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 المداوالتوقائع  -أوال

 مقدمة

ُعقد الجزء األول من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  -1
  .3232سبتمبر/أيلول  2أغسطس/آب إلى  32من  اإلنترنتعبر  3232عام 

 الحضور

 رخرى األحكومات الو يولوجي في اتفاقية التنوع البحضر االجتماع ممثلو األطراف التالية  -2

 أفغانستان
 الجزائر
 أندورا
 أنغوال
 وبربودا أنتيغوا

 األرجنتين
 أرمينيا
 أستراليا
 النمسا

 جزر البهاما
 بنغالديش
 بيالروس
 بلجيكا
 بليز
 بنن

 بوتان
 متعددة القوميات(ال -بوليفيا )دولة 

 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا
 البرازيل
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 كابو فيردي
 الكاميرون

 كندا
 الوسطى أفريقياجمهورية 

 تشاد
 شيلي

 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 الكونغو

 كوستاريكا
 كرواتيا
 كوبا
 ياتشيك

 كوت ديفوار
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 نمركاالد
 يةجمهورية الدومينيكال
 كوادورإ

 مصر
 السلفادور

 االستوائيةغينيا 
 إريتريا
 إستونيا

 ثيوبياإ
 تحاد األوربياال

 فيجي
 فنلندا
 فرنسا

 ابونغ
 جورجيا
 ألمانيا
 غانا

 اليونان
 غرينادا

 غواتيماال
 غينيا بيساو

 غيانا
 هايتي
 هنغاريا
 أيسلندا
 الهند

 إندونيسيا
 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

 إسرائيل
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا
 سكيريبا

 الكويت
 التفيا
 لبنان
 ليبريا

 لكسمبرغ
 مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالي
 ةمالط

 موريشيوس
 المكسيك
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 الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات 
 موناكو

 الجبل األسود
 المغرب

 مبيقاموز 
 ميانمار
 ناميبيا
 نيبال
 هولندا

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 النيجر
 نيجيريا
 النرويج
 عمان
 باالو

 باراغواي
 بيرو

 فلبينال
 بولندا

 البرتغال

 قطر
 جمهورية كوريا

 جمهورية مولدوفا
 رومانيا

 االتحاد الروسي
 لوسيا سانت
 ساموا
 تومي وبرينسيبي نسا

 المملكة العربية السعودية
 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جزر سليمان
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 إسبانيا

 دولة فلسطين
 السودان

 سورينام
 السويد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 تايلند
 تونغا

 ترينداد وتوباغو
 تونس
 تركيا
 أوغندا
 أوكرانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 الواليات المتحدة األمريكية
 أوروغواي

 البوليفارية( - فنزويال )جمهورية
فييت نام

  تاليةها وغيرها من الهيئات الاتفاقيات وحضر أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المترخصصة وأمانات  -3
Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora 

Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals 

Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services  

International Maritime Organization 

International Seabed Authority 

Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights 

Secretariat of the Carpathian Convention 

United Nations Conference on Trade and 

Development 

United Nations Convention to Combat 

Desertification 

United Nations Development Programme 

United Nations Division for Ocean Affairs and the 

Law of the Sea 

United Nations Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean 

United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women 

United Nations Environment Programme 

United Nations University 

 وكانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بصفة مراقب -4
ABS Capacity Development Initiative 

Access and Benefit Sharing Alliance 

African Centre for Biodiversity 

African Indigenous Women Organization 

(Nairobi) 

African Union 

African Union Development Agency-NEPAD 

African Wildlife Foundation 

Aichi Prefecture 

Amazon Cooperation Treaty Organization 
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Andes Chinchasuyo 

Anglican Consultative Council 

ASEAN Centre for Biodiversity 

Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 

Asociación Ambiente y Sociedad 

Assembly of First Nations 

Association of Fish and Wildlife Agencies 

Australian Conservation Foundation 

Avaaz 

Barnes Hill Community Development 

Organization 

Bioversity International 

BirdLife International 

Born Free Foundation 

Botanic Gardens Conservation International 

Brazilian Foundation for Sustainable Development 

Campaign for Nature 

Canadian Environmental Network 

Capitals Coalition 

CBD Alliance 

Center for Biological Diversity 

Center for Large Landscape Conservation 

Center for Support of Indigenous Peoples of the 

North/Russian Indigenous Training Centre 

Centre for Indigenous Peoples Research and 

Development 

Centre for International Sustainable Development 

Law 

Change our Next Decade 

China Biodiversity Conservation and Green 

Development Foundation 

ClientEarth 

Coastal Oceans Research and Development in the 

Indian Ocean 

College of the Atlantic 

Commonwealth Secretariat 

Congregation of the Sisters of St. Joseph of Peace 

Conservation International 

CropLife International 

David Shepherd Wildlife Foundation 

David Suzuki Foundation 

Defenders of Wildlife 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

DHI Water & Environment 

Duke Kunshan University  

Duke University 

EcoNexus 

ECOROPA 

Elephant Protection Initiative Foundation 

ENDA SANTE  

Environmental Investigation Agency 

ETC Group 

European Bureau for Conservation and 

Development 

Federación Indígena Empresarial y Comunidades 

Locales de México 

Federation of German Scientists 

Finance for Biodiversity 

Fondation Franz Weber 

Fondo Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

de América Latina y el Caribe 

Forest Peoples Programme 

Forest Stewardship Council 

Foundation for the National Institutes of Health 

Fridtjof Nansen Institute 

Friends of the Earth Europe 

Friends of the Earth International 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

Fundación Ngäbe-Buglé (FUNGOBE-B) 

Future Earth 

German Centre for Integrative Biodiversity 

Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig 

German Committee Future Earth 

Ghent University 

Global Biodiversity Information Facility 

Global Forest Coalition 

Global Industry Coalition 

Global Ocean Biodiversity Initiative  

Global Youth Biodiversity Network 

Global Youth Online Union 

Greater Virunga Transboundary Collaboration 

Greenpeace International 

Griffith University 

Group on Earth Observations Biodiversity 

Observation Network  

Helmholtz Centre for Environmental Research - 

UFZ 

ICCA Consortium 

ICLEI - Local Governments for Sustainability 

Imperial College London 

Indigenous Information Network 

Institut de la Francophonie pour le développement 

durable 

Institut du développement durable et des relations 

internationales 

Institute for Biodiversity Network 

Institute for Global Environmental Strategies 

Institute for Sustainable Development and 

Research 

International Center for Integrated Mountain 

Development 

International Chamber of Commerce 

International Coral Reef Initiative 

International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers and Associations 
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International Fertilizer Association 

International Fund for Animal Welfare 

International Indian Treaty Council 

International Indigenous Forum on Biodiversity 

International Institute for Environment and 

Development 

International Partnership for the Satoyama 

Initiative 

International Planning Committee for Food 

Sovereignty 

International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants 

International University Network on Cultural and 

Biological Diversity  

International Whaling Commission 

Inuit Circumpolar Council 

IPIECA 

Island Conservation 

IUCN - International Union for Conservation of 

Nature 

J. Craig Venter Institute 

Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation 

Japan Civil Network for the United Nations 

Decade on Biodiversity 

Japan Committee for IUCN 

Japan Environmental Lawyers for Future 

Leibniz-Institute DSMZ (German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures) 

Max Planck Institute for Social Anthropology 

McMaster University 

Missionary Society of St. Columban 

National Geographic Society 

National Institute for Environmental Studies 

Natural History Museum 

Natural Justice 

Natural Resources Defense Council 

New Wind Association 

Nia Tero 

Nordic Council of Ministers 

Organization for Economic Co-operation and 

Development 

OSPAR Commission 

Parabukas 

Pesticide Action Network UK 

Plantlife International 

Public Research and Regulation Initiative 

Rainforest Foundation Norway 

Rainforest Trust 

Ramsar Convention on Wetlands 

Ramsar Network Japan 

Red de Cooperación Amazónica 

Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 

para América Latina y el Caribe 

Regions4 Sustainable Development 

Réseau des gestionnaires d’aires marines 

protégées de Méditerranée 

Resource Africa 

Royal Botanic Gardens, Kew 

Royal Society for the Protection of Birds 

Saami Council 

Sami Parliament of Norway 

Sasakawa Peace Foundation 

Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 

Sierra Club Canada Foundation 

Society for Ecological Restoration 

Society for the Preservation of Natural History 

Collections (SPNHC) 

Society for Wetland Biodiversity Conservation - 

Nepal 

South Centre 

Stockholm Resilience Centre 

Survival 

Sustainable Environment Food and Agriculture 

Initiative 

Tebtebba Foundation 

The Nature Conservancy 

The Nature Conservation Society of Japan 

The Pew Charitable Trusts 

The Union for Ethical BioTrade 

Third World Network 

TRAFFIC International 

Tulalip Tribes 

University of Cambridge 

University of Guelph 

University of Manchester 

University of Vienna 

Western Michigan University 

Wetlands International 

Wildfowl & Wetlands Trust 

Wildlands Conservation Trust 

Wildlife Conservation Society 

Wilfrid Laurier University 

Women Engage for a Common Future 

World Agroforestry Centre 

World Animal Protection 

World Business Council for Sustainable 

Development 

World Federation for Animals 

World Trade Organization 

WWF International 

Zoo and Aquarium Association Australasia 

Zoological Society of London 
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 افتتاح االجتماع -1البند 

وصفهما الرئيسين ب وعن نفسه السيد باسيل فان هافر )كندا(نيابة عن افتتح االجتماع السيد فرانسيس أوغوال )أوغندا(،  -5
. وأشار إلى أنه منذ االجتماع 3232 أغسطس/آب 32صباحا )بتوقيت مونتلاير( في  7، وذلك في الساعة المشاركين للفريق العامل

. وتمنى (29-كوفيد)ع األنشطة في العالم بسبب اآلثار المروعة لجائحة فيروس كورونا السابق المنعقد في روما، تعطلت جمي
  .إثر هذه الجائحة الشفاء العاجل وأعرب عن أعمق تعازيه لمن فقدوا أحباءهم 29-كوفيدللذين عانوا من جائحة 

السيد نيماتولو سافاروف )طاجيكستان(، الذي كان  ورخاصةوتوقف االجتماع إحياء لذكرى من ماتوا بسبب الجائحة،  -6
 االجتماع.هذا التفاقية منذ فترة طويلة، والذي وافته المنية رخالل لأحد المنسقين الوطنيين 

ولوجي اإلطار العالمي للتنوع البي وضعمن االجتماع الثالث سيواصل  إن هذا الجزءوتابع السيد أوغوال مالحظاته قائال  -7
على أساس العمل الُمنجز في االجتماعين االفتراضيين األرخيرين للهيئتين الفرعيتين لالتفاقية. وشكر األمينة  3232لما بعد عام 

التنفيذية وموظفيها على األعمال التحضيرية لالجتماع، وشكر مكتب مؤتمر األطراف )المكتب( على مواصلة دعمه ومشورته. 
، اإلنترنتالعمل عبر  مثل، 29-كوفيدجائحة  باإلضافة إلىددا من التحديات، وأضاف السيد فان هافر أن الفريق العامل واجه ع

 المستمر في العملية.  انرخراطهموشكر أيضا المشاركين على 

البلد ر(؛ و حمد اهلل زيدان )مصممثلو رئاسة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، السيد وأدلى ببيانات افتتاحية السيد  -8
ع البلد المضيف لالجتماالسيد كارلوس موراليس من وزارة رخارجية كولومبيا؛ و قبل مؤتمر األطراف، المضيف الجتماعات ما 

زابيث ماروما السيدة إليوكذلك  ،الصينة في ن، نائب وزير اإليكولوجيا والبيئتشاو ينغميالسيد الرخامس عشر لمؤتمر األطراف، 
 مريما، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي. 

مؤتمر األطراف، عن تضامنه مع جميع من فقدوا أحباءهم أو عانوا من مشقة  ةوأعرب السيد زيدان، متحدثا باسم رئيس -9
. وشهد العام الماضي أزمة صحية عالمية مدمرة باإلضافة إلى سلسلة من الظواهر المنارخية العالمية 29-كوفيدبسبب جائحة 

الح . وكان يلزم اترخاذ رخطوات فورية إلصال يمكن وقفهاالمروعة، بدءا من الجفاف والفيضانات ووصوال إلى حرائق الغابات التي 
 ؛ فالبقاء يتطلب اترخاذ إجراءات عاجلة. وقدمت المسودةهي وعكس اتجاهعالقة مقطوعة مع الطبيعة ووقف فقدان التنوع البيولوج
رخارطة طريق لوضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي قبل نهاية  3232األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لي يوير إطار عالمي طموح وقوي وتحو العقد الحالي؛ وهو ما من شأنه أن يحفز ويوحد جميع الجهات الفاعلة ويساعد على تط
للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى الزرخم الالزم العتماده في االجتماع الرخامس عشر لمؤتمر األطراف. وشكر السيد زيدان حكومة 

لرغم ااالجتماع، وشكر الرئيسين المشاركين للفريق العامل والمكتب على توجيهاتهم في تنظيمه. وبهذا كولومبيا على استضافة 
من أن المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي دفعت إلى األمام عمل االتفاقية وبروتوكوليها، كان على األطراف أيضا 

ن أجل في هذا العمل المهم م سيحققون تقدماإعداد مسودة نهائية لتقديمها لمؤتمر األطراف، ولكنه كان واثقا من أن المشاركين 
نصافا لألجيال القادمة، و الوصول إلى عالم   للعيش في انسجام مع الطبيعة.  3252تحقيق رؤية عام لأكثر أمانا واستدامة وا 

وقال السيد موراليس إن كولومبيا، باعتبارها أحد أكثر البلدان تنوعا، تواصل العمل بالتعاون مع جميع األطراف في  -11
 واسترخدامه المستدام، وكذلك التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن حفظ التنوع البيولوجيمن أجل  قوية تصميم وتنفيذ التزامات

بداعيا من أجل تحديد حلول محددة، وال يزال هناك واسترخدامهاالحصول على الموارد الجينية  . ويلزم أن يكون هذا التعاون بّناء وا 
في  22أهداف الحفظ واالستعادة، فإن حماية  الكثير من العمل لتحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة. وبينما رحب بإدراج

سترخدم بقية الكوكب على نحو مستدام. وعكس اتجاه فقدان المائة منه قد ال يكفيان ما لم تُ  في 32المائة من الكوكب واستعادة 
شراك ج 3222التنوع البيولوجي بحلول عام   ميع القطاعاتوالتصدي لحالة الطوارئ المنارخية الحالية يتطلبا إجراء تحويليا وا 

اإلنتاجية لالنتقال إلى اقتصاد له تأثير إيجابي على الطبيعة ينجح في سد الفجوة بين الحوافز الضارة واإليجابية. ويلزم تعزيز 
العناصر المتعلقة بسالسل القيمة المستدامة والنظم الغذائية واالقتصاد الدائري، وهو ما يتطلب تعاونا دوليا قويا ومتعدد األطراف. 
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األمر الذي  أيضا االتفاق على وسائل تنفيذ قوية، يلزمعلى جميع البلدان االتفاق على حماية الطبيعة،  في الوقت الذي يلزم فيهو 
لن يكون ممكنا بدون تمكين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

كولومبيا على اقتناع بأهمية التعاون بين الحكومات والجهات  توكان ل والنساء والشباب.والحكومات المحلية وشركات األعما
مؤتمر األطراف" بشأن التنوع البيولوجي لتعزيز االلتزام  قبل" دورة ، وستستضيف3252الفاعلة من غير الدول لتحقيق رؤية عام 

 ولوجي في االجتماع الرخامس عشر لمؤتمر األطراف. السياسي الرفيع المستوى العتماد إطار عالمي تحويلي للتنوع البي

 رئيس االجتماع الرخامس عشر لمؤتمر األطراف، حريصة، هي والمجتمع الدولي وقال السيد تشاو إن الصين، بصفتها -11
ة يوازن بين األهداف الثالثة لالتفاقي 3232، على الوصول إلى إطار عالمي طموح وعملي للتنوع البيولوجي لما بعد عام معا

صياغته و  مزيد من المناقشة المتعمقة لهيكل اإلطارل أساساويراعي إمكانية تحقيق األهداف والموارد. وتقدم المسودة األولى لإلطار 
يجاد حلول عملاالتصال الوثيق ومواصلةفتح، وقيمه الكمية. ودعت الصين جميع األطراف إلى اإلبقاء على موقف من ية بشكل ، وا 

جتماع ابق سوى شهرين على افتتاح الجزء األول من تاالجتماع. ولم يهذا توصل إلى توافق اآلراء في مشترك، والسعي إلى ال
سيشمل الجزء  ، الذيلالجتماعمؤتمر األطراف في كونمينغ. وتبذل الصين، بصفتها الدولة الُمضيفة، جهودا كبيرة للتحضير 

واعتماد إعالن كونمينغ، فضال عن أحداث موازية مثل منتدى الحضارة اإليكولوجية.  مدته يوماناألول منه جزءا رفيع المستوى 
افق اآلراء تو ، وتعزيز العالمي لتنوع البيولوجياحوكمة مشاركة من أجل ضخ زرخم سياسي في وقد ُدعيت جميع األطراف إلى ال

 ثقة المجتمع الدولي.  وتعزيز، على الصعيد السياسي

منظمة مراقبة،  323بلدا و 227مشاركا يمثلون  3 345مشيرة إلى أنه ُسجل لالجتماع أكثر من وتقدمت السيدة مريما،  -12
حكومات   ي من االجتماع. وشكرت أيضالكترونبالشكر للرئيسين المشاركين والمكتب على دورهم القيادي في تشكيل الجزء اإل

وحكومات أستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وفنلندا وألمانيا  كندا وبولندا والمملكة المتحدة على تقديم الدعم المالي لالجتماع؛
ونيوزيلندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا على تيسير المشاركة الفعالة للبلدان النامية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ وحكومة 

يشمل حلقة نقاش بين رؤساء الدول  3232أغسطس/آب  22كولومبيا على عقد حدث رفيع المستوى "قبل مؤتمر األطراف" في 
ماع الرخامس االجتفي نجاح الوالحكومات بهدف تعزيز اإلطار العالمي الطموح للتنوع البيولوجي وبناء الزرخم السياسي لضمان 

ولوجي يعشر لمؤتمر األطراف. وكانت التقييمات األرخيرة التي أجراها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الب
ورخدمات النظم اإليكولوجية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أظهرت بشكل قاطع أنه لم يكن هناك مجال لتضييع 
الوقت. وهناك حاجة ماسة إلى وضع مسار جديد لضمان وضع اإلجراءات في العقد القادم على مسار مستدام. وكان معروضا 

 4لتنوع البيولوجي؛ وبينما ال يزال العمل جاريا، اقترح هذا اإلطار بشأن اولى إلطار عالمي جديد األ مسودةال الفريق العاملعلى 
معالم بارزة يمكن أن تقرب العالم أكثر من تحقيق رؤية "العيش في انسجام مع الطبيعة" بحلول عام  22هدفا و 32غايات و

التحويلي العاجل من جانب الحكومات والمجتمع بأسره؛ ومن شأن نحو اإلطار أن يحفز العمل  الملحوظويمكن للتقدم . 3252
قليمية طموحة في استراتيجياتهم  اإلطار الطموح أن يسمح لألطراف في االتفاقية وأصحاب المصلحة بوضع غايات وأهداف وطنية وا 

 ي. ورخطط عملهم الوطنية، وتيسير الرصد واالستعراض المنتظمين للتقدم المحرز على الصعيد العالم

 العمل تنظيم -0 البند
 إقرار جدول األعمال -ألف

، قدم ممثل األمانة جدول 3232أغسطس/آب  32 في المنعقدةفي الجلسة العامة األولى للجزء األول من االجتماع،  -13
ن ي، اللذ(CBD/WG2020/3/1/Add.1) وجدول األعمال المؤقت المشروح (CBD/WG2020/3/1)األعمال المؤقت لالجتماع 

 أعدتهما األمينة التنفيذية بالتشاور مع المكتب. وأقر الفريق العامل جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت 

 افتتاح االجتماع. -2

 تنظيم العمل. -3
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 .الثانيالتقدم المحرز منذ االجتماع  -2

 .3232اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -4

 بشأن الموارد الجينية.معلومات التسلسل الرقمي  -5

 مسائل أرخرى. -6

 اعتماد التقرير. -7

 بيانات رختامية.  -8

 تنظيم العمل -باء

أشار السيد فان هافر، أحد  ،3232أغسطس/آب  32 في المنعقدةالعامة األولى للجزء األول من االجتماع، في الجلسة  -14
 ،ملنطبق على اجتماعات الفريق العاالرئيسين المشاركين للفريق العامل، إلى أن النظام الدارخلي الجتماعات مؤتمر األطراف ي

 ا العوضيالسيدة لينمع مراعاة ما يقتضيه ارختالف الحال، وأن مكتب مؤتمر األطراف الذي يعمل كمكتب للفريق العامل قد عّين 
 لكويت( كمقِررة لالجتماع. )ا

وهنأت المقِررة، متحدثة باسم جميع المشاركين، الرئيسين المشاركين للفريق العامل وأعضاء المكتب على عملهم الشاق  -15
 ألعمال التحضيريةا، وتمنت لهم نجاح االجتماع. وشكرت أيضا األمينة التنفيذية وفريقها على اإلنترنتفي التحضير للجزء عبر 

 لالجتماع.  حكومة كولومبيا على استضافة االجتماع، واألطراف التي قدمت تمويالو لالجتماع، 

وأوضح الرئيس المشارك أن المكتب طلب أن يقترح الرئيسان المشاركان، بدعم من األمانة، تنظيم عمل للجزء عبر  -16
 ل هذا في مرفق مذكرة السيناريوتنظيم العم من االجتماع. ونظر المكتب في تنظيم العمل المقترح وعّدله، وورد اإلنترنت

(CBD/WG2020/3/1/Add.2/Rev.2) من مزيج من الجلسات العامة واجتماعات فريق االتصال.  اإلنترنت. وسيتألف الجزء عبر
ؤساء من جدول األعمال، في تقرير نهائي مقدم من الر  4وفي الجلسة العامة الرختامية، سينظر الفريق العامل، في إطار البند 

جتماع هذه النتائج بعد ذلك بتقرير الجزء األول من االرفق ط علما بأعمالها. وستُ يالمشاركين لكل فريق من أفرقة االتصال وسيح
من جدول األعمال، سيتلقى المشاركون تقريرا نهائيا  5بحيث يمكن مواصلة مناقشتها عند استئناف االجتماع. وفيما يتعلق بالبند 

لنتيجة النهائية هذه ا رفق. وستُ معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةالمعني بكين لفريق االتصال من الرؤساء المشار 
  لتوجيه عمل الفريق العامل في المستقبل. بتقرير االجتماعأيضا 

 واعتمد الفريق العامل تنظيم العمل على النحو الذي اقترحه الرئيس المشارك.  -17

 منذ االجتماع الثاني للفريق العاملالتقدم المحرز  -3 البند
في الفريق العامل  نظر، 3232 أغسطس/آب 32 في المنعقدةلجزء األول من االجتماع، لفي الجلسة العامة األولى  -18
م لمحة تقد ةالتنفيذي ةاألمين أعدتهاعلى الفريق العامل مذكرة  ُعرضت. ولدى النظر في هذا البند، من جدول األعمال 2 البند

لما بعد  لتنوع البيولوجيالعالمي لطار اإلنتائج المشاورات التي أجريت والمساهمات األرخرى الواردة فيما يتعلق بإعداد  عامة عن
 .(CBD/WG2020/3/2)منذ االجتماع الثاني للفريق العامل  3232 عام

؛ ومع ذلك، ُقدم عدد من البيانات المكتوبة وُأتيحت من جدول األعمال 2في إطار البند لم يتم اإلدالء بأي مدارخالت و  -19
 .اإلنترنتعلى صفحة االجتماع على شبكة 
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 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -4 البند
في الفريق العامل  نظر 3232أغسطس/آب  34في  المنعقدة، الثانية للجزء األول من االجتماعفي الجلسة العامة  -21
 لإلطار العالمي للتنوع ىاألول سودةالفريق العامل الم كان معروضا على ،النظر في هذا البند ولدى. دول األعمالمن ج 4 البند

ضافتان تحددان المؤشرات الرئيسية المقترحة إلطار الرصد لإلطار  (CBD/WG2020/3/3) 3232البيولوجي لما بعد عام  وا 
 اإلطار ومسرد المصطلحات الرخاص بمسودة (CBD/WG2020/3/3/Add.1) 3232العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الفريق العامل أيضا ست وثائق إعالمية تحدد نهج الرصد المقترح  كان معروضا علىو . (CBD/WG2020/3/3/Add.2)األولى 
صفحة واحدة من ت ومنشورا؛ (CBD/WG2020/3/INF/2)والمؤشرات التكميلية لإلطار  اتالمكونمؤشرات و  ةالرئيسي المؤشراتو 

 سودةلمؤشرات الرئيسية لمفي االمدرخالت البحرية و ؛ (CBD/WG2020/3/INF/3)المسودة األولى لإلطار  وأهداف غايات عن
 لتنوعل العالمي طارإلمؤشرات الحصول وتقاسم المنافع المقترحة في إطار الرصد لو ؛ (CBD/WG2020/3/INF/4)اإلطار 

القطاع المالي واإلطار العالمي للتنوع ب المعنيةالعمل  حلقة" ةوليفتو ؛ (CBD/WG2020/3/INF/5) 3232البيولوجي لما بعد عام 
لشعوب بين اعي العالمي الثالث يضا؛ وتقرير الحوار المو (CBD/POST2020/OM/2021/4/1)" 3232البيولوجي لما بعد عام 

 .(CBD/POST2020/WS/2021/1/2) 3232األصلية والمجتمعات المحلية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

و مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(، وجمهورية الكونغ نيابة عنممثلو األرجنتين ) وأدلى ببيانات إقليمية -21
ة عن االتحاد وسلوفينيا )نياب ،بلدان أوروبا الوسطى والشرقية( نيابة عنعة األفريقية(، وجورجيا )المجمو  نيابة عنالديمقراطية )
 (.فيه األعضاءالدول األوروبي و 

ممثلو األرجنتين وأستراليا وبوتان والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكوبا  وأدلى ببيانات إضافية -22
ندوني الدول العشر  نيابة عنن )والفلبيالنرويج وبيرو و سيا واليابان واألردن وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا وغواتيماال والهند وا 

وجمهورية كوريا والسنغال وأوغندا واإلمارات العربية المتحدة  األعضاء في المنطقة دون اإلقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا(
 والمملكة المتحدة.

من جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة للجزء األول من االجتماع،  4في البند  نظرهعامل استأنف الفريق الو  -23
 .3232آب /أغسطس 35في  المنعقدة

هورية المتعددة القوميات( والكاميرون والصين والجم -ممثلو الجزائر وأرمينيا وبنغالديش وبوليفيا )دولة  ببيانات وأدلى -24
يران )جمهورية  ثيوبيا وآيسلندا وا  كوادور وا  ساموا و سيا وسانت لو  واالتحاد الروسياإلسالمية( ومالوي وناميبيا  -الدومينيكية وا 

 سويسرا وزامبيا.و السودان و ا فريقيأجنوب و المملكة العربية السعودية و 

 إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع  ممثل االتحاد الروسي ورخالل الجلسة، طلب -25

لكي تنفذ جميع البلدان اإلطار بشكل كامل، كان من المهم جدا استرخدام اآللية المالية لالتفاقية استرخداما فعاال وكامال "
لسبل ا تمويل مرفق البيئة العالمية بموجب قواعده المنوطة باسترخدامبلدان جميع الل ويجب أن ُتوفر. 32وفقا للمادة 

العقابية  تطبيق الشروطو  وليس على أساس القرارات السياسية.وفقا للقواعد المعمول بها  هإلى موارد الكاملة للوصول
اقية ذاتها أيضا سالمة االتفإلطار فحسب، بل يهدد ل التنفيذ الكامل والفعال ليس فيما يتعلق بعدد من البلدان يهدد

 ."ومحتواها وفرصة المشاركة الكاملة لجميع األطراف في تنفيذها

موعة وكينيا )نيابة عن المج أنتيغوا وبربوداباإلضافة إلى البيانات التي أدلت بها األطراف شفويا، قدمت كل من و  -26
 باالجتماع. ية الرخاصةلكترونالصفحة اإلعلى  تمت إتاحتهااألفريقية( ولبنان بيانات مكتوبة و 

 الجتماع.اية الرخاصة بلكتروناإلصفحة العلى  تمت إتاحتهوقدمت الواليات المتحدة األمريكية أيضا بيانا مكتوبا  -27
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ل التنوع الشبكة العالمية للشباب من أجتفاقية التنوع البيولوجي و ال التابعةلمجموعة النسائية اممثلو  ببيانات وأدلى -28
 ولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.والمنتدى الد البيولوجي

 علىالتالية  اتهيئال التي قدمتهاالبيانات المكتوبة  وِردتباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، أو  -29
رابطة أمم جنوب ، والمؤسسة األفريقية للحياة البرية، ومركز 30X30 Ocean Allianceالجتماع  الرخاصة با يةلكتروناإل صفحةال

والحملة من أجل الطبيعة، والمركز  المؤسسة البرازيلية للتنمية المستدامة،و  ،Born Freeومؤسسة  شرق آسيا للتنوع البيولوجي،
 جوزيف للسالم، يسالقدراهبات  وأبرشية ،ومركز بحوث وتطوير المحيطات الساحلية في المحيط الهندي المعني بالتنوع البيولوجي،

عن مؤسسة  أيضا ن عن الحياة البرية )بالنيابةيالمدافعومنظمة ، CropLife International ومنظمة حفظ الدولية،ومنظمة ال
سة فرانز ويبر ومجلس مؤسو وكالة التحقيقات البيئية، و مؤسسة ديفيد شيبرد للحياة البرية، و مركز التنوع البيولوجي، و بورن فري، 

مي االتحاد العالو التحالف العالمي للغابات، و مؤسسة تمويل التنوع البيولوجي، و ، ETC مجموعةو الدفاع عن الموارد الطبيعية(، 
الدولي للتنمية  المركزو شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرض، و ، اإلنترنتللشباب على 

دولي للبيئة المعهد الو الرابطة الدولية لألسمدة، و المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، و غرفة التجارة الدولية، و المتكاملة للجبال، 
العدالة منظمة و  وشبكة الجامعات الدولية المعنية بالتنوع الثقافي والبيولوجي، رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة،و والتنمية، 

 Royal Society for the) الجمعية الملكية لحماية الطيورو نسان، مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلو الطبيعية، 

Protection of Birds)،انة وأم ، وأمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ورخاصة بوصفها موئال للطيور المائية
وشبكة رخريجي ، Sierra Club Canada Foundationمؤسسة و  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،

، وجمعية في أستراليا وأحواض السمكورابطة حدائق الحيوان قيادة الحفظ بجامعة كمبريدج، والمركز العالمي للحراجة الزراعية، 
 علم الحيوان في لندن.

 رئاسةب ،2تصال االريق   )أ( فى بتعمقاألول سودةلمامناقشة  تاحةالفريق العامل إنشاء أربعة أفرقة اتصال إل وقرر -31
لتنوع البيولوجي ل الميالع إلطاراومعالم  غاياتلتركيز على با مكلفالسيد فينود ماثور )الهند( والسيد نوربرت بيرلوشير )سويسرا(، 

، 3اإلطار؛ )ب( فريق االتصال  سودة، وكذلك الهيكل العام واألقسام من ألف إلى هاء من مومهمته 3232العالمي لما بعد عام 
بشأن "الحد من  8إلى  2من  هدافبالتركيز على األ مكلفيبوا )غانا(، -أوتنغ ألفرد السيدة تيونا كارشافا )جورجيا( والسيد رئاسةب

 أندرو ستوت السيدة جيليان غوثري )جامايكا( والسيد رئاسة، ب2التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي"؛ )ج( فريق االتصال 
، بقيادة 4بشأن "مساهمات الطبيعة للناس"؛ )د( فريق االتصال  22إلى  9من  هداف)المملكة المتحدة(، مكلف بالتركيز على األ

بشأن "األدوات  32إلى  24موريللو )كولومبيا(، مكلف بالتركيز على األهداف من  جورجلر )االتحاد األوروبي( والسيد يالسيدة آن ت
 اإلطار. مسودةإلى كاف من  اءذلك على األقسام من حوالحلول" وك

 ، قدم الرؤساء المشاركون3232أغسطس/آب  22في  المنعقدةوفي الجلسة العامة الرابعة للجزء األول من االجتماع،  -31
عامل بشأن التقدم لتقريرا إلى الفريق اعلى التوالي،  تيلر، وهم السيد بايرلوشر والسيدة كارتشافا والسيدة 4و 3و 2ألفرقة االتصال 

طرائق العمل في ضوء الرخبرة المكتسبة من الدورات السابقة  نهم قد عدلواوأشار كل منهم إلى أ الذي أحرزته األفرقة حتى اآلن.
عمله. ولتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح المحدود،  2واليتهم. وأتم فريق االتصال والوفاء بل النهوض بالعمل جمن أ

 .اف على تقديم تعديالتها المقترحة إلى األمانة قبل االجتماعات التالية ألفرقة االتصالُشجعت األطر 

وبعد التقارير التي قدمها الرؤساء المشاركون ألفرقة االتصال، أدلى ببيانات ممثلو معاهدة المحافظة على األنواع  -32
المتحدة  انات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، وهيئة األممالمهاجرة من الحيوانات الفطرية، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيو 

 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

 4 األقاليم تنسقها التي اللجنة االستشارية المعنية بالحكومات دون الوطنية والتنوع البيولوجيممثلو أيضا وأدلى ببيانات  -33
 هدافأتحقيق  أجل من الرائدة الوطنية دون الحكومات ومجموعة، للمناطق األوروبية اللجنة نيابة عن أيضا) كيبيك( وحكومة
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وتحالف الشركات ( إدنبرة عملية شركاء عن ونيابة، االستدامة أجل من المحلية الحكومات - ICLEIو، البيولوجي للتنوع أيشي
 وتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي. ،Business for Natureمن أجل الطبيعة 

 Birdlife Internationalممثلو رابطة وكاالت األسماك والحياة البرية، ومنظمة بيرد اليف الدولية  إضافيةوأدلى ببيانات  -34
)أيضا  Imperial College Londonلتنوع البيولوجي، وجامعة معلومات ا)نيابة عن سبعة كيانات أرخرى(، والمرفق العالمي ل

جامعة كورنيل، واستراتيجيات  –، والتحالف من أجل العلوم Island Conservationظمة نيابة عن جامعة ويسترن ميتشيغان، ومن
جامعة ماكماستر، والمبادرة العامة للبحوث والتنظيم ومعهد إيفاكرا  – بتكارالحفظ المتقدمة، ومعهد األرخالقيات وسياسة اال

ولومبان، يديو ُمسجل مسبقا(، والجمعية التبشيرية لسانت كعن طريق فالصحي(، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية )
الدولية، ومجلس  TRAFFICنيو ويند، وجمعية الحفاظ على الحياة البرية )نيابة عن سبعة كيانات أرخرى( ومنظمة  وجمعية

 األعمال العالمي للتنمية المستدامة.

الفريق العامل أيضا في "مشروع عناصر لمقرر نظر ، 3232أغسطس/آب  22وفي جلسته العامة الرابعة، المنعقدة في  -35
 .CBD/WG2020/3/3"، كما هو ُملحق بمرفق الوثيقة 3232اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  لتفعيلمحتمل 

وبي ألمانيا )نيابة عن االتحاد األور و الكونغو الديمقراطية )نيابة عن المجموعة األفريقية( جمهورية  وأدلى ببيان ممثال -36
 والدول األعضاء فيه(.

يا وكوستاريكا المتعددة القوميات( والبرازيل وشيلي وكولومب –أستراليا وبوليفيا )دولة األرجنتين و وأدلى ببيانات أيضا ممثلو  -37
ثيوبيا واليابان والمكسيك والنرويج وبيرو واالتحاد الروسي وسويسرا والمملكة المتحدة.  وا 

 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.وأدلى ببيان ممثل المنتدى  -38

 وأدلى ببيان إضافي ممثل الصندوق الدولي لحماية الطبيعة. -39

، 4و 2 االتصال يلفريق لرئيسان المشاركانا قام، 3232 أيلول/سبتمبر 2 في المنعقدة، الرخامسة العامة الجلسة وفي -41
 تذكير م. وتينذه االتصال فريقي عمل استكمال عن العامل الفريق إلى تقرير بتقديم، تيلر والسيدة ستوت السيد، التوالي على

م يكونا ل لرئيسين المشاركينان ونظرا ألعمله في الجلسة العامة الرابعة،  استكمال عن أبلغ قد 2 االتصال فريق بأن العامل الفريق
 عمله. ىأنهأيضا قد  3االتصال فريق أن بألسباب فنية، فقد أبلغ السيد فان هافر، الرئيس المشارك للفريق العامل،  متاحين

ألفرقة االتصال قد قدموا، بالنسبة لكل عنصر من عناصر اإلطار   لرئيسين المشاركيناأن إلى السيد فان هافر  وأشار -41
لنص التقارير الفردية التي تم استرخالص ا للجميع المدارخالت وتجميع اتجميعو النص األصلي المشار إليه في المسودة األولى؛ 

قارير تترد للمالحظات العامة على العناصر التي نظرت فيها أفرقة االتصال. و  االمركب منها، وفي بعض الحاالت، ملرخص
لسابقة ومن رخبرة المكتسبة من الدورات اذلك، وفي ضوء ال بناء علىألفرقة االتصال مرفقة بهذا التقرير. و  لرئيسين المشاركينا

قد أكمل  2أجل النهوض بالعمل والوفاء بوالياتها، قامت أفرقة االتصال بتعديل طرائق عملها. ومع ذلك، نظرا ألن فريق االتصال 
 تقديم إلى دالوفو  ُدعيت فقد، األرخرى للغايات مشابهة بطريقة اإلطار مشروع منألف  تناول الغايةبالفعل عمله ولم يتمكن من 

 .3232 /أيلولسبتمبر 8 بحلول األمانة إلى ألف الغايةب تتعلق مقترحات

 تم الذي، "3232 عام بعدمشروع عناصر لمقرر محتمل لتفعيل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما " يرخص يماوف -42
 الثالث الجتماعا يستأنف عندما ستستمر المسألة هذه مناقشة أن إلى المشارك الرئيس أشار، الرابعة العامة الجلسة في فيه النظر

 .3233يناير/كانون الثاني  في لفريق العاملل

  االجتماع تقرير في التالي البيان إدراج النرويج ممثل طلب، الدورة رخاللو  -43

لما بعد  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي من يتجزأ ال كجزء التنفيذ آلية تناول مسألة أهمية على تؤكد أن النرويج تود"
 والتقييم بيولوجيال للتنوع الوطنية العمل ورخطط االستراتيجيات بين الحرج التفاعل إلى نشير أن أيضا ونريد. 3232عام 
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اإلطار  دافأهو  غايات تحقيق في تدريجيا مساهمات األطراف أن تزيد توقع ينبغي وأنه، البيولوجي للتنوع العالمي
 ."3232العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المشاركة لرئيسةا وقالت. النرويج ممثل بيان نهاية في الوطنية" للظروف "وفقا عبارة إضافة أفريقيا جنوب ةممثل تطلبو  -44
 .االجتماع تقرير في سُيسجل طلبها فإن، آرخر طرف به أدلى بيان تعديل الممكن غير من أنه حين في إنه

 على، الجتماعا بتقرير، المشارك الرئيس وصفه الذي النحو على، االتصال فريق عمل نتائج إرفاق العامل الفريق قررو  -45
 النهائي التقرير في تنعكس أنو  3232 /أيلولسبتمبر 8 بحلول األمانة إلى تقاريرها على تصويبات تقديم لألطراف يمكن أنه أساس

 .لالجتماع

 الجينيةالموارد  بشأنمعلومات التسلسل الرقمي  -5 البند
 5 تناول الفريق العامل البند، 3232 أغسطس/آب 32لجزء األول من االجتماع، المنعقدة في لفي الجلسة العامة األولى  -46

ذه المسألة بشأن ه ةالتنفيذي ةاألمين أعدتها الفريق العامل مذكرة ان معروضا علىكالنظر في هذا البند،  ولدى. من جدول األعمال
(CBD/WG2020/3/4) ،المرخصص المعني بمعلومات التسلسل الرقمي  ينلمحة عامة عن اجتماع فريق الرخبراء التقني عرضت

مقترحة الناصر عالواألنشطة غير الرسمية التي تم تنفيذها بناء على طلب الرئيسين المشاركين، وكذلك  جينيةبشأن الموارد ال
بشأن التي تقدم تحديثا  CBD/WG2020/3/INF/1 وُعرض عليه أيضا الوثيقة اإلعالميةالمسألة.  توصية بشأن هذه سودةلم
 السياسات ذات الصلة.و العمليات الدولية المداوالت الجارية بشأن لمناقشات حول الموضوع في ا

المرخصص، نتائج  ينالتقنيالمشاركين لفريق الرخبراء  ئيسينأحد الر وهو قدم السيد كريستوفر ليال )المملكة المتحدة(، و  -47
. والجدير CBD/WG2020/3/4وثيقة بال األولعلى النحو المبين في المرفق  3232آذار /في مارس الذي انعقد اجتماع الفريق
مثابة معلومات بقد حدد ثالث مجموعات من المعلومات الجينية والبيولوجية التي رخلص إلى أنه يمكن اعتبارها  فريقبالذكر أن ال

عتبر يلتي لم المعارف التقليدية ا تشمل"، ذات الصلة، باإلضافة إلى فئة رابعة، "المعلومات الرقمي بشأن الموارد الجينيةالتسلسل 
 ول ناغوياأيضا إلى االلتزامات بموجب بروتوك الفريق؛ ومع ذلك، أشار الفريق أنها معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية

في اآلثار  لفريقانظر و استرخدام المعارف التقليدية.  الناشئة عنتقاسم المنافع من أجل واالتفاقية  افعبشأن الحصول وتقاسم المن
علق بإمكانية فيما يت ، وال سيماالمحددة لمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية المحتملة الناشئة عن المجموعات الثالث

في  بتكارث واالو في عمليات البح تتيحهاالتي  والتكنولوجيات بشأن الموارد الجينيةمعلومات التسلسل الرقمي استرخدام و التتبع؛ 
لسل الرقمي بشأن معلومات التسالتبادل المفتوح واسترخدام  بشأنوكليوتيد يالتعاون الدولي لقاعدة بيانات تسلسل النو علوم الحياة؛ 
أولية، حيث  ناقشةم اآلثار المحتملة حولالمناقشة  كانتواالمتثال. و ؛ والتدابير التي تحكم الحصول وتقاسم المنافع الموارد الجينية

 ا،ؤكدا أهميتهبناء القدرات م مسألة تقاسم المنافع. وأرخيرا، ناقش الفريقل المعتمد نهجالعلى  اعتمدترخلص الفريق إلى أن اآلثار 
 ويلقدرات ذأصحاب المصلحة الرئيسيون لبناء ا تصرقلم يو في مبادرات واستراتيجيات بناء القدرات األوسع نطاقا.  اواقترح إدماجه

في  العاملين في المنظمات البحثية فحسب، بل شملوا أيضا العاملينعلى  بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةالصلة 
 الهيئات الحكومية والتنظيمية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

ألنشطة غير الرسمية الموصوفة بشكل أكثر لعامل، بمساعدة ممثل األمانة، عرضا قدم الرئيس المشارك للفريق الو  -48
، والتي اضطلع بها الرئيسان المشاركان في ضوء تعطيل العملية الرسمية لما بين CBD/WG2020/3/4تفصيال في الوثيقة 

، قدم الرئيس 24/32قرر ملعناصر ال استعراض موجزبعد و بسبب فيروس كورونا.  24/32المنصوص عليها في المقرر  الدورات
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد لتبادل المعلومات حول  اإلنترنتتم عقدها عبر  المشارك لمحة عامة عن رخمس ندوات

 نتاإلنتر عبر  الثالثة . وتجدر اإلشارة إلى أن الندوة3232 /نيسانإلى أبريل 3232 /كانون األولفي الفترة من ديسمبرالجينية 
من  هرخالصتم است على النحو الذي معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةالنموذجية لـ اتقدمت رخمسة رخيارات للسياس

 رد محتوى الندوتينيالمعايير التي يمكن استرخدامها لتقييم تلك الرخيارات؛ و  اإلنترنتالندوة الرابعة عبر استكشفت و  ،المؤلفات العلمية
 اإلنترنتاء منتدى عبر ، تم إنشاإلنترنتفيما يتعلق بالندوات عبر و في المرفق الثاني بالوثيقة.  ء من التفصيلبشي اإلنترنتعبر 
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، هار تقييمومعايي معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية اتحول رخيارات سياس واآلراءالمعلومات  تبادلإمكانية  تاحةإل
 .الوارد ملرخص لها في المرفق الرخامس

 يابة عننومالوي ) ()نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه االتحاد األوروبيممثال  ببيانات إقليمية أدلىو  -49
 المجموعة األفريقية(.

كوادور و ديمقراطية جمهورية الكونغو الو كوستاريكا و كولومبيا و البرازيل و أستراليا و ممثلو األرجنتين  ببيانات إضافية وأدلى -51 ا 
ثيوبيا و  ندونيسيا و ا  ة السعودية وجنوب جمهورية كوريا والمملكة العربيو النرويج و ناميبيا و المغرب و المكسيك و ماليزيا و األردن و اليابان و ا 

 أفريقيا وسويسرا وأوغندا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

الثانية للجزء األول من االجتماع،  من جدول األعمال في الجلسة العامة 5في البند  هاستأنف الفريق العامل نظر و  -51
 .3232 /آبأغسطس 34في  المنعقدة

 ممثل الواليات المتحدة. ببيان وأدلى -52

الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية(، وتحالف  نيابة عن) Bioversity Internationalأيضا ممثلو  ببيانات وأدلى -53
بكة العالمية للشباب من الشتفاقية التنوع البيولوجي(، و ال التابعة ةالنسائي المجموعة بالنيابة أيضا عناتفاقية التنوع البيولوجي )

 ، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وغرفة التجارة الدولية.أجل التنوع البيولوجي

 ألمم المتحدةلألغذية والزراعة ا مته منظمةبيان مكتوب قد وِردباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، أو  -54
 الجتماع.الرخاصة باية لكتروناإلصفحة ال على

-فويت ىيا تشيوامولوموني )جنوب أفريقيا( والسيد غوتسالسيدة الكتي رئاسةالفريق العامل إنشاء فريق اتصال ب وقرر -55
عداد م  توصية. سودةهانسن )النرويج( لمواصلة النظر في المسألة وا 

قدمت السيدة ، 3232أغسطس/آب  22في  المنعقدةوفي الجلسة العامة الرابعة للجزء األول من االجتماع،  -56
عناصر  نوالمراقبون آراء بشأ ف، قدمت األطرافريق االتصال فيو  .فريق االتصالمداوالت عن نتائج  تشيتوامولوموني تقريرا

والعناصر  آلراءاواستنادا إلى رى في الدورات المستأنفة للفريق العامل. محتملة لمشروع توصية لمؤتمر األطراف للنظر فيها مرة أرخ
شأن ب مجاالت التقارب المحتمل واالرختالف الواضح فيما يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي لرئيسان المشاركانالمقدمة، حدد ا
الروابط  ناقشةم واليته، نظر الفريق أيضا في ، وأعد الرؤساء المشاركون ملرخصا لتلك المناقشات. وبما يتماشى معالموارد الجينية

حالة 3232واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بشأن الموارد الجينية المحتملة بين معلومات التسلسل الرقمي   وا 
ذلك، كان هناك . وباإلضافة إلى 4المقترحات الرخاصة بعناصر محددة من اإلطار إلى أفرقة االتصال ذات الصلة في إطار البند 

الدعوة إلى تقديم آراء جديدة بشأن كيفية معالجة  من أجل القيام بما يلي  )أ( ، وعدم اعتراض عليه،دعم عام للعمل بين الدورات
بموجب االتفاقية وبروتوكول ناغويا، بناء على عدة عوامل منها على سبيل المثال  الرقمي بشأن الموارد الجينيةمعلومات التسلسل 

؛ )ب( تحديث تحليل ُنهج أو رخيارات أو طرائق CBD/WG2020/3/4ال الحصر المعلومات والعناصر الواردة في الوثيقة 
جراء تقييم  ُترح لمزايا والعيوب المحتملة لكل منها. واقمجموعة من المعايير القائمة، بغية تحديد ا لها وفقالسياسات الممكنة، وا 

ين ، ويعمل الرؤساء المشاركون حاليا مع الرئيسإنشاء فريق "أصدقاء" لدعم العمل بشأن ُنهج ورخيارات وطرائق السياسات الممكنة
 . التاليةفي الجلسة العامة  ا إلى الفريق العامل، وسيقدمون تقرير المقترحالمشاركين والمكتب لتنقيح هذا 

هانسن -فويت السيد قدم، 3232 أيلول/سبتمبر 2 في المنعقدة، االجتماع من األول للجزء الرخامسة العامة الجلسة فيو  -57
 في االتصال قفري عمل نتائج نعكست. والالجتماع الرابعة العامة الجلسة رخالل نان المشاركالرئيسا قدمه الذي للتقرير تحديثا
، أقواس بين ،األطراف مؤتمر إلى توصية لمشروع المحتملة العناصر يحدد نص )أ(  العامل الفريق بتقرير سترفق وثائق ثالث

؛ العامل لفريقل المستأنف االجتماع في للمناقشات انطالق نقطة بمثابة لتكون، وردت كما النصية المقترحات جميع على ويحتوي
 الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات على الواضح واالرختالف المحتملة التقارب بمجاالت المتعلقة للمناقشة ملرخص )ب(

 فريق في ةالمناقش أثناء عنها اإلعراب تم التي الرئيسية اآلراء بعض عن لرئيسين المشاركينا انطباعات يعكس مما، الجينية
 المجاالت لكوكذ، اواضحا ارختالف تشهد إضافية مجاالت تحديد مثل، الموضوع على العمل المزيد توجيه في للمساعدة، االتصال
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 التسلسل معلومات بين الروابطالمتعلقة ب للمناقشة لرئيسين المشاركينا ملرخص )ج(؛ إضافية معلومات من تستفيد يمكن أن التي
 لرئيسان المشاركانا طلب، ذلك إلى اإلضافة. وب3232اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  الجينية الموارد بشأن الرقمي

 معلوماتمعني ب نالمشاركي لرؤساءل رسمي غير استشاري فريق إنشاءاألمينة التنفيذية و  للفريق العامل المشاركين لرئيسينا من
 الموارد بشأن قميالر  التسلسل معلوماتالمتعلق ب العمل لدعم، بها المعمول لإلجراءات وفقا، الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل
 .المستأنف لالجتماع السابقة الدورات بين ما فترة اللرخ الجينية

 بين يماف بالعمل علما وأحاط، االجتماع عن بالتقرير سترفق االتصال أفرقة عمل نتائج أنإلى  العامل الفريق وأشار -58
 56 الفقرة في يهإل والمشار الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلوماتالمعني ب االتصال فريق حدده الذي النحو على الدورات
 لرئيسينل رسمي رغي ااستشاري افريق ينشئان سوفاألمينة التنفيذية و  المتشاركين الرئيسين أن المشارك الرئيس ذكرو . أعاله

 مساعدة أجل من، االتصال لفريق لرئيسان المشاركانويقوده ا، الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلوماتمعنيا ب المشاركين
 ترد ارختصاصاتو  .الدورات بين ما فترة رخالل المسألة هذه بشأن رسمية غير مشاورات إجراء فيللفريق العامل  نيالمشارك نيالرئيس
 .(الرخامس المرفقالتذييل ب) التقرير بهذا مرفقة الفريق

سلسل المتعلق بمعلومات الت العالمي الحوار في تعاونتا قد النرويج وحكومة حكومتها إن أفريقيا جنوب ممثلة قالتو  -59
 وستواصل. 3229 عام منذ المنافع وتقاسم لحصولالمتعلقة با القدرات تنمية مبادرة رخالل من الجينية الموارد بشأن الرقمي

 عشر لرخامسا االجتماع حتى الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات مجال في مشتركةهما الجهودو  تعاونهما الحكومتان
 .والهامة التعقيد شديدة القضية هذه بشأن التقدم من مزيد تحقيق في للمساعدة األطراف لمؤتمر

 .باالجتماع الرخاصة اإللكترونية صفحةال على ُأتيح مكتوبا بيانا تركيا ممثل قدمو  -61

 مسائل أخرى -6 البند
 .أرخرى مسائل أية تُثر لم -61

 اعتماد التقرير -7 البند
 على، ياو شف المعدلة بصيغته، (CBD/WG2020/3/L.1) التقريرهذا  على العامل الفريق وافق، ةالمقرر  من مقدمة بعد -62

 االجتماع يف واعتماده الكامل التقرير في النظر يتمه سوأن لهذا االجتماع الكاملةالوقائع  ليعكس استكماله سيتم أنه أساس
 .المستأنف

 البيانات الختامية -8 البند
 الجلسة في، العامل الفريق وافق، (CBD/WG2020/3/1/Add.2/Rev.2) المنقحة السيناريو مذكرة في مبين هو كما -63

 في واستئنافه الثالث اجتماعه تعليق على، 3232 أيلول/سبتمبر 2 في المنعقدة، االجتماع من األول الجزء من الرخامسة العامة
 .الحق وقت

 في العامل ريقوالف لالتفاقية تينالفرعي تينللهيئ المقبلة الدورات الستضافة بلده عرض عن سويسرا ممثل أعلنو  -64
 .المستمرة الجائحة ضوء في تطبيقها يلزم قد التي لشروطحسب ا، حضوريا 3233يناير/كانون الثاني 

 سبتمبر/أيلول 2 في مونتلاير( )بتوقيت صباحا 42 8 الساعةفي  االجتماع ُعلِّق، المعتادة المجاملة عبارات تبادل وعقب -65
3232. 
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 المرفق األول
، والهيكل والمراحل الرئيسيةالغايات  :1تقرير الرئيسين المشاركين لفريق االتصال 

 العام، واألقسام ألف إلى هاء
ونصا  لكل عنصر )أ( النص األصلي الذي نظر فيه فريق االتصال، )ب( 2يقدم الجزء ألف من التقرير الحالي لفريق االتصال 

 والمراقبين. والحكومات األرخرىمركبا، )ج( وقائمة بمقترحات النصوص المقدمة من األطراف 
. وسين[]باللون الداكن وبين ق، واللغة الجديدة المقدمة كنص بديل باللون الداكنوبالنسبة للنص المركب، تظهر اللغة الجديدة 

 وتظهر اللغة القديمة المطلوب حذفها ]بين قوسين[.
ديدة والمراقبين، تطبق اإلشارات التالية  ترد اللغة الج والحكومات األرخرىبة لقائمة مقترحات النصوص المقدمة من األطراف وبالنس

ة. ويسترخدم ]القوسان[ لإلشارة إلى الرخيارات التي ينبغي اإلبقاء عليها مشطوب، واللغة القديمة المطلوب حذفها باللون الداكن
 مفتوحة.

من األطراف كثيرا عن النص األصلي مما يجعل من غير العملي إدراجها المقدمة المقترحات  ترختلفوفي عدد قليل من الحاالت، 
 تحت النص المركب مباشرة. باللون الداكنفي النص المركب. وفي الحاالت المنطبقة، يتم سردها بالكامل 

صوص فقط التي تلقت تأييدا وتم إدراجها في الن والحكومات األرخرىوأضيفت في قائمة مقترحات النصوص مقترحات المراقبين 
**  المركبة. وتوضع نجمة * على المقترحات المقدمة كتابيا أثناء الجلسة ولكنها لم تُقدم بسبب صعوبات تقنية، وتوضع نجمتان

 على المقترحات المقدمة كتابيا بعد الجلسة.
، مع اإلشارة إلى مجاالت 3232عكاساتهما على الهيكل العام إلطار ما بعد عام وفي الجزء باء، قدم الرئيسان المشاركان ان

 التقارب والتباعد والمجاالت التي تتطلب المزيد من العمل.

 المقترحات –الجزء ألف 
 والمراحل الرئيسية، واألقسام ألف إلى هاءالغايات ألف إلى دال، 

 الغاية ألف

 النص األصلي
في المائة على األقل في مساحة وترابط وسالمة النظم اإليكولوجية  25تعزيز سالمة جميع النظم اإليكولوجية مع زيادة بنسبة 

الطبيعية، مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود لجميع األنواع، وترخفيض معدل االنقراض بعشرة أضعاف على 
ميع المجموعات التصنيفية والوظيفية إلى النصف، وصون التنوع الجيني األنواع على مدى ج رخطر انقراضاألقل، وتقليل 

 في المائة على األقل من التنوع الجيني دارخل جميع األنواع.  92لألنواع البرية واألليفة، مع الحفاظ على 

 النص المركب
ألرضية ا النظم اإليكولوجية [جميع] بط[ اإليكولوجية لـ[[ ]الوظائف الطبيعية لـ[ وترا-]]االجتماعية]السالمة  تعزيزحفظ أو 

والبحرية ]والساحلية[ والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة ]ذات األولوية[ بما يكفل استنساخ حياة جميع الكائنات الحية على أمنا 
 ،الطبيعية]النظم اإليكولوجية  ]هذه[ مساحة [في]في المائة على األقل  [02][ 25] استعادة بنسبة[[ ]بنسبة مع زيادة]] األرض،

لنظم والحد من مخاطر انهيار ا ،اإليكولوجية[]وترابطها وسالمتها التي تغطي حفظ المناطق القائمة  وشبه الطبيعية والُمدارة[
 األصلية[ ]واألكثر] األنواع [لجميع]مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود  اإليكولوجية وأنواع الموائل بشكل كبير،
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فعل ب وترخفيض معدل االنقراضمع تقليل معدالت االنقراض الُمقدرة والمستندة إلى أساس علمي[ ]ووقف[ ]، عرضة للخطر[
مزيد من[ ]، وال ][[[ بعشرة أضعاف على األقل،] األنشطة البشرية بشكل مباشر ]إلى المستويات األساسية ]شبه[ الطبيعية[

ة[ ]بفعل األنشطة البشرية[[ ]تقليل معدل انخفاض مجموعات األنواع وتدهور أنواع حاالت انقراض األنواع ]الُمهددة المعروف
إلى ] ها العلمالتي يألف انقراض األنواع على مدى جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية ررخط [تقليل[ ]و]]الموائل بشكل كبير[ 

التنوع  ظوحف وصون ألصلية[ ]واألليفة[ وتوزيع أعدادهاواستعادة وفرة المجموعات المستنفدة من األنواع ]البرية[ ]ا ،[النصف
اظ على مع الحف]، [األليفة]و[ ]األصلية[ [ ]البرية]ألنواع ا لمجموعات جميع األنواع وقدرتها على التكيف، بما في ذلك الجيني

[92[ ]55 ][X] [المعروفة[] األنواع [جميع]التنوع الجيني دارخل ]و  [في المائة على األقل من. 

 مقترحات األطراف
مالحظة  نظرا ألن طريقة العمل المتبعة أثناء الدورة األولى لفريق االتصال تضمنت االسترخالص المباشر للمقترحات في النص 
المركب، ال تتوفر قائمة كاملة بالمقترحات النصية التي تتضمن إسنادا لهذه الغاية. وُعرضت المقترحات النصية الواردة أدناه كل 

 أثناء الدورة ألنها ترختلف بشكل كبير عن النص األصلي، وبالتالي ال يمكن دمجها في النص المركب.على حدة 
وقدرتها  األنواع مجموعاتالتنوع البيولوجي، مما يعزز ترابط وسالمة جميع النظم اإليكولوجية، ويدعم صحة  حفظ: ]األرجنتين

 على الصمود، ويحفظ التنوع الجيني.[
 الوظائف الطبيعية لجميع النظم اإليكولوجية، مما يدعم صحة مجموعات جميع األنواع وقدرتها على الصمود.[ تعزيز: ]أستراليا

** إذا تم اإلبقاء على الصياغة التي تتعلق بمعدل االنقراض، نقترح أن ينصب التركيز بشأن "معدل االنقراض" على 
" ألن األحداث الرخارجة عن سيطرتنا المباشرة، شريةالناجمة بشكل مباشر عن األنشطة الب"معدل حاالت االنقراض 

 مثل ظواهر الطقس المتطرفة، يمكن أن تؤثر على األنواع المُهددة وتزيد من رخطر االنقراض.
السالمة اإليكولوجية والترابط لجميع بيئات المياه العذبة والمياه البحرية واألرضية، من خالل ضمان أن  تعزيز: ]كوستاريكا

 صحية وقادرة على الصمود. نظم اإليكولوجية واألنواع والجيناتلمستويات الثالثة للتنوع البيولوجي والتكون جميع ا

اع في مخاطر انقراض األنو  والحد منصافي مكاسب النظم اإليكولوجية الطبيعية وسالمتها وترابطها،  تحسين أو تعزيز: كوبا
 نواع البرية واألليفة.جميع المجموعات التصنيفية، وُيصان التنوع الجيني لل 

سالمة جميع النظم اإليكولوجية، بما في ذلك زيادة مساحة النظم اإليكولوجية وترابطها وسالمتها، وبالتالي دعم  تعزيز: مالوي
 صحة أعداد األنواع وقدرتها على الصمود، ولضمان منع االنقراض مع حفظ التنوع الجيني وصونه.

 تالية عبر البريد اإللكتروني مالحظة  وردت المقترحات النصية ال

في المائة على األقل في مساحة وترابط وسالمة  25مع زيادة بنسبة تعزيز سالمة جميع النظم اإليكولوجية حفظ أو  **: البرازيل
 وترخفيض معدل االنقراض بعشرةمع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود لجميع األنواع،  النظم اإليكولوجية الطبيعية،
األنواع على مدى جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية إلى النصف، وصون التنوع  رخطر انقراضأضعاف على األقل، وتقليل 

مع تقليل معدالت  في المائة على األقل من التنوع الجيني دارخل جميع األنواع 92الجيني لألنواع البرية واألليفة، مع الحفاظ على 
وصون  ،ومخاطر انقراض األنواع عبر جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية االنقراض الُمقدرة والمستندة إلى أساس علمي

 التنوع الجيني للنواع البرية واألليفة.
في  25نسبة مع زيادة ب األرضية والبحرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة سالمة جميع النظم اإليكولوجية تعزيز** : كولومبيا

جميع لالمائة على األقل في مساحة وترابط وسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية، مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود 
ميع األنواع على مدى ج رخطر انقراضوتقليل ، وترخفيض معدل االنقراض بعشرة أضعاف على األقل، األكثر تهديدا ألنواعل ا
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( X) 92على  األليفة، مع الحفاظ األصليةوصون التنوع الجيني لألنواع البرية و والوظيفية إلى النصف،المجموعات التصنيفية 
 .في المائة على األقل من التنوع الجيني دارخل جميع األنواع

 .نعرض موقفنا بشأن الجزء األول قبل "...معدل" شفويا: االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 حد منوال، ]إلى المستويات األساسية ]شبه[ الطبيعية[ بمقدار عشرة أضعاف على األقلض ** رخفض معدل االنقرا
 جموعاتماستعادة وفرة وتوزيع و رخطر انقراض األنواع عبر جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية إلى النصف، 

 .األنواع األصلية المستنفدة
على  في المائة 55 92 مع الحفاظ على، وقدرتها على التكيفالبرية واألليفة  األنواع لمجموعاتالتنوع الجيني  صون
 من التنوع الجيني دارخل جميع األنواع. األقل

 سالمةالترابط و المساحة و الفي  [في المائة على األقل 25بنسبة ]تعزيز سالمة جميع النظم اإليكولوجية مع زيادة ** : المكسيك
النقراض وترخفيض معدل ا، مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود لجميع األنواع، النظم اإليكولوجية الطبيعية اإليكولوجية

 ر انقراضرخطوتقليل وعدم وجود حاالت انقراض للنواع الُمهددة المعروفة بفعل األنشطة البشرية  بعشرة أضعاف على األقل،
لحفاظ تنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، مع ااألنواع على مدى جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية إلى النصف، وصون ال

مالحظة  تشير األقواس المربعة حول القيمة العددية إلى . التنوع الجيني دارخل جميع األنواع في المائة على األقل من 92على 
 الحذف. وليسالتعليق )قيد المزيد من النظر( 

في المائة على األقل في مساحة وترابط  25بنسبة  زيادة استعادة تعزيز سالمة جميع النظم اإليكولوجية مع **: نيوزيلندا
 ، مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود لجميع األنواعالمهددة أو المستنفدة وسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية

على  االنقراض بعشرة أضعافوترخفيض معدل  وعدم وجود المزيد من حاالت انقراض للنواع بفعل األنشطة البشرية، ،األصلية
 جميعل األنواع على مدى جميع المجموعات التصنيفية والوظيفية إلى النصف، وصون التنوع الجيني رخطر انقراضوتقليل  األقل،

 .في المائة على األقل من التنوع الجيني دارخل جميع األنواع 92األليفة، مع الحفاظ على البرية و  بما في ذلك األنواع، ألنواعا
في المائة  25تعزيز سالمة جميع النظم اإليكولوجية مع زيادة بنسبة ** : لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةا

على األقل في مساحة وترابط وسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية، مع دعم مجموعات صحية وقادرة على الصمود لجميع األنواع، 
ة أضعاف على األقل، وتقليل رخطر انقراض األنواع على مدى جميع المجموعات التصنيفية وترخفيض معدل االنقراض بعشر 

ية التنوع الجيني لألنواع البر  وحفظوصون ووقف حاالت االنقراض الناجمة عن األنشطة البشرية،  والوظيفية إلى النصف،
ة المربع )يُرجى مالحظة أن األقواس. ميع األنواعفي المائة على األقل من التنوع الجيني دارخل ج 92، مع الحفاظ على واألليفة

 .(الحذف وليسحول القيمة العددية تشير إلى التعليق )قيد المزيد من النظر( 
 الغاية باء

 النص األصلي
تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية 

 لصالح الجميع.العالمية 

 النص المركب
/مع خدمات النظم اإليكولوجية[ ]التنوع البيولوجي وخدمات مساهمات الطبيعة في الشعوب]]التصورات المتنوعة لقيمة[ ]تقييم[ ]

ها، ]واالسترشاد ب[ ]التنوع البيولوجي[ ]،[ أمنا األرضفي تكامل وانسجام مع  تعايش الطبيعة والبشرالنظم اإليكولوجي[ ]
النظم  خدمات جميع وصونعبر السياسات والقطاعات،  ودمجها، و[ ]االعتراف بها[ ]احترامها]]والتثقيف بأهميتها[ 
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اإلنصاف، مع لعدالة و مبادئ ا[[ ]وفقا لواستعادتها] تعزيزهاللتنوع البيولوجي ]،[ ]أو[ ]و[  القيم الجوهرية احتراماإليكولوجية[ ]
لى التنوع البيولوجي، مع تطبيق سياسات باعتماد البشر ع االعتراف التامالتاريخية لإلنتاج واالستهالك[ ] مراعاة األنماط

واستعادته[ ]، والمنافع الناشئة عن استخدام  حفظه]المنصف[ ] استرخدامه المستدام من رخاللموجهة إلى حفظه وتعزيزه[ 
هذه في المائة من النظم اإليكولوجية األكثر أهمية لتقديم  122 الموارد الجينية[ ]داخل حدود الكوكب،[ ]و/أو استعادة

عام ل العالمية المستدامةالتنمية خطة  دعمواالستهالك المستدامين عبر القطاعات، من أجل[ ] المساهمات[ ]مع ضمان اإلنتاج
]كوكب صحي[ ]األجيال  جميع[لصالح ]ال]وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها[ ]ومواجهة تحدي تغير المناخ[، ] 0232

واألجيال المستقبلية وباالمتثال التام لاللتزامات الدولية المتعلقة باحترام وحماية حقوق اإلنسان[  الشعوبالحالية والقادمة[ ]
ل ا، وتعزيز العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]بما في ذلك األجيألمنا األرضالحية  الشعوب والكائنات]

المستقبلية وخاصة األفراد الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه المساهمات[[ ]اآلن وفي المستقبل[ ]، مما يجعل البصمة 
 اإليكولوجية العالمية داخل حدود الكوكب[.

 صعن النص األصلي، وبالتالي لم لكن من الممكن عمليا دمجها في الن كثيرمالحظة  ترختلف المقترحات النصية التالية 
 المركب. 
التنوع البيولوجي بشكل مستدام، مما يؤدي إلى حفظ أو تحسين خدمات النظم اإليكولوجية ويساهم في  استخدام: ]األرجنتين

 تحقيق التنمية المستدامة.[
 التنوع البيولوجي بشكل مستدام لتقديم منافع للجيال الحالية والمستقبلية وللطبيعة.[ استخدام: ]أستراليا
التنوع البيولوجي بشكل مستدام، مما يحفز األنشطة والمنتجات البيولوجية بغية زيادة اإلنتاجية عبر جميع  استخدام] :البرازيل

 ودعم تقديم خدمات النظم اإليكولوجية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.[ بتكارالقطاعات، وتعزيز اال
بشكل مستدام باستخدام ُنهج تشاركية للنظم اإليكولوجية، بهدف  في المائة من األراضي والمياه X إدارة ما نسبته]*: ناميبيا

ضمان حفظ التنوع البيولوجي واستعادته واستخدامه بشكل متسق ومستدام، لصالح الجميع، نحو عالم عادل ومستدام إيكولوجيا 
 مي للتنوع البيولوجي.مقترح بمثابة غاية رئيسية محتملة في اإلطار العال –.[ 0252واجتماعيا واقتصاديا بحلول عام 

 على األرض الحياةالتنوع البيولوجي بشكل مستدام، من خالل ُنهج قائمة على النظم اإليكولوجية، لصالح  استخدام: ]نيوزيلندا
 .[في الوقت الحالي وفي المستقبل

 الواردة في النص المركب مقترحات األطراف
ات الطبيعة تقييم مساهم أمنا األرضفي تكامل وانسجام مع  الطبيعة والبشرتعايش احترام  :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
لعدالة مبادئ اا لوفق المستدامواستخدامه  واالسترخدام حفظ التنوع البيولوجي الحفظمن رخالل  أو صيانته أو تعزيزه في الشعوب

وب الشع جميع الجميعمع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح  ،واإلنصاف، مع مراعاة األنماط التاريخية لإلنتاج واالستهالك
 .، وتعزيز العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةألمنا األرضالحية  والكائنات
ن رخالل أو صيانتها أو تعزيزها م مساهمات الطبيعة في الشعوب التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تقييم :الصين
 واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع.الحفظ 
 ظ واالسترخدامالحفتعزيزها من رخالل و أوصيانتها و أو مساهمات الطبيعة في الشعوب خدمات النظم اإليكولوجية تقييم :كولومبيا

 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها 0232لعام  العالمية المستدامة المستدام مع دعم رخطة التنميةحفظها واستخدامها 
 كوكب صحي. الجميعلصالح 

و صونه أو تعزيزه أ مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها التنوع البيولوجي تقييم :جمهورية الكونغو الديمقراطية
 ح الجميع.واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية لصال واالستعادة من رخالل الحفظ
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التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ودمجها عبر السياسات والقطاعات،  تقييم :والدول األعضاء فيه االتحاد األوروبي
الحفظ  من رخالل واستعادتها تعزيزهاو مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو وصون جميع خدمات النظم اإليكولوجية

 مما يجعل البصمة اإليكولوجية العالمية داخل حدود الكوكب، العالمية المستدامة واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية
 .لصالح الجميع

ع والمناف، واالسترخدام المستدام واالستعادة تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ :غابون
 .مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

مع  ،صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستداموأو  واالعتراف بها تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب :الهند
 .نمية العالمية لصالح الجميعمع دعم رخطة الت ضمان اإلنتاج واالستهالك المستدامين عبر القطاعات،

انتها أو تعزيزها أو صي واالسترشاد بها والتثقيف بأهميتها، تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب :اإلسالمية( –إيران )جمهورية 
 .من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع

الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية تقييم مساهمات الطبيعة في  :اليابان
 .العالمية لصالح الجميع

 تؤيد النص األصلي للغاية: ماليزيا
تعزيزها من و أوصيانتها و أو واالعتراف بها مساهمات الطبيعة في الشعوب تقييماحترام التصورات المتنوعة لقيمة  :المكسيك
 .الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميعرخالل 
 دود الكوكبداخل ح تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام :النرويج

 .مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع
أو صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام  /مع خدمات النظم اإليكولوجيةالشعوبتقييم مساهمات الطبيعة في  :بيرو

 .لصالح الجميع وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية
تعزيزها من  صيانتها أوجي أو احترام القيم الجوهرية للتنوع البيولو  تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو :جمهورية كوريا

 .مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع لصالح األجيال الحالية والقادمة رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام
تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها من رخالل  :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

وفي  اآلن لصالح الجميع ومواجهة تحدي تغير المناخ، العالمية المستدامة سترخدام المستدام مع دعم رخطة التنميةالحفظ واال
 المستقبل.

 التي تؤيدها األطرافمقترحات المراقبين 
تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو : الدولية والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة Birdlifeمنظمة بيرداليف 

لتمتع ودعما للحق في االعالمية لصالح الجميع،  المستدامةتعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية 
 .ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة

/أو وتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيان: اللجنة الدولية للصون
مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح  في المائة من النظم اإليكولوجية األكثر أهمية لتقديم هذه المساهمات 122استعادة 
 الجميع.
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ن رخالل نتها أو تعزيزها متقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيا: )التجمع النسائي للتنوع البيولوجي( FARNشبكة 
لمستقبلية ا الشعوب واألجيالجميع  الجميعلصالح المستدامة  العالميةواالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية  المنصف الحفظ

 حقوق اإلنسان. وحماية وباالمتثال التام لاللتزامات الدولية المتعلقة باحترام
ف االعترا تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها: EcoNexusشبكة أصدقاء األرض الدولية ومنظمة 

االسترخدام من رخالل الحفظ و الكامل باعتماد الشعوب على التنوع البيولوجي، إلى جانب وضع سياسات موجهة لصيانته وتعزيزه 
 المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع.

تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب أو صيانتها أو تعزيزها من : GYBN التنوع البيولوجي للشباب من أجلالشبكة العالمية 
 ، بما في ذلك األجيال المستقبلية وخاصة األكثررخالل الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية لصالح الجميع

 .اعتمادا بشكل مباشر على هذه المساهمات
يجابية للشعوب والمساهمات اإلتقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب : األصلية المعني بالتنوع البيولوجي المنتدى الدولي للشعوب

صيانتها أو تعزيزها من رخالل الحفظ واالسترخدام المستدام مع دعم رخطة التنمية العالمية  أوفي الطبيعة واحترامها واالعتراف بها و
يع حقوق اإلنسان وحمياتها وتعزيزها لصالح الجميع، وخاصة األكثر اعتمادا بشكل والوفاء بااللتزام باحترام جم لصالح الجميع

 .مباشر على التنوع البيولوجي
 الغاية جيم

 النص األصلي
تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير 

 يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام. النقدية التي

 النص المركب
]أي شكل من أشكال[ ]موارد التنوع عن استرخدام  ]من[الناشئة  ]النقدية وغير النقدية على حد سواء[المنافع  ]جميع[تقاسم 

[ ]و/أو[ المعارف التقليدية ]الموارد[ ]ذات الصلة[ ]، حسب ]]والموارد الجينية  البيولوجي ]/الموارد البيولوجية[[، بما في ذلك
[ ]المرتبطة بالموارد الجينية[[ ]]، ]بما في ذلك[ معلومات التسلسل الرقمي[ ]، ومشتقاتها ]]و ]/أو[[ المعارف ،االقتضاء

 ة عادلة جنسانيا[ ]من خالل، ]وبطريق]و[منصفة ]، و[بطريقة عادلة  التقليدية ذات الصلة ]، عند االقتضاء[[[[، ]بأي نسق[
شروط متفق عليها بشكل متبادل وبموجب موافقة مسبقة مستنيرة[ ]وتحسين الوصول الحر والمسبق والمستنير إلى المعارف 
التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]، ]مع مراعاة[ ]وعلى وجه الخصوص مع[ ]منافع[ الشعوب األصلية 

ية الدولية لحماية الملكواالتفاقات  ]مع مراعاة مبادئ القانون الدولي، ]وفقا للهدف الثالث لالتفاقية،[ والمجتمعات المحلية[
التي صدقت عليها البلدان،[ ]وفقا للصكوك الدولية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع،[ ]بما في ذلك من خالل الوصول الفكرية 

في  52]زيادة بمقدار ، ]]مع تحقيق ]زيادة كبيرة[ اهمة في[[ ]والمساهمة في[المناسب ]إلى الموارد الجينية وبالتالي المس
 ]بما يتناسب مع معدل نمو القطاعات االقتصادية األكثر اعتمادافي كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها  المائة[

]بما في ، ]منها[ ]وبالتالي المساهمة ]في[ ]نحو[[ على الحصول على الموارد الجينية واستخدامها،[ ]وخاصة تلك التي ُيقصد
في المائة من سعر التجزئة لجميع منتجات  1من خالل إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع تجمع ذلك[ 

تنوع لجل[[ حفظ ]ا]من أ المستهلكين المشتقة من التنوع البيولوجي، وتوجه هذه األموال لتوفير الدعم على أرض الواقع
]من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والجهات األخرى العاملة على واسترخدامه المستدام  ]مكوناته[البيولوجي[[ 

الصعيد المحلي[ ]، وفقا لبروتوكول ناغويا[ ]، بما في ذلك نقل التكنولوجيا[ ]دعما ألهداف التنمية المستدامة[ ]بموجب موافقة 
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الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]ومع مراعاة أيضا استخدام تقاسم المنافع لحفظ سالمة  حرة مسبقة ومستنيرة من
 .[أمنا األرضجميع األحياء على 

 مقترحات األطراف
ي كال بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة ف بأي نسقتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية : األرجنتين

 المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.
 تؤيد النص األصلي للغاية: أستراليا

 الرقمي، ، بما في ذلك معلومات التسلسلوارد الجينيةتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الم: المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
ر مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغي وخاصة مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،بطريقة عادلة ومنصفة، 

قاسم المنافع ا استخدام ت، ومع مراعاة أيضالنقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام
 .أمنا األرضلحفظ سالمة جميع األحياء على 

تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية : البرازيل
ادية األكثر اعتمادا على الحصول على الموارد بما يتناسب مع معدل نمو القطاعات االقتصوغير النقدية التي يتم تقاسمها 

 ، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.الجينية واستخدامها
الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة  أي شكل من أشكالتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام : الصين

 ر النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.في كال المنافع النقدية وغي
عادلة ومنصفة  بطريقة ومشتقاتها والمعارف التقليدية ذات الصلة تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية: كولومبيا

في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم  في المائة[ 52بمقدار زيادة ، مع تحقيق ]زيادة كبيرة/وفقا للهدف الثالث لالتفاقية
 حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام. بما في ذلك وخاصة تلك التي ُيقصد منهاتقاسمها، 
قة عادلة ومنصفة، بطري ومشتقاتها والمعارف التقليدية ذات الصلة تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية: كوستاريكا

مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها،  مع مراعاة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
 بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.

ع تحقيق بطريقة عادلة ومنصفة، م بأي نسقارد الجينية تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام المو : جمهورية الكونغو الديمقراطية
ظ التنوع البيولوجي حفوبالتالي المساهمة في  بما في ذلك لفي كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها،  كبيرةزيادة 

 واسترخدامه المستدام.
ن خالل مبطريقة عادلة ومنصفة،  ف التقليدية ذات الصلةوالمعار  تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية: إكوادور

قدية مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير الن شروط متفق عليها بشكل متبادل وبموجب موافقة مسبقة مستنيرة،
 التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.

جينية الناشئة عن استرخدام الموارد ال النقدية وغير النقدية على حد سواءتقاسم المنافع : دول األعضاء فيهاالتحاد األوروبي وال
 المنافع ، مع تحقيق زيادة كبيرة في كالوالمساهمة فيبطريقة عادلة ومنصفة  و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

 .تنمية المستدامةدعما ألهداف ال حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدامبما في ذلك ل النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها،
حقيق زيادة بطريقة عادلة ومنصفة، مع توالمعارف التقليدية ذات الصلة تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية : الهند

 تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم 
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لموارد الجينية، بما في ذلك ا، الجينية البيولوجيةالموارد موارد التنوع البيولوجي/تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام : إندونيسيا
 صفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافعبطريقة عادلة ومنومعلومات التسلسل الرقمي، والمعارف التقليدية ذات الصلة، 

 النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.
 لة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية ذات الصتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية: اإلسالمية( –إيران )جمهورية 

دية مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقو مع مراعاة منافع الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةبطريقة عادلة ومنصفة، 
 وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.

