
 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ثانياالجتماع ال
 4242 فبراير/شباط 42-42، روما
 

 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام ولية لطإطار العالمي ال مسودة ال
 مذكرة من الرئيسين المشاركين

 معلومات أساسية  -أوال 
، وأسس 4242للتنوع البيولوجي لما بعد عام  العملية إلعداد إطار عالميحدد مؤتمر األطراف ، 41/41في المقرر  -1

لدعم هذه العملية وعّين رئيسيه المشاركين. وبعد  4242الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي لما بعد عام 
ية، مع إشراف من ذلك، طلب الفريق العامل المفتوح العضوية، في اجتماعه األول، من الرئيسين المشاركين ومن األمينة التنفيذ

عداد الوثائق، بما في ذلك NP-53/1و  CP-9/7 ، و12/42المكتب، بمواصلة العملية التحضيرية وفقا للمقررات  نصا ، وا 
4242إلطار العالمي لما بعد عام لأولية لمسودة 

 في اجتماعه الثاني. لفريق العاملا لكي ينظر فيه 1

وأعدت الوثيقة الحالية استجابة لهذا الطلب. ويقدم القسم األول معلومات أساسية، ويقدم القسم الثاني مقدمة إلى  -4
ولية األودة سمالقسم الثالث على مشروع توصية لنظر الفريق العامل. ويحتوي المرفق األول على المسودة األولية ويحتوي ال

لنظر الفريق العامل. ويرد في المرفق الثاني عناصر لمشروع توصية إلى  4242لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
لكي ينظر فيها الفريق  4242بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام في اجتماعه الخامس عشر مؤتمر األطراف 
 4242لبيولوجي لما بعد عام لمشروع اإلطار العالمي للتنوع ا ين، تحتويان على تذييلينإضافيتهذه الوثيقة العامل. وتكّمل 

 .للمصطلحات ومسرد

تخطيط استراتيجي يستخدم للمساعدة في تخطيط وتنفيذ وتقييم ر"، وهو إطار ياإلطار المقترح نهج "نظرية التغي طبقوي -4
آثار اإلجراءات المتخذة. ويقدم أداة قوية لتنظيم األهداف القابلة للقياس والحلول، ولتقييم اآلثار قصيرة األجل وطويلة األجل 

 بشرحمتنوعين  يسمح أيضا ألصحاب مصلحة ةعلى حد سواء في هيكل متسق ومجدي وشفاف. وهذا النوع من الهيكل
التحديات، والعمل سويا من أجل تحقيق أهداف مشتركة، واستخدام نفس الصياغة عند تبادل المعلومات عن حالة التنفيذ، 

 .وضمان أن العمل الجماعي يتم توافقه نحو تحقيق أكبر أثر ممكن

صياغتها النهائية نظرا ألن  ،فقطالتوضيح تعرض بعض عناصر اإلطار المقترح في الوقت الحاضر ألغراض و  -2
د الموارد، والتعميم، ومعلومات التسلسل الرقمي، شستعتمد على نتائج العمليات الجارية. ويشمل ذلك العمليات المتعلقة بح

                                                      
كحيز لمكان، إلى حين االسم النهائي لإلطار في االجتماع في الوثيقة الحالية " 4242"اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مصطلح يستخدم  1

 "اإلطار" على مدى النص كحيز لمكان. كلمة ستخدمتالخامس عشر لمؤتمر األطراف. وبالمثل، 
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ؤولية والشفافية سوعمليات التخطيط الوطني واإلبالغ الوطني، والمسائل المرتبطة بالم ،المستدام، وبناء القدراتواالستخدام 
عالوة على حواشي. و الذلك في إلى  يشارها، توضيحفي الحاالت التي قدمت فيها صياغة بشأن هذه المسائل لوالمؤشرات. و 

تقديم صورة كاملة لعناصر اإلطار بدال من ذلك بل  ،عني الصياغة إعطاء حكم مسبق على أي عمليات جاريةتال ذلك، 
 .4242العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 االعتبار الواجبأخذ مع  4242البيولوجي لما بعد عام ألولية المقترحة لإلطار العالمي للتنوع وأعدت المسودة ا -5
وتأخذ في  2اجتماعه األول. من 4242لما بعد عام عالمي للتنوع البيولوجي الإلطار لالفريق العامل للعناصر الممكنة  عتباراتال

