
  م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
أدوات ل�ق��� فاعل�ة أدوات ال��اسات ل��ف�� ال��ة االس��ات���ة 

 

أدوات او ت�اب�� ال��اسات ل�ع� ت�ف�� االتفاق�ة وال��ة 
�ال�الي إلى األم��ة ال��ف���ة أن تأخ� األم��� في  ��ل�
  ؛واالج��اع ال�ال� لله��ة الف�ع�ة لل��ف�� 

م�اءمة ال��ش�ات ال�����مة ع�� ع�ل�ات اإل�الغ ال���لفة ع� 

األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
ة ال��ف��� ةاألم��ال�ي أع�تها ����ة الال�عل�مات ال�اردة في 

ع�� ت���� و�ج�اء تق���ات لفعال�ة ال��اب�� ال����ة ل��ف�� االتفاق�ة، 

ال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 
تقار��ه� ال����ة وآل�ة غ�فة ت�ادل ع�� ، ح�� االق��اء، 
ال�ة ال��اب�� ال����ة ل��ف�� االتفاق�ة، فع اتال�عل�مات وال�سائل األخ�� ال��اس�ة، معل�مات ع� ال��ه��ات ال�����مة في تق���
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                          م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
                            ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي

                    االج��اع ال�ا�ع ع��
      2018             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    29-  17                ش�م ال��خ، م��، 

                م� ج�ول األع�ال
م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 

أدوات ل�ق��� فاعل�ة أدوات ال��اسات ل��ف�� ال��ة االس��ات���ة   14/28ال�ق�ر 
 2020-2011لل���ع ال���ل�جي 

  إن م�ت�� األ��اف،
  ،13/1ال�ق�ر م�  30و 29إلى الفق�ت��  إذ ����

أدوات او ت�اب�� ال��اسات ل�ع� ت�ف�� االتفاق�ة وال��ة إج�اء تق���ات سل��ة لفعال�ة  ض�ورةعلى  ��د� -
��ل�، و��اء الق�رات ال��ت��ة بهاو  2020-2011االس��ات���ة لل���ع ال���ي 

 2020 عام �ل�ا �ع �ل�جياالع��ار ل�� ال����� لإل�ار العال�ي لل���ع ال��
م�اءمة ال��ش�ات ال�����مة ع�� ع�ل�ات اإل�الغ ال���لفة ع�  أه��ةفي ه�ا ال��اق على  أ��ا ���د  -

  ل���ل�جي وال����ة ال����امة؛
األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  ةاس�فادعلى  ��ع�  -

ال�عل�مات ال�اردة في  وق�اع األع�ال وأص�اب ال��ل�ة اآلخ���، ح�� االق��اء، م�
ع�� ت���� و�ج�اء تق���ات لفعال�ة ال��اب�� ال����ة ل��ف�� االتفاق�ة،  1ل��ف�� االتفاق�ة ات� فعال�ة أدوات ال��اسأدوات تق��

  ��ا في ذل� في س�اق إع�اد تقار��ها ال����ة؛
ال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  و��ع�إلى األ��اف  ��ل�  -

، ح�� االق��اء، ی��ادل�اوق�اع األع�ال وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� إلى أن 
ال�عل�مات وال�سائل األخ�� ال��اس�ة، معل�مات ع� ال��ه��ات ال�����مة في تق���

��ا في ذل� دراسات ال�الة، ف�ال ع� ال�روس ال���فادة م� ه�ه ال�ق���ات؛

                                         
CBD/SBSTTA/21/7.  

  

  

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

                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

              م� ج�ول األع�ال    12      ال��� 
 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ����

1-
االس��ات���ة لل���ع ال���ي 

االع��ار ل�� ال����� لإل�ار العال�ي لل���ع ال��
2-

ل���ل�جي وال����ة ال����امة؛ال���ع ا
3-

وق�اع األع�ال وأص�اب ال��ل�ة اآلخ���، ح�� االق��اء، م�
أدوات تق�� ��أن

��ا في ذل� في س�اق إع�اد تقار��ها ال����ة؛
4-

وق�اع األع�ال وأص�اب ال��ل�ة اآلخ��� إلى أن 
ال�عل�مات وال�سائل األخ�� ال��اس�ة، معل�مات ع� ال��ه��ات ال�����مة في تق���

��ا في ذل� دراسات ال�الة، ف�ال ع� ال�روس ال���فادة م� ه�ه ال�ق���ات؛

                                                
1 CBD/SBSTTA/21/7
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 م���عة أدوات ل��اع�ة األ��اف تق�م، ره�ا ب��اف� ال��ارد، �إع�ادأن  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل�  -5
في  وال����عات ال��ل�ة وق�اع األع�ال وأص�اب ال��ل�ة اآلخ���وال���مات األخ�� وال����ات ال�ول�ة وال�ع�ب األصل�ة 

ال�عل�مات ال�ق�مة و�لى  1،ةال��ف��� ةاألم��ال�ي أع�تها ����ة الال�اردة في  اإلرشاداتإلى  اس��ادات�ف�� تق���ات فعال�ة ال��اب��، 
  .ال�ال�، ل�ي ت��� ف�ها اله��ة الف�ع�ة لل��ف�� في اج��اعها أعاله 4وفقا للفق�ة 
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