فع النقدية ، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المناية بطريقة عادلة ومنصفةتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجين: اليابان
 لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام. وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك

لمنافع النقدية ا تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال: لبنان
 .ا، وفقا لبروتوكول ناغويوغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام

 د الجينية،الموار البيولوجية )الموارد موارد التنوع البيولوجي/تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام : مالوي/المجموعة األفريقية
بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع  لسل الرقمي، والمعارف التقليدية ذات الصلة(ومعلومات التس

 دام.حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستبما في ذلك لوبالتالي المساهمة في النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، 
بطريقة و  بطريقة عادلة ومنصفة والمعارف التقليدية ذات الصلة موارد الجينيةتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام ال: المكسيك

، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي عادلة جنسانيا
 .األصلية والمجتمعات المحليةبموجب موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعوب واسترخدامه المستدام 

 ."بما في ذلك نقل التكنولوجيا"تقترح إضافة جملة : المغرب
لسل الرقمي ومعلومات التس الموارد الجينية التنوع البيولوجي، بما في ذلكالمنافع الناشئة عن استرخدام  جميعتقاسم * : ناميبيا

بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم  والمعارف التقليدية ذات الصلة،
في المائة من سعر التجزئة لجميع  1من خالل إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع تجمع  تقاسمها، بما في ذلك

على دام حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستل لدعمذه األموال منتجات المستهلكين المشتقة من التنوع البيولوجي، وتوجه ه
 .من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والجهات األخرى العاملة على الصعيد المحليأرض الواقع 

يقة عادلة ومنصفة، بطر  يةوالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية : النرويج
نقدية مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع ال بما في ذلك من خالل الوصول المناسب إلى الموارد الجينية وبالتالي المساهمة في

 حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك ل
االتفاقات و  مبادئ القانون الدوليمع مراعاة ئة عن استرخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، تقاسم المنافع الناش: باراغواي

مع  ،التي صدقت عليها البلدان،[ ]وفقا للصكوك الدولية المعنية بالحصول وتقاسم المنافعالدولية لحماية الملكية الفكرية 
 المستدام. دية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامهتحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النق

فة، مع تحقيق بطريقة عادلة ومنص والمعارف التقليدية، حسب االقتضاء،تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية : بيرو
 ستدام.ها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المزيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسم

 و/أو المعارف التقليدية ذات الصلة، عند االقتضاء،استرخدام الموارد الجينية من عنتقاسم المنافع الناشئة : جمهورية كوريا
بالتالي المساهمة في و غير النقدية التي يتم تقاسمها،  /أوبطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية و

 حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.بما في ذلك ل
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 والموارد البيولوجية، بما في ذلك معلومات التسلسل الرقميتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية : جنوب أفريقيا
يقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم بطر  والمعارف التقليدية ذات الصلة،

 المستدام.واستخدامها  التنوع البيولوجي واسترخدامهمكونات التنوع البيولوجي تقاسمها، بما في ذلك لحفظ 
ريقة عادلة ومنصفة بط المرتبطة بالموارد الجينية والمعارف التقليديةتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية : سويسرا

تم ، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يوفقا للصكوك الدولية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع
 لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام. بما في ذلكتقاسمها، 

صول الحر وتحسين الو بطريقة عادلة ومنصفة  للتنوع البيولوجي الجينية المواردتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام : أوغندا
ع النقدية ، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافوالمسبق والمستنير إلى المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.بما في ذلك ل بالتالي المساهمة نحوو وغير النقدية التي يتم تقاسمها، 

 والتي تؤيدها األطراف الحكومات األخرىالمقترحات المقدمة من 
الوصول  بما في ذلكتقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، : الواليات المتحدة األمريكية

مع تحقيق زيادة كبيرة في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي  المناسب،
 واسترخدامه المستدام.

 التي تؤيدها األطرافمقترحات المراقبين 
مشتقاتها و الموارد الجينية تقاسم المنافع الناشئة عن استرخدام : المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

رة بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبي وخدمات النظم اإليكولوجية والمعارف التقليدية ذات الصلة ةوالموارد البيولوجي
  في كال المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام.

 دال الغاية

 النص األصلي
 .3252سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام 

 النص المركب
من االتفاقية،[ ]مواءمة جميع التدفقات المالية مع اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات ذات الصلة و[ ]السعي  02]وفقا للمادة 

وسائل و  [ من جميع المصادر[المالئمة]المتوافرة  ]وغير المالية[الموارد ]المالية[  ]التوظيف الفعال لـ[سد[[ الفجوة بين سد[ ]]إلى 
عادة تحديد تضر بالتنوعسواء المالية وغيرها،[ ]، بما في ذلك توجيه الوسائل التي التنفيذ األرخرى ]،  أغراضها  البيولوجي وا 
زالتها[ صالحها وا  وتوزيعها بطريقة عادلة[ ]معالجة ] 3252رؤية عام و 0250إطار ما بعد عام والوسائل الالزمة[ لتحقيق ] وا 

حقيق تالفجوة، ومواصلة االستفادة من الموارد التراكمية المنفقة لتحقيق أثر[ ]بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية[ ]، من خالل 
في ذلك من خالل إنشاء صندوق للتنوع البيولوجي[ ]، بما يكفل تلبية  كبيرة في التمويل من جميع المصادر[ ]، بما زيادة

االحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية واالحتياجات من القدرات لدى األطراف من البلدان النامية وتعزيز التنفيذ الكامل للمواد 
ضافية الزمة للتمكين من التنفيذ في  من االتفاقية[ ]، بما في ذلك من خالل توفير موارد مالية 01و 02و 18و 16 جديدة وا 

حقيق تالبلدان النامية[ ]وتحقيق التعميم الفعال للتنوع البيولوجي عبر جميع السياسات والقطاعات[ ]، بما في ذلك من خالل 
ضافية جديدة و كبيرة في التمويل من جميع المصادر من أجل تنفيذ اإلطار، ويتم ذلك في األساس عن طريق توليد موارد  زيادة ا 

من جميع المصادر وتعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد[ ]ومواءمة جميع التدفقات المالية مع المسار المؤدي إلى تنمية 
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وال على الصمود[ ]، وال سيما من األم والشعوبتحقق منافع إيجابية صافية للتنوع البيولوجي لضمان تعزيز قدرة الطبيعة 
دان النامية من خالل طرائق الوصول المباشر[ ]بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، بما في ذلك من خالل للبل العامة والمقدمة

كبيرة في  ةتحقيق زيادإصالح أو إزالة الحوافز األشد ضررا وتعزيز الحوافز اإليجابية للتنوع البيولوجي[ ]بما في ذلك من خالل 
وتقليل التدفقات المالية العامة والخاصة التي تضر بالتنوع البيولوجي إلى التمويل من جميع المصادر من أجل تنفيذ اإلطار 

 .كبيرة في التمويل من جميع المصادر[ تحقيق زيادةأدنى حد[ ]، من خالل 

 مقترحات األطراف 
 يؤيدا النص األصلي للغاية.: غابون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

، بما في ذلك 3252الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام سد : األرجنتين
ضافية الزمة للتمكين من التنفيذ في البلدان النامية  .من خالل توفير موارد مالية جديدة وا 

تحقيق ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة ل جميع المصادر منسد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة : السعي إلى أستراليا
 .3252رؤية عام 

سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى من االتفاقية،  02: وفقا للمادة المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
للبلدان النامية من خالل طرائق الوصول  العامة والمقدمةموال ، وال سيما من األ3252والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام 

 .المباشر
، بما يكفل تلبية 3252سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام : البرازيل

اد لدى األطراف من البلدان النامية وتعزيز التنفيذ الكامل للمو  االحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية واالحتياجات من القدرات
 .من االتفاقية 01و 02و 18و 16

مة لتحقيق ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالز  من جميع المصادر المتوافرةوغير المالية سد الفجوة بين الموارد المالية : كولومبيا
ة تتسم بالكفاءة والفعالية، بما في ذلك من خالل إصالح أو إزالة الحوافز بطريق 3252رؤية عام و 0202إطار ما بعد عام 

 .األشد ضررا وتعزيز الحوافز اإليجابية للتنوع البيولوجي
سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام : جمهورية الكونغو الديمقراطية

 .في ذلك من خالل إنشاء صندوق للتنوع البيولوجي ، بما3252
ئل الالزمة لتحقيق والوسا سواء المالية وغيرها،، األرخرىوسائل التنفيذ المتوافرة الموارد المالية المتوافرة و سد الفجوة بين : إكوادور

 .3252رؤية عام 
والوسائل الالزمة  األرخرى المتوافرةوسائل التنفيذ المتوافرة و الموارد المالية سد الفجوة بين : االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 .وتحقيق التعميم الفعال للتنوع البيولوجي عبر جميع السياسات والقطاعات 3252لتحقيق رؤية عام 
تحقيق من خالل ، 3252سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام : الهند
 .كبيرة في التمويل من جميع المصادر زيادة
، 3252الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام معالجة  سد: اليابان

 .ومواصلة االستفادة من الموارد التراكمية المنفقة لتحقيق أثر
، بما في ذلك 3252وارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام سد الفجوة بين الم: المكسيك

كبيرة في التمويل من جميع المصادر من أجل تنفيذ اإلطار، ويتم ذلك في األساس عن طريق توليد  تحقيق زيادةمن خالل 
ضافية من جميع المصادر وتعزيز فعالية وكفا  .ءة استخدام المواردموارد جديدة وا 
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والوسائل  ووسائل التنفيذ األرخرىالكافية من جميع المصادر  المتوافرةللموارد المالية التوظيف الفعال  سد الفجوة بين: النرويج
 .3252لتحقيق رؤية عام  الالزمة
ة تتسم بالكفاءة بطريقووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة  من جميع المصادرسد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة : بيرو

 .3252رؤية عام و 0202إطار ما بعد عام لتحقيق  والفعالية
ومواءمة جميع  3252سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام : سويسرا

المسار المؤدي إلى تنمية تحقق منافع إيجابية صافية للتنوع البيولوجي لضمان تعزيز قدرة الطبيعة التدفقات المالية مع 
 .على الصمود والشعوب
البيولوجي  بالتنوع تضربما في ذلك توجيه الوسائل التي سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى، : أوغندا

عادة تحديد أغراضها و  زالتهاوا  صالحها وا   .3252والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام  ا 

 التي تؤيدها األطرافمقترحات المراقبين 
سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل : )التجمع النسائي للتنوع البيولوجي( FARNشبكة 

 .عادلةوتوزيعها بطريقة  3252الالزمة لتحقيق رؤية عام 
الفجوة بين  سد: مواءمة جميع التدفقات المالية مع اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات ذات الصلة والصندوق األخضر للمناخ

 .3252الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام 
لموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األرخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية سد الفجوة بين ا: الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة

كبيرة في التمويل من جميع المصادر من أجل تنفيذ اإلطار وتقليل التدفقات  تحقيق زيادةبما في ذلك من خالل ، 3252عام 
  .المالية العامة والخاصة التي تضر بالتنوع البيولوجي إلى أدنى حد

 1-ة الرئيسية ألفالمرحل

 النص األصلي
 في المائة على األقل. 5تحقيق مكسب صاف في مساحة وترابط وسالمة النظم الطبيعية بنسبة 

 النص المركب
في  5نسبة ب الوظيفيةمساحة وترابط ]وسالمة[ ]النظم[ ]النظم اإليكولوجية[ الطبيعية  زيادة[تحقيق ]مكسب صاف[ ]مطلق[ في ]

وتحسين القدرة على الصمود في النظم اإليكولوجية األشد ضعفا[ ]، وال مزيد من فقدان أي نظم إيكولوجية األقل].[ ]المائة على 
مجموعة كاملة من النظم اإليكولوجية وسالمتها  نطاق أو مهددة أو ضعيفة أو نادر وجودها طبيعيا، والحفاظ على للغاية سليمة

النظم اإليكولوجية الضعيفة وعالية التنوع البيولوجي[ ]مع التركيز بشكل خاص  اإليكولوجية[ ]وعكس اتجاه االنخفاض في
 على النظم اإليكولوجية الضعيفة[.[

 مقترحات األطراف 
في المائة على األقل  5الطبيعية بنسبة  النظم النظم اإليكولوجية مساحة وترابط وسالمةزيادة  تحقيق مكسب صاف في: أستراليا

 .الصمود في النظم اإليكولوجية األشد ضعفاوتحسين القدرة على 
في المائة  5في مساحة وترابط وسالمة النظم الطبيعية بنسبة مطلق  صافتحقيق مكسب : المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
  على األقل.
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اتجاه االنخفاض  وعكس في المائة على األقل 5تحقيق مكسب صاف في مساحة وترابط وسالمة النظم الطبيعية بنسبة : الهند
  .في النظم اإليكولوجية الضعيفة وعالية التنوع البيولوجي

مع التركيز بشكل خاص  في المائة على األقل 5تحقيق مكسب صاف في مساحة وترابط وسالمة النظم الطبيعية بنسبة : جامايكا
  .على النظم اإليكولوجية الضعيفة

  .في المائة على األقل 5مة النظم الطبيعية بنسبة تحقيق مكسب صاف في مساحة وترابط وسال: اليابان
وال مزيد من فقدان  في المائة على األقل 5تحقيق مكسب صاف في مساحة وترابط وسالمة النظم الطبيعية بنسبة : نيوزيلندا

م ملة من النظمجموعة كا نطاق أو مهددة أو ضعيفة أو نادر وجودها طبيعيا، والحفاظ على للغاية أي نظم إيكولوجية سليمة
  .اإليكولوجية وسالمتها اإليكولوجية

  في المائة على األقل. 5بنسبة  الوظيفيةالنظم الطبيعية  وسالمةتحقيق مكسب صاف في مساحة وترابط : سويسرا
ة مساحة وترابط وسالمة النظم الطبيعي تحقيق مكسب صاف فيزيادة : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 س)يُرجى مالحظة أن األقوا .وتحسين القدرة على الصمود في النظم اإليكولوجية األشد ضعفا في المائة[ على األقل 5بنسبة ]
 الحذف.( وليسالمربعة حول القيمة العددية تشير إلى التعليق )قيد المزيد من النظر( 

  .احل الرئيسيةتقترح حذف جميع المر : المكسيك
 0-المرحلة الرئيسية ألف

 النص األصلي
في المائة على األقل،  22توقف الزيادة في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها، وترخفيض رخطر االنقراض بنسبة 

 مع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض، وتعزيز وفرة األنواع وتوزيع أعدادها أو على األقل الحفاظ عليهما. 

 النص المركب
إلى سبة[ ]بن]بفعل األنشطة البشرية[ ]انقراض األنواع[ في معدل االنقراض  العامة]توقف[ ]الزيادة[ تقليل  أقل تقديرعلى ]

[ في 32[ ]35[ ]5[ ]22رخطر االنقراض ]وفرة[ ]األنواع[ ]بشكل كبير[ ]بنسبة[ ] [ ]تقليل[وترخفيض]النصف أو ]عكس مسارها[، 
نشطة البشرية[ ألكنتيجة مباشرة ل]بنسبة[ بة األنواع المعرضة لالنقراض المائة على األقل ]الُمهددة[، ]مع تحقيق انرخفاض في نس

]مع عدم وجود حاالت انقراض بين األنواع المهددة المعروفة[، ]مع زيادة[ ]تعزيز[ ]متوسط وفرة مجموعات[ ]ووفرة ]توزيع أعداد[[ 
في المائة  02بنسبة و على األقل الحفاظ عليهما[ ]أ بشكل كبيراألصلية ]المجموعات المهددة[ ]المجموعات المستنفدة[ األنواع 

 .على األقل.[

 مقترحات األطراف 
في المائة على  22توقف الزيادة في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها، وترخفيض رخطر االنقراض بنسبة : أستراليا

اد األنواع ، وتعزيز وفرة أعدالبشرية لنشطةكنتيجة مباشر لاألقل، مع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض 
 أو على األقل الحفاظ عليهما. بشكل كبيروتوزيع أعدادها  الُمهددة

توقف الزيادة في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها، وترخفيض رخطر االنقراض : المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
وتوزيع  صليةاألرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض، وتعزيز وفرة األنواع في المائة على األقل، مع تحقيق ان 22بنسبة 

 أعدادها أو على األقل الحفاظ عليهما.
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، ارهاإلى النصف أو عكس مس بشكل كبيرمعدل االنقراض تخفيض  توقف الزيادة في: االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
في المائة على األقل،  05 22وترخفيض رخطر االنقراض بنسبة لمهددة المعروفة، مع عدم وجود حاالت انقراض بين األنواع ا

توزيع أعدادها و  األصليةمن األنواع المستنفدة وتعزيز وفرة المجموعات  مع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض،
 أو على األقل الحفاظ عليهما.

االنقراض  ، وترخفيض رخطرُتضاف نسبة مئوية[النصف أو عكس مسارها بنسبة ] توقف الزيادة في معدل االنقراض إلى: جامايكا
، وتعزيز [ُتضاف نسبة مئويةفي المائة على األقل، مع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض بنسبة ] 22بنسبة 

 وفرة األنواع وتوزيع أعدادها أو على األقل الحفاظ عليهما.
في المائة على  22في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها، وترخفيض رخطر االنقراض بنسبة  توقف الزيادة: اليابان

األقل، مع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض، وتعزيز وفرة األنواع وتوزيع أعدادها أو على األقل الحفاظ 
 عليهما.
  .تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك
 توقف الزيادة في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها،: توقف انقراض األنواع بفعل األنشطة البشرية، دانيوزيلن

في المائة على األقل، مع تحقيق  22بنسبة  في المائة على األقل من األصناف الُمهددة 02بنسبة وترخفيض رخطر االنقراض 
 في المائة على األقل 02دة متوسط وفرة أعداد األنواع األصلية بنسبة مع زيا، انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض

 .وتعزيز وفرة األنواع وتوزيع أعدادها أو على األقل الحفاظ عليهما
بة ، وترخفيض رخطر االنقراض بنسأو عكس مسارهاالزيادة في معدل االنقراض إلى النصف  ، على أقل تقدير،توقف: سويسرا

على  ر،على أقل تقدي، والحفاظ وتعزيزمع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض،  في المائة على األقل، 22
 .أو على األقل الحفاظ عليهماوفرة األنواع وتوزيع أعدادها 

رخفيض تتوقف الزيادة في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها، و : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 زيزوتع مع تحقيق انرخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض،في المائة على األقل، [ 5] 22بنسبة  العامرخطر االنقراض 

 .وتوزيع أعدادها أو على األقل الحفاظ عليهماوفرة األنواع وزيادة 
 3-المرحلة الرئيسية ألف

 النص األصلي
في المائة  92صون التنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، مع تحقيق زيادة في نسبة األنواع التي ُيصان تنوعها الجيني بنسبة 

 على األقل. 

 النص المركب
ألنواع ل لمجموعات األنواع البرية[ ]ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية[ ]وكذلك[]صون التنوع الجيني ]

[ 92نسبة ]ُيصان تنوعها الجيني ب الكبيرة بما يكفي لكي ]التي[األنواع  مجموعات[البرية واألليفة، مع تحقيق زيادة في نسبة ]
 .[حفظ[ ]جميع[ ]التنوع الجيني لـ[ ]المجموعات المنقرضة جينيا[و ][ في المائة على األقل 22[ ]97[ ]96]

 مقترحات األطراف 
صون التنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، مع تحقيق زيادة في نسبة األنواع التي ُيصان : المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

 في المائة على األقل. 92تنوعها الجيني بنسبة 
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واألليفة، مع اع و ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية وكذلك األنصون التنوع الجيني لألنواع البرية  إثيوبيا:
 في المائة على األقل. 92تحقيق زيادة في نسبة األنواع التي ُيصان تنوعها الجيني بنسبة 

المجموعات  وزيادة نسبةالبرية واألليفة،  لألنواعلمجموعات األنواع صون التنوع الجيني : االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
مع  في المائة على األقل، وحفظ ]جميع[ المجموعات المنقرضة جينيا. 12يني بنسبة الكبيرة بما يكفي لكي ُيصان تنوعها الج

 في المائة على األقل. 92تحقيق زيادة في نسبة األنواع التي ُيصان تنوعها الجيني بنسبة 
 56/57لجيني بنسبة ها اصون التنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، مع تحقيق زيادة في نسبة األنواع التي ُيصان تنوع: اليابان

 في المائة على األقل. [52]
 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك

ة في نسبة ، مع تحقيق زيادصون التنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 .ئة على األقلفي الما 92األنواع التي ُيصان تنوعها الجيني بنسبة 

 1-باءالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
رشاد جميع القرارات العامة والرخاصة ذات الصلة  . حساب الطبيعة ومساهماتها في الشعوب بالكامل وا 

 النص المركب
مساهمات الطبيعة[ ]التنوع البيولوجي ]وخدمات النظم ]الطبيعة ومساهماتها[ ]تقييم[ ]حساب .. بالكامل[ ]تحسين فهم[ ]

تكامل الطبيعة والشعوب للعيش في انسجام مع أمنا األرض من أجل االستخدام المنصف والمستدام ]في الشعوب[ ]اإليكولوجية[[ 
رشاد ]جميع[ ]للتنوع البيولوجي[ ]من أجل[ ]لضمان أن[   قراراتات الصلة ][ القرارات العامة والرخاصة ذلضمان أن تكون]وا 

ما محايدة للتنوع البيولوجي[.  [القطاعين العام والخاص[ ]، والسياسات والخطط والبرامج إما إيجابية وا 

 مقترحات األطراف 
والشعوب للعيش في انسجام مع أمنا األرض من أجل االستخدام  تعزيز تكامل الطبيعة: المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

رشاد جميع القرارات العامة والرخاص حساب الطبيعة ومساهماتها في الشعوب والمستدام للتنوع البيولوجيالمنصف  ة بالكامل وا 
 .ذات الصلة

 عوبالطبيعة ومساهماتها في الش التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةحساب : االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
رشاد جميعبالكامل  ما القرارات العامة والرخاصة ذات الصلةن تكون لضمان أ وا  ، والسياسات، والخطط والبرامج إما إيجابية وا 

 .محايدة للتنوع البيولوجي
رشاد جميع: جامايكا  لرخاصةالقرارات العامة وا قرارات القطاعين العام والخاص حساب الطبيعة ومساهماتها في الشعوب بالكامل وا 

 .ذات الصلة
 جميع المراحل الرئيسية تقترح حذف: المكسيك
رشاد جميع القرارات العامة والرخاصة والنظم اإليكولوجية  ومساهماتهاالطبيعة  مساهماتحساب : سويسرا في الشعوب بالكامل وا 

 .ذات الصلة
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رشاد  هاوتحسين فهمحساب الطبيعة ومساهماتها في الشعوب بالكامل : المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وا 
 .جميع القرارات العامة والرخاصة ذات الصلة

 

 0-باءالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
ضمان االستدامة الطويلة األجل لجميع فئات مساهمات الطبيعة في الشعوب، مع استعادة الفئات المتدهورة حاليا، والمساهمة 

 . في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

 المركبالنص 
عوب[ تكامل الطبيعة والش]لجميع[ ]فئات[ ]مساهمات[ الطبيعة ]و]والتجانس على األجل الطويل[ ]ضمان االستدامة الطويلة األجل 

]]مع استعادة الفئات المتدهورة حاليا، والمساهمة في كل هدف من بشكل منصف[، ]من األراضي والمحيطات ]في الشعوب[ 
وفي التخفيف من أثر تغير المناخ، والتكيف معه، والقدرة على الصمود أمامه[ ]حفظ الصلة[ ] أهداف التنمية المستدامة ذات

 [.[جميع خدمات النظم اإليكولوجية أو تحسينها أو استعادتها

 مقترحات األطراف 
لطبيعة أشكال تكامل ا لجميع األجلالطويلة  والتجانس على األجل الطويلضمان االستدامة : المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

في كل  ، والمساهمةئات مساهمات الطبيعة في الشعوب، مع استعادة الفئات المتدهورة حاليالجميع ف والشعوب بشكل منصف
 هدف من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

فظ ح الطبيعة في الشعوب،ضمان االستدامة الطويلة األجل لجميع فئات مساهمات : االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
مع استعادة الفئات المتدهورة حاليا، والمساهمة في كل هدف من  جميع خدمات النظم اإليكولوجية أو تحسينها أو استعادتها

 .أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
وجميع  فئات المتدهورة حاليا،ضمان االستدامة الطويلة األجل لجميع فئات مساهمات الطبيعة في الشعوب، مع استعادة ال: الهند

المساهمة في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ذات و  النظم اإليكولوجية الُمدارة بطريقة منصفة ومستدامة، من أجل
 الصلة.

 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك
لة األجل لجميع فئات مساهمات الطبيعة في ضمان االستدامة الطوي: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

مع استعادة الفئات المتدهورة حاليا، والمساهمة في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة  من األراضي والمحيطات،الشعوب، 
 .وفي التخفيف من أثر تغير المناخ، والتكيف معه، والقدرة على الصمود أمامهذات الصلة 

 3-باءالمرحلة الرئيسية الجديدة 

 مقترحات األطراف

مواصلة وتعزيز العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل حفظ  :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
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صلية، ومناطق المجتمعات المحلية التي المؤشر: تضاعف المناطق )األراضي واألقاليم( التي تملكها الشعوب األ
 تصونها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

نفاذها بفعالية[. :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة   ]االعتراف بحقوق أمنا األرض وا 
 نا األرض.أم في المائة على األقل من البلدان الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي بتشريع حقوق 52المؤشر: قيام 

[ في Xتقليل البصمة اإليكولوجية العالمية لإلنتاج واالستهالك على البيئة بنسبة ] :االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
  المائة.

 1-جيمالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
 . زيادة حصة المنافع النقدية التي يتلقاها المقدمون، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية

 النص المركب
مقدمو موارد التنوع البيولوجي/الموارد [ التي يتلقاها ]المقدمون[ ]المنافع النقدية[ المنافع النقدية ]نسبة]]زيادة[ ]حصة[ ]

ة المقدمون، والشعوب األصلي]بما في ذلك[ ]البيولوجية، والموارد الجينية ]و[ ]بما في ذلك[ معلومات التسلسل الرقمي ]و[، 
]أصحاب[ ]المرتبطة بالموارد الجينية، واستخدامها بفعالية من أجل حفظ [ ]أصحاب[ المعارف التقليدية المحلية و والمجتمعات

والمساهمة في الحفاظ على هذه المعارف وحفظ [ ]التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامة دعما ألهداف التنمية المستدامة
 [التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

 حات األطراف مقتر 
 .المنافع النقدية التي يتلقاها المقدمون، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية نسبة حصةزيادة  :إكوادور

يتلقاها مجموعة تضم المقدمين، والشعوب األصلية المنافع النقدية  زيادة حصة :االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
امها المرتبطة بالموارد الجينية، واستخد أصحاب المعارف التقليدية المقدمون، بما في ذلكالتي يتلقاها والمجتمعات المحلية و

 .بفعالية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامة دعما ألهداف التنمية المستدامة
فاظ على والمساهمة في الح يديةزيادة حصة المنافع النقدية التي يتلقاها المقدمون، بما في ذلك أصحاب المعارف التقل :الهند

 .هذه المعارف وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
 زيادة حصة المنافع النقدية التي يتلقاها المقدمون، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية. :اليابان
نية، لوجي/الموارد البيولوجية، والموارد الجيمقدمو موارد التنوع البيو  المقدمونزيادة حصة المنافع النقدية التي يتلقاها  :مالوي

 .، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليديةبشأن الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي
 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك

مات مقدمو الموارد الجينية والموارد البيولوجية بما في ذلك معلو  المقدمونزيادة حصة المنافع النقدية التي يتلقاها  :جنوب أفريقيا
  .ذات الصلةأصحاب المعارف التقليدية و بما في ذلك، الرقمي بشأن الموارد الجينيةالتسلسل 
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 0-جيمالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
 التقليدية، في البحث والتطوير.زيادة المنافع غير النقدية، مثل مشاركة المقدمين، بما في ذلك أصحاب المعارف 

 النص المركب
قدمي م[ ]المقدمين[ ]تقاسم المنافع مع] ]وقدرات[[ ]مشاركة التعاون العلمي والتقني مع]]زيادة[ ]المنافع غير النقدية[، ]مثل[ ]

ارف ذلك ]أصحاب[ المع [، ]بما فيموارد التنوع البيولوجي/الموارد البيولوجية، والموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االعتراف بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمقدمين [[ ]ذات الصلةالتقليدية ]

اآلخرين والتسليم بهم[ ]التقاسم الفعال، بما في ذلك مع المقدمين والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المعارف 
والمساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام دعما ألهداف التنمية المستدامة[ ]التحسين من أجل  التقليدية

فيما ]المشاركة بفعالية، بما في ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجية وتقديم الدعم[ 
إلى جانب االعتراف الرسمي بحقوق أمناء الموارد الجينية وأصحاب المعارف ] كاربتوااليتعلق بـ[ ]في[ البحث والتطوير، 

 [.[التقليدية
]زيادة حصة المنافع النقدية التي يتلقاها مقدمو موارد التنوع البيولوجي/الموارد البيولوجية، والموارد الجينية ومعلومات التسلسل 

 ة في البحث والتطوير.[الرقمي، ]و[ ]بما في ذلك[ أصحاب المعارف التقليدي

 مقترحات األطراف 
 زيادة المنافع غير النقدية، مثل مشاركة المقدمين، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

 ث والتطوير.البح مجالفي  بما في ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم
 زيادة المنافع غير النقدية، مثل مشاركة المقدمين، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، في البحث والتطوير. :إكوادور

بما في ذلك  ،مثل مشاركة المقدمينغير النقدية،  المنافع التقاسم الفعال للمنافع زيادة :االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
والمساهمة في حفظ التنوع البيولوجي  وأصحاب المعارف التقليديةلمقدمين والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع ا

 .، في البحث والتطويرواستخدامه المستدام دعما ألهداف التنمية المستدامة
ن أجل م، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، وقدراتهم المنافع غير النقدية، مثل مشاركة المقدمين تحسين زيادة :الهند

 .، إلى جانب االعتراف الرسمي بحقوق أمناء الموارد الجينية وأصحاب المعارف التقليديةفي البحث والتطوير المشاركة بفعالية
ات المحلية والمجتمع االعتراف بالشعوب األصليةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  زيادة المنافع غير النقدية، :جامايكا

 في البحث والتطوير. والمقدمين اآلرخرين والتسليم بهم،
ث المقدمين، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، في البحتقاسم المنافع مع  زيادة المنافع غير النقدية، مثل مشاركة :اليابان

 والتطوير.
 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك
ي/الموارد مقدمي موارد التنوع البيولوج المقدمينمشاركة  التعاون التقني والعلمي إلى جانبزيادة المنافع غير النقدية، مثل  :مالوي

ي ، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، فالبيولوجية، والموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
 البحث والتطوير.
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ل مقدمي الموارد الجينية والموارد البيولوجية، ومعلومات التسلس المقدمينزيادة المنافع غير النقدية، مثل مشاركة  :ياجنوب أفريق
  .بتكارواال، في البحث والتطوير ذات الصلة، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية الرقمي بشأن الموارد الجينية

 3-جيمالمرحلة الرئيسية الجديدة 

 األطرافمقترحات 

زيادة حصة المنافع النقدية وغير النقدية لدعم صيانة وتطوير نظم المعارف الخاصة  :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
 بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على نحو مستقل. 

لية العالمية في المائة أو أكثر من حوكمة اآل 52المؤشر: يشكل ممثلو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
 المتعددة األطراف لتقاسم المنافع. 

 1-دالالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
مليار دوالر أمريكي سنويا على  722توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع سد الفجوة التمويلية تدريجيا حتى 

 .3222األقل بحلول عام 

 النص المركب
من ، لمواردواستغالل هذه ا[ لتنفيذ اإلطار من جميع المصادر[ ]الكافية[ ]الزائدة]الموارد المالية[ ]الكافية[ ] ]توافر[ ]توافر ونشر[

جميع المصادر، ]ال سيما من األموال العامة والموجهة إلى البلدان النامية[ ]بما في ذلك المصادر المحلية[ ]باإلضافة إلى 
[ ]تدريجيا[ [السنوية ]العالمية[ ]فجوة التمويل[ الفجوة ]التمويلية[ ]معالجة]وسد[ ]تفادة[ استغالل االستثمارات السابقة كدروس مس

من خالل تحقيق زيادة كبيرة في التمويل من مليار دوالر أمريكي سنويا ]على األقل[[،  [1222][ 722]]حتى[ ]]تقليلها بمقدار[ 
لول عام ]بحوالخاصة التي تضر بالتنوع البيولوجي إلى أدنى حد[ جميع المصادر ]ومن خالل تقليل التدفقات المالية العامة 

 ]من أجل توجيه التمويل إلى البلدان النامية بطريقة الوصول المباشر من خالل اآللية المالية لالتفاقية.[.[ 3222

 مقترحات األطراف 
 722ا حتى ، مع سد الفجوة التمويلية تدريجيلتنفيذ اإلطار الزائدة من جميع المصادر الكافيةتوافر ونشر الموارد المالية  :أستراليا

 .3222مليار دوالر أمريكي سنويا على األقل بحلول عام 
 722توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع سد الفجوة التمويلية تدريجيا حتى  :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

من أجل توجيه التمويل إلى البلدان النامية بطريقة الوصول  3222سنويا على األقل بحلول عام مليار دوالر أمريكي  1222
 ادر]الزائدة[ من جميع المصتوافر ونشر ]الموارد المالية[ ]الكافية[ إضافة جديدة   .المباشر من خالل اآللية المالية لالتفاقية

ل العامة والموجهة إلى البلدان النامية[ ]بما في ذلك المصادر المحلية[ من جميع المصادر، ]ال سيما من األموالتنفيذ اإلطار، 
السنوية ] [فجوة التمويلالفجوة التمويلية ] ]معالجة[مع ]سد[  ]باإلضافة إلى استغالل االستثمارات السابقة كدروس مستفادة[

من خالل تحقيق زيادة كي سنويا على األقل، دوالر أمري مليار [1222][ 722]حتى ]]تقليلها بمقدار[ [ ]تدريجيا[ ]العالمية[
كبيرة في التمويل من جميع المصادر ]ومن خالل تقليل التدفقات المالية العامة والخاصة التي تضر بالتنوع البيولوجي إلى 

 الماليةمن أجل توجيه التمويل إلى البلدان النامية بطريقة الوصول المباشر من خالل اآللية [ 3222]بحلول عام أدنى حد[ 
 لالتفاقية.[
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جوة التمويل ف الفجوة التمويلية، مع سد واالستفادة من هذه المواردالموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار  ونشرتوافر  :إكوادور
 .3222بحلول عام  على األقلمليار دوالر أمريكي سنويا  722تدريجيا حتى 

 مع سديل وتقللتنفيذ اإلطار،  من جميع المصادرتوافر ونشر الموارد المالية الكافية  :االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
 .3222بحلول عام على األقل[  سنويامليار دوالر أمريكي  722] بمقدار حتى تدريجيا السنوية ]العالمية[الفجوة التمويلية 

 جوة"( رخيار بديل )حذف اإلشارة إلى "الموارد المالية" والتركيز على "سد الف
 تدريجيا حتى السنوية ]العالمية[ بمقدارالفجوة التمويلية تقليل توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع سد 

 .3222بحلول عام على األقل[  سنويامليار دوالر أمريكي  722]
مليار دوالر أمريكي سنويا  722توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع سد الفجوة التمويلية تدريجيا حتى  :الهند

 .3222بحلول عام من خالل تحقيق زيادة كبيرة في التمويل من جميع المصادر على األقل 
مليار دوالر أمريكي سنويا  722حتى سد الفجوة التمويلية تدريجيا  توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع :إندونيسيا

 .3222على األقل بحلول عام 
من جميع المصادر، ]باإلضافة إلى استغالل االستثمارات السابقة توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار  :اليابان

 .3222مليار دوالر أمريكي سنويا على األقل بحلول عام  227مع سد الفجوة التمويلية تدريجيا حتى  كدروس مستفادة[
 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك
مليار دوالر  722الفجوة التمويلية تدريجيا حتى معالجة  سدتوافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع  :نيوزيلندا

 .3222أمريكي سنويا على األقل بحلول عام 
مليار دوالر أمريكي سنويا  722حتى توافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع سد الفجوة التمويلية تدريجيا  :سراسوي

 .3222بحلول عام  على األقل
لفجوة التمويلية اتوافر ونشر الموارد المالية الكافية لتنفيذ اإلطار، مع سد  :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

المربعة حول القيمة  )يُرجى مالحظة أن األقواس. 3222مليار دوالر أمريكي سنويا على األقل[ بحلول عام  722تدريجيا ]حتى 
  .(الحذف وليسالعددية تشير إلى التعليق )قيد المزيد من النظر( 

 0-دالالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
المالئمة، بما في ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا من توافر ونشر الوسائل األرخرى 
 .3222أجل تنفيذ اإلطار حتى عام 

 النص المركب
ا ، بمادرمن جميع المص[ الشاملة والقوية[ ]الكافية[ ]الزائدةاألرخرى ]المالئمة[ ]وسائل التنفيذ  وضع[[ ]بفعالية]توافر[ ]ونشر 

ونقلها مها ورصدها وتقييالتكنولوجيا مسح أفق التقني ]والعلمي[ ]و[ العلمي وفي ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات والتعاون 
دارة المعارف]  وتطبيق هذه الوسائل. 3222[ من أجل تنفيذ اإلطار حتى عام وا 
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 مقترحات األطراف 
 ، بما في ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاونالزائدة من جميع المصادر المالئمةتوافر ونشر الوسائل األرخرى  :أستراليا

 .3222التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ اإلطار حتى عام 
 يةاألرخرى المالئمة، بما في ذلك بناء القدرات وتنموسائل التنفيذ  الوسائلتوافر ونشر  :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

اإلطار حتى  ونقلها التكنولوجيا من أجل تنفيذورصدها وتقييمها  التكنولوجيامسح أفق و ونقلالقدرات، والتعاون التقني والعلمي 
 .3222عام 

التقني و لعلميا، بما في ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون الكافية المالئمةالوسائل األرخرى وضع  توافر ونشر :إكوادور
 .وتطبيق هذه الوسائل 3222ونقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ اإلطار حتى عام  يوالعلم

مية األرخرى المالئمة، بما في ذلك بناء القدرات وتنوسائل التنفيذ  الوسائلتوافر ونشر  :االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
دارة المعارفالقدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا   .3222ن أجل تنفيذ اإلطار حتى عام م وا 

ي ، بما في ذلك بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني والعلمالشاملة والقوية المالئمةتوافر ونشر الوسائل األرخرى  :الهند
 .3222ونقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ اإلطار حتى عام 

 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك
 3-دالالمرحلة الرئيسية 

 النص األصلي
 .3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى  3222ترخطيط الموارد المالية الكافية والموارد األرخرى للفترة من 

 النص المركب
الزائدة[ ]الكافية[ ]وال سيما من األموال [ ]المالئمة[ ]وسائل التنفيذ]ترخطيط[ ]أو االلتزام بـ[ الموارد المالية والموارد األرخرى[ ]

[ لتحقيق 0232]]أو االلتزام بها[ بحلول عام  3242[ إلى 0231[ ]3222للفترة من ]العامة والموجهة إلى البلدان النامية[ 
 .[0252غايات ورؤية عام 

 مقترحات األطراف 
 .3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى  3222للفترة من والموارد األرخرى الزائدة  الكافيةترخطيط الموارد المالية  :أستراليا

والسيما من [ ]الزائدةالموارد المالية والموارد األرخرى ]الكافية[ ] ]وسائل التنفيذ[ترخطيط ] :المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
[ لتحقيق 0232]أو االلتزام بها بحلول عام  3242[ إلى 0231[ ]3222من ] للفترة[ األموال العامة والموجهة إلى البلدان النامية

 ..[0252غايات ورؤية عام 

للفترة من  3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى  3222للفترة من ترخطيط الموارد المالية الكافية والموارد األرخرى  :إكوادور
 .0242إلى  0232

 0231 3222للفترة من  والموارد األرخرىالكافية  الموارد المالية ئل التنفيذوساترخطيط  :االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
 .3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى 
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، لتحقيق 3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى  3222ترخطيط الموارد المالية الكافية والموارد األرخرى للفترة من  :الهند
 .0252غايات ورؤية عام 

 .3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى  3222ترخطيط الموارد المالية الكافية والموارد األرخرى للفترة من  :اليابان

 تقترح حذف جميع المراحل الرئيسية: المكسيك
 .3222أو االلتزام بها بحلول عام  3242إلى  3222ترخطيط الموارد المالية الكافية والموارد األرخرى للفترة من  :سويسرا

 3242إلى  3222ترخطيط الموارد المالية الكافية والموارد األرخرى للفترة من  :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 .3222بحلول عام  أو االلتزام بها

 4-المرحلة الرئيسية الجديدة دال

  مقترحات األطراف

 المستدامة لإلنتاج واالستهالك، بهدف منع فقدان التنوع البيولوجي.: يتم توجيه الموارد الكافية نحو األشكال اليابان

 القسم ألف

 1النص األصلي للقسم ألف، الفقرة 

يعد التنوع البيولوجي، والفوائد التي يوفرها، أمرا أساسيا لرفاهية اإلنسان ولوجود كوكب صحي. وعلى الرغم من  -2
 جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو يتفاقم في ظلالجهود المستمرة، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في 

إلى الرخطة االستراتيجية للتنوع  32321سيناريوهات العمل المعتاد. ويستند اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ويضع رخطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق إلحداث تحول في عالقة المجتمع بالتنوع  3232-3222البيولوجي 

 3252البيولوجي ولضمان تحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة في العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

 1النص المركب للقسم ألف، الفقرة 

ن ولوجود التي يوفرها، أمرا أساسيا لرفاهية اإلنسا خدمات النظم اإليكولوجيةو]الفوائد[  بقيمته المتأصلةعد التنوع البيولوجي، ي
بوق، بسبب بمعدل غير مسكوكب صحي. وعلى الرغم من الجهود المستمرة، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحاء العالم 

في المائة من  62في المائة من األراضي على الكوكب، وتأثر أكثر من  72حاليا تحويل أكثر من األنشطة البشرية: فقد تم 
 في المائة من األراضي الرطبة، بينما يواجه مليون نوع من األنواع المعروفة االنقراض بالفعل 82المحيطات، وُفقدت أكثر من 

مما يعرض أكثر من مليون نوع لخطر اريوهات العمل المعتاد، ]و[ من المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو يتفاقم في ظل سين
االنقراض، ويهدد توفير خدمات النظم اإليكولوجية الضرورية لرفاهية اإلنسان ويزيد من خطر ظهور وانتشار األمراض الحيوانية 

يؤدي  اإليكولوجية. ويمكن أن المنشأ. ويؤثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي بشكل عميق، مما يزيد من خطر انهيار النظم
فقدان التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية إلى إضعاف مصارف الكربون الطبيعية لتحويلها إلى مصادر لغازات 
الدفيئة، فضال عن تقليل قدرتها على التكيف مع المناخ في المستقبل. ويظل فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ مترابطان 

ع ويستند اإلطار العالمي للتنو  ز كل منهما اآلخر، ويعد كالهما حالة طارئة تحتاج إلى المعالجة بطريقة متكاملة وعاجلة.ويعز 
واألدلة ، 3232-3222الرخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الدروس المستفادة أثناء تنفيذإلى  3232البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
بشأن االسم النهائي لإلطار في  مؤتمر األطراف قرارقيد صدور بديل،  اسم" ك3232طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلُيسترخدم مصطلح " 1

 .بديل اسماجتماعه الرخامس عشر. وبالمثل، يتم استرخدام كلمة "إطار" في جميع أنحاء النص ك



CBD/WG2020/3/5 

Page 37 
 

كومي الصادر عن المنبر الح تقييم العالمي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير الالعلمية المتناسبة مع 
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والتقارير األخرى ذات الصلة، فضال عن خبرة 

ق واسعة النطا عاجلة[ ]و[ يضع رخطة طموحة لتنفيذ إجراءات وأهداف االتفاقات المتعددة األطراف األخرى المتعلقة بالبيئة
مثلة ]المجتمع[ بالتنوع البيولوجي ولضمان تحقيق الرؤية المشتركة المت عالقتنافي  التغييرات التحويلية المطلوبةإلحداث ]تحول[ 

 .3252في العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

 مقترحات األطراف

رخدمات النظم اإليكولوجية التي يوفرها، أمرا أساسيا لرفاهية اإلنسان ولوجود كوكب  الفوائدالبيولوجي، و يعد التنوع : األرجنتين
صحي. وعلى الرغم من الجهود المستمرة، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور 

إلى الرخطة االستراتيجية  3232ويستند اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أو يتفاقم في ظل سيناريوهات العمل المعتاد.
نوع بالت مجتمعنا ناتعالقويضع رخطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق إلحداث تحول في  3232-3222للتنوع البيولوجي 

 .3252الطبيعة بحلول عام  البيولوجي ولضمان تحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة في العيش في وئام مع

  يعد التنوع البيولوجي، والفوائد التي يوفرها أمرا أساسيا لرفاهية اإلنسان ولوجود كوكب صحي. وعلى الرغم من الجهود كولومبيا
ي ف 72من  فقد تم حاليا تحويل أكثرالمستمرة، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحاء العالم بسبب األنشطة البشرية  

في المائة من األراضي  82في المائة من المحيطات، وُفقدت أكثر من  62المائة من األراضي على الكوكب، وتأثر أكثر من 
م في ظل التدهور أو يتفاق هذا. ومن المتوقع أن يستمر الرطبة، بينما يواجه مليون نوع من األنواع المعروفة االنقراض بالفعل

[ الدروس المستفادة أثناء تنفيذإلى ] [2]3232تند اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سيناريوهات العمل المعتاد. ويس
تقرير التقييم العالمي عن التنوع البيولوجي واألدلة العلمية المتناسبة مع ، 3232-3222الرخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الصادر عن المنبر الحكو  وخدمات النظم اإليكولوجية
 [فضال عن خبرة وأهداف االتفاقات المتعددة األطراف األخرى المتعلقة بالبيئة واإليكولوجية والتقارير األخرى ذات الصلة، 

المجتمع  [ في عالقةتحويلية المطلوبةالتغييرات ال] تحول[ وواسعة النطاق لتحقيق عاجلةويضع رخطة طموحة لتنفيذ إجراءات ]
 .3252لضمان تحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة في العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام  وبالتنوع البيولوجي 

ى ، والفوائد التي يوفرها، أمرا أساسيا لرفاهية اإلنسان ولوجود كوكب صحي. وعلبقيمته المتأصلة  يعد التنوع البيولوجي، إكوادور
الرغم من الجهود المستمرة، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو يتفاقم في 

على الرخطة االستراتيجية للتنوع  3232ظل سيناريوهات العمل المعتاد. ويستند اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ويضع رخطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق إلحداث تحول في عالقة المجتمع بالتنوع البيولوجي  3232-3222البيولوجي 

 .3252ولضمان تحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة في العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

فاهية اإلنسان والفوائد التي يوفرها، أمرا أساسيا لر  بقيمته المتأصلة  يعد التنوع البيولوجي، االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
، ل غير مسبوقبمعدولوجود كوكب صحي. وعلى الرغم من الجهود المستمرة، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحاء العالم 

طر من مليون نوع لخمما يعرض أكثر و[ من المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو يتفاقم في ظل سيناريوهات العمل المعتاد، 
االنقراض، ويهدد توفير خدمات النظم اإليكولوجية الضرورية لرفاهية اإلنسان ويزيد من خطر ظهور وانتشار األمراض الحيوانية 
المنشأ. ويؤثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي بشكل عميق، مما يزيد من خطر انهيار النظم اإليكولوجية. ويمكن أن يؤدي 

نوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية إلى إضعاف مصارف الكربون الطبيعية لتحويلها إلى مصادر لغازات فقدان الت
الدفيئة، فضال عن تقليل قدرتها على التكيف مع المناخ في المستقبل. ويظل فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ مترابطان 

ع ويستند اإلطار العالمي للتنو  رئة تحتاج إلى المعالجة بطريقة متكاملة وعاجلة.ويعزز كل منهما اآلخر، ويعد كالهما حالة طا
، ويضع 3232-3222الرخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الدروس المستفادة أثناء تنفيذإلى  3232البيولوجي لما بعد عام 
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ركة لتنوع البيولوجي ولضمان تحقيق الرؤية المشترخطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق إلحداث تحول في عالقة المجتمع با
 .3252المتمثلة في العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

 القسم باء

 0النص األصلي للقسم باء، الفقرة 
إلى حث الحكومات والمجتمع برمته بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع  اإلطاريهدف  -3

اياته وأهدافه، وغ مهمتهاترخاذ إجراءات تحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و  المدني والشركات على
وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات والعمليات والصكوك متعددة األطراف 

 األرخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

 0المركب للقسم باء، الفقرة النص 

ما في ]المجتمع[، ب أصحاب المصلحة المعنيينجميع  بمشاركةالحكومات  جميع تحفيز وكفالة وتمكينيهدف اإلطار إلى ]حث[ 
مع ، والمجتومؤسسات االتصال والتعليم واإلرشاد والجامعات ومؤسسات البحثذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 

والمؤسسات المالية، بما في ذلك القطاع المالي حسب ]و[ الشركات  اد والنساء والفتيات والشباب وكبار السناألفر المدني و
ومعالجة ، وغاياته وأهدافه مهمتهمن أجل تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و  على اترخاذ إجراءات تحويلية عاجلة االقتضاء

بالتالي المساهمة في و  وفير وسائل التنفيذ في البلدان النامية على وجه الخصوصالدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي وت
والعمليات ] والمنظمات الدوليةاالتفاقات  وضمان االتساق والتكامل معتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، 

م تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األممثل اوالصكوك[ المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي 
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فضال عن الصكوك اإلقليمية األخرى.

 مقترحات األطراف

ية الشعوب األصلو  اإلنتاجيةالقطاعات  بما في ذلك برمتهالمجتمع  مشاركةيهدف اإلطار إلى حث الحكومات، ب  األرجنتين
على اترخاذ إجراءات تحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج  حسب االقتضاء والمجتمع المدني والشركات المحليةوالمجتمعات 

وغاياته وأهدافه، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها،  مهمتهالتي حددها في رؤيته و 
 عمليات والصكوك متعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.االتفاقات والو  وضمان االتساق والتكامل مع

  يهدف اإلطار إلى حث الحكومات والمجتمع برمته بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 همتهمحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و المحلية والمجتمع المدني والشركات على اترخاذ إجراءات تحويلية عاجلة، من أجل ت

تفاقية ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف اوتوفير وسائل التنفيذ في البلدان النامية على وجه الخصوصوغاياته وأهدافه، 
 ولوجي.يالتنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات والعمليات والصكوك متعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بالتنوع الب

والشعوب  القطاعات اإلنتاجية الحكومات والمجتمع برمته بما في ذلك تحفيز وكفالة وتمكين حث  يهدف اإلطار إلى كولومبيا
اترخاذ  على بما في ذلك القطاع الماليوالشركات،  األفراد والنساء والشباباألصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني و

دوافع ومعالجة الوغاياته وأهدافه  مهمته، من أجل تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و وطموحةإجراءات تحويلية عاجلة 
لعمليات ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات واالرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي

 .لتنوع البيولوجيباوالصكوك متعددة األطراف األرخرى ذات الصلة 

بما في ذلك الشعوب األصلية  أصحاب المصلحة المعنيينوجميع  والمجتمع برمته  يهدف اإلطار إلى حث الحكومات إكوادور
والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشركات على اترخاذ إجراءات تحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج التي حددها في 
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وأهدافه، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات والعمليات  وغاياته مهمتهرؤيته و 
 والصكوك متعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

صلية الشعوب األ الحكومات والمجتمع برمته بما في ذلك جميع  يهدف اإلطار إلى حث االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
رخاذ إجراءات على ات والمؤسسات المالية والشركات والنساء والفتيات والشباب وكبار السنوالمجتمعات المحلية والمجتمع المدني 

داف وغاياته وأهدافه، وبالتالي المساهمة في تحقيق أه مهمتهتحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و 
 نوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات والعمليات والصكوك متعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.اتفاقية الت

  يهدف اإلطار إلى حث الحكومات والمجتمع برمته بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
والمجتمع المدني والشركات على اترخاذ إجراءات  د والجامعات ومؤسسات البحثومؤسسات االتصال والتعليم واإلرشاالمحلية 

داف وغاياته وأهدافه، وبالتالي المساهمة في تحقيق أه مهمتهتحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و 
 لبيولوجي.األطراف األرخرى ذات الصلة بالتنوع ااتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات والعمليات والصكوك متعددة 

معات الشعوب األصلية والمجتو بما في ذلكوالمجتمع برمته  على جميع المستويات  يهدف اإلطار إلى حث الحكومات المكسيك
اترخاذ  على اإلنتاجيةوالمؤسسات المالية وجميع القطاعات  والمجتمع المدني والشركاتوالنساء والفتيات والشباب المحلية 

حقيق وغاياته وأهدافه، وبالتالي المساهمة في ت مهمتهإجراءات تحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته و 
نوع البيولوجي متعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بالت والعمليات والصكوكأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات 

اقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فضال عن الصكوك اإلقليمية مثل اتف
 األخرى.

 من األطراف مقترحات المراقبين التي تؤيدها

  يهدف اإلطار إلى حث الحكومات والمجتمع برمته بما في ذلك GYBNالشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي 
 والشركات على اترخاذ إجراءاتواألطفال والشباب والنساء والفتيات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني 
 تحويلية عاجلة، من أجل تحقيق النتائج التي حددها )...(

 3النص األصلي للقسم باء، الفقرة 
اإلطار إلى تسهيل التنفيذ، الذي سيتم في المقام األول من رخالل األنشطة على المستوى الوطني، إلى جانب  يهدف -2

الداعمة على المستويات دون الوطنية واإلقليمية والعالمية. وهو يوفر على وجه التحديد، إطارا عالميا موجها نحو  اإلجراءات
قليمية عند االقتضاء، وتحديث االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع النتائج لوضع الغايات واألهداف الوطنية، واإل

البيولوجي عند اللزوم من أجل تحقيقها ومن أجل تيسير الرصد المنتظم واستعراض التقدم المحرز على المستوى العالمي. وهو 
 ات ذات الصلةكوليها وغيرها من العملييهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتو 

 3، الفقرة اءللقسم ب النص المركب

وى ]الذي سيتم في المقام األول[ من رخالل األنشطة على ]المست اإلجراءات العاجلة،تنفيذ  وتعزيزوتسهيل  توجيهيهدف اإلطار إلى 
ى[ ]عل المعنيين والقطاعات ذات الصلة، والتي تتممن جانب جميع أصحاب المصلحة الوطني ]إلى جانب[ اإلجراءات الداعمة[ 

مع االعتراف بمسؤوليات األطراف في االتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة، واحترام المستويات دون الوطنية واإلقليمية والعالمية 
ر على وجه وهو يوف يمية.مبدأ السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية وتجنب تطبيق التدابير التي تتجاوز الحدود اإلقل

لوضع الغايات واألهداف الوطنية، واإلقليمية عند االقتضاء، و]تحديث  شامالالتحديد، إطارا عالميا موجها نحو النتائج و
ن م وكذلك االستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة األخرىاالستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عند اللزوم 
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العالمي و الوطنيعلى المستويين  المحرز الطموح والتقدمواستعراض  اإلبالغا، ومن أجل تيسير الرصد المنتظم وأجل تحقيقه
(. وهو يهدف أيضا إلى من االتفاقية 06مع زيادة الشفافية والمساءلة. )في الهامش: سيتم الرصد واالستعراض وفقا للمادة 

خرى، والمنظمات واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األع البيولوجي وبروتوكوليها، تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين اتفاقية التنو 
ويتوقع من البلدان أن تتعاون وأن تتحلى بروح وغيرها من العمليات ذات الصلة  الدولية ذات الصلة، واألطر الدولية األخرى

بيد أنها متباينة. ويوفر اإلطار أساسا لتقوية التعاون  الشراكة العالمية، مع إعادة التأكيد على مبدأ المسؤوليات المشتركة
ويا على س أثناء عملهاوتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة، 

  جميع المستويات لدعم تنفيذها.

 مقترحات األطراف

 لى جانبإمن رخالل األنشطة على المستوى الوطني.  المقام األولالذي سيتم في   يهدف اإلطار إلى تسهيل التنفيذ، األرجنتين
مع احترام مبدأ السيادة الدائمة للدول على مواردها  الداعمة على المستويات دون الوطنية واإلقليمية والعالمية اإلجراءاتوستتم 

يوفر إطارا عالميا موجها نحو النتائج لوضع الغايات . وهو الطبيعية وتجنب تطبيق التدابير التي تتجاوز الحدود اإلقليمية
واألهداف الوطنية، واإلقليمية عند االقتضاء، ولتحديث االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عند اللزوم من أجل 

د واالستعراض مش: سيتم الرص)في الها تحقيقها ومن أجل تيسير الرصد المنتظم واستعراض التقدم المحرز على المستوى العالمي.
 يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين اتفاقية التنوع البيولوجي هو( و من اتفاقية التنوع البيولوجي 06وفقا للمادة 

ويتوقع من البلدان أن تتعاون وأن تتحلى بروح الشراكة العالمية، مع إعادة وبروتوكوليها وغيرها من العمليات ذات الصلة 
 .التأكيد على مبدأ المسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينة

وتسهيل التنفيذ، الذي سيتم في المقام األول من رخالل األنشطة على المستوى الوطني، إلى  توجيه   يهدف اإلطار إلىكولومبيا
ا التحديد، إطارا عالميا موجه الداعمة على المستويات دون الوطنية واإلقليمية والعالمية. وهو يوفر على وجه اإلجراءاتجانب 

نحو النتائج لوضع الغايات واألهداف الوطنية، واإلقليمية عند االقتضاء، وتحديث االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع 
لوطني االبيولوجي عند اللزوم من أجل تحقيقها ومن أجل تيسير الرصد المنتظم واستعراض التقدم المحرز على المستويين 

. وهو يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين اتفاقية التنوع البيولوجي مع زيادة الشفافية والمساءلةالمي، العو
 وبروتوكوليها وغيرها من العمليات ذات الصلة.

الل األنشطة رخمن  الذي سيتم في المقام األولالتنفيذ، وتعزيز   يهدف اإلطار إلى تسهيل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
راف مع االعتراف بمسؤوليات األطالمستويات الوطنية ودون الوطنية واإلقليمية والعالمية،  الداعمة على اإلجراءاتإلى جانب على 

. وهو يوفر على وجه التحديد، إطارا عالميا موجها نحو النتائج لوضع الغايات واألهداف في االتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة
كذلك االستراتيجيات و  عند اللزوماإلقليمية عند االقتضاء، وتحديث االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الوطنية، و 

لمحرز والتقدم ا الطموحواستعراض  اإلبالغومن أجل تحقيقها ومن أجل تيسير الرصد المنتظم  وخطط العمل ذات الصلة األخرى
االتفاقات و على المستوى العالمي. وهو يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها 

 وغيرها من العمليات ذات الصلة. البيئية المتعددة األطراف األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة، واألطر الدولية األخرى

، الذي سيتم في المقام األول من رخالل األنشطة على المستوى اإلجراءات العاجلة  يهدف اإلطار إلى تسهيل تنفيذ المكسيك
على المستويات  من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين والقطاعات ذات الصلة، الداعمة اإلجراءاتالوطني، إلى جانب 

ت واألهداف لوضع الغايا وشامالوجه التحديد، إطارا عالميا موجها نحو النتائج دون الوطنية واإلقليمية والعالمية. وهو يوفر على 
الوطنية، واإلقليمية عند االقتضاء، وتحديث االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عند اللزوم من أجل تحقيقها 

المي. وهو يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التآزر ومن أجل تيسير الرصد المنتظم واستعراض التقدم المحرز على المستوى الع
 والتنسيق بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها وغيرها من العمليات ذات الصلة.
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  يهدف اإلطار إلى تسهيل التنفيذ، الذي سيتم في المقام األول من رخالل األنشطة على المستوى الوطني، إلى جانب سويسرا
لمستويات دون الوطنية واإلقليمية والعالمية. وهو يوفر على وجه التحديد، إطارا عالميا موجها نحو الداعمة على ا اإلجراءات

النتائج لوضع الغايات واألهداف الوطنية، واإلقليمية عند االقتضاء، وتحديث االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
صد المنتظم واستعراض التقدم المحرز على المستوى العالمي. وهو يهدف أيضا عند اللزوم من أجل تحقيقها ومن أجل تيسير الر 

يوفر اإلطار أساسا و  إلى تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها وغيرها من العمليات ذات الصلة.
 ثناء عملهاأطراف والمنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة، لتقوية التعاون وتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقات البيئية متعددة األ

 سويا على جميع المستويات لدعم تنفيذها.

 القسم جيم

 4النص األصلي للقسم جيم، الفقرة 
. وفي الوقت نفسه، سيساعد التقدم في 32222ُيعد اإلطار مساهمة أساسية في تنفيذ رخطة التنمية المستدامة لعام  -4

 التنمية المستدامة على تهيئة الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطارإحراز أهداف 

 4النص المركب للقسم جيم، الفقرة 

وفي الوقت نفسه،  3وغيرها من التحديات العالمية. 3222ُيعد اإلطار مساهمة ]أساسية[ في ]تنفيذ[ رخطة التنمية المستدامة لعام 
اف بأن هناك ]مع االعتر لتهيئة الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار،  ضروري]سيساعد[ فإن التقدم في إحراز أهداف التنمية المستدامة 

مناهج ورؤى ونماذج وأدوات مختلفة متاحة لكل بلد، بما يتوافق مع ظروفه وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة؛ 
عادة الت أكيد على أن كوكب األرض وأنظمته اإليكولوجية هي موطننا المشترك وأن "أمنا األرض" هو تعبير شائع في عدد من وا 

البلدان واألقاليم.[ ]ويبقى اإلنجاز الكامل للتنمية المستدامة بأبعادها الثالثة جميعها )البيئية واالجتماعية واالقتصادية( ضروريا 
]وفي الوقت نفسه، سيساهم اإلطار في مواجهة العديد من التحديات العالمية في سياق أزمة لتحقيق غايات وأهداف اإلطار.[ 

مناخية وصحية على كوكب األرض. لذلك، سيهدف الطموح والتنفيذ السليم لإلطار أيضا إلى إحداث فوائد مشتركة لتحقيق 
تصحر، وعقد األمم المتحدة للمحيطات، وتعزيز نهج األهداف المحددة بموجب اتفاق باريس، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ال

.[ ]وتهدد الممارسات غير المستدامة والمحركات األخرى لفقدان التنوع البيولوجي التنمية المستدامة وجهود الصحة الواحدة
للعيش  0252 رؤيةالقضاء على الفقر. لذلك، يجب معالجة حفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة بطريقة متكاملة لتحقيق 

 في وئام مع الطبيعة[.

 مقترحات األطراف

ُيعد التقدم في  سيساعد. وفي الوقت نفسه، 3222رخطة التنمية المستدامة لعام  تنفيذفي  أساسية  ُيعد اإلطار مساهمة األرجنتين
ة بأبعادها ز الكامل للتنمية المستدامويبقى اإلنجالتنفيذ اإلطار.  الالزمةلتهيئة الظروف  ضرورياإحراز أهداف التنمية المستدامة 

 الثالثة جميعها )البيئية واالجتماعية واالقتصادية( ضروريا لتحقيق غايات وأهداف اإلطار.
. وفي الوقت 3222  ُيعد اإلطار مساهمة أساسية في تنفيذ رخطة التنمية المستدامة لعام المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

أن هناك مع االعتراف بإحراز أهداف التنمية المستدامة على تهيئة الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار،  نفسه، سيساعد التقدم في
مناهج ورؤى ونماذج وأدوات مختلفة متاحة لكل بلد، بما يتوافق مع ظروفه وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة؛ 

                                                      
 .72/2قرار الجمعية العامة  2
 .72/2قرار الجمعية العامة  3
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عادة التأكيد على أن كوكب األرض وأنظمته اإليكولوجية  هي موطننا المشترك وأن "أمنا األرض" هو تعبير شائع في عدد من وا 
 البلدان واألقاليم.

. وُيعد والتحديات العالمية األخرى 3222إلى، العالقة مع رخطة التنمية المستدامة لعام  جيم   سيتم تغيير العنوان الحرفيكولومبيا
. وفي الوقت نفسه، سيساعد التقدم في إحراز أهداف التنمية 3222اإلطار مساهمة أساسية في تنفيذ رخطة التنمية المستدامة لعام 

وفي الوقت نفسه، سيساهم اإلطار في مواجهة العديد من التحديات  المستدامة على تهيئة الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار.
داث طار أيضا إلى إحالعالمية في سياق أزمة مناخية وصحية على كوكب األرض. لذلك، سيهدف الطموح والتنفيذ السليم لإل

فوائد مشتركة لتحقيق األهداف المحددة بموجب اتفاق باريس، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعقد األمم المتحدة 
 .الصحة الواحدةللمحيطات، وتعزيز نهج 

. وفي الوقت 3222ستدامة لعام   ُيعد اإلطار مساهمة أساسية في تنفيذ رخطة التنمية الماالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
ير المستدامة وتهدد الممارسات غسيهيئ التقدم في إحراز أهداف التنمية المستدامة الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار.  سيساعدنفسه، 

 عوالمحركات األخرى لفقدان التنوع البيولوجي التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر. لذلك، يجب معالجة حفظ التنو 
 للعيش في وئام مع الطبيعة. 0252البيولوجي والتنمية المستدامة بطريقة متكاملة لتحقيق رؤية 

 القسم دال

 5النص األصلي للقسم دال، الفقرة 
( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على الصعيد العالمي 2نظرية التغيير )انظر الشكل  حولتم بناء اإلطار  -5

والوطني بشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث تستقر االتجاهات التي أدت  واإلقليمي
( والسماح باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية 3222إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي رخالل العشر سنوات القادمة )بحلول عام 

من أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش  3252إحراز تحسينات واضحة بحلول عام في السنوات العشرين التالية، مع 
". وهو يفترض أيضا أن اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع يعد أمرا ضروريا إلحداث 3252في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

. وعلى هذا النحو، يتعين على 3252تحقيق رؤية  التغييرات المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو
الحكومات والمجتمعات تحديد األولويات وترخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد، واستيعاب قيمة الطبيعة واالعتراف 

 بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء

 5النص المركب للقسم دال، الفقرة 

 واإلقليمي( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على الصعيد ]العالمي 2تم بناء إطار العمل حول نظرية التغيير )انظر الشكل 
تماشيا  ستدامةالموالمالية  والثقافيةالنماذج االقتصادية واالجتماعية  لتحقيقبشأن السياسة العامة ]لتحويل[  المحليوالوطني[ و
وع البيولوجي، لفقدان التن ومعالجة الدوافع المباشرة وغير المباشرة]بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى تفاقم[  0232مع خطة 

حراز  3222عام  قبل]رخالل السنوات العشر القادمة[ ]بحلول[  عكسها]استقرار[  وذلك لوقف وعكس االتجاهات الحالية وتحقيق وا 
اه األرضية والبحرية والميمن االستعادة للنظم اإليكولوجية ]الطبيعية[ ] بمزيدوالسماح  0202نتائج إيجابية واضحة مقارنة بعام 

[ من أجل 3252]تحسينات[ واضحة بحلول عام ] مكاسب[ في السنوات العشرين التالية ]مع تحقيق المتدهورة جميعها[ ]العذبة
. وهو يفترض أيضا أن اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع "[3252تحقيق رؤية االتفاقية "العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 

كنقطة انطالق نحو  0232قبل عام المطلوبة ]على مدى السنوات العشر القادمة[  التحويليةيعد أمرا ضروريا إلحداث التغييرات 
 ومات ]والمجتمعات[،الحك يتعين على جميع الجهات الفاعلة، وال سيما جميع مستويات. وعلى هذا النحو، 3252تحقيق رؤية 

والشركات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، بمشاركة الشعوب األصلية والنساء والشباب وجميع أصحاب المصلحة 
تائج لتحقيق أكبر قدر من ن، بشكل منصفالموارد المالية وغيرها من الموارد  تعزيزتحديد األولويات و]ترخصيص[ المعنيين 
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عدم  وجي ونتائجاالعتراف بأهمية التنوع البيولواالعتراف بالتكلفة[  التنوع البيولوجيب قيمة ]الطبيعة[ ]استيعا التنوع البيولوجي
ضافية للبلدان النامية لتمكينها من تلبية التكاليف التراكمية لتنفيذ اإلطاراترخاذ أي إجراء   .وتوفير موارد جديدة وا 

 مقترحات األطراف

على الصعيد العالمي ( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل 2  تم بناء اإلطار حول نظرية التغيير )انظر الشكل األرجنتين
ا مع خطة المستدامة تماشيالنماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية لتحقيق  لتحويلبشأن السياسة العامة  والوطني واإلقليمي

( 3222تفاقم فقدان التنوع البيولوجي رخالل العشر سنوات القادمة )بحلول عام  بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى 0232
من  3252والسماح باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية في السنوات العشرين التالية، مع إحراز تحسينات واضحة بحلول عام 

". وهو يفترض أيضا أن اتباع نهج شامل 3252م أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عا
للحكومة والمجتمع يعد أمرا ضروريا إلحداث التغييرات المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو تحقيق 

ة حبمشاركة الشعوب األصلية والنساء والشباب وجميع أصحاب المصل. وعلى هذا النحو، يتعين على الحكومات 3252رؤية 
 تكلفةواستيعاب قيمة الطبيعة واالعتراف بتحديد األولويات وترخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد،  والمجتمعاتالمعنيين 

ضافية للبلدان النامية لتمكينها من تلبعدم اترخاذ أي إجراء،  االعتراف بأهمية التنوع البيولوجي ونتائج ية وتوفير موارد جديدة وا 
 مية لتنفيذ اإلطار.التكاليف التراك

( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على الصعيد العالمي 2  تم بناء اإلطار حول نظرية التغيير )انظر الشكل كولومبيا
 يتم عكس والمالية بحيث والثقافيةبشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية  والمحليوالوطني  واإلقليمي

( والسماح باستعادة 3222اهات التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي رخالل العشر سنوات القادمة )بحلول عام االتج تستقر
 تحسيناتاز في السنوات العشرين التالية، مع إحر  األرضية والبحرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الطبيعيةالنظم اإليكولوجية 

". 3252ن أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام م 3252بحلول عام واضحة مكاسب 
على مدى  المطلوبة التحويليةوهو يفترض أيضا أن اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع يعد أمرا ضروريا إلحداث التغييرات 

النحو، يتعين على الحكومات والمجتمعات تحديد  . وعلى هذا3252السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو تحقيق رؤية 
 األولويات وترخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد، واستيعاب قيمة الطبيعة واالعتراف بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء.

العالمي ( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على الصعيد 2  تم بناء اإلطار حول نظرية التغيير )انظر الشكل إكوادور
والوطني بشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى  واإلقليمي

( والسماح باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية في 3222تفاقم فقدان التنوع البيولوجي رخالل العشر سنوات القادمة )بحلول عام 
من أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في  3252إحراز تحسينات واضحة بحلول عام مع السنوات العشرين التالية، 

". وهو يفترض أيضا أن اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع يعد أمرا ضروريا إلحداث 3252وئام مع الطبيعة بحلول عام 
. وعلى هذا النحو، يتعين على 3252تحقيق رؤية  التغييرات المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو

الموارد المالية وغيرها من الموارد، واستيعاب قيمة الطبيعة واالعتراف تعزيز  ترخصيصالحكومات والمجتمعات تحديد األولويات و 
 بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء.

( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء 2)انظر الشكل    تم بناء اإلطار حول نظرية التغييراالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
حيث بوالوطني بشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية  واإلقليميعاجل على الصعيد العالمي 

لوقف وعكس  وذلكلفقدان التنوع البيولوجي  ومعالجة الدوافع المباشرة وغير المباشرة تستقر االتجاهات التي أدت إلى تفاقم
، والسماح 3222بحلول عام رخالل العشر سنوات القادمة ) 0202نتائج إيجابية واضحة مقارنة بعام  االتجاهات الحالية وتحقيق

واضحة  مع إحراز تحسيناتفي السنوات العشرين التالية،  الطبيعية المتدهورةالنظم اإليكولوجية لجميع من االستعادة  بمزيد
. وهو يفترض "3252ن أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام م 3252بحلول عام 

قبل  ةعلى مدى السنوات العشر القادمأيضا أن اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع يعد أمرا ضروريا إلحداث التغييرات المطلوبة 
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جميع الجهات الفاعلة، وال سيما جميع  هذا النحو، يتعين على. وعلى 3252كنقطة انطالق نحو تحقيق رؤية  0232عام 
تحديد األولويات وترخصيص الموارد المالية  والشركات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والمجتمعاتالحكومات  مستويات

 واالعتراف بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء. التنوع البيولوجي الطبيعةوغيرها من الموارد، واستيعاب قيمة 

( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على 2  تم بناء اإلطار حول نظرية التغيير )انظر الشكل اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
ستقر االتجاهات ت والوطني بشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث واإلقليميالصعيد العالمي 

( والسماح باستعادة النظم اإليكولوجية 3222التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي رخالل العشر سنوات القادمة )بحلول عام 
من أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في  3252الطبيعية في السنوات العشرين التالية، مع إحراز تحسينات واضحة بحلول عام 

)تحتاج هذه العبارة  اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع". وهو يفترض أيضا أن 3252ش في وئام مع الطبيعة بحلول عام "العي
يعد أمرا ضروريا إلحداث التغييرات المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو تحقيق رؤية  إلى توضيح(

ات والمجتمعات تحديد األولويات وترخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد، . وعلى هذا النحو، يتعين على الحكوم3252
 واستيعاب قيمة الطبيعة واالعتراف بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء.

( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على الصعيد العالمي 2  تم بناء اإلطار حول نظرية التغيير )انظر الشكل المكسيك
ي بشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى والوطن واإلقليمي

( والسماح باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية في 3222تفاقم فقدان التنوع البيولوجي رخالل العشر سنوات القادمة )بحلول عام 
تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في  مما يتيح 3252حسينات واضحة بحلول عام السنوات العشرين التالية، مع إحراز ت

". وهو يفترض أيضا أن اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع يعد أمرا ضروريا إلحداث 3252وئام مع الطبيعة بحلول عام 
. وعلى هذا النحو، 3252نحو تحقيق رؤية  وة هامةكخطالمطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة  التحويلية العاجلةالتغييرات 

حقيق أجل ت من، بشكل منصفيتعين على الحكومات والمجتمعات تحديد األولويات وترخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد 
 واستيعاب قيمة الطبيعة واالعتراف بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء. أكبر قدر من نتائج التنوع البيولوجي

 واإلقليمي( التي تقر بضرورة اترخاذ إجراء عاجل على الصعيد العالمي 2تم بناء اإلطار حول نظرية التغيير )انظر الشكل   بيرو
والوطني بشأن السياسة العامة لتحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى تفاقم فقدان 

( والسماح باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية في السنوات 3222شر سنوات القادمة )بحلول عام التنوع البيولوجي رخالل الع
من أجل تحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في وئام مع  3252العشرين التالية، مع إحراز تحسينات واضحة بحلول عام 

ا يعد أمر  بما في ذلك القطاع الخاصامل للحكومة والمجتمع، ". وهو يفترض أيضا أن اتباع نهج ش3252الطبيعة بحلول عام 
. وعلى هذا النحو، 3252ضروريا إلحداث التغييرات المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو تحقيق رؤية 
يعة واستيعاب قيمة الطبيتعين على الحكومات والمجتمعات تحديد األولويات وترخصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد، 

 واالعتراف بتكلفة عدم اترخاذ أي إجراء.

 6النص األصلي للقسم دال، الفقرة 
تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( وضع أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم،  -6

 ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام من أجل)ب( الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( 
هذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية، والوسائل المالئمة للتنفيذ، بما في ذلك الموارد  تكون تلبية احتياجات الناس وأن

ءلة مع إجراء ضعة للمساالمالية والقدرات والتكنولوجيا. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطريقة شفافة ورخا
 3222.4للتنوع البيولوجي، بحلول عام  3252رؤية عام  تحقيقطريق  فيعمليات تقييم كافية لضمان أن العالم يسير 

                                                      
في  3222عام  الموعد النهائي في تاريخ استعراضفي النظر في  3232قد يرغب الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  4

 ضوء التأرخير في الموافقة على اإلطار.
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 6النص المركب للقسم دال، الفقرة 

التنوع البيولوجي م عميتفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات ]تحويلية[ من أجل )أ( وضع أدوات وحلول لتنفيذ وت
عرض )ج( الحد من التهديدات التي يت )ب( معالجة دوافع فقدان التنوع البيولوجي واألسباب الكامنة وراءها، في اإلدارة والتخطيط
لتي اوتقوية العالقة اإليجابية بين الطبيعة والشعوب، مع التأكيد على الحاجة إلى تغيير النهج الحالية لها التنوع البيولوجي 

 ؛تتمحور حول اإلنسان إلى نهج كونية تركز على جميع الكائنات الحية ألمنا األرض، على أساس االعتراف بحقوق أمنا األرض
يق التكامل كوكب وتحقالتلبية احتياجات الناس و من أجل  لصالح الكوكب)هـ( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام 

 تكون ، وتلبية احتياجات الناس[ وأننات الحية باعتبارها أعضاء في المجموع العضوي ألمنا األرضواالنسجام بين البشر والكائ
المالية،  بما في ذلك الموارد بما يتناسب مع طموح اإلطارهذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية، ووسائل التنفيذ المناسبة، 

ريقة . وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطنسبة للبلدان الناميةبال ، وال سيماوالمعرفةوالقدرات، ]و[ التكنولوجيا 
لضمان أن  SMART أهداف ومؤشراتكافية تستند إلى  دورية عالميةمع إجراء عمليات تقييم  وفعالةشفافة ورخاضعة للمساءلة 

 .3222للتنوع البيولوجي، بحلول عام  3252رؤية عام  تحقيقطريق  فيالعالم يسير 

 مقترحات األطراف

تعميم، من أجل )أ( وضع أدوات وحلول للتنفيذ وال تحويلية  تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات األرجنتين
ن أجل م)ب( الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام 

هذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية، والوسائل المالئمة للتنفيذ، بما في ذلك الموارد  تكون وأن الناس تلبية احتياجات
المالية والقدرات والتكنولوجيا. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطريقة شفافة ورخاضعة للمساءلة مع إجراء عمليات 

 .3222للتنوع البيولوجي، بحلول عام  3252رؤية عام  تحقيقطريق  فيتقييم كافية لضمان أن العالم يسير 
  تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( وضع أدوات متعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

بين الطبيعة  تقوية العالقة اإليجابية وحلول للتنفيذ والتعميم، )ب( الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج(
والشعوب، مع التأكيد على الحاجة إلى تغيير النهج الحالية التي تتمحور حول اإلنسان إلى نهج كونية تركز على جميع 

)ج( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام  الكائنات الحية ألمنا األرض، على أساس االعتراف بحقوق أمنا األرض
 تكون أنو تحقيق التكامل واالنسجام بين البشر والكائنات الحية باعتبارها أعضاء في المجموع العضوي ألمنا األرض، من أجل 

 وال سيما ،هذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية والوسائل المالئمة للتنفيذ، بما في ذلك الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا
. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطريقة شفافة ورخاضعة للمساءلة مع إجراء عمليات تقييم في البلدان النامية

 .3222للتنوع البيولوجي، بحلول عام  3252رؤية عام  تحقيقطريق  فيكافية لضمان أن العالم يسير 
بيولوجي معالجة دوافع فقدان التنوع ال أجل )أ(  تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من كولومبيا

، التنوع البيولوجي في اإلدارة والتخطيطلتنفيذ وتعميم  في جميع القطاعاتوضع أدوات وحلول  )ب( واألسباب الكامنة وراءها
من أجل تلبية ام د)ج( الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )د( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مست

، اإلطار بما يتناسب مع طموحوأن تكون هذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية والوسائل المالئمة للتنفيذ  احتياجات الناس
بما في ذلك الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطريقة شفافة ورخاضعة للمساءلة 

 تحقيقطريق  فيلضمان أن العالم يسير  SMART أهداف ومؤشرات تستند إلىكافية  دورية عالميةإجراء عمليات تقييم مع 
 .3222للتنوع البيولوجي، بحلول عام  3252رؤية عام 

  تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( وضع االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم، )ب( الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي 

ذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية والوسائل وأن تكون ه والكوكبعلى نحو مستدام من أجل تلبية احتياجات الناس 
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لمحرز بطريقة . وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم اوالمعرفةالمالئمة للتنفيذ، بما في ذلك الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا 
للتنوع  3252 رؤية عام تحقيقق طري فيمع إجراء عمليات تقييم كافية لضمان أن العالم يسير  وفعالةشفافة ورخاضعة للمساءلة 
 .3222البيولوجي، بحلول عام 

بالنظر إلى أن العلم قد أكد على الحاجة الملحة للعمل وأن  3222يريد االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه التمسك بتاريخ 
، يشير االتحاد الوقت نفسه هو تاريخ متفق عليه سياسيا. وسوف ينم تغييره عن إرسال إشارات سياسية رخاطئة. وفي 3222عام 

يعد تاريرخا طموحا  –ال سيما في ضوء التأرخر في الموافقة على اإلطار  - 3222األوروبي والدول األعضاء فيه إلى أن عام 
  .3232للغاية فيما يتعلق بالتنفيذ والمرجع األساسي المتورخى لعام  عب التحقيقوص

التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( وضع أدوات   تفترض نظرية اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
وحلول للتنفيذ والتعميم، )ب( الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على 

لظروف التمكينية والوسائل المالئمة للتنفيذ، هذه اإلجراءات مدعومة با تكون نحو مستدام من أجل تلبية احتياجات الناس وأن
الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطريقة شفافة ورخاضعة للمساءلة مع  خاصة

 .3222ل عام للتنوع البيولوجي، بحلو  3252رؤية عام  تحقيقطريق  فيإجراء عمليات تقييم كافية لضمان أن العالم يسير 

  تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( وضع أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم، المكسيك
التنوع البيولوجي )ج( ضمان استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام من  فقدان يتعرض لها)ب( الحد من التهديدات التي 

هذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية، والوسائل المالئمة للتنفيذ، بما في ذلك  تكون ياجات الناس وأناحت جميعأجل تلبية 
الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز بطريقة شفافة ورخاضعة للمساءلة مع إجراء 

التنوع البيولوجي، بحلول  لفقدان 3252رؤية عام  تحقيق ليسير في طريقمساره  كسععمليات تقييم كافية لضمان أن العالم قد 
 .3222عام 

  تفترض نظرية التغيير في اإلطار أنه يتم اترخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( وضع أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم، )ب( بيرو
موجب مبدأ بن استرخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( ضما

هذه اإلجراءات مدعومة بالظروف التمكينية، والوسائل المالئمة للتنفيذ، بما تكون من أجل تلبية احتياجات الناس وأن  اإلنصاف
عة للمساءلة بطريقة شفافة ورخاضفي ذلك الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا. وهو يفترض أيضا أنه يتم رصد التقدم المحرز 

 .3222للتنوع البيولوجي، بحلول عام  3252رؤية عام  تحقيقطريق  فيمع إجراء عمليات تقييم كافية لضمان أن العالم يسير 

 7النص األصلي للقسم دال، الفقرة 
التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والشباب والنهج  نظريةتقر  -7

المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ هذا اإلطار. وهو مبني 
راكة بين المنظمات على المستويات العالمية والوطنية والمحلية لالستفادة من طرق أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالش

 بناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق وباالعتراف بمبدأ المساواة بين األجيال

 7النص المركب للقسم دال، الفقرة 

، لفتياتاوالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء و بحقوق اإلنسانناسب تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف الم
مجتمعات للشعوب األصلية وال والمتساويةوالشباب، والنهج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة  لفتياتوا

هامش: )في الهذا اإلطار.  استعراضنفيذ وفي ت والنساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الماليالمحلية، 
من إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب  46يتم فهم اإلشارات إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وفقا للمادة 

على ت الشراكة ]بين[ المنظما يعتمد علىأن يتم[  يجب]]]سوف[  الناجح. وهو مبني أيضا على االعتراف بأن تنفيذه األصلية(
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طرق ، لالستفادة من المع كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنيوالوطنية والمحلية  اإلقليميةالمستويات العالمية و
مع مراعاة المسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينة، وحقوق أمنا األرض، وحقوق لبناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه  المبتكرة

بمبدأ[  ، و]باالعترافالعدالة البيئية والتنمية، ونهج قائم على حقوق صلية والمجتمعات المحليةاإلنسان، وحقوق الشعوب األ
 .والمسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينةالمساواة بين األجيال  بضمان

 مقترحات األطراف

شباب والنهج الجنسين، وتمكين النساء وال  تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين األرجنتين
في الهامش: )المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ هذا اإلطار

قوق الشعوب من إعالن األمم المتحدة بشأن ح 46يتم فهم اإلشارات إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وفقا للمادة 
. وهو مبني أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالشراكة بين المنظمات على المستويات العالمية والوطنية والمحلية األصلية(

 لالستفادة من طرق بناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق وباالعتراف بمبدأ المساواة بين األجيال.
  تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين الجنسين، المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
والشباب والنهج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات والفتيات وتمكين النساء 

أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالشراكة بين المنظمات على المستويات العالمية المحلية في تنفيذ هذا اإلطار. وهو مبني 
حقوق مع مراعاة المسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينة، و  والوطنية والمحلية لالستفادة من طرق بناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه

يال المساواة بين األج بضمان]باالعتراف بمبدأ[  المحلية أمنا األرض، وحقوق اإلنسان، وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات
 والمسؤوليات المشتركة بيد أنها متباينة.