والمؤشرات وخطوط األساس، وأطر الرصد، المتعلقة  3الحسبان أيضا عناصر اإلرشادات بشأن الغايات واألهداف الذكية،
األهداف الثالثة لالتفاقية التي تمت مناقشتها سياق حركات فقدان التنوع البيولوجي، من أجل تحقيق التغيير التحويلي، ضمن مب

ج االجتماع الحادي عشر فضال عن نوات 4شرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةخالل االجتماع الثالث والع
)ي( واألحكام المتصلة بها. وسيأخذ اإلطار المقترح في 8للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

بما في ذلك اآلراء المعرب عنها خالل اإلفادة غير الرسمية من  5الحسبان أيضا عمليات التشاور المختلفة التي تم إجراؤها،
 التي عرضت نظرة عامة أولية للمشروع األولي لإلطار. 4212نوفمبر/تشرين الثاني  42جانب الرئيسين المشاركين في 

مل هذه االتجاهات العالمية الحالية والسيناريوهات المستقبلية في صياغة اإلطار. وتشأيضا وأخذت في الحسبان  -6
 :يلي ما

الذي أصدره المنبر الحكومي الدولي  تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )أ(
داف لحفظ التنوع البيولوجي ظم اإليكولوجية الذي حذر أن األهللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن

 4242المسارات الحالية، وأن أهداف التنوع البيولوجي لعام  عن طريقدامة ال يمكن تلبيتها واستخدامه المستدام وتحقيق االست
العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية.  مدىوما بعده يمكن تحقيقها فقط من خالل التغييرات التحويلية على 

ولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وكثير من مساهمات الطبيعة للناس لتنوع البيفي اوتعني التدهورات السريعة السابقة والجارية 
أن معظم األهداف الدولية المجتمعية والبيئية، مثل تلك المجسدة في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وخطة التنمية المستدامة 

اف أخرى، مثل األهداف المنصوص كما ستقيد هذه التدهورات أهدالمسارات الحالية.  على أساسلن يتم تحقيقها  ،4242لعام 
 للتنوع البيولوجي؛ 4252الذي اعتمدته منظمة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ورؤية عام  6عليها في اتفاق باريس

مليار نسمة بحلول عام  8,6نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى  مليار 7,6 في العالم لسكاناتعداد يبلغ  )ب(
لى  4242  12مدينة بها أكثر من  24، من المتوقع أن يكون هناك 4242. وبحلول عام 4252مليار نسمة بحلول عام  2,8وا 

كان والتوسع ناطق حضرية. وهذه الزيادة في السفي المائة من السكان في م 68سيعيش  4252وبحلول عام  ،ماليين نسمة
 غذية، والبنية التحتية واستخدام األراضي؛لموارد، بما في ذلك األعلى االحضري سيكون لها آثار على الطلب 

بالمقارنة إلى مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، يقدر بأن البشر قد تسببوا بالفعل في زيادة في احترار  )ج(
ئوية بين درجة م 1,5من المرجح أن االحترار العالمي سيصل إلى عالوة على ذلك، ية واحدة. و ئو المناخ بحوالي درجة م

لى ما إلى إذا استمرت االتجاهات الحالية. والحد من االحترار العالمي  4252و 4242السنوات  أقل من درجتين مئويتين وا 

                                                      
2 CBD/WG2020/1/5. 
 .CBD/WG2020/2/3/Add.2ات في الوثيقة حيرد مسرد المصطل 3
 .للهيئة الفرعية 44/1التوصية انظر  4
. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن االطالع على جميع التقديمات CBD/WG2020/2/2 و CBD/WG2020/1/2يرد عرض عام لهذه العمليات في  5

 https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissionsالمستلمة على الرابط: 
 .I-54113ل يسجت، رقم المجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  6

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions
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وية سيتطلب تنفيذ حزمة من اإلجراءات التي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية أو سلبية على التنوع ئدرجة م 1,5يقرب 
 مانات التي يتم وضعها؛ضاعتمادا إلى ال ،البيولوجي

