�ج�ا ع� ��ف ال م�ال فيت�ادل ال���ات  أجل م� 6،ه���ها

  لالن��ام إلى ال���ة؛ال��ل�ل�ة،  �����اتال ذل� وم�اصلة دع�ة ال�����ات، ��ا في
 وفي األع�ال ال��علقةض�ان ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في ال��اق�ات   )ز(

  ؛10/40، وفقا لل�ق�ر في إ�ار االتفا��ة ال���ل�ج�ا ال������ة�
 :ال��ام ��ا یلي ل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةلإلى اله��ة الف���ة  ��ل� -18

 ؛ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ةال����� اإلل���وني ال�ف��ح الع���ة و  ��� في أع�الال  ) أ(

وال��� في ال���� م� ال��ل�الت وال���رة م� ف���  7ةال��ف��� ةاألم�� هت� أج� �ال األولي مالح�ة ال��ل�ل  )ب(
 12الفق�ة ال����ص عل�ها في لعالقة ب�� ال���ل�ج�ا ال������ة وال�عای�� ا ��أنال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة 

  ؛12/24ال�ق�ر م�  2الفق�ة م� أجل ال��اه�ة في اس���ال ال��ل�ل ال��ل�ب في  ،9/29ال�ق�ر م� 
  .� ت�ص�ة إلى م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع���تق�  )ج(

                                                 
6 t/onlineconferences/portal_detection/lab_network.shtmlhttp://bch.cbd.in.  
7 SBSTTA/22/INF/17.  

http://bch.cbd.in
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  ال��ف�
  اخ��اصات ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة

  :ی��غي أن �ق�م ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لل���ل�ج�ا ال������ة ��ا یلي
ال�ق�ر م�  12الفق�ة ال����ص عل�ها في تق��� م��رة ��أن العالقة ب�� ال���ل�ج�ا ال������ة وال�عای��   )أ(

، �االس��اد إلى ال��ل�ل األولي ال�� 12/24ال�ق�ر م�  2الفق�ة م� أجل ال��اه�ة في اس���ال ال�ق��� ال��ل�ب في  ،9/29
  ؛CBD/SBSTTA/22/INF/17في ال�ث�قة  ةال��ف��� ةه األم��تأع�

ال���ل�ج�ا ال������ة م�� االج��اع األخ�� لف��� ال���اء ال�ق����  م�الال��ی�ة في  ال����ل�ج�ة ق��� ال���راتت )ب(
إذا �ان� ت�عل�  ال��علقة ب�ع�یل ال���ات، في ال����قات ال�ل��سة ، م� ب�� أم�ر أخ�� ��ا في ذل� ال��� ،ال����

  م����؛وعلى ن��  واسع ال��اق ���لم�ح أفقي إلج�اء م� أجل دع� ع�ل�ة ، �ال���ل�ج�ا ال������ة
ع� ���� ت�ل�ل ال�عل�مات، ��ا في ذل� على س��ل ال��ال ال  لل�عارفلل�الة ال�اه�ة اس�ع�اض  ج�اءإ  )ج(

، مع م�اعاة اآلثار على وال�ل��ة ال����لةاآلثار ال����ة اإل��اب�ة ال��علقة �ال���اء،  ال�ي اس�ع�ضهاال����رة  األدب�اتال��� 
ص�ة اإلن�ان واآلثار ال�قا��ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة، وخاصة ���ا ی�عل� ����ة ال���ع ال���ل�جي لل�ع�ب األصل�ة 

ال�ي ت���� ال����قات  ��ا في ذل�، الق��� ال���ق�لوال�����ة في ل����قات ال���ل�ج�ا ال������ة ال�ال�ة  وال����عات ال��ل�ة،
 ؛، مع م�اعاة ال��ات واألن�اع ال����ل إ�القها ودی�ام�ات ن��هام���ات ال���ات ال���رة ه��س�اعلى �ائ�ات ت���� على 

  و��ل� ال�اجة إلى ت��� االزدواج�ة مع الع�ل ال��عل� ب�ق��� ال��ا�� ���ج� ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة؛
ائ� حي م��ر ح�ى اآلن م� خالل ال���رات ال��ی�ة في ال���ل�ج�ا ال������ة �قع ال��� ���ا إذا �ان أ� �  )د(

  خارج تع��� ال�ائ�ات ال��ة ال���رة ح�� ب�وت���ل ق��اج�ة؛
في ال��احل ال����ة م� ال��� وال����� مقابل  ال������ةإع�اد تق��� اس���افي ع� ت���قات ال���ل�ج�ا   )ه(

ال����رة  األدب�ات ،ال��� الع� ���� ت���ع وت�ل�ل ال�عل�مات، ��ا في ذل� على س��ل ال��ال  األه�اف ال�الثة لالتفا��ة،
  ال�ي اس�ع�ضها ال���اء؛

 14/19م� ال�ق�ر  3ال��ار إل�ها في الفق�ة ل���رات لال��ح األفقي ال����� ال��ص�ة ���ارات إلج�اء   )و(
  ؛ورص�ها وتق���ها

عق�            ُ في اج��اع �   أع�اله ل���� ��ه اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةإع�اد تق��� ع� ن�ائج   )ز(
  .ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف

 
__________ 

  