الشباب والنهج و  وتمكين المرأة  تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين الجنسين، كولومبيا
تمع والنساء والشباب والمجالمراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 

يعتمد  يتمس الناجحفي تنفيذ هذا اإلطار. وهو مبني أيضا على االعتراف بأن تنفيذه  المدني والقطاع الخاص والقطاع المالي
على المستويات العالمية والوطنية والمحلية لالستفادة من طرق بناء أصحاب المصلحة هؤالء،  المنظماتمع  ينبالشراكة على 

 زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق وباالعتراف بمبدأ المساواة بين األجيال.

نهج بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والشباب وال  تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب إكوادور
 المحلية للشعوب األصلية والمجتمعاتلجميع أصحاب المصلحة المعنيين المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة 

لعالمية والوطنية لى المستويات افي تنفيذ هذا اإلطار. وهو مبني أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالشراكة بين المنظمات ع
 والمحلية لالستفادة من طرق بناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق وباالعتراف بمبدأ المساواة بين األجيال.

  تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين الجنسين، االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
والشباب والنهج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات  والفتياتوتمكين النساء 

ات على بالشراكة بين المنظميجب أن يتم  سيتمبأن تنفيذه المحلية في تنفيذ هذا اإلطار. وهو مبني أيضا على االعتراف 
ن طرق لالستفادة ممع كل من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والوطنية والمحلية  واإلقليميةالمستويات العالمية 

 واة بين األجيال.المساوبضمان  وباالعتراف بمبدأبناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق 
  تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين الجنسين، وتمكين اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

النساء والشباب والنهج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ 
اإلطار. وهو مبني أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالشراكة بين المنظمات على المستويات العالمية والوطنية والمحلية هذا 

 بين األجيال. وباالعتراف بمبدأ المساواة التنميةلالستفادة من طرق بناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على حقوق 
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كين المرأة بالمساواة بين الجنسين، وتم األنسانبحقوق يير في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب   تقر نظرية التغالمكسيك
والنساء ية للشعوب األصلية والمجتمعات المحل والمتساويةوالشباب والنهج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة 

يات و مبني أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالشراكة بين المنظمات على المستو هذا اإلطار. وهواستعراض في تنفيذ  والشباب
 وعلى الحقوق العدالة البيئيةالعالمية والوطنية والمحلية لالستفادة من طرق بناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم 

 وباالعتراف بمبدأ المساواة بين األجيال.
ر في اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والشباب والنهج   تقر نظرية التغييبيرو

المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ هذا اإلطار. وهو مبني 
ن المنظمات على المستويات العالمية والوطنية والمحلية لالستفادة من طرق أيضا على االعتراف بأن تنفيذه سيتم بالشراكة بي

 لبناء زرخم للنجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق وباالعتراف بمبدأ المساواة بين األجيال. مبتكرة

 األطراف مقترحات المراقبين التي تؤيدها

االعتراف   تقر نظرية التغيير في اإلطار بالحاجة إلى IIFBالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي 
والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والشباب والنهج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة  بحقوق الشعوب األصلية المناسب

 لية والمجتمعات المحلية في تنفيذ هذا اإلطار.الكاملة والفعالة للشعوب األص

 8النص األصلي للقسم دال، الفقرة 
. وهو يأرخذ في االعتبار أيضا االستراتيجيات واألهداف 3222وداعم لرخطة التنمية المستدامة لعام  مكملإن اإلطار  -8

ريو، لضمان  قة بالتنوع البيولوجي واتفاقياتطويلة األجل لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما في ذلك االتفاقيات المتعل
 .لكوكب والناسمن أجل االتحقيق التآزري للفوائد من جميع االتفاقات 

 8النص المركب للقسم دال، الفقرة 

. وهو يأرخذ في االعتبار أيضا االستراتيجيات 3222[ مكمل وداعم لرخطة التنمية المستدامة لعام نظرية التغيير]إن اإلطار[ ]
واألهداف طويلة األجل لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، 

التعاون والتآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات والبرامج وترتيبات التنمية المستدامة األخرى، من أجل تعزيز 
 لكوكب والناس.من أجل اضمان التحقيق التآزري للفوائد من جميع االتفاقات  الدولية وبالتالي
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 اإلطار: نظرية التغيير في 1الشكل األصلي 

 مقترحات األطراف

أكثر دقة رخاصة فيما يتعلق بالعالقة بين األهداف  2يجب أن يكون الشكل   االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
والغايات. ونقترح استبدال عبارة "تلبية احتياجات اإلنسان" الواردة في المربع الثالث بعبارة "االسترخدام المستدام للتنوع  المهمةو 

 .أهداف االتفاقية بشكل أفضل إبرازالبيولوجي" ليتم 
العيش رفاه/البشر )ال نوعية حياة  الوضع الحالي  يهدد فقدان التنوع البيولوجي متعددة القوميات(ال -بوليفيا )دولة 

 .وضعف الروابط بين الطبيعة والناس( والتنمية المستدامة، بشكل جيد
 .تعزيز االنسجام والتكامل بين الناس والكائنات الحية ألمنا األرضالظروف التمكينية   المهمة 

 .بين الناس والطبيعة وائمةتقوية العالقات المت  يتم الرئيسيةاألهداف 
 .ومشترك بين الشعوب والطبيعةتقاسم المنافع بشكل منصف 

 .أمنا األرضالعيش في وئام مع الطبيعة/ -الرؤية 

 االعتبار أيضاوهو يأرخذ في ، 3222مكملة وداعمة لرخطة التنمية المستدامة لعام نظرية التغيير  اإلطار  إن كولومبيا
 البيئية والعملياتات لالتفاق لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، وكذلكواالستراتيجيات واألهداف طويلة األجل 

 من جميعفوائد ، لضمان التحقيق التآزري للبما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريوالمتعددة األطراف، 
 لكوكب والناس.من أجل ا االتفاقات

. وهو يأرخذ في االعتبار أيضا االستراتيجيات 3222اإلطار مكمال وداعما لرخطة التنمية المستدامة لعام  ينبغي أن يكون  جامايكا
اتفاقيات ريو، و واألهداف طويلة األجل لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 لكوكب والناس.من أجل ا، لضمان التحقيق التآزري للفوائد من جميع االتفاقات وترتيبات التنمية المستدامة األخرى
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. "وهو يأرخذ في االعتبار أيضا االستراتيجيات واألهداف 3222  إن اإلطار مكمل وداعم لرخطة التنمية المستدامة لعام سويسرا
ن أجل تعزيز ملبيئية المتعددة األطراف، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، طويلة األجل لالتفاقات ا

ري للفوائد من التحقيق التآز  ضمان التعاون والتآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية وبالتالي
 لناس.لكوكب وامن أجل اجميع االتفاقات 

 ."3232  استبدال كلمة "اليوم" الواردة في بداية اإلطار الزمني األفقي في الرسم البياني بـعام "أوغندا

 القسم هاء

 )الرؤية( 5النص األصلي للقسم هاء، الفقرة 
اإلطار في عالم يعيش في وئام مع الطبيعة حيث  "يحظى التنوع البيولوجي بتقدير كبير ويتم حفظه  رؤيةتتمثل  -9

واستعادته واسترخدامه بحكمة، مع الحفاظ على رخدمات النظم اإليكولوجية، والحفاظ على كوكب صحي وتقديم الفوائد األساسية 
 ".3252لجميع الناس بحلول عام 

 )الرؤية( 5الفقرة النص المركب للقسم هاء، 

تقدير كبير ويتم وب باالحترامحيث  "يحظى التنوع البيولوجي  أمنا األرضتتمثل رؤية اإلطار في عالم يعيش في وئام مع الطبيعة/
لنظم ، مع الحفاظ على ]رخدمات ابين الناس والطبيعة وئامفي تكامل و [ على نحو مستدامحفظه واستعادته واسترخدامه ]بحكمة[ ]

جميع ل المشتركة وبشكل منصفتقديم الفوائد األساسية  من أجلوالحفاظ على كوكب صحي  ]الوظائف البيئية[اإليكولوجية،[ 
 الناس والكائنات الحية ألمنا األرض

 مقترحات األطراف

 احترامم حيث  "يت أمنا األرضي وئام مع الطبيعة/  تتمثل رؤية اإلطار في عالم يعيش فالمتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
فاظ على ، مع الحبين الناس والطبيعة وئامعلى نحو مستدام وفي تكامل و التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واسترخدامه 

جميع الناس ل المشتركةتقديم الفوائد األساسية ومن أجل رخدمات النظم اإليكولوجية، والحفاظ على كوكب صحي الوظائف البيئية/
  والكائنات الحية ألمنا األرض.

على رخدمات  ، مع الحفاظواستخدامه على نحو مستدام  يحظى التنوع البيولوجي بتقدير كبير ويتم حفظه واستعادته جامايكا
 .3252لجميع الناس بحلول عام  بشكل منصفالنظم اإليكولوجية والحفاظ على كوكب صحي وتقديم الفوائد األساسية 

 )المهمة( 12األصلي للقسم هاء، الفقرة  النص
في  "اترخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع  3252، لتحقيق رؤية عام 3222تتمثل مهمة اإلطار للفترة حتى عام  -22

لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه بشكل مستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع من استرخدام الموارد الجينية، من 
 5لصالح الكوكب والناس" 3222لتنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول عام أجل وضع ا

                                                      
عقد لمعالجة أزمة التنوع البيولوجي. وتعكس عبارة "عبر ، تعكس عبارة "اترخاذ إجراءات عاجلة" الحاجة إلى اترخاذ إجراءات رخالل هذا ال2131في مهمة  5

ة على عالمجتمع" الحاجة إلى اترخاذ اإلجراءات من قبل جميع أصحاب المصلحة، والتعميم عبر قطاعات المجتمع واالقتصاد. وتعني عبارة "لوضع الطبي
متضافر واستراتيجي عبر مجموعة من القضايا. وهي تنطوي أيضا على  طريق التعافي" الحاجة إلى اتباع نهج إيجابي موجه نحو العمل والحاجة إلى عمل

ة للناس، عالحاجة إلى تثبيت معدل فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الحماية واالستعادة. وتبرز عبارة "لصالح الناس والكوكب" عناصر مساهمات الطبي
ياتها للتنمية المستدامة مع االعتراف أيضا باألهمية المتأصلة والوجودية للتنوع البيولوجي. وغا 2131وتربطها بشكل وثيق بتنفيذ رخطة التنمية المستدامة لعام 
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 )المهمة( 12النص المركب للقسم هاء، الفقرة 

عكس فقدان التنوع البيولوجي لتحقيق عالم ذا في  ] 3252، لتحقيق رؤية عام 3222تتمثل مهمة اإلطار للفترة حتى عام 
المجتمع[  عاجلة عبر طموحة وتحويلية[ ]'اترخاذ إجراءات بين الناس والطبيعة/أمنا األرض موئاتعزيز التكامل وال[ ]طبيعة إيجابية

مه على نحو ]حفظ التنوع البيولوجي واسترخدا تغيير منحنى فقدان التنوع البيولوجي واستخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام]
]وقف وعكس الفقدان غير المسبوق للتنوع ارد الجينية[، مستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع من استرخدام المو 

واالحتفاظ به ضمن [ 3222]وضع التنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول عام  البيولوجي[ ]عكس فقدان التنوع البيولوجي
من  ةستدامة العالميحدود الكوكب؛ وزيادة تعبئة الموارد الالزمة بشكل كبير لتحقيق هذه المهمة، مما يسهم في التنمية الم

 الناس". وجميعللكوكب  المشتركةأجل المنفعة 

 مقترحات األطراف

تعزيز التكامل في  " 3252، لتحقيق رؤية عام 3222  تتمثل مهمة اإلطار للفترة حتى عام متعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
من أجل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه بشكل مستدام وضمان التقاسم العادل بين الناس والطبيعة/أمنا األرض  وئاموال

لصالح  3222من أجل وضع التنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول عام و والمنصف للمنافع من استرخدام الموارد الجينية، 
 الكوكب والناس"المنفعة المشتركة 

عاجلة  طموحة وتحويليةفي  "اترخاذ إجراءات  3252، لتحقيق رؤية عام 3222تتمثل مهمة اإلطار للفترة حتى عام كولومبيا: 
لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه بشكل مستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع من استرخدام الموارد عبر المجتمع 

مما يسهم في التنمية  3222ووضع التنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول عام  لعكس فقدان التنوع البيولوجي، الجينية
 لصالح الكوكب والناس". المستدامة العالمية

  "اترخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه بشكل مستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف أوغندا
ولوجي على وضع التنوع البيوقف وعكس الفقدان غير المسبوق للتنوع البيولوجي الجينية، من أجل  للمنافع من استرخدام الموارد

 لصالح الكوكب والناس". 3222بحلول عام  طريق التعافي

جي يولو تغيير منحنى فقدان التنوع البل   "اترخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمعالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ة وزيادة تعبئ وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع من استرخدام الموارد الجينية، واستخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام

 لصالح الكوكب والناس"الموارد الالزمة بشكل كبير لتحقيق هذه المهمة، 

عكس فقدان التنوع البيولوجي لتحقيق   "في 3252، لتحقيق رؤية عام 3222تتمثل مهمة اإلطار للفترة حتى عام المكسيك: 
وحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه بشكل مستدام وضمان التقاسم  اترخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع عالم ذا طبيعة إيجابية

 3222العادل والمنصف للمنافع من استرخدام الموارد الجينية، من أجل وضع التنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول عام 
 الناس".وجميع لصالح الكوكب 

  التي تؤيدها األطرافمقترحات المراقبين 

"اترخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع لحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه  :الشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي
بشكل مستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع من استرخدام الموارد الجينية، من أجل وضع التنوع البيولوجي على طريق 

 .لصالح الكوكب والناس" 3222بحلول عام  ضمن حدود الكوكب واالحتفاظ بهالتعافي 

                                                      
"العيش في وئام مع الطبيعة" وتعزز الحاجة  2151أن هذه المهمة هي معلمة رئيسية على طريق تحقيق رؤية  2131ويوضح الموعد النهائي في عام 

 إلى اترخاذ إجراءات عاجلة رخالل هذا العقد.
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"التنوع البيولوجي: اعمل اآلن للحماية واالستعادة واالستخدام   صيغة بديلة مقترحة أكثر وضوحا  نظمة غير الحكومية أفازالم
 المستدام والتمويل لصالح الكوكب والناس"
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مالحظات الرئيسان المشاركان بشأن الهيكل العام لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  –الجزء باء 
 0202عام 

واعتبروها تحسينا  3232رحب المشاركون في فريق االتصال بالمسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
للمسودة األولية وأساسا جيدا للعمل من رخالله. وكان هناك قبول عام للوثائق التكميلية التي تدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، 

 .الورقة الواحدة بشأن الغايات واألهداف باعتبارها أساسا منطقيا، إلى جانب المسرد وبالتحديد تقرير

جعله أكثر اتساقا. وكان هناك اقتراح بإدراج و كان هناك اتفاق عام بشأن الحاجة إلى تبسيط/تحسين هيكل اإلطار  -2
 .التحديات في تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الرخلفية

واألهداف يمكن ربطها أو مواءمتها بشكل أفضل من رخالل إظهار  بارزةالمشاركين أن الغايات والمعالم الواعتبر بعض  -3
 .شكل واضحب فيما بينها ات القائمةالعالق

يمكن أن تكون الغايات واألهداف أكثر ذكاء، باسترخدام لغة أبسط وأوضح وأسهل للتواصل والتنفيذ والقياس. ويجب و  -2
 .يات طموحة بطبيعتها وأن تكون األهداف موجهة نحو العمل أو النتائجأيضا أن تكون الغا

 .عند االقتضاءيجب تجنب التدارخل بين األهداف والمعالم الرئيسية واألهداف و  -4

إضافة قسم آرخر يحدد المبادئ الرئيسية والقضايا الشاملة المتعلقة باإلطار قد يكون مفيدا  يقضي بأنكان هناك اقتراح و  -5
 .أنه أن يعزز الرخلفيةومن ش

 .تحتاج بعض المفاهيم أو المصطلحات المسترخدمة في اإلطار إلى مزيد من التوضيح أو التعريف في المسردو  -6

ية أو "نظرية التغيير" من رخالل تسليط الضوء على التغييرات التحويل ه يمكن تعزيز أو تحسيناقترحت بعض البلدان أنو  -7
 .لوبةاالنتقال إلى االستدامة المط

وباإلضافة إلى ذلك، أشار بعض المشاركين إلى أهمية بيان األساس العلمي لتحديد األرقام والنسب المئوية للغايات  -8
 .واألهداف

. وكان 3232في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بارزةكانت هناك آراء متباينة بشأن استرخدام المعالم الو  -9
أو دمجها مع األهداف ذات الصلة، في حين رأت بعض البلدان األرخرى  بارزةمن رأي العديد من البلدان أنه يمكن إزالة المعالم ال

ياس ل لصياغتها(، التي تعتبر مهمة لقأنه من الضروري االحتفاظ بالمعالم )على الرغم من الحاجة إلى االضطالع بمزيد من العم
 .التقدم المحرز في التنفيذ

 أو األهداف ذات بارزةكان هناك اقتراح من بعض األطراف إلزالة العناصر الكمية من الغايات أو دمجها مع المعالم الو  -22
 .يتعلق بالغاياتالصلة، بينما أشارت بعض البلدان األرخرى إلى الحاجة إلى إبقاء مستوى الطموح عاليا فيما 

بالحاجة إلى تحديد رخطوط األساس لتحديد الغايات واألهداف وجعل المؤشرات الرئيسية ذات الصلة  اإلحاطةوتمت  -22
قابلة للتطبيق على الظروف الوطنية. وُطرحت أيضا اقتراحات لوضع المزيد من المؤشرات الرئيسية لمعالجة الثغرات بينما فضلت 

 .على عدد صغير من المؤشرات الرئيسية التي تنطبق على جميع األطراف اإلبقاءأطراف أرخرى 

باعتباره مسألة تحتاج إلى مزيد من  3232وأحيط باإلطار الزمني الممتد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -23
 .التفكير

ى ، وأضيفت معالم بارزة ولغة إضافية إلال يزال ضمان التوازن بين أهداف االتفاقية مصدر قلق لبعض المشاركينو  -22
العناصر المحددة التي تتعلق بالمناقشات الجارية بشأن معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.  برزالغايتين باء وجيم لت

لرقمي بشأن ا وسيلزم إجراء المزيد من المشاركات لتسهيل الفهم المشترك للغايات في سياق المناقشات حول معلومات التسلسل
 .الموارد الجينية
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 .وتشمل العناصر التي ينبغي النظر فيها من أجل التعزيز الشامل جميع أنواع وسائل التنفيذ والتعميم والتآزر -24

وبالنسبة لبعض المشاركين، ال بد من اتباع نهج لحقوق اإلنسان ومنظور جنساني في اإلطار بأكمله، وليس فقط في  -22
 ين.هدف واحد أو هدف
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 المرفق الثاني
 8إلى  1األهداف من  :0االتصال  لفريق لرئيسين المشاركيناتقرير من 

نص  النص األصلي الذي نظر فيه فريق االتصال، )ب( لكل عنصر )أ( 3التقرير لفريق االتصال هذا الجزء األول من  يعرض
 المقدمة من األطراف والمراقبين. بالنصوص المقترحةمركب، )ج( قائمة 

بين و عريض ] برخطكنص بديل  قدمي يُ ذال ويرد النص الجديد، بخط عريضجديد النص البالنسبة للنص المركب، يتم عرض و 
 [.مربعين القديم المطلوب حذفه بين ]قوسين ويرد النص[. مربعة أقواس

ويرد ، عريضط جديد برخال يرد النص  التالي يُطبق التدوينالمقدمة من األطراف والمراقبين،  النصوص المقترحةبالنسبة لقائمة و 
 ل مفتوحة.أن تظ ينبغي[ لإلشارة إلى الرخيارات التي المربعة ]األقواسوتُسترخدم . ويتوسطه رخط هالقديم المطلوب حذف النص

عن النص األصلي مما يجعل من غير العملي دمجها  اكبير  ارختالفافي حاالت قليلة، ترختلف المقترحات المقدمة من األطراف و 
 أسفل النص المركب مباشرة. عريضا بالكامل برخط عرضهفي النص المركب. وحيثما أمكن، يتم 

صوص فقط التي تلقت تأييدا وتم إدراجها في الن والحكومات األرخرىوأضيفت في قائمة مقترحات النصوص مقترحات المراقبين 
 .المركبة

 المقترحات -األفالجزء 
 8إلى  1األهداف 

 1الهدف 

 النص األصلي

ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي 
 البحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة./يتناول تغير استرخدام األراضي

 النص المركب

[ ]عمليات[ ]نظم[ وجود على األقل[ ]ضمان [ في المائةX[ ]52][ ]الحفاظ على[ ]جميع[ ]التشجيع على][ رخضوع]ضمان[ ]]
]مناطق  ]المناطق[المياه العذبة[ مناطق ر[ ]و اوالبح يضالر ل[ ]اتغابللأن ]النظم اإليكولوجية[ ] 0232بحلول عام ]إدارة[ 

[ عيد العالميعلى الص] [والبحرية ]األرضيةها[ وتعزيز ]لمياه العذبة[ النظم اإليكولوجية لوالبحرية و  األرضيةالنظم اإليكولوجية 
لتنوع ل الشامل]التنوع البيولوجي واإلدارة المتكاملة، بما في ذلك استخدام ومدفوعة بخطط مكانية شاملة ] لترخطيط المكاني[ل]

 ألرضيامتعدد القطاعات، والتخطيط المستوى المناظر الطبيعية، والتخطيط  علىالتشاركي[ بشكل كامل و ] البيولوجي المتكامل[
ية لمناظر الطبيعية األرضلوالبحري والسياسات القطاعية واإلنمائية التي تشمل التنوع البيولوجي ونهج اإلدارة المتكاملة 

تغير  ل]الذي يتناو ، اإليكولوجيةاحية والبحرية/المائية والحوكمة المنصفة من خالل نهج تشاركي، على نطاق مالئم من الن
على أساس نهج النظام اإليكولوجي، ]بما في ذلك تحديد النظم اإليكولوجية ذات األولوية لالستعادة  ر[االبحاألراضي/استرخدام 

بالمناطق ]بالنظم اإليكولوجية الحرجة والضعيفة االحتفاظ[ ، و ][ واستخدام المياه، كولوجيةيجميع النظم اإلوالحفظ، [ ]عبر 
 ]والبريةلسليمة[ ا العاملة]تجنب/تقليل فقدان المناطق الطبيعية وشبه الطبيعية األخرى[، ]االحتفاظ بالنظم اإليكولوجية  سليمة[ال

 ناطقوالمذات القيمة العالية لحفظ التنوع البيولوجي[، ] المناطق، ]النظم اإليكولوجية الطبيعية،[ ]وغيرها من [ ].[القائمة
للتنوع البيولوجي[ حسب االقتضاء، وتعزيز اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية الطبيعية واالستخدام المستدام وتوفير  الرئيسية

، لقائمةا، وضمان استمرار التنوع البيولوجي، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية الترابطخدمات النظم اإليكولوجية، وتعزيز 
أجل  هج والظروف الوطنية منالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفقا للنُ  امية إلىالر بالكامل في الخطط  ودمجها
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 ،اإليكولوجيةلمجموعة كاملة من النظم  اإليكولوجيةإلى االحتفاظ بمدى وسالمة ، والسعي حماية نظم الحياة ألمنا األرض
 لبحاراالمسؤولة عن تغير استخدام األراضي والمياه العذبة و البنية التحتية والقطاعات األخرى  أثروالتقليل إلى أدنى حد من 

، واالعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على األراضي واألقاليم والمياه والموارد، بما في ذلك من هاوتدهور 
 على النظمالواقعة ط لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وتقليل الضغو من جانب اخالل الحفظ واالستخدام المستدام 

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.[ المألوفةاإليكولوجية األكثر ضعفا، مع مراعاة االستخدام والحقوق 

 األطرافالمقدمة من  مقترحاتال

المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني  من في المائة Xما ال يقل عن ضمان رخضوع   األرجنتين
ممكن  عددبر بأك بالمناطقاالحتفاظ من أجل  والمتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، 

 .القائمةالسليمة والبرية  من المناطق

بحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية وال  أستراليا
بما في ذلك تحديد النظم اإليكولوجية ذات األولوية لالستعادة والحفظ، البحار، /البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي

 واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة. ،الترابط فيما بينهاوتحسين 

 األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيطالحرجية وضمان رخضوع جميع المناطق   المتعددة القوميات( -فيا )دولة بولي
لسليمة البحار، واالحتفاظ بالمناطق ا/األراضيالغابات/المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام 

القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفقا  الرامية إلىبالكامل في الخطط  ودمجها، حسب االقتضاء، والبرية القائمة
 هج والظروف الوطنية من أجل حماية نظم الحياة ألمنا األرض.للنُ 

عالمي على الصعيد ال األرضية والبحريةالبحرية المناطق و  البرية ومناطق المياه العذبة مناطقالضمان رخضوع جميع   شيلي
ديد النظم بما في ذلك تحرخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، للت

 واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة. ،الترابط فيما بينهااإليكولوجية ذات األولوية لالستعادة والحفظ، وتحسين 

لوجية للمياه والنظم اإليكو  البحريةالنظم اإليكولوجية البرية و  ة والبحريةالمناطق األرضي جميع تكون أن رخضوع  ضمان كولومبيا
والبحار  للتخطيط المتكامل للراضي للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجيخاضعة  على الصعيد العالمي العذبة

 الذي يتناولاول التي تتن وُنهج اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية والسياسات القطاعية واإلنمائية التي تشمل التنوع البيولوجي
دام بما في ذلك من خالل الحفظ واالستخ، األراضي/البحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمةالمياه/تغير استرخدام 

 .لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةا من جانبالمستدام 
عيد على الص األرضية والبحريةالبحرية المناطق و  البرية ومناطق المياه العذبة مناطقالميع ضمان رخضوع ج  كوستاريكا

ي ذلك تحديد بما فالعالمي للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، 
بما ، لقائمةواالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية ا ،الترابط فيما بينهاالنظم اإليكولوجية ذات األولوية لالستعادة والحفظ، وتحسين 

 .الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية جانبفي ذلك من خالل الحفظ واالستخدام المستدام من 

ني لمكااقيد التخطيط  للترخطيطجميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي الحفاظ على  ضمان رخضوع  إكوادور
 .لبرية القائمةاالسليمة و المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، واالحتفاظ بالمناطق 

ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني   االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
االحتفاظ و  استنادا إلى نهج النظام اإليكولوجيالبحار، /البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضيالمتكامل الشامل للتنوع 

فقدان النظم  ]وتجنب[ ]وتقليل إلى أدنى حد[ السليمة والبرية القائمة المناطقجميع[ بالنظم اإليكولوجية الحرجة ]والضعيفة[ وب]
 .وكذلك األراضي التي تحكمها أو تديرها الشعوب األصلية الطبيعية وشبه الطبيعية األخرى،اإليكولوجية 
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 عوبالش وحقوق مصالح نص بشأن إضافة فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد يدعم، ذلك إلى باإلضافة  مالحظة
 .المحلية والمجتمعات األصلية

 العالمي للترخطيط المكاني المتكاملرخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد التشجيع على  ضمان  غواتيماال
النظم ب بالمناطق السليمة والبرية القائمةالبحار، واالحتفاظ /الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي

 .ةالمحلي مجتمعاتالمع مراعاة االستخدام العرفي وحقوق الشعوب األصلية و و الطبيعية القائمة اإليكولوجية 
يط على الصعيد العالمي للترخطوالمياه العذبة ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية   اإلسالمية( -)جمهورية إيران 

االحتفاظ بالمناطق البحار، و /تناول تغير استرخدام األراضيتي تللتنوع البيولوجي ال ةالشاملوالتشاركية  ةالمتكامل ةالمكانيواإلدارة 
 .والمجتمعات المحلية على األراضي واألقاليم والمياهاألصلية عتراف بحقوق الشعوب واال السليمة والبرية القائمة

على الصعيد ومناطق المياه العذبة المناطق األرضية والبحرية  رخضوع جميعمن  Xوجود نظم إدارة لنسبة ضمان   جامايكا
حفاظ على النظم والالبحار، /ر استرخدام األراضيللترخطيط المكاني الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغيوخضوعها العالمي 

 .الترابط فيما بينهاو  القائمةالمناطق السليمة والبرية واالحتفاظ ب، بما في ذلك اإليكولوجية ذات األولوية
طبيعية على مستوى المناظر الضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني   اليابان

 ئمةالبحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القا/المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي
المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني في المائة من[  X]نسبة  جميعضمان رخضوع   المكسيك
 المنصفة والبحرية/المائية والحوكمة األرضيةفضال عن المناظر الطبيعية ، البيولوجيلتنوع المدفوع با الشامل للتنوعالمتكامل 

 البحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة/يتناول تغير استرخدام األراضيالذي  من خالل نهج تشاركي
 للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي  نيوزيلندا

لمناطق ذات وغيرها من ا، البحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة/البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي
 .إليكولوجيةاالنظم لمجموعة كاملة من  اإليكولوجيةالقيمة العالية لحفظ التنوع البيولوجي، والسعي إلى االحتفاظ بمدى وسالمة 

ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع   باراغواي
 .، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمةالبحار/البيولوجي الذي يتناول تغير استرخدام األراضي

مياه لالنظم اإليكولوجية لجميع النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية و  من[ في المائة X، أن تكون ]0232بحلول عام   أوغندا
لمكاني امعالجة تماما بموجب التخطيط  مان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيطض العذبة

 .رية القائمةاالحتفاظ بالمناطق السليمة والب مع البحار، والذي يتناول تغير استرخدام األراضي/الشامل للتنوع البيولوجي  المتكامل
 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني المتكامل   الشراكة الدولية لحماية الطيور
فاظ الذي يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، واالحتعلى نطاق إيكولوجي مناسب ويولوجي الشامل للتنوع البالمتعدد القطاعات 

 .والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي بالمناطق السليمة والبرية القائمة
لقائمة وتعزيز ااالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية   )نيابة عن الشباب( الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي

ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني المتكامل  الترابط فيما بينها عن طريق
ليمة والبرية ر، واالحتفاظ بالمناطق السالبحا/تغير استرخدام األراضينحو معالجة  الذي يتناولالشامل للتنوع البيولوجي التشاركي 

 .القائمة
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مان رخضوع ض  ة(نيابة عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلي)لمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ا
 على الصعيد العالمي للترخطيط المكاني المتكامل الشامل للتنوع البيولوجيومناطق المياه العذبة جميع المناطق األرضية والبحرية 
ألصلية واالعتراف بحقوق الشعوب ا، البحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة/راضيالذي يتناول تغير استرخدام األ

 .والمجتمعات المحلية على األراضي واألقاليم والمياه والموارد
ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية   مجتمع حفظ األحياء البريةو  الصندوق العالمي للحياء البريةمنظمة حفظ الطبيعة و 

الذي يولوجي للتنوع البللخطط الشاملة  للترخطيط المكاني المتكامل الشاملعلى الصعيد العالمي ومناطق المياه العذبة والبحرية 
فاظ واإلدارة المتكاملة التي تضمن االحت يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، واالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة

وأراضي وأقاليم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وضمان استمرار  السليمة للغايةبالمناطق الطبيعية والبرية القائمة 
ام األراضي دالبنية التحتية والقطاعات األخرى المسؤولة عن تغير استخ أثرالتنوع البيولوجي من خالل التقليل إلى أدنى حد من 

 .هاوتدهور  البحاروالمياه العذبة و 

لعالمي على الصعيد اومناطق المياه العذبة ضمان رخضوع جميع المناطق األرضية والبحرية   الصندوق العالمي للحياء البرية
تهدف إلى  ة التيواإلدارة المتكاملالبيولوجي خطط مكانية شاملة ومدفوعة بالتنوع للتنوع  للترخطيط المكاني المتكامل الشامل

م الشعوب األصلية وأراضي وأقالي القائمة والبريةالسليمة الطبيعية االحتفاظ بالمناطق الذي يتناول تغير استرخدام األراضي/البحار، و 
 البنية التحتية والقطاعات أثروالمجتمعات المحلية، وضمان استمرار التنوع البيولوجي من خالل التقليل إلى أدنى حد من 

 .المسؤولة عن تغير وتدهور استخدام األراضي والمياه العذبة والبحار األخرى
 0الهدف 

 النص األصلي

في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية  32ضمان رخضوع ما نسبته 
 .على النظم اإليكولوجية ذات األولويةواألرضية لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز 

 النص المركب

 ]ضمان[والتجديد، و للتعاقبتعزيز االستعادة الفعالة للنظم اإليكولوجية األصلية، بما في ذلك من خالل العمليات الطبيعية 
من لمتدهورة عالميا ][ مليار هكتار[ على األقل من األراضي المهددة أو اx]] [ في المائة[32]ما نسبته [ ]0232]بحلول عام 

إليكولوجية المناطق ا] [األرضيةو  لمياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحريةلنظم اإليكولوجية من ال][ ]يةوالبحر  يةضر األ المناطق 
رة فتول أمنذ فترة ما قبل الصناعة، وفي حالة عدم توفر البيانات، البحرية[ التي تدهورت المناطق اإليكولوجية لمياه العذبة و ل

]تدابير[  ،فعالة[النشطة[ ]ال] لالستعادة، ]تخضع وظيفيا[ تعكس أقدم البيانات المتاحة عن الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل
]عمليات[ على مستوى المناظر الطبيعية و/أو استعادتها، بهدف مكافحة تغير المناخ، والقضاء على الفقر، ومنع فقدان التنوع 

استعادة  التركيز علىو [ ]والحماية لالستعادةوالترابط فيما بينها [[ ]هماوتعزيز  الترابط فيما بينهاو تها ضمان سالممع ]البيولوجي، 
لضمان التوصيلية الصحية والفعالة والبقاء على المدى الطويل لمجموعة كاملة الطبيعية وشبه الطبيعية[ ] اإليكولوجيةالنظم 

جميع[ ] األولوية[ذات ]منخفضة اإلنتاجية[ العالية المخاطر واألراضي  اإليكولوجية]النظم  ]تركز على[ من النظم اإليكولوجية
ر خدمات والتي توف[ ]الضعيفةالنظم اإليكولوجية[ ]مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية[ ]إعطاء األولوية للنظم اإليكولوجية 

ارة [ ]بما في ذلك النظم اإليكولوجية المدالثقافية والداعمة النظم اإليكولوجية األساسية، بما في ذلك اإلمداد والتنظيم، والخدمات
]مع بعض  [والترابط اإليكولوجي اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتحسين السالمة والمحولة[ ]وتعزيز 

غير [ ]لدعم ]التكيف مع تاضيهدف تحييد تدهور األر ب باريساتفاق التركيز على استعادة الغابات المتدهورة كمساهمة في 
ة والتوازن الدينامي داخلها وفيما بينها، و]بالمشارك الترابطالمناخ والتخفيف من حدته[، وتوصيل النظم اإليكولوجية[ ]تأمين 
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عطاء األولوية للنظم  والنساءالكاملة و[ ]ضمان[ المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  والشباب وا 
 [.المحليةالمجتمعات لشعوب األصلية و التي تشرك وتدعم اوتمكين مبادرات االستعادة كولوجية الطبيعية[ ]اإلي

 األطراف المقدمة من المقترحات

في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية  32ضمان رخضوع ما نسبته   أستراليا
ظم اإليكولوجية ، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النأو استعادتها بالفعل لالستعادةوالترابط فيما بينها البحرية واألرضية 

 .ذات األولوية
في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية  32ضمان رخضوع ما نسبته   البرازيل

ات المتاحة فترة تعكس أقدم البيانأول التي تدهورت منذ فترة ما قبل الصناعة، وفي حالة عدم توفر البيانات، البحرية واألرضية 
 .ويةوالتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األول لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها تملعن الغطاء النباتي الطبيعي المح

في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية  32ضمان رخضوع ما نسبته   كولومبيا
الترابط لتكامل وا، مع ضمان اإليكولوجية على مستوى المناظر الطبيعية األرضيةاالستعادة لعمليات  لالستعادةالبحرية واألرضية 

والتي توفر خدمات النظم اإليكولوجية األساسية، بما في ذلك  ذات األولويةالنظم اإليكولوجية جميع فيما بينها والتركيز على 
 .الخدمات الثقافية والداعمةو اإلمداد والتنظيم، 

في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة،  32ضمان رخضوع ما نسبته   قراطيةجمهورية الكونغو الديم
ع م والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولوية

 .هدف تحييد تدهور األراضيب باريساتفاق رة كمساهمة في بعض التركيز على استعادة الغابات المتدهو 
النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه  المناطق األرضية والبحريةفي المائة على األقل من  32ضمان رخضوع ما نسبته   إثيوبيا

دان التنوع ى الفقر، ومنع فقبهدف مكافحة تغير المناخ، والقضاء عللالستعادة، العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية 
النظم  إلنتاجيةامنخفضة الاألراضي و النظم اإليكولوجية عالية المخاطر مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على  البيولوجي

 .اإليكولوجية ذات األولوية
على األقل من النظم اإليكولوجية  [ مليار هكتارX] في المائة 32ما نسبته ضمان رخضوع   االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

على  لتدابير االستعادة الفعالة، بما في ذلك التركيز لالستعادةالمتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية 
دعم ]التكيف مع و الطبيعية وسبه الطبيعية  ذات األولويةالنظم اإليكولوجية ، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على استعادة

 .النظم اإليكولوجيةبين ترابط التغير المناخ والتخفيف من حدته[، و 
، حةوالمياه قليلة الملو  في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة 32ضمان رخضوع ما نسبته   غابون

 ة.ط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولويوالنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية لالستعادة، مع ضمان التراب
في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة،  32ضمان رخضوع ما نسبته   اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

وجية ذات والتركيز على النظم اإليكول، مع ضمان الترابط فيما بينها وظيفيا والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية لالستعادة
 .المحليةالمجتمعات لشعوب األصلية و التي تشرك وتدعم اوتمكين مبادرات االستعادة  األولوية
في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية  32ضمان رخضوع ما نسبته   جامايكا
م اإليكولوجية والتركيز على النظالترابط فيما بينها تكاملها وتعزيز ، مع ضمان النشطة ألرضية لالستعادةواوالساحلية البحرية 

عطاء األولوية  ذات األولوية  .للنظم اإليكولوجية الضعيفةوا 
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في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم  32ما نسبته استعادة  رخضوعضمان   األردن
ز على النظم اإليكولوجية التركيضمان الترابط فيما بينها و ، مع لالستعادةالعالمية والترابط فيما بينها اإليكولوجية البحرية واألرضية 

 ذات األولوية.
ي المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية ف 32رخضوع ما نسبته  ضمان  مالوي

ات ، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذوالحماية لالستعادةوالترابط فيما بينها البحرية واألرضية 
 األولوية.
على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية في المائة  [32]ضمان رخضوع ما نسبته   المكسيك

والتوازن  الترابطين وتأم ، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولويةالبحرية واألرضية لالستعادة
عطاء الدينامي داخلها وفيما بينها، وبالمشاركة الكاملة والفعالة ل لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب وا 

في انتظار )المكان حول القيمة العددية إلى حجز الواردة )مالحظة  تشير األقواس المربعة الطبيعية.  اإليكولوجيةاألولوية للنظم 
 حذف.(المزيد من الدراسة( وليس 

اإليكولوجية المحلية، بما في ذلك من خالل العمليات الطبيعية للتعاقب والتجدد، تعزيز االستعادة الفعالة للنظم   نيوزيلندا
ة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجيأو المهددة في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة  32ضمان رخضوع ما نسبته و

ضمان التوصيلية ل األولوية ذات اإليكولوجية النظم على والتركيز بينها فيما الترابط ضمان مع ،النشطة البحرية واألرضية لالستعادة
 .اإليكولوجيةالصحية والفعالة والبقاء على المدى الطويل لمجموعة كاملة من النظم 

من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية  [في المائة على األقل 32]ضمان رخضوع ما نسبته   سويسرا
 لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولوية. واألرضيةالبحرية و رضيةاأل 

من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية  [في المائة على األقل 32]رخضوع ما نسبته  ضمان  أوغندا
ن مجاالت التنوع البيولوجي الرئيسية وضما النظم اإليكولوجية ذات األولويةالبحرية واألرضية لالستعادة، مع التركيز على 

 .المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
من النظم اإليكولوجية  [في المائة على األقل 32]ضمان رخضوع ما نسبته   العظمى وأيرلندا الشمالية المملكة المتحدة لبريطانيا

بط فيما بينها ضمان الترا، مع و/أو استعادتها بالفعل لالستعادة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضيةالمتدهورة 
 إليكولوجيةاوتعزيز التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتحسين السالمة  التركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولويةو 

 .والترابط اإليكولوجي
 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

AVAAZ   لوجية و في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليك 32ضمان رخضوع ما نسبته
ي ذلك النظم بما ف، البحرية واألرضية لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولوية

 .المدارة والمحولة اإليكولوجية
األراضي تحاد ا/(نيابة عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية) المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

في المائة على األقل من النظم  32ضمان رخضوع ما نسبته   والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على 

 .المحليةالمجتمعات وتمكين ودعم مبادرات االستعادة للشعوب األصلية و  ولوجية ذات األولويةالنظم اإليك
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 3الهدف 

 النص األصلي

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا  22ضمان حفظ ما نسبته 
ساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي وم

إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر 
 .الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

 النص المركب

مياه لالنظم اإليكولوجية لمن النظم اإليكولوجية البرية و  [على األقلفي المائة  [02] [22] ]حفظ[ ]ضمان[ميع[ ]حماية وحفظ ج
 [ةي]و]البحر ]مناطق المياه العذبة[  ]األرضية[في المائة من النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ]البرية[  32العذبة، و
الساحلية والبحرية[ ]المياه الداخلية والمناطق البحرية ]والساحلية[[ ]النظم اإليكولوجية البحرية[ ]النظم اإليكولوجية والمناطق 

للمياه العذبة والمناطق البحرية والساحلية[[ ]المياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية والبرية[ ]األرضية والبحرية، والنظم 
 يضاالمياه والداخلية، والمناطق الساحلية والبحرية[ ]األر و بة[ ]المناطق البرية والبحرية[ ]األرضية اإليكولوجية للمياه العذ

والمحيطات[ على المستوى الوطني، ]]خاصة[ التركيز على[ ]مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية وغيرها من المجاالت الخاصة[ 
تنوع البيولوجي ]على حد سواء[، بما في ذلك مناطق التنوع البيولوجي ]بما في ذلك جميع المجاالت ذات األهمية العالية[ لل

[ وفقا ة[[ ]خدمات النظم اإليكولوجية في الشعوبطبيعومساهمة ال، والتنوع الثقافي، ]ةالرئيسية، ووظائف النظم اإليكولوجي
اطق ]المنكافيا وتحظى بالدعم  نظم ممولة تمويال[ من خالل واستعادتها بشكل فعال ومنصفللولويات والظروف الوطنية ]

طق والتي تكون عادلة وفعالة[ ]بشكل مستدام ]]تدار بشكل فعال[[ االمحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المن
ل[ وبيولوجيا ومتصلة جيدا[ ]بالكام ممثلة إيكولوجياتدار بشكل جيد[[ ]تحكم[، ]]]]نظم[ ]شبكات[ من[[ ]]و بشكل عادل ]]تحكم[ 

األصلية وأراضيها [ أقاليم الشعوب بالكامل وبدرجة كبيرة]بما في ذلك[ المناطق المحمية، ]بما في ذلك المناطق المحمية 
تدابير الحفظ القائمة على[، ]بالموافقة الحرة والمسبقة  -، والمناطق الفعالة األخرىاتالمجتمعالتي تحفظها والمناطق 

معات المحلية، بما في ذلك من خالل االعتراف والدعم المناسبين للراضي واألقاليم والموارد والمستنيرة للشعوب األصلية والمجت
الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،[ ]و ]متكاملة[ ] تعزيز اندماجه[ في األراضي البيئية والثقافية والتعليمية 

لكل في المائة لكل من  32رة بيئيا، والتي تغطي ما ال يقل عن األوسع ]مناظر[ والمناظر البحرية[ التي تحظر األنشطة الضا
النظم اإليكولوجية األرضية والمياه العذبة والبحرية على الصعيد العالمي والتي تشمل إدارة وحفظ المناطق المحمية القائمة 

حلية، لشعوب األصلية والمجتمعات الموضمان الضمانات االجتماعية والبيئية، ]مع مراعاة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ل
األولوية لشروط حفظ النظم اإليكولوجية للغابات ،[ ]إعطاء موضع التنفيذ حقوق الشعوب األصلية وضعحسب االقتضاء،[ ]و 

الطبيعية، مع الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك على وجه الخصوص 
االعتراف بالمناطق وتأمين [ ]وضمان 4-02لمادة ل، ووفقا اتالمجتمعالتي تحفظها الشعوب األصلية وأراضيها والمناطق  مأقالي

[ يرةفي الموافقة الحرة والمسبقة والمستن احقه واحترام، ةالتي تحكمها تقليديا وجماعيا الشعوب األصلية والمجتمعات المحلي
 ةألصليا الشعوبديرها توالمجتمعات المحلية في إدارتها[ ]بما في ذلك المناطق التي  ]االعتراف بمساهمة الشعوب األصلية

عتراف وباإلضافة إلى ذلك، ضمان االوالمجتمعات المحلية[ التي يمكن أن تضمن التنفيذ التحويلي للهداف الثالثة لالتفاقية. ]
 .[شكل جماعيب تأمينهابشكل مناسب و يها األراضي والمياه وتحافظ عل تُنظمبحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي 

 بديلنص 

طق من خالل حوكمة فعالة ومنصفة ا، ضمان سن جميع تدابير حفظ التنوع البيولوجي القائمة على المن0232]بحلول عام 
 ، بما في ذلك من خاللفيهاومراعية للمنظور الجنساني تعزز حقوق وثقافات المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش 
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، مما يساهم في معالجة األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
األقاليم والمناطق التي  إيكولوجيا ومترابطة جيدا من أ( ممثلةحدود الكوكب، من خالل نظم  بحيث تبقى ضمناإليكولوجية 

 حمية[.المناطق الم ج( ،طقاتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المن ب( ،ظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةتحف

 األطراف المقدمة من المقترحات

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي،  22ضمان حفظ ما نسبته   األرجنتين
ل نظم ، من رخالومساهمتها في الشعوبوخدمات النظم اإليكولوجية ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي 

ى كل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة علُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بش
 .المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

ي، في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالم 22ضمان حفظ ما نسبته   أستراليا
الل نظم ، من رخومساهمتها في الشعوبللتنوع البيولوجي  الرخاصةالكبيرة المناطق ذات األهمية بما في ذلك جميع  ورخصوصا
ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى تُنظم و

 .ناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاالقائمة على المناطق، ودمجها في الم
في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى  22ضمان حفظ ما نسبته حماية وحفظ جميع   بوتان

ة التنوع البيولوجي الرئيسيبما في ذلك جميع مناطق المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي  العالمي، ورخصوصا
ق المحمية المناط نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد فيومساهمتها في الشعوب، من رخالل 

في المائة من كل من النظم اإليكولوجية  32والتي تغطي ما ال يقل عن وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، 
 والتي تشمل إدارة وحفظ المناطق المحمية القائمة يالعالم الصعيدلمياه العذبة على النظم اإليكولوجية لوالبحرية و األرضية 

 .ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
المناطق األرضية والمناطق البحرية  قل منفي المائة على األ 22ما نسبته ضمان حفظ   المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

الشعوب، من و ومساهمتها فيالبيولوجي لكل من التنوع  للتنوععلى المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة 
بير تداالمناطق المحمية و بما في ذلك  وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد فيُتدار بشكل فعال ومنصف، تُنظم ورخالل نظم 

عطاء األولوية لشروط حفظ النظم اإليكولوجية للغابات الطبيعية، مع الموافقة األرخرى القائمة على المناطق،  الفعالةالحفظ  وا 
األصلية  الشعوب أقاليمالحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك على وجه الخصوص 

 .4-02، وفقا للمادة اتالمجتمعالتي تحفظها وأراضيها والمناطق 
، الوطنيفي المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى  22ضمان حفظ ما نسبته   البرازيل

 ل نظم، من رخالوخدمات النظم اإليكولوجية ومساهمتها في الشعوبورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي 
ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على 

 .المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق  ضي والمحيطاتاألرافي المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   شيلي

ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا 
الة األرخرى الفعوتدابير الحفظ  ، بما في ذلك المناطق المحمية بالكامل وبدرجة كبيرةومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية

 .القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
النظم اإليكولوجية األرضية  المناطق األرضية والمناطق البحريةفي المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   كولومبيا

على المستوى العالمي، ورخصوصا في المائة من النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية  32والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، و
شكل ، من رخالل نظم ُتدار بوخدمات النظم اإليكولوجية ومساهمتها في الشعوبالمناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي 
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ال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، فع
 .ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

المناطق األرضية ومناطق  ة والمناطق البحريةالمناطق األرضيفي المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   كوستاريكا
على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي المياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية 

لمناطق ابشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في وتُنظم ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار 
المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية 

 .األوسع نطاقا
في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى  22حفظ ما نسبته استعادة وضمان   كوت ديفوار

ي وخدمات النظم اإليكولوجية الت ومساهمتها في الشعوبمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي العال
ناطق ومتصلة بشكل جيد في الموبيولوجيا ، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا تقدمها إلى الشعوب

القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى 
 .األوسع نطاقا

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي،  22حفظ ما نسبته استعادة وضمان   إثيوبيا
يولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع الب

وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في 
 .المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

البحرية و والمناطقفي المائة على األقل من المناطق األرضية  22ضمان حفظ ما نسبته   والدول األعضاء فيه االتحاد األوروبي
تها في ومساهموخدمات النظم اإليكولوجية على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي 

 صفمنفعال و ُتدار بشكل شبكات  نظممن رخالل ]بشكل فعال [ فُتدار بشكل فعال ومنصشبكات  نظممن رخالل ]، الشعوب
وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية ]من خالل شبكات تدار بشكا فعال وُتنظم بشكل منصف[ ، [وجيد

رية األوسع لطبيعية البحوتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر ا
 .االعتراف بمساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إدارتها مع، نطاقا

 الشعوب وحقوق مصالح نص عن إضافة فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد يدعم، ذلك إلى باإلضافة  مالحظة
 .المحلية والمجتمعات األصلية

النظم اإليكولوجية  المناطق األرضية والمناطق البحريةفي المائة على األقل من  22ما نسبته بفعالية ضمان حفظ   فيجي
على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من  البحرية والبرية

حفظ الفعالة وتدابير البالكامل كل جيد في المناطق المحمية منصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشفعال و رخالل نظم ُتدار بشكل 
 .األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

، لعالميعلى المستوى افي المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية  22ضمان حفظ ما نسبته   غابون
ظ تدابير فعالة ومنصفة لحفورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل 

شكل ممثلة إيكولوجيا ومتصلة بنظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، و المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة القائمة على مناطق 
 ، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظرالحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطقفي المناطق المحمية وتدابير جيد 

 .الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي،  22ضمان حفظ ما نسبته   غواتيماال

اصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخ
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وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في 
ب مراعاة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعو  مع، المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

 .األصلية والمجتمعات المحلية، حسب االقتضاء
والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة  والمناطق البحريةفي المائة على األقل من المناطق األرضية  22ضمان حفظ ما نسبته   الهند

ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في  على المستوى العالمي،والمناطق البحرية والساحلية 
الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ 

 .طبيعية البحرية األوسع نطاقاالفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر ال
في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على  22ضمان حفظ ما نسبته   اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل 
فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على م ومستدا

 .المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
والمياه الداخلية والمناطق  رضية والمناطق البحريةالمناطق األفي المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   إسرائيل
على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل البحرية 

األرخرى القائمة  ةنظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعال
 .على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا  22ضمان حفظ ما نسبته   كينيا
لوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيو 

إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر 
 .جتماعية والبيئيةالضمانات اال وكفالة، الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

النظم اإليكولوجية األرضية  المناطق األرضية والمناطق البحريةفي المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   لبنان
 ،على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجيوالبحرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة 

ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة  ناطق التنوع البيولوجي الرئيسية،بما في ذلك م
إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر 

 .ع نطاقاالطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوس
في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي،  [22]ضمان حفظ ما نسبته   ماليزيا

ن موفقا للولويات والظروف الوطنية،  ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب،
وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى  رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف،

 .القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
ومناطق المياه الداخلية  ق البحريةوالمناطفي المائة على األقل من المناطق األرضية  [22]ضمان حفظ ما نسبته   المكسيك

وظائف و المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي تلك  على المستوى العالمي، ورخصوصاوالمناطق البحرية والساحلية 
في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة ومساهمة الطبيعة  ومساهمتهاالنظم اإليكولوجية والتنوع الثقافي 

دمجها في و وتعزيز إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، 
لية تديرها الشعوب األصبما في ذلك المناطق التي ، المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

 .والمجتمعات المحلية
 .األقواس المربعة الواردة حول القيمة العددية إلى حجز المكان )في انتظار مزيد من الدراسة( وليس الحذفتشير   مالحظة
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في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي،  22ضمان حفظ ما نسبته   نيوزيلندا
ي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوج

وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في 
 .ذموضع التنفي ليةحقوق الشعوب األص ، ووضعالمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

لى عوالنظم اإليكولوجية البحرية  والمناطق البحريةفي المائة على األقل من المناطق األرضية  22ضمان حفظ ما نسبته   باالو
ي الشعوب، ومساهمتها فووظائف النظم اإليكولوجية المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي 

ممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية ُتدار بشكل فعال ومنصف، و من رخالل نظم بشكل فعال ومنصف 
اظر الطبيعية ، ودمجها في المنالتي تحظر األنشطة التي تلحق الضرر بالبيئة وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق

االعتراف بالمناطق التي تحكمها تقليديا وجماعيا الشعوب وتأمين  ، وضماناألوسع نطاقااألرضية والمناظر الطبيعية البحرية 
 .في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة احقه واحترام، ةاألصلية والمجتمعات المحلي

صا العالمي، ورخصو  على المستوى [المناطق األرضية والمناطق البحرية]في المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   بيرو
المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة 
إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر 

 .لمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاالطبيعية األرضية وا
في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي،  22ضمان حفظ ما نسبته   السنغال

صف، بشكل فعال ومن ، من رخالل نظم ُتدارورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب
دا ممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على و رتها من خالل نظم وا 

، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية التي تحظر األنشطة التي تلحق الضرر بالبيئة المناطق
 .األوسع نطاقا

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى  02 22فظ ما نسبته ضمان ح  ياأفريقجنوب 
العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال 

ها دابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وت
 .في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

البرية ومناطق المياه العذبة والمناطق الساحلية والبحرية في المائة على األقل من المناطق  22ضمان حفظ ما نسبته   سويسرا
 المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجيمع التركيز على  ورخصوصاعلى المستوى العالمي،  البحريةاألرضية والمناطق 

ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية 
جها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع ، ودموتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق

 .نطاقا
النظم اإليكولوجية والنظم  المناطق األرضية والمناطق البحريةفي المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   أوغندا

 الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها فيعلى المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية اإليكولوجية للمياه العذبة 
الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ 

سب ح ، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاالفعالة األرخرى القائمة على المناطق
 .الظروف الوطنية

المناطق األرضية في المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي األراضي والمحيطات  والمناطق البحرية
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منصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في و وتُنظم بشكل وب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومساهمتها في الشع
المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية 

 .البحرية األوسع نطاقا
 الحكومات األخرى المقدمة من المقترحات

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية  22حفظ ما نسبته استعادة وضمان   الواليات المتحدة األمريكية
ظم ُتدار من رخالل ن ، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب،على المستوى العالمي
، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على بشكل فعال ومنصف

التركيز و  في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاوينبغي دمج هذه المناطق  ودمجهاالمناطق، 
 .جي ومساهماتها في الناسعلى المجاالت ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولو 

 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

في المائة على األقل من المناطق األرضية  22ضمان حفظ ما نسبته 0232بحلول عام   الشراكة الدولية لحماية الطيور
ة الرخاصة ذات األهمياألخرى المناطق ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية  والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا

 فييد ممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جُتدار بشكل فعال ومنصف، و للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم 
 لمناطق التي تحفظها المجتمعاتالمدارة بشكل فعال والمنظمة بشكل منصف وأراضي الشعوب األصلية وا المناطق المحميةمن 

وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع 
حافظ تاألراضي والمياه و  تُنظموباإلضافة إلى ذلك، ضمان االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي  نطاقا.

 .بشكل جماعي تأمينهابشكل مناسب و يها عل

جميع تدابير حفظ التنوع البيولوجي  ضمان تفعيل، 0232: بحلول عام ة التنوع البيولوجيالتحالف العالمي للغابات/اتفاقي
 تعزز حقوق وثقافات المجتمعات األصلية للمنظور الجنسانيطق من خالل حوكمة فعالة ومنصفة ومستجيبة االقائمة على المن

ة األساسيباب األس، بما في ذلك من خالل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، مما يساهم في معالجة فيهاوالمحلية التي تعيش 
 لة بشكلصمتإيكولوجيا و  ممثلةحدود الكوكب، من خالل نظم يكولوجية ضمن فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم اإلل

 تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة األراضي والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )ب( جيد من )أ(
 .محميةالمناطق ال طق، )ج(اعلى المن

لى األقل من في المائة ع 22ضمان حفظ ما نسبته   )نيابة عن الشباب( الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي
المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها 

بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير  وتُنظمفي الشعوب، من رخالل نظم ُتدار 
مع الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما رخرى القائمة على المناطق، الحفظ الفعالة األ

في ذلك من خالل االعتراف والدعم المناسبين للراضي واألقاليم والموارد الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 
 .ظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمنا

المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي نيابة عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية/جمعية األمم 
في المائة  22ضمان حفظ ما نسبته   األراضي والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةواتحاد األولى 

األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع  على
بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في  وتُنظمالبيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من رخالل نظم ُتدار 

ة مع الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب األصليرى القائمة على المناطق، المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخ
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والمجتمعات المحلية، بما في ذلك من خالل االعتراف والدعم المناسبين للراضي واألقاليم والموارد الجماعية للشعوب األصلية 
 .الطبيعية البحرية األوسع نطاقا ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر والمجتمعات المحلية،

في المائة على األقل من  22ضمان حفظ ما نسبته   (IUNCBD)شبكة الجامعة الدولية بشأن التنوع الثقافي والبيولوجي 
المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها 

الشعوب، من رخالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير في 
يكولوجية اإلالحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية 

 .يمكن أن تضمن التنفيذ التحويلي للهداف الثالثة لالتفاقية التي األوسع نطاقاوالثقافية والتعليمية 
في المائة على األقل من المناطق  22ضمان حفظ ما نسبته   (UCCLAN)شبكة خريجي قيادة الحفظ في جامعة كامبريدج 

متها في ي ومساهاألرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، ورخصوصا المناطق ذات األهمية الرخاصة للتنوع البيولوج
ُتدار بشكل فعال ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد ممولة تمويال كافيا وتحظى بالدعم والشعوب، من رخالل نظم 

في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األرخرى القائمة على المناطق، ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر 
 .وسع نطاقاالطبيعية البحرية األ

 4الهدف 

 النص األصلي

الل لألنواع البرية واألليفة، بما في ذلك من رخ والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع 
اة البرية أو يالحفظ رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والح

 .الحد منها

 النص المركب

مة[ مستداال[ غير النشطةنشطة الدارة اإل]أو  نشطة[[[ال]]] فعالةالاإلدارة إجراءات  ]]ضمان[[[ بشكل مستدام ]تنفيذ[ ]تنفيذ
كتشاف[ ]استعادة المواتية[ ] تعزيز[ ]]تمكين[[ تحقيق االبما في ذلك من خالل الحفظ خارج الموضع الطبيعي،[ ]للحفظ و  ]،

برية ال] [واألليفةبرية المحلية[ ]الألولوية[ ]لنواع ذات ]الحفظ و[ ]االسترداد[، ]والحفظ[ ]واالستعادة[ ]واالستخدام المستدام ل
جراء تدخالت عاجلة لمنع االنقراضمهددة[ ]األنواع ]، ال األنواع المهددة باالنقراض ، وتمكين استعادة وحفظ[ ]موائلها[ ]وا 

دارته وحماية الت وحفظ األنواع  تعافي منللتمكين ][ على مستويات تضمن إمكانات التكيف ورصدهنوع الجيني والحفاظ عليه وا 
التركيز على  لنواع معل] واألليفة[ البريةلألنواع ]]المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات األليفة لنباتات ل]*[  [التنوع الجينيو 

سيما تلك  الو األنواع،[ ] ]المستأنسة[[ ]المحلية[ ]جميع]األنواع[ ة والثقافية والبيئية وكذلك[ األهمية االجتماعية واالقتصادي
ك ]بما في ذل[ ]األولوية لتلك المعرضة لالنقراضالسابقة[ ]إعطاء  مقررات مؤتمر األطرافالمحددة في المرتبطة بالقطاعات 

خارج و الموقع بدعم من[ ] داخلفي المزرعة[ ]الحفظ و ]في الموقع،  [،الموقع رخارج]الموقع[  داخل[ ]الدعم [الحفظ ]من رخالل
[، ،بشأن الموارد الجينية معلومات التسلسل الرقميالموقع[ ]اإلجراءات[[[ ]التي تدمج عمليات  داخلالموقع[ ]و  خارج]و  [الموقع

لتفاعالت ]واإلدارة الفعالة ل[ ]اإلجراءات[ ]]]بشكل فعال[[ ]ومنصف[ ]بشكل مستدام[[ ]تقليل جينياالمستنفدة األنواع ]واستعادة 
 [الحد منهاو أ الحياة البريةو البشر  ]الصراعات بينلصراعات[ ]ضمان اإلدارة النشطة ل تجنب[من أجل  والحياة البرية البشربين 

 بشرالبين  بالصراعاتفي المائة.[ ]حول المناطق المحمية ومناطق الحفظ األخرى[ ]وتعويض المجتمعات المتأثرة  52]بنسبة 
طريق منع األنشطة التي تضر بالنظم اإليكولوجية والموائل وضمان الحقوق .[ ]عن نقل األمراضوالحياة البرية.[ ]و/أو 

لتعزيز [ ].لصالح كل من الحياة البرية والبشر.[ ]ستخدامواالالوصول المتعلقة بللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  المألوفة
في المائة  52بما في ذلك الوفيات البشرية بنسبة .[ ]مع مراعاة السياق المحلي والثقافي[ ]البشر والحياة البرية التعايش بين

 .[الحياة البرية أعداد قابلة للبقاء منمع الحفاظ على 
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ولوجي نوع البيمع مالحظة أن الرصد الفعال للتنوع الجيني يتطلب حال شامال في إطار الت  [ حاشية بعد "التنوع الجيني"*]
 الموارد الجينية.المتعلقة بالعالمي لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي 

ألغذية والزراعة وأقاربها البرية، والحفاظ على ألغراض ا األليفةضمان الحفظ واالستخدام المستدام للنواع المزروعة و  مكرر 4
 .الموقع الموقع وخارج داخلالتنوع الجيني من خالل الحفظ 

 األطراف المقدمة من المقترحات

نواع البرية لأل والتنوع الجينياألصلية وتنوعها ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   األرجنتين
ب الصراعات ياة البرية من أجل تجنواإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والح واألليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع،

 .بين البشر والحياة البرية أو الحد منها
ألغذية والزراعة وأقاربها البرية، غراض األ المستدام هاواستخدامواألليفة ألنواع المستأنسة امكرر ضمان حفظ  4

 .الموقع والحفاظ على التنوع الجيني من خالل الحفظ في الموقع وخارج

ي ذلك من لألنواع البرية واألليفة، بما ف والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   أرمينيا
، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين وداخل الموقع رخالل الحفظ رخارج الموقع

 .منهاالبشر والحياة البرية أو الحد 
ا في ذلك من لألنواع البرية واألليفة، بم والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   أستراليا
ن البشر تجنب الصراعات بيو ، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجلالحفظ رخارج الموقع إجراءات رخالل

 .أو الحد منهاو/أو نقل األمراض والحياة البرية 
لبرية واألليفة، لألنواع ا والتنوع الجينيتعافي وحفظ األنواع لتعزيز اكتشاف و الفعالة للتمكين منضمان إجراءات اإلدارة   بوتان

جل تجنب من ألة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية ، واإلدارة الفعاوداخل الموقع بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع
 .لتعزيز التعايش بين البشر والحياة البرية الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها

لألنواع  والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   متعددة القوميات(ال -بوليفيا )دولة 
واالستخدام المستدام والتطبيق المستدام للمعارف التقليدية الموقع، داخل  رخارجالبرية واألليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ 

لحياة البرية للتفاعالت بين البشر واوالمنصفة واإلدارة الفعالة  والمحلية من قبل الشعوب األصلية والمحلية المجتمعات والفالحون
عن طريق منع األنشطة التي تضر بالنظم اإليكولوجية ، ت بين البشر والحياة البرية أو الحد منهامن أجل تجنب الصراعا

 .ستخدامواالالوصول المتعلقة بللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  المألوفةوالموائل وضمان الحقوق 
لألنواع البرية  لوجيالبيو وتنوعها  والتنوعية واألليفة البر ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   البرازيل
، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات الحفظ رخارج الموقع من رخالل، بما في ذلك واألليفة

 .أو الحد منها بين البشر والحياة البريةوضمان اإلدارة النشطة للصراعات 
ذلك من  لألنواع البرية واألليفة، بما في والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   شيلي

، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين وداخل الموقع رخالل الحفظ رخارج الموقع
 .منهاالبشر والحياة البرية أو الحد 

واالستخدام  ة واألليفةالبرياألصلية لألنواع  والتنوع الجينياألنواع  وحفظضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي   كولومبيا
ن ، بما في ذلك مالمستدام للنواع ذات األولوية منها، وال سيما تلك المرتبطة بالقطاعات المحددة في مقررات مؤتمر األطراف

رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين داخل الموقع وفظ رخالل الح
 .البشر والحياة البرية أو الحد منها
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اتات للنب ينيوالتنوع الجوموائلها للتمكين من تعافي وحفظ األنواع  الفعالةالمستدامة إجراءات اإلدارة تنفيذ  ضمان  كوت ديفوار
ارج الموقع، رخداخل الموقع ولألنواع البرية واألليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات األليفة 

و أ بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة البريةوالحد من التفاعالت  واإلدارة الفعالة للتفاعالت
 .الحد منها

 ع الجينيوالتنو الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع أو ]النشطة وغير النشطة[ ]النشطة[ ضمان إجراءات اإلدارة   إثيوبيا
ا في ذلك من رخالل ، بمواألليفة التركيز على األهمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية وكذلك األنواعمع لألنواع البرية 
الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحفظ رخارج 

 .الحد منها
 تنوع الجينيوالتعافي وحفظ األنواع لتحقيق  للتمكين منضمان إجراءات اإلدارة الفعالة   االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

ة واستعادة األعداد المستنفدرخارج الموقع، داخل الموقع بدعم من حفظ ليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ لألنواع البرية واأل
 ،واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منهاجينيا، 

 .لصالح كل من الحياة البرية والبشر
ذلك من  لألنواع البرية واألليفة، بما في والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   غابون

بين  ، واإلدارة الفعالة للتفاعالتالرقمي بشأن الموارد الجينيةالتي تدمج عمليات معلومات التسلسل  رخالل الحفظ رخارج الموقع
 .تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها البشر والحياة البرية من أجل

ا في ذلك لألنواع البرية واألليفة، بم والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   غواتيماال
والحياة  أجل تجنب الصراعات بين البشر ، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية منمن رخالل الحفظ رخارج الموقع

 .البرية أو الحد منها
ة، بما في ذلك لألنواع البرية واألليف الجينيالتنوع تعزيز و ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   الهند

 لتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل، واإلدارة الفعالة لوالُنهج التي تتمحور حول الناس من رخالل الحفظ رخارج الموقع
 .تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها

واع البرية لألن والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل وداخل الموقع قعواألليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج المو 

 .تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها
ذلك من  لألنواع البرية واألليفة، بما في والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   كينيا

، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين وداخل الموقع رخالل الحفظ رخارج الموقع
 .في المائة 52بنسبة  البشر والحياة البرية أو الحد منها

رية واألليفة، بما لألنواع الب والتنوع الجينيالبرية المهددة تعافي األنواع حفظ وإجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من  تنفيذ  لبنان
في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر 

 .والحياة البرية أو الحد منها
بما واألليفة،  لألنواع البرية التنوع الجينياألنواع و وحفظ تعافي حفظ وة الفعالة للتمكين من إجراءات اإلدار ضمان تنفيذ   مالوي

دارة التفاعالت  في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت  بين البشر والحياة البرية من أجل تجنبوا 
 .لمناطق المحمية ومناطق الحفظ األخرىحول ا الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها



CBD/WG2020/3/5 

Page 70 
 

ة واألليفة، بما لألنواع البري والتنوع الجينيللتمكين من تعافي وحفظ األنواع والمستدامة ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة   المكسيك
ات بين البشر الصراع في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب

 .والحياة البرية أو الحد منها
ي ذلك من لألنواع البرية واألليفة، بما ف والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   ناميبيا

ين رية من أجل تجنب الصراعات ب، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البوداخل الموقع رخالل الحفظ رخارج الموقع
 .والحياة البرية البشربين  ات، وتعويض المجتمعات المتأثرة بالصراعالبشر والحياة البرية أو الحد منها

( مع مالحظة أن الرصد الفعال للتنوع الجيني يتطلب حال شامال في إطار 1  أدرخل حاشية بعد "التنوع الجيني"  مالحظة
 العالمي لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.التنوع البيولوجي 

، جميع األنواعل لألنواع البرية واألليفة والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   نيوزيلندا
ة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، واإلدار 

 .من األضرار التي تلحق بالبشر أو الحياة البرية منهاالبشر والحياة البرية أو الحد 
بما في ذلك من  ،لألنواع البرية واألليفة والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   النرويج

رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب داخل الموقع وفي المزرعة ورخالل الحفظ 
 .الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها

ألليفة، بما لألنواع البرية وا التنوع الجينيو ذات األولوية للتمكين من تعافي وحفظ األنواع  الفعالةضمان إجراءات اإلدارة   بيرو
رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب داخل الموقع وفي ذلك من رخالل الحفظ 

 .الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها
األنواع المهددة باالنقراض وحماية التنوع الجيني والحفاظ  تعافي وحفظ لتمكين الفعالة اإلدارة إجراءات ضمان  ياأفريقجنوب 

دارته   .على مستويات تضمن إمكانات التكيف ورصدهعليه وا 
في ذلك من  لألنواع البرية واألليفة، بما والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   سويسرا

، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة ]لموقعرخالل الحفظ رخارج ا
 .[البرية أو الحد منها

لألنواع البرية  الجيني والتنوع وتنوعها المهددة باالنقراضضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   أوغندا
، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل رخارج الموقعداخل الموقع وا في ذلك من رخالل الحفظ ، بمواألليفة

 .تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها
 قع،خالل الحفظ خارج المو  ، بما في ذلك منالفعالةضمان إجراءات اإلدارة   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

بما في  ،، مع إعطاء األولوية لتلك المعرضة لالنقراضلألنواع البرية واألليفة والتنوع الجينيللتمكين من تعافي وحفظ األنواع 
 واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشرذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، 

 .والحياة البرية أو الحد منها

 الحكومات األخرى المقدمة من المقترحات

البرية واألليفة،  لألنواع والتنوع الجينيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع   الواليات المتحدة األمريكية
دارتها ورصدها على مستويات تضمن  ج بما في ذلك من رخالل الحفظ رخار اإلمكانات التكيفية وحماية أعدادها والحفاظ عليها وا 

 .واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منهاالموقع، 
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 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

عها المهددة باالنقراض وتنو إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع ضمان   الشراكة الدولية لحماية الطيور
ر والحياة ، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البش، بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقعلألنواع البرية واألليفة الجيني والتنوع

 .أو الحد منهاالبرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية 
ة للحفاظ على حالة الحفظ المواتيضمان إجراءات اإلدارة الفعالة   معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

جراء تدخالت عاجلة لمنع االنقراض  ية واألليفة، بما لألنواع البر  التنوع الجينياألنواع و للتمكين من تعافي وحفظ للنواع البرية وا 
في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر 

 .والحياة البرية أو الحد منها
ءات مان إجرا  ضة(نيابة عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلي)المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي 

عم كل من الحفظ داإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع والتنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، بما في ذلك من رخالل 
رخارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين البشر والحياة داخل الموقع و
 منها. البرية أو الحد

   ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواعالشبكة الدولية للجامعات المعنية بالتنوع الثقافي والبيولوجي
البرية  واالستخدام المستدام للنواع واإلدارةوالتنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع، 

ين البشر تجنب الصراعات بو من أجلالفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية  لإلدارة ر االجتماعية واالقتصاديةوالتدابي
 .مع مراعاة السياق المحلي والثقافي، والحياة البرية أو الحد منها

اع البرية نواع والتنوع الجيني لألنو   ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األالصندوق العالمي للحياء البرية
ية والحياة البرية بما في ذلك الوفيات البشر  البشرالصراع بين  والحد من واألليفة، بما في ذلك من رخالل الحفظ رخارج الموقع،

 .الحياة البرية أعداد قابلة للبقاء منفي المائة مع الحفاظ على  52بنسبة 
 5الهدف 

 النص األصلي

 .وقانوني وآمن على صحة اإلنسان مستداماد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل ضمان أن يتم حص

 النص المركب

دارة أنواع النباتات والحيوانات البرية، مع التركيز على األنواع المهددة باالنقراض والمتوطنة،  نفاذ حماية وحفظ وا  ]تشريع وا 
دارة حصاد األنواع البرية واالتجار بها بشكل وضع ]ضمان ] ]اتخاذ تدابير لجعل[ وضمان[ آليات تنظيمية فعالة لتنظيم وا 
النسبة القانونية ألنواع الحياة البرية التي يتم االتجار بها يتم حصادها بشكل قانوني، [ ]مباشرالوغير  المباشر[ ]مستدام

 [اع المستهدفة وغير المستهدفة على حد سواءللنو [، ]]االستغالل كافة أشكال[ ]جمع[ ]الحصاد[ ]ومستدام، وقابل للتتبع
ك اإلدارة بما في ذل( )البحريةاألنواع المياه العذبة و أنواع البرية، و األنواع ]البرية[ ) [ األنواعكافة[ ]هاواسترخدام واالتجار بها]

كون استخدام األنواع مع مراعاة دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومصالحها وأن ي( ]المستدامة لمصايد األسماك
ل أي خطر على صحة البشر أو الحياة البرية ال تشك  و]مستدام[ ] [ومطبقمنظم بشكل فعال ][ ]وبيولوجيا[ إيكولوجيا[ ]البرية

أو الحيوانات األخرى، والقضاء على االستغالل التجاري غير المشروع للحياء البرية واالتجار بها )المحلية والدولية(، مما 
تطبيق نهج [، ]وضمن حدود إيكولوجية آمنة[ ]الظروف الستخدام فوائدها وتوفيرها للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةيهيئ 

هج القائمة ويطبق النُ [ ]المنصف[ ]المستدام العرفيواحترام القانون العرفي واالستخدام [، ]مشروع[، ]قانوني[ ]النظام اإليكولوجي
 [، وحيثما أمكن يقضي على، اآلثار الضارة على األنواع غير المستهدفة والنظم اإليكولوجيةعلى النظام اإليكولوجي، ويقلل
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 ومنظم ومطبق بشكل[ ]إلى أدنى حد ممكن ويحد من المخاطر التي تهدد األنواع المستهدفة وغير المستهدفة على حد سواء]
 بعر ضار ببقاء األنواع في البرية، وقانوني، وقابل للتتوغي[ ]فعال، ويتجنب اآلثار غير المباشرة على األنواع غير المستهدفة

منظمة ومطبقة بصورة فعالة، وال تشكل خطرا النتشار العوامل الممرضة إلى [ و]بناء على نهج متكامل للصحة( )المنصف)
صحة [ ]ةاإليكولوجي لنظمصحة البشر واألنواع البرية واعلى [ ]غير ضارة]آمنة[ ]و[ البشر، والحياة البرية، أو الحيوانات األخرى

وصحة الحيوان، وصحة الكوكب، ] [اإليكولوجيالنبات ]والحيوان[ ]والنظام ] اإليكولوجي]والحيوان والنبات والنظام  اإلنسان
وسالمة النظام اإليكولوجي، والوقاية من المخاطر الصحية ومخاطر األمراض الحيوانية المنشأ وتعزيز نهج الصحة الواحدة، 

كوكبنا [ ]يئةوالب[ ]ات والممارسات التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وصونهابتكار مع حفظ المعارف واالبالتوازي 
من خالل تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على مصايد األسماك والتصدي للطلب والعرض الخاصين بمنتجات الحياة [ ]وشعوبه

ومكافحة ] [ة االستخدامات والحقوق العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةمع مراعا[ ]البرية غير القانونية بشكل عاجل
التنفيذ  وأن يتم[ ]تعزيز نهج الصحة الواحدةو [ ]الطلب والعرض الخاصين بمنتجات الحياة البرية غير القانونية بشكل عاجل

الوصول غير المشروع إلى الموارد الجينية والمعارف التقليدية ونقلها، بما في ذلك  ومنع] [الواحدةمن خالل نهج الصحة 
]وأن يعمل كمحرك للتنمية المستدامة وحافز للحفظ، من خالل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  البيولوجية[القرصنة 

والحياة البرية بفعالية من أجل تجنب النزاعات بين ويدير التفاعالت بين اإلنسان [ ]عن هذا الحصاد والتجارة واالستخدام
والقضاء على جميع أشكال الحصاد والتجارة واالستخدام غير المستدامة وغير القانونية، [ ]اإلنسان والحياة البرية والحد منها

؛ وال طبقة بشكل فعالوم المحلية[ ]ومنظمةمع الحفاظ على االستخدام المستدام العرفي من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات 
من انتشار العوامل الممرضة؛ وتحترم  ، وال سيماتشكل أي خطر على صحة اإلنسان أو الحياة البرية أو الحيوانات األخرى

 .[القانون العرفي واالستخدام العرفي المستدام
 األطراف المقدمة من المقترحات

شكل ب بما في ذلك اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك، واسترخدامهاحصاد األنواع البرية واالتجار بها  تنظيمضمان   أستراليا
ة صحويحد من المخاطر التي تهدد األنواع المستهدفة وغير المستهدفة على حد سواء و وآمن ،وقانوني ،مستدامو  ،فعال

 .إلى أدنى حد ممكناإلنسان 

نفاذ تشريع   المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  دارة أنواع النباتات والحيوانات البرية، مع التركيز على حماية وحفظ وا  وا 
 األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها حصاد استغاللجميع عمليات أن تكون  األنواع المهددة باالنقراض والمتوطنة، وضمان

، برية أو الحيوانات األخرىشكل أي خطر على صحة البشر أو الحياة التال و  ،[صحة اإلنسان على وآمن بشكل قانوني مستدامة
 )المحلية والدولية(، مما يهيئ الظروف الستخدام واالتجار بها لحياء البريةلاالستغالل التجاري غير المشروع  والقضاء على

 .للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتوفيرها فوائدها

منع و  واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني وآمن على صحة اإلنسانضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها   البرازيل
 .والمعارف التقليدية ونقلها، بما في ذلك القرصنة البيولوجية الجينيةالوصول غير المشروع إلى الموارد 

، نسانإلوآمن على صحة ا ومنصف ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني  شيلي
 .وتعزيز نهج الصحة الواحدة

 ،ة اإلنسانوآمن على صح ومنصف ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني  كولومبيا
وسالمة النظام اإليكولوجي، والوقاية من المخاطر الصحية ومخاطر األمراض الحيوانية  ،وصحة الكوكب ،وصحة الحيوان

 ات والممارسات التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعاتبتكار المعارف واال حفظمع بالتوازي ، الصحة الواحدة نشأ وتعزيز نهجالم
 .وصونها المحلية
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على صحة  اوآمن اوقانوني احصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها مستدام ضمان أن يتم اتخاذ تدابير لجعل  كوت ديفوار
 .والنظام اإليكولوجي اإلنسان
وأن يتم  .وقانوني وآمن على صحة اإلنسانضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام   مصر

 نهج الصحة الواحدة. التنفيذ من خالل
 اإلنسان وآمن على صحة عومشرو  وقانونيضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام   إثيوبيا

 .والنبات والحيوان
نواع وأنواع المياه العذبة واأل األنواع البرية [كافة]حصاد  [كافة أشكال]تكون ضمان أن   االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 ة، وآمنيقانون اإليكولوجي[تطبيق نهج النظام مع ]، ]وضمن حدود إيكولوجية آمنة[ ةواالتجار بها واسترخدامها مستدام البحرية
ير غ والتجارة واالستخدام الحصاد أشكالالقضاء على جميع و ، والحيوان والنبات والنظام اإليكولوجيصحة اإلنسان على 

 .مع الحفاظ على االستخدام المستدام العرفي من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ة،وغير القانوني ةالمستدام
ار ببقاء وغير ض ،وقانوني مستدامواالتجار بها واسترخدامها بشكل  المتوحشة البريةاألنواع جمع  حصادن يتم ضمان أ  الغابون

 .والبيئة وآمن على صحة اإلنسان األنواع في البرية، وقانوني، وقابل للتتبع
مع  ،وآمن على صحة اإلنسان ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني  غواتيماال

 .مراعاة االستخدامات والحقوق العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ومكافحة  ،ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني وآمن على صحة اإلنسان  الهند

 .بشكل عاجلالقانونية منتجات الحياة البرية غير الخاصين بالطلب والعرض 
واع الحياة النسبة القانونية ألن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانونيضمان أن   إندونيسيا

 .وآمن على صحة اإلنسان وقابل للتتبع ،ومستدام ،البرية التي يتم االتجار بها يتم حصادها بشكل قانوني
بناء على  ،وقانوني ،ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام  اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

 .وشعوبهلكوكبنا وآمن  نهج متكامل للصحة
 :جامايكا
 2الرخيار 

 .على صحة اإلنسانضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني وآمن 
 3يار الرخ

 .حيوانوال ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني وآمن على صحة اإلنسان
 ،يايكولوجيا وبيولوجإة األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها مستدام حصاد تكون كافة أشكال استغاللضمان أن   لبنان
تشكل خطرا النتشار العوامل الممرضة إلى البشر، والحياة البرية، أو الحيوانات  فعالة، والومنظمة ومطبقة بصورة ة، وقانوني
 .على صحة اإلنسان ةوآمن األخرى

 بشكل ،األنواع البرية واسترخدامهاواالتجار ب على حد سواء، األنواع المستهدفة وغير المستهدفة ضمان أن يتم حصاد  المكسيك
 .ةواألنواع البرية والنظم اإليكولوجي، البشربصحة  وغير ضار وآمن ،عوقابل للتتب، مستدام وقانوني
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يعمل أن و  وقانوني وآمن على صحة اإلنسانضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام   ناميبيا
ة التجار و كمحرك للتنمية المستدامة وحافز للحفظ، من خالل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن هذا الحصاد 

 .واالستخدام
ال، ومنظم ومطبق بشكل فع ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني  نيوزيلندا

 .على صحة اإلنسان اآمن يكونأن و  اشرة على األنواع غير المستهدفة،ويتجنب اآلثار غير المب
 .صحة اإلنسان وآمن على وقابل للتتبع ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانوني  بيرو

يدير و  وقانوني وآمن على صحة اإلنسانضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام   سويسرا
  التفاعالت بين اإلنسان والحياة البرية بفعالية من أجل تجنب النزاعات بين اإلنسان والحياة البرية والحد منها.