يمكن أن يكون لالبتكارات التكنولوجية واالجتماعية آثار إيجابية وسلبية على التنوع البيولوجي، على حد  ()د
السواء. ويمكن أن تؤدي إلى تحسينات في كفاءة استخدام الموارد والحلول االبتكارية بشأن التحديات التي تواجه التنوع 

ها على آثار سلبية غير مقصودة، بما في ذلك وضع ئاو ة لضمان عدم احتنايعالبيولوجي. غير أن هناك حاجة إلى تقييم آثارها ب
 مسارات التنمية غير المستدامة؛ علىالمجتمع 

النظم الطبيعية واالجتماعية لها فترات تأخير بين وقت اتخاذ اإلجراءات وعندما يصبح التغيير ظاهرا. وهذه  (ھ)
 واإلجراءات الالزمة لتحقيقها؛التأخيرات ينبغي النظر فيها في تصميم األهداف 

ة غير مسبوقة من التعاون جستتطلب در  4252لتحقيق رؤية عام  الالزمةالتغييرات ذات النطاق الواسع  )و(
شراك المجتمع ككل.  وا 

، وهي خطة عالمية للعمل من أجل الناس، والكوكب والرخاء في نفس 4242وسيتم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  -7
 اإلطار وستهيئ الفرص إليجاد أوجه التآزر ولكن هناك حاجة أيضا للنظر في المقايضات وتحقيق التوازن بينها.الوقت مع 

والتحديات، بما في ذلك تنفيذ أهداف  حاجلى التعلم من الخبرات السابقة، وحاالت النعوسيعتمد نجاح تنفيذ اإلطار  -8
 . وتشمل الخبرات الرئيسية ما يلي:4242-4211بيولوجي أيشي للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع ال

وضمان أن اإلجراءات المتخذة تتناسب  4252تحقيق رؤية عام على التركيز على الهدف النهائي لالحفاظ  )أ(
 معه؛

 بذل جهود متزايدة لمعالجة محركات فقدان التنوع البيولوجي؛ )ب(
الدور الذي تلعبه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع تعزيز الجهود الوطنية للتنفيذ، بما في ذلك  )ج(

اإلبالغ واالستعراض، وضمان أن األهداف أو االلتزامات الوطنية تتناسب مع عمليات والتخطيط المرتبط بها، و  البيولوجي
 األهداف العالمية؛

فعالة  عمليات استعراضن وضماوأخذها في االعتبار في التنفيذ خفض التأخيرات الزمنية في التخطيط،  )د(
 للتقدم المحرز؛

تنفيذ، بما في ذلك الموارد المالية، وبناء القدرات والدعم المستدام والموجه للالتأكد من وضع وسائل  (ھ)
 لألطراف؛

لمنظور الجنساني، وتحويليا، وشامال، ومحفزا، ومرئيا، ل اراعيمالتأكد من أن التنفيذ تشاركيا، وجامعا، و  )و(
 ا ومرنا؛متكرر تحقيق النتائج، و  نحو اوجهملى المعارف، وشفافا، وفعاال، و قائما عو 

للتقدم المحرز نحو تحقيق جميع العناصر في اإلطار، بما في ذلك  والتعقيباتالرصد والتقييم المنتظم  )ز(
 واالقتصادية؛فعاليتها، والتغييرات الناتجة في الظروف البيولوجية واالجتماعية مدى اإلجراءات المتخدة، و 

 الموارد تتناسب مع الطموح؛ حشد )ح(
تركيز على إشراك تلك القطاعات التي ستكون لقطاعات في المجتمع مع تعميم التنوع البيولوجي عبر جميع ا )ط(
 .اإلجراءات لمعالجة محركات فقدان التنوع البيولوجيتنفيذ مسؤولة عن 
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 مقدمة للمسودة الولية -ثانيا 

 :مع أخذ النقاط التالية في الحسبان 4242األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام أعدت المسودة  -2

في محاولة لإلبقاء على مجموعة الغايات واألهداف لمشروع اإلطار موجزة، من حيث الصياغة البسيطة،  )أ(
النظر فيها  ينبغييحدد العناصر التي الذي  7عددها، يصاحب كل غاية وهدف مدخالت في مشروع الرصد األولي منوالحد 