لى بشكل مستدام وقانوني وآمن ع المباشر وغير المباشر واالتجار بها واسترخدامها ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية  تونغا
جات منتالخاصين بمن خالل تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على مصايد األسماك والتصدي للطلب والعرض  ة اإلنسانصح

 بشكل عاجل. الحياة البرية غير القانونية
تنظيم وضع آليات تنظيمية فعالة ل أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام وقانونيضمان   أوغندا
دارة وأن  ومصالحها مع مراعاة دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةحصاد األنواع البرية واالتجار بها بشكل مستدام  وا 
 .صحة اإلنسانا على آمن استخدام األنواع البريةيكون 

ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام   الشماليةيرلندا أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
آلثار ، ايقضي على يطبق الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي، ويقلل، وحيثما أمكنو  وآمن على صحة اإلنسانوقانوني 

 اإليكولوجية.والنظم  األنواع غير المستهدفةالضارة على 
 هدف مستقل جديد

هدف ب، وانتقالها مع التركيز بشكل خاص على مخاطر ظهور األمراض الحيوانية المنشأ الصحة الواحدة،هج تنفيذ نُ 
 .اإليكولوجية، والنظم واألليفةتجنب أو تقليل المخاطر على صحة البشر، واألنواع البرية 

 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

ا ألنواع البرية واالتجار بها واسترخدامهلحصاد  أي يتمضمان أن   ات الفطريةهاجرة من الحيوانعاهدة المحافظة على األنواع المم
ألنواع ا صحة اإلنسانوأن يكون آمنا على  منظم على مستويات مستدامة بيئيا مستدام وقانوني وآمن على صحة اإلنسان بشكل

 المستهدفة وغير المستهدفة على حد سواء.
 جياإيكولو  األنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها بشكل مستدام استغالل حصادضمان أن يتم  :الفيلةة مبادرة حماية مؤسس

 والحيوان.  وقانوني وآمن على صحة اإلنسان
 هدف إضافي جديد

ا وتنفيذه ةاألطر القانونية المناسب ووجودفي المائة على األقل،  X ضمان الحد من االتجار غير المشروع باألحياء البرية بنسبة
 .تهباألحياء البرية ومكافح المشروعلتنظيم تجارة األحياء البرية بصرامة ومنع االتجار غير  بفعالية

ضمان أن يتم حصاد األنواع البرية واالتجار بها   )نيابة عن الشباب( الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي
 صحة اإلنسان وآمن على ،ويحترم االستخدام العرفي المستدام، وقانوني ،وبيولوجيا وثقافياإيكولوجيا  واسترخدامها بشكل مستدام

 والنظام اإليكولوجي.
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ضمان أن يتم  :(المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي )نيابة عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
وآمن  ،ويحترم القانون العرفي واالستخدام المستدام العرفي، مها بشكل مستدام وقانونيحصاد األنواع البرية واالتجار بها واسترخدا

 .على صحة اإلنسان
 دامةمستاألنواع البرية واالتجار بها واسترخدامها  يتم حصاد استغالل تكون كافة أشكال أن ضمان  مجتمع حفظ األحياء البرية

ان شكل أي خطر على صحة اإلنست الو بشكل فعال؛  ومنظمة ومطبقة ،اإلنسانوآمن على صحة  ةوقانوني، إيكولوجيا وبيولوجيا
حترم القانون العرفي واالستخدام العرفي تمن انتشار العوامل الممرضة؛ و  ، وال سيماأو الحياة البرية أو الحيوانات األخرى

 .المستدام

 6الهدف 

 النص األصلي

ومراقبة  في المائة على األقل، 52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، 
المواقع ية و األنواع ذات األولو  مع التركيز علىأو تقليلها،  آثارهالقضاء على يها من أجل ااألنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل

 .ذات األولوية

 النص المركب

سناد األولوية للنواع الغريبة الغازية، وتقييم 0232أ( ]بحلول عام )6] ، وضع األطر القانونية والتنظيمية والقدرات لتحديد وا 
مخاطرها، واإلدارة الفعالة[ ]تشريع وتنفيذ تدابير لتعزيز وتقوية مراقبة ورصد والقضاء على األنواع الغازية، حسب االقتضاء[ 

دارةتحديد  [ إسناد األولوية] ]الغازية[، األنواع الغريبة[ ]من أجل[ واستقرار[ ]إدرخال]ومعدالت[ ] المسارات[ كافة]]األولوية[  وا 
إدخال واستقرار كافة األنواع قدر اإلمكان ]مخاطر اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي من عمليات اإلدخال الجديدة[ ] ]منع[

تشار وان[ استقرار [،القائم على المسار ها واستقرارهامعدل إدرخال] لرخفضذلك، في خالف ،[ ]و الغريبة الغازية ذات األولوية
وآثارها على التنوع البيولوجي والقطاعات  تغطيتها[ ]غازية تصبحالتي يحتمل أن أو  معروفةال]األنواع الغريبة األخرى ]

حيثما تتوافر البيانات، وتوسيع نطاق المعرفة ذات الصلة بشأن معدالت ، [ في المائة على األقل[52]بنسبة ]،[ االقتصادية
 إدخال األنواع الغريبة الغازية وتوطيدها، وال سيما في البلدان النامية 

أنشطة[ ] [المستقرة] ]األنواع الغريبة الغازية[[ مراقبة]أو  [ ]أو[ ]القضاء على[المراقبة]تنفيذ ومنع وتحديد ال( من خالل )ب6
 آثارها [من أجل القضاء على آثارها أو تقليلها]]،[ بما في ذلك ضمن األنشطة التي تطورها القطاعات اإلنتاجية]القضاء على[ ]

]بنسبة  [األصلي[ ]على صحة اإلنسان والحيوان وسالمة النظم اإليكولوجية[ ]على التنوع البيولوجي االجتماعية واالقتصادية
]مع اهتمام خاص[ التركيز على[ مع ][، في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية Xي ]ففي المائة على األقل[ ] 52]

المواقع ]و [ األعلى[ ]الغريبة الغازية[ ]ذات اإلمكانات الغازية األصلية] ]ذات األولوية]المهددة باالنقراض والضعيفة[  باألنواع
وزيادة الجهود للكشف المبكر واالستجابة السريعة، والتعاون الدولي ]مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية[، ]ذات األولوية[ 

مع مراعاة السياق االجتماعي واإليكولوجي ، ]وفقا للظروف الوطنية[ ]لتعزيز القدرات والتكنولوجيا من أجل تحديد األنواع
 مع التركيز بشكل خاص[ ]السياقات االجتماعية واإليكولوجية المحلية مراعاةمع [ ]المحلي والظروف الوطنية لجميع األطراف

]مع التركيز  [على القضاء على األنواع الغريبة الغازية في النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، بما في ذلك الجزر المحيطية
ها اع الغريبة الغازية واستراتيجيات مراقبتية جديدة لتعزيز إدارة األنو ابتكار ودعم تطوير أدوات حفظ بشكل خاص على الجزر[ 

 (*) .القائمة

في حاالت  ما، وال سيتحديد األنواع الغريبة الغازية يمكن أن يساعد بشكل كبير فيأن استرخدام تشفير الحمض النووي  باإلشارة إلى (*)
 الرقمي تسلسللا فيها معلوماتير الحمض النووي تشفيستدعي إلى حد كبير، والتي  األصلية األنواعاألنواع الغريبة الغازية التي تشبه 
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ع الناشئة لتنوع البيولوجي للحصول على المنافر العالمي لطااإلالموارد الجينية، وأن هذا الهدف سيستفيد بالتالي من حل شامل في ب الرخاصة
 .عن استرخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وتقاسمها

 األطراف منالمقدمة  المقترحات

في المائة  52]بنسبة ها واستقرارها معدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، تحديد و  األرجنتين
 تركيز علىمع اللقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل امراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء علو  تحديدو  ،على األقل[

 .المواقع ذات األولويةذات األولوية و األنواع 
الغازية، حسب  األنواع والقضاء علىتشريع وتنفيذ تدابير لتعزيز وتقوية مراقبة ورصد   المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 ئة على األقل،في الما 52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،  االقتضاء
ات األولوية األنواع ذ مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، ا أجلمن  يهاومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل

 .المواقع ذات األولويةو 

في المائة على  52بنسبة ها واستقرارها معدل إدرخال ومنع أو رخفضالغريبة الغازية،  األنواعإدارة مسارات إدرخال تحديد و  البرازيل
وتوسيع نطاق المعرفة ذات الصلة بشأن معدالت إدخال األنواع الغريبة الغازية وتوطيدها، وال ، حيثما تتوافر البيانات األقل،

كيز ع التر ملقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل ،سيما في البلدان النامية
 األنواع الغريبة الغازية في النظم القضاء علىمع التركيز بشكل خاص على  المواقع ذات األولويةاألنواع ذات األولوية و  على

 .اإليكولوجية البحرية والساحلية، بما في ذلك الجزر المحيطية

في  52] نال تقل ع ها واستقرارها بنسبةمعدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، تحديد و  شيلي
ألنواع ذات ا مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل ،المائة[

 .المواقع ذات األولويةاألولوية و 
 52] قل عنال ت ها واستقرارها بنسبةمعدل إدرخال رخفضو أوومنع إدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، و تحديد  كولومبيا

من  ،بما في ذلك ضمن األنشطة التي تطورها القطاعات اإلنتاجية، يهاومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل ،في المائة[
ع ذات األنوا ع التركيز علىم اإليكولوجي،على صحة اإلنسان والحيوان وسالمة النظام  لقضاء على آثارها أو تقليلهاأجل ا

 .وفقا للظروف الوطنية، المواقع ذات األولويةو  األعلىذات اإلمكانات الغازية  األولوية
في المائة على  52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضالغازية،  الغريبة  إدارة مسارات إدرخال األنواع كوت ديفوار

مع ، ليلهاأو تق االجتماعية واالقتصادية آثارهاو  لقضاء علىمن أجل ا يهاأو القضاء علومراقبة األنواع الغريبة الغازية  األقل،
 .المواقع ذات األولويةاألنواع ذات األولوية و  التركيز على

 نتشارهاوا، واستقرارها ،هاإدرخال معدل ومنع أو رخفض، واستقرارها الغازية الغريبةإدارة مسارات إدرخال األنواع و تحديد  إكوادور
 لقضاء على آثارها أومن أجل اأو القضاء  المراقبة وأ األنواع الغريبة الغازية منعالمن خالل  في المائة على األقل، 52بنسبة 

 .المواقع ذات األولويةاألنواع ذات األولوية و  مع التركيز علىتقليلها، 

 [52] عن ال تقل ها واستقرارها بنسبةمعدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، و تحديد  إثيوبيا
نسبة ال تقل عن ب آثارها أو تقليلها،و  تغطيتها لقضاء علىيها من أجل اعل القضاءومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو  في المائة،

 .المواقع ذات األولويةع ذات األولوية و األنوا مع التركيز على في المائة 75
 سارالقائم على الم ها واستقرارهامعدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، تحديد و  إندونيسيا

ع ملقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل ،في المائة على األقل 52سبة بن
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ية المحلي والظروف الوطن واإليكولوجيمع مراعاة السياق االجتماعي ، األولوية ذاتالمواقع األنواع ذات األولوية و  التركيز على
 .لجميع األطراف

 :طلبت تقسيم الهدف على النحو التالي  جامايكا

 في المائة [X] 52إدرخالها واستقرارها بنسبة  معدل، ومنع أو رخفض الغازية الغريبةمسارات إدرخال األنواع )أ( إدارة 6
 .على األقل

األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عليها من أجل القضاء على آثارها أو تقليلها، مع التركيز على األنواع  مراقبة)ب( 6
 .ذات األولوية والمواقع ذات األولوية

 إدخال ومنع، الغازيةدرخال األنواع الغريبة إل [األولويةذات ] مساراتال [كافة] إدارة  التحاد األوروبي والدول األعضاء فيها
ة أو معروفال]األنواع الغريبة األخرى  واستقرار معدل إدرخال رخفضو أو واستقرار كافة األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية،

ن م مراقبتهاأو األنواع الغريبة الغازية والقضاء على  ومراقبة على األقل، المائةفي  52بنسبة  [غازية تصبحالتي يحتمل أن 
ذات المواقع و  ذات األولوية األصلية األنواع مع التركيز علىأو تقليلها،  األصليعلى التنوع البيولوجي  لقضاء على آثارهاأجل ا

 األولوية.

رارها ها واستقمعدل إدرخال ومنع أو رخفض، ماومعدالته األنواع الغريبة الغازية واستقرار إدارة مسارات إدرخالو تحديد  المكسيك
لقضاء ل امن أج يهاأو القضاء عل األنواع الغريبة الغازية على لقضاءمراقبة اتنفيذ أنشطة لو  في المائة على األقل، 52بنسبة 

 .ت األولويةالمواقع ذاو  والضعيفةالمهددة باالنقراض ذات األولوية  باألنواع مع اهتمام خاص مع التركيزعلى آثارها أو تقليلها، 
 .  تشير األقواس المربعة الواردة حول القيمة العددية إلى حجز المكان )في انتظار مزيد من الدراسة( وليس الحذف  مالحظة

يمكن أن يساعد بشكل أن استخدام تشفير الحمض النووي  إلى باإلشارة( 1)  إدراج حاشية سفلية في نهاية الهدف  ناميبيا
لى حد كبير، إ األصليةفي حاالت األنواع الغريبة الغازية التي تشبه األنواع  ، وال سيماتحديد األنواع الغريبة الغازية كبير في
يد الموارد الجينية، وأن هذا الهدف سيستفب الخاصة الرقمي تسلسلال فيها معلوماتتشفير الحمض النووي يستدعي والتي 

لتنوع البيولوجي للحصول على المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل العالمي لر طااإلبالتالي من حل شامل في 
 .الرقمي بشأن الموارد الجينية وتقاسمها

تنوع مخاطر اآلثار السلبية على ال ها واستقرارهامعدل إدرخال رخفضمنع أو و إدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   النرويج
أو القضاء  المستقرة ومراقبة األنواع الغريبة الغازية في المائة على األقل، 52 بنسبة عمليات اإلدخال الجديدةالبيولوجي من 

 .المواقع ذات األولويةاألنواع ذات األولوية و  مع التركيز على، لقضاء على آثارها أو تقليلهامن أجل ايها عل
في المائة  52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضبة الغازية، إدارة مسارات إدرخال األنواع الغريتحديد و  نيوزيلندا

األنواع  مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل االغازية أو القضاء عل الغريبةومراقبة األنواع  على األقل،
 مع التركيز بشكل خاص على الجزر.، المواقع ذات األولويةذات األولوية و 

في المائة على  52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية، تحديد و  وبير 
المهددة ألنواع ا مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اأو القضاء عل الغازيةومراقبة األنواع الغريبة  األقل،

 .المواقع ذات األولويةذات األولوية و  باالنقراض والضعيفة

 ،في المائة على األقل[ 52]بنسبة ها واستقرارها معدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   سويسرا
األنواع ذات  ركيز علىمع التلقضاء على آثارها أو تقليلها، من أجل ا مراقبتهاالغازية أو  الغريبةاألنواع والقضاء على  ومراقبة

 .المواقع ذات األولويةاألولوية و 
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ا على التنوع وآثاره تغطيتها ها واستقرارهامعدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   جنوب أفريقيا
يها من أجل الغريبة الغازية أو القضاء علومراقبة األنواع  في المائة على األقل، 52بنسبة ، البيولوجي والقطاعات االقتصادية

رئيسية، ومناطق التنوع البيولوجي ال المواقع ذات األولويةو األنواع ذات األولوية  على التركيزمع ، لقضاء على آثارها أو تقليلهاا
 .نواعتحديد األ جل من أزيادة الجهود للكشف المبكر واالستجابة السريعة، والتعاون الدولي لتعزيز القدرات والتكنولوجيا و 

سناد األولويةاألطر القانونية والتنظيمية والقدرات لتحديد  وضع، 0232بحلول عام   أوغندا ييم لنواع الغريبة الغازية، وتقل وا 
دارة مخاطرها، واإلدارة الفعالة في  52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضاألنواع الغريبة الغازية،  هاإدرخال مساراتل وا 

 كيز علىمع التر لقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل المائة على األقل،
ا تنوعهالقضاء عليها من أجل القضاء على األنواع ذات األولوية أو  ولمراقبة المواقع ذات األولويةاألنواع ذات األولوية و 
[، مع التركيز على مناطق التنوع البيولوجي في المائة 52جتماعية واالقتصادية بنسبة ال تقل عن ]البيولوجي وآثارها اال

 .الرئيسية

 هاإدرخال معدل ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   الشماليةيرلندا أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
لقضاء على آثارها أو يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل األقل، علىفي المائة  52استقرارها بنسبة و 

مواقع الو ذات األولوية  الغريبة الغازية األنواع مع التركيز على، من المواقع ذات األولوية على األقل [في المائة X] في تقليلها
 .ذات األولوية

 الحكومات األخرى المقدمة من المقترحات

ل من خال  ها واستقرارهامعدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   الواليات المتحدة األمريكية
ومراقبة األنواع الغريبة  ،في المائة على األقل 52بنسبة  التوجيهات، والمعايير، والقواعد القائمة التي وضعتها المنظمات الدولية

 .ألولويةالمواقع ذات ااألنواع ذات األولوية و  مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل االغازية أو القضاء عل

 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

منع أو و إدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   شباب()نيابة عن ال الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي
قضاء ليها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل في المائة على األقل، 52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال رخفض

وجية مع مراعاة السياقات االجتماعية واإليكول ويةالمواقع ذات األولاألنواع ذات األولوية و  مع التركيز علىعلى آثارها أو تقليلها، 
 المحلية.

في المائة على  52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال ومنع أو رخفضإدارة مسارات إدرخال األنواع الغريبة الغازية،   حفظ الجزر
ألنواع ذات ا مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل األقل،

جديدة لتعزيز إدارة األنواع الغريبة الغازية واستراتيجيات  يةابتكار  حفظودعم تطوير أدوات ، المواقع ذات األولويةاألولوية و 
 .مراقبتها القائمة

يالء األولوية قدرة اإلمكان بة الغازية، إدارة مسارات إدرخال األنواع الغري  الصندوق العالمي للحياء البرية في و  أو ،منعللوا 
ا يهومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل في المائة على األقل، 52ها واستقرارها بنسبة معدل إدرخال رخفض، لخالف ذلك
 .ت األولويةالمواقع ذااألنواع ذات األولوية و  مع التركيز على، تقليلهالقضاء على آثارها أو من أجل ا
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 7الهدف 

 النص األصلي
إلنسان، االحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 

في البيئة إلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل، والقضاء  المفقودةبما في ذلك رخفض المغذيات 
 .على تصريف النفايات البالستيكية

 النص المركب

، ]من جميع المصادر[ ]بما في ذلك الضوء والضوضاء[ بما في ذلك الضوضاء والضوء، التلوث وترسباتانبعاثات  الحد منمنع 
لة أو مؤذية عطمُ  لى مستويات غيرإ[ ]بما في ذلك المغذيات ومبيدات اآلفات المفقودة في البيئة[ ]الضار وتقليل أو منع األثر]
]]و[  وجي]وظائف[ النظام اإليكولالنظم البيئية/خدمات  ]و[[، بما في ذلك التنوع البيولوجي للتربة ضارة بالتنوع البيولوجي أو
عاب واستي[ ]النظم اإليكولوجية ذات األولوية أو المواقع ذات األهمية القصوىال سيما في تلك والحيوان[ ] اإلنسان صحةأو 

بمقدار  رخفض ]بما في ذلك[ عن طريق[[ مع مراعاة اآلثار التراكمية والتفاعلية[ ]الخارجية وعواملها تأثيرات األنشطة البشرية
و[ فات ومبيدات اآل الكيماويةكمية المواد  رخفض[ ]األضرار التي تسببها[ ]حيثما كان ذلك مناسبا[ ]المفرطة[ ]خفض] النصف

 ى األقل[]بنسبة ]النصف علمنتجات الصحة النباتية البيئية  [البيئة ]في]التي تدخل[ ]مبيدات اآلفات[  ]المفقودة[ المغذيات
ي مناطق ف[ ]اآلفاتمبيدات استخدام  وتقليل، منها والتخلص التدريجي األشد ضررا الكيماويةوالمواد  مبيدات اآلفاتتحديد ]

 استخدام] [الُنهج الزراعية اإليكولوجية والقضاء على استخدام المبيدات الحيوية باستخدام[ ]و[ ]المفرطةالمياه ذات المغذيات 
لمخاطر[ ] ا ]مبيدات اآلفات[ ]استخدام[ ]انبعاثات[ الحيوية، وال سيما مبيداتالو [ ]بمقدار الثلثين على األقلمبيدات اآلفات 

التلوث  واتخاذ خطوات لتقليل] الثلثين[] [X] على األقل[ إلى أدنى حد ممكن]بما في ذلك من خالل اإلدارة المتكاملة لآلفات[ ]
وضاء الضعن  الناتجالتلوث لتقليل مخاطر  هامةواتخاذ خطوات [ ]إلى أدنى حد ممكن والرصاص والضوءالضوضاء  الناتج عن

بما في ذلك التخلص التدريجي من مبيدات [ ]إلى أدنى حد ممكن والضوء بالضوضاءالتلوث  لتقليلت واتخاذ خطوا[ ءوالضو 
التلوث وتقليل [ ]الخطرةوالضرر الناجم عن استخدام المواد الكيماوية [ ]0232الخطورة في الزراعة بحلول عام  عاليةاآلفات 

[ إلقاء[ ]اوالحقبشكل كبير[ ]اإلضافي[ ]اإلنتاج  خفض] و]القضاء على[[ الضارة بالبيئة وتقليل الكيماويةالناجم عن المواد 
وتعزيز ] ]التلوث[ ]في البيئة[ النفايات[]باإلضافة إلى تقليل[ ] البالستيك [ذات االستخدام الواحد]أو االنبعاث[ ] ]التصريف[

[ ]من بين إجراءات أخرى[ من بين أمور أخرىإعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها في إطار استراتيجيات االقتصاد الدائري، 
 تكنولوجياتوالخالل اتخاذ تدابير وقائية وقسرية، وتطوير االقتصاد الدائري وتعزيز أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة من ]

من الملوثات[  ]وغيرها [في البيئةالبلدية والصناعية والزراعية غير المعالجة  المجاري[ ]والنفايات اإللكترونية[ ]ومياه الخضراء
ة على تجنب اآلثار السلبيبهدف جهود التخفيف صالح لتمكين إدارة ورصد استخدام مبيدات اآلفات ل آليات]ووضع ]تدابير[ 
زالة[ ]وغيرها من الملوثات[ ]في البيئة[ ]التنوع البيولوجي  [ ]التلوث[البالستيك المتسرب في البيئة وا 

 األطراف المقدمة من المقترحات

المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة  جميعالحد من التلوث من   األرجنتين
لنصف على إلى ا ومنتجات الصحة النباتية، المغذيات المفقودة في البيئة األضرار التي تسببها اإلنسان، بما في ذلك رخفض

 .النفايات البالستيكيةو ثين على األقل، والقضاء على تصريفاألقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثل

ووظائف  بالتنوع البيولوجي إلى مستويات غير ضارة وتقليل أو منع األثر الضار ،المصادرالحد من التلوث من جميع   أستراليا
دات اآلفات ومبياإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، النظم اإليكولوجية وصحة 
في  لبالستيكيةتصريف النفايات االضارة بالبيئة وتقليل  الكيماويةالتلوث الناجم عن المواد وتقليل ، بمقدار الثلثين على األقل

 .تدريجيا والقضاء عليهالبيئة 
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، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة المصادرتلوث من جميع الحد من ال  البرازيل
ومبيدات  بيربشكل ك ،حيثما كان ذلك مناسبا، إلى النصف على األقلاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة 

والقضاء على تصريف النفايات ، تخدام المواد الكيماوية الخطرةوالضرر الناجم عن اس، اآلفات بمقدار الثلثين على األقل
 .البالستيكية

النظم و التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي منالحد   المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
ل، المفقودة في البيئة إلى النصف على األقاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات وظائف النظم اإليكولوجية وصحة /البيئية

اعة بحلول الخطورة في الزر  عاليةبما في ذلك التخلص التدريجي من مبيدات اآلفات  ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل،
 .والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية ،0232عام 
غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة ، إلى مستويات المصادرالحد من التلوث من جميع   شيلي

بمقدار  إلى أدنى حد ممكن على األقل، ومبيدات اآلفات]النصف[ اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى 
الحد من التلوث  باإلضافة إلى، الحقا وتصريفها ذات االستخدام الواحد البالستيكية المواد إنتاج ، والقضاء علىالثلثين على األقل

 .األخرىالبالستيكية  المواد النفايات من
الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة   كولومبيا
 بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف ،الخارجية وعواملها تأثيرات األنشطة البشريةواستيعاب اإلنسان، 

 الثلثين  [X]بمقدار بما في ذلك من خالل اإلدارة المتكاملة لآلفات، اآلفات مبيدات الحيوية، وال سيما مبيداتالو على األقل، 
يجيات ويرها في إطار استراتوتعزيز إعادة استخدامها و/أو إعادة تد على األقل، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية

 .االقتصاد الدائري، من بين أمور أخرى
 أو و، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية المصادرالحد من التلوث من جميع   كوستاريكا

قدار مبيدات اآلفات بم استخدامرخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، وو  بما في ذلكاإلنسان، صحة 
 . من بين إجراءات أخرى، النفايات البالستيكية إلقاء تصريفالثلثين على األقل، والقضاء على 

الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة   كوت ديفوار
ك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على ، بما في ذلوالحيوان اإلنسان

من خالل اتخاذ تدابير وقائية وقسرية، وتطوير االقتصاد الدائري وتعزيز  البالستيكيةاألقل، والقضاء على تصريف النفايات 
 .اءالخضر  والتكنولوجياتأنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة 

الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة   كوبا
بما في ذلك رخفض المغذيات  ،في تلك النظم اإليكولوجية ذات األولوية أو المواقع ذات األهمية القصوى ، وال سيمااإلنسان

 .ستيكيةبمقدار الثلثين على األقل، والقضاء على تصريف النفايات البال اآلفاتألقل، ومبيدات المفقودة في البيئة إلى النصف على ا
لنظم ا وخدمات ووظائف، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي من جميع المصادر منهالحد و التلوث منع  اإلكوادور

بيئة المغذيات المفقودة في الومبيدات اآلفات و الكيماويةكمية المواد  رخفضمن رخالل  بما في ذلكاإلنسان، اإليكولوجية وصحة 
 .، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكيةإلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل

جية وصحة و الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكول  إثيوبيا
اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل، 

 .واإللكترونية والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية
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 من جميع ك الضوضاء والضوء،بما في ذل، التلوث وترسباتانبعاثات  الحد من  االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
راكمية مع مراعاة اآلثار الت اإلنسان،المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 

بيدات اآلفات م ]استخدام[ ]انبعاثات[على األقل، و]النصف[  بمقدارالمفقودة في البيئة  المغذياتبما في ذلك رخفض  والتفاعلية،
 .على األقل]الثلثين[ بمقدار 

من  جهود أكبر، بما في ذلك حاجة إلى بذل هنالك  يتفق االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه على أنه ال تزال مالحظة
 عنصرادعم بقوة يفي نهاية المطاف؛ و  والقضاء عليهورخفضه  ،والملوثات األرخرى البالستيكية بالموادمنع تلوث البيئة  أجل

 .من النفايات البالستيكية في هذا الهدف بدالالتلوث البالستيكي  يرخص مستهدفا فيما
الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة   إندونيسيا

لى األقل، بمقدار الثلثين ع ومبيدات اآلفات، ف على األقلفي البيئة إلى النصالمفقودة  المغذياتاإلنسان، بما في ذلك رخفض 
 .]في البيئة[ والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية

الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم   اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار  فياإلنسان، بما اإليكولوجية وصحة 

ر المعالجة في والصناعية والزراعية غي ،البلدية المجاريومياه  الثلثين على األقل، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية
 .البيئة
ت غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة المصادر، إلى مستويا جميعالحد من التلوث من   اليابان

، لمفرطةافي مناطق المياه ذات المغذيات  إلى النصف على األقلاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة 
 .كيةالبالستي والتصريف اإلضافي للنفايات والقضاء على، بمقدار الثلثين على األقلومبيدات اآلفات 

غير  إلى مستويات ،بما في ذلك المغذيات ومبيدات اآلفات المفقودة في البيئة الحد من التلوث من جميع المصادر،  ماليزيا
نصف بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى الاإلنسان، ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 

 .والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية اآلفات بمقدار الثلثين على األقل،على األقل، ومبيدات 
إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي  بما في ذلك الضوء والضوضاء، الحد من التلوث من جميع المصادر،  ناميبيا

والقضاء  ،إلى النصف على األقلاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة  وصحةووظائف النظم اإليكولوجية 
والقضاء على  ،ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل الُنهج الزراعية اإليكولوجية على استخدام المبيدات الحيوية باستخدام

 .تصريف النفايات البالستيكية
 أو وجميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية  الحد من التلوث من  نيوزيلندا
اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على صحة 
 .والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية، ممكن إلى أدنى حد والضوء بالضوضاءالتلوث  لتقليلواتخاذ خطوات األقل، 
الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة   النرويج

ن على األقل، الثلثي، ومبيدات اآلفات بمقدار إلى النصف على األقلالمفقودة في البيئة  المغذياتاإلنسان، بما في ذلك رخفض 
 .والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية

الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة   بيرو
ثين على فات بمقدار الثلمبيدات اآل ومخاطراإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، 

 وغيرها من الملوثات.، البالستيكية النفاياتاألقل، والقضاء على تصريف 
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الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية   جمهورية كوريا
 الثلثينقدار ]بمومبيدات اآلفات  ]بمقدار النصف على األقل،[ة المغذيات المفقودة في البيئ رخفضاإلنسان، بما في ذلك وصحة 

 .، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكيةعلى األقل[
من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية  التلوثالحد من   فريقياأجنوب 
لى تصريف ، والقضاء عإلى النصف على األقل بمقدار النصف ات المفقودة في البيئةاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيوصحة 

تجنب هدف بجهود التخفيف صالح لتمكين إدارة ورصد استخدام مبيدات اآلفات ل آليات تدابير ، ووضعالنفايات البالستيكية
 .اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي

، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة المصادرالحد من التلوث من جميع   سويسرا
ن على مبيدات اآلفات بمقدار الثلثي ومخاطر، إلى النصف على األقلاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة 

 .األقل، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية
التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع  منالحد   يرلندا الشماليةأريطانيا العظمى و المملكة المتحدة لب

إلى البيئة ي ف التي تدخل المفقودة المفرطة ، بما في ذلك رخفض المغذياتاإلنسانوصحة البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية 
مبيدات م استخدا وتقليل، منها والتخلص التدريجي األشد ضررا الكيماويةوالمواد  مبيدات اآلفاتتحديد و، النصف على األقل

 .ئةفي البي تصريف النفايات البالستيكية بشكل كبير من القضاء والتقليل، بمقدار الثلثين على األقل اآلفات
 الحكومات األخرى المقدمة من المقترحات

إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم مصادر، الحد من التلوث من جميع ال  الواليات المتحدة األمريكية
قودة المف من المناطق الحضرية ومناطق اإلنتاج المدارة رخفض المغذياتطريق  عنبما في ذلك  اإلنسان،اإليكولوجية وصحة 

ات بتكار ثمار في االفي البيئة، واالست والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية، إلى النصف على األقل بشكل كبير في البيئة
صريف بمقدار الثلثين على األقل، والقضاء على تذات األثر السلبي على التنوع البيولوجي  مبيدات اآلفاتالتي تقلل الحاجة إلى 
 النفايات البالستيكية. 

 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

ك التنوع بما في ذل ،من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي الحد من أجل الطبيعة: األعمال
اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة  البيولوجي للتربة

زالة لى تصريف النفايات البالستيكيةاألقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل، والقضاء ع يك المتسرب في البالست وا 
 .البيئة

الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم   مركز التنوع البيولوجي
بمقدار  األقل، ومبيدات اآلفاتاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على اإليكولوجية وصحة 
 لتلوثاوالقضاء على تصريف  ء،والضو الضوضاء عن  الناتجالتلوث لتقليل مخاطر  هامةواتخاذ خطوات  الثلثين على األقل،

 .البالستيكي
ارة ضمن التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير  الحد  ات الفطريةعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانم

 اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف علىبالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 
إلى  رصاصوال والضوءالضوضاء  التلوث الناتج عن واتخاذ خطوات لتقليل األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على األقل،

 .البالستيكية النفاياتتصريف  والقضاء على ،أدنى حد ممكن
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الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات   )نيابة عن الشباب( الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي
يئة اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البصحة أو ووظائف النظم اإليكولوجية  أووغير ضارة بالتنوع البيولوجي 

 الستيكيةالنفايات الب أو انبعاث على األقل، والقضاء على تصريف الثلثينإلى النصف على األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار 
 .وغيرها من الملوثات

ع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع الحد من التلوث من جمي  )نيابة عن الحكومات دون الوطنية والمحلية( 4األقاليم
، ف على األقلإلى النصاإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 

 .، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكيةبمقدار الثلثين على األقلومبيدات اآلفات 
بالتنوع  ضارة عطلة أو مؤذية أومُ  الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير  صيد الحيتانشؤون اللجنة الدولية ل

اإلنسان، بما في ذلك رخفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على األقل، البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 
 .لى تصريف النفايات البالستيكيةاألقل، والقضاء ع علىومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين 

 8الهدف 

 النص األصلي
هج القائمة لنُ اعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل تغير المناخ تقليل أثر 

جهود الترخفيف العالمية، يغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في غ 22بـ المساهمةمع على النظم اإليكولوجية، 
 .وضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي

 النص المركب

مض المحيطات[ [ تغير المناخ ]وتحتعزيز قدرة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على الصمود في وجهالسلبي[ ] تقليل األثر]
مع ضمان تحقيق مكاسب صافية على األقل في التنوع [ ]على الصمود اإليكولوجي النظام قدرة]زيادة  التنوع البيولوجي[]على 

، ومنافع التكيف والحد من مخاطر المناخ، وتوضيح الدفيئةتعزيز التخفيف من انبعاثات غازات  بالتزامن معالبيولوجي 
يع المتمايزة، وضمان أن جمالمناخ[ ]على أساس اإلنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن تغير ل التصديإلى  الهادفةاإلجراءات 

لنظام اإليكولوجي قدرة االتعزيز  [ ]من خاللالجهود المبذولة في التخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي
[ ]من خالل تعزيز التعرض للمخاطر ويف، والحد من الحد من تحمض المحيطات[، وتعزيز القدرة على التكو على الصمود، ]

ة على القدر ]و ] التكيف[آثار تغير المناخ  من الترخفيف[ ]عن طريق ]زيادة[ ]تعزيز[ ]لمساهمة في[ ]و[ ]القدرة على الصمود
 على ةقائمالو  ةالمنصف]الحلول القائمة على الطبيعة ]*[ ]و[ ]مع[ ]تطبيق ] ]من رخالل[[ ]الحد من مخاطر الكوارث[ الصمود

ما في ]النهج المختلفة، ب ]مع الضمانات ]االجتماعية[ ]االجتماعية والثقافية[ والبيئية[ الحلول القائمة على الطبيعةالحقوق[ 
]وحقوق اإلنسان[ ]وتدابير التكيف المناسبة األخرى التي تشمل الحد من مخاطر  القائم على النظام اإليكولوجيذلك[ ]النهج 

ُنهج القائمة [ ]والالشاملة للتنوع البيولوجيو [ ]الحلول القائمة على الطبيعة الحلول القائمة على الطبيعةبما في ذلك الكوارث[ ]
لحلول من خالل تسريع ا] وتعززه[ وتستعيدهالتي تحمي التنوع البيولوجي  القائمة على السوقعلى المجتمع المحلي وغير 

باإلمكانات الكبيرة لهذه الجهود للحد من االنبعاثات وزيادة القدرة على التكيف مع تأثيرات واالعتراف  ،القائمة على الطبيعة
بما في ذلك تعزيز حفظ واستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية الغنية بالكربون، مع تعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على [ ]المناخ

يغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود غ [22] مع المساهمة بـ[، ]آثار تغير المناخ الصمود في وجه
[ نهابكل مالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة  بما يتماشى مع األولويات التي تحددها البلدان في]**[، ] الترخفيف العالمية

 122ة نسبب هذه المساهمات األكثر أهمية لتقديم اإليكولوجيةب النظم  استعادة]من خالل الحفظ واالستخدام المستدام و/أو 
[ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5 عند العالمية درجة الحرارة ن متوسط ارتفاعللحد مفي المائة[ ]

مياه العذبة، التربة والهواء والنوعية وكمية المحيطات الصحية و  باإلضافة إلىتنظيم الغالف الجوي لغازات الدفيئة،  تيسرالتي ]
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ب تؤدي إلى مكاسالتخفيف[ ]و جهود التكيف[ ]كافة [ ]ذلك حيثما أمكن وضمان[]]مع ضمان[  للشعوبوتوفر فوائد مشتركة 
التكيف[ اآلثار السلبية[ لجهود التخفيف و من [ ]والحد قدر اإلمكان[ ]ال تؤدي[ ]تقلل[ ]تتفادى[ ]صافية لصالح التنوع البيولوجي

[ شكل ممكن بأفضلوتحسن الفوائد المشتركة [ ]التنوع البيولوجي[ ]وتعزيز[ على[ ]األقلآثار إيجابية ومكاسب صافية على ]
التكيف فوائد للتخفيف و مع توفير [ ]للمنافع واألعباء المنصفالتقاسم و على الصمود[ ] اإليكولوجي]و تحسين قدرة النظام 

والحد األرض األم وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ] أمنا حماية حقوقبالتزامن مع المناخ[ ]والحد من مخاطر 
الشعوب [ ]والتقاسم المنصف للمنافع واألعباء[ ]و اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي لجهود التخفيف والتكيف قدر اإلمكان من

 .[والشعوبلمناخ والطبيعة صالح التحقيق منافع مشتركة ل وتسعىالمهمشة[ ]

عيد إدرخال مصطلح ]الحلول القائمة على الطبيعة[ في النص، إذا أُ : تتعلق بمصطلح الحلول القائمة على الطبيعة مالحظة [*]
ضافةيرجى وضعه بين قوسين  فاق عليه في اتفاقية االت يجر]استعمار الكربون[ كفهم بديل لهذا المفهوم المثير للجدل، والذي لم  وا 

 التنوع البيولوجي. 
لدان الب إيفاءأن أي هدف في هذا الصدد سيعتمد على  اإلشارة إلى  مع ية بعد "جهود الترخفيف العالمية"مالحظة  حاش [**]

شكل  علىمليار دوالر أمريكي سنويا  222بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بتقديم  بالتزامها أوالالمتقدمة 
ضافيتمويل جديد   .ترخذها البلدان الناميةلدعم اإلجراءات التي ت وا 

والقدرة  لصمودعلى ا التنوع البيولوجي قدرةوالمنتجات القائمة على أساس أحيائي لتعزيز  التكنولوجياتتشجيع تطوير : بديل
لتعزيز إجراءات  ةاإليكولوجي النظممع األخطار المتعلقة بالمناخ وتوسيع نطاق المعرفة بشأن تنفيذ النهج القائمة على  التكيفية
 .المناخ[تغير 

من إلى أدنى حد  منها والتخفيف على التنوع البيولوجيتغير المناخ  وتقليل آثار، : تعزيز القدرة التكيفية للتنوع البيولوجيبديل
تنظيم  تيسر التي هج القائمة على النظم اإليكولوجيةالنُ  باستخدام وترابطه التنوع البيولوجي على الصمود قدرةخالل استعادة 

التربة والهواء والمياه العذبة، وتوفر فوائد نوعية وكمية المحيطات الصحية و  باإلضافة إلىالغالف الجوي لغازات الدفيئة، 
 .جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي تتفادى أن مع ضمان للشعوبمشتركة 

 ألطرافا المقدمة من المقترحات

هج لنُ اعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل تغير المناخ تقليل أثر   األرجنتين
يغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف غ [22] بـ المساهمةمع القائمة على النظم اإليكولوجية، 

ع وضمان أن جمي بكل منهاالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة  يتماشى مع األولويات التي تحددها البلدان فيبما  العالمية،
آلثار السلبية على ا والحد قدر اإلمكان من الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي

 .التنوع البيولوجي لجهود التخفيف والتكيف
ن خالل تسريع م على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معهتغير المناخ تقليل أثر   سترالياأ

 واالعتراف باإلمكانات الكبيرة لهذه الجهود للحد ،هج القائمة على النظم اإليكولوجيةالنُ من رخالل  الحلول القائمة على الطبيعة
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل  22مع المساهمة بـ القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخمن االنبعاثات وزيادة 

ة على التنوع تتفادى اآلثار السلبي ، وضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيفسنويا في جهود الترخفيف العالمية
 .حيثما أمكن ذلك البيولوجي

هج لنُ اعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل تغير المناخ تقليل أثر   البرازيل
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف  22مع المساهمة بـالقائمة على النظم اإليكولوجية، 

تشجيع تطوير و  .يف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجيالمبذولة في الترخف الجهودالعالمية، وضمان أن جميع 
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مع األخطار  ةالتكيفيوالقدرة  على الصمود التنوع البيولوجي قدرةوالمنتجات القائمة على أساس أحيائي لتعزيز  التكنولوجيات
 .ناخلتعزيز إجراءات تغير الم ةإليكولوجيا النظمالمتعلقة بالمناخ وتوسيع نطاق المعرفة بشأن تنفيذ النهج القائمة على 

اف على أساس اإلنص على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد،تغير المناخ تقليل أثر   المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
لى التنوع عوضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية  المتمايزة،والمسؤوليات المشتركة ولكن 

هج القائمة نُ الرخالل  بما في ذلك من والمساهمة في الترخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من رخالل نهج مرختلفة،، البيولوجي
 تستعيدهو التي تحمي التنوع البيولوجي  القائمة على السوقوالُنهج القائمة على المجتمع المحلي وغير  على النظم اإليكولوجية

ماية حبالتزامن مع  جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، 22المساهمة بـمع  وتعززه
 .والمجتمعات المحلية األصليةاألرض األم وحقوق الشعوب  أمنا حقوق
لترخفيف منه ا زيادة/تعزيزل من خال  والمساهمةعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، تغير المناخ ل اآلثار السلبيةتقليل   الصين

قائمة  هجمع نُ  المنصفة و[ ]القائمة على الحقوق[و ] ]الحلول القائمة على الطبيعة[ من رخالل والقدرة على الصمود والتكيف معه
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود  22مع المساهمة بـ، [وحقوق اإلنسان] على النظم اإليكولوجية

)مالحظة  لبيولوجي. ا، وضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع الترخفيف العالمية
 الحذف(.)في انتظار مزيد من الدراسة( وليس  حفظ مكاناألقواس المربعة عبارة عن 

مع  معه والمساهمة في الترخفيف منه والتكيفعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، تغير المناخ ل السلبي ثراألتقليل   شيلي
، ومنافع لدفيئةاتعزيز التخفيف من انبعاثات غازات  بالتزامن معضمان تحقيق مكاسب صافية على األقل في التنوع البيولوجي 

م هج القائمة على النظالنُ من رخالل تغير المناخ ل التصديإلى  الهادفةاإلجراءات التكيف والحد من مخاطر المناخ، وتوضيح 
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا  22مع المساهمة بـ] ،بما في ذلك الجهود القائمة على الطبيعة ،اإليكولوجية

 .لبيولوجيالترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع اوضمان أن جميع الجهود المبذولة في ، [العالميةفي جهود الترخفيف 
على الصمود،  ياإليكولوجوزيادة قدرة النظام  على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد،تغير المناخ ل السلبيةاآلثار تقليل   كولومبيا

القائمة  الحلول من رخالل التكيف معهوالمساهمة في الترخفيف منه و  تغير المناخل التصديواتخاذ إجراءات واضحة تهدف إلى 
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في  22مع المساهمة بـهج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ و على الطبيعة

 ر إيجابيةثاآ أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية مع ضمان جهود الترخفيف العالمية، وضمان
 .فوائد للتخفيف والتكيف والحد من مخاطر المناخمع توفير  البيولوجي التنوع علىومكاسب صافية على األقل 

ن معلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد،  ]وتحمض المحيطات[تغير المناخ تقليل أثر   االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه
الحد من تحمض المحيطات[، وتعزيز القدرة على التكيف، والحد من و على الصمود، ]خالل تعزيز قدرة النظام اإليكولوجي 

قائمة الحلول ال من رخالل والحد من مخاطر الكوارث والتكيف معه من تغير المناخ والمساهمة في الترخفيف] التعرض للمخاطر و
ع المساهمة مهج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ و ]مع الضمانات ]االجتماعية[ ]االجتماعية والثقافية[ والبيئية[ على الطبيعة

 وضمان أن جميع الجهود المبذولة في جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، 22بـ
 .مكنمبأفضل شكل وتحسن الفوائد المشتركة  السلبية على التنوع البيولوجي اآلثارالترخفيف والتكيف تتفادى 

 .الحذف)في انتظار مزيد من الدراسة( وليس  حجز المكان إلىاألقواس المربعة تشير   مالحظة

لترخفيف منه ا وزيادة والمساهمة فيعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، تغير المناخ تقليل أثر   واليات ميكرونيزيا الموحدة
مع المساهمة  ،المنصفة والقائمة على الحقوق مة على النظم اإليكولوجيةهج القائالنُ من رخالل والقدرة على الصمود  والتكيف معه

 الحرارة درجة ن متوسط ارتفاعللحد م األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية علىجيغا طن من ثاني أكسيد الكربون  22بـ
ف الجهود المبذولة في الترخفيف والتكي، وضمان أن جميع درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5 عند العالمية

 .تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي
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هج لنُ اعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل تغير المناخ تقليل أثر   إندونيسيا
في جهود الترخفيف  ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا جيغا طن من 22بـمع المساهمة القائمة على النظم اإليكولوجية، 

 .في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي المبذولةالعالمية، وضمان أن جميع الجهود 
يف منه والتكيف رخفعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في التتغير المناخ تقليل أثر   اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في  22مع المساهمة بـ، اإليكولوجيةهج القائمة على النظم النُ معه من رخالل 

ع م جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي
 .سم العادل للمنافع واألعباءالتقا

منه والتكيف معه  الترخفيف وتعزيز والمساهمةعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، تغير المناخ ل اآلثار السلبيةتقليل   المكسيك
 مع، وحقوق اإلنسان هج قائمة على النظم اإليكولوجيةنُ مع  الحلول القائمة على الطبيعة من رخالل والقدرة على الصمود

في جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود  [جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا 22بـ] المساهمة
 .المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي

 .حذفلا)في انتظار مزيد من الدراسة( وليس المكان حول القيمة العددية إلى حجز الواردة تشير األقواس المربعة     مالحظة

لحلول ا البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل التنوععلى تغير المناخ تقليل أثر   نيوزيلندا
بما في ذلك تعزيز حفظ واستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية  هج القائمة على النظم اإليكولوجية،النُ و القائمة على الطبيعة

جيغا طن من  22مع المساهمة بـ ،آثار تغير المناخ الصمود في وجهالغنية بالكربون، مع تعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على 
التكيف تتفادى ذولة في الترخفيف و ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود المب

 .اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي
ضافة ]استعمار الكربون[   إذا أُ ناميبيا عيد إدرخال مصطلح ]الحلول القائمة على الطبيعة[ في النص، يرجى وضعه بين قوسين وا 

ذا تم إدرخاو التنوع البيولوجي. االتفاق عليه في اتفاقية  يجركفهم بديل لهذا المفهوم المثير للجدل، والذي لم  "، أوجه التآزرل "ا 
 ."بها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تضطلععلى المستوى المحلي من خالل األنشطة الميدانية التي يرجى إضافة "
 إيفاءأن أي هدف في هذا الصدد سيعتمد على  اإلشارة إلىمع  (1)حاشية بعد "جهود الترخفيف العالمية"   إدرخال  مالحظة

مليار دوالر أمريكي  222بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بتقديم  بالتزامها أوالالبلدان المتقدمة 
ضافي لدعم  علىسنويا   .التي تترخذها البلدان النامية اإلجراءاتشكل تمويل جديد وا 

لحلول ا على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخاللالمناخ  تغيرتقليل أثر   النرويج
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون  22مع المساهمة بـاإليكولوجية،  النظمهج القائمة على النُ  القائمة على الطبيعة التي تطبق

اآلثار  قلل منت تتفادىأن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف  وضمان على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية،
 .إلى أقل حد ممكن السلبية على التنوع البيولوجي

لى التنوع عتغير المناخ  تعزيز قدرة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على الصمود في وجه تقليل أثر  فريقياأجنوب 
ع المساهمة مهج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ من رخالل  في الترخفيف منه والتكيف معه البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة

لتي وتدابير التكيف المناسبة األخرى ا جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، 22بـ
لبية على آثار س ال تؤدي إلى تتفادىالتكيف الترخفيف و في  المبذولةأن جميع الجهود  وتضمن تشمل الحد من مخاطر الكوارث

 .التنوع البيولوجي
لحلول ا على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخاللتغير المناخ تقليل أثر   سويسرا

جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل  22بـ مع المساهمةهج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ القائمة على الطبية و
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ة على التنوع تتفادى اآلثار السلبيفي الترخفيف والتكيف  المبذولةفي جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود  سنويا
 تؤدي إلى مكاسب صافية لصالح التنوع البيولوجي. البيولوجي

مة في على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهتغير المناخ تقليل أثر   الشمالية يرلنداأو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
لى النظم هج القائمة عالنُ و الحلول القائمة على الطبيعة من رخالل والقدرة على الصمود والتكيف معه تغير المناخ الترخفيف من
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن  [22] مع المساهمة بـاإليكولوجية، 

درة النظم اإليكولوجية وتحسن ق وتعززه جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي
 .على الصمود

 .حذفلا)في انتظار مزيد من الدراسة( وليس المكان القيمة العددية إلى حجز حول الواردة تشير األقواس المربعة     مالحظة

 المقترحات المقدمة من المراقبين التي أيدتها األطراف

، الصمود من خالل تعزيز القدرة على على التنوع البيولوجي إلى أدنى حدتغير المناخ تقليل أثر  ر:الشراكة الدولية لحماية الطيو 
الشاملة الحلول القائمة على الطبيعة و  هج القائمة على النظم اإليكولوجيةالنُ والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل 

جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، وضمان  22بـ المساهمةمع ، للتنوع البيولوجي
 .ةوالشعوب المهمش في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي أن جميع الجهود المبذولة

على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من تغير المناخ تقليل أثر   منظمة الحفظ الدولية
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود  22بـ المساهمةمع هج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ رخالل 

 ماتاألكثر أهمية لتقديم هذه المساه اإليكولوجيةالنظم  استعادةمن خالل الحفظ واالستخدام المستدام و/أو  الترخفيف العالمية
 .بيولوجيالسلبية على التنوع ال، وضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار في المائة 122بنسبة 

تغير قليل أثر ت: (المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي )نيابة عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 لنظمهج القائمة على االنُ على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل المناخ 

جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن  22بـ المساهمةمع اإليكولوجية، 
 .لمنافع واألعباءوالتقاسم المنصف ل جميع الجهود المبذولة في الترخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي

على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة تغير المناخ تقليل أثر   ت دون الوطنية والمحلية()نيابة عن الحكوما 4األقاليم
 22بـ المساهمة معهج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ الحلول القائمة على الطبيعة و في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل

ي جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود المبذولة في الترخفيف جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا ف
 .والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي
غير ت آثارتقليل ، و تعزيز القدرة التكيفية للتنوع البيولوجي :(UCCLANشبكة خريجي قيادة الحفظ في جامعة كامبريدج )

 ترابطهو  قدرة التنوع البيولوجي على الصمودمن خالل استعادة  إلى أدنى حد اوالتخفيف منه على التنوع البيولوجيالمناخ 
جيغا  22ـب المساهمةمع ، هج القائمة على النظم اإليكولوجيةالنُ  والمساهمة في الترخفيف منه والتكيف معه من رخالل باستخدام

فيئة، تنظيم الغالف الجوي لغازات الد تيسرالتي  طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية،
 أن مانمع ض للشعوبالتربة والهواء والمياه العذبة، وتوفر فوائد مشتركة نوعية وكمية المحيطات الصحية و  باإلضافة إلى

 ذولة في الترخفيف والتكيف اآلثار السلبية على التنوع البيولوجيجميع الجهود المب تتفادى
 .22و 8دمج الهدفين  أيضا (UCCLAN)كامبريدج  جامعة شبكة رخريجي قيادة الحفظ في   تقترحمالحظة

الترخفيف  يادةوز  والمساهمة فيعلى التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، تغير المناخ تقليل أثر   الصندوق العالمي للحياء البرية
وجية، هج القائمة على النظم اإليكولالنُ الحلول المنصفة والقائمة على الحقوق و من رخاللوالقدرة على الصمود منه والتكيف معه 
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جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود الترخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود  22بـ المساهمةمع 
الح المناخ والطبيعة وتسعى لتحقيق منافع مشتركة لص والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجيالمبذولة في الترخفيف 

 والشعوب.
 مقترحات ألهداف جديدة

 4مقترح في مناقشة الهدف 

الحفاظ على برية، و ضمان الحفظ واالسترخدام المستدام لألنواع المزروعة واألليفة ألغراض األغذية والزراعة وأقاربها ال  األرجنتين
 .التنوع الجيني من رخالل الحفظ دارخل الموقع ورخارج الموقع

 5مقترح في مناقشة الهدف 

تنفيذ ُنهج الصحة الواحدة، مع التركيز بشكل رخاص على مرخاطر ظهور األمراض الحيوانية المنشأ وانتقالها،  المملكة المتحدة:
 .، والنظم اإليكولوجيةواألليفةبهدف تجنب أو تقليل المرخاطر على صحة البشر، واألنواع البرية 

في المائة على األقل، ووجود  Xضمان الحد من االتجار غير المشروع باألحياء البرية بنسبة   مؤسسة مبادرة حماية الفيلة
 .هاألطر القانونية المناسبة وتنفيذها بفعالية لتنظيم تجارة األحياء البرية بصرامة ومنع االتجار غير المشروع باألحياء البرية ومكافحت

 8مقترح في مناقشة الهدف 

  (UCCLANفظ في جامعة كامبريدج )شبكة خريجي قيادة الح

 .22و 8دمج الهدفين  (UCCLAN)رخريجي قيادة الحفظ في جامعة كامبريدج شبكة    تقترحمالحظة
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 المرفق الثالث
 13إلى  5األهداف  :3تقرير الرئيسين المشاركين لفريق االتصال 

ونص  (النص األصلي الذي نظر فيه فريق االتصال، )بلكل عنصر )أ(  2يقدم الجزء ألف من التقرير الحالي لفريق االتصال 
 من المراقبين.و  الحكومات األرخرىالمقدمة من األطراف و  وصقترحات النصقائمة بممركب، )ج( و 

. وسين[]باللون الداكن وبين قة الجديدة المقدمة كنص بديل لغ، والباللون الداكنة الجديدة لغوبالنسبة للنص المركب، تظهر ال
 ة القديمة المطلوب حذفها ]بين قوسين[.لغوتظهر ال

غة الجديدة للارد تلتالية  ا تطبق اإلشاراتوالمراقبين،  الحكومات األرخرىالمقدمة من األطراف و  وصمقترحات النصئمة وبالنسبة لقا
اء عليها نبغي اإلبقلإلشارة إلى الرخيارات التي ي [ناالقوس]. ويسترخدم ةمشطوبالمطلوب حذفها  القديمة ةلغ، والباللون الداكن

 مفتوحة.
في  اهإدراجالعملي غير من  مما يجعلعد المقترحات من األطراف كثيرا عن النص األصلي باتتحاالت، عدد قليل من الوفي 

 .مباشرة تحت النص المركب باللون الداكنة، يتم سردها بالكامل نطبقالنص المركب. وفي الحاالت الم

صوص فقط التي تلقت تأييدا وتم إدراجها في الن والحكومات األرخرىوأضيفت في قائمة مقترحات النصوص مقترحات المراقبين 
 المركبة

شارة إلى لكل هدف، مع اإل نوقشتما على العناصر التي هوفي الجزء باء، قدم الرئيسان المشاركان موجزا للمناقشات وانعكاسات
 مزيد من العمل.التتطلب  التي مجاالتالتقارب والتباعد والنظرة كل منهما إلى مجاالت 

 المقترحات –الجزء ألف 
 13إلى  5األهداف 

 5الهدف 

ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من رخالل 
وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، 

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

 النص المركب
حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه [ ]المستدامة على المدى الطويل[ ]المنصفة[ ]الطبيعة] ]استمرار[[ ضمان[ ]زيادة] [ضمان]

]استدامة جميع استخدامات األنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة [ النظم اإليكولوجية في توفير خدماتو المستدام 
]والحصول على[ ]من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية[  ]والخدمات[]المنافع[  واألنواع البحرية، وبذلك توليد[
]واألمن ذائي واألمن الغ ]والسيادة الغذائية[ ة ثقافيا[ ]المحسنة[الئم]المالتغذية [، بما في ذلك]]]]والمعارف التقليدية المرتبطة[، 

ناس، لا ]لجميع[ [وسبل العيش ]والحصول على المياه العذبة والطاقة والرعاية الصحية[[ ،األدويةالحصول على[ ]و، المائي[
لشامل نهج االالتنوع البيولوجي[[ ]من ]األكثر ضعفا[ على دا[ ]اعتمااألكثر  للفئات في[ ]هؤالء )األفراد والمجموعات([وال سيما 

ين الناس ]تعزيز عالقة متجانسة وتكميلية ب، ]يتم ضمانها[ ]يتم صونها أو تعزيزها[يتم تحقيقها[ ] ]الحاالت[ لتنمية الريفية[ل
حفظ[ النظم اإليكولوجية[]وال]تعزيز خدمات من رخالل ] والطبيعة،[ ]وضمان مساهمات التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة،[

])اإليكولوجية، واالقتصادية  ]والحوكمة العادلة[ ]للنظم اإليكولوجية التشاركية[ االستخدام المستدام]المستدامة  [اإلدارة]و



CBD/WG2020/3/5 

Page 90 
 

النظم من ] في المائة من النظم اإليكولوجية األكثر أهمية لتحقيق هذه المساهمات[ 011] ]و/أو استعادة[ والثقافية([
األرضية، نواع[ ]األ ]البرية[ [البيئات] ]التي يتم الحصول عليها من[ [[،]]والمحلية األرضية [البرية] لألنواعواألنواع  [اإليكولوجية

هذه  قيقح]والسيما النظم اإليكولوجية األكثر أهمية لت ]والساحلية[البحرية ]واألنواع[  [البيئاتو ]المياه العذبة ]وأنواع[  [بيئاتو ]
 [[ةوحماي]بما في ذلك التنوع البيولوجي الزراعي، وضمان حماية[ ]التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع[ ] المساهمات[

الشعوب األصلية  [من جانب] وحقوق[]]للتنوع البيولوجي[ ]المستدام[ المألوف  ]المستدام[االسترخدام  ]تعزيز[ ]مع ضمان[
]، بما يتسق مع االلتزامات والقواعد الوطنية والدولية بخصوص حفظ األنواع واستخدامها  ساء[]والسيما الن والمجتمعات المحلية

نتا] المستدام[ ]وفقا للتشريع[ ]وتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن االستخدام المستدام المألوف[ واستخدام  جوتحفيز تطوير وا 
 .[البيولوجي بتكارالمنتجات والعمليات القائمة على البيولوجيا لدعم اال

أنواع المياه العذبة واألنواع البحرية مستداما، وقانونيا، البرية األرضية، و األنواع ب واالتجار حصادالأن يكون ضمان . 0البديل 
محميا لتعزيز عوب األصلية والمجتمعات المحلية لشمن جانب ااالستخدام المستدام المألوف يكون وآمنا لصحة اإلنسان و 

 .ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا المنافع، بما في
اإلدارة المستدامة للحياء البرية وحماية االستخدام المستدام المألوف والتقليدي   (9والهدف  5)المزج بين الهدف  2البديل 

بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش  ضمان المنافع،لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لمن جانب ا
 سيما للفئات األكثر ضعفا. للناس، وال

 المقترحات من األطراف
 الحاالتفي  ؤالءه للفئاتوسبل العيش للناس، وال سيما  بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدويةضمان المنافع،   األرجنتين
حرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع الب المحليةلألنواع  لألنواع البرية ةالمستداماإلدارة  ستخدامالاضعفا من رخالل األكثر 

 من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. للتنوع البيولوجيوحماية االسترخدام المستدام المألوف 
 (د والمجموعاتاألفرا) هؤالءضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما   أستراليا

األكثر ضعفا من رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية  في الحاالت
ية والدولية الوطنوالقواعد بما يتسق مع االلتزامات ، من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةاالسترخدام المستدام المألوف 

 .بخصوص حفظ األنواع واستخدامها المستدام
سيما  التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال المنافع، بما في ذلكضمان   المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 

 المنصفةو المستدامة  الحوكمة اإلدارةمن رخالل  ،والطبيعة ناسوتعزير عالقة متجانسة وتكميلية بين ال، ت األكثر ضعفاللفئا
صلية الشعوب األ وحقوقلألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المستدام المألوف 

 .وخاصة النساء والمجتمعات المحلية
ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من   البرازيل

رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المستدام المألوف من 
نتا األصلية والمجتمعات المحليةجانب الشعوب   واستخدام المنتجات والعمليات القائمة على البيولوجيا لدعم جوتحفيز تطوير وا 

 .البيولوجي بتكاراال
بما في ذلك  ،من التنوع البيولوجي، وخدمات النظم اإليكولوجية والمعارف التقليدية المرتبطة بها المنافع زيادة ضمان  كولومبيا
اهمات التنوع وضمان مس، واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا دة الغذائيةوالسياالتغذية 

نواع وأنواع المياه العذبة واأل، والمحلية األرضيةمن رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية  ،التنمية المستدامة فيالبيولوجي 
االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية  التنوع البيولوجي الزراعي، وضمان حمايةبما في ذلك  البحرية وحماية

 .وفقا للتشريع والمجتمعات المحلية
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ألكثر اعتمادا الهؤالء التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما  على والحصولضمان المنافع   كوستاريكا
 ،البرية ، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحريةاألرضية لبريةمن رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع ا ،يفضعالجي على التنوع البيولو 
وتنفيذ خطة العمل العالمية  من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المألوفالمستدام  المألوفوحماية االسترخدام 

 .المتعلقة باالستخدام المستدام المألوف
 والحصول على المياه العذبة والطاقة والرعاية الصحيةضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية   كوت ديفوار

 لبريةااألرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية  البريةوسبل العيش للناس، وال سيما من رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع 
 من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. المألوفالمستدام  المألوفم وحماية االسترخدا

كثر وال سيما للفئات األ ، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس،والخدمات ضمان المنافع  إكوادور
 داموأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخ، المحلية األرضية البريةاإلدارة المستدامة لألنواع الحفظ وضعفا من رخالل 

 المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
استدامة جميع استخدامات األنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع ضمان   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء

كثر ضعفا من وال سيما للفئات األللناس،  بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيشالمنافع  البحرية، وبذلك توليد
مألوف من المستدام ال االسترخدام حمايةمع  رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية

 لمحلية.جانب الشعوب األصلية والمجتمعات ا
يما وسبل العيش للناس، وال س األدويةالحصول على و والصحة، ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي   غواتيماال

ن رخالل اإلدارة م من النهج الشامل للتنمية الريفية وال سيما للفئات األكثر ضعفا، اعتمادا على التنوع البيولوجياألكثر  هؤالء
وب حماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشع مع ،لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحريةالمستدامة 

 األصلية والمجتمعات المحلية.
ل الضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من رخ  الهند

اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام تعزيز خدمات النظم اإليكولوجية و
 المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

ن وية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا مضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألد  إندونيسيا
رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المألوف المستدام من 

الدولية بخصوص حفظ األنواع وبما يتسق مع القواعد الوطنية وااللتزامات ، جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 .واستخدامها المستدام

ناس، واألدوية وسبل العيش لل، واألمن المائيضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي   اإلسالمية( –إيران )جمهورية 
مياه البرية األرضية، وأنواع اللألنواع  الحفظ واالستخدام المستدام اإلدارة المستدامةوال سيما للفئات األكثر ضعفا من رخالل 

 العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا  تحسينضمان المنافع، بما في ذلك   جامايكا

وحماية  ةوالساحليلألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية  ةالمستدام الحفظ واالستخدام اإلدارة من رخالل
 االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

 ل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا منالمنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسب أنضمان   األردن
العذبة  لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه)اإليكولوجية واالقتصادية والثقافية( رخالل اإلدارة المستدامة من  يتم الحصول عليها

 لمحلية.المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات االمستدام واألنواع البحرية وحماية االسترخدام 
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، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا المنصفة ضمان المنافع  لبنان
خصوصا و ، لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحريةة ستعاداالو/أو اإلدارة المستدامة ، و الحفظمن رخالل 

المألوف من جانب الشعوب األصلية المستدام وحماية االسترخدام  اإليكولوجية األكثر أهمية لتحقيق هذه المساهماتالنظم 
 والمجتمعات المحلية.

ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من   مالوي
اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام و  داماالستخدام المسترخالل 

 المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.المستدام 
والحصول  منافعال فيرستمر في تو يالمستدام  هاواستخداملتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اأن حفظ ضمان   المكسيك

من رخالل ر ضعفا األكث للفئات واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما االمالئمة ثقافي ، بما في ذلك التغذيةعليها
وحماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب  اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
 بما في ذلك التغذية واألمن، الناس لجميع التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمن  المنافع حمايةضمان   ناميبيا

ظم والتشاركية لُنهج النرخالل اإلدارة المستدامة من  الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا
حماية و  لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية، والتقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع، اإليكولوجية

 االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما جلالمستدامة وطويلة األ افعضمان المن  نيوزيلندا

للفئات األكثر ضعفا من رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام 
 صلية والمجتمعات المحلية.المستدام المألوف من جانب الشعوب األ

ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من رخالل   بيرو
م المستدام األنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدوا للنظم اإليكولوجيةاإلدارة المستدامة 

 المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا   جنوب أفريقيا

البحرية  بيئاتالو المياه العذبة  بيئاتو األرضية،  ل عليها من البيئاتوحصتم الالتي يمن رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية 
 المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. االسترخدام المستدام وتعزيز وحماية
المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من ضمان   سويسرا
مألوف من ال ة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المستداماإلدار  رخالل

لتقديم المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس  جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 .وخصوصا الفئات األكثر ضعفا

ب و التقليدي من جانب الشعالمألوف و اإلدارة المستدامة للحياء البرية وحماية االستخدام المستدام   مارات العربية المتحدةاإل
ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات ل األصلية والمجتمعات المحلية

اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية وحماية االسترخدام المألوف  من رخاللاألكثر ضعفا 
 .المستدام من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

ية واألمن ك التغذ، بما في ذلمن الطبيعة المنافع صون أو تعزيزضمان   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ألنواع اإلدارة المستدامة لو  االستخدام المستدامالغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر ضعفا من رخالل 
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 وحماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية ،البرية
 المحلية.

 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف
 هؤالءلالمنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما  أنضمان   مركز التنوع البيولوجي

 لثقافية()اإليكولوجية واالقتصادية وامن رخالل اإلدارة المستدامة  اعتمادا على التنوع البيولوجي يتم الحصول عليها ضعفااألكثر 
م المألوف االسترخدام المستداتعزيز  بما في ذلك من خالل وحماية ،لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية

 .فوتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن االستخدام المستدام المألو  من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر   منظمة الحفظ الدولية

 لتحقيقنظم اإليكولوجية األكثر أهمية لمن افي المائة  011 ما نسبته ستعادةاو/أو اإلدارة المستدامة و  الحفظضعفا من رخالل 
وحماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب  لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحريةهذه المساهمات 

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش   المعنية بالتنوع البيولوجي للشباب شبكة العالميةال

األكثر ضعفا من رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع  لهؤالء في الحاالتللناس، وال سيما 
 ية والمجتمعات المحلية.البحرية وحماية االسترخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب األصل

 ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
ة من رخالل اإلدارة المستدامة لألنواع البري اعتمادا على التنوع البيولوجياألكثر  هؤالء األكثر ضعفا العيش للناس، وال سيما

االسترخدام المستدام المألوف من جانب  بما في ذلك من خالل تعزيز، وحماية األرضية، وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية
 .وتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن االستخدام المستدام المألوف الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 01الهدف 

ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من رخالل حفظ التنوع 
 البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.

 النص المركب
ذية والتغمع ضمان مساهمتها في التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان وصحة الكوكب واألمن الغذائي  ،نظم األغذيةتحويل ]

جراءات المزارعين والمجتمعات المحلية] ]تعزيز[ [ضمان[، ]و[]ةقادمللجيال الحالية وال  [علجمي]]واإلدارة المستدامة  [معارف وا 
 على المستوىع ل]المناسبة[ ]المخصصة[[]]زيادة[ ]كمية الساضعة[ ]الرخ [المنتجة] المناطقمن  [في المائة]× ]لما نسبته 

 وتربية ]ومصايد األسماك،[، ]والنظم اإليكولوجية الزراعية[ ]المستدامة[من ]مناطق[ الزراعة  في المائة[[ 51العالمي بنسبة 
منتجة ة[]المناطق الخاضعة لإلدار اإليكولوجية ال]النظم  األخرى ]واالستخدامات[والحراجة[ ]،  والثروة الحيوانية،[األحياء المائية، 

]بما يتناسب مع [ ونظم اإلنتاج الشامل من صنع البشر ذات الترابط المختلف،] الخاضعة لممارسات اإلدارة المستدامة[
، ]على ية[ك]تنظيمها[ ]زراعتها[ على نحو مستدام باستخدام ُنهج النظم اإليكولوجية التشار ]يتم إدارتها[  احتياجات السكان[

درتها ]صون ق [عدالة]وب ]وقانونيا، مع زيادة قدرة نظم اإلنتاج هذه على الصمود[، ]من أجل التنوع البيولوجي،[نحو مستدام[ 
نتاجيتها، وعند االقتضاء، تعزيزها بطريقة مستدامة وبذلك المساهمة في[ ]بما في ذلك سحب األراضي الزراعية  على الصمود وا 

]الممارسات الزراعية ]من رخالل[  [وال سيما]ة واستعادتها[]لضمان حقوق اإلنسان والحقوق اإليكولوجية[ الحدية غير المنتج
ي[ ]مع [ ]وتنفيذ نهج النظام اإليكولوج،ونظم إصدار الشهادات، وتقديم الحوافز لتطبيق التكنولوجيات المراعية للبيئة الجيدة،
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الُنهج اإليكولوجية الزراعية، وُنهج النظم اإليكولوجية ونظم األغذية األصلية مراعاة[]السيما من خالل[ ]ضمان[]المساهمة في[ 
واالسترخدام  تعادة[]اسفي الموقع الطبيعي[  التنوع البيولوجي] [حفظ]التي تحفظ وتستعيد وتستخدم على نحو مستدام[ ]تعميم[ ]

وجية في إطار نهج النظام اإليكولوجي، مثل الُنهج اإليكول]والتنوع البيولوجي الزراعي،  ومكوناته[المستدام ]للتنوع البيولوجي[[ 
زراعي التنوع البيولوجي ال بما في ذلك،[]ية األخرى[]إعادة التحويل الزراعي وُنهج المناظر الطبيعيةبتكار الزراعية والُنهج اال

اإليكولوجية األكثر أهمية لتوفير في المائة من النظم  011و[ ]الخدمات الريفية االستشارية/خدمات اإلرشاد الزراعي[]إلى
والسيما من خالل النظم المتكاملة الستخدام األراضي، وتعزيز نظم اإلدارة المستدامة التقليدية  ،خدمات النظم اإليكولوجية

 نهامعن طريق جملة أمور ]، والممارسات اإليكولوجية الزراعية،[]حفظ التنوع البيولوجي، وصون خدمات النظم اإليكولوجية[
ب جفي المائة من األراضي الزراعية بمو ]×[ حماية الملقحات والتنوع البيولوجي للتربة وعن طريق ضمان إدارة ما نسبته 

ادتها ويتم استع] ]والحد من خسائر ما بعد الحصاد[ ،[اإليكولوجيا الزراعية أو الممارسات األخرى المراعية للتنوع البيولوجي
 وضمان[ ]عن طريق] ]مع استدامة[]]]مع زيادة[] ، ومنصفة، وعادلة للجنسين ومستدامة الحقوققائمة على  بطريقة] ،[بنشاط

نتاجيتها[ تحسين[ ]سالمة النظم اإليكولوجية  قدرتها ادة[ ]وزي [بموجب نهج المسؤولية البيئية][، طويلة األجل] [المستدامة]]وا 
للمزارعين وحماية حقوق صغار منتجي األغذية، والسيما  ]وضمان اإلنتاجية، مع دعم نظم البذور المحلية على الصمود

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء، والرعاة وصيادي األسماك، وضمان حيازتهم المضمونة للراضي والمياه 
النظم والمساعدة في تحسين ]لنظم اإلنتاج هذه[ ]والبحار[ ]فضال عن دورهم في سالمة وترابط النظم اإليكولوجية[ 
[ مودبذورها المحلية والقادرة على الصصون وال سيما اإليكولوجية[]مع احترام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأقاليمها، 

ما  صوتخصي/مكافحة تغير المناخل] أو في الحاالت المالئمة[ تعزيز[، ]عن طريق تحسين سالمة النظم اإليكولوجية]وضمان 
والحد من خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز  ،] متنوعة[المحلية أو النباتات لل المزروعةن المناطق في المائة م 21 ال يقل عن

ألصلية ا ]من خالل السالالت والموائل الطبيعية[البرية ]والحد من اآلثار الضارة على األنواع  تعافي الملقحات وخصوبة التربة[
 األصلية التي تولد تفاعالت إيجابية مع التنوع البيولوجي، مع غذيةونظم األ]النهج اإليكولوجية الزراعية  [المحليةو  التقليديةو 

أحادي المحصول، وعلى مدخالت من م القائمة على اإلنتاج الزراعي إزالة جميع أشكال اإلنتاج غير المستدامة، مثل النظ
ام اإليكولوجية النظ إليكولوجيا الزراعية ونهجتطبيق ا ] وذلك عن طريق األسمدة الكيميائية الزراعية واألسمدة الطبيعية المفرطة[

 ةزيز تعافي الملقحات والكائنات الحاسمض خسائر ما بعد الحصاد إلى النصف فضال عن حماية وتعك، وخفعلى مصايد األسما
 .لخصوبة التربة[

 المقترحات من األطراف
نفيذ تلمناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من رخالل ل لجميعضمان اإلدارة المستدامة   األرجنتين

 ، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام نهج النظام اإليكولوجي
للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من رخالل  الرخاضعة للمناطق لجميع المناطقاإلدارة المستدامة  ضمان  أستراليا

ثار الضارة اآل خفضمع  مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمودحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، 
 .إلى أدنى حد على األنواع البرية والموائل الطبيعية

 لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة الحوكمة المستدامة والمنصفة اإلدارة المستدامةضمان   ات(يمالمتعددة القو  –بوليفيا )دولة 
ما من والسيونظم اإلنتاج الشامل من صنع البشر ذات الترابط المختلف، وتربية األحياء المائية والحراجة،  ومصايد األسماك

م األغذية األصلية التي تحفظ وتستعيد وتستخدم على نحو الُنهج اإليكولوجية الزراعية، وُنهج النظم اإليكولوجية ونظرخالل 
ور المحلية ، مع دعم نظم البذالقدرة على الصمودوتزيد من  وزيادة اإلنتاجيةفي الموقع الطبيعي  التنوع البيولوجي حفظمستدام 

 لنساء، والرعاة وصياديللمزارعين وحماية حقوق صغار منتجي األغذية، والسيما الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وا
ها مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرت، واسترخدامه المستدام األسماك، وضمان حيازتهم المضمونة للراضي والمياه والبحار.