في تنفيذ كل غاية وهدف. ويتضمن أيضا قائمة أولية للمؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم التقدم المحرز نحو الغايات 
، 44/1واألهداف. ويعتبر ذلك متابعة للطلب الموجه من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في التوصية 

لما بعد عام  إلدراج معلومات عن توافر المؤشرات لألهداف المدرجة في المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
 ؛4242

هداف في اإلطار على أعداد أو نسب مئوية، توضع هذه بين في الحاالت التي تحتوي فيها الغايات واأل )ب(
نهائية في اإلطار بالمشاورات الجارية والعمل العلمي فضال عن مداوالت الهيئة قوسين معكوفين. وسيسترشد تحديد األرقام ال

 رابع والعشرين؛الالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها 
يتمثل الغرض من اإلطار العالمي  8،في اجتماعه الرابع عشر لتكليف الصادر من مؤتمر األطرافعمال لو  )ج(
في استخدامه ليس فقط في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، بل أيضا  4242لوجي لما بعد عام للتنوع البيو 

لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، والعمليات واألدوات 
 طاق أوسع؛الدولية األخرى والمجتمع الدولي على ن

االتفاقية.  بموجبمن المتوقع أن اإلطار سيصاحبه مقرر من مؤتمر األطراف يبين أن تنفيذ اإلطار سيكون  )د(
ن التزامات فيما يتعلق باإلبالغ واالستعراض ووسائل التنفيذ. وألغراض مويمكن لمثل هذا المقرر مثال، أن يعتمد اإلطار ويتض

المقرر في المرفق الثاني. ويمكن أن تتناول مقررات تكميلية لمؤتمر األطراف الجوانب  ، يرد مشروع أولي لمثل هذاتوضيحال
طويل األجل للتعميم، ضمن جملة أمور، فضال عن ء القدرات، والنهح االستراتيجي ذات الصلة، مثل حشد الموارد، وبنا

 مثل معلومات التسلسل الرقمي؛ذات الصلة، الموضوعات 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  من المتوقع أيضا أن (ھ)

ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
فية إلى أطراف كل منهما. وقد يعتمد اجتماع اإلطار ويقدما طلبات إضا يؤيدايمكن أن ، للمنافع الناشئة عن استخدامها

األطراف في بروتوكول قرطاجنة أيضا خطة تنفيذ للبروتوكول. وعالوة على ذلك، يمكن أيضا أن تنظر الهيئات الرئاسية 
 لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في الوقت المناسب، في الترحيب باإلطار أو تأييده.

)المرفق األول  افريق العامل، في اجتماعه الثاني عنايته على المسودة األولية لإلطار نفسهومن المتوقع أن يركز ال -12
، والتأخير في التفاوض حوله إلى أن يتم تحديثه في ضوء ( ويستخدم مشروع إطار الرصد كمرجع تفسيري أو سياقيأدناه

، وبعد ذلك يقدمها إلى الهيئة الفرعية 4242عام  المفاوضات حول النص الرئيسي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للنظر فيها. غير أن أية مالحظات من جانب األطراف في االجتماع الثاني للفريق العامل 

 سيتم أخذها في الحسبان في هذه العملية. لينبخصوص التذيي

                                                      
7 CBD/WG2020/2/3/Add.1 
 ، المرفق.12/42المقرر  8
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 التوصية المقترحة -ثالثا 

في اعتماد  4242الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام قد يرغب  -11
 توصية على غرار ما يلي:

 ،4242إن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام للفري 1/1ـ، والتوصية 12/47المقرر  إذ يشير إلى

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 44/1والتوصية  4242
9بالتقدم المحرز خالل اجتماعه الثاني، على النحو المبين في النص المرفق بتقرير االجتماع؛ يحيط علما -1

 

بمشروع اإلطار في ضوء نتائج االجتماع  يناألمينة التنفيذية أن تقوم بتحديث الجداول في التذييل يطلب إلى -4
وجداول اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية  غاياتالثاني ومالءمتها مع مشروع ال

 ين؛والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشر 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين أن تجري استعراضا  يدعو -4
سداء المشورة  ينالمنقح ينلإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، وكذلك التذييل علميا وتقنيا لمشروع الغايات واألهداف لإلطار، وا 