 .على الصمود
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 حراجة،المائية والوتربية األحياء ، المستدامةالزراعة  زيادة ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة  البرازيل
تها على إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدر  مع زيادة، والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام عن طريق تحسين

 .في المائة من المناطق المزروعة للنباتات المحلية أو المتنوعة 21وتخصيص ما ال يقل عن  الصمود
ة الحيوانية والثرو للزراعة وتربية األحياء المائية  الرخاضعةللمناطق المناسبة  لجميع المناطق ضمان اإلدارة المستدامة  كولومبيا

عادة التحويل الزراعي وُنهج المناظر الطبيعية، والحراجة، والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام،  ع موا 
 نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.ل ةالمستدامنتاجية سالمة النظام اإليكولوجي، واإلزيادة 

لزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، ازيادة كمية السلع من  ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة  كوت ديفوار
لى والقدرة ع على نحو مستدامنظم اإلنتاج هذه  مع الحفاظ أو التعزيز المناسب إلنتاجيةبالتناسب مع احتياجات السكان 

 وقدرتها على الصمود. والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية الصمود
زراعة وتربية األحياء المائية ال الرخاضعة لل مناطقمن  في المائة× لما نسبته  اإلدارة المستدامةتعزيز ضمان   إكوادور

على  درتهاوقنظم اإلنتاج هذه  قدرة إنتاجيةوالحراجة، والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة 
 .الصمود

وتربية  األسماك ومصايدلجميع المناطق الرخاضعة للزراعة  والقانونيةضمان اإلدارة المستدامة   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
السيما من رخالل حفظ التنوع ، مع زيادة قدرة نظم اإلنتاج هذه على الصمود، ]واالستخدامات األخرى[ األحياء المائية والحراجة

حماية الملقحات والتنوع البيولوجي للتربة وعن طريق منها عن طريق جملة أمور واسترخدامه المستدام،  واستعادتهالبيولوجي 
ب اإليكولوجيا الزراعية أو الممارسات األخرى المراعية للتنوع جفي المائة من األراضي الزراعية بمو ]×[ ا نسبته ضمان إدارة م

 .مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود البيولوجي
بية األحياء وتر  ومصايد األسماك، ،لنظم اإليكولوجية الزراعيةا المناطق الرخاضعة للزراعةلجميع ضمان اإلدارة المستدامة   إثيوبيا

المائية والحراجة، والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على 
 الصمود.
األحياء  وتربية للزراعةالمناطق الرخاضعة  من في المائة( على األقل)×× لـما نسبته  لجميعضمان اإلدارة المستدامة   غواتيماال

قدرتها ، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه و واسترخدامه المستدامالتنوع البيولوجي  تعميم حفظالمائية والحراجة، والسيما من رخالل 
 على الصمود.

يتم  ةجللزراعة وتربية األحياء المائية والحرا المرخصصةالمناطق  جميععلى أن  التشجيع ضمانلغواتيماال   2الرخيار 
ة نظم واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجيوحفظه التنوع البيولوجي  تعميم، والسيما من رخالل إدارتها بطريقة مستدامة

 اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.
سيما من وال والحراجة، ومصايد األسماكضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية   الهند

د من خسائر مع الح، رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود
 .ما بعد الحصاد وتعزيز تعافي الملقحات وخصوبة التربة

جراءات المزارعين والمجتمعات المحلي  اإلسالمية( –إيران )جمهورية   اإلدارة المستدامة لجميع المناطق ضمانة و تعزيز معارف وا 
خدمات اإلرشاد و الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، 

 مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.، الخدمات الريفية االستشارية/الزراعي
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السيما من و والحراجة،  ومصايد األسماكضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية   لبنان
والمساهمة في حفظ التنوع البيولوجي، السيما من خالل النظم المتكاملة  رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام،

 إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.مع زيادة ، الستخدام األراضي
لممارسات المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من رخالل ل لجميعضمان اإلدارة المستدامة   ماليزيا

ولوجي حفظ التنوع البي، و ، ونظم إصدار الشهادات، وتقديم الحوافز لتطبيق التكنولوجيات المراعية للبيئةالجيدة ةيلزراعا
 واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.

ما ب والسيما من رخاللضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة،   مالوي
نتاجيتها، وعند االقي فظ التنوع حبطريقة مستدامة وبذلك تسهم في استعادة و هاز ي، تعز ءتضاتناسب مع قدرتها على الصمود وا 

 .، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمودالبيولوجي واسترخدامه المستدام
ايد ومصالمناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية  في المائة من× إدارة  لجميع اإلدارة المستدامة ضمان  المكسيك
وقدرة  يةبموجب نهج المسؤولية البيئ مع زيادة إنتاجيةحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام،  مع مراعاةوالحراجة،  األسماك

والقادرة  سيما بذورها المحليةمعات المحلية وأقاليمها، والفيما يتعلق بالشعوب األصلية والمجت، نظم اإلنتاج هذه على الصمود
 .على الصمود

تحويل نظم األغذية مع ضمان مساهمتها في التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان وصحة   الموحدة( –ميكرونيزيا )واليات 
ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء و  ةقادمالكوكب واألمن الغذائي للجيال الحالية وال

عد ب خسائر ماوالحد من  حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام والسيما من رخاللوالحراجة،  ومصايد األسماكالمائية 
 ، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.الحصاد
 هجالنُ  باستخدام الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة المنتجةضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق   ناميبيا

مع زيادة  ط،ويتم استعادتها بنشا والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام،، التشاركية للنظم اإليكولوجية
فضال عن دورها في سالمة النظام اإليكولوجي ، وقدرتها على الصمود على األجل الطويلتها إنتاجي نظم اإلنتاج هذهإنتاجية 
 .وترابطه
، والسيما والحراجة ومصايد األسماك اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائيةضمان   نيوزيلندا

مساعدة في وال من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود
 .تحسين النظم اإليكولوجية

السيما من والحراجة، و  والثروة الحيوانيةلمناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية ل لجميعدارة المستدامة ضمان اإل  بيرو
مع زيادة إنتاجية  ،في إطار نهج النظام اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي الزراعي رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام

 الصمود.نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على 
ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من رخالل   جنوب أفريقيا

 ، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.لمكوناته المستدامواالسترخدام  واسترخدامهحفظ التنوع البيولوجي 
المناطق  في المائة[ على مستوى العالم في 51زيادة بنسبة ] لجميع المناطق الرخاضعة رة المستدامةضمان اإلدا  سويسرا
ظ حف ، والسيما من رخاللالخاضعة لممارسات اإلدارة المستدامة مع ضمان للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة المنتجة

ية الزراعية مثل النهج اإليكولوج نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمودمع زيادة إنتاجية التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، 
 .يةبتكار هج االوغيرها من النُ 
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السيما و ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة،   اإلمارات العربية المتحدة
مكافحة ل واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمودحفظ التنوع البيولوجي  من أجل من رخالل

 .تغير المناخ
ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

مع حفظ التنوع البيولوجي، وصون خدمات  ،ع البيولوجي واسترخدامه المستداموالسيما من رخالل حفظ التنو المائية والحراجة، 
 وقدرتها على الصمود. هذهإنتاجية نظم اإلنتاج  مع زيادة النظم اإليكولوجية وضمان

 التي أيدتها األطراف الحكومات األخرىالمقترحات من 
 السيماو ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة،   الواليات المتحدة األمريكية

من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، ، واستعادتها األراضي الزراعية الحدية وغير المنتجة سحببما في ذلك 
 .ودمع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصم

 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف
ن م ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة  المنظمة الدولية حياة الطيور

 ضمانالقدرة على الصمود و  مع زيادةواسترخدامه المستدام،  [التنوع البيولوجي]من رخالل حفظ  والسيما، لتنوع البيولوجيأجل ا
 إنتاجية نظم اإلنتاج هذه.

ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، والسيما من   منظمة الحفظ الدولية
في المائة من النظم اإليكولوجية األكثر  011و التنوع البيولوجيو/أو استعادة رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، 

 مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.، أهمية لتوفير خدمات النظم اإليكولوجية
لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية  على نحو مستدامالزراعة  اإلدارة المستدامة ضمان  صدقاء األرضألة الدولية جماعال

حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها  والسيما من خاللاألحياء المائية والحراجة، 
مع إزالة  البيولوجي، هج اإليكولوجية الزراعية ونظم األغذية األصلية التي تولد تفاعالت إيجابية مع التنوعالنُ  على الصمود

جميع أشكال اإلنتاج غير المستدامة، مثل النظم المستندة إلى اإلنتاج الزراعي أحادي المحاصيل وعلى األسمدة الكيميائية 
 .الزراعية ومدخالت األسمدة الطبيعية المفرطة

حياء لمناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األضمان اإلدارة المستدامة لجميع ا  باب المعنية بالتنوع البيولوجيشالشبكة العالمية لل
والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، ، الخاضعة لإلدارةاألخرى والنظم اإليكولوجية المائية والحراجة، 

على قدرتها و نظم اإلنتاج هذه  قدرة إنتاجيةمع زيادة ، وتعزيز نظم اإلدارة التقليدية المستدامة والممارسات اإليكولوجية الزراعية
 الصمود.

GFC   ة على بطريقة قائملجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، الحوكمة  اإلدارة المستدامةضمان
 إنتاجية دةيامع ز ، والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، الحقوق، ومنصفة، وعادلة للجنسين ومستدامة

 .على الصمود نظم اإلنتاج هذه قدرة
ضمان حقوق لضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة،   مركز ويلفريد لورييه

بيولوجي ذلك التنوع البما في والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، ، اإلنسان والحقوق اإليكولوجية
 .من خالل السالالت األصلية والتقليدية والمحلية على الصمود وقدرتهانظم اإلنتاج هذه  قدرة إنتاجية زيادةل الزراعي
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تحويل نظم األغذية، مع ضمان مساهمتها في التنوع البيولوجي، وصحة اإلنسان وصحة   الصندوق العالمي للحياء البرية
ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الرخاضعة للزراعة وتربية و، الغذائي والتغذية، للجيال الحالية والقادمةالكوكب واألمن 
اجية نظم مع زيادة إنت والسيما من رخالل حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام،والحراجة،  ومصايد األسماكاألحياء المائية 

النظام اإليكولوجي لمصايد  جخاصة عن طريق تطبيق النهج اإليكولوجي الزراعي ونه، اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود
خصوبة ة لاسماألسماك، مع خفض خسائر ما بعد الحصاد إلى النصف فضال عن حماية وتعزيز تعافي الملقحات والكائنات الح

 .التربة

 00الهدف 

ية المياه والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة لجميع حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكم
 الشعوب.

 النص المركب
 المتعلقة[[] للنظم اإليكولوجية[] ]لجميع الناس[ [الطبيعة]]مساهمات ] [توفير] [وتعزيز]حفظ ل اتخاذ إجراءات[]]تعزيز واستعادة[ ]

]بالنظم اإليكولوجية ]الطبيعية[، وحماية حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، مع ضمان استمرار التنوع البيولوجي[ 
]في توفير خدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة ]بخدمات النظم اإليكولوجية، مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من 

 و[ خدمات النظم اإليكولوجية ]من خالل الحلول]]ولوجية في توفير الخدمات بما في ذلك[[ حدته[]الوظائف الطبيعية للنظم اإليك
القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظام اإليكولوجي، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالصحة وسبل العيش والرفاه[]، 

 ودة الهواءج، ]المناخ[تنظيم في  من حدته،[]، بما في ذلك[ ]بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف [المتعلقةالخدمات ]السيما[ ]
المساهمات في صحة اإلنسان والحيوان والنظم و ]،  و []األمن المائي[المياه  ]صون[ [وجودة وكمية]، ]واألراضي[

المناخ[]مخاطر الكوارث على آثار تغير ]من ]القدرة على الصمود[  [[الحماية] وضمان، ]اإليكولوجية[]وخصوبة[ ]نظم التربة[[
الكوكب والناس، والسيما النساء، والشباب، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والفئات األكثر ضعفا[]وحماية التربة من 

في المائة  51في []، الظواهر المتطرفة [من[ و]بما في ذلك األمراض حيوانية المصدر]األرخطار ]األرخرى[[ ]،  التلوث والترسبات
التي تدهورت فيها خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية هذه، وصون وتعزيز هذه الخدمات في جميع المناطق، من ن المناطق م

من خالل الحفظ واالستخدام ]والسيما الفئات األكثر ضعفا، [ بما في ذلك األجيال القادمة]،  الشعوب [جميع] [[أجل رفاه
فظ الح[[]، والسيما من خالل ]استخدام[ ]اإليكولوجية األكثر أهمية لتحقيق هذه المساهماتالمستدام، و/أو استعادة النظم 

[ ]الحلول النظم اإليكولوجية األكثر أهمية لتحقيق هذه المساهماتفي المائة من  011واالستخدام المستدام، و/أو استعادة 
اعية وبيئية[ والُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي القائمة على الطبيعة الشاملة للتنوع البيولوجي[ ]مع ضمانات اجتم

، مع مراعاة صحة النظم اإليكولوجية[]اتخاذ إجراءات للمساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف [[]]لتحقيق منافع متعددة
 جي.[لى النظام اإليكولو معه من خالل الحلول القائمة على الطبيعة مع ضمانات للتنوع البيولوجي، وتطبيق الُنهج القائمة ع

 المقترحات من األطراف
تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه  خدمات النظم اإليكولوجية، والسيما وتعزيز مساهمات الطبيعة في   صوناألرجنتين

 .لجميع الشعوبوالحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة 
، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطار وجودة األراضي الهواءحفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة   بوتان

 والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب.



CBD/WG2020/3/5 

Page 99 
 

 النظم اإليكولوجية الطبيعية، وحماية حقوق الشعوب مساهمات الطبيعة فيحفظ وتعزيز   ات(يمالمتعددة القو  –بوليفيا )دولة 
ن جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية مللتنوع البيولوجي في  المستمرتنظيم األصلية والمجتمعات المحلية، مع ضمان الـ
 .والسيما الفئات األكثر ضعفا األرخطار والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب

 ية المياهتنظيم جودة الهواء، وجودة وكمب توفير خدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة مساهمات الطبيعة فيحفظ وتعزيز   البرازيل
 والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب.

وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل الحلول القائمة على الطبيعة ونهج النظام مساهمات الطبيعة  توفيرحفظ وتعزيز   كولومبيا
حماية وجودة وكمية المياه والتنظيم جودة الهواء، و  اإليكولوجي، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالصحة، وسبل العيش والرفاه،

مخاطر الكوارث للكوكب والناس، والسيما النساء، والشباب، والشعوب األصلية  األرخطار والظواهر المتطرفة لجميع الشعوبمن 
 .والمجتمعات المحلية والفئات األكثر ضعفا

الظواهر والحماية من األرخطار و ، والتربةياه حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية الم  كوت ديفوار
 المتطرفة لجميع الشعوب.

 ث والترسباتالتلو  من أخطارالتربة وحماية ة الهواء، وجودة وكمية المياه حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جود  إثيوبيا
 والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب.
 ،خدمات النظم اإليكولوجية، مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدتهحفظ وتعزيز   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء

والمساهمات في صحة اإلنسان والحيوان والنظم ، جودة الهواء، وجودة وكمية المياه، و المناختنظيم و  مساهمات الطبيعة في
 سيما من خالل الحلول القائمة على الطبيعة ]مع وال، والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب اإليكولوجية

 .ضمانات اجتماعية وبيئية[ والُنهج القائمة على النظم اإليكولوجية
فة والحماية من األرخطار والظواهر المتطر حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه   غواتيماال

 .لجميع الشعوب
ك األمراض بما في ذل، وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطارحفظ   إسرائيل

 الظواهر المتطرفة لجميع الشعوب. ومن، حيوانية المصدر
تنظيم جودة  يف الوظائف الطبيعية للنظم اإليكولوجية في توفير الخدمات بما في ذلك مساهمات الطبيعةحفظ وتعزيز   جامايكا

والظواهر المتطرفة لجميع  األخرى األرخطارو ثار تغير المناخ، آلوالقدرة على الصمود  والحمايةالهواء، وجودة وكمية المياه 
 الشعوب.

تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة ب المتعلقةحفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة   لبنان
والسيما الفئات األكثر ضعفا، من خالل الحفظ واالستخدام المستدام، و/أو استعادة النظم اإليكولوجية األكثر  لجميع الشعوب

 .أهمية لتحقيق هذه المساهمات
من أجل  11و 9بعض الشيء، ولذلك نرغب في اقتراح جمع الهدفين  9نحن نعتبر أن هذا الهدف متكرر مع الهدف   المكسيك
 .لدينا هدف واحد بالعالقة إلى صون رخدمات النظم اإليكولوجية لضمان توفير رخدمات النظم اإليكولوجيةأن يكون 
مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطار  تعزيز واستعادة حفظ وتعزيز  نيوزيلندا

ي تدهورت فيها خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية هذه، وصون وتعزيز في المائة من المناطق الت 51في ، والظواهر المتطرفة
 جميع الشعوب. هذه الخدمات في جميع المناطق، من أجل رفاه
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اتخاذ إجراءات للمساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خالل الحلول القائمة على الطبيعة مع   النرويج
 .هج القائمة على النظام اإليكولوجيالنُ  ضمانات للتنوع البيولوجي، وتطبيق

حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة   بيرو
 .مع مراعاة صحة النظم اإليكولوجية، لجميع الشعوب
 ظم التربةون، في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه النظم اإليكولوجية الطبيعةحفظ وتعزيز مساهمات   جنوب أفريقيا

 .والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب
األرخطار  والحماية من، وخصوبة التربةالمياه و  وجودة وكميةحفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء،   سويسرا

 والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب.
بما ، بإلى جميع الشعو لصون وتعزيز مساهمات الطبيعة  اتخاذ إجراءات  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

جميع لالحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة  ضمانو  ،وضمان األمن المائي وجودة وكمية المياهتنظيم جودة الهواء،  في ذلك
 .متعددةعلى النظم اإليكولوجية لتحقيق منافع  هج القائمةئمة على الطبيعة والنُ باستخدام الحلول القا الشعوب

 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف
حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطار   حياة الطيورلالمنظمة الدولية 

 .من خالل الحلول القائمة على الطبيعة الشاملة للتنوع البيولوجي لجميع الشعوبوالظواهر المتطرفة 
حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األرخطار   منظمة الحفظ الدولية

في المائة من النظم اإليكولوجية  011 من خالل الحفظ واالستخدام المستدام واستعادة والظواهر المتطرفة لجميع الشعوب
 .األكثر أهمية لتحقيق هذه المساهمات

، وجودة وكمية التربةو  حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء  باب المعنية بالتنوع البيولوجيشالشبكة العالمية لل
 .ذلك األجيال القادمة بما في، الشعوبجميع لالمياه والحماية من األرخطار والظواهر المتطرفة ل

 02الهدف 

زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق 
 المكتظة بالسكان.األرخرى الحضرية والمناطق 

 النص المركب
 معالجة محركات انتشار األمراض[ ]استخدام األراضي فضال عنمعالجة محركات تفشي األمراض حيوانية المصدر والتغير في ]

حيوانية المصدر )التجارة واالستهالك بمخاطر عالية للحياء البرية ونظم إنتاج األغذية غير المستدامة، مثل تربية الثروة 
الموائل من خالل تحويل الحيوانية على نطاق واسع، بما في ذلك األنواع التي مازالت موجودة في الحياة البرية، وتفتت 

األراضي إلى الزراعة( وتطبيق، على جميع المستويات، نهج الصحة الواحدة المعزز، الذي يوحد صحة اإلنسان والحيوان 
وير تط]]إدامة[ ]وتخطيط[  [زيادة] والصحة البيئية، من أجل تجنب األوبئة في المستقبل فضال عن[ ]حفظ، وحيثما أمكن[

في التخطيط الحضري والمكاني، والحوكمة  رة الشاملة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالتعميم لإلدا[ ]وصون
دارة[ ]األراضي[ مجال [ والتنمية لتحقيق المدن المستدامة والقادرة على الصمود ]ونوعية[ ]وترابط[ ]الترابط اإليكولوجي[ ]وا 

[ ]المساحات[ ]الرخضراء المناطق[ ]مساحة[[]من هذه المساحات] المنافعوالوصول إليها[ و[ المساحات الخضراء والزرقاء]
والبنى التحتية مع نهج النظام اإليكولوجي والترابط اإليكولوجي، بما يسمح بالوصول المنصف[[ [ المتنوعة بيولوجياوالزرقاء[ ]
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ة بما في ذلك الزراعة الحضرية اإليكولوجي] [لالستخدام العام كمساهمة في[ ]مع ضمانات التنوع البيولوجي،[ ]والبني التحتية]
وتعزيز ][في المناطق الحضرية التي تسهم في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي تولدها باإلضافة إلى[ ]الزراعية

ة اإلنسان صح كل من[ ]لتعزيز التنوع البيولوجي وتحسين[، ]د صحة اإلنسان والحيوان والبيئةيوحمع تنهج الصحة الواحدة 
نحو  /الحياة علىرفاهالو ،[ الشعوب مع أمنا األرضوتوحيد ، []، واألمن الغذائي، ضمان سبل العيش]والتعلم، [وصحة الطبيعة

 ون[ ]للجميع[]السيما[ ]للناس الذين يعيش]وتعزيز التنوع البيولوجي[ ]والتنمية االجتماعية الثقافية والبشرية[  بما في ذلك، جيد
والمستوطنات البشرية األخرى في السياقات ] [،بالسكان]المكتظة [ األرخرى المحرومة]والمناطق  [الحضرية]المناطق ]في 

 ]المراعي للتنوع البيولوجي[ إلىفي المائة على األقل من مساحتها الكلية وتعزيز الوصول ]×[ إلى ] [اإلقليمية -الحضرية
ل مع ضمان الحصو] [البيولوجي، والترابط اإليكولوجي، وصحة اإلنسان ورفاهه، وبذلك اإلسهام في التنوع هذه المناطق

ي وتعزيز حفظ التنوع البيولوج[ ]المنصف واآلمن للجميع مع حماية صارمة للمناطق السليمة الباقية ومناطق األحياء البرية
يقة سيرا على األقدام، قد 21مع ضمان وصول الناس جميعا إلى هذه المساحات في غضون [ ]المحلي في هذه المناطق

راعاة [ ]مع ممن أجل صحة اإلنسان ورفاههاستعادة قيم التنوع البيولوجي المحلي،  عن طريقالطبيعة مع رابط وتعزيز الت
 .[االجتماعية المهمشةالمناطق المهمشة والمجموعات 

اإليكولوجية في التخطيط الحضري والمكاني، والحوكمة دارة الشاملة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم لإلزيادة التعميم   0 البديل
والتنمية لتحقيق المدن المستدامة والقادرة على الصمود، والمناطق الحضرية والمستوطنات البشرية األخرى في السياقات 

 اإلقليمية. -الحضرية
 األمراض حيوانية المصدر، من أجل تنفيذ ُنهج الصحة الواحدة، مع التركيز بصفة خاصة على مخاطر ظهور وانتقال  مكررا 0

 ة، والنظم اإليكولوجية.منها، وصحة األنواع البرية والمستأنستجنب المخاطر على صحة البشر أو الحد 
 المقترحات من األطراف

وتعزيز نهج الصحة الواحدة مع توحيد صحة  زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء  بوتان
 ة بالسكان.المكتظاألرخرى من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق نسان والحيوان والبيئة اإل 

لزراعة بما في ذلك ازيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء،   ات(ميو المتعددة الق –بوليفيا )دولة 
عوب الشوتوحيد ، وضمان سبل العيش، واألمن الغذائي، الطبيعةوصحة صحة اإلنسان من  كلمن أجل  اإليكولوجية الحضرية

 المكتظة بالسكان. األرخرى ، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق/الحياة على نحو جيدرفاهالو ، مع أمنا األرض
 م اإليكولوجية في التخطيط الحضري والمكاني،ظوخدمات النالتعميم من أجل اإلدارة الشاملة للتنوع البيولوجي زيادة   كولومبيا

مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء ، والحوكمة والتنمية لتحقيق المدن المستدامة والقادرة على الصمود
بشرية والمستوطنات ال والمناطق المكتظة بالسكانفي المناطق الحضرية  بما في ذلك، والزرقاء، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه

 .اإلقليمية-في السياقات الحضريةاألخرى 
 في المناطق الحضرية التي تسهم في التنوع المساحات الرخضراء والزرقاء مجال المنافع والوصول إليها منزيادة   كوستاريكا

ق ، بما في ذلك في المناطصحة اإلنسان ورفاهه ، من أجلالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي تولدها باإلضافة إلى
 .الحضرية والمناطق المكتظة بالسكان

 يف الستخدام العام كمساهمةل المساحات الرخضراء والزرقاءتطوير وصون  زيادة مجال المنافع والوصول إليها من  كوت ديفوار
 ضمان الحصول المنصفمع  .بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق المكتظة بالسكانصحة اإلنسان ورفاهه،  من أجل

 .واآلمن للجميع مع حماية صارمة للمناطق السليمة الباقية ومناطق األحياء البرية
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، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في الطبيعية الرخضراء والزرقاءزيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات   إكوادور
 بالسكان. المكتظةاألرخرى ذلك في المناطق الحضرية والمناطق 

من أجل  ،والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء والوصول إليهاالمنافع و ، الترابط اإليكولوجي واإلدارةزيادة   إثيوبيا
 المكتظة بالسكان.األرخرى صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق 

 من أجل صحة اإلنسانالمساحات الرخضراء والزرقاء،  من منافع والوصول إليهاالزيادة مجال   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
في المائة على األقل من مساحتها ]×[ إلى  المكتظة بالسكاناألرخرى في المناطق الحضرية والمناطق  ورفاهه، بما في ذلك

إليكولوجي، في التنوع البيولوجي، والترابط ا ، وبذلك اإلسهام]المراعي للتنوع البيولوجي[الكلية وتعزيز الوصول إلى هذه المناطق 
 .وصحة اإلنسان ورفاهه

زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في   غواتيماال
 .بيولوجي المحلي لهذه المناطقمع التشجيع على حفظ التنوع ال، المكتظة بالسكاناألرخرى المناطق الحضرية والمناطق 

صول زيادة مجال المنافع والو  حيوانية المصدر والتغير في استخدام األراضي فضال عنتفشي األمراض معالجة محركات   الهند
رخرى األإليها من المساحات الرخضراء والزرقاء، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق 

 بالسكان. المكتظة
من أجل صحة اإلنسان والمنافع والوصول إليها  المساحات الرخضراء والزرقاء إدارةزيادة مجال ، حفظ، وحيثما أمكن  جامايكا

 المكتظة بالسكان.األرخرى ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق 
ة ، من أجل صحمع ضمانات التنوع البيولوجي والزرقاءزيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء   اليابان

 المكتظة بالسكان.األرخرى اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق 
حة ص من أجل لمنفعةالمساحات الرخضراء والزرقاء،  المنافع والوصول إليها من وترابط وجودة وحجمزيادة مجال   المكسيك

يولوجي مع التشجيع على حفظ التنوع الب، المكتظة بالسكاناألرخرى ي ذلك في المناطق الحضرية والمناطق اإلنسان ورفاهه، بما ف
 .المحلي

ي ف من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك، زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء  نيوزيلندا
 21مع ضمان وصول الناس جميعا إلى هذه المساحات في غضون ، بالسكان المكتظةاألرخرى المناطق الحضرية والمناطق 

ة اإلنسان من أجل صحاستعادة قيم التنوع البيولوجي المحلي،  عن طريقالطبيعة مع رابط يقة سيرا على األقدام، وتعزيز التقد
 .ورفاهه
هه، ، من أجل صحة اإلنسان ورفاوالبنية التحتية زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء  النرويج

 بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق المكتظة بالسكان.
دامةو زيادة   اإلمارات العربية المتحدة  ،المساحات الرخضراء والزرقاءوالوصول إليها من  المساحات الخضراء والزرقاءمناطق  ا 

ظة المكتاألرخرى من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق ، من هذه المساحاتوالمنافع 
 بالسكان.

 زرقاءالمساحات الرخضراء وال المنافع والوصول إليها من وجودةزيادة مجال   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 الذين يعيشون السيما للناسوصحة اإلنسان ورفاهه، تنوع البيولوجي وتحسين تعزيز ال، من أجل والبنية التحتية والوصول إليها

 .المحرومةوالمناطق  المكتظة بالسكاناألرخرى والمناطق في المناطق الحضرية 
 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف
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من أجل  ،المتنوعة بيولوجيا الرخضراء والزرقاء زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات  حياة الطيورلالمنظمة الدولية 
 المكتظة بالسكان.األرخرى صحة اإلنسان ورفاهه، بما في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق 

زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء، من أجل   تحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي
 المكتظة بالسكان.األرخرى في المناطق الحضرية والمناطق فضال عن تعزيز التنوع البيولوجي صحة اإلنسان ورفاهه، 

FARN  ما في بوالتعلم، نسان ورفاهه، زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء، من أجل صحة اإل
 المكتظة بالسكان.األرخرى في المناطق الحضرية والمناطق وتعزيز التنوع البيولوجي،  ذلك

ات الرخضراء المساح المنافع والوصول إليها منوجودة وترابط زيادة مجال   الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي
 السيمالوجي، وتعزيز التنوع البيو  بما في ذلك، رفاهالو  ،والتعلم، ، من أجل صحة اإلنسانالتحتية والبنيةوالوصول إليها  والزرقاء

 المكتظة بالسكان.األرخرى في المناطق الحضرية والمناطق 

 مساحات المنافع والوصول إليها منوتخطيط زيادة   (IUNCBD)المعنية باتفاقية التنوع البيولوجي الدولية لجامعات اشبكة 
لمنصف ا بالوصولوالبنى التحتية مع نهج النظام اإليكولوجي والترابط اإليكولوجي، بما يسمح  الخضراء والزرقاءالمناطق 

مناطق في المناطق الحضرية والوالتنمية االجتماعية الثقافية والبشرية  بما في ذلكمن أجل صحة اإلنسان ورفاهه،  المنافعو
 .االجتماعية المهمشةالمناطق المهمشة والمجموعات  مع مراعاة ،المكتظة بالسكاناألرخرى 

معالجة محركات انتشار األمراض حيوانية المصدر )التجارة واالستهالك بمخاطر عالية   الصندوق العالمي للحياء البرية
للحياء البرية، ونظم إنتاج األغذية غير المستدامة، مثل تربية الثروة الحيوانية على نطاق واسع، بما في ذلك األنواع التي 

راضي إلى الزراعة( وتطبيق، على جميع المستويات، نهج مازالت موجودة في الحياة البرية، وتفتت الموائل من خالل تحويل األ 
الصحة الواحدة المعزز، الذي يوحد صحة اإلنسان والحيوان والصحة البيئية، من أجل تجنب األوبئة في المستقبل فضال عن 

في  بما في ذلك، للجميع زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الرخضراء والزرقاء، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه
 المكتظة بالسكان.األرخرى المناطق الحضرية والمناطق 

 01الهدف 

تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف 
الشروط ن رخالل مليدية المرتبطة بها، بما في ذلك للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، للمعارف التق

 المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم.

 النص المركب
 [يالمستوى العالم]على [ الحصول وتقاسم المنافع[ وآلياتأن تكون تدابير ] ضمان] [تنفيذ]و[ إنشاء[ ]و[]وضع[ ]و[]اتخاذ]

يع وفي جم[ ]منشأة ومنفذة[ ]وحسب االقتضاء[ ]كذلك[ ]]]واإلقليمي ودون اإلقليمي[ ]والوطنيالعالمي،  المستويات ]جميع[
 [تيسيري تكون فعالة ف[ ]بما في ذلك القواعد، وتدابير السياسات، والترتيبات اإلدارية وبناء القدرات وآليات الرصد] [البلدان

جميع ] [أي شكل من أشكال[ ]الملموسة وغير الملموسة] [الموارد الجينيةعلى [ المالئم والقانوني] الحصول]وتنظيم[ ]لتيسير[ ]
معلومات و] [ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ]الموارد البيولوجية[ ]بجميع أشكال[ ]الموارد الجينية[ ]أشكال

التطبيق [ ]زتعزي] [وضمان[]، مع ضمان[ ]المرتبطةحسب االقتضاء[ المعارف التقليدية و ] الرقمي بشأن الموارد الجينيةالتسلسل 
وتشجيع جميع األطراف على التصديق على بروتوكول ناغويا  وفقا لالتفاقية،، الفعال ألطر وقواعد الحصول وتقاسم المنافع

للشعوب  سيماال]للمنافع  التقاسم العادل والمنصف وزيادة[ لحصول وتقاسم المنافعباواالتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة 
)ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي والمادة 8وحسب االقتضاء مع المقدمين الشرعيين وفقا للمادة [ ]األصلية والمجتمعات المحلية
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 [جميع موارد التنوع البيولوجي/الموارد البيولوجية] [أي شكل من أشكال] استعمال [استرخدام]الناشئة عن [ من بروتوكول ناغويا 5
]معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ]بما في ذلك معلومات التسلسل الرقمي[ الموارد الجينية، [، البيولوجية الموارد]

دية استعمال المعارف التقليب]المرتبطة ]للمعارف التقليدية ] [وحسب االقتضاء،] ]والمشتقات[ ]وخدمات النظم اإليكولوجية[
، يةوالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجين معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةو [ ]بالموارد الجينية [المرتبطة

بما في ذلك عن طريق الحصول المالئم على الموارد الجينية والنقل المالئم للتكنولوجيات ذات الصلة، مع مراعاة جميع 
المالئم، بما في ذلك من خالل إنشاء آلية عالمية متعددة  الحقوق على هذه الموارد وعلى التكنولوجيات، وعن طريق التمويل

في المائة على مبيعات التجزئة في البلدان المتقدمة لجميع  0األطراف لتقاسم المنافع يتم تمويلها بواسطة ضريبة بنسبة 
ستدام االستخدام الم إلحداث تقدم في بتكار[ ]حتى يمكن تعزيز البحث العلمي واالالبيولوجيالمنتجات المشتقة من التنوع 

المتفق  الشروط[ من رخالل سواء] [بما في ذلك] للموارد الجينية، وحفظ التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة[
وفقا ألحكام بروتوكول ناغويا[ ]بما في ذلك عن طريق الحصول المالئم على [ ]المسبقة عن علم]عليها بصورة متبادلة والموافقة 

[ قة عن علمالمسب[ ]الحرة]والموافقة ]مع[  ]]بما في ذلك[ ]من رخالل[ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةالموارد الجينية، رهنا[ 
بصورة  ومن خالل الشروط المتفق عليهامسبقة عن علم ]]بما في ذلك من رخالل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة ال

)ي( من اتفاقية التنوع 8،[ ]اعتمادا على[ ]حسب االقتضاء، مع الموردين الشرعيين وفقا للمادة ]حسب االقتضاء[ متبادلة
التنوع  ]جميع موارد [استعمال أي ]شكل من أشكالالناشئة عن ]استرخدام[  [من بروتوكول ناغويا 5البيولوجي والمادة 

ما بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ]و ]، الموارد الجينية، البيولوجي/الموارد البيولوجية[ ]الموارد البيولوجية[
بطة ، المعارف التقليدية المرتوحسب االقتضاء] م اإليكولوجية[ظ]والمشتقات[ ]وخدمات الن في ذلك معلومات التسلسل الرقمي[

 والمعارف [معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ]، المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةوحسب االقتضاء]
جينية معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الو ] بالموارد الجينية[[ المعارف التقليدية المرتبطة باستعمال]التقليدية المرتبطة 

طريق الحصول المالئم على الموارد الجينية والنقل المالئم  بما في ذلك عن، بالموارد الجينيةوالمعارف التقليدية المرتبطة 
للتكنولوجيات ذات الصلة، مع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد وعلى التكنولوجيات، وعن طريق التمويل المالئم، بما 

في المائة على  0نافع يتم تمويلها بواسطة ضريبة بنسبة في ذلك من خالل إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم الم
 بتكاراال[ ]حتى يمكن تعزيز البحث العلمي و البيولوجيمبيعات التجزئة في البلدان المتقدمة لجميع المنتجات المشتقة من التنوع 

 [بما في ذلك] التنمية المستدامة[إلحداث تقدم في االستخدام المستدام للموارد الجينية، وحفظ التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف 
ذلك  وفقا ألحكام بروتوكول ناغويا[ ]بما في[ ]الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم[ من رخالل سواء]

الموافقة و  [ ]]بما في ذلك[]من رخالل[ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةعن طريق الحصول المالئم على الموارد الجينية، رهنا[
المسبقة عن علم[ ]]بما في ذلك من رخالل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة[ والموافقة المسبقة  ]مع الموافقة الحرة[ ]الحرة[

ي ذلك بما فو ] [اعتمادا على التدابير الوطنية، ]وحسب االقتضاء[ ]ومن خالل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةعن علم 
إجراءات سهلة وقياسية ومجدية من حيث التكلفة[ ]لمالك المعارف التقليدية ومن خالل الشروط المتفق عليها  عن طريق

بصورة متبادلة، واستنادا إلى االحترام غير المقيد لحقوق اإلنسان[ ]وفقا ألحكام بروتوكول ناغويا[ ]واتفاقية التنوع البيولوجي 
اقية التنوع البيولوجي واالتفاقات متعددة األطراف األخرى ذات الصلة[ ]وفقا للصكوك الدولية األخرى ذات الصلة[ ]اتف والصكوك

منافع لابشأن خيار سياسة الحصول على معلومات التسلسل الرقمي وتقاسم الدولية للحصول وتقاسم المنافع[ ]وتوافق اآلراء 
 .[ل إليها وتنفيذها على المستوى العالميصو تقد تم الالناشئة عنها 

وضع وتنفيذ آلية لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن   كررام 0
 الموارد الجينية.

زيادة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، المعارف التقليدية   مكررا 2
المرتبطة، بالتناسب مع معدل نمو القطاعات االقتصادية األكثر اعتمادا على الحصول على الموارد الجينية واستخدامها، من 
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استخدامه المستدام، ووضع وتنفيذ آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أجل المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي و 
 لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.

، وحسب بالتجارة في البلدان النامية والمتعلقةلتعليمية والعلمية والتكنولوجية ضمان، وتخطيط ودعم تنمية القدرات ا  ثالثا 2
االقتضاء، للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 

زالة الحواجز التي تقيد تنمية  .هذه القدرات عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وا 
 رحات من األطرافالمقت

 ارد الجينيةفي جميع البلدان لتيسير الحصول على المو والوطني العالمي  يينتنفيذ تدابير على المستو وضع و  المنطقة األفريقية
ميع موارد جوضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام  ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية

، االقتضاء وحسب ،ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةالموارد الجينية، الموارد البيولوجية، و/البيولوجيالتنوع 
وفقا  قة عن علمالمسبالحرة الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة من رخالل ، بما في ذلك للمعارف التقليدية المرتبطة

 .ة التنوع البيولوجي والصكوك الدولية األخرى ذات الصلةألحكام بروتوكول ناغويا واتفاقي
تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل   األرجنتين

ا، بما في ذلك يدية المرتبطة بهوحسب االقتضاء، للمعارف التقل الموارد الجينيةاستعمال  استرخداموالمنصف للمنافع الناشئة عن 
 .الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم

 الجينيةلى الموارد ع لتيسير الحصولتنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان   ات(يمالمتعددة القو  –بوليفيا )دولة 
 ،ليةوالسيما للشعوب األصلية والمجتمعات المحالناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، ، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع
يق الحصول عن طر  من رخالل، بما في ذلك ، للمعارف التقليدية المرتبطةوحسب االقتضاء بما في ذلك معلومات التسلسل الرقمي
 لة والموافقة المسبقة عن علم.الشروط المتفق عليها بصورة متبادبالمالئم على الموارد الجينية، رهنا 

ارية بما في ذلك القواعد، وتدابير السياسات، والترتيبات اإلد، تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان  البرازيل
 التطبيق الفعال ألطر وقواعد الحصول وتقاسموضمان لتيسير الحصول على الموارد الجينية  وبناء القدرات وآليات الرصد،

وتشجيع جميع األطراف على التصديق على بروتوكول ناغويا واالتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة  وفقا لالتفاقية،، المنافع
وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء،  لحصول وتقاسم المنافعبا

 .بما في ذلك الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم للمعارف التقليدية المرتبطة بها،
، وضمان د الجينيةالموار  أي شكل من أشكالتنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على   الصين

دية ارد الجينية، وحسب االقتضاء، للمعارف التقليالمو  أي شكل من أشكالالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام 
بشأن خيار  وتوافق اآلراء الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علممن رخالل المرتبطة بها، بما في ذلك 

لمستوى وتنفيذها على ال إليها صو تقد تم الالناشئة عنها منافع السياسة الحصول على معلومات التسلسل الرقمي وتقاسم 
 .العالمي
على  ئم والقانونيالمال  الحصوللتيسير  وفي جميع البلدان والوطنيالعالمي  يينالمستو  المستوىتنفيذ تدابير على   كولومبيا

حسب و  والمشتقات، التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية،وزيادة الموارد الجينية وضمان 
 م.الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علمن رخالل ، بما في ذلك لمعارف التقليدية المرتبطةوا االقتضاء،
تنفيذ تدابير في جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة   كوستاريكا

قليدية وحسب االقتضاء، للمعارف الت والمشتقات ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةالجينية، عن استرخدام الموارد 
 الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم.من رخالل ، بما في ذلك المرتبطة
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معلومات و  تيسير الحصول على الموارد الجينيةفي جميع البلدان لعلى المستوى العالمي و تنفيذ تدابير اتخاذ و  كوت ديفوار
معلومات و وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية،  التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
روط المتفق الشل من رخالبما في ذلك ، ، للمعارف التقليدية المرتبطةوحسب االقتضاء التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية

 .وفقا ألحكام بروتوكول ناغويا عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم
على االت المالئمة وفي الح تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية  إكوادور

وحسب ، الموارد الجينية هاالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام ضمان مع، المعارف التقليدية المرتبطة بها
ن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عمن رخالل  االقتضاء، للمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما في ذلك

 علم.
ارد الجينية وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على المو  اإلقليميواإلقليمي ودون العالمي  ياتتنفيذ تدابير على المستو   إثيوبيا

 اهضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخداممع  ،وفي الحاالت المالئمة على المعارف التقليدية المرتبطة بها
ورة متبادلة الشروط المتفق عليها بص اللمن خ وحسب االقتضاء، للمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما في ذلك، الموارد الجينية

 والموافقة المسبقة عن علم.
تيسير الحصول ل وفي جميع البلدانواإلقليمي والوطني العالمي  ياتتنفيذ تدابير على المستو   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء

لمعارف وا ،وحسب االقتضاءالموارد الجينية، على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام 
وبما في ذلك ، [الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علممن رخالل بما في ذلك ]التقليدية المرتبطة بها، 

 .إجراءات سهلة وقياسية ومجدية من حيث التكلفة
د الجينية وضمان الموار  جميع أشكالتنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على وضع و  الهند

 معبطة بها، لمعارف التقليدية المرتوا وحسب االقتضاء، لالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، 
 .موالموافقة المسبقة عن علالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ومن رخالل  ي ذلكبما ف الموافقة الحرة المسبقة عن علم

في جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل على المستوى العالمي و تنفيذ تدابير   اليابان
من رخالل  ا في ذلكبمللمعارف التقليدية المرتبطة بها، والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، 

 الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم.
ضمان في جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية و و  جميع المستويات المستوى العالميتنفيذ تدابير على   المكسيك

بما بطة بها، لمعارف التقليدية المرتوا وحسب االقتضاء، لالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، 
الشروط المتفق عليها بصورة  لالمعارف التقليدية ومن خال  مالكل المسبقة عن علممع الموافقة الحرة  في ذلك من رخالل

 .واستنادا إلى االحترام غير المقيد لحقوق اإلنسان والموافقة المسبقة عن علم ،متبادلة
مان التقاسم العادل ضل لتيسير الحصول على الموارد الجينية وتنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان   ناميبيا

ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية والمعارف التقليدية رخدام الموارد الجينية، والمنصف للمنافع الناشئة عن است
المرتبطة بالموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الحصول المالئم على الموارد الجينية والنقل المالئم للتكنولوجيات ذات 

وجيات، وعن طريق التمويل المالئم، بما في ذلك من خالل الصلة، مع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد وعلى التكنول
في المائة على مبيعات التجزئة في  0إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع يتم تمويلها بواسطة ضريبة بنسبة 

ذلك  وحسب االقتضاء، للمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما في البيولوجيالبلدان المتقدمة لجميع المنتجات المشتقة من التنوع 
 .الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علممن رخالل 
على الموارد  لتيسير الحصول وفي جميع البلدان يوطنواإلقليمي والالعالمي المستويات  المستوىتنفيذ تدابير على   النرويج
حسبما هو و  وحسب االقتضاء، لالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، زيز وتع وضمانالجينية 
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وافقة الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والممن رخالل ، بما في ذلك بالموارد الجينية بها المرتبطةلمعارف التقليدية ، امالئم
 .المسبقة عن علم

على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل وآليات تنفيذ تدابير   بيرو
من رخالل ا في ذلك بموالمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، للمعارف التقليدية المرتبطة بها، 

 افقة المسبقة عن علم.الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والمو 
لتيسير  البلدان وفي جميعواإلقليمي والوطني، حسب االقتضاء، العالمي  المستويات المستوىتنفيذ تدابير على   جمهورية كوريا

وحسب ، الموارد الجينية استعمال استرخدامالحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
)ي( من االتفاقية والمادة 8مع المقدمين الشرعيين وفقا للمادة ، حسب االقتضاءلمعارف التقليدية المرتبطة بها، وا االقتضاء، ل

 الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم.من رخالل بما في ذلك . من بروتوكول ناغويا 5
ير الحصول على جميع البلدان لتيس فيتنفيذها و والوطني العالمي المستويين  مستوىالتدابير على  وضع تنفيذ  جنوب أفريقيا
 ضمانو والموارد البيولوجية، ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة ، الموارد الجينية

مي والموارد البيولوجية، ومعلومات التسلسل الرق الجينيةالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد لضمان 
ذلك بما في ، التقليدية المرتبطة بهاالمعارف  للمعارف، وحسب االقتضاء، بشأن الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

نوع البيولوجي وكول ناغويا، واتفاقية التوفقا ألحكام بروت الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علممن رخالل 
 .واالتفاقات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة

تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل   سويسرا
بالموارد  هابالتقليدية المرتبطة المعارف  للمعارفوالمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، 

ة األخرى وفقا للصكوك الدولي لمتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علمالشروط امن رخالل بما في ذلك ، الجينية
 .ذات الصلة للحصول وتقاسم المنافع

د الجينية لتيسير الحصول على الموار  وفي جميع البلدانالعالمي  المستوىتنفيذ تدابير على وضع و  اإلمارات العربية المتحدة
ية المرتبطة التقليد للمعارفوضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، 

 الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم.من رخالل ، بما في ذلك بها
سب االقتضاء والوطني حالعالمي المستويين  المستوىتنفيذ تدابير على   نيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطا

لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد  وفي جميع البلدان
لشروط المتفق امن رخالل ، بما في ذلك بالموارد الجينية بهاليدية المرتبطة التق أو المعارف للمعارفالجينية، وحسب االقتضاء، 

 .نطبقيحيثما  عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم
 الحكومات األخرىالمقترحات من 

 في جميع البلدانو  المحليالدولي و /والدولي العالميوالوطني  نييالمستو  المستويتنفيذ تدابير على   الواليات المتحدة األمريكية
التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب  وضمانلتيسير الحصول على الموارد الجينية 

 ة المسبقةالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقمن رخالل ، بما في ذلك بهاالتقليدية المرتبطة المعارف  للمعارفاالقتضاء، 
 عن علم.

 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف
ICC: على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الحصول وتقاسم المنافع تدابير  فعاليةضمان  تنفيذ

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، للمعارف  ضمانلــو الموارد الجينية 
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فظ إلحداث تقدم في االستخدام المستدام للموارد الجينية، وح بتكارحتى يمكن تعزيز البحث العلمي واالالتقليدية المرتبطة بها، 
موافقة الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والسواء من خالل  بما في ذلك التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 المسبقة عن علم.
ير تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيس  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

ارد البيولوجية، والمو الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية، 
ما في معارف التقليدية المرتبطة بها، بوحسب االقتضاء، للوخدمات النظم اإليكولوجية، والمشتقات، ومعلومات التسلسل الرقمي 

 المسبقة عن علم.الحرة الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة من رخالل ذلك 
في جميع البلدان و جميع المستويات  المستوى العالميتنفيذ تدابير على   الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي

 لموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام الموارد الجينيةالحصول على اوتنظيم لتيسير 
قليدية لمعارف التاوحسب االقتضاء، ، والمشتقات، والموارد البيولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية، الملموسة وغير الملموسة

وب األصلية للشع المسبقة عن علمالحرة صورة متبادلة والموافقة الشروط المتفق عليها بمن رخالل المرتبطة بها، بما في ذلك 
 .والمجتمعات المحلية

ضمان وتخطيط ودعم تنمية القدرات   )هدف جديد( (IUNCBD)المعنية باتفاقية التنوع البيولوجي الدولية لجامعات اشبكة 
لية النامية، وحسب االقتضاء للشعوب األصلية والمجتمعات المحالتعليمية والعلمية والتكنولوجية والقدرة على التجارة في البلدان 

للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية 
زالة الحواجز التي تقيد مثل هذه التنمية.  المرتبطة بها، وا 

 فهداف جديدة من األطراألمقترحات 
   تقترح األرجنتين هدفين جديدين األرجنتين

ضمان التقاسم ل لتيسير الحصول على الموارد الجينية وتنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان   هدف إضافي
تضاء، للمعارف االقوحسب الموارد الجينية، المعارف التقليدية المرتبطة بـاستعمال  استرخدامالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

 الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم.من رخالل بما في ذلك  التقليدية المرتبطة بها،
  وضع وتنفيذ آلية لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال معلومات التسلسل الرقمي 2هدف إضافي 

 بشأن الموارد الجينية.
   تقترح هدفا جديدا زيلالبرا

الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، للمعارف  عمالالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن است   زيادةمكررا 13الهدف 
بالتناسب مع معدل نمو القطاعات االقتصادية األكثر اعتمادا على الحصول على الموارد الجينية التقليدية المرتبطة بها، 

، للمساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدام، ووضع وتنفيذ آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع واسترخدامها
 لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.

على النحو التالي  تلبية احتياجات الناس من  البديل 9في هدف جديد  9و 5  تفضل سويسرا كبديل، الجمع بين الهدفين سويسرا
 رخالل االسترخدام المستدام وتقاسم المنافع.

ضمان أن يكون الحصاد والتجارة واستخدام األنواع البرية األرضية وأنواع (  9و 5الجديد )الجمع بين الهدفين  البديل 9الهدف 
المياه العذبة واألنواع البحرية مستداما وقانونيا وآمنا لصحة اإلنسان وحماية االستخدام المستدام المألوف من جانب الشعوب 
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غذائي، واألدوية وسبل العيش للناس والسيما األصلية والمجتمعات المحلية لتعزيز المنافع، بما في ذلك التغذية، واألمن ال
 الفئات األكثر ضعفا.

تنفيذ ُنهج الصحة الواحدة، مع التركيز بصفة خاصة على مخاطر ظهور   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
األنواع البرية واألنواع األليفة وانتقال األمراض حيوانية المصدر، من أجل تجنب أو الحد من المخاطر على صحة اإلنسان، و 

 والنظم اإليكولوجية.
  



CBD/WG2020/3/5 

Page 110 
 

 -الجزء باء
 انعكاسات الرئيسين المشاركين

التي تتناول تلبية احتياجات الناس من رخالل االسترخدام  13إلى  9ناقش المشاركون في فريق االتصال األهداف  -1
ي الجزء والمراقبين ف الحكومات األرخرىالمقدمة من األطراف و المستدام وتقاسم المنافع. ويمكن االطالع على مقترحات النصوص 

 ألف أعاله.
وكان هناك تأييد عام للحاجة إلى أن تعكس األهداف هدفي االتفاقية برخصوص االسترخدام المستدام والحصول وتقاسم  -2

حظت أيضا الحاجة إلى . غير أن بعض األطراف ال2121المنافع ضمن سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 تزيد منو  وقابلة للقياس ودقيقة وواقعية ومحددة المدة الزمنيةمحددة االتساق عبر اإلطار دون تكرار ولكي تكون األهداف "ذكية" 

قيمة تحقيق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي بدون تكرار. وكانت هناك تعليقات محددة تتعلق إما بالربط األكثر وضوحا أو 
يالء المزيد من النظر لقضايا إ. والحظ بعض األطراف أيضا أنه ينبغي 11و 8أو بين الهدفين  9و 5دماج بين الهدفين اإل

 الصحة واألمراض حيوانية المصدر، ووضعها في اإلطار بشكل متسق.
داف بإطار وفي أثناء مناقشة هذه المجموعة من األهداف، أعرب كثير من األطراف عن الحاجة إلى تكميل هذه األه -3

الرصد والذي يمكن أن يستعمل إلعالم العناصر الكمية ويقّيم مدى التقدم المحرز. والحظ العديد من األطراف أيضا الحاجة إلى 
تحديث مسرد المصطلحات. وفي هذا الموضوع، كانت هناك بعض المقترحات المتعلقة بالحاجة إلى مواصلة العمل على إطار 

 لمواءمتهما باألهداف وذلك قبيل الدورة القادمة. الرصد وعلى مسرد المصطلحات
وقدم كثير من األطراف مقترحات محددة تتعلق بالمصطلحات التي يمكن أن تضاف إلى مسرد المصطلحات ومن بينها  -4

مثال المصطلحات التي ركزت عليها بعض األطراف ومن بينها مصطلح "الفئات الضعيفة"، و"الُنهج القائمة على النظام 
 ولوجي" و"الحلول القائمة على الطبيعة".اإليك
وأبرز عدد من األطراف أهمية العدالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب، وأكثر الناس ضعفا،  -5

إلى تبسيط النص عبر األهداف  الحاجة طرافالحظ العديد من األوالعدالة عبر األجيال. وفي سياق هذه المجموعة من األهداف، 
والحد من التكرار. وفي بعض الحاالت، أضاف بعض األطراف قوائم الرخدمات والمنافع وأنواع النظم اإليكولوجية، ومجموعات 
الشعوب والقوائم األرخرى لجعلها أكثر شموال، بينما اقترح أطراف آرخرون إزالة هذه القوائم لتجنب االستبعاد )مثال، اقترح بعض 

 قائمة الرخدمات والمنافع المحددة، بينما أضاف أطراف آرخرون قائمة المنافع(. إزالة 9األطراف بالنسبة للهدف 
 وفيما يلي ملرخص للمناقشات التي جرت في فريق االتصال بشأن كل من األهداف  -6

، أعربت األطراف عن تأييدها للمفاهيم العامة في هذا الهدف، بما في ذلك  ضمان 9فيما يتعلق بالهدف  )أ(
واسترخدام األنواع البرية أو المحلية؛ مع ضمان استمرارها في تقديم المنافع والرخدمات للشعوب، والسيما لهؤالء  اإلدارة المستدامة

دارتها المستدامة؛ والحاجة إلى ضمان  الذين يعيشون في ظروف ضعيفة؛ والحاجة إلى تعزيز الحوكمة العادلة، وحفظ األنواع وا 
لوجي وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما يتسق مع االلتزامات الوطنية االسترخدام المستدام المألوف للتنوع البيو 

ورخطة العمل العالمية بشأن االسترخدام المستدام المألوف. ويحتوي هذا الهدف على عناصر عدة حظت بالتأييد ويمكن إعادة 
 السترخدام المستدام؛صياغتها لتحقيق توازن أفضل بين االسترخدام المستدام والمنافع المشتقة من ا

أيد كثير من األطراف اإلبقاء على هذا الهدف شريطة إدرخال تعديالت عليه. وأعرب بعض األطراف عن  )ب(
 5بينما أعربت أطراف أرخرى عن رغبتهم في أن تظل هذه األهداف منفصلة مع تركيز الهدف  9و 5رغبتهم في دمج الهدفين 

 على االسترخدام المستدام؛ 9 على اإلدارة المستدامة بينما يركز الهدف
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، وبينما كان هناك تأييد كبير لهذا الهدف الذي يعالج نظم اإلنتاج المستدامة، كان 11وفيما يتعلق بالهدف  )ج(
هناك العديد من مقترحات النصوص من األطراف التي أدرخلت تغييرات واسعة على النص األصلي. وأدى ذلك إلى نشوء موقف 

ب على كلمات الهدف، حتى مع وجود مجاالت من التقارب حول العديد من المفاهيم الواردة فيه. ومن بين كان فيه فقدان للتقار 
الجوانب الرئيسية التي ينبغي تناولها هناك  المدى )سواء تطلب األمر إضافة مصايد األسماك أم ال(؛ والتركيز )حول زيادة 

ح )كله، أو نسبة منه، أو كمية غير محددة من نظم اإلنتاج( وسواء كان اإلنتاجية و/أو االستدامة طويلة األجل(؛ مستوى الطمو 
من الضروري إضافة تفاصيل أو أمثلة عن أنواع ُنهج اإلدارة التي يتعين بحثها. وترتبط هذه النقاط أيضا بإمكانية القياس وتوافر 

 المؤشرات المناسبة؛
تأييدهم لهدف لصون وتعزيز، أو تعزيز واستعادة ، أعرب الكثير من األطراف عن 11وفيما يتعلق بالهدف  )د(

النظم اإليكولوجية التي تقدم منافع مجتمعية. وأيد بعض األطراف مصطلح "مساهمات الطبيعة" وفضل آرخرون مصطلح "رخدمات 
اه، والحد كمية الميالنظم اإليكولوجية". وأيد الكثير من األطراف الحاجة إلى إدراج الرخدمات المتعلقة بتنظيم جودة الهواء، وجودة و 

من المرخاطر. واقترح بعض األطراف إضافة جوانب أرخرى تتعلق بنوعية التربة ورخدمات أرخرى مثل الترخفيف من تغير المناخ 
والتكيف معه، والحد من المرخاطر على صحة اإلنسان )سواء في هذا الهدف أو في مكان آرخر في اإلطار العالمي للتنوع 

األطراف أهمية العدالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء، والشباب وأكثر الشعوب البيولوجي(. وأبرز عدد من 
ضعفا وعبر األجيال. وأعرب بعض األطراف عن أن مصطلح الحلول القائمة على الطبيعة ينبغي إعادة إدرخاله في هذا الهدف 

ترخدام بعض المصطلحات، بما في ذلك الحلول وفي مسرد المصطلحات، بينما أعرب أطراف آرخرون عن اعتراضهم على اس
 القائمة على الطبيعة التي قالوا إنها تقع رخارج نطاق االتفاقية؛

إلدراج صون أو تعزيز مجال وجودة المساحات الرخضراء والزرقاء  12وكان هناك تأييد عام على الهدف  (ه)
إلى  أيدت إدراج الحاجة إلى زيادة المنافع المتعلقة بالوصولبطريقة تعزز التنوع البيولوجي والمنافع إلى الناس. وبعض األطراف 

هذه المساحات، بينما رأت أطراف أرخرى أن هذه المسألة تقع رخارج نطاق االتفاقية. واقترح بعض األطراف إدراج إشارة إلى البنية 
يكون ممكنا في بعض المناطق، التحتية. غير أن بعض األطراف أعرب عن أن زيادة مساحة المناطق الرخضراء والزرقاء قد ال 

دارة  ولكنهم شددوا على الحاجة إلى حفظ/صون المساحات الموجودة. وأعرب بعض األطراف عن الحاجة إلى إعداد وترخطيط وا 
المساحات الرخضراء والزرقاء كأولوية للهدف. وباإلضافة إلى ذلك، أشار بعض األطراف إلى نهج الصحة الواحدة والصلة 

 اللتقاط هذه المسألة؛ مكررا 12المصدر واقترح أحد األطراف الهدف  باألمراض حيوانية
، هناك اتفاق عام من األطراف بشأن أهمية إيجاد هدف يلتقط أحد الركائز الثالث لالتفاقية. 13وفيما يتعلق بالهدف  )و(

توازن  وتقاسم المنافع لتحقيقوشدد بعض األطراف على الحاجة إلى وجود هدف واحد أو هدفين إضافيين يركزان على الحصول 
مع  13أكبر في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي وقدموا مقترحات محددة. واقترح بعض األطراف لغة لزيادة مواءمة الهدف 

بروتوكول ناغويا واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة، بينما اقترحت أطراف أرخرى توسيع نطاق اللغة لضمان التقاط 
جميع اآلليات الموجودة للحصول وتقاسم المنافع بواسطة هذا الهدف. وأقترح لعض األطراف إدراج معلومات التسلسل الرقمي 
بشأن الموارد الجينية في الهدف. وأعربت األطراف عن آراء مرختلفة برخصوص تنفيذ التدابير المتعلقة بالحصول على الموارد 

 ليمي و/أو الوطني.الجينية على المستويات العالمي واإلق
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 المرفق الرابع
 إلى كاف حاء؛ األقسام 01إلى  14األهداف  :4تقرير الرئيسين المشاركين لفريق االتصال 

 أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم
 المقترحات –الجزء ألف 
 01 إلى 14األهداف 

ونص  (لكل عنصر )أ( النص األصلي الذي نظر فيه فريق االتصال، )ب 2يقدم الجزء ألف من التقرير الحالي لفريق االتصال 
 المراقبين.و  الحكومات األرخرىألطراف و المقدمة من ا وصقترحات النصقائمة بممركب، )ج( و 

. وسين[]باللون الداكن وبين قة الجديدة المقدمة كنص بديل لغ، والباللون الداكنة الجديدة لغوبالنسبة للنص المركب، تظهر ال
 ة القديمة المطلوب حذفها ]بين قوسين[.لغوتظهر ال

غة الجديدة للارد تلتالية  ا تطبق اإلشاراتوالمراقبين،  الحكومات األرخرىالمقدمة من األطراف و  وصمقترحات النصئمة وبالنسبة لقا
 لإلشارة إلى الرخيارات التي ينبغي اإلبقاء عليها [ناالقوس]. ويسترخدم ةمشطوبالمطلوب حذفها  القديمة ةلغ، والباللون الداكن

 مفتوحة.
في  اهإدراجالعملي غير من  مما يجعلعد المقترحات من األطراف كثيرا عن النص األصلي باتتحاالت، عدد قليل من الوفي 

 .مباشرة تحت النص المركب باللون الداكنة، يتم سردها بالكامل نطبقالنص المركب. وفي الحاالت الم

ي النصوص إدراجها فتم التي تلقت تأييدا و  فقط الحكومات األرخرىبيانات المراقبين و في قائمة مقترحات النصوص  ضيفتوأ
 المركبة.

شارة إلى لكل هدف، مع اإل نوقشتما على العناصر التي هوفي الجزء باء، قدم الرئيسان المشاركان موجزا للمناقشات وانعكاسات
 مزيد من العمل.التتطلب  التي مجاالتالتقارب والتباعد والنظرة كل منهما إلى مجاالت 

 14الهدف 

الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، 
 االقتصاد، وضمان مواءمة جميعوالحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات 

 األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي.

 النص المركب
، الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي[ ]االعتراف بقيم التنوع البيولوجي كعناصر استراتيجية لالقتصاد[ 2111]بحلول عام 

ضفاء الطابع المؤسسلقيم التنوع البيولوجي  [الكامل] [لدمجاوالعناية الخاصة للتهديدات إلى التنوع البيولوجي، و] ي ]عليها[ وا 
وتعميمها ]القيم ]المتعددة[ ]المتنوعة[ ]القيم المتعددة[ ]المتأصلة، والمؤسسية والعالقية[ للطبيعة ومساهمات الطبيعة إلى 

الركائز الثالث و تنوع البيولوجي ال وضمانات قضايا والتزاماتالناس التي يملكها أصحاب مصلحة مختلفين[ ]قيم[ ]أهمية وقيم[ 
داد ]والميزانيات[، ]إع، والبرامج، واللوائحالحكومات، واالستراتيجيات، في سياسات  لالتفاقية، وخدمات النظم اإليكولوجية

 [اإلنمائية والترخطيط والعمليات] ]الخطط اإلنمائية، والمساعدة الخارجية واالستثمار[، الميزانيات[ ]عمليات الميزانية[
القومية المعززة،  والحساباتواألطر، واالستثمارات، والمشتريات العامة،  ،والنظم الغذائيةواستراتيجيات الحد من الفقر، 

الثقافية واالجتماعية ]االجتماعية والثقافية والجنسانية والكاملة[ والتبعيات، وبما في ذلك ، وتقييمات اآلثار البيئية والمقاييس
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لة بالتنمية ذات الص على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصادألثر البيئي االستراتيجي واإلقليمي تقييمات ا
وخاصة الزراعة، والحراجة ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، والمالية، والسياحة، والصحة، والتصنيع،  المستدامة

ئة عن طريق ضمانات تخلق وتهيئ بي [وضمان]] ،تعدين في أعماق البحار، والطاقةوالبنية التحتية، والتعدين، بما في ذلك ال
]ذات شطة األن [جميع] تمكينية للقطاعين الخاص والمالي لمعالجة المخاطر والفرص ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ]مع تعزيز[

عامة ]الالمالية  ]االستثمارات[ [والتدفقات] بالمخاطر ةالصلة[ ]المتعلقة بالمخاطر االجتماعية االقتصادية[ وغير المتعلق
لتنوع اإلطار العالمي ل[ في التنوع البيولوجي]غايات وأهداف ] [قيم]مع  مةئمواو  تتبع التسلسل الهرمي للتخفيف والخاصة[

ما يتسق الغايات قدر اإلمكان وحسب االقتضاء، ب]الغايات المتشاركة للتنوع البيولوجي[][ 2121البيولوجي لما بعد عام 
، ]القيم المتعددة[ والحقوقالقيم  ويتجانس مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة[ ]أهداف[ ]أهداف واعتبارات[

فة وصحية وبذلك ضمان الحق في بيئة نظياالعتبارات ] البيئية[ ]عالم إيجابي للطبيعة واإلنفاذ الفعال لجميع القوانين والمعايير
تخدام ]االس لمختلف الُنهج القطرية، والرؤى والنماذج من أجل تحقيق التنمية المستدامة[وفقا  [،قوق اإلنسانومستدامة، وح

قيم  عزيزحفظ واستعادة وتمع المستدام للتنوع البيولوجي وتعزيز قدرات البلدان النامية على الحصول على التدفقات المالية[ ]
حفظ ن أمن أجل ضمان القانونية ألدوات اواستعمال األطراف عن طريق اعتماد التدابير لتقييم فعاليتها، [ التنوع البيولوجي

التنوع  وتسهم نحو حفظ التنوع البيولوجي وآليات التعميم تمنع أثر جميع األنشطة العامة والخاصة على التنوع البيولوجي
 .البيولوجي

 من األطراف النصوص مقترحات
تراتيجيات الحد والترخطيط والعمليات اإلنمائية واس ،والميزانيات، الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح  أستراليا

طاعات على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قوالتبعيات وتقييمات اآلثار البيئية والمقاييس، والحسابات، واألطر، من الفقر، 
 قيم التنوع البيولوجي. حفظ واستعادة وتعزيزجميع األنشطة والتدفقات المالية مع االقتصاد، وضمان مواءمة 

لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،  الكاملالدمج   األرجنتين
واءمة جميع موتعزيز  وضمانومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحك

ع ، بقدر اإلمكان وحسب االقتضاء، بما يتسق ويتجانس مالتنوع البيولوجيأهداف  قيممع ذات الصلة األنشطة والتدفقات المالية 
 .االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة

نمائية في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإل والركائز الثالث لالتفاقية البيولوجيالدمج الكامل لقيم التنوع   البرازيل
واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، 

لنامية تعزيز قدرات البلدان او  لتنوع البيولوجيل قيمل م المستداماالستخداوضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع 
 .على الحصول على التدفقات المالية

ي السياسات ف)المتأصلة والمؤسسية والعالقية( لتنوع البيولوجي ل لمتعددةالقيم لالدمج الكامل   المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات 

، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع ذات الصلة بالتنمية المستدامة االقتصادقطاعات الالحكومة وعبر جميع 
 .لمختلف الُنهج القطرية، والرؤى والنماذج من أجل تحقيق التنمية المستدامة[وفقا ، والحقوق] لتنوع البيولوجيل[ دةالمتعد]قيم ال

التي  لمساهمات الطبيعة إلى الناس لتنوع البيولوجيل)المتأصلة والمؤسسية والعالقية(  لمتنوعةالقيم لالدمج الكامل   شيلي
د من الفقر، والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الح والميزانيات، السياسات واللوائح والترخطيطفي  يملكها أصحاب مصلحة مختلفين

ن طريق ع، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان القومية والحسابات
 التنوع البيولوجي.واعتبارات  أهداف قيممواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع  الضمانات
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ي السياسات ف لقيم التنوع البيولوجيالكامل  هادمجو  االعتراف بقيم التنوع البيولوجي كعناصر استراتيجية لالقتصاد  كولومبيا
تقييمات األثر البيئي و واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية 

على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع االستراتيجي 
 قيم التنوع البيولوجي.

ات واللوائح والترخطيط سفي السياوالعناية الخاصة للتهديدات إلى التنوع البيولوجي لقيم التنوع البيولوجي  الدمج الكامل  كوستاريكا
والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع 

 قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي.
البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،  الدمج الكامل لقيم التنوع  كوبا

والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة 
 .2121ف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وغايات وأهدا التنوع البيولوجي قيموالتدفقات المالية مع 

التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد  لقيمهمية وقيم ألالدمج الكامل   إكوادور
اءمة قطاعات االقتصاد، وضمان مو من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع 

 جميع األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي.
استراتيجيات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية و واالستراتيجيات الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات   إثيوبيا

البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار 
 مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي.

والبرامج ح في السياسات واللوائوخدمات النظم اإليكولوجية الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
مات اآلثار والحسابات، وتقييواالستثمارات، والمشتريات العامة، طيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والترخ

وخاصة الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك، وتربية ]البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، 
، والصحة، والتصنيع، والبنية التحتية، والتعدين، بما في ذلك التعدين في أعماق البحار، األحياء المائية، والمالية، والسياحة

 التنوع البيولوجي. أهداف قيموالتدفقات المالية مع العامة والخاصة وضمان مواءمة جميع األنشطة  6والطاقة[،
ن الفقر، والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد مالدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط   الهند

والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة 
 .وتسهم نحو حفظ التنوع البيولوجي والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي

لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،  ملالكاالدمج   إندونيسيا
والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة 

 ع البيولوجي.مع قيم التنو ذات الصلة والتدفقات المالية 
ضفاء الطابع المؤسسي على الدمج الكامل   اإلسالمية( –إيران )جمهورية  قيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح وا 

والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة 
 البيولوجي. يم التنوعوالتدفقات المالية مع ق االجتماعية االقتصاديةوعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة 

الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،   اليابان
والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة 

 مع قيم التنوع البيولوجي.ذات الصلة والتدفقات المالية 
                                                      

 .فمالحظة تحريرية  تشير األقواس المعكوفة في تجميع مقترحات النصوص إلى أن النص دارخل القوسين مازال قيد النظر. وال تشير إلى طلب للحذ 6
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التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من  وضماناتالدمج الكامل لقيم   كينيا
ة جميع ت االقتصاد، وضمان مواءمالفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعا

 األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي.
التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،  الدمج الكامل لقيم  لبنان

كومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الح
وجي وآليات حفظ التنوع البيولأن من أجل ضمان القانونية ألدوات اواستعمال األطراف  والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي

 .التعميم تمنع أثر جميع األنشطة العامة والخاصة على التنوع البيولوجي
قيم ل للقيم المتنوعة للطبيعة ومساهمات الطبيعة إلى الناس التي يملكها أصحاب مصلحة مختلفين الكاملدمج ال  المكسيك

والحسابات، التعويض،  وآلياتفي السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،  التنوع البيولوجي
مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات وتقييمات اآلثار البيئية على جميع 

 .عن طريق اتخاذ تدابير لتقييم فعاليتها المالية مع قيم التنوع البيولوجي
يجيات الحد من تالتنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتعميم قيم  الدمج الكامل لقيم  بيرو

، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة الحساباتنظم و الفقر، 
في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  التنوع البيولوجي غايات وأهداف قيمجميع األنشطة والتدفقات المالية مع 

2121. 
الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من   قياجنوب أفري

الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع 
 مع قيم التنوع البيولوجي.ة بالمخاطر وغير المتعلقة بالمخاطر المتعلقاألنشطة والتدفقات المالية 

الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من   االتحاد الروسي
ميع ع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جالفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جمي

 المالية مع قيم التنوع البيولوجي.واالستثمارات  والتدفقاتاألنشطة 
الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر،   سويسرا

على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة  والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية
 .2121في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  التنوع البيولوجيغايات وأهداف  قيموالتدفقات المالية مع 

   ترينيداد وتوباغو
 واقعيا، رخاصة أن البلدان النامية تفتقر إلى بيانات رخط األساس  بينما يكون الهدف مرغوبا فيه، فهو يبدو غير مالحظة

والتمويل لتقييم التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجية. وينبغي أن يشمل الهدف جوانب تقييم التنوع البيولوجي 
ات رحة برخدمورخدمات النظم اإليكولوجية على نحو منفصل عن مكون التعميم. كما ينبغي أن يكون هناك قائمة مقت

النظم اإليكولوجية لهذا الغرض، إذ أنه من غير الواقعي تقييم ودمج جميع رخدمات النظم اإليكولوجية، وكذلك نسب هذه 
 الرخدمات إلى مكونات مرختلفة للتنوع البيولوجي، يليه تعميم هذه المكونات في السياسات وجوانب الحوكمة األرخرى.

العمليات و في السياسات واللوائح والترخطيط  قيم التنوع البيولوجي لقيم التنوع البيولوجيل الدمج الكام، 0232بحلول عام   أوغندا
جميع  ، وتقييمات اآلثار البيئية علىالقومية المعززة واستراتيجيات الحد من الفقر، والحساباتوعمليات الميزانية،  اإلنمائية

 .ة جميع األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التنوع البيولوجي، وضمان مواءممستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد
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ترخطيط قيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والتعميم  [الدمج الكامل  ]المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ات الحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستوي، و الحسابات نظمو والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، 

ع غايات م قيم التنوع البيولوجيمع الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية 
 .2121وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 7ألطرافالمقترحات من المراقبين التي أيدتها ا
والترخطيط  ،والميزانيات، واللوائحالحكومات سياسات كامل لقيم التنوع البيولوجي في الدمج ال  األعمال التجارية من أجل الطبيعة

على جميع لتبعيات واوتقييمات اآلثار البيئية والمقاييس، والحسابات، واألطر، والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، 
عة عالم إيجابي للطبي الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية معمستويات 

 .قيم التنوع البيولوجي واإلنفاذ الفعال لجميع القوانين والمعايير البيئية
العمليات ات واللوائح والترخطيط و الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياس  مؤسسة التمويل من أجل التنوع البيولوجي

اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات 
 ضمانو وتهيئة بيئة تمكينية للقطاعين الخاص والمالي لمعالجة المخاطر والفرص ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، االقتصاد، 

لوجي غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيو  قيم التنوع البيولوجيمع العامة والخاصة مواءمة جميع األنشطة والتدفقات المالية 
 .2121لما بعد عام 

لتنوع ا لجميع قضايا والتزامات لقيمالدمج الكامل   /التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجيصدقاء األرضألة الدولية جماعال
البيولوجي في السياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية 

على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع االجتماعية والثقافية والجنسانية والكاملة 
وبذلك ضمان الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وحقوق  التنوع البيولوجياعتبارات  قيمات المالية مع األنشطة والتدفق

 .اإلنسان
الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في   TEBTEBBA/(IIFB) المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

لثقافية االسياسات واللوائح والترخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية 
الية مع الم على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة جميع األنشطة والتدفقاتواالجتماعية 

 قيم التنوع البيولوجي.
 اإلنمائية والترخطيط والعملياتالتنوع البيولوجي في السياسات واللوائح وضمانات الدمج الكامل لقيم     (TNC)طبيعةحفظ المنظمة 

بما في بيئية ال واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثاروالخطط اإلنمائية، والمساعدة الخارجية واالستثمار، 
 تباعاعلى جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان ذلك التقييمات البيئية االستراتيجية واإلقليمية 

 البيولوجي.ع للتنو  تنوعلاالغايات المتشاركة  قيممع ومواءمتها  للتسلسل الهرمي للتخفيفجميع األنشطة والتدفقات المالية 

 

                                                      
 .أيدت األطراف المقترحات إلدراجها لمزيد من البحث 7
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 05الهدف 

جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع تقييم 
البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع 

ع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنو 
 واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

 النص المركب
المؤسسات و ]ذات الصلة[ األعمال التجارية  ]نسبة من[ [جميع[ ]التشريع باقتضاء] ]اعتماد تدابير تنظيمية وطوعية لضمان أن[

بغض النظر عن حجمها، وقطاعها، وموقعها، ] [وخاصة تلك األعمال التي لديها آثار كبيرة على التنوع البيولوجي] المالية
يئية، تمتثل للقواعد والمعايير المسؤولية الب [ولكن خصوصا الشركات عبر الوطنية] ،[تواها التشغيلي، وملكيتها وهيكلهاحوم

األعمال  نمالحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي و لتنوع البيولوجي في عمليات صنع القرار، وأن تدرج بالكامل قيم ا
في  لتنوع البيولوجياالنظم اإليكولوجية و عن تبعياتها وآثارها على  واإلبالغواإلفصاح بتقييم وأن تقوم بانتظام  ،وعليها التجارية

زالةوالحد من  التقارير والبيانات الكامنة للجمهور، ومنع والتعويض عن،جميع سالسل الموارد واإلمداد، مع إتاحة  ثار اآل وا 
ن أجل م]والمساهمة في االستعادة البيئية[، وتطبيق النهج التحوطي  [وزيادة اآلثار اإليجابية،] [إلى النصف على األقل]السلبية 

خالل اعتماد إطار لفرقة العمل المعنية باإلفصاحات بما في ذلك من ، مواءمة جميع األنشطة مع اقتصاد إيجابي للطبيعة
نحو  واالنتقال، وعليها األعمال التجارية منالحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي و المالية القائمة على الطبيعة، 

ذلك التعدين  بما في، اردالمو  واسترخراجالتكنولوجيات المراعية للبيئة ودعم االقتصاد الدائري مع تحسين الفعالية في استخدام 
وفقا للحقوق البيئية، وحقوق الصحة، والحقوق االجتماعية وحقوق اإلنسان وحقوق العمل، والمعايير في أعماق البحار، 

 يكون مستداما بالكامل ]مع قبول المسؤوليات والترخلص منهاالموارد الطبيعية استرخدام ، وضمان أن واالتفاقات الدولية األخرى
 التحوطي. مع تطبيق النهج، [وااللتزامات عن كيفية تأثير أنشطتها على التنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان وحقوق أمنا األرض

 من األطراف النصوص مقترحات
)العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة  ،وخاصة الشركات الكبرى وعبر الوطنية، األعمال التجارية جميعتقييم   األرجنتين

دارة  والحد منوالصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية،  السلبية تدريجيا،  اآلثاروا 
واالنتقال  ةى األعمال التجاريمع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي علوزيادة اآلثار اإليجابية،  إلى النصف على األقل

 لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص. الكاملةنحو االستدامة 
على مدى جميع القطاعات من أجل اإلدماج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في جميع األعمال التجارية دعم  تقييم  أستراليا

ياتها وآثارها عن تبع امظبانت اإلفصاح واإلبالغوتقييم  العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة()عمليات صنع القرار، 
اإليجابية،  إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار، تدريجياوالحد من اآلثار السلبية  من المحلية إلى العالمية،على التنوع البيولوجي، 

واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج  ع البيولوجي على األعمال التجاريةمع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنو 
 واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

الغ عن تبعياتها واإلبعلى تقييم جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة(  تشجيع تقييم  بوتان
زيادة اآلثار و  إلى النصف على األقلوالحد من اآلثار السلبية تدريجيا،  من المحلية إلى العالمية،وآثارها على التنوع البيولوجي، 

رسات ااإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لمم
 .مع تحفيز األعمال التجارية على اإلبالغ االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص
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ي وخاصة تلك األعمال الت)جميع األعمال التجارية العامة والرخاصة،  التشريع باقتضاء  المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
ها على وتحمل المسؤوليات وااللتزامات عن كيفية تأثير أنشطتأن تقوم بتقييم واإلبالغ  (البيولوجيلديها آثار كبيرة على التنوع 

ار والحد من اآلثار السلبية تدريجيا وزيادة اآلث ،من المحلية إلى العالمية، التنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان وحقوق أمنا األرض
على االنتهاكات، وضمان المسؤولية والجبر التعويضي للضرار ومعالجة  من خالل تنظيم أنشطتها، وفرض عقوبات اإليجابية،

واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام تضارب المصالح، 
 والترخلص.
دام الفعال عن طريق االستخ والمتوسطة والصغيرة( تقييم جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى،  والهرسكالبوسنة 

ا وآثارها واإلبالغ عن تبعياتهللدوات السياسية القائمة أو الجديدة، مثل تقييم األثر البيئي وبروتوكول رأس المال الطبيعي، 
ثار اإليجابية، ى األقل وزيادة اآلعلى التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصف عل

مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج 
 واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

رخدام المستدام والمساهمات إلى االست واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي األعمال التجارية جميعتقييم   البرازيل
مع ار اإليجابية، وزيادة اآلث إلى النصف على األقلوالحد من اآلثار السلبية تدريجيا،  من المحلية إلى العالمية،، للتنوع البيولوجي

األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على 
القائم على البيولوجيا، وضمان االمتثال للحصول  بتكارمع دعم اال واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص

سترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االوتقاسم المنافع واإلبالغ عنه، 
 واالسترخدام والترخلص.

واإلبالغ يم التي تقوم بتقياألعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة(  جميع نسبة/زيادة عدد  كولومبيا
إلى ، سلبيةالحد من اآلثار الوتدريجيا  عنها والتعويض من المحلية إلى العالمية،عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، 

من خالل األنماط المستدامة لإلنتاج، وتحسين  سالسل المصادر واإلمدادفي جميع وزيادة اآلثار اإليجابية،  النصف على األقل
مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة  ،الكفاءة في استخدام الموارد

 مع تعزيز ممارسات االقتصاد الدائري وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلصإلنتاج، االسترخراج و للممارسات الكاملة 
 .جنبا إلى جنب التنظيم الحكومي

تقييم جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها تحديد و  كوت ديفوار
ف ، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصوخدمات النظم اإليكولوجية وآثارها على التنوع البيولوجي

مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على من خالل التعويضات واالستعادة، على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، 
األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام 

 والترخلص.
ية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تقييم جميع األعمال التجار ضمان   الجمهورية الدومينيكية

تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة 
صالح الضرر البيئي اآلثار اإليجابية ليها مع الحد وعاألعمال التجارية  منوع البيولوجي ، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوا 
وسالسل المصادر واإلمداد، والخدمات، نحو االستدامة الكاملة لممارسات اإلنتاج،  واالنتقالإلى أدنى حد  من االسترخراج

 واالسترخدام والترخلص.
عياتها وآثارها تب مستوى)العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن  تقييم جميع األعمال التجارية  إثيوبيا

 55 لنصفا، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى ووظائف النظم اإليكولوجية على التنوع البيولوجي
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المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من في المائة 
 نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

قطاعها، الدول األطراف ضمان أن جميع مؤسسات األعمال التجارية بغض النظر عن حجمها، و جميع يجب على   إكوادور
ولكن خصوصا الشركات عبر الوطنية ومؤسسات األعمال التجارية األخرى  تواها التشغيلي، وملكيتها وهيكلها،حوموقعها، وم

جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة تقييم ، التي تجري أنشطة أعمال تجارية ذات طابع عبر وطني
ن المحلية موفقا لحجم قطاعها، ومحتواها التشغيلي وشدة آثارها، تها وآثارها على التنوع البيولوجي، واإلبالغ عن تبعيا والصغيرة(

وع وتقديم عالج للضرار على التن ،على األقل [النصف]اآلثار السلبية تدريجيا، إلى مثل هذه والحد من ومنع إلى العالمية، 
 ، مع الحد من المرخاطر المتعلقةمن أجل تحقيق التنمية المستدامة جابيةوزيادة اآلثار اإلي البيولوجي الناتجة عن أنشطتها،

واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر  ،بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية
جتماعية وحقوق اإلنسان وحقوق العمل، وفقا للحقوق البيئية، وحقوق الصحة، والحقوق اال، واإلمداد، واالسترخدام والترخلص

 .والمعايير واالتفاقات الدولية األخرى
)العامة والرخاصة، والكبرى، ذات الصلة[ ]والمؤسسات المالية جميع األعمال التجارية   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء

عن واإلفصاح  إلبالغوابتقييم  وتقوم بانتظام ،القرارتدرج بالكامل قيم التنوع البيولوجي في عمليات صنع  والمتوسطة والصغيرة(
على األقل وزيادة  ، إلى النصفتدريجياتبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية 

لوجي من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيو مع الحد  ،من أجل مواءمة جميع األنشطة مع االقتصاد اإليجابي للطبيعة اآلثار اإليجابية
 ،السترخراجاممارسات بحيث يكون  واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لمع دعم االقتصاد الدائري،  وعليها األعمال التجاريةمن  على

عية الموارد الطبيواسترخدام  واالسترخداماإلمداد، المصادر و اإلنتاج، وسالسل ممارسات و بما في ذلك التعدين في أعماق البحار، 
 .والترخلص مستداما بالكامل

  يشدد االتحاد األوروبي ودوله األعضاء على أهمية تطبيق النهج التحوطي عند تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع مالحظة
 صراحة في هذا الهدف. البيولوجي. ونحن ننظر في صياغة إضافية لتعكس ذلك

تقييم جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع   فيجي
، مع الحد وزيادة اآلثار اإليجابية إلى النصف على األقلسلبية تدريجيا، آثار  أيالبيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من 

التنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، من المرخاطر المتعلقة ب
 وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

قوم تجميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( تقييم اعتماد تدابير تنظيمية لضمان أن   الهند
السلبية تدريجيا،  اآلثار وتجنب والحد منواإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، بتقييم 

إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال 
 ستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.نحو اال

األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على  جميعتقييم   إندونيسيا
ر اإليجابية، مع وزيادة اآلثا إلى النصف على األقلمن اآلثار السلبية تدريجيا، التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد 

دام للتنوع االستخدام المست االستدامة الكاملةالحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو 
 واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.ممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر  البيولوجي في

ع تدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، م العالميةالحد من اآلثار السلبية و )تغيير ترتيب العبارة(   اليابان
ترخراج االسالحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات 
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ى، جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبر  تقييم مع تشجيع، واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص
 .يولوجي، من المحلية إلى العالميةواإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع الب تقييمعلى والمتوسطة والصغيرة( 

 األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى،أنشطة جميع الحد من األثر على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد من  تقييم  األردن
في المائة عن طريق استخدام التكنولوجيا الخضراء قدر اإلمكان في القيام بأنشطتها وحسبما  51بنسبة والمتوسطة والصغيرة( 

تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار واإلبالغ عن  تنص عليه خطط النمو الخضراء
السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال 

 .راج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلصالتجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخ
األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( و جميعضمان أن جميع المؤسسات المالية تقييم   كينيا

من مارساتها سل إمدادها الكاملة ومبجانب سالعن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، علنا واإلبالغ بتقييم تقوم بانتظام 
وع البيولوجي مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتن، تدريجيااآلثار السلبية [ من تدريجياالحد وبناء عليه تجنب ]المحلية إلى العالمية، 

رخدام واإلمداد، واالستعلى األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر 
 .من المخاطر ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ومواءمة جميع األنشطة مع اقتصاد إيجابي للطبيعةوالحد  والترخلص
( األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة إفصاح تقييم جميعاعتماد تدابير تنظيمية لضمان   المكسيك

والمشاركة تدريجيا، ا وتجنبهواإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية 
صالح األضرار البيئية لتصبح  مع  مع، عةللطبيآثارا إيجابية  اآلثار اإليجابية وزيادة إلى النصف على األقلفي استعادة وا 

دامة الكاملة نحو االست /مع االنتقال[واالنتقال]الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية المساهمة في 
 لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع  تقييم جميع  النرويج
 والحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقلمع إتاحة التقارير إلى الجمهور، البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، 

ة، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة وزيادة اآلثار اإليجابي
 لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

رى، العامة والرخاصة، والكب، يةالتي تستهدف الربح وغير الربح)المؤسسات  األعمال التجاريةتقييم جميع   جنوب أفريقيا
والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلثار السلبية 

مال التجارية عتدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األ
 واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

وضع توصيات بشأن المستوى الوطني لممارسات األعمال التجارية لتقييم األثار السلبية على التنوع   االتحاد الروسي
 .البيولوجي والحد منها

تقييم جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع   السنغال
زالة  والحد منمن المحلية إلى العالمية، وخدمات النظم اإليكولوجية والعمليات اإليكولوجية البيولوجي،  تدريجيا، ة اآلثار السلبيوا 

وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال  لإلى النصف على األق
 نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

عياتها وآثارها واإلبالغ عن تببتقييم  )أ(برى، والمتوسطة والصغيرة( جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والك تقوم  سويسرا
وزيادة اآلثار ( )جالحد من اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقل  )ب(على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، 

التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات ، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال اإليجابية
 .االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص
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   ترينيداد وتوباغو
  " ال يمكن "لجميع األعمال التجارية" ولن تتمكن من اإلبالغ عن اآلثار على التنوع البيولوجي، في مثل هذا مالحظة

يمكن أن يبذل جهد الستهداف جميع األعمال التجارية على تعليمها بشأن آثار أنشطتها على التنوع الوقت القصير. و 
البيولوجي. وباإلضافة إلى ذلك سيكون من المهم معرفة أنشطتها وبذلك معرفة أي من أنشطتها سيكون له آثار سلبية. 

 ويمكن أن تستهدف استدامتها.
مة الكاملة لالسترخراج". ويعتبر الهدف غير واقعي بعض الشيء فيما يتعلق ال يمكن تحقيق "االستدا حسب التعريف،

بالرصد واإلبالغ عن اآلثار على التنوع البيولوجي، ورخاصة بالنسبة لصغار األعمال التجارية، ورخصوصا في حاالت 
امية، القدرات يما في البلدان الناألوبئة وفيما بعد األوبئة. وال يمتلك األفراد والغالبية العظمى من األعمال التجارية، والس

 أو التدريب على هذا النوع من الرصد واإلبالغ.
 وتقييمد وفقا للتشريعات السارية، بتحدي، ة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة(جميع األعمال التجارية )العامة والرخاص تقوم  أوغندا

حد من التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والسالمة واستدامة واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على وتقدير وتحديد أولوية 
اآلثار السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على 

إلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج وا
 والترخلص.

وسطة والكبرى، والمت جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، ضمان أن  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
آلثار السلبية لى العالمية، والحد من اواإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إتقوم بتقييم والصغيرة( 
إلى ، (TNFD)بما في ذلك من خالل اعتماد إطار لفرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية القائمة على الطبيعة تدريجيا، 

من خالل و النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية 
نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد،  االنتقالو  اعتماد ممارسات االقتصاد الدائري،

 واالسترخدام والترخلص.
من اآلثار حد لل على األعمال التجارية المشاركة في سالسل اإلمداد االمتثال لقواعد ومعايير المسؤولية البيئيةيجب   فييت نام

السلبية تدريجيا، إلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال 
 التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات االسترخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

 من المراقبين التي أيدتها األطرافالمقترحات 
ة جميع األعمال التجارية )العامة والرخاصة، والكبرى، والمتوسط ضمان قيام  باب المعنية بالتنوع البيولوجيشالشبكة العالمية لل

ار السلبية تدريجيا، ثواإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحد من اآلبتقييم والصغيرة( 
 وعليها األعمال التجارية منإلى النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

الرخدمات، و لممارسات اإلنتاج،  واالنتقال إلى االستدامة الكاملة إلى أدنى حد الستخراجلتقليل ااالستدامة الكاملة واالنتقال نحو 
 وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

تنشئ الحكومات لوائح لجميع األعمال التجارية، والتجارة واالستثمار، تمنع اآلثار التي   التحالف من أجل التنوع البيولوجي
اإلنسان، مع ضمان تتجاوز حدود الكوكب، أو تؤثر على وظائف النظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان أو تسيء إلى حقوق 

الشفافية الكاملة آلثار األعمال التجارية، ومعالجة تضارب المصالح، وضمان المسؤولية والجبر التعويضي، وفرض عقوبة 
 .على االنتهاكات وتقديم معلومات خاطئة عن الحقوق اإليكولوجية وحقوق اإلنسان أو منافع المنتجات
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جميع األعمال التجارية )العامة  ضمان أن  (WBCSD) التنمية المستدامةالمجلس العالمي للعمال التجارية من أجل 
تقييم ب بالكامل قيم التنوع البيولوجي في عمليات صنع القرار وتقوم بانتظام تدرجوالرخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( 

، إلى دريجياتعالمية، والحد من اآلثار السلبية عن تبعياتها وآثارها على التنوع البيولوجي، من المحلية إلى ال واإلبالغ اإلفصاحو 
لحد امن أجل مواءمة جميع األنشطة مع اقتصاد إيجابي للطبيعة، والمساهمة في النصف على األقل وزيادة اآلثار اإليجابية، 

واإلنتاج،  االسترخراج من المرخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات
 وسالسل المصادر واإلمداد، واالسترخدام والترخلص.

 06الهدف 

ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع مراعاة 
علق األمر ات الغذائية والمواد األرخرى عندما يتاألفضليات الثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، ورخاصة النفاي

 باالستهالك المفرط.

 النص المركب
 ]إنشاء أطر تنظيمية فعالة وتدابير أخرى من أجل[، ]وفقا للعدالة والمساواة، مع مراعاة األنماط التاريخية لإلنتاج واالستهالك[

 تداملالستهالك المساترخاذ رخيارات مسؤولة  على وتحفيزهم]و[تمكينهم  ]جميع المستهلكين[ [الناس]تشجيع  ]إدراك[ضمان ]
، المستدامة ألنماط االستهالك واإلنتاجوالبدائل  والتعليم التحولي]ذات الصلة[  ]الدقيقة والمحققة[والحصول على المعلومات 

سق مع ي والظروف الثقافية تتوالسياق[ ]الفردي والوطني واالجتماعي االقتصاد[ الثقافية] االحتياجات[ األفضليات]مع مراعاة 
وأن جميع القطاعات االقتصادية تبلغ عن آثارها على التنوع البيولوجي والنظم ، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[

ر بمقدا لتقليل النفاياتاإليكولوجية عند تطوير وتقديم المنتجات إلى الناس، من أجل إزالة أنماط االستهالك غير المستدام[[، 
 للمنتجات المشتقة االستهالك المفرط إزالةوحسب االقتضاء، والمواد األرخرى  األغذية[]، في المائة[ 91] [النصف على األقل]

[ ]لضمان رفاهية البشر، والبيئة والحيواناتاألرخرى،  ]الموارد الطبيعية[األغذية [والمواد[  من التنوع البيولوجي، ]بما في ذلك[
ي واالستخدام المستدام لمارد الكتلة الحيوية[، ]لجميع الناس للحياة في تجانس مع أمنا األرض[ ]ودعم ]لتعزيز األمن الغذائ

البلدان النامية على تعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية لالنتقال نحو أنماط مستدام من االستهالك[، بما في ذلك عن طريق 
 .فيز اعتماد اقتصاد دائري على نطاق واسعحوت جات وخدمات أكثر استدامةاعتماد السياسات والتدابير لتحفيز الطلب على منت

 من األطراف النصوص مقترحات
والحصول على المعلومات  اترخاذ رخيارات مسؤولةو  االستهالك المستدام أنماطاعتماد ضمان تشجيع الناس على   األرجنتين

سب حالثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، و ، مع مراعاة األفضليات وتمكينهم من ذلكوالبدائل ذات الصلة 
 .عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرطالنفايات الغذائية والمواد األرخرى  االقتضاء
ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك،   أستراليا

 لنفاياتل النفايات بمقدار النصف على األقل، ورخاصة أنماط االستهالك غير المستدام /إزالةاألفضليات الثقافية، لتقليلمع مراعاة 
 .عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرطوالمواد األرخرى  يةغذألل

زالة   المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة  اج األنماط غير المستدامة لإلنتإنشاء أطر تنظيمية فعالة وتدابير أخرى لخفض وا 
واالستهالك حتى يتمكن جميع الناس من الحياة في تجانس جيد مع أمنا األرض، وفقا للعدالة والمساواة، مع مراعاة األنماط 
التاريخية لإلنتاج واالستهالك، وضمان أن تكون خيارات المستهلكين دائما ضمن البارامترات المستدامة استنادا إلى الحصول 

 لى معلومات دقيقة ومحققة وبدائل، مع مراعاة األفضليات الثقافية بما يتسق مع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.ع
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 والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة لالستهالك المستدام مسؤولةضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات   البرازيل
األقل،  ، لتقليل النفايات بمقدار النصف علىوالظروف االجتماعية االقتصادية ضليات الثقافيةوتمكينهم من ذلك، مع مراعاة األف

ة، واالستخدام المستدام لموارد الكتلة الحيوي لتعزيز األمن الغذائيحسب االقتضاء االستهالك المفرط لألغذية والمواد األرخرى و 
 .نولوجية من أجل االنتقال نحو أنماط االستهالك األكثر استدامةودعم البلدان النامية على تعزيز قدراتها العلمية والتك

لحصول على والزيادة أنماط االستهالك المستدام، مسؤولة مستنيرة والناس على اترخاذ رخيارات وتمكين ضمان تشجيع   كولومبيا
مستدامة ال مع مراعاة األفضليات الثقافية ذات الصلة، المستدامة المتنوعة والتعليم البيئيالبدائل الحوافز، والمعلومات و

 والسلعواالستهالك المفرط لألغذية على األقل، في المائة[  91/النصف]، لتقليل النفايات بمقدار والظروف االجتماعية االقتصادية
تعلق ألرخرى عندما يورخاصة النفايات الغذائية والمواد ا الدائريوالخدمات األخرى بما في ذلك من خالل استراتيجيات االقتصاد 

 .األمر باالستهالك المفرط
ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك،   كوستاريكا

 .والمواد األرخرى ةواالستهالك المفرط لألغذيعلى األقل،  بمقدار النصفالمخلفات  النفاياتة، لتقليل مع مراعاة األفضليات الثقافي
ومات المعلعلى اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على  وتعليمهم وشعورهمالسكان  إعالم الناس تشجيعضمان   كوت ديفوار

حسب و ، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، مع مراعاة األفضليات الثقافية، وتمكينهم من ذلكالبدائل ذات الصلة و 
 .المفرط لألغذية والمواد األرخرىاالقتضاء االستهالك 

أن جميع القطاعات تنظر وتبلغ عن آثارها على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية عند تطوير وتقديم ضمان   شيلي
ليم تستند إلى التعمسؤولة قرارات  رخياراتمن أجل تعديل أنماط االستهالك من خالل  على اترخاذالناس  تشجيعالمنتجات إلى 

نفايات ، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل الوتمكينهم من ذلكذات الصلة  والبدائلالمعلومات التعليم والحصول على بشأن 
 .عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرط إلى أدنى حدالغذائية والمواد األرخرى  بمقدار النصف على األقل
 لوماتالحصول على المع عن طريق تيسيرالناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة  وتمكين ضمان تشجيع  الجمهورية الدومينيكية

ية، لتقليل الثقافاالجتماعية االقتصادية و االحتياجات األفضليات، مع مراعاة ذات الصلةالمستدامة والبدائل  والتعليم التحولي
 الستهالكاوحسب االقتضاء،  عندما يتعلق األمر ب ورخاصة النفايات الغذائية والمواد األرخرى بمقدار النصف على األقل،]النفايات 
 .األغذية والمواد األرخرى للموارد بما في ذلك المفرط
وعية عن والتذات الصلة  والبدائلالناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات  وتمكين ضمان تشجيع  إكوادور

مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف على  ،التنمية المستدامة وسبل الحياة في تجانس مع الطبيعة
 .عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرطوالمواد األرخرى  وعند االقتضاء، االستهالك المفرط لألغذيةاألقل، 

دراكضمان تشجيع   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ل على والحصو  ستداملالستهالك الم مسؤولةالناس على اترخاذ رخيارات  وا 
بمقدار ائية[ الغذ]، لتقليل النفايات الثقافيالسياق  األفضلياتالمعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع مراعاة 

 يعيةوالموارد الطباالستهالك المفرط لألغذية  إزالةوحسب االقتضاء،  ورخاصة النفايات الغذائية والموادالنصف على األقل، 
 .عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرطاألرخرى 

]إزالة أنماط االستهالك غير المستدام وخاصة عن طريق تقليل نفايات ]األغذية[ بمقدار النصف، وحسب   بديل
االقتضاء، إزالة االستهالك المفرط للموارد الطبيعية األخرى بما في ذلك ضمان تشجيع الناس وتمكينهم من اتخاذ 

 ذات الصلة.[ لصول على المعلومات والبدائخيارات مسؤولة والح
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ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع   إثيوبيا
وحسب  الغذائيةات ورخاصة النفاي، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، واالقتصادية واالجتماعية مراعاة األفضليات الثقافية

 والمواد األرخرى. والتنوع البيولوجي ومنتجاتهاالقتضاء االستهالك المفرط لألغذية 
ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك،   غواتيماال

ار النصف على ، لتقليل النفايات بمقداالجتماعية االقتصادية والثقافيةو والوطنية  فرديةظروف الال األفضليات الثقافيةمع مراعاة 
 .وحسب االقتضاء االستهالك المفرط لألغذية والمواد األرخرىاألقل، 
ول على والحص هم الوسائل الالزمة والمالئمة للقيام بذلكأن تتاح لو ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة   هايتي

نصف على ، لتقليل النفايات بمقدار الوالروحية ل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع مراعاة األفضليات الثقافيةالمعلومات والبدائ
 .وحسب االقتضاء االستهالك المفرط لألغذية والمواد األرخرىاألقل، 
ارات على اترخاذ رخي ضمان تشجيع الناسدعم القطاع اإلنتاجي اإليجابي للطبيعة والتحول العادل ذي الصلة، عن طريق   الهند

مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات 
 .األغذية والمواد األرخرى وحسب االقتضاء االستهالك المفرط، بمقدار النصف على األقل واستهالك

شراكهم بنشاط في إدارة التنوع البيولوجي تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة ضمان  اإلسالمية( –إيران )جمهورية   ،وا 
والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف 

 .رخرىوحسب االقتضاء االستهالك المفرط لألغذية والمواد األعلى األقل، 
 اعية للبيئةالمر والحصول على المعلومات والبدائل ومستنيرة اترخاذ رخيارات مسؤولة وتمكينهم من ضمان تشجيع الناس   جامايكا

صف على لتقليل النفايات بمقدار النوزيادة فعالية قدرات اإلنتاج وتخزين األغذية، ، مع مراعاة األفضليات الثقافية، ذات الصلة
 .من خالل أنماط أكثر استدامة لالستهالك واإلنتاجوحسب االقتضاء، االستهالك المفرط لألغذية والمواد األرخرى األقل، 
ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع   لبنان

ندما يتعلق عقدار النصف على األقل، ورخاصة النفايات الغذائية والمواد األرخرى مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات بم
زالة  األمر ب  االستهالك المفرط.وا 
اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات االستهالك على نحو مستدام،  وتمكينهم منضمان تشجيع الناس   المكسيك

بمقدار النصف ]، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات الستهالك واإلنتاجبأنماط اوالبدائل ذات الصلة والتعليم التحولي 
 مواد األرخرى.ية والغذاأل للمنتجات المشتقة من التنوع البيولوجي، بما في ذلكوحسب االقتضاء االستهالك المفرط ، [على األقل

 )إلى حين المزيد من البحث( وال تمثل الحذف. لحفظ المكان  األقواس المعكوفة حول القيمة الرقمية مالحظة
ضمان تشجيع الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع   المغرب

لمفرط لألغذية اوحسب االقتضاء، االستهالك ، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، والتقليدية مراعاة األفضليات الثقافية
 .والمواد األرخرى

 مسؤولةيارات اترخاذ رخ وتمكينهم من جميع المستهلكين الناسضمان تشجيع   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 مع مراعاة األفضليات، الصلة ذات المستدامةالحصول على المعلومات والبدائل  بما في ذلك من رخالل لالستهالك المستدام

الثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، ورخاصة النفايات الغذائية والمواد األرخرى عندما يتعلق األمر باالستهالك 
 .التي تقلل على نحو كبير من نفايات األغذية والنفايات األرخرى وآثار استهالكهم على التنوع البيولوجي المفرط
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اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم  هم منوتمكينضمان تشجيع الناس   نيوزيلندا
قليل النفايات ت لتخفيض أثر االستهالك على التنوع البيولوجي بما في ذلك عن طريقمن ذلك، مع مراعاة األفضليات الثقافية، 

 .مفرط لألغذية والمواد األرخرىوحسب االقتضاء، االستهالك العلى األقل، في المائة(  51)بمقدار النصف 
لى والحصول عبشأن استهالك األغذية والمواد األخرى اترخاذ رخيارات مسؤولة وتمكينهم من ضمان تشجيع الناس   سويسرا

ة البصمة اإليكولوجية لنظم األغذية إلى النصف، ومواءملتقليل المعلومات والبدائل ذات الصلة، مع مراعاة األفضليات الثقافية، 
لق ، ورخاصة النفايات الغذائية والمواد األرخرى عندما يتعالنفايات بمقدار النصف على األقلوتقليل  اإلنسان وصحة الكوكبصحة 

 .األمر باالستهالك المفرط
   ترينيداد وتوباغو
لناس ا  إذا كان المقياس في هذا الهدف هو تقليل النفايات، إذن الدافع في ذلك لن يكون فقط تشجيع وتمكين مالحظة

 على اترخاذ رخيارات أفضل. ويتطلب هذا الهدف مكون إضافي للحوكمة.
تقليل النفايات واألنماط والممارسات غير المستدامة للحصاد واالستهالك المفرط لموارد التنوع ، 0232بحلول عام   أوغندا

 ت الثقافية.البيولوجي، واألغذية والموارد األخرى ]إلى النصف[ بدرجة كبيرة مع مراعاة األفضليا

 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف
ى لاترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول عو  االستهالك على نحو مستدام منوتمكينهم ضمان تشجيع الناس   تحالف رأس المال

د االقتضاء، وعن، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، المعلومات والبدائل ذات الصلة
، بما في ذلك عن طريق اعتماد السياسات والتدابير لتحفيز الطلب األغذية والمواد األرخرى وأثر استهالكاالستهالك المفرط 

 .اد الدائري على نطاق واسععلى المنتجات والخدمات األكثر استدامة وتحفيز اعتماد االقتص
 على قاءباإل على اترخاذ تشجيع الناسضمان من خالل األطر التنظيمية الفعالة،   التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي

الحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة مسؤولة و واستنادا إلى  المستهلكين داخل بارامترات مستدامة بشكل دائمخيارات 
النفايات بمقدار  ، لتقليلعندما تتسق مع اعتبارات التنوع البيولوجي ، مع مراعاة األفضليات الثقافيةوتمكينهم من ذلكققة والمح

 .واالستهالك المفرط لألغذية والمواد األرخرى وعند االقتضاء،النصف على األقل، 
ت مسؤولة على اترخاذ رخيارا وتحفيزهموتمكينهم ضمان تشجيع الناس   الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي

قافية، لتقليل الث االحتياجات األفضليات، مع مراعاة ذات الصلةالمستدامة والبدائل  والتعليم التحولي،، والحصول على المعلومات
 .وعند االقتضاء، االستهالك المفرط لألغذية والمواد األرخرىالنفايات بمقدار النصف على األقل، 

ت المعلوما]لى على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول عوتمكينهم تشجيع الناس و  إعالمضمان   حياة الطيور الدوليةمنظمة 
ند االقتضاء، وعلتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل،  مع مراعاة األفضليات الثقافية،، ذات الصلةالمستدامة البدائل ]و

زالة االستهالك غير المستداملألغذية والمواد األرخرى،  االستهالك المفرط  .وا 
لى المعلومات الناس على اترخاذ رخيارات مسؤولة والحصول عوتمكين ضمان تشجيع   (WAP)االتحاد العالمي لحماية الحيوان 

ء، االستهالك سب االقتضاوح، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل النفايات بمقدار النصف على األقل، والبدائل ذات الصلة
 .من أجل ضمان رفاهية البشر والبيئة والحيواناتالمفرط لألغذية والمواد األرخرى، 



CBD/WG2020/3/5 

Page 126 
 

 05الهدف 

وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي 
 أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار.وصحة اإلنسان أو إدارتها 

 النص المركب
التدابير تنفيذ و منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة  على نقل ومناولة واستخداموتعزيز القدرات  أو تعميم وسائل لتنظيموضع 

المة األحيائية[ ]الستدابير ، وتنفيذ ويةالقائمة على العلم لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الحي
]لضمان االستخدام المسؤول واآلمن للتكنولوجيا الحيوية، من أجل[ ]في جميع البلدان[ ]القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير[ 

طالق ]ال السيطرةتنظيم[ ]أو[ ]و[ ومنع، ]إدارة[ ]أو[]و[، ]]تحديد،  كائنات الحية المحورة ]على المخاطر المرتبطة باستخدام وا 
الناشئة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة، بما في ذلك البيولوجيا التركيبية واألساليب الجينية الجديدة األخرى،[ ]منتجات 

، تداممسال هخدامواست لتنوع البيولوجيا[ التي يرجح أن يكون لها آثار بيئية ضارة يمكن أن تؤثر على حفظ الحيوية االبيولوجي
البيولوجيا ]صحة اإلنسان،[ ]اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي[  لىعالمخاطر أيضا مع مراعاة 

د من ]من أجل الح المرتبطة باستخدام ومناولة والنقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة[على التنوع البيولوجي  الحيوية
ة ]استنادا إلى األدلعلى صحة اإلنسان،[  ووظائف النظم اإليكولوجية مع مراعاة المخاطرالبيولوجي  على التنوع مخاطر األثر

ومع مراعاة أيضا االعتبارات االجتماعية  ]والنظم االجتماعية االقتصادية،[ العلمية والمعارف التقليدية، حسب االقتضاء،
اة ع البيولوجي بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ مع مراعاالقتصادية ]والثقافية[، وخاصة فيما يتعلق بقيمة التنو 

أيضا االعتبارات االجتماعية االقتصادية وتنفيذ التدابير لضمان أن الفروق االجتماعية االقتصادية والرقمية بين البلدان المتقدمة 
ات بتكار للنهوض بالتوعية وتنفيذ المنافع المحتملة لال توتعزيز القدرا] [والحد من مرخاطر هذه اآلثار]والبلدان النامية ال تتزايد 

البيولوجية الحيوية، وتطوير أنشطة مفيدة للبحوث في مجال البيولوجيا الحيوية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام 
من سان حة اإلنالبيولوجي وص للتكنولوجيا الحيوية على التنوعاآلثار اإليجابية المحتملة  ودعم وتأييدالمستدام وصحة اإلنسان[]

دارة ونشر التطبيقات المفيدة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجيأجل تحقيق أهداف االتفاقية[] حو ن ووضع وا 
تحقيق أهداف االتفاقية[، مع إنشاء أفق منتظم وواسع النطاق للكشف والرصد والتقييم ألحدث التطورات التكنولوجية، مع 

المسؤولية والجبر التعويضي للضرر، ومع مراعاة النهج التحوطي واستعادة التنوع البيولوجي بمجرد أن تحدث التأثيرات  ضمان
الضارة، والحصول على الموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية األكثر تأثرا بالعالقة إلى إطالق 

 مناأة الحديثة في أراضيها وأقاليمها ومياهها، وبما يتماشى مع المبادئ التحوطية وحقوق أي منتجات من التكنولوجيا الحيوي
 األرض.*

أن هذا ن الموارد الجينية على نحو مكثف و بشأالحيوية الحديثة تسترخدم معلومات التسلسل الرقمي  اأن التكنولوجي مالحظة* مع 
عن استرخدام  الناشئةوتقاسمها تنوع البيولوجي للحصول على المنافع الهدف يتطلب بالتالي حال شامال في اإلطار العالمي لل

 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.
 من األطراف النصوص مقترحات

لكائنات الحية لالضارة المحتملة التأثيرات  اآلثاروضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع   األرجنتين
حد من مرخاطر ، واللتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليهاا عن ةالمحورة الناشئ

 .هذه اآلثار
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الكائنات الحية  استخداممن وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة   أستراليا
يها، التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عل على تقليل مخاطر األثرللتكنولوجيا الحيوية ا لناشئة عنة ار المحو 

 والحد من مرخاطر هذه اآلثار.
دارة أو السيطرة على اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع  05-1-0 وضع مؤشر أو تدابير لمنع وا 

 البيولوجي مع مراعاة صحة اإلنسان*
دارية وغيرها من التدابيروضع وتنفيذ تدابير   المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة  ت في جميع وتعزيز بناء القدرا قانونية وا 

لجينية الحديثة، بما في ذلك البيولوجيا التركيبية واألساليب امنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية تنظيم ولان البلد
مع مراعاة أيضا االعتبارات االجتماعية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، الجديدة األخرى، 

بير لضمان أن الفروق االجتماعية االقتصادية والرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ال يتزايد االقتصادية وتنفيذ التدا
مع إنشاء أفق منتظم وواسع النطاق للكشف والرصد والتقييم ألحدث التطورات التكنولوجية، مع  والحد من مرخاطر هذه اآلثار

على الموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات ضمان المسؤولية والجبر التعويضي للضرر، والحصول 
المحلية األكثر تأثرا بالعالقة إلى إطالق أي منتجات من التكنولوجيا الحيوية الحديثة في أراضيها وأقاليمها ومياهها، وبما 

 .يتماشى مع الُنهج التحوطية وحقوق أمنا األرض
ة المحورة الناشئة لتقييم مرخاطر الكائنات الحي في جميع البلدانوتعزيز بناء القدرات ى العلم قائمة علوضع وتنفيذ تدابير   البرازيل

وتنفيذ تدابير لتطوير أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية المفيدة من حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام عن التكنولوجيا الحيوية 
للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو لمنع اآلثار الضارة المحتملة  المستدام وصحة اإلنسان

 .السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار
دارة أو السيطرة علىأو اإلبقاء على وسائل لتنظيم وضع   شيلي لمخاطر ا وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان وا 

طالق الك  ر ضارةآثاائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الحيوية التي يحتمل أن يكون لها المرتبطة باستخدام وا 
 استنادا إلى األدلة العلمية والمعارف التقليدية، حسب، ى التنوع البيولوجي وصحة اإلنسانعل للتكنولوجيا الحيوية المحتملة

 االقتضاء.
لتكنولوجيا ا منتجاتلمنع اآلثار الضارة المحتملة تحديد ولفي جميع البلدان  وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات  كولومبيا

صالح آثار  الحيوية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار ها على وا 
تنوع للتكنولوجيا الحيوية للحفظ واالستخدام المستدام للالتنوع البيولوجي إذا حدثت، مع أيضا تعزيز اآلثار اإليجابية والمنافع 

 .البيولوجي
دارة أو السيطر تنظيم في جميع البلدان ل وتعزيز بناء القدراتتدابير أو اإلبقاء على وتنفيذ وضع   كوستاريكا  ة على المخاطروا 

طالق الكائنات الحية المحورة الناشئة عن   ر ضارةآثاالتي يحتمل أن يكون لها  ويةالتكنولوجيا الحيالمرتبطة باستخدام وا 
 .حة اإلنسانص ، مع مراعاة أيضا المرخاطر إلىحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامعلى  للتكنولوجيا الحيوية المحتملة

ى القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية عل بناءتعزيز وتدابير  وتنفيذضع و   كوت ديفوار
 .السلبية اآلثارالتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه 

يوية على التنوع حتملة للتكنولوجيا الحوضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة الم  إكوادور
 .المحتملة على أساس المعارف التقليدية البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار
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ا الحيوية على نقل ومناولة واستخدام المنتجات من التكنولوجيوضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان   اإثيوبي
وصحة  يةووظائف النظم اإليكولوج على التنوع البيولوجيالحديثة لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة، 

 .المعارف العلمية المحتملة استنادا إلى اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار
وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان أو إدارتها أو السيطرة عليها لمنع   االتحاد األوروبي ودوله األعضاء

الحد من و  صحة اإلنسانمع مراعاة أيضا المخاطر على اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي 
 .ذه اآلثارمرخاطر ه

  يقترح االتحاد األوروبي ودوله األعضاء أن يكون هذا الهدف أكثر طموحا يرمي إلى أو رخفض كال الرخطر مالحظة
 وشدة هذه التأثيرات السلبية.

لناشئة ية المحورة اللكائنات الحوضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة   غواتيماال
 .اروالحد من مرخاطر هذه اآلثاإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها،  وصحةلتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي اعن 

  إندونيسيا
  تقترح إندونيسيا شرح نطاق البيولوجيا الحيوية في مسرد المصطلحات الذي ينبغي أال يكون محصورا على مالحظة

هذا الشرح على التكنولوجيا الحديثة التي تتضمن البيولوجيا التركيبية، ومحركات الجينات  بروتوكول قرطاجنة. وسيكون
 وتحوير الجينات.

أو إدارة وتنظيم  لتعزيز القدرات، لمنعفي جميع البلدان  وتعزيز بناء القدراتتنفيذ تدابير وضع و   مالوي )بالنيابة عن أفريقيا(
والحد من ، سانوصحة اإلنالبيئة  التنوع البيولوجيعلى الحديثة للتكنولوجيا الحيوية  ةالمحتملاآلثار الضارة  أو السيطرة على

مع الحصول على المنافع المحتملة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة وضمان المشاركة الفعالة في تطوير  مرخاطر هذه اآلثار
 .وبحوث التكنولوجيا الحيوية

مع مالحظة أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة ( 2)مالوي بالنيابة عن أفريقيا(  أضف حاشية في نهاية الهدف    مالحظة
تسترخدم معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على نحو مكثف وأن هذا الهدف يتطلب بالتالي حال شامال في 

شأن الناشئة عن استرخدام معلومات التسلسل الرقمي بوتقاسمها اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي للحصول على المنافع 
 الموارد الجينية.

نشاء و وضع وتنفيذ تدابير و   المكسيك ثار الضارة في جميع البلدان لمنع اآل وتنفيذ تدابير السالمة األحيائيةتعزيز القدرات ا 
تبارات بما في ذلك االعدارتها أو السيطرة عليها، المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إ

 .ومع مراعاة النهج التحوطي في جميع البلدان والحد من مرخاطر هذه اآلثاراالجتماعية االقتصادية، 
   ناميبيا

دم مع مالحظة أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة تسترخ  تقترح ناميبيا إضافة الحاشية التالية في نهاية الهدف  مالحظة
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على نحو مكثف وأن هذا الهدف يتطلب بالتالي حال شامال في اإلطار 

ارد و الناشئة عن استرخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموتقاسمها العالمي للتنوع البيولوجي للحصول على المنافع 
 الجينية.

ل لضمان االستخدام المسؤول واآلمن للتكنولوجيا الحيوية، من أجوتنفيذ تدابير في جميع البلدان ، وضع وتعزيز القدرات  بيرو
دارة  والسيطرة عليهاومنعها اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحد من  ع البيولوجي آثارها السلبية المحتملة على التنو مخاطرها ووا 

 .صحة اإلنسانو 



CBD/WG2020/3/5 

Page 129 
 

دارة اآلثار تعزيز القدرات  زيادة  جنوب أفريقيا جي وصحة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولو  الضارة المحتملةعلى تقييم وا 
مع تعزيز المشاركة الفعالة في تطوير وبحوث التكنولوجيا الحيوية، والسماح بالحصول على منافع  في جميع البلدان اإلنسان

 .من التكنولوجيا الحيوية الحديثة
منع اآلثار الضارة ل في جميع البلدان واإلبالغ عنهاوتنفيذ تدابير لقدرات ل وتعزيز بناء كامل بإنشاء تقوم جميع األطراف . سويسرا

 .ذه اآلثار، والحد من مرخاطر هنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليهاالمحتملة للتك
للتكنولوجيا  اآلثار الضارة المحتملةإلدارة  لمنعوضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان   ترينيداد وتوباغو

 ، والحد من مرخاطر هذه اآلثار.أو إدارتها أو السيطرة عليهاحة اإلنسان الحيوية على التنوع البيولوجي وص
التدابير  تنفيذو ، في جميع البلدان وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات ، إنشاء القدرات وتعزيزها2111بحلول عام   أوغندا

منع و  االقتصادية اإليجابية للتكنولوجيا الحيوية وتنظيملتعزيز المنافع االجتماعية التدابير  القانونية واإلدارية وغيرها من
بارات االجتماعية مع مراعاة االعتعلى التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  المحتملة للتكنولوجيا الحيويةالضارة  والسيطرة على آثارها

 .عات المحليةاالقتصادية وخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للشعوب األصلية والمجتم
ي جميع فوتعزيز بناء القدرات السالمة األحيائية وضع وتنفيذ تدابير   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ة لتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي وصحاللكائنات الحية المحورة الناشئة عن لمنع اآلثار الضارة المحتملة  البلدان
وتحقيق المنافع من التكنولوجيا الحيوية نحو تحقيق أهداف  ،إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثاراإلنسان أو 
 .االتفاقية

 التي أيدتها األطراف الحكومات األخرىالمقترحات من 
وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية   الواليات المتحدة األمريكية

ا أو وصحة اإلنسان أو إدارتهالمرتبطة باستخدام ومناولة والنقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة على التنوع البيولوجي 
دارة ونشر التطبيقات المفيدة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع ووض السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار ع وا 

 .البيولوجي
 المقترحات من المراقبين التي أيدتها األطراف

وتنفيذ التدابير القانونية واإلدارية وضع وتعزيز القدرات   ECONEXUSو فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيز
دارة أو السيطرة على  ومنعلتنظيم في جميع البلدان التدابير  وغيرها من ، لحديثةااآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية وا 

ع مراعاة أيضا م ،على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان بما في ذلك البيولوجيا التركيبية واألساليب الجينية الحديثة األخرى
مع إنشاء أفق منتظم وواسع النطاق للكشف والرصد والتقييم  ، والحد من مرخاطر هذه اآلثارديةاالعتبارات االجتماعية االقتصا

ألحدث التطورات التكنولوجية، مع ضمان المسؤولية والجبر التعويضي للضرر، والحصول على الموافقة الحرة المسبقة عن 
إطالق أي منتجات من التكنولوجيا الحيوية الحديثة في علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية األكثر تأثرا بالعالقة إلى 

 .أراضيها وأقاليمها ومياهها
أفق للكشف والتقييم والرصد للتكنولوجيات الناشئة التي يمكن أن  : إنشاء وتعزيز القدرات علىمكررا 05الهدف 

انونية نافع وتنفيذ تدابير قيكون لها أثر ضار على التنوع البيولوجي، واالستخدام المستدام والتقاسم المنصف للم
دارية وغيرها من التدابير للسيطرة على هذا اآلثار بما يتماشى مع المبدأ التحولي والنهج القائم إلى الحقوق.  وا 

وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية   كلية لندن الملكية
نولوجيا الحيوية للتكيجابية المحتملة وزيادتها إلودعم اآلثار ا التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها على

 .من أجل تحقيق أهداف االتفاقيةعلى التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 
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وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان   (IIFB) المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
ع مراعاة ملمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، 

 والحد من مرخاطر هذه اآلثار. واالجتماعية االقتصادية ةالثقافياالعتبارات 

وضع وتنفيذ تدابير وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية   الجزرمنظمة حفظ 
راف وفي نفس الوقت االعت على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مرخاطر هذه اآلثار

ات البيولوجية بتكار جيا الحيوية لحفظ التنوع البيولوجي وتعزيز التوعية بالمنافع المحتملة لالباآلثار اإليجابية المحتملة للتكنولو 
 .الحيوية

 08الهدف 

إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها أو القضاء عليها، بطريقة عادلة 
ر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان أن مليار دوال 511ومنصفة، مع رخفضها بمقدار 

 .الرخاصة، أثر إيجابي أو محايد على التنوع البيولوجيو يكون للحوافز، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة 

 النص المركب
عادة توجي]و  الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي[ ]توثيق وترسيم والقضاء على[ ]تحديد وقياس[ 2125]بحلول عام  إعادة  ه أوا 
مع [، ]الضارة بالتنوع البيولوجي واإلعاناتالحوافز جميع ى القضاء عل] [أو] [أو إصالحها أو التخلص منها، منها تحديد الغرض

مع  ،على مستوى العالم[ فةومنص] [عادلةفعالة ]، بطريقة مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية حسب االقتضاء
مليار[ دوالر  511[ ]بمقدار ]مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 511بمقدار  ]بحد أدنى مطلق[ ]مبلغها السنوي[رخفض 
عادة تحديد جميع[ بما في ذلك ] ]ابتداء من[، على األقل سنويا تريليون دوالر أمريكي[ 6]أمريكي  ]بما في ذلك إعادة توجيه وا 
[ شرةالمباشرة وغير المباجميع الحوافز أن وضمان  زيادة الحوافز اإليجابية[وضمان ]اإلعانات األكثر ضررا، [ من جميعالغرض 

]وضمان توجيه المدخرات المالية إلى دعم التنوع البيولوجي مع إيالء األولوية لإلشراف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات 
يقة تتسق ]بطر  [ومعاقبة الجهات الفاعلة المالية التي تسبب فقدان التنوع البيولوجي] المحلية، وصغار المنتجين والنساء[

حداث تقدم في ترتيبات الحوكمة التي تمك ن المشاركين المحليين في عمليات صنع القرار،  بالكامل مع االلتزامات الدولية،[ ]وا 
ات المحلية[ ]مع تجنب تدابير السياسة المشوهة للتجارة ودمج المعارف المحلية واالعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمع

بضمانات مناسبة ضد مخاطر السوق، بما في ذلك تلك المخاطر التي يمكن أن تزيد التكاليف للبلدان النامية[ ]ودعوة القطاع 
شتريات ائب وسياسات الموالضر ، الرخاصةو بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة ، ذلكل وفقا توافقإلى الالمالي 
وضمان زيادة الحوافز اإليجابية وطموحها، مع مراعاة الظروف واألولويات ، أثر إيجابي أو محايد على التنوع البيولوجيلها  العامة

 .لكل بلدالمختلفة 
 من األطراف النصوص مقترحات

زالة  إعادة توجيه  األرجنتين و القضاء أ أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحهاالحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي تحليل وا 
ع ممع حماية أكثر الفئات ضعفا بطريقة عادلة ومنصفة، ومصايد األسماك،  واإلنتاجبما في ذلك اإلعانات إلى الزراعة ، عليها

 يكون للحوافزوضمان أن  بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا،مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  511رخفضها بمقدار 
ما يتسق ب الرخاصة، أثر إيجابي أو محايد على التنوع البيولوجيو العامة والقواعد  والتنظيمية ، بما في ذلك الحوافزاالقتصادية

 .مع قواعد منظمة التجارة العالمية
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إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها أو القضاء عليها، بطريقة   أستراليا
 مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان 511مع رخفضها بمقدار عادلة ومنصفة، 

ي أو محايد أثر إيجاب أن يكون لهاالرخاصة، و حوافز االقتصادية والتنظيمية العامة لحوافز، بما في ذلك الا أن تهدفو  أن يكون ل
 على التنوع البيولوجي.

إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها   المتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة 
دار مع رخفضها بمق، ومع مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنيةعادلة ومنصفة،  ]عالمية[أو القضاء عليها، بطريقة 

ة وضمان توجيه المدخرات الماليدوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا،  تريليون 6 [مليار 511]
وب األصلية والمجتمعات المحلية، وصغار المنتجين إلى دعم التنوع البيولوجي مع إيالء األولوية لإلشراف من جانب الشع

 ومعاقبة الجهات الفاعلة المالية التي تسبب فقدان التنوع البيولوجي، التدفقات المالية الضارة والتخلص منهاوالنساء؛ وتنظيم 
ر إيجابي الرخاصة، أثو ة وضمان أن يكون للحوافز، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العام؛ أو تنتهك حقوق اإلنسان

مع ضمانات مناسبة ضد مخاطر السوق، بما في ذلك تلك المخاطر التي يمكن أن تزيد التكاليف  أو محايد على التنوع البيولوجي
حداث تقدم في ترتيبات الحوكمة التي تمك ن المشاركين المحليين في عمليات صنع القرار، ودمج المعارف  للبلدان النامية، وا 

 .واالعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالمحلية 
 511ضها بمقدار مع رخفالحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو القضاء عليها، بطريقة عادلة ومنصفة، توثيق وترسيم   البرازيل

بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، ومع مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية،  مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،
الرخاصة، أثر إيجابي أو محايد على التنوع و وضمان أن يكون للحوافز، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة 

 .بطريقة تتسق بالكامل مع االلتزامات الدولية، مع تجنب تدابير السياسة المشوهة للتجارة البيولوجي
سب حأو القضاء عليها،  [أو إعادة تحديد الغرض منها]الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي إصالح  [جيهإعادة تو   ]كولومبيا
تحديد أولوية  بما في ذلكمليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  511مع رخفضها بمقدار  بطريقة عادلة ومنصفة،، االقتضاء

بما  ،وتعزيز الحوافز وضمان أن يكون للحوافزقتصادية الوطنية، مع مراعاة الظروف االجتماعية االاإلعانات األكثر ضررا، 
القطاع المالي  ودعوة، على التنوع البيولوجي ةمحايدالأو  ةيجابياإل أثرالرخاصة، و في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة 

 .ذلكل وفقا توافقإلى ال
طريقة بإعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها أو القضاء عليها،   كوستاريكا

نشاء تدابير التعويضات عن هذه التأثيرات، من أجل ، عادلة ومنصفة وتحديد حجم التأثيرات االجتماعية واالقتصادية السلبية وا 
مليون دوالر  511,111، بالنظر إلى أن 2111ضاء عليها على نحو كبير بحلول عام الحد منها إلى أن يتم تحويلها أو الق

 مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، 511مع رخفضها بمقدار ، أمريكي على األقل سنويا
نشاء الحوافز المالية العامة واالالرخاصة، و أن يكون للحوافز، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة  وضمان قتصادية وا 

والتنظيمية أو الخاصة التي تعزز تحول األنشطة االقتصادية نحو التأثيرات اإليجابية، أو على األقل المحايدة للتنوع البيولوجي، 
أثر إيجابي أو محايد على  لقطاع المالي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والحكومات المحليةبالنظر إلى مشاركة ا

 .التنوع البيولوجي
( القضاء على جميع الحوافز، أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها، 0بحلول ]عام[ على األقل، )  جمهورية الكونغو الديمقراطية

من أجل تجنب اآلثار السلبية بالتنوع البيولوجي  إعادة توجيه الحوافز الضارةا تضر بما في ذلك اإلعانات، المعروف أنه
( 2)، على المستوى العالمي مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 511بمقدار  مع خفضهارات وفو وبالتالي الحصول على 

، جيلخاصة، أثر إيجابي أو محايد على التنوع البيولو االقتصادية والتنظيمية العامة االقائمة، بما في ذلك الحوافز لحوافز يكون ل
( ووضع وتطبيق الحوافز اإليجابية فقط للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما يتسق ويتجانس مع االتفاقية 1)

 .الوطنية ةاالقتصاديوااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية 
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و القضاء أ أو إزالتها تدريجياإعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها   إكوادور
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات األكثر  511عليها، بطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار 

تنوع الرخاصة، أثر إيجابي أو محايد على الو ي ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة ضررا، وضمان أن يكون للحوافز، بما ف
 البيولوجي.

الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها أو المباشرة وغير المباشرة إعادة توجيه الحوافز   اإثيوبي
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات  511مقدار القضاء عليها، بطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها ب

قتصادية بما في ذلك الحوافز اال ،للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي اإليجابية لحوافزا إعداداألكثر ضررا، وضمان 
رى ذات الصلة مع مراعاة الظروف االجتماعية بما يتجانس مع االتفاقية والقوانين الدولية األخالرخاصة، و والتنظيمية العامة 

 أثر إيجابي أو محايد على التنوع البيولوجي.، ويكون لها االقتصادية
عاد] الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي إعادة توجيه تحديد وقياس[ 0205بحلول عام   ]االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ة وا 
، مع رخفض [ومنصفة]بطريقة عادلة أو إعادة توجيه كل هذه الحوافز أو القضاء عليها،  8[تحديد الغرض منها أو إصالحها

اإلعانات األكثر ضررا،  جميع ابتداء من بما في ذلك، سنوياعلى األقل  [مليار دوالر أمريكي 511] بمقدار مبلغها السنوي
 ، أثر إيجابي أو محايد على[الرخاصة]و ية العامة لحوافز، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيما جميعلوضمان أن يكون 

 .وزيادة الحوافز اإليجابية التنوع البيولوجي
  المصطلحات ]إعادة توجيه، إصالح[ و]ومنصفة[ قد تكون متكررة ولكن االتحاد األوروبي والدول األعضاء مالحظة

أنه من المهم الحصول على أهداف رقمية فيه مستعدون لمزيد من المناقشة. ويرى االتحاد األوروبي ودوله األعضاء 
 ولكنها تستمر في التركيز على الرقم الفعلي في سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي برمته.

، الحد منها هاالقضاء عليأو إصالحها أو تحديد الغرض منها   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة إندونيسيا
بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، ، سنويا[ مليار دوالر أمريكي 522] ال يقل عن ومنصفة، مع رخفضها بمقدار بطريقة عادلة
تنوع لعلى ا إيجابي أو محايدأثر ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكونوضمان أن 

 .ة لكل بلدمع مراعاة الظروف واألولويات المختلف، البيولوجي
عد عام اإلعانات الضارة لدعم هدف ما ب والحد من  تلتزم إندونيسيا بتنفيذ حوافز للحفاظ على التنوع البيولوجي مالحظة
 مرختلفة، ترى إندونيسيا أن هذا الهدف سيقوض قائمةبالنظر إلى حقيقة أن كل بلد لديه ظروف وأولويات  غير أنه. 3232

 جر االتفاق علىلم يباإلضافة إلى ذلك، و ية التي تحتاج البلدان النامية بشدة إلى النمو فيها. الركائز االجتماعية واالقتصاد
ة يجب أن تكون هناك على األقل دراسة علمية شاملو . البلدانالمعايير والتعريفات الرخاصة بنطاق اإلعانات الضارة من قبل 

في هذه  دماقبالتنوع البيولوجي قبل أن نتمكن من المضي لتحديد مفهوم الحوافز واإلعانات السلبية التي تضر  وشمولية
 صول علىالح سعى إلىهي تو  إلغاء الترخفيض المالي.في تدعم إندونيسيا النرويج والمملكة المتحدة و القضية بالذات. 

 .المبلغ تكبدمن سيكون مسؤوال عن ، وحول دوالر أمريكي 522 رقم وسبب تحديد يةكيفحول توضيح 
حها أو أو إصالتحديد الغرض منها   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة اإلسالمية( -)جمهورية إيران 

بما في ذلك اإلعانات مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522بطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار القضاء عليها، 
على  محايد إيجابي أوأثر ما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، ، بللحوافز يكوناألكثر ضررا، وضمان أن 

 .مع مراعاة متطلبات االقتصادات البترولية، لتنوع البيولوجيا

                                                      
وعة بين يتشاورون بشأن النصوص الموض زالواال  ودوله األعضاءفي هذه الفقرة تشير إلى أن االتحاد األوروبي  المعكوفةتجدر اإلشارة إلى أن األقواس  8

 .ودوله األعضاءاألرخرى المقدمة من االتحاد األوروبي  مقترحات النصوصقوسين. وينطبق الشيء نفسه على األقواس في 
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عادة توجيهو الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي  تحديد  اليابان ليها، أو إصالحها أو القضاء عتحديد الغرض منها أو إعادة  هاا 
 ضررا األكثربما في ذلك اإلعانات مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522، مع رخفضها بمقدار طريقة عادلة ومنصفة[]ب

إيجابي أو  أثر، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكون، وضمان أن المضرة بصورة حقيقة
 .لتنوع البيولوجيعلى ا محايد
بطريقة  أو إصالحها أو القضاء عليها،تحديد الغرض منها الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة  كافة إعادة توجيه  كينيا

بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار 
 .يولوجيلتنوع البعلى ا إيجابي أو محايدأثر االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة،  ، بما في ذلك الحوافزللحوافز يكونأن 

، بالتاليو التهديد وليس استراتيجية لتعبئة الموارد.  للترخلص من اأسلوب يمثل اإلعانات الضارةأن رخفض  نشير إلى  مالحظة
مليار  722على أنه جزء من تلبية هدف التمويل البالغ مليار دوالر أمريكي  522البالغ و  المذكورال ينبغي النظر إلى الرقم 

 .سنويادوالر أمريكي 
أو  د منهاالحأو  أو إصالحهاتحديد الغرض منها الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة  واإلعانات  إعادة توجيه الحوافز المكسيك

بما في ذلك ، [سنويادوالر أمريكي على األقل مليار  522] مع رخفضها بمقدارومنصفة،  وفعالة بطريقة عادلةالقضاء عليها، 
يجابي أو إأثر ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكون، وضمان أن اإلعانات األكثر ضررا

 .لتنوع البيولوجيعلى ا محايد
 .)في انتظار مزيد من الدراسة( وليس الحذف تحفظالواردة حول القيمة العددية إلى  المعكوفةتشير األقواس   مالحظة

صالحها أو[، أو إتحديد الغرض منها الضارة بالتنوع البيولوجي ]أو إعادة  واإلعانات]إعادة توجيه[ الحوافز القضاء على   ناميبيا
عادة توجيه  ،[مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 522بطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار ]  522 ال يقل عنما وا 

، بما في للحوافز يكون]بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان أن  من الحوافز التي تم إلغاؤها سنويامليار دوالر أمريكي 
من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات  ، وال سيمالصالح إجراءاتذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة،[ 

 .لتنوع البيولوجيعلى ا إيجابي ]أو محايد[أثر  ، ذاتالمحلية
ف الفشل في تحقيق هد يجعلنا، بصورة مرختصرة، ولكن اجتماع حضورياألساس المنطقي الكامل في  سنقدم  مالحظة
 االلتزام بتنفيذ هذا الهدف ونفضل رؤية هدف إيجابي وطموح وتحويلي في نشكأيشي 

طريقة بأو إصالحها أو القضاء عليها، تحديد الغرض منها ع البيولوجي أو إعادة   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنو نيوزيلندا
بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار 

وأن ، يولوجيلتنوع البعلى ا إيجابي أو محايدثر أ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكونأن 
 تتسق مع االلتزامات الدولية ذات الصلة.

طريقة بأو إصالحها أو القضاء عليها، تحديد الغرض منها   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة النرويج
بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان  ألقل سنويا،مليار دوالر أمريكي على ا 522مع رخفضها بمقدار عادلة ومنصفة، 

 .يولوجيلتنوع البعلى ا إيجابي أو محايدأثر ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكونأن 
الحد  عليها القضاءأو إصالحها أو تحديد الغرض منها   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة جمهورية كوريا

 والقضاء على بما في ذلكمليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522بطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار ، منها
لتنظيمية ااالقتصادية و لحوافز ل ، بما في ذلكللحوافز يكونأن  ضمانو واتخاذ التدابير المالئمة بهدفاإلعانات األكثر ضررا، 

 .لتنوع البيولوجيعلى ا إيجابي أو محايدأثر  الرخاصة،لعامة او 
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طريقة بأو إصالحها أو القضاء عليها، تحديد الغرض منها   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة السنغال
[ ضررا، وضمان األكثرانات ]بما في ذلك اإلعمليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار 

 .يولوجيلتنوع البعلى ا إيجابي أو محايدأثر ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكونأن 
طريقة بأو إصالحها أو القضاء عليها، تحديد الغرض منها   إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة سويسرا

األكثر  الضارة اإلعاناتكافة بما في ذلك  مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، 522عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار 
 رخاصة،االقتصادية والتنظيمية العامة ال ذات األثر اإليجابي الحوافز ، بما في ذلكللحوافز يكونوضمان أن  وتوسيع نطاق ،ضررا
 .البيولوجيلتنوع على ا إيجابي أو محايدأثر 

 :ترينداد وتوباغو
ديد على ذلك، ينبغي تح وباإلضافة. للتأويلمفتوح  ذلك بالنظر إلى أن  يجب تحديد "اإلعانات األكثر ضررا" مالحظة

ي بمقدار الحد من الحوافز السلبية الضارة بالتنوع البيولوج وُيعدّ المدرج.  يتعلق بالترخفيض اإلجماليمسؤولية كل طرف فيما 
 للغاية. كيف تم اشتقاق هذا المبلغ؟ اطموح اأمر  سنويامليار دوالر أمريكي  522

ديد الغرض منها تح  إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
بما  [مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، 522مع رخفضها بمقدار ]بطريقة عادلة ومنصفة، إصالحها أو القضاء عليها،  أو

ثر أ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكونوضمان أن  في ذلك اإلعانات األكثر ضررا،
 ي.على التنوع البيولوج أو محايدإيجابي 

 األطراف التي أيدتهان يالمراقب من المقترحات

حديد تأو إعادة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي و اإلعانات القضاء على إعادة توجيه  من أجل الطبيعة األعمال التجارية
 اإلعانات األكثر بما في ذلك عن طريق إعادة توجيه بطريقة عادلة ومنصفة،، أو القضاء عليهاأو إصالحها الغرض منها 

رة المباشز لحوافكافة ال يكون، وضمان أن مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 522بمقدار  أو إعادة تحديد الغرض منها ضررا
أثر  ،والسياسات الضريبية والمشتريات العامة ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة،وغير المباشرة
 .لتنوع البيولوجيعلى ا ايدإيجابي أو مح
و أتحديد الغرض منها إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة  :االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون

بما في مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  522بطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها بمقدار إصالحها أو القضاء عليها، 
إيجابي ثر أ، بما في ذلك الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة الرخاصة، للحوافز يكونك اإلعانات األكثر ضررا، وضمان أن ذل

 .وأن تضمن توسيع نطاق استخدام وطموح الحوافز ذات األثر اإليجابي، لتنوع البيولوجيعلى ا أو محايد
حديد الغرض ت  إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة ومنظمة حفظ الطبيعة الصندوق العالمي للحياء البرية

مليار دوالر أمريكي على  522 يعادل مطلق بحد أدنىبطريقة عادلة ومنصفة، مع رخفضها أو إصالحها أو القضاء عليها، منها 
لعامة ك الحوافز االقتصادية والتنظيمية ا، بما في ذلللحوافز يكونوضمان أن  بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا،األقل سنويا، 

 .لتنوع البيولوجيعلى ا إيجابي أو محايدأثر الرخاصة، 
 19الهدف 

 

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة  322زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى 
مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا،  22مالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات ال
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واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء 
 اجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتي

 النص المركب

التمويل من أجل التنوع  زيادةمن االتفاقية[ ]تلتزم البلدان المتقدمة بـ[ ] 02لمادة وفقا ل] 0232]بحلول[ عام من اآلن وحتى 
اإلطار  فيذ هذالتنلتنوع البيولوجي المتاحة من أجل ا الموارد المالية[ ]هوتنويع مصادر  كفاءتهوتحسين  تهواستعادالبيولوجي 

]المصادر المحلية والدولية، بما في ذلك القطاعات والمنظمات الخاصة[، على المستوى العالمي، بما في  من ]جميع المصادر[
 [ مليار1222[ ]722[ ]322][ تبلغمن[ ] اسنوي اذلك الموارد الجديدة واإلضافية والفعالة من المصادر المحلية والدولية،[ ]مبلغ

عالميا ]، مضاعفة التدفقات الحالية من  [سنويا]في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي[  1] [دوالر أمريكي على األقل
ذلك من خالل إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع مليار دوالر أمريكي[ ] 422إلى  أمريكي مليار دوالر 022
 [في المائة على مبيعات التجزئة في البلدان المتقدمة لجميع المنتجات المشتقة من التنوع البيولوجي 1لة بضريبة بنسبة ممو 
يسهل الوصول إليها[ لتلبية احتياجات تنفيذ اإلطار و مستدامة وفعالة  موارد مالية[، فعالة] يةابتكار [ ةجديد]بما في ذلك[ ]

عطاء األولوية للموارد المحلية، ]العالمي للتنوع البيولوجي  ى زادت[ من التدفقات المالية الدولية إلقد ]للتنوع البيولوجي، وا 
[ 12[ ]< 12[ ]بمقدار[ ]زيادة]المبلغ السنوي[ ]بما في ذلك  زيادة]تعزيز[ ] جملة أمور من بينهامن خالل البلدان النامية[، 

[42[ ]X] [80] [100] [200  422إلى ]وزيادة ا[ ]سنويأمريكيدوالر  مليار ]X٪ [ ]ة عقوباتبغض النظر عن أيسنويا 
ل منصف[ المخصصة بشك ]التدفقات المالية[ المنح والدفعات الدولية مقابل خدمات النظام اإليكولوجي[ ]من[ اقتصاديةو سياسية 

ة البلدان المتقدمة والجهات المانح[ ]تلبية احتياجات[ ]إلى[ البلدان النامية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من وضمن]
لوية األو  إسنادمع ،[ ]وضمان التوافر المباشر للموال للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب ،األخرى، ]

في المائة من األموال إلى البلدان من خالل طرائق  52للموارد المالية العامة للبلدان النامية، وضمان توجيه ما ال يقل عن 
 على وجه الخصوص، أقل البلدانو  ،النامية األطراف والبلدان[ ]الوصول المباشر من قبل الكيانات المالية التابعة لالتفاقية

ديدة [، ]و/أو البلدان شالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية باإلضافة إلىرية الصغيرة النامية، نموا، والدول الجز 
المي صندوق علتدفقات متعددة األطراف مخصصة من خالل التنوع[ ]مع التركيز على البلدان شديدة التنوع ومراكز المنشأ[ ]

ومطالبة المؤسسات المالية واألعمال التجارية بإدماج التكاليف اآلجلة و[ ][ ]تجنب 01للتنوع البيولوجي بموجب أحكام المادة 
]التمويل[،  [الرخاص[ ]إشراك[ ]وتوسيع نطاق[ ]التمويل االستفادة[ باستمرار ]قيم التنوع البيولوجي في جميع القرارات المالية

ضافي بقيمة لجمع استراتيجياتواالستفادة من حسب االقتضاء، ] مليار دوالر أمريكي لسد فجوة التمويل،  322 مبلغ جديد وا 
 1التنوع البيولوجي والنهج القائمة على المستهلك، على سبيل المثال  ألثرالجديدة واإلضافية  العالمية بما في ذلك الصناديق
فير وتو  الداعمة زمن خالل اعتماد السياسات واألطر القانونية والحواف[، ]وزيادة حشد الموارد المحلية في المائة من التجزئة

قل عن وحشد ما ال ي، وسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف وغايات اإلطار لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ[ ]التمويل الميسر
زيادة ] و[ ]زيادة[ تعبئة الموارد المحلية[[ ]سنويا على مستوى العالم، وتعزيز تهيئةمليار دوالر أمريكي على األقل  022

التمويل  دوحشالمثبطات السنوية للممارسات الضارة بالتنوع البيولوجي، ]على جميع مستويات الحكومة[ ]وتعزيز الفعالية[ ]
بما في ذلك من خالل معالجة الديون السيادية بطرق تمويل التنوع البيولوجي،[ ]ل الوطنية خططالوتنفيذ  إعدادالخاص[، ]

الوطنية  الحاجة إلى حشد التمويل الخاص ودعم ]التخطيط[ ]الخطط[ [مراعاة]مع من خالل،[ [ ]بما في ذلك عادلة ومنصفة
أو أدوات مماثلة، باستخدام الموارد المالية بفعالية وكفاءة، وأوجه التآزر مع أهداف التنمية المستدامة،  لتمويل التنوع البيولوجي
نشاء صندوق عالمي  من أجل تلبيةالتمويل الخاص ومن المصادر األخرى  ستفادة منمن أجل االالبيولوجي تنوع ال ألثر وا 

 [.0202لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي التغيير التحويلي المطلوب
تطوير[ ]]و  وبناء القدرات[ تطوير التدريب تعزيزإلى[ ضمان ] واحتياجاتها] على ضمان حصول جميع األطراف:[ ]19.1]الهدف 

على  ٪X]والتقني[ ونقل التكنولوجيا بنسبة ي والتعاون العلم ورصد[ نقلهاالتكنولوجيا وتقييمها و] مسح أفقالوصول إلى 
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لتلبية [ ]والمجتمع المدنيالقطاع المالي والحكومات المحلية و بمشاركة نشطة من الحكومات والقطاع الخاص، األقل، ]
 يتناسب مع ]طموح أهداف وغايات[ اإلطار[ بماالفعال،  التنفيذ،[ ساسخط األإلنشاء بيانات/معلومات إلى ] المعلنة االحتياجات
، سيكون كل بلد قد 4-0203بحلول . ]0252 عام إلحداث تغيير تحويلي في العالقة بين الناس والطبيعة بحلول وأن تكفي

ستكون البلدان  0208أقصاه ، وفي موعد 0202حد ث احتياجاته من القدرات لتنفيذ خطط عمل التنوع البيولوجي لما بعد عام 
 طويرت زيادة كبيرة في مع تحقيق.[ ]قد نفذت خطط بناء القدرات الخاصة بها بما يتماشى مع استراتيجية بناء القدرات

، من أجل جعل التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف االتفاقية متاحة لجميع ةالمشترك ةالعلمي البحوثبرامج و التكنولوجيا المشتركة 
وال سيما البلدان النامية، وتعزيز الموارد البشرية وقدرات البحث العلمي في جميع األطراف من أجل حفظ التنوع  األطراف،

 [.البيولوجي واستخدامه المستدام

 األطراف المقترحات النصية المقدمة من
مليار دوالر أمريكي على  700 322إلى  من جميع المصادرزيادة الموارد المالية  ،االتفاقيةمن  02للمادة  وفقا  األرجنتين

الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية  من خالل بما في ذلكاألقل سنويا، 
ع د المحلية، موزيادة حشد الموار  واالستفادة من التمويل الرخاص،مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا،  XXX 22بمقدار 

مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات 
 الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

، بما في ذلك الموارد المالية على األقل [سنويار أمريكي مليار دوال 322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى ]أستراليا
مليارات دوالر أمريكي على األقل  22الفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار الجديدة واإلضافية و 

تعزيز يط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، و سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخط
 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

ا في ذلك الموارد المالية ، بمعلى األقل [سنويامليار دوالر أمريكي  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى ]بوتان
مليارات  22، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار ]والتي يسهل الوصول إليها الجديدة واإلضافية والفعالة

اة الترخطيط ع، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مرابصورة منصفةعلى األقل  [سنويادوالر أمريكي 
نشاء إل  المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة

 بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار. والتنفيذ ،خط األساسبيانات/معلومات 
 000 1 322إلى  من جميع المصادرزيادة الموارد المالية  ،االتفاقيةمن  02للمادة  وفقا  المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

قات المالية مع زيادة التدف، والفعالةالموارد المالية الجديدة واإلضافية  من خالل بما في ذلكمليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، 
األولوية للموارد المالية العامة للبلدان  إسنادمع  ،ريكي على األقل سنويامليارات دوالر أم 22الدولية إلى البلدان النامية بمقدار 

في المائة من األموال إلى البلدان من خالل طرائق الوصول المباشر من قبل  52النامية، وضمان توجيه ما ال يقل عن 
لجة بما في ذلك من خالل معا وارد المحليةواالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الم ،الكيانات المالية التابعة لالتفاقية

مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل  ،الديون السيادية بطرق عادلة ومنصفة
 التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى سنة والهرسكالبو 
على وجه و  ،ةالنامي األطراف والبلدان، المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية

 ،البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية باإلضافة إلىدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، الخصوص، أقل البل
واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء 

 العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون 
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مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية  322زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى   البرازيل
مليار دوالر أمريكي على األقل  40 22إلى البلدان النامية بمقدار  لدوليةالتدفقات المالية االجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة 

 واالستفادة من ،01صندوق عالمي للتنوع البيولوجي بموجب أحكام المادة لتدفقات متعددة األطراف مخصصة من خالل  سنويا
شراك ، طيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، مع مراعاة الترخوزيادة حشد الموارد المحلية حسب االقتضاء، التمويل الرخاص، وا 

وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف 
 .اإلطار

لتلبية ، قنيوالت يبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلم على تعزيز ضمان حصول جميع األطراف  مكرر 15الهدف 
تكنولوجيا ال تطوير زيادة كبيرة في مع تحقيق االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار

، من أجل جعل التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف االتفاقية متاحة لجميع ةالمشترك ةالعلمي البحوثبرامج و المشتركة 
النامية، وتعزيز الموارد البشرية وقدرات البحث العلمي في جميع األطراف من أجل حفظ التنوع األطراف، وال سيما البلدان 

 .البيولوجي واستخدامه المستدام
من الناتج  في المائة 1 مليار دوالر أمريكي 322إلى  على المستوى العالمي زيادة الموارد المالية من جميع المصادر  شيلي

لتدفقات ، مع زيادة اوالفعالة والكفؤة األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية علىالمحلي اإلجمالي العالمي 
على األقل سنويا، واالستفادة من  في المائة X مليارات دوالر أمريكي 22لبلدان النامية بمقدار ل المخصصة إلىالمالية الدولية 

مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، 
 التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

من الناتج  في المائة 1 يار دوالر أمريكيمل 322إلى  على المستوى العالمي زيادة الموارد المالية من جميع المصادر  كولومبيا
لتدفقات ، مع زيادة اوالفعالة والكفؤة على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافيةالمحلي اإلجمالي العالمي 

ادة ، واالستف[السنوية نسبتهاوزيادة /سنويامليار دوالر أمريكي  222]بما ال يقل عن لبلدان النامية ل المخصصة إلىالمالية الدولية 
من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات 

داف هلتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأ بنسبة ال تقل عن ٪ ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي
 اإلطار.

ن جميع الموارد المالية م هوتنويع مصادر  كفاءتهوتحسين  تهواستعادالتمويل من أجل التنوع البيولوجي  زيادة  كوستاريكا
عط ،مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة 322المصادر إلى  اء وا 

مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا،  22بمقدار  التدفقات المالية الدولية إلى البلدان الناميةزيادة ، و األولوية للموارد المحلية
ق أهداف وسد فجوة التمويل لتحقي لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ الرخاص، التمويلواالستفادة من  وتجنب التكاليف اآلجلة

 وزيادة سنويا على مستوى العالم، وتعزيز تهيئةمليار دوالر أمريكي على األقل  022وحشد ما ال يقل عن ، اإلطاروغايات 
عاون العلمي، بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والت حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز

 .والمجتمع المدنيالقطاع المالي والحكومات المحلية و قطاع الخاص، بمشاركة نشطة من الحكومات وال
البيولوجي من المصادر  من أجل التنوع الموارد الماليةتصل  زيادة ،0232من اآلن وحتى عام   جمهورية الكونغو الديمقراطية

ر دوالر أمريكي على األقل سنويا، مليا 322إلى  من جميع المصادر ،المحلية والدولية، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات
مليارات  22 الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقداربما في ذلك 

شد التمويل الرخاص، وزيادة حواالستفادة من ، من التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية دوالر أمريكي على األقل سنويا
الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، 

 .لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار
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احتياجاته من القدرات لتنفيذ خطط عمل التنوع البيولوجي لما بعد عام ، سيكون كل بلد قد حد ث 4-0203بحلول 
ستكون البلدان قد نفذت خطط بناء القدرات الخاصة بها بما يتماشى مع استراتيجية  0208، وفي موعد أقصاه 0202

 .بناء القدرات
ألقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة مليار دوالر أمريكي على ا 322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى كوبا

مقدار ب من البلدان المتقدمة والجهات المانحة األخرى ، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان الناميةوالفعالةواإلضافية 
ط ارد المحلية، مع مراعاة الترخطيمليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد المو  22

المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما 
 يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما  322مصادر إلى الموارد المالية من جميع ال زيادةتلتزم البلدان المتقدمة ب  إكوادور
مليارات دوالر  22، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة

تمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع واالستفادة من الالبلدان النامية،  لتلبية احتياجات أمريكي على األقل سنويا،
مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات 

 الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.
 .دالذا الهدف وعالقته بالهدف النظر في تعريف ه الهام جدا  من مالحظة

 مليار دوالر أمريكي[ 322] مبلغ سنوي يعادل   زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلىاألعضاء ودولهاالتحاد األوروبي 
 غ السنويالمبلزيادة  جملة أمور من بينهامن خالل ، ]بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة،[ سنوياعلى األقل 

التمويل  وزيادة واالستفادة من، سنويامليارات دوالر أمريكي على األقل[  22لتدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار ]ل
و أ للتنوع البيولوجي ةالوطني ةالماليالخطط  مع مراعاة الترخطيط بما في ذلك من خالل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية،

 التقني] ن[ ونقل التكنولوجيا والتعاو وتطويرها] وتعزيز بناء القدرات ،وكفاءة بفعالية الموارد الماليةاستخدام و  مماثلة،الوات داأل
 اإلطار. غايات وأهدافالالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح  المعلنة لتلبية االحتياجات [ العلميو

 لرخاصاالقسم حاء  إلىة الجديدة واإلضافية والفعالة" على سبيل المثال المصطلحات "الموارد المالي إحالة  يمكن مالحظة
 داد للمزيدعلى استعاألعضاء  ودولهاالتحاد األوروبي  غير أنالموارد،  بحشد المتعلقآليات دعم التنفيذ أو في القرار ب

في  لتمعنا يواصل هأهداف عددية ولكن وجود الهاميعتبر االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أنه من و . اتمن المناقش
 .بأسرهاألرقام الفعلية في سياق إطار التنوع البيولوجي العالمي 

بما في ذلك الموارد المالية مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى غواتيماال
مليارات دوالر أمريكي على األقل  22دفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار مع زيادة الت الجديدة واإلضافية والفعالة،

سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز 
 .ة االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطاربناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبي

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى الهند
مليارات دوالر أمريكي  22ية إلى البلدان النامية بمقدار والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدول يةبتكار واال الجديدة واإلضافية

على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع 
بما يتناسب مع طموح  عالالف ة للتنفيذالبيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزم

 غايات وأهداف اإلطار.
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى إندونيسيا

مليارات  22دار بمق و/أو البلدان شديدة التنوعالجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية 
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قل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني دوالر أمريكي على األ
ات الالزمة للتنفيذ بما العلمي، لتلبية االحتياجو التقني بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاونالتدريب وللتنوع البيولوجي، وتعزيز 

 إلطار.يتناسب مع طموح غايات وأهداف ا
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

بغض النظر عن  ،التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية المواردفي ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة 
مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة  22بمقدار  ،اقتصاديةو سياسية  عقوباتة أي

حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، 
 زمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.لتلبية االحتياجات الال

على األقل، بما في ذلك الموارد المالية  [سنويا أمريكي مليار دوالر 322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى ]جامايكا
[ سنويا أمريكي مليارات دوالر 22بمقدار ] التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية فيالجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة 

االستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع  عالوة علىعلى األقل، 
جات الالزمة للتنفيذ بما االعلمي، لتلبية االحتيو التقني والتعاون هانقلو التكنولوجيا  الوصول إلىو البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات 

 يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.
، بما في ذلك الموارد المالية مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 322إلى   زيادة الموارد المالية من جميع المصادر اليابان

مليارات دوالر أمريكي على  22بمقدار  وضمنها اميةإلى البلدان الن مع زيادة التدفقات المالية الدوليةالجديدة واإلضافية والفعالة، 
، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، األقل سنويا

سب مع طموح غايات للتنفيذ بما يتناتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة  احتياجاتو 
 وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي  700 322من جميع المصادر إلى من أجل التنوع البيولوجي   زيادة الموارد المالية كينيا )نيابة عن إفريقيا(
مليار دوالر  022 الحالية من التدفقاتومضاعفة  على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة،

االستفادة و  ، واالستفادة من التمويل الرخاص،المالية الدولية إلى البلدان النامية التدفقات من مليار دوالر أمريكي 422أمريكي إلى 
ضافي بقيمة لجمع استراتيجياتمن   لعالميةا مليار دوالر أمريكي لسد فجوة التمويل، بما في ذلك الصناديق 322 مبلغ جديد وا 

وزيادة  في المائة من التجزئة 1التنوع البيولوجي والنهج القائمة على المستهلك، على سبيل المثال  ألثرالجديدة واإلضافية 
، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون حشد الموارد المحلية

 الحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.العلمي، لتلبية ا
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا[، بما في ذلك الموارد المالية  322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر ]إلى المكسيك

مليارات دوالر أمريكي على األقل  22دان النامية بمقدار الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البل
 ةالمالي لخططا الترخطيط، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة وتوسيع نطاقه من التمويل الرخاص باستمرارسنويا، واالستفادة 

الالزمة للتنفيذ بما  العلمي، لتلبية االحتياجاتو التقني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون ةالوطني
 يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

 .)في انتظار مزيد من الدراسة( وليس الحذف تحفظالواردة حول القيمة العددية إلى  المعكوفةتشير األقواس   مالحظة
من خالل  ر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلكمليار دوال 700 322  زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى ناميبيا

في المائة على مبيعات التجزئة في البلدان  1نسبة بإنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ممولة بضريبة 
فقات المالية يادة التدالموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع ز  .المتقدمة لجميع المنتجات المشتقة من التنوع البيولوجي
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مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد  22الدولية إلى البلدان النامية بمقدار 
 .الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز

 مة للتنفيذلتلبية االحتياجات الالز درات ونقل التكنولوجيا التعاون العلمي، الق ءبنا أن تتناسب جهود ضمان  مكرر 15الهدف 
 .0252 عام إلحداث تغيير تحويلي في العالقة بين الناس والطبيعة بحلول وأن تكفي ،مع طموح غايات وأهداف اإلطار

 :نيجيريا
مليار دوالر أمريكي  722البيولوجي ستتراوح بين   يشير الرخبراء إلى أن التكلفة الحقيقية لمعالجة فقدان التنوع مالحظة

، وينبغي توجيه الجزء األكبر امليار دوالر أمريكي سنوي 922و 522، أو زيادة تتراوح بين اتريليون دوالر أمريكي سنوي 1و
الغنية و  رخلدالمتوسطة والمنرخفضة الالبلدان  إلىوالبلدان ذات الطلب المرتفع  األكثر تقدمامنها من البلدان المستهلكة 

 .بشكل ملحوظ طموحاأكثر  29بأن تكون االلتزامات في الهدف  بالتالي نوصي ونحنبالتنوع البيولوجي. 
الموارد المالية ، بما في ذلك مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 322إلى زيادة الموارد المالية من جميع المصادر   النرويج

مليارات دوالر أمريكي على األقل  22بمقدار  التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية دةالجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيا
تنوع ، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للوتعزيز الفعالية حشد الموارد المحليةو  وزيادة، واالستفادة من التمويل الرخاص، سنويا

ات ، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجمةوأوجه التآزر مع أهداف التنمية المستدا البيولوجي
 الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

 من ، بما في ذلكمليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 322 بما يعادل إلىزيادة الموارد المالية من جميع المصادر   باالو
مليارات دوالر أمريكي  22المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار الموارد 

ر التمويل وتوفي الداعمة من خالل اعتماد السياسات واألطر القانونية والحوافز على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص
الوطني  مع مراعاة الترخطيط المالي ،وتنفيذهاتمويل التنوع البيولوجي وطنية لخطط  ووضع د الموارد المحلية،، وزيادة حشالميسر

للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح 
 غايات وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية  322ة الموارد المالية من جميع المصادر إلى زياد  بيرو
ع ومراكز مع التركيز على البلدان شديدة التنو ، الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية

دوالر أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع  مليارات 22بمقدار  ،المنشأ
مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات 

 ف اإلطار.الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهدا
مليار دوالر أمريكي على  400 322زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى  ،االتفاقيةمن  02للمادة  وفقا  جنوب أفريقيا

ار داألقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمق
وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط  واالستفادة من التمويل الرخاص،مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا،  22

نشاء صندوق عالمي المالي الوطني للتنوع البيولوجي، ومن ص التمويل الرخا من أجل االستفادة من تنوع البيولوجيال ألثر وا 
وتعزيز بناء . 0202لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي التغيير التحويلي المطلوب تلبيةمن أجل المصادر األخرى 

 القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.
، بما في ذلك الموارد المالية مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 232إلى زيادة الموارد المالية من جميع المصادر   سويسرا

مليارات دوالر أمريكي  22بمقدار ]التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية  مع زيادة[] تعزيزمع والفعالة،  الجديدة واإلضافية
طيط مع مراعاة الترخ ،وحشد التمويل الخاص د المحلية،، وزيادة حشد الموار [واالستفادة من التمويل الرخاص] [على األقل سنويا،
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المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما 
 يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد  322المصادر إلى  زيادة الموارد المالية من جميع  ترينيداد وتوباغو
مليارات دوالر  22، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار والمستدامة المالية الجديدة واإلضافية والفعالة

حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع  أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة
البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات 

 وأهداف اإلطار.
 :أوغندا

( الذي يركز 3( الذي يتناول الموارد المالية، والجزء )2) األول الجزء مع –إلى جزأين  29قترح تقسيم الهدف تمالحظة  
 :على بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا

، مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا 322من جميع المصادر إلى الموارد المالية  ، تكون2030بحلول عام  (:1الجزء )
مع  ،اسنوي على األقل مليار دوالر أمريكي 722إلى  زادتقد  والفعالة،الية الجديدة واإلضافية بما في ذلك الموارد الم

سنويا، أمريكي على األقل مليار دوالر  422إلى  022بمقدار التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية  وزادت زيادة
  .مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية،

لتلبية االحتياجات  ،ونقل التكنولوجيا العلميو التقني التعاون تعزيزو  ونقل التكنولوجيابناء القدرات  تنمية تعزيز (:0الجزء )
  .الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار

مليار دوالر أمريكي  322]إلى   زيادة الموارد المالية من جميع المصادر العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا 
، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية [سنوياعلى األقل 

افة على ك ، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية[سنويا ألقلعلى ا مليارات دوالر أمريكي 22 بمقدار]
، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، مستويات الحكومة

 .ت وأهداف اإلطارلتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايا
 األطراف التي أيدتهان يالمراقب من المقترحات

زيادة الموارد المالية من   العالمي للعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة األعمال التجارية من أجل الطبيعة/المجلس
المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد  322جميع المصادر إلى 

ومطالبة المؤسسات المالية  مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا، 22التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار 
الموارد  الرخاص، وزيادة حشد واالستفادة من التمويل واألعمال التجارية بإدماج قيم التنوع البيولوجي في جميع القرارات المالية،

المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية 
 االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  322بما يعادل  إلىية من جميع المصادر الموارد المال   زيادةحملة من أجل الطبيعةال
ام المنح والدفعات الدولية مقابل خدمات النظ التدفقات الماليةبما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة 

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا،  80 22بمقدار  محليةوالشعوب األصلية والمجتمعات ال إلى البلدان النامية اإليكولوجي
واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء 

 إلطار.ناسب مع طموح غايات وأهداف االقدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يت
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مليار دوالر  322الموارد المالية من جميع المصادر إلى  زيادة :EcoNexusو ريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيزف
ية إلى البلدان الدولأمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية 

مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع  22النامية بمقدار 
والتعاون  ،ا ورصدهاوتقييمها ونقلها التكنولوجي مسح أفقو مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات 

 العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار.
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك  322زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى   اتالتحالف العالمي للغاب

مليارات دوالر أمريكي  22زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار  الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع
وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع  واالستفادة من التمويل الرخاص،على األقل سنويا، 

طموح غايات  لمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب معالبيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون الع
 وأهداف اإلطار.