 ثالث؛إلى الفريق العامل في اجتماعه ال

فريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما الرئيسين المشاركين لل يطلب إلى -2
لى األمينة التنفيذية، تحت إشراف مكتب مؤتمر األطراف، أن يقوموا باستكمال وشرح النص في المرفق  4242بعد عام  وا 

ات التشاور الجارية ونتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة بالتقرير، حسب االقتضاء، من أجل مراعاة عملي
تاحة هذه النسخة المشروحة قبل ستة أسابيع من  العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، وا 

 .4242مي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العال

  

                                                      
9 CBD/WG2020/1/5 

https://www.cbd.int/doc/c/e0f2/6d93/b12472d9491bbce35b25f906/wg2020-01-05-ar.pdf
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 المرفق األول
 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مقدمة -أوال 
 معلومات أساسية -ألف 

إن التنوع البيولوجي والمنافع التي يقدمها هي أساسية لرفاه البشر ولصحة الكوكب. وعلى الرغم من الجهود الجارية  -1
 هاتيتدهور التنوع البيولوجي على مستوى العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو يزداد سوءا في إطار سيناريو المبذولة، 

4242العمل كالمعتاد. ويستند اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
إلى الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  10

واسعة النطاق لتحقيق تحول في عالقة المجتمع مع التنوع البيولوجي ات اءويحدد خطة طموحة لتنفيذ إجر  4211-4242
 .4252وضمان تحقيق الرؤية المتبادلة للحياة في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 

 الغرض -باء 

ك الشعوب ، بما في ذلبأكملهيهدف اإلطار إلى حفز اإلجراءات الفورية والتحويلية من جانب الحكومات والمجتمع  -4
تحقيق النتائج التي حددها في رؤيته، ومهمته، وغاياته المجتمع المدني، وقطاع األعمال، لحلية، و األصلية والمجتمعات الم

وأهدافه، ويسهم بذلك في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات المتعددة األطراف األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
 والعمليات واألدوات.

مستوى الوطني، مع إجراءات دعم على المستويات دون الوطنية النفيذ اإلطار أساسا من خالل أنشطة على وسيتم ت -4
نحو تحقيق  اواإلقليمية والعالمية. ويهدف إلى تعزيز أوجه التآزر والتنسيق مع العمليات ذات الصلة. ويقدم إطارا عالميا موجه

الغايات واألهداف اإلقليمية، وعند الضرورة، تحديث ، االقتضاءالنتائج إلعداد الغايات واألهداف الوطنية، وحسب 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق ذلك، وتيسير الرصد المنتظم واستعراض التقدم المحرز على 

 المستوى العالمي.

سيساعد التقدم المحرز نحو تحقيق الوقت،  س. وفي نف4242وسيسهم اإلطار في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  -2
 الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار. هيئةأهداف التنمية المستدامة في ت

 نظرية التغيير -جيم 

عترف بضرورة القيام بإجراءات سياسية فورية على تي ت( ال1الشكل انظر يستند اإلطار إلى نظرية التغيير ) -5
تحويل النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية حتى تستقر االتجاهات التي  المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية من أجل

باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية في  ح( ويسم4242بحلول عام فقدان التنوع البيولوجي في العشر سنوات القادمة ) تضاعف
اقية "للحياة في انسجام مع الطبيعة بحلول عام لتحقيق رؤية االتف 4252، مع تحسينات صافية بحلول عام التاليةالعشرين سنة 

يعتبر ضروريا لتحقيق التغييرات الالزمة على مدى ككل للحكومة ككل والمجتمع  اأن نهجأيضا ". ويفترض اإلطار 4252
. وبذلك، تحتاج الحكومات والمجتمعات إلى تحديد األولويات 4252العشر سنوات القادمة كركيزة نحو تحقيق رؤية عام 

 تكلفة التقاعس عن العمل.االعتراف بدمج قيمة الطبيعة داخليا و خصيص الموارد المالية وغيرها من الموارد، و وت