مليار دوالر أمريكي على  322زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى   الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي
لنامية ، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان اوالعادلة الفعالةاألقل سنويا، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية و 

وضمان التوافر المباشر للموال للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  مليارات دوالر أمريكي على األقل سنويا، 22بمقدار 
ة، مع مراعاة الترخطيط المالي الوطني للتنوع واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلي والنساء والشباب،

البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات 
 وأهداف اإلطار.

ار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ملي 322 بمقدار إلىزيادة الموارد المالية من جميع المصادر   ةمنظمة حفظ الطبيع
مليارات دوالر  22ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار 

لتنوع الترخطيط المالي الوطني ل أمريكي على األقل سنويا، واالستفادة من التمويل الرخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة
البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات 

 وأهداف اإلطار.
بما في ذلك الموارد الجديدة واإلضافية والفعالة  ،المتاحة لتنفيذ هذا اإلطارزيادة الموارد المالية   مجتمع حفظ األحياء البرية

التدفقات المالية  زيادة بما في ذلكعلى األقل سنويا،  مليار دوالر أمريكي 322 [X] إلى ،المصادر المحلية والدوليةجميع من 
التمويل الرخاص، وزيادة حشد واالستفادة من على األقل سنويا،  [X] مليارات دوالر أمريكي 22الدولية إلى البلدان النامية بمقدار 

الترخطيط المالي الوطني للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء الحاجة إلى حشد التمويل الخاص، ودعم مع مراعاة  الموارد المحلية،
 .ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطارالقدرات 

 20الهدف 

 

ات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ابتكار ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و 
رشادات لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي، مع التمكين من الرصد ومن  مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 

 .وعية والتثقيف والبحوثرخالل تعزيز الت

 النص المركب

 لمعارفا بما في ذلك]ذات الصلة[ والعلوم ذات الصلة باالستدامة،  والمعرفة التثقيف، واالتصال، والبحوثجميع نظم  ضمان أن
األصلية  الرخاصة بالشعوبوالتكنولوجيات  والممارسات اتبتكار واال، والثقافة والمعتقدات الخاصة بالرجال والنساء، التقليدية

فقة "موافقتها المسبقة والمستنيرة" أو "الموا[ عن علمالحرة والمسبقة  ا، بما في ذلك تقاسمها مع ]موافقتهوالمجتمعات المحلية
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[ ةالوطني اتللتشريع وتخضع بصورة متبادلةالحرة والمسبقة والمستنيرة" أو "الموافقة والمشاركة"، بموجب شروط متفق عليها 
رف بها معتو مع أهداف االتفاقية، متوائمة للظروف الوطنية[ ] وفقارة الموافقة أو الموافقة والمشاركة[ ]]المسبقة والمستني

ومدعومة بأموال كافية وترتيبات مؤسسية مناسبة، مع إيالء اهتمام  ،ومرتبطة بالسياسات ،ومخططة ،بشكل كامل ومنصف
 ، من أجل تقاسم المعرفة والوعي في المجتمعيةخاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

صنع  عمليةاهم في[ ]دعم[ ]قاعدة[ ست[ ]توجه[ ]ي تكافؤ معرفي بين نظم المعرفة والحوار بين العلومودعم[ ]ف، وزيادتهما
حيثما ، لتنوع البيولوجيلالعادلة واالستخدام المستدام و الحرة المسبقة والمستنيرة[ من أجل اإلدارة الفعالة  ا]بموافقته القرار

يولوجي، بمن خالل الرصد الشامل للتنوع ال] الشمولي التنفيذ، واإلبالغ، ]رصد اإلطار[ تمكينما في ذلك عن طريق ب ،تواجدت
[ قافياث التنمية المستدامة المناسبةو [ ]والتوعية، ومن خالل تطبيقات والتثقيفث و وتبادل البيانات والمعلومات، وتعزيز البح

مكانية التشغيل البينيالرصد و والتقييم  ح بالتنفيذ والسما من خالل تعزيز نظم المعلومات الوطنية، وزيادة تبادل البيانات وا 
]االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]احترام[  ومن رخالل تعزيزف الثالثة لالتفاقية، التحويلي للهدا

ات التي بقيم التنوع البيولوجي والخطو  األشخاصجميع  درايةبما في ذلك من خالل ضمان  والبحوث التحويلي والتثقيف التوعية
 *الثقافية. مفي سياق ظروفه واستخدامه على نحو مستدام لحفظهيمكنهم اتخاذها 

الجينية،  المواردب المتعلقةأن هذا الهدف قد ُيفهم على أنه يشمل معلومات التسلسل الرقمي  اإلشارة إلىمع حاشية: *
لتنوع البيولوجي للوصول إلى المنافع الناشئة عن استخدام معلومات العالمي ل طاراإلوبالتالي يتطلب حال شامال في 

 لوصولا، بما في ذلك المعارف التقليدية المتجسدة التي يتم وتقاسمهاالموارد الجينية ب لمتعلقةاالتسلسل الرقمي 
 .الموارد الجينيةب المتعلقةمن خالل معلومات التسلسل الرقمي  إليها

 القرار لصانعي، بما في ذلك المعارف التقليدية، ذات الجودةالمعلومات  توافرضمان )من البرازيل(:  نص بديل
 .ثو والبح ثقيفوالت التوعيةوالجمهور من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي من خالل تعزيز 

 األطراف المقترحات النصية المقدمة من
معات ات وممارسات الشعوب األصلية والمجتابتكار ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و   أستراليا
رشادات لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع  أو مصادقتها ومشاركتها مع موافقتها الحرة المسبقة عن علمالمحلية  وا 

 .البيولوجي، مع التمكين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث
ات الشعوب ات وممارسابتكار و  ،م معتقداتوثقافة ونظا، ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية  بوتان

رشادات لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي،  األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 
 .مع التمكين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث

ات وممارسات ار ابتكالمعارف التقليدية و  نظم ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك  المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
في تكافؤ معرفي بين نظم المعرفة والحوار بين  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم،

رشادات لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع الب ،العلوم قيف يولوجي، مع التمكين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية والتثوا 
 .والبحوث
القرار والجمهور من  لصانعي، بما في ذلك المعارف التقليدية، ذات الجودةالمعلومات  توافرضمان   32 بديل للهدف  البرازيل

 .ثو والبح ثقيفوالت التوعيةأجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي من خالل تعزيز 
بما في  ،ظهوحف لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي المعارف ذات الصلة نظم كافةتوجيه ضمان   كولومبيا

ها الحرة المسبقة مع موافقت التي يجري تقاسمها ات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةابتكار ذلك المعارف التقليدية و 
مكانية الرصد و  التنفيذوتمكين  ،القطرية وفقا للظروفعن علم،  من خالل تعزيز نظم المعلومات الوطنية، وزيادة تبادل البيانات وا 

 .تعزيز التوعية والتثقيف والبحوثومن رخالل  التشغيل البيني
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جيات والتكنولو  القاعدة العلمية باإلضافة إلى[، تحسين المعارف، بما في ذلك المعارف التقليدية، 0232] عام بحلول  الكونغو
على نطاق  قلها[تقاسمها ونو [ ]هاتقاسمو واتجاهاته وعواقب فقدانه، ] ،وحالته وتشغيله، ،وقيمه ،المتعلقة بالتنوع البيولوجي

دارة التنوع البيولوجيوالتوعيةمن خالل مبادرات التثقيف  واسع  .، واستخدامها في صنع القرار وا 
ت ات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعاابتكار المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و  مساهمةضمان   إكوادور

صنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي، مع التمكين من الرصد  فيالمحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، 
 .ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث

المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التثقيف، واالتصال، والبحوث و دعمضمان   األعضاء ودولهحاد األوروبي االت
رشادات و الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم،  وتكنولوجيات ات وممارساتابتكار التقليدية و  ا 

ية للتنوع البيولوجي، مع التمكين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعلإلطار  والرصد الفعالين لتنفيذل من أجل اإلدارة لصنع القرار
 بقيم التنوع البيولوجي والخطوات التي يمكنهم اتخاذها األشخاصجميع  درايةبما في ذلك من خالل ضمان  ،والتثقيف والبحوث

 .واستخدامه على نحو مستدام لحفظه
لشعوب ات وممارسات اابتكار و  للرجال والنساء المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية تشك لأن ضمان   غواتيماال

ي، لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوج قاعدةاألصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، 
 .وثالتوعية والتثقيف والبح احترام الحقوق من رخالل تعزيزو  ،من الرصد مع التمكين، والتنمية المستدامة المالئمة ثقافيا

األصلية  بالشعو ات وممارسات ابتكار ، بما في ذلك المعارف التقليدية و باالستدامة ذات الصلةضمان توافر المعارف   المكسيك
رشادات لصنع القرار من  نوع البيولوجي، للت والعادلة أجل اإلدارة الفعالةوالمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 

 .ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث الشمولي مع التمكين من الرصد
أن هذا الهدف قد ُيفهم على أنه يشمل معلومات التسلسل الرقمي  اإلشارة إلىمع   إضافة حاشية في نهاية الهدف  ناميبيا

ن لتنوع البيولوجي للوصول إلى المنافع الناشئة عالعالمي ل طاراإلالموارد الجينية، وبالتالي يتطلب حال شامال في ب المتعلقة
، بما في ذلك المعارف التقليدية المتجسدة التي يتم وتقاسمهاالموارد الجينية ب المتعلقةاستخدام معلومات التسلسل الرقمي 

 .الموارد الجينيةب المتعلقةل الرقمي من خالل معلومات التسلس إليها الوصول
ة ات وممارسات الشعوب األصليابتكار المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و  توجيهضمان   جمهورية كوريا

 بيولوجيالفعالة للتنوع الو المالئمة من أجل اإلدارة موافقتها الحرة المسبقة عن علم مع صنع القرار لعمليةوالمجتمعات المحلية 
فها في سياق ظرو  التمكين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث بما في ذلك من خالل، حيثما تواجدت

 الثقافية.
ة ات وممارسات الشعوب األصليابتكار المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و  توجيهضمان   جنوب أفريقيا

فقتها المسبقة والمستنيرة" أو "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" أو "الموافقة والمشاركة"، بموجب "مواوالمجتمعات المحلية مع 
 وع البيولوجيللتن لحفظ لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة ،ةالوطني اتللتشريع وتخضع بصورة متبادلةشروط متفق عليها 
 االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومن رخالل تعزيز والتقييم، مع التمكين من الرصد واستخدامه المستدام

 .التوعية والتثقيف والبحوثو
الشعوب  رساتات ومماابتكار توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و  قدرة وجود تدابير لتعزيز ضمان  أوغندا

رشادات  اتبصورة كاملة وفعالة في عملي على المشاركة األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 
 افي أراضيه اواحترام حقوقه مع التمكين من الرصدالبيولوجي، بالتنوع  من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع المتعلقة صنع القرارل

 .ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث اوموارده اوأقاليمه
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لعملية  ،المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية توجيهضمان   المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المملكة
من خالل الرصد الشامل للتنوع البيولوجي، وتبادل البيانات والمعلومات،  صنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي،

معارفها و  األصلية والمجتمعات المحلية الشعوب ات وممارساتابتكار  لتوعية، ومن خالل تطبيقاتوا والتثقيفث و وتعزيز البح
رشادات لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي، مع التمكين من مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم التقليدية ، وا 

 .الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث
 األطراف التي أيدتهان يالمراقب من قترحاتالم

ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية   يالدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوج المنتدى
رشادات لصنع ابتكار و  قرار من أجل الات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 

ترام الحقوق احتعزيز  ، مع التمكين من الرصد ومن رخاللوالتنمية المستدامة المالئمة ثقافيا اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي
 .التوعية والتثقيف والبحوثو

ات ابتكار ليدية و التق ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف  تنوع البيولوجيبال للشباب المعني الشبكة العالمية
رشادات لصنع القرار من أجل  لحوكمةا وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 

 .لبحوثوا التحويلي التثقيفو  للتنوع البيولوجي، مع التمكين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية تينالفعالاإلدارة و
ات بتكار اضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية و   في اتفاقية التنوع البيولوجيالتجمع النسائي 

رشادات لصنع القرار من أجل  لحوكمةا وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة عن علم، وا 
 .البحوثو  التحويلي ين من الرصد ومن رخالل تعزيز التوعية والتثقيفللتنوع البيولوجي، مع التمك تيناإلدارة الفعالو

ذات الصلة،  والعلوم المعارف كافة نظم أن تكونضمان   (IUNCBD)شبكة الجامعة الدولية بشأن التنوع الثقافي والبيولوجي 
 ن علم،مع موافقتها الحرة المسبقة عات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ابتكار بما في ذلك المعارف التقليدية و 

ومدعومة بأموال كافية  ،ومرتبطة بالسياسات ،ومخططة ،معترف بها بشكل كامل ومنصفو مع أهداف االتفاقية، متوائمة 
، ةيوترتيبات مؤسسية مناسبة، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

اح بالتنفيذ والسموالرصد،  وتمكين اإلبالغ ،صنع القرار توجيه أو ودعم، وزيادتهما أجل تقاسم المعرفة والوعي في المجتمع من
 .التحويلي للهداف الثالثة لالتفاقية

 21الهدف 

 

ات المحلية، من جانب الشعوب األصلية والمجتمعبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة 
 .النساء والفتيات والشباب ، وكذلكالمواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقواحترام 

 النص المركب

ادفة ]لجميع واله والفعالةالكاملة ، و [المنصفة] المشاركةللظروف الوطنية، لضمان  وفقاوالسياسات والعمليات  المنصات،تعزيز 
جميع لالمصلحة المعنيين، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك النساء والفتيات والشباب[ ]أصحاب 

[ وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل المجتمعات المحلية أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب األصلية ونساء وفتيات
 البيولوجي وعالتنحفظ بإدارة  المتعلقةالمستويات  ععلى جمي القرارعمليات صنع ضمان حقوق الوصول إلى المعلومات في جميع 

 للشعوب األصليةحقوق من قبل ]جميع قطاعات المجتمع، وخاصة بالنسبة[ الالمستدام، وضمان احترام  هستخداماو 
سهاماترؤيتهم للعالم وقيم الطبيعة ب واالعتراف[، ]النساء والفتيات، والشباب[ المجتمعات المحليةو] لسكان لالطبيعة  وا 

م بما في ذلك تلك المتعلقة بمعارفه حقوقهمواالعتراف والدعم، مع مراعاة  ،االحترام وكذلك حقوق اإلنسان وال سيما ،وحمايتها
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ارف المعو  ، وضمان االعتراف بحقوقها المشروعة في الحيازة والمواردالمتعلقة بالتنوع البيولوجي ومواردهم ]أراضيهم[ وأقاليمهمو 
الجماعي  اوتعزيز عمله، المتعلقة بالتنوع البيولوجيوالمساهمة في حل النزاعات االجتماعية والبيئية، ، وحمايتها التقليدية

 الشاملة للعيش في وئام مع أمنا األرض، ودعم المناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية اووجهات نظره
، والفتيات النساءو المجتمعات المحلية،  وكذلك من قبل. (ا الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةاألراضي والمناطق التي تحفظه)
وكذلك ني للمنظور الجنسا المراعيةوضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والنهج [ ]وذوي التنوع الجنساني]

اإلعاقة  يواألطفال، وسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان في المسائل البيئية واألشخاص ذو  والشباب[ المساواة بين األجيال
به  على النحو المعترفللتشريعات الوطنية ذات الصلة[ ] وفقاللظروف الوطنية[ ] وفقاوجميع أصحاب المصلحة المعنيين، 

 [.في التشريعات الوطنية ذات الصلة وااللتزامات الدولية

 األطراف لنصية المقدمة منالمقترحات ا
ن جانب مبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة  )بدعم من المكسيك(  األرجنتين
 كذلك، و المواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوق، واحترام والمجتمعات المحليةالشعوب األصلية  من جانب وخاصةالجميع، 

 .وسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان في المسائل البيئيةواألطفال،  النساء والفتيات والشبابو المجتمعات المحلية،
لية والمجتمعات من جانب الشعوب األصبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   أستراليا
 .ابوالشب وذوي التنوع الجنساني النساء والفتيات ، وكذلكالمواردو  راضي، واألقاليمعلى األ مهحقوقواحترام  ،المحلية
والمجتمعات  من جانب الشعوب األصليةبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   بوتان

 .ابالنساء والفتيات والشب ، وكذلكالمواردو  واألقاليم على األراضي، هاحقوقواحترام  ،والنساء والفتيات والشباب المحلية،
 ،للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والهادفة المنصفة والفعالة ضمان المشاركة  المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 مان احترام حقوقوض، البيولوجيالتنوع  إدارةب ةالمتعلق اتصنع القرار  كافة عمليات في باإلضافة إلى النساء والفتيات والشباب
وتعزيز  ،المتعلقة بالتنوع البيولوجيومواردها  وأقاليمها، أراضيهاعلى  هاحقوق، واحترام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

الشاملة للعيش في وئام مع أمنا األرض، ودعم المناطق التي تحفظها الشعوب األصلية  االجماعي ووجهات نظره اعمله
 .الشبابالنساء والفتيات و  وكذلك (األراضي والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية) والمجتمعات المحلية

لية والمجتمعات من جانب الشعوب األصبالتنوع البيولوجي  ةقالمتعل اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   البرازيل
عنيين، وجميع أصحاب المصلحة الم النساء والفتيات والشباب ، وكذلكالمواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقالمحلية، واحترام 

 .وفقا للظروف الوطنية
ات المجتمع، وال كافة قطاع من جانببالتنوع البيولوجي  ةقالمتعل اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   كولومبيا

والمعارف  ،ردالمواو  ،على األراضي، واألقاليمبما في ذلك ، هاحقوق مع احترام واحترامالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  سيما
 .ةوفقا للظروف الوطني، النساء والفتيات والشباب وكذلك ،والمساهمة في حل النزاعات االجتماعية والبيئية التقليدية،
تدعم وتعزز مشاركة جميع مجموعات أصحاب المصلحة، بما في ذلك على وجه  آليات فعالة وجود[، 0232بحلول ]  الكونغو

 هتخدامواسالتنوع البيولوجي  حفظاستخدامها لضمان و الخصوص الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب، 
 .ن استخدام الموارد الجينية/البيولوجيةالناشئة عالمستدام وتقاسم المنافع 

صلية من جانب الشعوب األبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   كوستاريكا
النساء  ، وكذلكواالعتراف بها ودعمهاأقاليمها ومواردها  المواردو  األراضي، واألقاليمعلى  هاحقوقوالمجتمعات المحلية، واحترام 

 .والفتيات والشباب
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شعوب األصلية من جانب البالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتصنع القرار  عمليةفي  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   كوت ديفوار
 .النساء والفتيات والشباب كذلك، و المواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقوالمجتمعات المحلية، واحترام 

لمصلحة جميع أصحاب امن جانب  بالتنوع البيولوجي ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   إكوادور
، مواردهاو  وأقاليمها، وأراضيها ،معارفها على هاحقوقالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واحترام  المعنيين، بما في ذلك

 .النساء والفتيات والشباب وكذلك
وب األصلية من جانب الشعبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  والفعالة الكاملة المنصفةضمان المشاركة   إثيوبيا

 .النساء والفتيات والشباب ، وكذلكالمواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقوالمجتمعات المحلية، واحترام 
على  بيولوجيبالتنوع ال ةالمتعلق اتفي صنع القرار  والفعالة والكاملة المنصفةضمان المشاركة   األعضاء ودولهروبي االتحاد األو 

 ،والنساء، والفتيات والشباب وأصحاب المصلحة اآلخرين من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، كافة المستويات
 قاليمعلى األراضي، واأل ]والمجتمعات المحلية[الشعوب األصلية  حقوق واحترام ،وضمان، وفقا للتشريعات الوطنية ذات الصلة

للمنظور  عيةالمراوضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والنهج  النساء والفتيات والشباب وكذلك، المواردو 
 .وكذلك المساواة بين األجيالالجنساني 
لية والمجتمعات من جانب الشعوب األصبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  والفعالةالمنصفة ضمان المشاركة   غواتيماال
النساء  ك، وكذلالمواردو  على األراضي، واألقاليم مهحقوقواحترام  ،والنساء والفتيات والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة المحلية

 .والفتيات والشباب
المجتمعات من جانب الشعوب األصلية و بالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  ةالمنصفة والفعالضمان المشاركة   الهند

 .النساء والفتيات والشباب ، وكذلكالمواردو  على األراضي، واألقاليم مهحقوق، واحترام والنساء والشباب المحلية
ن جانب مبالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   اإلسالمية( -يران )جمهورية إ

، المواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوق، واحترام وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 .مع مراعاة التشريعات الوطنية ،النساء والفتيات والشباب وكذلك
مجتمعات ال أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب األصلية ونساء وفتيات لجميع المنصفة والفعالةضمان المشاركة   مالوي
 .واستخدامه المستدام، مع مراعاة حقوق الجميع التنوع البيولوجي بحفظ ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المحلية
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب، من  والفعالة المنصفة الكاملة ضمان المشاركة  المكسيك

ن جانب م ،على كافة المستويات بالتنوع البيولوجي ةالمتعلق اتفي صنع القرار خالل ضمان حقوق الوصول إلى المعلومات 
سهامب احترام واالعتراف، الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ،وحمايتها للسكانالطبيعة  اترؤيتهم للعالم وقيم الطبيعة وا 

 .النساء والفتيات والشباب وكذلك، المواردو  على األراضي، واألقاليم الحقوقاحترام  وكذلك حقوق اإلنسان وال سيما
 اتصنع القرار  في المنصفة والفعالةضمان المشاركة من أجل  للظروف الوطنية وفقاتعزيز المنصات والسياسات والعمليات   بيرو

، المواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقمن جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واحترام بالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق
 .النساء والفتيات والشباب وكذلك
من جانب  تدامواستخدامه المس البيولوجي التنوع بحفظ ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   سويسرا

 .بابالنساء والفتيات والش ، وكذلكالمواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واحترام ال
لشعوب األصلية من جانب ابالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   ترينيداد وتوباغو

الجهات  وغيرهم من النساء والفتيات والشباب ، وكذلكالمواردو  على األراضي، واألقاليم هاقوقحوالمجتمعات المحلية، واحترام 
 .الفاعلة غير الحكومية
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 .بعض جوانب هذا الهدف أن تكون قابلة للقياس الكمييجب على   مالحظة
 الكاملة والفعالة في عملياتضمان وجود تدابير لتعزيز قدرة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على المشاركة   أوغندا

 .هاوموارد اوأقاليمه اأراضيه على اصنع القرار المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واحترام حقوقه
بالتنوع  ةقالمتعل اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ن االعتراف وضما ،المواردو  على األراضي، واألقاليم هاحقوقواحترام صلية والمجتمعات المحلية، من جانب الشعوب األالبيولوجي 
يعات على النحو المعترف به في التشر ، النساء والفتيات والشباب وكذلك، وحمايتها والموارد المشروعة في الحيازة ابحقوقه

 .الوطنية ذات الصلة وااللتزامات الدولية
 األطراف التي أيدتهان يالمراقب من المقترحات

بالتنوع  ةعلقالمت اتفي صنع القرار  المنصفة والفعالةضمان المشاركة   تنوع البيولوجيبال للشباب المعني الشبكة العالمية
اضي، على األر  هاحقوقمن جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واحترام  والوصول إلى العدالة والمعلومات البيولوجي
 .وضمان سالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان في المسائل البيئية، والشبابواألطفال النساء والفتيات  ، وكذلكالمواردو  واألقاليم

 امهالمدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية كجمهور  بإدماج اإلطار بشكل عام يقوموصي بأن ي  التبشيري مجتمع سانت كولومبان
وكذلك على القسم  ،32 على الهدفهذا التعديل على وجه التحديد  إدرخاليمكن و ودعمه والدفاع عنه.  ،والتشاور معه ،للتعلم منه

 ألف. 32، القسم الفرعي افك
ة األراضي والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلياتحاد و  مؤسسة البيئة والموارد الطبيعية،عن  أيضاالعدالة الطبيعية، نيابة 

في صنع  المنصفة والفعالةضمان المشاركة  :Tebtebba مؤسسةو  وق العالمي للحياء البريةالصندو  ،والمجتمعات المحلية
 االعترافو والنساء والفتيات والشباب،  من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،بالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق اتالقرار 

 .يةالبيئ المسائلوضمان سالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان في ، واحترامها المواردو  على األراضي واألقاليم بحقوقهم
 

 هداف جديدةألمقترحات 

 أهداف جديدة اقترحتها األطراف

 :كوستاريكا
دام، المست واستخدامه حفظ التنوع البيولوجي واستفادتهن منضمان الوصول العادل للنساء والفتيات . 33الهدف الجديد 

 .مستويات صنع السياسات والقرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كافةباإلضافة إلى مشاركتهن المستنيرة والفعالة على 
 :سويسرا

التعاون وتعزيز التآزر بين االتفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية  تمتين، ضمان 0232بحلول عام 
 .إلطار التنوع البيولوجي والكفؤفي التنفيذ الفعال  بالتالي ساهمةالمو ذات الصلة، 

  األطراف التي أيدتهان يالمراقب منجديدة الهداف األ
 (IUNCBD)شبكة الجامعة الدولية بشأن التنوع الثقافي والبيولوجي 

 ودراسات علوم/سياسات المناهج، تفعيل 0232بحلول عام  أن يتم،لضمان  والقطاع العلمياتخاذ تدابير في قطاع التعليم 
ي ذلك المستويات، بما ف كافةودعمها بالكامل على الثقافي ومتعددة التخصصات  التنوعالمتخصصة في  التنوع البيولوجي

يات ، مع مراعاة: )أ( عملعلى البحوثبرامج التدريب و وما يتصل بذلك من بناء القدرات  ،التعليم االبتدائي والثانوي والعالي
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علوم المواطن؛ )ب( حقوق اإلنسان في  باإلضافة إلىشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بال الخاصة المعرفة ونظم التعلم
االجتماعية المهمشة؛ )ج( الحاجة  والمجموعات للنساءتعليم مجاني وشامل ومنصف وعالي الجودة، مع إيالء اعتبار خاص 

ع والمساهمة في تنفيذ سياسة التنو  ،األرض والمجتمع على فعال أثر ثبهدف إحدا االنتشارإلى دمج أنشطة التدريس/البحث/
 البيولوجي واالستدامة.

 

 كاف -األقسام حاء 

 آليات دعم التنفيذ –حاء 

سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اآللية 
دارة المعارف  ،التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجياواستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و المالية،  وا 

 9وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى.

 النص المركب

ات الدعم ]بموجب من رخالل آليوتعزيزه[ ]يتطلب التنفيذ[  يسيرهوت] وغاياتهلإلطار وتحقيق أهدافه الفعال  التنفيذ ]سيتم ]دعم[
بما يتناسب مع الطموح المنصوص عليه في اإلطار ومع التغييرات التحويلية المطلوبة ها، يوبروتوكولاتفاقية التنوع البيولوجي[ 

التي  ألساسخط ا معلومات/وبيانات، حشد الموارد ]بما في ذلك[ اآللية المالية، واستراتيجيات . وهي تتضمنهذا الطموح لتحقيق
دارة المعرفة، ، جرى وضعها  ،والرصد ،طوآليات التخطيوبناء القدرات وتطويرها، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا، وا 

)ي( واألحكام ذات 8وبرنامج العمل بشأن المادة ، واإلبالغ واالستعراض وخطة العمل طويلة األجل لتعميم التنوع البيولوجي
التآزر مع اآلليات ذات  أوجه وكذلك من رخالل ،المستدام المألوفالصلة، بما في ذلك خطة العمل العالمية بشأن االستخدام 

 02و 18و 16تمشيا مع المواد ، والعمليات الدوليةالصلة بموجب االتفاقيات األخرى على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي 
 دعم التنفيذ من خالل نهج متكاملة تشارك فيها جميعل، سيتم تطوير آليات ومناسبا ممكناوحيثما كان ذلك . من االتفاقية 01و

 .االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة
 تحويليا تغييراالموارد  حشد طلبويت. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإللتحقيق  االموارد ضروري ُيعد  حشد

 :الموارد من لحشديتكون النهج االستراتيجي و عبر االقتصادات والمجتمع. 

 الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي؛ القضاء علىإعادة توجيه أو  -1
، دوليةبما في ذلك المصادر الخاصة والعامة والمحلية وال ،توليد موارد مالية وغير مالية جديدة من جميع المصادر -0

 ؛يةبتكار االاآلليات المالية  باإلضافة إلى
 ؛تعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد -3
 ؛وعبرها جميع القطاعات ضمن ةاإليكولوجي النظمتعميم التنوع البيولوجي وخدمات  -4
 .تمويل التنوع البيولوجي أو األدوات المماثلةل الوطنية خططال -5
دارة المعرفة وكذلك نقل التكنولوجيا ابناء القدرات وتنميته يعتبر ئيسية للتنفيذ. ر الوسائل من ال، والتعاون التقني والعلمي، وا 

 :وسائل التنفيذ هذه من خاللإلى  للتطرقالبلدان مدعوة و 

 ؛وضع خطة وطنية لبناء القدرات وتنميتها -1

                                                      
 سيتم تحديث هذه القائمة عند االتفاق على العناصر. 9
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 ؛البيولوجي بشأن التنوعدمج الخطة في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  -0
 ؛تمويل التنوع البيولوجيل خطتها الوطنيةمن الموارد المالية في  احتياجات هذه الخطة دمج -3
دارة المعرفة  ،تعاون التقني والعلميال عن فرصالتعبير عن االحتياجات وكذلك  -4 نفيذ تمن أجل ونقل التكنولوجيا وا 

 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي.

 المقترحات النصية المقدمة من األطراف
سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك   رجنتيناأل 

دارة المعارف ،التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيااآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و   ،وا 
 18و 16تمشيا مع المواد ، اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى أوجه التآزر مع وكذلك من رخالل

 .من االتفاقية 01و 02و
 سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع  المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

ي والعلمي ونقل التعاون التقنالبيولوجي، بما في ذلك اآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و 
دارة المعارفالتكنولوجيا جب وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بمو  ،بما في ذلك عن طريق المسح األفقي والتقييم والرصد ، وا 

 .يات الدولية األرخرىاالتفاقيات والعمل
سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اآللية   بوتان

 لتعاوناوبناء القدرات وتنمية القدرات، و  ،التي جرى وضعها وبيانات/معلومات خط األساس المالية، واستراتيجيات حشد الموارد،
دارة المعارف وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا ، وا 

 .األرخرى
 نوع البيولوجي،بموجب اتفاقية الت دعمآليات  من رخاللإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه ل الفعال تنفيذال يتطلب سيتم دعم  كولومبيا

بما  تضمنوهي ت .هذا الطموح لتحقيقالطموح المنصوص عليه في اإلطار ومع التغييرات التحويلية المطلوبة  بما يتناسب مع
دارة نولوجياالتعاون التقني والعلمي ونقل التكاآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و  في ذلك ، وا 

 .اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى التآزر معأوجه  المعارف وكذلك من رخالل
سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك   كوت ديفوار

دارة المعارف  ،التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيادرات، و اآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية الق وا 
 .اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى التآزر مع وكذلك من رخالل

ي ذلك ف سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما  إكوادور
دارة المعارف  ،التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيااآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و  وا 

 * .وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى
 .لعناصرسيتم تحديث هذه القائمة عند االتفاق على ا *

سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اآللية   إثيوبيا
دارة المعارف  ،التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجياالمالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و  وا 

 .والعمليات الدولية األرخرى اإلقليميعلى المستوى اإلقليمي ودون  لك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقياتوكذ
موجب بتنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم  تيسير وتعزيز دعمسيتم   األعضاء ودولهاالتحاد األوروبي 

لتعاون التقني اذلك اآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و ، بما في اتفاقية التنوع البيولوجي
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دارة المعارفوالعلمي ونقل التكنولوجيا وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات  وتعميم التنوع البيولوجي، ، وا 
 .والعمليات الدولية األرخرى

 تحويليا تغييراالموارد  حشد ويتطلب. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإللتحقيق  االموارد ضروري ُيعد  حشد
 :الموارد من لحشديتكون النهج االستراتيجي و عبر االقتصادات والمجتمع. 

 الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي؛ القضاء علىإعادة توجيه أو  -1
بما في ذلك المصادر الخاصة والعامة والمحلية والدولية،  ،من جميع المصادرتوليد موارد مالية وغير مالية جديدة  -0

 ؛يةبتكار االاآلليات المالية  باإلضافة إلى
 ؛تعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد -3
 ؛وعبرها جميع القطاعات ضمن ةاإليكولوجي النظمتعميم التنوع البيولوجي وخدمات  -4
 .البيولوجي أو األدوات المماثلةتمويل التنوع ل الوطنية خططال -5
دارة المعرفة وكذلك نقل التكنولوجيا ابناء القدرات وتنميته يعتبر ئيسية للتنفيذ. ر الوسائل من ال، والتعاون التقني والعلمي، وا 

 :وسائل التنفيذ هذه من خاللإلى  للتطرقالبلدان مدعوة و 

 ؛وضع خطة وطنية لبناء القدرات وتنميتها -1
 ؛البيولوجي بشأن التنوعستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية دمج الخطة في ا -0
 ؛تمويل التنوع البيولوجيل خطتها الوطنيةمن الموارد المالية في  احتياجات هذه الخطةدمج  -3
دارة المعرفة  ،تعاون التقني والعلميال عن فرصالتعبير عن االحتياجات وكذلك  -4 نفيذ تمن أجل ونقل التكنولوجيا وا 

 العالمي للتنوع البيولوجي.اإلطار 

سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
مية ن، بما في ذلك اآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتوبروتوكوليها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

دارة المعارفالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجياالقدرات، و  وخطة العمل  واإلبالغ واالستعراض ،والرصد ،وآليات التخطيط ،، وا 
 .وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى، طويلة األجل لتعميم التنوع البيولوجي

تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك سيتم دعم   سويسرا
دارة المعارف  ،التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيااآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، و  وا 

يتم تطوير ، سومناسبا ممكناوحيثما كان ذلك . لة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرىوكذلك من رخالل اآلليات ذات الص
دعم التنفيذ من خالل نهج متكاملة تشارك فيها جميع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية لآليات 

 ذات الصلة.
 األطراف التي أيدتهان يالمراقب من المقترحات

سيتم دعم تنفيذ اإلطار : للغاباتوالتحالف العالمي  وشبكة العالم الثالث ريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيزف
وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اآللية المالية، واستراتيجيات حشد 

دارة المعارف دهاورص ونقلهاوتقديرها  التكنولوجيا ومسح أفق ،التعاون التقني والعلميء القدرات وتنمية القدرات، و الموارد، وبنا ، وا 
 .وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األرخرى

 سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من رخالل آليات :المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، 
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دارة المعارفالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجياو  )ي( واألحكام ذات الصلة، بما في ذلك 8المادة وبرنامج العمل بشأن ، ، وا 
وكذلك من رخالل اآلليات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات  ،المستدام المألوفخطة العمل العالمية بشأن االستخدام 

 .الدولية األرخرى
 الظروف التمكينية –طاء 

فعاليتها، للحكومة برمتها لضمان اتساق السياسات و يتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي نظم حوكمة متكاملة و  -24
 واإلرادة السياسية واالعتراف على أعلى مستويات الحكومة.

وسيتطلب ذلك نهجا تشاركيا وشامال للمجتمع ككل يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكومات الوطنية، بما في ذلك  -25
والمنظمات الحكومية  10)بما في ذلك من رخالل إعالن إدنبره(،الحكومات دون الوطنية، والمدن، والسلطات المحلية األرخرى 

الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومجموعات النساء، ومجموعات الشباب، ودوائر 
 وممثلي القطاعات المتعلقةاألعمال التجارية والمجتمع المالي، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، 

 .بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه، والمواطنين بصفة عامة، وأصحاب المصلحة اآلرخرين

لة والعمليات المتعددة األطراف ذات الص البيئيةاالتفاقات وسيتم تعزيز الكفاءة والفعالية للجميع عن طريق التكامل مع  -26
 .ت العالمي واإلقليمي والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزيز أو إنشاء آليات التعاونالدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويا

وعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والحد من عدم  -27
المساواة، وتعزيز فرص الحصول على التعليم، وُنهج التوظيف القائمة على الحقوق، ومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير 

م تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظلى النحو الوارد في المباشرة وراء فقدان التنوع البيولوجي، ع
 11الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجية، اإليكولوجية

ات، اإلطار، مثل الديمغرافيا، والصراعات والجائح بما في ذلك المحركات التي لم يتم معالجتها بشكل مباشر في غايات وأهداف
 .3222 بما في ذلك في سياق رخطة التنمية المستدامة لعام

 

 النص المركب

ى جميع بما في ذلك عل وللحكومة برمتهامتكاملة و شاملة حوكمة ُنهجيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14
 ،اإلرادة السياسيةو  ،لسياسات وفعاليتهال األفقي والرأسيتساق االلضمان  في إعالن إدنبرة[ مستويات الحكومة ]على النحو المبين

بيئية سليمة، بما في ذلك وجود نظام قضائي  حوكمةومن الضروري وجود  .مستويات الحكومة [جميع] على أعلىواالعتراف 
 تعلقةالم رفامعالالمعرفي لجميع نظم  لتكافؤباإلى االعتراف  أيضا هناك حاجةو . ةجيد بصورةيعمل  القانون نفاذنظام إل و 
 .رف الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحليةامعالنظم  وال سيماالتنوع البيولوجي، ب

                                                      
10 CBD/SBI/3/INF/25. 
التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي تقرير (. 3229) المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجية 11

ي فالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات إ. س. برونديزيو، وج. ستيل، وس. دياز، وهـ.ت. إنغو )المحررون(. أمانة  .ورخدمات النظم اإليكولوجية
 وباللغة https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 صفحة. باللغة اإلنجليزية  148 1. ، بوناإليكولوجي التنوع البيولوجي ورخدمات النظم مجال
 .ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf  العربية

https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf
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ي ذلك ]بما ف ،]الوطنية[ يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلك سيتطلبو  -15
عملية إدنبرة[ ]وعقد األمم المتحدة  الذي أوضحتهوالسلطات المحلية األخرى على النحو  ،والمدن ،دون الوطنية الحكومات

 ،ةوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلي ،والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات الحكومية الدولية ،الستعادة النظم اإليكولوجية[
 ،لدينيةوالمنظمات ا ،واألوساط األكاديمية ،ةالعلميواألوساط  ،ةواألوساط التجارية والمالي ،وجماعات الشباب ،والجماعات النسائية

 ةمختلفلا هج والرؤى والنماذج واألدواتالنُ باالعتراف  ذلك أيضا يتطلبو ] ن.و وأصحاب المصلحة اآلرخر  ،بصفة عامةن و والمواطن
 الوطنية، لتحقيق التنمية المستدامة[بلد وأولوياته  كل المتاحة لكل بلد ودعمها، وفقا لظروف

 األطراف، في بداية تنفيذ اإلطار، بما يلي: قومذلك أن ت يتطلبسو  -مكرر 05
ن وأصحاب مصلحة متعدد فيها ركاشي التنوع البيولوجيشأن ب إنشاء أو تعزيز عمليات تمثيلية وشاملة )أ(

ين العام والخاص والمجتمع المدني والشعوب ، وآليات أخرى من هذا القبيل تجمع بين القطاعةمتعدد وقطاعات
 مستويات لضمان:ال جميعاألصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك النساء والشباب، على 

 ،2121تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من أجل التنسيق والشفافية والفعالية  (0)
لتنوع با ةوالتنفيذ المتعلق صنع القرار عمليات أصحاب الحقوق فيالمشاركة الكاملة والفعالة لجميع  (2)

 ؤثر على سبل عيشهم ومواردهم؛تي تالبيولوجي ال
قليمية وعالميةثم وضع  )ب(  ألغذية والزراعة، والغابات، ا محددة بشأنقطاعات ولشاملة  تنفيذ خطط عمل وطنية وا 

، وقطاع ةوالتعدين، والتصنيع والتجهيز، وقطاع المالي التحتية، والسياحة، والطاقة ىومصايد األسماك، والبن
النتقال ا من أجل ،الخاصة بها الوطنية وعبر الوطنية اإلمدادالصحة، والقطاعات األخرى ذات الصلة وسالسل 

 .قيمة التنوع البيولوجي عززيو لطبيعة ا ا علىإيجابينعكس إلى اقتصاد دائري مستدام وعادل 

السالمة ما في ذلك ب تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، عن طريق]للجميع[  التنفيذسيتم تعزيز كفاءة وفعالية و  -16
 ،"واحدةال الصحة"في إطار نهج  صدرواألوبئة الحيوانية الم منع انتشار األمراضمن أجل في استخدام التنوع البيولوجي  واألمن
اف ذات مع االتفاقات البيئية المتعددة األطر  عن طريق تعزيز التعاون والتنسيق التآزر والتنسيقتعزيز التعاون وأوجه وكذلك 

ك من ]بما في ذل ،والوطني ودون اإلقليميعلى المستويات العالمي واإلقليمي  ،الصلة والعمليات الدولية األرخرى ذات الصلة
 رخالل تعزيز أو إنشاء آليات التعاون[.

 ةستندم 2121طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإل بموجب ضطَلع بهاجميع األنشطة المن تكويجب أن  -مكرر 06
عالن األمم المتحدة  ،اإلنصاف بين األجيالو مبادئ حقوق اإلنسان  إلى مثل تلك الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وا 

 مو اوتز التوجيهية ومبادئ ومبادئ أكوي كون ،069بشأن حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
العرفي  خداماالست في حقالالتمييز، و العالمية واإلنصاف والمساواة والشمول وعدم  تضمنالتي تالتوجيهية الطوعية، كوكستال 

األصلية  المستنيرة للشعوبو  سبقةمالحرة وال المستدام للراضي والحيازة اآلمنة للراضي واألقاليم والمياه والموارد، والموافقة
 .والمجتمعات المحلية، وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

شعوب األصلية والمجتمعات المحلية، على النحو المنصوص عليه في يجب أن يحترم تنفيذ اإلطار حقوق ال -بديل مكرر 06
الشعوب األصلية في أن  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وفي قانون حقوق اإلنسان، بما في ذلك حق

بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرها من األنشطة  أن تمارسو  تها،وتنميأسباب رزقها ب هامن في تمتعاأل وفر لهايت
 .االقتصادية، على النحو المنصوص عليه في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

من خالل  ،[ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتياتمن أكبرقدر ] سيعتمد النجاح على ضمان ،وعالوة على ذلك -17
لى فرص الحصول ع[ زيادة]، ووالحد من أوجه عدم المساواة لمنظور الجنساني،اراعي تهج نُ  واتباع الجنسانيلمنظور ا تعميم
يز العمل منا األرض وتعز أُ حقوق حقوق الطبيعة و  ،عند االقتضاء ،وضمان ،هج قائمة على الحقوقنُ  اتباعو  ،بشكل كامل التعليم
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ولوجي، فقدان التنوع البيلومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير المباشرة  ،الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[
الحكومي الدولي  الصادر عن المنبر تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجيةعلى النحو الوارد في 

 .لنباتاتاية احمالتقرير األخير لالتفاقية الدولية ل والمعلومات الواردة في للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي

 األطراف المقترحات النصية المقدمة من

 :األرجنتين

لك الوطنية، بما في ذ يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلكسيتطلب  -15
، والمنظمات الحكومية الدولية، )بما في ذلك من رخالل إعالن إدنبرة( الحكومات دون الوطنية، والمدن، والسلطات المحلية األرخرى

جارية واألوساط التوالمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، وجماعات الشباب، 
مدة اعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتالقط ووممثلالعلمية، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، واألوساط  والمالية،
 ، وأصحاب المصلحة اآلرخرون.بصفة عامةوالمواطنون  عليه،

األطراف ذات  مع االتفاقات البيئية المتعددة آزرالت أوجهتعزيز  التكامل عن طريق للجميع وسيتم تعزيز الكفاءة والفعالية -16
الصلة والعمليات الدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزيز أو إنشاء 

 آليات التعاون.
المساواة بين  من أكبرقدر  ضمانو  ،اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان سيعتمد النجاح على ،وعالوة على ذلك -17

ج قائمة على هواتباع نُ  ،.فرص الحصول على التعليم زيادة، و والحد من أوجه عدم المساواة ،الجنسين وتمكين النساء والفتيات
رد في على النحو الوا فقدان التنوع البيولوجيلة جذرياألسباب ال المجموعة الكاملة للمحركات غير المباشرة ومعالجة الحقوق،
سياسات الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم وال التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير 

غرافيا و بشكل مباشر، مثل الديم غايات وأهداف اإلطار تتناولهابما في ذلك المحركات التي لم ، في مجال التنوع البيولوجي
 .، بما في ذلكواألوبئة اعاتنز وال
بأبعادها  2111تنفيذ اإلطار من خالل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام  سن ىسيتو  -مكرر 05

  [2131 في سياق رخطة التنمية المستدامة لعام] االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 بوليفيا:

 ،سياسات وفعاليتهالالضمان اتساق  وللحكومة برمتهامتكاملة  حوكمة ُنهجيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14
ظم المعرفي لجميع ن التكافؤبإلى االعتراف  أيضا هناك حاجةو  .على أعلى مستويات الحكومةواالعتراف  ،واإلرادة السياسية

 .والمجتمعات المحليةرف الخاصة بالشعوب األصلية امعالنظم  وال سيماالتنوع البيولوجي، ب المتعلقة رفامعال

ذلك  الوطنية، بما في يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلكسيتطلب و  -15
، والمنظمات الحكومية الدولية، )بما في ذلك من رخالل إعالن إدنبرة( الحكومات دون الوطنية، والمدن، والسلطات المحلية األرخرى

جارية واألوساط التلحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، وجماعات الشباب، والمنظمات غير ا
دة القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتم ووممثلالعلمية، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، واألوساط  والمالية،
 هج والرؤى والنماذج واألدواتالنُ باالعتراف  ذلك أيضا يتطلبو  المصلحة اآلرخرون. ، وأصحاببصفة عامةوالمواطنون  عليه،

 .بلد وأولوياته الوطنية، لتحقيق التنمية المستدامة كل المتاحة لكل بلد ودعمها، وفقا لظروف ةمختلفال

عدم  والحد من أوجه ،اتالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتي سيعتمد النجاح على ضمان ،وعالوة على ذلك -17
قرارمنا األرض، و االعتراف بحقوق أُ  وضمان ،فرص الحصول على التعليم زيادة، و المساواة ب العمل الجماعي للشعو  وتعزيز ا 

فقدان لومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير المباشرة  ،لتنوع البيولوجيل حامية بوصفهااألصلية والمجتمعات المحلية 
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لصادر عن ا تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي، على النحو الوارد في 
كات التي لم بما في ذلك المحر  ،ورخدمات النظم اإليكولوجية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي

ستدامة ، بما في ذلك في سياق رخطة التنمية المواألوبئة اعاتنز غرافيا والو بشكل مباشر، مثل الديم اإلطار غايات وأهداف تتناولها
 .التنوع البيولوجي حفظ ن منيمكتلتطبيق التسلسل الهرمي ل فضال عن، 2131 لعام

 كولومبيا:

  17-16-15الفقرات 

 .نو وأصحاب المصلحة اآلرخر  ،بصفة عامةن و المواطنو  القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه، ووممثل، 

 : يتطلب النجاح في تنفيذ اإلطار أيضا:05فقرة جديدة 

 بين األجيال؛ اإلنصافباالعتراف  أ(
 تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات؛ ب(

طار في إ صدرواألوبئة الحيوانية الم منع انتشار األمراضمن أجل في استخدام التنوع البيولوجي  ج( السالمة واألمن
 ، و..."واحدةالصحة ال"نهج 

طراف ذات مع االتفاقات البيئية المتعددة األ آزرالت أوجهتعزيز  التكامل عن طريق للجميع في التنفيذالكفاءة والفعالية  د(
الصلة والعمليات الدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزيز 

 أو إنشاء آليات التعاون.
حد من ن النساء والفتيات، والالمساواة بين الجنسين وتمكي من أكبرقدر  وعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان -18

 ...أوجه عدم المساواة

 االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه:

اق السياسات لضمان اتس وللحكومة برمتهامتكاملة و شاملة حوكمة ُنهجيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14
ي ذلك بيئية سليمة، بما ف حوكمةومن الضروري وجود  .الحكومةعلى أعلى مستويات واالعتراف  ،واإلرادة السياسية ،وفعاليتها

 .ةجيد بصورةيعمل  القانون نفاذنظام إل وجود نظام قضائي و 
لك ي ذبما ف ،الوطنية يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلك سيتطلبو  -15

، والمنظمات الحكومية الدولية، )بما في ذلك من رخالل إعالن إدنبرة( والسلطات المحلية األرخرى ،الحكومات دون الوطنية، والمدن
جارية واألوساط التوالمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، وجماعات الشباب، 

دة القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتم ووممثلظمات الدينية، العلمية، واألوساط األكاديمية، والمنواألوساط  والمالية،
 ، وأصحاب المصلحة اآلرخرون.بصفة عامةوالمواطنون  عليه،
ع االتفاقات البيئية م التعاون والتنسيقتعزيز  عن طريق للجميع التنفيذ كفاءة وفعالية الكفاءة والفعالية وسيتم تعزيز -16

في ذلك  ، بماالمتعددة األطراف ذات الصلة والعمليات الدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني
 .من رخالل تعزيز أو إنشاء آليات التعاون

 النحو المنصوص عليه في إعالنيجب أن يحترم تنفيذ اإلطار حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، على  -مكرر 06
 فر لهاو الشعوب األصلية في أن يت األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وفي قانون حقوق اإلنسان، بما في ذلك حق

بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرها من األنشطة االقتصادية، على  أن تمارسو  تها،وتنميأسباب رزقها ب هامن في تمتعاأل
 .منصوص عليه في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةالنحو ال
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 ن خالل تعميممالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات  من أكبرقدر  سيعتمد النجاح على ضمان ،وعالوة على ذلك -17
لى فرص الحصول ع توفيرو  زيادةو ، والحد من أوجه عدم المساواة لمنظور الجنساني،اراعي تهج نُ  واتباع لمنظور الجنسانيا

ر ومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غي ،اإلنصاف بين األجيالوتكفل  هج قائمة على الحقوقنُ  اتباعو  ،بشكل كامل التعليم
 إليكولوجيةاتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظم فقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في لالمباشرة 

في ذلك  بما، ورخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
ي سياق رخطة ، بما في ذلك فواألوبئة اعاتنز غرافيا والو بشكل مباشر، مثل الديم غايات وأهداف اإلطار تتناولهاالمحركات التي لم 

 .2131 مة لعامالتنمية المستدا
 :ثيوبياإ

ذلك نهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكومات الوطنية، بما في ذلك  سيتطلب -15
وعقد األمم المتحدة الستعادة  )بما في ذلك من رخالل إعالن إدنبرة والسلطات المحلية األرخرى ،والمدن ،الحكومات دون الوطنية

(، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات اإليكولوجيةالنظم 
 والنسائية، وجماعات الشباب، واألوساط التجارية والمالية، واألوساط العلمية، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، وممثل

 البيولوجي أو المعتمدة عليه، والمواطنون بصفة عامة، وأصحاب المصلحة اآلرخرون. القطاعات المتعلقة بالتنوع
 جامايكا:

ذلك نهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكومات الوطنية، بما في ذلك  سيتطلب -15
 والمنظمات الحكومية الدولية، (رخالل إعالن إدنبرة)بما في ذلك من  والسلطات المحلية األرخرى ،والمدن ،الحكومات دون الوطنية

والمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات  بالتنوع البيولوجي، المعني وفريق االتصال
 وثلمات الدينية، وممالنسائية، وجماعات الشباب، واألوساط التجارية والمالية، واألوساط العلمية، واألوساط األكاديمية، والمنظ

 القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه، والمواطنون بصفة عامة، وأصحاب المصلحة اآلرخرون.

 المكسيك:

سياسات وفعاليتها، لامتكاملة وللحكومة برمتها لضمان اتساق  حوكمة ُنهجيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14
 مستويات الحكومة. جميع أعلى واالعتراف على ،السياسيةواإلرادة 

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والحد من من  أكبرقدر  وعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان -17
احترام اإلنسان، و بما في ذلك حقوق ، هج قائمة على الحقوقفرص الحصول على التعليم، واتباع نُ  زيادةأوجه عدم المساواة، و 

فقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد لومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير المباشرة  مبادئ اإلنصاف بين األجيال،
وم والسياسات الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعل تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجيةفي 
شكل ب غايات وأهداف اإلطار تتناولهابما في ذلك المحركات التي لم ، ورخدمات النظم اإليكولوجية مجال التنوع البيولوجي في

 . 2131 واألوبئة، بما في ذلك في سياق رخطة التنمية المستدامة لعام اعاتنز غرافيا والو مباشر، مثل الديم

 المغرب:

والحد من  ،المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من أكبرقدر  ضمانوعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على  -17
 ومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات، هج قائمة على الحقوقفرص الحصول على التعليم، واتباع نُ  زيادةأوجه عدم المساواة، و 

 النظم اإليكولوجية العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات تقرير التقييمفقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في لغير المباشرة 
معلومات الواردة وال ،ورخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
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ايات وأهداف غ تتناولهالمحركات التي لم بما في ذلك ا شر مؤخرا،نُ ذي في التقرير األخير لالتفاقية الدولية لحماية النباتات ال
 .2131 واألوبئة، بما في ذلك في سياق رخطة التنمية المستدامة لعام اعاتنز غرافيا والو بشكل مباشر، مثل الديم اإلطار

 نيوزيالندا:

 كاتلمحر ومعالجة المجموعة الكاملة  حقوق الطبيعة، ،عند االقتضاءها، بما في ،على الحقوق هج قائمةاتباع نُ   "...17الفقرة 
 ..."فقدان التنوع البيولوجي

والحد من  ،المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من أكبرقدر  وعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان -17
حقوق  ،عند االقتضاءها، بما في، هج قائمة على الحقوقفرص الحصول على التعليم، واتباع نُ  زيادةأوجه عدم المساواة، و 

ر التقييم العالمي تقريفقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في لومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير المباشرة  الطبيعة،
 الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجية

ل بشكل مباشر، مث غايات وأهداف اإلطار تتناولهابما في ذلك المحركات التي لم  ،ورخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي
 .2131 واألوبئة، بما في ذلك في سياق رخطة التنمية المستدامة لعام اعاتنز غرافيا والو الديم

 سويسرا:

 التكامل مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة والعملياتللجميع عن طريق كفاءة والفعالية سيتم تعزيز ال -16
 الدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزيز أو إنشاء آليات التعاون

 .لوجي على المستوى الحكومي الدوليمثل إنشاء آلية اتصال بين األطراف في مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيو 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

ي ذلك بما ف ،الوطنية يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلك سيتطلب -15
 )بما في ذلك من رخالل إعالن والسلطات المحلية األرخرى ،والمدن ،)على النحو المبين في إعالن إدنبرة( الحكومات دون الوطنية

 ،ائيةوالجماعات النس ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات غير الحكومية ،ت الحكومية الدولية، والمنظماإدنبرة(
طاعات الق ووممثل ،ظمات الدينيةوالمن ،واألوساط األكاديمية ،ةالعلميواألوساط  ،ةواألوساط التجارية والمالي ،وجماعات الشباب

 .، وأصحاب المصلحة اآلرخرونبصفة عامةوالمواطنون  المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه،

ة المتعددة األطراف مع االتفاقات البيئي التعاون والتنسيقتعزيز  التكامل للجميع عن طريقكفاءة والفعالية سيتم تعزيز الو  -16
ذات الصلة والعمليات الدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزيز أو 

 .إنشاء آليات التعاون

حد من ن النساء والفتيات، والوعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتمكي -17
 ومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات هج قائمة على الحقوق،واتباع نُ  أوجه عدم المساواة، وزيادة فرص الحصول على التعليم،

 اإليكولوجية متقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظغير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في 
ي ذلك ، بما فورخدمات النظم اإليكولوجيةالصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

غايات وأهداف اإلطار بشكل مباشر، مثل الديموغرافيا والنزاعات واألوبئة، بما في ذلك في سياق رخطة  تتناولهاالمحركات التي لم 
 .2131 امة لعامالتنمية المستد

 المراقبين التي أيدتها األطراف المقدمة منالمقترحات 

 البيولوجي: أمم جنوب شرق آسيا للتنوع مركز رابطة
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سيتم تعزيز الكفاءة والفعالية للجميع عن طريق التكامل مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة والعمليات  -16
والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزيز أو إنشاء  ودون اإلقليمي المستويات العالمي واإلقليمي الدولية األرخرى ذات الصلة، على

 .آليات التعاون

 :الصندوق العالمي للحياء البريةو  الدولية لحياة الطيور المنظمة
والحد من  ،والفتياتالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء  من أكبرقدر  عالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان -17

 ة،بما في ذلك الحق في بيئة صحي، هج قائمة على الحقوقفرص الحصول على التعليم، واتباع نُ  زيادةأوجه عدم المساواة، و 
لعالمي بشأن تقرير التقييم افقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في لومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير المباشرة 

 الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي لبيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع ا
غرافيا و بشكل مباشر، مثل الديم غايات وأهداف اإلطار تتناولهابما في ذلك المحركات التي لم  ،ورخدمات النظم اإليكولوجية

 .2131 سياق رخطة التنمية المستدامة لعامواألوبئة، بما في ذلك في  اعاتنز وال
 أو بدال من ذلك 

 ةستندم 2121طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإل بموجب ضطَلع بهاجميع األنشطة المتكون يجب أن  -مكرر 06
ن اردة في اإلعال مثل تلك الو  ،مبادئ اإلنصاف بين األجيالو  بما في ذلك الحق في بيئة صحية،، مبادئ حقوق اإلنسان إلى

عالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ،069العالمي لحقوق اإلنسان، وا 
العالمية واإلنصاف والمساواة  تضمنالتي تالتوجيهية الطوعية، كوكستال  مو اوتز التوجيهية ومبادئ ومبادئ أكوي كون

العرفي المستدام للراضي والحيازة اآلمنة للراضي واألقاليم والمياه والموارد،  االستخدام في حقالوالشمول وعدم التمييز، و 
 .المستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسانو  سبقةمالحرة وال والموافقة

 األنواع المهاجرة:ب المتعلقة تفاقيةاال 

ة والفعالية للجميع عن طريق التكامل مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة والعمليات سيتم تعزيز الكفاء -16
ز والوطني، بما في ذلك من رخالل تعزي والثنائي وعبر الوطني الدولية األرخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي

 .أو إنشاء آليات التعاون

 التنوع البيولوجي:ب المعنيالمنتدى الدولي للشعوب األصلية 

وللحكومة  منصفةو  متكاملة حوكمة ُنهجو  ،نهجا قائما على حقوق اإلنسانيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14
 .الحكومةعلى أعلى مستويات واالعتراف  ،واإلرادة السياسية ،لسياسات وفعاليتهاالضمان اتساق  برمتها
 ةستندم 2121طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإل بموجب ضطَلع بهاجميع األنشطة المتكون يجب أن  -مكرر 05
دة في مثل تلك الوار  ،مبادئ حقوق اإلنسان ، فضال عنامشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واالعتراف بحقوقه إلى

عالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم اإلعالن العالمي لحقوق  اإلنسان، وا 
مساواة العالمية واإلنصاف وال تضمنالتي تالتوجيهية الطوعية، كوكستال  مو اوتز التوجيهية ومبادئ ومبادئ أكوي كون ،069

ما في ذلك للتجزئة، ب ةغير قابل احقوقا والشعوب باعتباره ناسوالشمول وعدم التمييز، واحترام جميع حقوق اإلنسان لجميع ال
موارد، لللراضي والحيازة اآلمنة للراضي واألقاليم والمياه وا االستخدام المستدام العرفي في حقالالنساء والشباب، واالعتراف ب

 المستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.و  سبقةمالحرة وال والموافقة
 اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة:

عددة اقات المتضمان التعاون مع االتف ه،رصدكذلك و ه، لتنفيذة التمكيني تهيئة الظروفإلطار و ل يتطلب التنفيذ الفعال -16
لتعاون اآليات في هذا القسم إلى  إلشارةتجدر ا ،باإلضافة إلى ذلكو . معها هج تآزريةنُ اتباع و  األطراف األرخرى ذات الصلة
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اقيات جمع بين رؤساء أمانات ثماني اتفيي ذال ،بالتنوع البيولوجي المعني وفريق االتصال والتآزر القائمة مثل اتفاقيات ريو
 وتوقيع مذكرات التعاون ورخطط العمل المشتركة المتفق عليها. ،البيولوجيمتعلقة بالتنوع 

 :Regions4 شبكة
ع مستويات بما في ذلك على جمي ،وللحكومة برمتهامتكاملة  حوكمة ُنهجيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14

 لى أعلىعواالعتراف  ،واإلرادة السياسية ،لسياسات وفعاليتهاالضمان اتساق  (،على النحو المبين في إعالن إدنبرة)الحكومة 
 .مستويات الحكومة

 ي ذلك، بما فالوطنية يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلكسيتطلب و  -15
 المنظمات الحكومية الدولية،إعالن إدنبرة(، و )بما في ذلك من رخالل  الحكومات دون الوطنية، والمدن، والسلطات المحلية األرخرى

جارية واألوساط التوالمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، وجماعات الشباب، 
و المعتمدة ع البيولوجي أالقطاعات المتعلقة بالتنو  ووممثلالعلمية، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، واألوساط  والمالية،
 ، وأصحاب المصلحة اآلرخرون.بصفة عامةوالمواطنون  عليه،

  :حماية الحيوانلالعالمية الجمعية 
لك الوطنية، بما في ذ يشرك الجهات الفاعلة رخارج الحكوماتنهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره  ذلكسيتطلب  -15

، والمنظمات الحكومية الدولية، )بما في ذلك من رخالل إعالن إدنبرة( الحكومات دون الوطنية، والمدن، والسلطات المحلية األرخرى
جارية واألوساط التوالمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، وجماعات الشباب، 

اعات المتعلقة القط ووممثلواألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية،  الرفق بالحيوان،و البيطرة  وخبراءالعلمية، واألوساط  الية،والم
 ، وأصحاب المصلحة اآلرخرون.بصفة عامةوالمواطنون  بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه،

 األعمال من أجل الطبيعة: مبادرة مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة نيابة عن
ج ادمإبما في ذلك من خالل  ،نو وأصحاب المصلحة اآلرخر  ،بصفة عامةن و المواطن في نهاية الفقرة  .... َأدِرج ،15في الفقرة 

 .خطط والتزامات الجهات الفاعلة غير الحكومية في االلتزامات الوطنية
اقتصاد  إلى النتقالا من أجل الماليةو التجارية  األطراف المؤسسات أن تدعم غيبن، "يلقسم األولا تين فيإضافي ينفقرت وَأدِرج

وع على التن تابعيمقاييس موحدة لقياس قيمة اآلثار والت وضعلطبيعة، بما في ذلك من خالل دعم ا ا علىإيجابينعكس 
لزام البيولوجي، ودعم  عمليات على الطبيعة في تهاابعيوت هاثار ج آادما  الخارجية و  العوامل البيئية بتدخيلاألعمال التجارية  وا 

دارة سال دارة المخاطر وا  وسيتطلب ذلك ما يلي: )أ( توحيد المقاييس واألدوات . د واإلفصاح الخارجيمداسل اإلصنع القرار وا 
ات درشاتعزيز اإل و لرأس المال الطبيعي للشركات؛ )ب(  سليمة إعداد تقديرات وحساباتمن أجل  رشاداتوُنهج اإلبالغ واإل 

لنظم رأس المال الطبيعي من اب المتعلقة توفير البيانات السياقيةو بالطبيعة؛ )ج(  المرتبطةالمتعلقة باإلفصاحات المالية 
 اإلحصائية الوطنية.

، بهدف تعميم ثالمحد   االقتصاديةو لمحاسبة البيئية اتقديم الدعم والتدريب للمنظمات الحكومية المناسبة لتنفيذ نظام  غيبن"ي
علق باالقتصاد تفيما يالتنوع البيولوجي  بشأن بيانات قديمكأساس لت ذلك التنوع البيولوجي في المحاسبة الحكومية واستخدام

  ."التجارية لاعمألمؤسسات اإلى 

 

 لطبيعة:ا من أجل الدولي الصندوق العالمي

 قي والرأسياألفتساق االلضمان  وللحكومة برمتهامتكاملة  حوكمة ُنهجيتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -14
 .مستويات الحكومة جميع أعلى علىواالعتراف  ،واإلرادة السياسية ،لسياسات وفعاليتهال
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 األطراف، في بداية تنفيذ اإلطار، بما يلي: ذلك أن تقوم يتطلبسو  -مكرر 05
 التنوع البيولوجي،شأن بة متعدد متعددين وقطاعاتأصحاب مصلحة تشرك  إنشاء أو تعزيز عمليات تمثيلية وشاملة )أ(

وآليات أخرى من هذا القبيل تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 
 مستويات لضمان:ال جميعبما في ذلك النساء والشباب، على 

 ،2121اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تنفيذ من أجل التنسيق والشفافية والفعالية  (0)
ولوجي بالتنوع البي ةوالتنفيذ المتعلق صنع القرار عمليات المشاركة الكاملة والفعالة لجميع أصحاب الحقوق في (2)

 ؤثر على سبل عيشهم ومواردهم؛تي تال
قليمية وعالميةثم وضع  )ب(  ألغذية والزراعة، والغابات، ومصايد ا ددة بشأنمحقطاعات ولشاملة  تنفيذ خطط عمل وطنية وا 

عات ، وقطاع الصحة، والقطاةالتحتية، والسياحة، والطاقة والتعدين، والتصنيع والتجهيز، وقطاع المالي ىاألسماك، والبن
 امالنتقال إلى اقتصاد دائري مستدا من أجل ،الخاصة بها الوطنية وعبر الوطنية اإلمداداألخرى ذات الصلة وسالسل 

 .قيمة التنوع البيولوجي عززيو لطبيعة ا ا علىإيجابينعكس وعادل 

 

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والحد من من  أكبرقدر  وعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان -17
 ومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات، هج قائمة على الحقوقفرص الحصول على التعليم، واتباع نُ  زيادةأوجه عدم المساواة، و 

 م اإليكولوجيةتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي ورخدمات النظفقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في لغير المباشرة 
في ذلك  بما، جيةورخدمات النظم اإليكولو  الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي

ياق رخطة واألوبئة، بما في ذلك في س اعاتنز غرافيا والو بشكل مباشر، مثل الديم غايات وأهداف اإلطار تتناولهاالمحركات التي لم 
 .التنوع البيولوجي حفظ ن منيمكتلتطبيق التسلسل الهرمي ل فضال عن، 2131 التنمية المستدامة لعام

 
 

 المسؤولية والشفافية -اءي

التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد واإلبالغ  يتطلب -17
 12مسؤولية تنفيذ آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض. ،على البلدان، األطراف في االتفاقيةتقع واالستعراض. و 

ديم مدرخالت في وتق ،المحرز للجميع، وتصحيح المسار في الوقت المناسبوتسمح هذه اآلليات بشفافية اإلبالغ عن التقدم 
عن طريق  ،إعداد اإلطار العالمي القادم للتنوع البيولوجي، مع تقليل العبء على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حد

 ما يلي 

ت نحو تحقيق األهداف وضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية وكمساهما )أ(
 العالمية؛

للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية،  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب(
 حسب الضرورة، وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية؛

 األهداف.التمكين من تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل  )ج(
                                                      

. --/15لترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض على النحو المنصوص عليه في المقرر استتولى األطراف في االتفاقية المسؤولية عن تنفيذ آليات  12
، مع مراعاة أيضا أي CBD/SBI/5/CRP.5في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ على النحو المبين في الوثيقة  تي ُتعقدلا على المناقشاتبناء وسيتم إعداد ذلك 

 .2121المي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مدرخالت من الفريق العامل المعني باإلطار الع
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ات عند االقتضاء، وتتكامل مع العملي به لكم  وتُ  بموجب البروتوكولين، وتتواءم هذه اآلليات مع اإلبالغ الوطني -18
وأهداف التنمية  2131رخطة التنمية المستدامة لعام  هابما في ،األرخرى واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة

 المستدامة.

غ عن رخرى بالمساهمة في تنفيذ اإلطار واإلبالاألفاعلة الجهات لإضافية وتكميلية للسماح لُنهج  وضعع على شج  ويُ  -29
 االلتزامات واإلجراءات.

 

 النص المركب

ما في ذلك نظم بالتنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد،  ]يتطلب -18
نفيذ آليات مسؤولية ت ،على ]البلدان[، األطراف في االتفاقيةتقع و . واإلبالغ واالستعراض ،والمتابعةمجتمعي ال الرصد معلومات

من االتفاقية، مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب  26و 6مع المادتين  ياتمش الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض
فعالة وشاملة ودورية  المعززةاآلليات  [ذهيجب أن تكون ]هو .المعنيين األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة

شفافية بو  ،يزهأو تعز تنفيذ الفعالية بزيادة  للسماح المكونات الثالثة التالية للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض نمتضوت
البيولوجي بعد اعتماد اإلطار العالمي للتنوع  ث خطط العمل الوطنيةيحدتح أو ينقوبت] ،اإلبالغ عن التقدم المحرز ]للجميع[

تقارير وطنية على فترات منتظمة بشأن التدابير التي اتخذتها األطراف لتنفيذ أحكام االتفاقية واإلطار تقديم و  للتنوع البيولوجي،
 الحصيلة الصعملية استخطار ]اإللتنفيذ  المبذولةفعاليتها بعد تقييم الجهود الجماعية  مدىو العالمي للتنوع البيولوجي 

ر أهداف االتفاقية واإلطا لتحقيق المبذولة للجهود الوطنيةتصحيح المسار في الوقت المناسب[ ب] [، مما يسمح[،ةالعالمي
على  إلداريا مع تقليل العبء وتقديم مدرخالت في إعداد اإلطار العالمي القادم للتنوع البيولوجي، العالمي للتنوع البيولوجي[

)المقرر ذي الصلة الصادر عن مؤتمر  -/05ل في المقرر يفصتالب المبين على النحو، الدولي إلى أدنى حدالمستويين الوطني و 
  [1](عن طريق ما يلي) ،األطراف(
مراجعة وتحديث( و ( ]للتنوع البيولوجي]وضع األهداف الوطنية )كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية   )أ(

المية[ واألهداف الع الغايات جميعاالستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كمساهمات[ ]نحو تحقيق 
مع األهداف العالمية[ ]بما في ذلك، حسب االقتضاء، التزامات األطراف في االتفاقات ذات  واءمتتو  تناسببحيث ت]

التي ماذج هج والرؤى والنلنُ المختلف  لتنفيذ الوطني[ وفقاا من أجل ق التآزرتحقي ُبغيةالصلة بالتنوع البيولوجي، 
 لبلدان لتحقيق التنمية المستدامة؛ا تضعها

قليمية ذات صلة، بما في ذلك XX]بحلول  .مكرر )أ(  ، ترجمة هذا اإلطار وأهدافه إلى عمليات تخطيط وطنية وا 
]تحديث( االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ]عند [ عن ثح أو المحد  تعزيز[ ]اإلبالغ المنق  

تحديد الكيفية التي ستسهم بها الجهود الوطنية في و ] والخطط األخرى ذات الصلة[، [ ]واالستراتيجياتقتضاءاال
ة[ هداف العالميمع الغايات واأل واءمتكي تلتنوع البيولوجي[ ]للالعالمي  طارإلتحقيق الغايات واألهداف العالمية ل

 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف [ ]بعد2121لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي  طاراإلمع  يا]تمش
 ([؛-/05المقرر  في الواردة رشادات[ ]تمشيا مع اإل بفترة وجيزة

ن أجل مهود الوطنية في التنفيذ ]من خالل التقارير الوطنية[ ]اإلبالغ الوطني[ ]عن كيفية[ ]مساهمة الج]اإلبالغ[   )ب(
[ حقيقتفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ب الواردةاألهداف واإلجراءات الوطنية  ارتباط[ ]تحقيق

[ ]غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع 2121لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي اإل]غايات وأهداف 
 ةلرئيسيا ها[، ]باستخدام المؤشراتتحقيق الستعراض التقدم المحرز نحو ]األهداف الوطنية[تنفيذ  عنالبيولوجي[ ]

، سترشادااو  تمداعتُ التي  لى مجموعة المؤشرات الرئيسيةاستنادا إ] خرى والتقييمات األخرى ذات الصلة[األمؤشرات الو 
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جي لما لتنوع البيولو لطار العالمي اإلرصد ب خاصال طاراإلفي  ةوتكميلية اختياريفرعية  حسب االقتضاء، بمؤشرات
أهداف التنمية ب الخاصة عمليات اإلبالغ هامع عمليات اإلبالغ األخرى، بما في يتماشى وعلى نحو 2121بعد عام 

 عنبالغ إللالمعيارية  داةاألاالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي باستخدام بالمستدامة و 
وال سيما تقييمات دعم العمل  [ ]من خالل تعزيز الرصد واإلبالغ، بما في ذلك التقارير الوطنية[،DaRTالبيانات 

 غاياتلا بجميع]للتمكين من تجميع األهداف الوطنية[ فيما يتعلق  الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
]لكي  قق[تحكي ]وتعديلها حسب الضرورة ل ةطوعيبصورة هداف ]اإلجرائية[ العالمية،[ حسب الضرورة، ]وتعديلها األو

التنفيذ[ و الطموح ] رفع مستوىالضرورة،  حسب]و  ]اإلجرائية[ العالمية[ األهدافو  غاياتال] لتحقيق[ ا]سعي[ مع تتوافق
قا لبلدان[ ]وفالخاصة با ظم اإلبالغ الوطني ونظم التخطيطنل[ ]حسب االقتضاء، وفقا ذات الصلةوجهود التنفيذ 

 .-/05المقرر  في الواردة رشاداتاإل  للظروف الوطنية[، تمشيا مع
خبراء تقنيين للتقارير الوطنية المقدمة من كل طرف بموجب  من جانب استعراض إجراء من التمكينمكرر.  )ب( 

 التي اعتمدها مؤتمر األطراف؛[ رشاداتإل لالفقرة )ب( من هذه المادة، وفقا 
مستوى ]على ال [هوالعقبات التي تعترض ]العالمية[ غاياتتنفيذ النحو  ]التقدم المحرز ]استعراض[]]التمكين من[ تقييم  )ج( 

]وال سيما تقييم دعم العمل الجماعي للشعوب الوطنية والجماعية مقابل[ األهداف.[[  ]اإلجراءات]و[الجماعي و ]الوطني[ 
 صلية والمجتمعات المحلية[؛األ

م[ [ ]استعراض[ ]تقييمن أجلللتنوع البيولوجي،  ةالعالمي ة الستخالص الحصيلةدوريعملية  ،[ ]إنشاءXX]بحلول  )د( 
لتنوع لالعالمي  طاراإلأهداف  تحقيق [ ]في تنفيذ هذا اإلطار[ ]نحوا]جماعيالمحرز  لطموح العالمي و[ التقدما]

 شاملة وتيسيرية، ]مع مراعاة جميع أهداف االتفاقية ووسائل التنفيذ والدعم، وفي ضوء أفضلالبيولوجي[ بطريقة 
مدها للتنوع البيولوجي التي اعت ةالعالمي استخالص الحصيلةالخاصة ب رشاداتمع اإل  ياالمتاحة، تمش يةالعلم المعارف

ة أعاله، بما في ذلك استعراض در واومات الالمستقبل بناء على المعلفي  ألطرافامؤتمرات  تجريها مؤتمر األطراف.[
 .2111منتصف المدة واستعراض كامل المدة للفترة حتى عام 

 الغفي زيادة اإلب يمكن النظرفإنه  لبلدان النامية، كافية،لوسائل التنفيذ، وال سيما الدعم المقدم  تناك في حال )هـ( 
 استناداألطراف[، ا جانبثة ]من حة أو المحد  بيولوجي المنق  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ال عنطوعي ال

للتنوع  ةالميالع استخالص الحصيلةبنتيجة  اداسترشاللتنوع البيولوجي، ] ةالعالمي استخالص الحصيلةإلى نتيجة 
نيا محددة وطاألهداف العالمية بطريقة و الغايات  تحقيقل المبذولةسمح بزيادة الجهود الوطنية ي مما البيولوجي[،

 التنفيذ[[.مما يرفع مستوى ]
 ، تكثيف تنفيذ الخطط واإلجراءات على المستويين الوطني واإلقليمي[.XX])هـ( بحلول  
إلطار لالمدة  للتنوع البيولوجي الكاملة ةالعالمي استخالص الحصيلة عملية مؤتمر األطراف بعد انتهاء إلى طلبال] )و( 

م الئنظر فيما إذا كان من الضروري[ ]إنشاء نظام دوري مأن ي 2121بعد عام  العالمي للتنوع البيولوجي لما
الخبرات المكتسبة أثناء تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  تنادا إلىسا[ ه أ إلى للمستقبل يتألف من العناصر

ول بحل المحرز للتقدم حيث سُيجرى استعراض آخر، هذه ربعاأل  سنواتال دورةوف تتكرر ]س .[2121لما بعد عام 
 [2111وتكثيف آخر للخطط واإلجراءات بحلول عام  2128عام 

ية عام لضمان تحقيق رؤ  ية،العلمالمعرفة ب وهي آلية تسترشد "،السقاطة ترس آلية"تشمل التي ]وتتواءم هذه اآلليات  -19
حو على ن عند االقتضاء[ وتتكامل به لكم  ]وتُ  بموجب البروتوكولين مع اإلبالغ الوطني [2111ورسالة عام  2151

مع العمليات األرخرى واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة بما في ذلك رخطة التنمية المستدامة لعام  تآزرم
 .تالاضفالمشتركة والمالمنافع التآزر و  أوجه وضمانمن أجل إقرار  وأهداف التنمية المستدامة 2131
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]السماح  على [الحكومات األخرىخرى[ ]األ] الفاعلة جهاتال ينبغي تشجيعإضافية وتكميلية[  ُنهج وضعع على شج  ]ويُ  -21
بما في [[ اه]واإلبالغ عن تكميليةال ]اللتزامات واإلجراءات من خالل[ المساهمة في تنفيذ اإلطار ـب رخرىاألفاعلة الجهات لل

لتوقعات وا يواالستعراض من خالل نظم معلومات الرصد المجتمعذلك قيام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية باإلبالغ 
 شرم عملخطة  من خالل عملية اإلبالغ الوطني عن االلتزامات، من خالل المحلية للتنوع البيولوجي ]واإلبالغ عنها[.

 .لطبيعة والناسا من أجل كونمينغ إلىالشيخ 
قليمية وعالمية وضعو  -21 للجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك جميع القطاعات  وتنفيذ أهداف وخطط عمل وطنية وا 

 د الوطنية وعبر الوطنية.مدااإلنتاجية وسالسل اإل
من التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  5و 2مع مراعاة الفقرتين  [1]

الموارد  شدحلهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن ل االجتماع الثالث العناصر ذات الصلة بتوصيات االتفاق علىتحديث هذه القائمة عند  جري، سي2121عام 
 .وبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي

 

 األطراف المقترحات النصية المقدمة من

 األرجنتين:

راض. وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد واإلبالغ واالستع التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، يتطلب -18
 6مع المادتين  ايتمش مسؤولية تنفيذ آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض ،األطراف في االتفاقية على البلدان،تقع و 
وتقديم  ،بتصحيح المسار في الوقت المناسوتسمح هذه اآلليات بشفافية اإلبالغ عن التقدم المحرز للجميع، و  .من االتفاقية 26و

على  ،مدرخالت في إعداد اإلطار العالمي القادم للتنوع البيولوجي، مع تقليل العبء على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حد
 .عن طريق ما يلي  ()المقرر ذي الصلة -/05ل في المقرر يفصتالب المبين النحو

 
 من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية وكمساهمات نحو تحقيق األهداف العالمية؛ وضع األهداف الوطنية كجزء )أ(
 

للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب الضرورة،  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب(
 وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية؛

 
 من تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل األهداف. التمكين )ج(

 

مع العمليات  آزرتتو  وتتكامل عند االقتضاء، به لكم  وتُ  بموجب البروتوكولين، وتتواءم هذه اآلليات مع اإلبالغ الوطني -19
 وأهداف التنمية المستدامة. 2131رخطة التنمية المستدامة لعام  هابما في ،األرخرى واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة

 

 :بوليفيا )المتعددة القوميات( دولة

 فقاو  همات نحو تحقيق األهداف العالميةوضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية وكمسا )أ(
 التنمية المستدامة؛ لبلدان لتحقيقا التي تضعهاهج والرؤى والنماذج لنُ المختلف 

للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب الضرورة،  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب(
 ؛لبلدانلخاصة باا الوطني ونظم التخطيط اإلبالغنظم لوفقا  حسب االقتضاء،، وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية
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وال سيما تقييم دعم العمل الجماعي للشعوب األصلية  ،التمكين من تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل األهداف)ج( 
 .والمجتمعات المحلية

 الصين:

التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض.  يتطلب  -18
وتسمح   [1].في االتفاقية مسؤولية تنفيذ آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض ،األطراف في االتفاقيةالبلدان، على تقع و 

عداد اإلطار وتقديم مدرخالت في إ ،وتصحيح المسار في الوقت المناسب هذه اآلليات بشفافية اإلبالغ عن التقدم المحرز للجميع،
 عن طريق ما يلي  ،البيولوجي، مع تقليل العبء على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حدالعالمي القادم للتنوع 

حقيق همات نحو توكمسا البيولوجي للتنوع وضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية )أ(
  ؛األهداف العالمية

األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب للتمكين من تجميع  اإلبالغ عن األهداف الوطنية( ب)
 ؛األهداف اإلجرائية العالمية لتحقيق اسعي مع لكي تتوافق ةطوعيبصورة  الضرورة، وتعديلها

 .األهداف مقابل والجماعية الوطنية اإلجراءات تقييم من التمكين( ج)

وسائل  تناك حال في [الثالث اجتماعها في للتنفيذ الفرعية الهيئة تناقشهأن  من المقرر ،النرويجي للمقترح بديل]( هـ)
ات وخطط االستراتيجي عنطوعي ال في زيادة اإلبالغ يمكن النظرفإنه  لبلدان النامية، كافية،لالتنفيذ، وال سيما الدعم المقدم 

للتنوع  ةلعالميا استخالص الحصيلةبنتيجة  اداسترشااألطراف،  جانبثة من حة أو المحد  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المنق  
 البيولوجي.
مؤتمر  إلى طلبال[ للتنفيذ الفرعية للهيئة الثالث إطار االجتماع في مناقشته من المقرر، النرويجي للمقترح بديل]( و)

لما  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجيالمدة  للتنوع البيولوجي الكاملة ةالعالمي استخالص الحصيلة عملية تهاءاألطراف بعد ان
نادا تسا ،ه أ إلى م للمستقبل يتألف من العناصرالئإنشاء نظام دوري م نظر فيما إذا كان من الضروريأن ي 2121بعد عام 

 .2121الخبرات المكتسبة أثناء تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إلى
األرخرى  عند االقتضاء، وتتكامل مع العمليات به لكم  وتُ  بموجب البروتوكولين، اإلبالغ الوطنيوتتواءم هذه اآلليات مع  -19

 وأهداف التنمية المستدامة. 2131رخطة التنمية المستدامة لعام  هابما في ،واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة

 

نفيذ اإلطار بالمساهمة في ت الحكومات األخرى رخرىاألفاعلة الجهات لُنهج إضافية وتكميلية للسماح ل وضعع على شج  ويُ  -21
 .لطبيعة والناسا من أجل كونمينغ إلىشرم الشيخ  عملخطة  من خالل واإلبالغ عن االلتزامات واإلجراءات

 وسُيحد د. -/15 لمقررا في عليه المنصوص النحو علىعلى األطراف في االتفاقية مسؤولية تنفيذ آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض ستقع  [1]
 أيضا االعتبار في األرخذ مع، CBD/SBI/3/CRP.5 الوثيقة في المبين النحو على للتنفيذ الفرعية الهيئة إطار في المناقشات التي ُتجرى بناء على ذلك
 .2121 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العامل الفريق من مدرخالت أي

 .أرخرى أقسام في الحال هو كما ،حاشية إضافة قترح  يُ كولومبيا

من التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باإلطار العالمي  5و 2مع مراعاة الفقرتين   النص المقترح
ماع االجت العناصر ذات الصلة بتوصيات االتفاق علىتحديث هذه القائمة عند  جري، سي2121للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 .الموارد وبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي حشدلهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن ل الثالث
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للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب  اإلبالغ عن األهداف الوطنية( ب) 18 :كوبا
 .وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية، الضرورة

 االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه:

التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض.  يتطلب -18
 وتسمح هذه اآلليات  1آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض. مسؤولية تنفيذ ،األطراف في االتفاقية على البلدان،تقع و 

يم مدرخالت في وتقد ،، وتصحيح المسار في الوقت المناسبللجميع شفافية اإلبالغ عن التقدم المحرزو  بزيادة فعالية التنفيذ،
عن طريق  ،على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حد اإلداري إعداد اإلطار العالمي القادم للتنوع البيولوجي، مع تقليل العبء

 ما يلي 

، الصلة ذات األخرى والخطط واالستراتيجيات، البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات تحديث -مكرر (أ)
 ؛بفترة وجيزة األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع بعد 2121 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي اإلطار مع ياتمش

 غاياتال جميع تحقيق ُبغية كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية وكمساهمات نحووضع األهداف الوطنية ( أ)
 األهداف العالمية؛و

 إلجرائيةاألهداف او اإلجرائية الغاياتبللتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب(
 ؛األهداف اإلجرائية العالميةو الغايات العالمية، حسب الضرورة، وتعديلها لكي تتوافق مع

 لتقاريرا ذلك في بما، واإلبالغ الرصد تعزيز خالل من من تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل األهداف التمكين( ج)
 .الصلةذات  التنفيذ وجهود الطموح رفع مستوىالضرورة،  وحسب، الوطنية

 على رخرىاألة فاعلالجهات لللسماح ل األخرى الفاعلة الجهات تشجيع وينبغي ُنهج إضافية وتكميلية وضعع على شج  ويُ  -21
 .عنها واإلبالغ التكميلية واإلجراءات االلتزامات واإلبالغ عن خالل من اإلطار تنفيذ في المساهمة
 جامايكا:

بالغ عن االلتزامات واإلرخرى بالمساهمة في تنفيذ اإلطار األفاعلة الجهات لُنهج إضافية وتكميلية للسماح ل وضعع على شج  يُ  -21
 .االلتزامات عن الوطني اإلبالغ عملية خالل من واإلجراءات

 الرئيسية اآلليات يه الوطنية والتقارير للتنوع البيولوجياالستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية  أنّ  أيضا اليابان عتبرت :اليابان
 المقدمة الرسمية غير الورقة في النصية الواردة المقترحات ؤيدت لذلك فإنهاو  ،ةمحادثال في أستراليا تبعر أ كما ،لالتفاقية مةااله
 .وسويسرا والنرويج المتحدة المملكة من

  النصية حاتاقتر اال

18- 

قيق وكمساهمات نحو تح البيولوجي للتنوع العمل الوطنيةوضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات ورخطط  )أ(
 األهداف العالمية؛

للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب(
 الضرورة، وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية؛

 تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل األهداف.التمكين من  )ج(
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عند  لصلةاألخرى ذات ا دوليةاالتفاقيات الوببه  لكم  وتُ  بموجب البروتوكولين، وتتواءم هذه اآلليات مع اإلبالغ الوطني -19
تدامة لعام رخطة التنمية المس هابما في ،واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة االقتضاء، وتتكامل مع العمليات األرخرى

 وأهداف التنمية المستدامة. 2131

 

 :المكسيك

علق باألهداف فيما يت للتمكين من تجميع األهداف الوطنية الستعراض التقدم المحرز األهداف الوطنية تنفيذ اإلبالغ عن )ب(-18
 ؛اإلجرائية العالمية، وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية، حسب الضرورة

ليات األرخرى وتتكامل مع العم عند االقتضاء، به لكم  وتُ  ،بموجب البروتوكولين وتتواءم هذه اآلليات مع اإلبالغ الوطني -19
 وأهداف التنمية المستدامة. 2131رخطة التنمية المستدامة لعام  هابما في ،واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة

 :النرويج

 التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض. يتطلب -18
لتخطيط ا ح آلياتوتسم مسؤولية تنفيذ آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض. ،األطراف في االتفاقية البلدان،على تقع 

بعد اعتماد  ثةد  حة أو المحالمنق   للتنوع البيولوجي خطط العمل الوطنية شفافية اإلبالغ عنب المعززة واالستعراضوالرصد واإلبالغ 
تقارير وطنية على فترات منتظمة بشأن التدابير التي اتخذتها األطراف لتنفيذ أحكام تقديم و  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي،

العالمي للتنوع  طاراإللتنفيذ  المبذولةفعاليتها بعد تقييم الجهود الجماعية مدى ع البيولوجي و االتفاقية واإلطار العالمي للتنو 
 لمبذولةا للجهود الوطنيةتصحيح المسار في الوقت المناسب ب ، مما يسمح(ةالعالمي عملية استخالص الحصيلة)البيولوجي 

 طريق ما يلي: عن أهداف االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لتحقيق
فية التي الكي التي تحدد ثةحة أو المحد  المنق   االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )أ( اإلبالغ عن

شيا مع تم ،لتنوع البيولوجيلالعالمي  طارإلستسهم بها الجهود الوطنية في تحقيق الغايات واألهداف العالمية ل
 ؛-/05المقرر  فيالواردة  رشاداتاإل 

 طارإلاالكيفية التي ساهمت بها الجهود الوطنية في تحقيق غايات وأهداف  عن )ب( اإلبالغ من خالل تقارير وطنية
 ؛-/05المقرر  فيالواردة  رشاداتتمشيا مع اإل ، لتنوع البيولوجيلالعالمي 

خبراء تقنيين للتقارير الوطنية المقدمة من كل طرف بموجب الفقرة )ب(  من جانب استعراض إجراء التمكين من)ج( 
 التي اعتمدها مؤتمر األطراف؛ رشاداتإل لمن هذه المادة، وفقا 

 اماعيجالمحرز  التقدم استعراض من أجلللتنوع البيولوجي،  ةالعالمي ة الستخالص الحصيلةدوريعملية  إنشاء)د( 
لتنوع البيولوجي بطريقة شاملة وتيسيرية، مع مراعاة جميع أهداف االتفاقية لالعالمي  طاراإلأهداف  تحقيق نحو

 استخالصالخاصة ب رشاداتمع اإل  ياالمتاحة، تمش يةالعلم المعارف ووسائل التنفيذ والدعم، وفي ضوء أفضل
 ؛للتنوع البيولوجي التي اعتمدها مؤتمر األطراف ةالعالمي الحصيلة

تيجة إلى ن اثة، استنادحة أو المحد  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المنق  )هـ( اإلبالغ عن اال
األهداف و ات الغاي تحقيقل المبذولةسمح بزيادة الجهود الوطنية ي مماللتنوع البيولوجي،  ةالعالمي استخالص الحصيلة

 ؛(التنفيذ)ويرفع مستوى العالمية بطريقة محددة وطنيا 
 .ه أ إلى م للمستقبل يتألف من العناصرالئنظام دوري م إنشاء)و( 

 

 :بيرو
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للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب( -18
 .وفقا للظروف الوطنية، الضرورة، وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية

 

 سويسرا:

18-  

مراجعة وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية و كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية وضع األهداف الوطنية)أ( 
 ؛كمساهمات نحو تحقيق األهداف العالمية للتنوع البيولوجي

ورة، باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب الضر للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق  األهداف الوطنيةاإلبالغ عن  )ب(
يجيات وخطط في االسترات الواردة األهداف واإلجراءات الوطنية ارتباط كيفية وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية

 ؛2121 لتنوع البيولوجي لما بعد عاملطار العالمي اإلغايات وأهداف  تحقيقالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي ب
 ، حسب االقتضاء، بمؤشراتاسترشاداو  تمداعتُ التي  لى مجموعة المؤشرات الرئيسيةاستنادا إاإلبالغ الوطني  -)ب( مكرر

 يتماشى وعلى نحو 2121لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي اإلرصد ب الخاص طاراإلفي  ةوتكميلية اختياريفرعية 
راف االتفاقات البيئية المتعددة األطبأهداف التنمية المستدامة و ب الخاصة عمليات اإلبالغ هايمع عمليات اإلبالغ األخرى، بما ف

 ؛DaRTالبيانات عن بالغ لإلالمعيارية  داةاألالمتعلقة بالتنوع البيولوجي باستخدام 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض. التنفيذ الناجح لإلطار  يتطلب -18
 مح هذه اآللياتوتس. مسؤولية تنفيذ آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض ،األطراف في االتفاقية البلدان،على تقع و 
ت في إعداد وتقديم مدرخال ،وتصحيح المسار في الوقت المناسب، للجميع شفافية اإلبالغ عن التقدم المحرزو  التنفيذ، تعزيزب

 ما يلي  عن طريق ،على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حد اإلطار العالمي القادم للتنوع البيولوجي، مع تقليل العبء

ايات الغ مع واءمتتكي ة لضرور عند الالبيولوجي  للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات تحديث -مكرر (أ)
 األهداف العالمية؛و 

قيق وكمساهمات نحو تح البيولوجي للتنوع وضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية )أ(
 العالمية؛ األهدافوالغايات 

، حسب يةالعالم األهدافوالغايات بللتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق  اإلبالغ عن األهداف الوطنية )ب(
 العالمية؛ األهدافوالغايات  لتحقيق لكي تتوافق مع حسب الضرورة وتعديلها الضرورة،

يات الغاتنفيذ  نحو التقدم المحرز مقابل األهداف اإلجراءات الوطنية تقييمو عن اإلبالغ الوطني التمكين من)ج( 
ى والتقييمات خر األمؤشرات الو  ةالرئيسي المؤشرات باستخدام ،الجماعيمستوى على اله والعقبات التي تعترض األهدافو

 ؛األخرى ذات الصلة
المستقبل بناء على في  ألطرافامؤتمرات  هاجريت المحرز مكرر استعراضات دورية للطموح العالمي والتقدم ()ج

 .2111ة أعاله، بما في ذلك استعراض منتصف المدة واستعراض كامل المدة للفترة حتى عام در واالمعلومات ال

 المراقبين التي أيدتها األطراف المقدمة منالمقترحات 

  األعمال من أجل الطبيعة تحالف/والماأل رؤوس تحالف
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األرخرى  عند االقتضاء، وتتكامل مع العمليات به لكم  وتُ  بموجب البروتوكولين، وتتواءم هذه اآلليات مع اإلبالغ الوطني -19
من  وأهداف التنمية المستدامة 2131رخطة التنمية المستدامة لعام  هابما في ،واالتفاقيات المتعددة األطراف األرخرى ذات الصلة

 .تالاضفالمشتركة والمالمنافع التآزر و  أوجه وضمانإقرار أجل 
قليمية وعالمية للجهات الفاعلة غير  وتنفيذ أهداف وضع: اءفقرات إضافية للقسم ي وخطط عمل وطنية وا 

 د الوطنية وعبر الوطنية.مداالحكومية، بما في ذلك جميع القطاعات اإلنتاجية وسالسل اإل
، ترجمة هذا XXبحلول  )أ(: المكونات الثالثة التالية نمتضاآلليات فعالة وشاملة ودورية وتذه يجب أن تكون ه

قليمية ذات صلة، بما في ذلك تعزيزاإلطار وأهدافه إلى  نية االستراتيجيات وخطط العمل الوط عمليات تخطيط وطنية وا 
، تكثيف تنفيذ XXبحلول  )ج( ، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا اإلطار؛XXللتنوع البيولوجي؛ )ب( بحلول 

حيث سُيجرى ، هذه ربعاأل  نواتسال دورةوف تتكرر س. و الخطط واإلجراءات على المستويين الوطني واإلقليمي
  .2111وتكثيف آخر للخطط واإلجراءات بحلول عام  2128بحلول عام  المحرز للتقدم استعراض آخر

 2151لضمان تحقيق رؤية عام  ية،العلمالمعرفة ب وهي آلية تسترشد "،السقاطة ترس آلية" تشمل هذه اآللياتو 
 2111ورسالة عام 

 

من أجل والصندوق العالمي ومنظمة أصدقاء األرض في أوروبا،  ،ClientEarthومنظمة  ،الطيورالدولية لحياة  المنظمة
 :لطبيعةا

18-  

 وكمساهمات نحو تحقيق األهداف العالميةوضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية  أ( 
 ؛مع األهداف العالمية واءمتتتناسب و بحيث ت

جرائية هداف اإلاألفيما يتعلق بجميع  تحقيقها نحو الستعراض التقدم المحرز األهداف الوطنية تنفيذ اإلبالغ عن ب(
للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق باألهداف اإلجرائية العالمية، حسب الضرورة، وتعديلها لكي  العالمية

 ؛تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية
تنفيذ  حون اجماعيالمحرز  التقدم التمكين من استعراضمن تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل األهداف التمكين ج(

 .التنفيذرفع مستوى األهداف العالمية 
 

 التنوع البيولوجي:ب المعنيالمنتدى الدولي للشعوب األصلية 

ي ذلك نظم بما ف، ستدعمه آليات فعالة للترخطيط والرصدالتنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما  يتطلب -18
فيذ آليات مسؤولية تن ،األطراف في االتفاقية البلدان،على تقع واإلبالغ واالستعراض. و  ،مجتمعي والمتابعةال الرصد معلومات

 لمصلحةالمحلية وأصحاب امع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات ، الترخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض
وتقديم مدرخالت  ،، وتصحيح المسار في الوقت المناسبللجميع شفافية اإلبالغ عن التقدم المحرزب وتسمح هذه اآلليات. المعنيين

عن طريق ما  ،على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حد في إعداد اإلطار العالمي القادم للتنوع البيولوجي، مع تقليل العبء
 يلي 
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عن  بالمساهمة في تنفيذ اإلطار واإلبالغ رخرىاألفاعلة الجهات لللسماح ل ُنهج إضافية وتكميلية وضعع على شج  ويُ  -21
بما في ذلك قيام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية باإلبالغ واالستعراض من خالل نظم معلومات  االلتزامات واإلجراءات

 والتوقعات المحلية للتنوع البيولوجي. يالرصد المجتمع

 المراقبين التي أيدتها األطراف المقدمة من النصية غير المقترحات

ي ه " كل هدف وطنيمحصلة" تكون يجب أنو إلطار. با الرخاص "ؤيةالر  مجال" تعزيزينبغي  :االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
وري "استرخالص من الضر كون يسو الهدف العالمي ذي الصلة لجعل المساهمات على المستوى الوطني شفافة وقابلة للقياس.  تحقيق

 لتعزيز الطموح والموارد والتنفيذ. ةمنتظم صورةب "لتنوع البيولوجيحصيلة ا

أجل التنفيذ الوطني لمرختلف االتفاقات أفضل فرصة لتحقيق التآزر من  18الفقرة  قدمت :األنواع المهاجرةب المتعلقة تفاقيةاال 
ات المتعلقة جميع االتفاقبالتزامات األطراف  إدراجالدعوة إلى من رخالل الفقرة هذه  المتعلقة بالتنوع البيولوجي. ويمكن تحسين

 .االستراتيجيات ورخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي  بالتنوع البيولوجي ذات الصلة
 

 والتوعية واالستيعابالتواصل  -كاف 
جميع أصحاب المصلحة بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  عد التواصل والتوعية واالستيعاب لدىيُ  -21
 من األمور الضرورية للتنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق  2121 عام

القيم والُنهج التي و  المرتبطة بهاالمعارف زيادة فهم قيم التنوع البيولوجي والوعي بها وتقديرها، بما في ذلك  )أ(
 ؛الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تسترخدمها

وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  إذكاء )ب(
 والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛ 2121 عام

المنصات والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، لتبادل المعلومات  إنشاءتعزيز أو  )ج(
 في العمل من أجل التنوع البيولوجي. المكتسبة عن النجاحات والدروس المستفادة والرخبرات

 النص المركب

 والتوعية واالستيعاب والتثقيف التواصل -كاف

بشأن اإلطار العالمي للتنوع  ةفاعلال الجهات ]أصحاب المصلحة[ جميع لدىعد التواصل والتوعية واالستيعاب يُ  -21
 ، بما في ذلك عن طريق وتغيير السلوك من األمور الضرورية للتنفيذ الفعال 2121 البيولوجي لما بعد عام

 ولوجيةالنظم اإليكوخدمات للتنوع البيولوجي  الجوهرية المتعددة ]القيم[زيادة فهم ، واالتصال التثقيفمن خالل  ()أ
 التي تسترخدمها يةوالرؤى الكون والُنهج القيم[و ] المرتبطة بها التقليديةبما في ذلك المعارف ، والوعي بها وتقديرها بها والتثقيف

بموافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، وكذلك مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 ؛المستدامة
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 إلطار العالميا[ غايات وأهداف أهميةبو وجود[ وب]] باإلجراءات الالزمة لتنفيذإذكاء وعي جميع الجهات الفاعلة  ()ب
 هاياتغ هاتحقيق[ نحو المحرزالتقدم ]و  ورصد تنفيذالفي  النشطة ةمشاركال ا منمكينهتل 2121للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

مجموعات  يالئملف كي  ذي يُ غة المستخدمة ومستوى التعقيد والمحتوى المواضيعي الصياخاص على ال وجهمع التركيز ب هوأهداف
لمواد التي يمكن أن تترجمها الدولة أو المجتمع المدني إلى لغات الشعوب ل رويجتلامحددة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك 

 ؛األصلية

بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع  ،عملال خططو والشراكات  المنصاتو  مستودعاتال إنشاءتعزيز أو  )ج(
 فيتعلم التكي  لسماح باللو المكتسبة ، لتبادل المعلومات عن النجاحات والدروس المستفادة والرخبرات والمؤسسات التعليمية المدني
 العمل من أجل التنوع البيولوجي.في 

رسمية، الغير رسمية و ال يةبرامج التثقيفالالتنوع البيولوجي والتنوع الثقافي في  بشأن يج التثقيف التحولادمإ)د( 
 تعزيز القيم والسلوكيات التي تتفق مع العيش في وئام مع الطبيعة.ل

 األطراف المقترحات النصية المقدمة من

 :األرجنتين

 ُنهج التي تسترخدمهاوال والقيم المرتبطة بهبما في ذلك المعارف  ،هوتقدير  به التنوع البيولوجي والوعي قيم زيادة فهم )أ(
 .الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 :بوليفيا

 والُنهج القيمو  المرتبطة بهابما في ذلك المعارف  البيولوجي والوعي بها وتقديرها، للتنوع المتعددةلقيم افهم  )أ( زيادة
 .األصلية والمجتمعات المحليةالشعوب  التي تسترخدمها والرؤى الكونية

 :كولومبيا

من  2121 جميع أصحاب المصلحة بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام عد التواصل والتوعية واالستيعاب لدىيُ 
 األمور الضرورية للتنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق 

 التقليديةارف بما في ذلك المع ،اهوتقدير  ابه والوعي اإليكولوجيةوخدمات النظم  التنوع البيولوجي قيم زيادة فهم ()أ
لوجي في مساهمة التنوع البيو  فضال عن ،التي تسترخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والُنهج القيمو  المرتبطة بها

 ؛التنمية المستدامة
غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  وأهمية وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود إذكاء )ب(

 والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛ 2121 عام
المنصات والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، لتبادل المعلومات  إنشاءتعزيز أو  )ج(

 لتنوع البيولوجي.في العمل من أجل ا المكتسبة عن النجاحات والدروس المستفادة والرخبرات

 :إكوادور

القيم والُنهج التي و  المرتبطة بهالتنوع البيولوجي والوعي بها وتقديرها، بما في ذلك المعارف ل الجوهرية قيمالزيادة فهم  )أ(
 ؛الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تسترخدمها



CBD/WG2020/3/5 

Page 171 
 

 :ثيوبياإ

والقيم والُنهج التي  هاالمرتبطة بوالوعي بها وتقديرها، بما في ذلك المعارف  بها والتثقيف لتنوع البيولوجيا زيادة فهم قيم )أ(
 ؛الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تسترخدمها

 االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه:

 والتوعية واالستيعاب والتثقيف التواصل -كاف

وجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيول الجهات الفاعلة أصحاب المصلحةجميع  عد التواصل والتوعية واالستيعاب لدىيُ  -21
 ، بما في ذلك عن طريق وتغيير السلوك من األمور الضرورية للتنفيذ الفعال 2121 لما بعد عام

 بما في ذلك ،والوعي بها وتقديرها وخدمات النظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي ا قيمزيادة فهم ، واالتصال التثقيف من خالل ()أ
 ؛قة والمستنيرةبموافقتها الحرة والمسب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تسترخدمها والُنهج القيمو  المرتبطة بها المعارف

عد إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما باوجود غايات وأهداف ب باإلجراءات الالزمة لتنفيذإذكاء وعي جميع الجهات الفاعلة  ()ب
قيد غة المستخدمة ومستوى التعصياخاص على ال وجهمع التركيز ب هوأهداف هغايات هاتحقيقنحو  المحرزم والتقد 2121عام 

 ؛مجموعات محددة من الجهات الفاعلة ليالئمف كي  ذي يُ والمحتوى المواضيعي ال

 بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني ،عملال خططو والشراكات  المنصاتو  مستودعاتال إنشاءتعزيز أو  )ج(
في  فيكي  لسماح بالتعلم التلو  المكتسبة، لتبادل المعلومات عن النجاحات والدروس المستفادة والرخبرات والمؤسسات التعليمية

 العمل من أجل التنوع البيولوجي.

 :جامايكا

مكينها تل 2121 غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامـب بوجودوعي جميع الجهات الفاعلة  إذكاء )ب(
 التقدم المحرز نحو تحقيقها؛و  ورصد تنفيذالفي  النشطة ةمشاركال من

 

 :المكسيك

والتقدم  2121 وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إذكاء )ب(
 ؛لمواد التي يمكن أن تترجمها الدولة أو المجتمع المدني إلى لغات الشعوب األصليةل رويجتلافي ذلك بما  المحرز نحو تحقيقها؛

 

 المراقبين التي أيدتها األطراف المقدمة منالمقترحات 

 :التنوع البيولوجيب المعنية لشباب العالميةا شبكة

تعزيز القيم لرسمية، الرسمية وغير ال يةبرامج التثقيفالبشأن التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي في  يج التثقيف التحولادمإ)د( 
  والسلوكيات التي تتفق مع العيش في وئام مع الطبيعة.

 التنوع البيولوجي:ب المعنيالمنتدى الدولي للشعوب األصلية 
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 يم والُنهج التي تسترخدمهاوالق المرتبطة بها التقليدية وتقديرها، بما في ذلك المعارفزيادة فهم قيم التنوع البيولوجي والوعي بها  )أ(
 ؛الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

ومات والمجتمع المدني، لتبادل المعل المحلية والوطنية المنصات والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم إنشاءتعزيز أو  )ج(
 في العمل من أجل التنوع البيولوجي. المكتسبة ستفادة والرخبراتعن النجاحات والدروس الم

 :جامعة كامبريدجفي الحفظ  روادشبكة خريجي 

ذكاءو  على اتخاذ اإلجراءات جميع الجهات الفاعلة وعي إذكاء تحفيز )ب( بوجود غايات وأهداف اإلطار العالمي  هاوعي ا 
 .والتقدم المحرز نحو تحقيقها 2121 للتنوع البيولوجي لما بعد عام
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 األفكار والمالحظات التي قدمها الرئيسان المشاركان -الجزء باء 

 اقترحت أطرافلك ومع ذ .وكذلك األقسام من حاء إلى كاف 21إلى  14د عام واسع بين األطراف إلدراج األهداف من تأيي يوجد
جوانب ب ماملد من األطراف( إدراج أهداف إضافية من أجل اإلبتأييمن األطراف والمراقبين ) ةقل تاقترحو  ،تعديالت ءاجر إة عديد

  بشكل أفضل.معينة 
بشأن ة واسعة من اآلراء طائف(، أعربت األطراف عن 19و 18و 16و 15)انظر األهداف  اكمي المحد دة وفيما يتعلق باألهداف

في أهداف  ةيالكمالتقديرات وأعربت بعض األطراف عن تفضيلها عدم وجود مثل هذه  رحت في المسودة األولى.األرقام التي اقتُ 
 عن الحاجة إلى مزيد من المناقشة أو اقترحت أرقاما بديلة. محددة. وأيدت أطراف أرخرى األهداف الكمية بعبارات عامة وأعربت

 يكون نقطة التقاء محتملة في بعض قد في حين أّن ذلكالترابط بين أهداف محددة. و  أوجه ء علىوسلط عدد من األطراف الضو 
ة قال عال 18الهدف  في حاالت أرخرى، حيث أكد عدد من األطراف على سبيل المثال أنّ  يشكل مسألة رخالفية نهإال أالحاالت، 

 .19بالهدف  له

إدراج عناصر إضافية  ةعديد أطراف تزة. ومع ذلك اقترحزة وموجَ مرك   أطراف الضوء على أهمية إبقاء األهداف ةعد توسلط
الكثير ظ أّن من المالحو  زة.في إبقاء األهداف موجَ  ب عنهار ُمعمفاضلة بين التفاصيل الدقيقة والرغبة الالتؤدي في مجملها إلى 

دة المحتملة ها أيضا المنتجات المساعِ واألقسام من حاء إلى كاف تغطي 21إلى  14من الموضوعات التي تغطيها األهداف من 
اإلطار االستراتيجي و  ،التنوع البيولوجي طويل األجل لتعميمالها حاليا، مثل النهج على تطوير  الهيئة الفرعية للتنفيذ عكفالتي ت

 المقبلة اتيمكن أن تركز المناقش ،طلقمن هذا المنو  .ذلك الموارد، وغير حشدطويل األجل لبناء القدرات وتنميتها، واستراتيجية ال
محتوى لو"التغليف" المناسب  ،2121لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيعلى مستوى التفصيل المطلوب تحقيقه في 

 .مرتبطة بها دةمساعِ  اتوأي منتج ،مرتبطة بهام اقسأي أو  ،األهداف

تنعكس قيم التنوع البيولوجي على نطاق واسع لضرورة أن ين األطراف ب امشترك اهناك فهم يبدو أنّ  ،01بالهدف فيما يتعلق و 
ألطراف ا وجهات نظر قد تباينتومع ذلك ف والقطاعات والمجتمع. اتيةالسياس دواتواألعبر الحكومات على جميع المستويات 

ة واسعة ائفطأعربت األطراف عن  فقد فضل.األ على الوجهر عن هذه القيم وأهميتها تعبّ  يمكن أنحول المفهوم أو المفاهيم التي 
نبغي توسيعها وما إذا كان ي ،من اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي استرخدام "قيم التنوع البيولوجي" كمفهوم أو استبدالها بمفاهيم أرخرى

 اتقطاعالأي  دوات وفياألفي أي  بمعنىقدمت األطراف عددا من المقترحات بشأن المكان )و  ذلك.ب القيام وكيفية هاتتكملأو 
توضيح /ما إذا كان سيتم شرح ،على سبيل المثال ؛هذه النظر أو التكاملفيه عملية  تمتيجب أن الذي وما إلى ذلك(  ةقتصادياال

هناك  زاليال  وبالتالي صيل.ه وعلى أي مستوى من التفإدراجيجب الذي  وما ،مفهوم مواءمة التدفقات المالية وكيفية القيام بذلك
ن تؤرخذ في أ األدوات والقطاعات ذات الصلة على المستوى العالمي التي ينبغيبقائمة متفق عليها  لوضع قطعهينبغي  شوط

طار إللالقضايا الرئيسية التي تتناولها أهداف أرخرى  رخالإدعدم  ضرورةإلى  أيضا ت بعض األطرافشار أو رجع. كم االعتبار
ثقال كاهل النص. التكرارمن أجل تجنب  ،في هذا الهدف العالمي للتنوع البيولوجي رة إلى "قيم اإلشا أنّ  ةعديد أطرافذكرت و  وا 

لعالمي اطار اإلواقترحت مواءمة الهدف مع غايات وأهداف  ،التنوع البيولوجي" في نهاية الفقرة زائدة عن الحاجة وغير واضحة
اعين العام ك األطراف والمراقبين )من القطاشر إ عمال المقبلةتتضمن األ يمكن أنو أو األهداف الثالثة لالتفاقية.  للتنوع البيولوجي

 .15ل بالهدف صمراجعة هذا الهدف فيما يتفي والرخاص( 

راف تسليط الضوء بشكل أفضل على دور الحكومات في مواجهة األعمال التجارية، اقترح عدد من األط ،05بالهدف فيما يتعلق و 
ا إلى هذا الدور )أي الدعم، والتحفيز، والتنظيم، وم ةارسمم يمكن بها يتعلق بالطرائق التيمة فيما اارختالفات ه كانت هناكولكن 
د من األطراف اقترح عدو  الطبيعة والناس.ب في مرختلف الجوانب المتعلقةنهج قائم على الحقوق  عابأطراف ات ةعد تواقترح ذلك(.

لذي ا تحقيقها )مثل االقتصاد الدائري، واالقتصاد غيبنة التي يإدراج إشارات إلى مفاهيم محددة لوصف نقطة النهاية اإليجابي
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ثال )رأس المال الطبيعي، واالمت هالتحقيق الالزمة األدوات أو المنهجيات فضال عنلطبيعة، وما إلى ذلك( ا ا علىإيجاب ينعكس
، وما الطبيعة حات المالية القائمة علىوفرقة العمل المعنية باإلفصا، التكنولوجيات الرخضراءلحصول وتقاسم المنافع، و متطلبات ال

مستوى  ةالمستقبليتتناول األعمال  يمكن أنو ة وجود مقاييس واضحة لقياس النجاح. ضرور أطراف إلى  ةعد توأشار  إلى ذلك(.
إلى بعض  اينةمتبالشارات اإلعلى سبيل المثال ما إذا كان سيتم إدراج  ؛المطلوب فيما يتعلق بهذه المفاهيم، ونطاق الهدف ةدقال
ما تضطلع به من و  حكوميةالفاعلة غير الجهات المرختلفة من الحكومات أو المستويات الأو  التجارية مالعاألقطاعات أو ال

 مسؤوليات.

اقترح عدد من األطراف تسليط الضوء بشكل أفضل على دور الحكومات في تحقيق االستهالك المستدام.  ،06للهدف بالنسبة و 
نظم لااالرختالفات الثقافية و  تعديالت تعكس لادرخإمصطلح "االستهالك المفرط" واقترحت على وأبدت عدة أطراف تحفظات 

ح عدد من األطراف توسيع نطاق الغذاء ليشمل موارد طبيعية واقتر  وكذلك الظروف االجتماعية واالقتصادية المحددة. العقائدية
فيما يتعلق بالنفايات غير الغذائية  األهداف كميتحديد ا في رنظإلى مزيد من ال ةحاجهناك  أرخرى. ورأت بعض األطراف أنّ 

ن ثم إبراز وم ،المستدام الستهالكلرخيارات  اترخاذبعض األطراف إدراج دور األعمال التجارية في  تالمفرط. واقترح واالستهالك
وأصحاب المصلحة والعمليات  - من الحقوق متنوعة ةطائف الذي تلعبه دورالأيضا إلى  توأشار  ،15صلة بالهدف وجود 

 والمنظمات الدولية.

أن نطاق نص بش تباينت راءاآل نّ إال أ ،عام وجهالترحيب بقوبل ب يةو الذي يتناول التكنولوجيا الحي 05الهدف إدراج وفي حين أّن 
شارة إلى إلاعام، بينما اقترح البعض اآلرخر  وجهأن يشير الهدف إلى التكنولوجيا الحيوية ب ضرورةلبعض اقترح افقد الهدف. 

االتفاقية  يالواردة ف ةالصياغالتكنولوجيا الحيوية )الحديثة( وأكد على الحاجة إلى استرخدام  الناشئة عنالكائنات الحية المحورة 
دارة و  بشأن السالمة األحيائية.قرطاجنة بروتوكول و  (19وز( )8ن )المادتا اقترحت بعض األطراف التركيز على تقييم المرخاطر وا 

 تجاالمأحد يمكن أن يكون هو ما و  ،أعربت األطراف عن مجموعة واسعة من اآلراء بشأن نطاق الهدفو الكائنات الحية المحورة. 
التركيز على معالجة اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا عدة  أطراف تاقترح وفي حين .المقبلة لاعماأل في ةماهالتركيز ال

ة الهدف يجب أن يتضمن إشارات إلى التطبيقات المفيدة للتكنولوجيا الحيوي أنّ  ىرخر أأطراف ت رأ ،على التنوع البيولوجيالحيوية 
 ينبغي أن يعكس الجانبين بطريقة متوازنة. الهدف أنّ  ىرخر األطراف ت بعض األرأفيما  ،على التنوع البيولوجي

أبدت عدة أطراف تحفظات بشأن الهدف الرقمي المقترح فقد  . ومع ذلك08الهدف عام على أهمية  وجهاألطراف ب تتفقوا
عدة أطراف أهمية اإلشارة إلى  ذكرت. و ساساأل منهدف رقمي  إدراجعدم  تمن األرقام البديلة أو اقترح ةواسع طائفة تواقترح

رات اقترح عدد من األطراف إدراج إشاو  االقتصادية الوطنية وتحقيق االتساق مع االلتزامات الدولية األرخرى.و الظروف االجتماعية 
أن  يمكنو  ،كانت هناك عدة مقترحات تتعلق باإلجراءات المحددة المترخذة بشأن الحوافز الضارةو إلى قطاعات اقتصادية محددة. 

ت بعض قر تطو  زيادة توضيح مجموعة اإلجراءات التي يتعين اترخاذها وكيفية قياس نتائجها. فيزيادة العمل المفاهيمي تسهم 
نب أن يتسبب تج ضرورةوكذلك  ،"الحوافز اإليجابية""الحوافز الضارة" و بمصطلحي المعنى المقصود توضيح ضرورة الوفود إلى
تنطبق  الهدف الرخاصة بهذا جراءاتاإلأيضا تحديد ما إذا كانت  المقبلة لاعمتطلب األتسو . حواجز أمام التجارة وضع الهدف في

 ضرورة راف إلىت بعض األطقر تطو  التمييز بين الحوافز األكثر ضررا والحوافز الضارة. غيبني أنه معلى جميع الحوافز الضارة أ
 أنّ  طرافبعض األ وفي حين ترىالهدف.  هذا ب اترخاذها فيالحوافز الضارة كأحد اإلجراءات الرئيسية التي يج رسيمت/تحديد

التمويل لسد الفجوة  مسألة لتناو ي مل 18الهدف  على أنّ  أكدت ىرخر أ طرافاأ فإنّ  ،مكمالن لبعضهما البعض 19و 18الهدفين 
 حفظ التنوع البيولوجي.ل التي يجب سدها

ما فياألطراف  ينت آراءتبافقد  ،ة زيادة التدفقات الدوليةضرور على و  09الهدف اتفاق واسع على أهمية  وعلى الرغم من وجود
عض األطراف ب تاقترحو  ،الموارد الرخاص بحشدلهدف ا بعنصر تتعلق غالبية التدرخالت ولوحظ أنّ الطرائق والمبالغ. ب يتعلق

وكانت رعية. ق إنشاء أهداف فالفصل بين العناصر المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون التقني والعلمي عن طري
أعربت و  ومصادر التمويل واألهداف الكمية المرتبطة بها. بعض قنواتمجموعة واسعة من اآلراء بشأن األهمية النسبية ل هناك



CBD/WG2020/3/5 

Page 175 
 

ذا كان األمر كذلكو  ساس.األ منأهداف كمية  غي أن تكون هناكبناألطراف عن مجموعة واسعة من اآلراء بشأن ما إذا كان ي  ،ا 
الت صإلخ(. وأكد عدد من األطراف على  ،النسب المئوية ،)الدوالر األمريكي غي استرخدامهابنيالتي  بعاداألكميات و هي الما ف

 الموارد. حشدل تناو ي مل 18الهدف  أنّ  ىرخر أأطراف ت رأ بينما ،أعالهالوارد  18 وال سيما الهدف ،أهداف أرخرىهذا الهدف ب
اركة مزيد من العمل بمش بذل هناك حاجة إلىو للتنوع البيولوجي للبلدان المؤهلة.  اقترحت عدة أطراف إدراج صندوق مرخصصو 

 .18األطراف وأصحاب المصلحة الرئيسيين الستعراض هذا الهدف والنظر في تقسيمه إلى جزأين وعالقته بالهدف 

الموافقة  جانب ات إضافية إلىج ضمانرادإاقترحت  بعض األطراففإّن  ،21الهدف بأهمية  اعتراف واسع وعلى الرغم من وجود
محلية أهمية الشعوب األصلية والمجتمعات ال حولواقترحت مجموعة من التعديالت. وكان هناك تقارب  ،المسبقة والمستنيرةو الحرة 

نظم الثقافية بما في ذلك ال ،نهج شامل باسترخداممزيد من المناقشة إلى العناصر األرخرى أيضا  حتاج بعضتو  والمعارف التقليدية.
هدف يجب الهذا  أنّ  ت عدة أطرافوذكر والظروف الثقافية.  ،رفانظم المعو  ،والتكافؤ المعرفي ،والحوار بين العلوم ،والعقائدية

 النتائج. تحقيق أن يكون موجها نحو

 الهدف حيوضإذا كان ينبغي زيادة تة بشأن ما باينت آراء متأبدلكنها  ،20للهدف الواسع  هادتأييعن  أيضاأعربت األطراف و 
لى أي  ،الموارد(ب المتعلقة حقوقالزيادة تطويرها )مثل حقوق الحيازة و  عن طريق استرخدام مفاهيم محددة أو ما و  ؛ذلك يينبغحد وا 

لى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية( بواسطة ةفوظهج محددة )مثل المناطق المحإذا كان ينبغي تحديد أدوات ونُ  حد أي  وا 
ت قر طتبرخالف تلك المشار إليها بالفعل. و  ،مجموعات أرخرى ليشملهذا الهدف  نطاق ما إذا كان ينبغي توسيعو  ؛ذلك ينبغي

 إشراك الجهات الفاعلة األرخرى ذات الصلة. ضرورةفضال عن  ،إدراج حماية القادة البيئيين ضرورة إلى بعض الوفود

العناصر الرئيسية آللية التنفيذ في اإلطار. وشدد بعض إدراج  ضرورةتفاق عام على كان هناك ا ،بالقسم حاءوفيما يتعلق 
 ،تنفيذ اإلطارب ةالمتعلق ستعراضاالد من األطراف( على ضرورة إدراج آليات الترخطيط والرصد واإلبالغ و بتأيياألطراف والمراقبين )

مل المفتوح العا والفريق ،ذلك النهج الطويل األجل للتعميم بما في ،فضال عن ترابطها مع االستراتيجيات والعمليات ذات الصلة
رك شتج متكاملة ُنهعلى ضرورة إدراج  ىرخر أأطراف ت وشدد ا.موغيره ،بها صلةمتي( واألحكام ال)8العضوية المرخصص للمادة 

لك ذ عدد من األطراف إلى أنّ جميع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة. ومع ذلك أشار 
فاصيل إضافية عن وضع ت يجريفي إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ )حيث  الجارية يتماشى مع نتائج المفاوضاتو  يتبع ينبغي أن

 آليات التنفيذ(.

تلك و متكاملة ال حوكمةُنهج ال الضوء على دور الحكومات دون الوطنية والمحلية كجزء من ةعديد أطراف ت، سلططاءالقسم في 
اعلة ج رخطط الجهات الفادمبإة نّوهر إلى الجهات الفاعلة ذات الصلة، ميشت أن أطراف ةعد تأرادو . لحكومة برمتهاا التي تشمل

التنوع  تعاون لتعميمالغير الحكومية في االلتزامات الوطنية. وسعت عدة أطراف إلى تعزيز أو إنشاء، حسب االقتضاء، آليات 
األوبئة و  بهدف منع انتشار األمراض "الصحة الواحدة"إلى نهج  ة عدة مراتالتعاون في القطاعات؛ مع اإلشار  البيولوجي وتعزيز

التآزر والتنسيق مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  تعديالت تعكس لادرخإ أيضا اقترحت األطرافو  .صدرالحيوانية الم
وحيد المقاييس ت وضرورةويات العالمي ودون اإلقليمي واإلقليمي وعبر الوطني؛ والعمليات الدولية األرخرى ذات الصلة، على المست

؛ بالطبيعة ةالمرتبطباإلفصاحات المالية و  تقديرات رأس المال الطبيعي للشركاتالمتعلقة ب رشاداتواألدوات وُنهج اإلبالغ واإل
. تمعات المحليةالرخاصة بالشعوب األصلية والمج تلك سيماوال التنوع البيولوجي، ب المتعلقة رفانظم المعمرختلف عترف بت وتعديالت

دراج ذكراقترح عدد من األطراف و  منا األرض، ومبادئ مفاهيم مثل حقوق اإلنسان، والحقوق المنسوبة إلى الطبيعة أو أُ  وا 
 فضال عن ،يمالتعل اإلنصاف بين األجيال، وزيادة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وزيادة فرص الحصول على

 المستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واتفاقات األمم المتحدة المرتبطة بها.و  سبقةمالو  الموافقة
جيات ق بما يلي  دور الترخطيط الوطني/االستراتيتعلت ،القسم ياءوتعزيز  توضيحة زيادقدم عدد من األطراف اقتراحات نصية لو 

الحاجة و ؛ 2121ع البيولوجي كأداة تنفيذ رئيسية لالتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ورخطط العمل الوطنية للتنو 
لوطنية االستراتيجيات ورخطط العمل ا استعراضإلى تحديد األهداف الوطنية بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي و 
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ة بصورة عالميال إجراء استرخالص الحصيلة أطراف إلى أهمية ةعد توأشار  الوطنية.للتنوع البيولوجي وفقا لذلك؛ ودور التقارير 
عديل أهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي وت تحقيق نحو المحرز ع التقدم الجماعيعملية دورية لتتب   إنشاء رحاقتُ و . ةدوري

وجي واالتفاقات ة بالتنوع البيولقلالمتعاقترحت األطراف إضافة مراجع لتحقيق التآزر مع االتفاقيات األرخرى و األهداف وفقا لذلك. 
مزيد من ب ضرورة القيامر عدد من األطراف ذكو  .ستعراضالتنفيذ والرصد واال يةفعالتعزيز  متعددة األطراف من أجلالالبيئية 

أي ب طالع قبل ذلكاالضفة للهيئة الفرعية للتنفيذ و راض في الدورة المستأنَ الستعالعمل بشأن آلية الترخطيط واإلبالغ والرصد وا
 أعمال تحضيرية ذات صلة.

 نوع البيولوجياإلطار العالمي للتشأن والتوعية ب لتواصلل ةحاسمالالقسم اصر نأحد عك ثقيفر التُذك ،القسم كافب ما يتعلقفيو 
ير مي يلعب دورا هاما في حفظ التغيرسمي وغير الرسال ثقيفالت أنّ  إلى بعض األطراف والمراقبين أشار. و 2121لما بعد عام 
  وضع رورةضبما في ذلك  ،كأداة لتوعية الجمهور بالتنوع البيولوجي أيضا ر االتصالوُذك اإلطار. صلب في درجالتحولي المُ 

عضاء أر عدد من أشاو  .الشعوب األصليةومواد بلغات  ،لإلطارورسائل واضحة  ،مواد يسهل الوصول إليها عن الموضوع المعقد
ك مرختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية كشركاء في تنفيذ اشر إ الوفود إلى ضرورة

يع قيم بما في ذلك توس ،والتوعية يحتاج إلى مزيد من المناقشة التواصلنطاق محتوى  ر أنّ ُذك ،ورصد اإلطار. وعالوة على ذلك
للشعوب األصلية  والرؤى الكونية تصوراتال فضال عن ،التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع الثقافي والبيولوجي

 والمجتمعات المحلية.
 
 

  



CBD/WG2020/3/5 

Page 177 
 

 المرفق الرخامس
 الجينيةالموارد  بشأنمعلومات التسلسل الرقمي  عن 5االتصال  فريقتقرير 
 التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةعن العناصر المحتملة لمشروع توصية  -ألف

أو االتفاق عليه. وهو يمثل، بدال من ذلك، تجميعا لآلراء التي  بشأنه** يرجى مالحظة أن النص الوارد أدناه لم يتم التفاوض 
 وب األصلية والمجتمعات المحلية والمراقبونصاغتها األطراف، والشع

بأن يعتمد مؤتمر  3232]]يوصي الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 األطراف في اجتماعه الرخامس عشر مقررا على غرار ما يلي 

 ،[إن مؤتمر األطراف
، ]إذ يسلم بأن معلومات التسلسل الرقمي بشأن 24/32و 22/26المقررين في  [العناصر ذات الصلة] إلىإذ يشير 

 من االتفاقية[، 27و 2-26 بالمادتينالموارد الجينية الناشئة عن استرخدام الموارد الجينية وذات صلة مباشرة وعالية 
ذ يسلم] ي ألنها ليست التنوع البيولوج الموارد الجينية ال تقع ضمن نطاق اتفاقية بشأنبأن معلومات التسلسل الرقمي  وا 

 يا لحلها،ابتكار من االتفاقية وبالتالي تتطلب نهجا  3في المادة المنصوص عليها ضمن معنى الموارد الجينية 
ذ يشير  أن المصطلح "معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية" ليس مالئما وبالتالي يتطلب مصطلحا  إلىوا 

 بديال مالئما،
ذ يشير  مؤتمر األطراف بين استرخدام الموارد الجينية وبين استرخدام فيها ، التي مّيز 6، الفقرة 24/32المقرر  لىإوا 

 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،[
ذ ] ة [ استراتيجية طموحوضعم الحصول وتقاسم المنافع من أجل المساهمة في ]على تعزيز أحكام ونظ عقد العزميوا 

 ،[3232وتحويلية لحشد الموارد من أجل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ذ ] على إنشاء نظام عملي لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام معلومات  عقد العزم أيضايوا 

 سل الرقمي بشأن الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،[التسل
لرقمي بشأن معلومات التسلسل االمعني بفريق الرخبراء التقنيين المرخصص اجتماع بنتائج [ يحيط علما] [رحبي] -2

بالحاجة إلى مواصلة العمل بشأن اإلدراك ]مع  13بمذكرة األمينة التنفيذية،الموارد الجينية على النحو الوارد في المرفق األول 
 الجوانب التي ]يمكن أن[ تربط معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية بالمعارف التقليدية المرتبطة بها[؛

الناشئة عن األنشطة  2بالمعلومات الموجزة في المرفقين الثاني والثالث بمذكرة األمينة التنفيذية، يحيط علما] -3
غير الرسمية المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية المنفذة بناء على طلب الرئيسين المشاركين للفريق العامل، 

 بما في ذلك 

 المحتملة؛ اترخيارات السياسوضع قائمة ب )أ(
 ؛اتالمعايير المحتملة لتقييم رخيارات السياسبقائمة وضع  )ب(

 [؛رخالل المشاورة غير الرسمية عبر اإلنترنت إبداؤهاجموعة اآلراء التي تم م )ج(

 ]نطاق المصطلحات ورخيارات لوصف معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.[ )د(
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بالعالقة المتأصلة بين الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]فضال عن  يسلم] -2
نشاء معلومات جديدة للتسلسل الرقمي بشأن عناصر الموارد الجينية التي تم  نطاق األدوات المعلوماتية البيولوجية في تصميم وا 

بأن  يسلم] رقمي بشأن الموارد الجينية هي جزء متأصل من الموارد الجينية.[بأن معلومات التسلسل ال يسلمصطناعيا[[ ]اإنشاؤها 
معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ليست موارد جينية حسب تعريفها في اتفاقية التنوع البيولوجي وفي بروتوكول 

موارد  من الموارد الجينية و[ تتطلب الحصول إلى بأن معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]تشكل جزءا يسلم] ناغويا[
 جينية مادية ]مبدئيا[[؛

بأن الحصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية واسترخدام هذه المعلومات مفيد  يسلم] -4
بما في ذلك  همة األرخرى،، واألمن الغذائي، والصحة والقطاعات المواسترخدامه المستدام لتنوع البيولوجياللبحوث المتعلقة بحفظ 

لحصول بأن توليد معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، وا يسلم] التطبيقات التجارية التي ينتج عنها منتجات تجارية؛[
صحة اإلنسان ، و بحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدامعليها وتحليلها واسترخدامها يمكن أن يكون له أثر إيجابي على 

 لحيوان والنبات واألمن الغذائي؛[وا

معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]التي اتفقت األطراف على آلية لها[  إزاءبأن أي نهج  يسلم -5
]يجب أن يستند إلى طرائق الحصول تبعا للقواعد، والحدود وفي سياق الُنهج القائمة على الحقوق، ورخاصة حقوق أمنا األرض 

]ينبغي أن ]تيسر الحصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية  ألصلية والمجتمعات المحلية[وحقوق الشعوب ا
على معلومات  ]تدعم الحصول المفتوح المستند إلى معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ بتكاروتدعم البحث العلمي واال

ى معلومات ]تقيد[ الحصول ]الحر والمفتوح[ عل ؛[ ال ]تمنع[بتكارسر البحث العلمي واالالتسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وتي
 [؛بتكارالتسلسل الرقمي أو تعوق ]بشكل كبير[ البحث العلمي واال

]ينظم الحصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن  اتبالحاجة إلى معيار عالمي أو نهج للسياسيسلم ]  البديل 5
]يشجع الحصول المفتوح ]وليس بالضرورة الحر[ على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ويعزز  [الموارد الجينية

المهم المتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ]مع مراعاة الحدود المعقولة، والتدابير التحوطية  بتكارالبحث واال
 والضمانات[؛
بأن أي نهج لمعالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ينبغي أال يمنع الحصول على  يسلم 3البديل  5

 معلومات التسلسل الرقمي؛[
بأن أي نهج لمعالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ينبغي أن يدعم الحصول المفتوح  يسلم] 2البديل  5

 ؛[بتكارالمفتوح وينبغي أال يؤثر سلبا على البحث العلمي وااللى البيانات، ويعزز نموذج العلم ع

حكاما ]يجب[ أن يشمل أ بأن أي نهج لمعالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]]يجوز[ يسلم] 4البديل  5
 التسلسل الرقمي؛[ تفظ بمعلوماتوشروطا لتقاسم المنافع على قواعد البيانات المفتوحة للحصول وغيرها من قواعد البيانات التي تح

بأن أي نهج لمعالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ينبغي ]أن ينص على الحالة  يسلم 5البديل  5
 ؛[المحتمل أن تؤدي إلى جائحةالرخاصة لمسببات األمراض 

عامة د الجينية في قواعد البيانات البأن الحصول المفتوح على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموار  يسلم] مكررا 5
 يشكل منفعة لجميع أصحاب المصلحة؛[

بأن أي نهج لمواصلة معالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية يحتاج من حيث المبدأ  يسلم] ثالثا 5
لب أوال تكليفا قانوني لالتفاقية ستتطأن يوضع ضمن اإلطار القانوني التفاقية التنوع البيولوجي. والُنهج التي تتجاوز اإلطار ال

 ؛[لتنقيحها
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بأن القدرات التقنية على توليد معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية والحصول عليها  يسلم] رابعا 5
 أو منصف؛[ لواسترخدامها ما زالت متدنية في معظم البلدان النامية ولذلك ال تتوافر "منافع الحصول المفتوح" للجميع على نحو عاد

بأن الحصول المفتوح ال يعني بالضرورة الحصول الحر وغير المقيد وأن هناك حاجة إلى اليقين القانوني  يسلم] -6
 للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استرخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية؛[

لسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ينبغي تقاسمها على بأن المنافع الناشئة عن استرخدام معلومات التس يسلم -7
نحو عادل ومنصف ]مع مراعاة طرائق الحصول المستندة إلى القواعد، والحدود والُنهج المستندة إلى الحقوق، ورخاصة حقوق أمنا 

[ التي تم [ ]في األصلدايةفي الباألرض وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]مع البلدان التي تقدم الموارد الجينية ]
بأن الموافقة الحرة والمسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مهمة  ويسلمالحصول على التسلسل الرقمي منها، 

للحصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]التي يكون لها الحق المنشأ لمنح الحصول على معلومات التسلسل 
ي بشأن الموارد الجينية[ بشروط متساوية[ ]ومن األساسي وسم الموارد الجينية مع معلومات بلد المنشأ للمورد المسترخدم الرقم

للحصول على معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، ويمكن تحقيق ذلك من رخالل التعاون مع منصات قاعدة البيانات 
لسل الرقمي بشأن الموارد الجينية من بنوك البيانات المتنوعة، وهو مهم لتحقيق إمكانية مع مؤسسات البحث ومالك معلومات التس

التعقب وضمان أن هذه المعلومات يتم تقديمها وأنها علنية أو متوافرة، عند مالك معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية 
 ]وفقا للظروف الوطنية[؛ في القطاع الرخاص[

ئة عن استرخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية من رخالل آلية المنافع الناش بأن تقاسم]يسلم  -8
عالمية متعددة األطراف ]واضحة[ يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في حشد الموارد ويسهم بذلك في الحفظ واالسترخدام المستدام؛[ 

لمنافع التكميلية لآللية الثنائية، يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة لتقاسم ا بأن اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع، يسلم]
من استرخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]من رخالل آلية عالمية متعددة األطراف للتقاسم[، وحشد الموارد 

 الموارد الجينية التي نشأت عنها معلومات وبذلك تسهم في الحفظ واالسترخدام المستدام، مع تقاسم المنافع مباشرة مع مقدمي
 التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛[

استعراض فعالية وكفاءة الطريقة الحالية، بما في ذلك كيفية استرخدام معلومات التسلسل الرقمي مواصلة ]يقرر  -9
في مفهوم ونطاق معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ]أن  كذلك نظرويحاضر، بشأن الموارد الجينية في الوقت ال

تتبع معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ومن هم المستفيدون الرئيسيون من استرخدامها؛[ ]بما في ذلك العالقات 
 بالمشتقات، والموارد البيولوجية والمعارف التقليدية؛[

]ُنهج[ عديدة ممكنة ]للحصول و[ تقاسم المنافع ]وأنه من الضروري االستمرار في  اك ]طرائق[أن ]هن يرى -22
 تحليل آثار كل منها[؛

 أن جميع الطرائق المحتملة ينبغي أن  أيضا يرى] -22

 لومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية من قواعد البيانات؛لى معع الحصول المفتوحتصون  )أ(
 عملية، وسهلة التنفيذ، وفعالة ومجدية من حيث التكلفة، أي ينبغي أن تولد منافع أكبر من التكاليف؛تكون  )ب(
ية دعما ألهداف التنم حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدامتضمن أن المنافع المولدة ستسهم في  )ج(

 المستدامة؛
 تضمن اليقين القانوني؛ )د(
 ؛في المستقبل التكنولوجيةم التطورات الصمود أماتكون قادرة على  (ه)
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مع متطلبات الصكوك األرخرى للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك الصكوك المستقبلية  تكون قابلة للتكيف )و(
 المحتملة؛[

 ]تحترم حقوق أمنا األرض وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛[ )ز(
 الفجوة االجتماعية االقتصادية والرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛[ اتساع]تضمن عدم  )ح(
أن أي نهج لمواصلة معالجة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية يحتاج إلى أن يأرخذ  كذلك يرى] بديلة 22

 في الحسبان المعايير التالية بصفة رخاصة 
 لتسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية في قواعد البيانات العامة؛الحصول المفتوح على معلومات ا )أ(

 القانوني؛ اليقين )ب(
 العملي؛ قابلية التطبيق )ج(
 نهج متعدد األطراف؛ )د(
 ؛موات تكلفة إلى منافع معدل (ه)

 ات المستندة إلى معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية؛بتكار دعم اال )و(
 االسترخدام المستدام وحفظ التنوع البيولوجي[؛المساهمة في  )ز(

بأن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ينبغي أن تكون المستفيدة األساسية من تقاسم المنافع المالية  يسلم] -23
 [؛حفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستداملمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية نظرا لدورها المحوري في 

يحتاج األمر إلى مزيد من القدرات للحصول على معلومات و بأن بناء القدرات ]ودعم التكنولوجيا[ مهم ] يقر -22
التسلسل الرقمي بشأن الموارد المالية واسترخدامها وتوليدها وتحليلها في كثير من البلدان[ ]ضرورية لمعالجة معلومات التسلسل 

لة المرتبطة بأهمية المعارف التقليدية ذات الص ويسلم] الحتياجات التي تم تعريفها[ا تلبيةالرقمي بشأن الموارد الجينية] ]ويجب 
باسترخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، فضال عن أهمية الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

ت المناسبة من الوجهة الثقافية للشعوب األصلية والمجتمعات في حفظ وصيانة وتوليد هذه الموارد[ ]، بما في ذلك بناء القدرا
المحلية، والنساء، والشباب وجميع أصحاب المصلحة[. ]وباإلضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز وتيسير تنفيذ بناء القدرات، 

ما في ذلك إجراء البحوث ببما في ذلك من رخالل نقل التكنولوجيا في تعاون متبادل. ويمكن أن يكون ذلك في شكل التعاون في 
لمعارف، االمتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، والتدريب، ومنصة  بتكارمزيد من البحوث و/أو التطوير واال

 والتعاون في تطوير التكنولوجيا ورخالفه؛[ 

همة وضرورية لمعالجة معلومات بأن ]توفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات م يقر بديلةال 22
 التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية؛[

لمعالجة معلومات التسلسل الرقمي  ]التعاون التقني والعلمي و[ بناء القدرات مهما وضرورييقر بأن  3بديلة ال 22
بشأن الموارد الجينية ]ويسلم بأهمية المعارف التقليدية ذات الصلة المتعلقة باسترخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي 

 ؛بشأن الموارد الجينية، فضال عن أهمية الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ وصيانة وتوليد هذه الموارد[

، في ممارسة حقوقهم السيادية على الموارد الجينية، إنشاء آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، لتعمل يقرر] -26
 على النحو التالي 
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من االتفاقية، تدابير تشريعية أو إدارية أو  7-25و 32يترخذ كل طرف من البلدان المتقدمة، وفقا للمادتين  )أ(
جميع في المائة ]على األقل[ من سعر تجزئة جميع اإليرادات التجارية الناشئة عن  2ن أن سياساتية، حسب االقتضاء، لضما

الموارد الجينية، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية أو معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية يتم  اتاسترخدام
ذه المنافع ، ما لم تكن هحفظ التنوع البيولوجي واسترخدامه المستدامدعم تقاسمه من رخالل آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ل

 بموجب نظام ثنائي؛ وضعتعليها بصورة متبادلة  متفقيتم تقاسمها على رخالف ذلك بشروط 
متعددة األطراف لتقاسم المنافع في صندوق عالمي اللية اآلتوضع جميع المنافع النقدية المتقاسمة بموجب  )ب(

البيولوجي يشغله مرفق البيئة العالمية، بصفته اآللية المالية لالتفاقية، وأن يكون هذا الصندوق العالمي مفتوحا أيضا للتنوع 
 للمساهمات الطوعية من جميع المصادر؛

ينبغي استرخدام الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي بطريقة مفتوحة وتنافسية وقائمة على المشروع، لدعم  )ج(
أرض الواقع الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي واالسترخدام المستدام لمكوناته، بما يتماشى مع نهج النظام اإليكولوجي،  األنشطة على

التي تنفذها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وآرخرون، سعيا ألولويات اإلنفاق التي يحددها من وقت آلرخر المنبر الحكومي 
 ال التنوع البيولوجي ورخدمات النظم اإليكولوجية من رخالل التقييمات العلمية؛[الدولي للعلوم والسياسات في مج

األمينة التنفيذية أن تعد، بالتشاور مع جميع األطراف ومرفق البيئة العالمية، رخيارات لتدابير وطنية تشريعية  إلىيطلب ] -27
دارية أو سياساتية لتنفيذ النظام المتعدد األطراف لتقاسم المنافع و  ادس رفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السوا 

 عشر.[[
 مجاالت التقارب المحتمل واالختالفبشأن للمناقشة التي أجراها فريق االتصال  لرئيسين المشاركيناملخص  -باء

 الواضح فيما يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
 يا(أفريق )جنوب تشيتوامولوموني الكتيتيا السيدة، 5 بالبند المعني االتصال لفريق نلرئيسان المشاركاا الملرخص هذا أعد -2

 /آبأغسطس 36 في االتصال لفريق ةالثاني الجلسة أثناء جرت التي المناقشة أساس على، )النرويج( هانسن-فويت غوتى والسيد
 طراف بشأناأل تفاوضي م. ولمونتلاير( )بتوقيت المتحدة الواليات شرق بتوقيت ظهرا 22 3 إلى صباحا 22 22 الساعة من 3232

 مجاالتلمتعلقة با المناقشة أثناء عنها التعبير تم التي الرئيسية اآلراء بعضعن  لرئيسين المشاركينا انطباع ويمثل الملرخص
ُأعد و ؛ شامال يسل لملرخصوا .الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل بمعلومات يتعلق فيما الواضح واالرختالف المحتملة التقارب
 للفريق ستأنفةالم الدورة في الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات في والنظر المحتمل العمل من المزيد تيسير بهدف
 .معين ترتيب بدون أدناه، لرئيسان المشاركانا لرخصها كما، للمناقشة الرئيسية لعناصراترد . و العامل

 التي اآلراء من العديد إلى واستمع 3232 عام بعد لما البيولوجي للتنوع عالمي إطار اعتماد بأهمية االتصال فريق أقرو  -3
 آراء إلى تصالاال فريق استمع كما. اإلطار نص في تنعكس أن ينبغي الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات بأنتقر 
 .ةالجيني الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلوماتمن أجل تناول  البيولوجي لتنوعل العالمي طارإدراج حل في اإل تؤيد

 بشأن رقميال التسلسل معلومات استرخدام عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل للتقاسم دعمها عن اآلراء معظم أعربتو  -2
 .كبيرا ارختالفا الصدد هذا في المحددة األساليب أو هجالنُ  أو الرخيارات تباين من الرغم على، الجينية الموارد

 ضرورةو  المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب دور أهمية بشأن اآلراء في واضحا تقاربا لرئيسان المشاركانا حظوال -4
 .لجينيةا الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات استرخدامالناشئة عن  المنافع تقاسم في النظر عند االعتبار في ذلك أرخذ

 الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات ومقدمي المسترخدمين من لكل القانوني اليقين مانض بأهمية االتصال فريق أقرو  -5
 .الجينية
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سهامو ، بتكارواال العلمي للبحث الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات بأهمية االتصال فريق أقرو  -6  معلومات ا 
 بشأن الرقمي لالتسلس معلومات وأهمية، المستدام واسترخدامه البيولوجي التنوع حفظ في الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل
 .والنبات والحيوان اإلنسان صحة أجل من الجينية الموارد

 المفتوح صولالو  أهمية يتقارب في اآلراء بشأن وكأنه بدا االتصال فريق أن لرئيسان المشاركانا الحظ، ذلك على الوةوع -7
 النحو على ،المفتوح" "الوصول تفسير ارختالف من الرغم على، عام بشكل الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات إلى

 .أدناه 22 الفقرة في إليه المشار

 التنمية أهداف تحقيق في الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات مساهمة أوو/ بأهمية االتصال فريق أقرو  -8
 .المستدامة

، المصلحة أصحاب لجميع وأهميته القدرات بناء إلى للحاجة الداعمة اآلراء في واضحا تقاربا لرئيسان المشاركانا حظوال -9
 .اهواسترخدام هاوتحليل الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات لتوليد ذلك في بما، االحتياجات على بناء

أنه تم اإلعراب عن آراء متباينة بشأن "الوصول  لرئيسان المشاركاناوفيما يتعلق بمجاالت االرختالف الواضح، الحظ  -22
مقيد أو  أو مقيدا أو غير حراالمفتوح" إلى معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وما إذا كان ينبغي أن يكون الوصول 

تمعات صلية والمجمنظما أو غير منظم، ورخاضعا للموافقة المسبقة والمستنيرة لبعض المجموعات على األقل، مثل الشعوب األ
 للجميع، أو غير مسموح بها على اإلطالق.أو المحلية، 

 المنصفو  العادل التقاسم إلى الحاجة بشأن محتمال تقارب مجال هناك أن يبدو بينما، أعاله ذكر وكما، ذلك على وعالوة -22
 المنافع تقاسم اترخيار  بشأن واضح تباين هناك كان، الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات استرخدام الناشئة عن للمنافع

 للمنافع لمنصفوا العادل التقاسمالمتعلقة ب الطرائق أو الُنهج أو الرخيارات بشأن العمل من مزيد تورخي ويمكن. هطرائق أو ههجنُ أو 
 .العامل للفريق المستأنفة الدورة قبل الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات استرخدام الناشئة عن

 الجينية لمواردا بشأن الرقمي التسلسل معلومات تتبع إمكانية أهمية المناقشة في أثيرت التي األرخرى العناصر وشملت -23
 .الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل لمعلومات مناسب مصطلح تحديد وأهمية

لرقمي معلومات التسلسل ا الروابط بين عنللمناقشة التي أجراها فريق االتصال  لرئيسين المشاركيناملخص  -جيم
 0202بشأن الموارد الجينية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 يا(أفريق )جنوب تشيتوامولوموني الكتيتيا السيدة، 5 بالبند المعني االتصال لفريق لرئيسان المشاركانا الملرخص هذا أعد -2
 /آبأغسطس 36 في االتصال لفريق ةالثاني الجلسة أثناء جرت التي المناقشة أساس على، )النرويج( هانسن-فويت غوتى والسيد
 طراف بشأناأل تفاوضي م. ولمونتلاير( )بتوقيت المتحدة الواليات شرق بتوقيت ظهرا 22 3 إلى صباحا 22 22 الساعة من 3232

 مجاالتلمتعلقة با المناقشة أثناء عنها التعبير تم التي الرئيسية اآلراء بعضعن  لرئيسين المشاركينا انطباع ويمثل الملرخص
ُأعد و ؛ شامال يسل لملرخص. واالجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل بمعلومات يتعلق فيما الواضح واالرختالف المحتملة التقارب
 للفريق ستأنفةالم الدورة في الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات في والنظر المحتمل العمل من المزيد تيسير بهدف
 .معين ترتيب بدون أدناه، لرئيسان المشاركانا لرخصها كما، للمناقشة الرئيسية لعناصراترد . و العامل

. األعمال جدول من 4 البند تحت االتصال أفرقة في صلة ذات نصية اقتراحات تقديم األطراف اقترحت، المناقشة أثناءو  -3
، القضية هذه بشأن العامة واالقتراحات اآلراء بعض لتبادل الفرصة اغتنام تم، 5 البند بشأن االتصال لفريق الجلسة هذه يوف

 للتنوع عالميال إلطارا نص في الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات عكسأن تن أهمية على الرئيسية النقاط وركزت
 نافعالم وتقاسم والغايات واألهداف الموارد بتعبئة يتعلق فيما رخاصة، روابط إقامة إلى والحاجة 3232 عام بعد مال البيولوجي

 الصلة في كيرالتف المهم منبالتالي ، االتصال فريق والية من جزء القسم هذا أن إلى كذلك األطراف بعض وأشارت. القدرات وبناء
 .3232ولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع البيو  الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات بين المتكاملة
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 التذييل

المشاركين المتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي  للرئيسيناالستشاري غير الرسمي  الفريق اختصاصات
 الجينيةالموارد  بشأن

، 3232 عام بعد مال البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل للفريق نيالمشارك نيالرئيسإن  -2
 ضوء في، مريما ثإليزابي السيدة، لالتفاقيةاألمينة التنفيذية و ، )أوغندا( أوغوال فرانسيس والسيد )كندا( هافر فان باسيل السيد

 يرغ ااستشاري افريق هذا بموجبينشئوا ، المكتب مع الالحقة والمشاورات 5 البند بشأن االتصال فريق فيالتي جرت  المناقشات
 يقود. وسالجينية اردالمو  بشأن الرقميبمعلومات التسلسل  معنيا "الفريق"( باسم بعد فيما إليه )يشار المشاركين لرئيسينل رسمي
 االكتيتي السيدة، الجينية( الموارد بشأن الرقمي التسلسل )معلومات 5 بالبند المعني االتصال لفريق لرئيسان المشاركانا الفريق

  المرجع من التالية وبالشروط، )النرويج( هانسن-فويت غوتى والسيد أفريقيا( )جنوب تشيتوامولوموني

 بشأني بمعلومات التسلسل الرقم المعنيالمشاركين  للرئيسيناالستشاري غير الرسمية  اختصاصات الفريق
 الجينيةالموارد 

 من الثاني الجزء قبل يةالتال العناصر بشأناألمينة التنفيذية و  المشاركين الرئيسين إلى والتعليقات المشورة الفريق يقدمس -2
 في المقرر عقده، 3232 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل للفريق الثالث االجتماع

  سويسرا، جنيف في 3233يناير/كانون الثاني 

 عن الناشئة عالمناف تقاسمالمتعلقة ب الطرائق أو الرخيارات أو المحتملة السياساتية هجالنُ  لنتائج تقييم إجراء (أ)
 من األول الجزء نع العضوية مفتوحال العامل الفريق تقرير إلى استنادا، الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل معلومات استرخدام
األمينة التنفيذية  كرةمذب والثالث الثاني المرفقينو ، التقرير من ألف القسمو ، الرخامس للمرفق التذييل ذلك في بما، الثالث االجتماع
 /أيلولسبتمبر 22 حتى الواردة والتقديمات، (CBD/WG2020/3/4) الجينية الموارد بشأن الرقميبمعلومات التسلسل  ةالمتعلق
 ؛3232

 المرفق، ناالمشارك الرئيسان أعده الذي الموجز أساس على االرختالف ومجاالت المحتملة التقارب مجاالت (ب)
 ؛العضوية المفتوح العامل للفريق الثالث لالجتماع األول الجزء عن بالتقرير

 في طلوبةم تكون قد التي الجينية الموارد بشأن الرقميالمتعلق بمعلومات التسلسل  اإلضافي العمل مجاالت (ج)
 .األطراف لمؤتمر عشر الرخامس واالجتماع العضوية مفتوحال العامل للفريق الثالث االجتماع بين الفترة

 الرسمية األنشطة الناتجة عن واآلراء والحوارات الدراسات مثل، القادمة والمحتملة الحالية المدرخالت في الفريق نظريوس -3
 .الجينية الموارد بشأن الرقمي التسلسل بمعلومات المتعلقة الرسمية وغير

تنظيم /التقارير إعداد عمليات على واالتفاق الفريق عمل تنظيم على لالتفاق (2) واحدا افتراضيا اجتماعا الفريق عقديوس -2
 الثالث الجتماعا استئناف حتى الحقة افتراضية اجتماعات، االقتضاء حسب، نظمايُ  أن لرئيسين المشاركينل جوز. وياالجتماعات

 .الفريق مع اآلراء وبتوافق سابقا عليه المتفق العضوية مفتوحال العامل للفريق

 من قريبات ساعات ثالث من تتكون أيام ثالثة إلى يومين من تتراوح فترة مدار على االجتماعات ُتعقد أن المتوقع نوم -4
 .يوميا اإلنترنت عبر الجلسات

 باإلضافة، للمشاركة منطقة لكل مرخصصين ممثلين (5) رخمسة دعوة ستتم  التالي النحو على الفريق تكوين سيكونو  -5
 المساواة قيقتحإلى  والسعي، المناطق بين التوازن على الحفاظ مع، المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب ممثلين (7) سبعة إلى
 .)النرويج( هانسن-ويتف غوتى والسيد أفريقيا( )جنوب تشيتوامولوموني الكتيتيا السيدة المجموعة قيادة في وسيشارك. الجنسين بين
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 .كانلرئيسان المشار ا تقدير حسب منها أجزاء في أو االجتماعات في للمشاركة آرخرين ومراقبين حكومات دعوة جوزوي -6

 ،الصلة ذات والمنظمات المصلحة أصحاب أو األطراف من رخبراء بدعوة لرئيسان المشاركانا يقوم أن المتوقع منو  -7
 .المشاركين الرئيسين مع وبالتشاور االقتضاء حسب

 العامل للفريق ثالثال االجتماع من الثاني الجزء رخالل لرئيسان المشاركانيعده ا تقرير شكل في العمل هذا نتيجة ستقدمو  -8
 .العامة الجلسة في، العضوية المفتوح

 
__________ 