وتفترض نظرية التغيير في اإلطار أن اإلجراءات التحويلية تتخذ من أجل: )أ( وضع أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم،  -6
ضمان أن التنوع البيولوجي يستخدم على نحو مستدام من أجل )ب( خفض التهديدات التي تعترض التنوع البيولوجي و)ج( 

                                                      
" في الوثيقة الحالية كحيز لمكان، إلى حين االسم النهائي لإلطار في االجتماع 4242البيولوجي لما بعد عام يستخدم مصطلح "اإلطار العالمي للتنوع  10

 الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وبالمثل، تستخدم كلمة "اإلطار" على مدى النص كحيز لمكان.
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( وسائل التنفيذ المالئمة، بما 4( الظروف التمكينية، و)1تلبية احتياجات الناس وأن هذه اإلجراءات تكون مدعومة بواسطة: )
دم المحرز بطريقة شفافة وتخضع أن يتم رصد التق تفترض نظرية التغيير أيضاو  .في ذلك الموارد المالية، والقدرات والتكنولوجيا

للتنوع  4252العالم على مسار تحقيق رؤية عام  ، سيكون4242بحلول عام  لضمان أنمناسبة للمساءلة مع عمليات تقييم 
 البيولوجي.

وتعترف نظرية التغيير لإلطار بالحاجة إلى اإلقرار المناسب للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، الشباب، والنهج  -7
مراعية للمنظور الجنساني والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ هذا اإلطار. وعالوة على ال

سيتم بالمشاركة مع الكثير من المنظمات على المستويات العالمية والوطنية ذلك، يستند اإلطار إلى االعتراف بأن تنفيذه 
ء الزخم من أجل النجاح. وسيتم تنفيذه باتباع نهج قائم على الحقوق ومع االعتراف بمبدأ اإلنصاف والمحلية لزيادة الوسائل لبنا

 بين األجيال.

. وتأخذ أيضا في الحسبان االستراتيجيات 4242ونظرية التغيير هي تكميلية وداعمة لخطة التنمية المستدامة لعام  -8
األطراف األخرى، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات واألهداف طويلة األجل لالتفاقات البيئية المتعددة 

 ريو، من أجل ضمان التحقيق المتآزر للمنافع من جميع االتفاقيات من أجل الكوكب والناس.

�   �   �   �      �                  �     

             

       

       

                   

             

                 

          

             

    

         

      

         

     

  
  
  
  
   
 
  
 
  

        

                    

            

                 

              

                 

              

            

                    

                 

           

                    

 

 نظرية التغيير لطإطار – 1 شكلال
 اإلطار -ثانيا 

 0202رؤية عام  -ألف 

 حفظيُ و التنوع البيولوجي  ُيقّيم، 4252بحلول عام تتمثل رؤية اإلطار في عالم للحياة بانسجام مع الطبيعة، حيث " -2
مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، ويستعاد ويستخدم برشد، 

 ".الشعوب
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 0202و 0202عامي  غايات -باء 

للتنوع البيولوجي. وكل من هذه  4252تتعلق برؤية عام  4252طويلة األجل لعام  غاياتحتوي اإلطار على خمسة ي -12
 الخمس هي: غاياتوهذه ال 4242.11بها نتيجة مرتبطة لعام  غاياتال

 لمياه العذبة وسالمتها، والنظملنظم اإليكولوجية لصافية في مساحة اال منع الخسائر، 4242بحلول عام  )ا(
م ظضمان قدرة النمع ، 4252م في المائة[ على األقل بحلول عا 42اإليكولوجية البحرية واألرضية، وزيادات بنسبة ]

 اإليكولوجية على الصمود؛
في في المائة[ ]× في المائة[ ويزيد توافر األنواع بنسبة ]× تخفض نسبة األنواع المهددة باالنقراض بنسبة  )ب(

 ؛4252بحلول عام  في المائة[]× وبنسبة  4242ل عام بحلو  المتوسط
في المائة[ من األنواع  22، وبنسبة ]4242بحلول عام  طالحفاظ على التنوع الجيني أو تعزيزه في المتوس )ج(
 ؛4252بحلول عام 
 تقدم الطبيعة منافع للناس تسهم في: )د(
مليون[ نسمة بحلول عام  yو] 4242مليون[ نسمة بحلول عام ]×  ال يقل عنتحسينات في التغذية لما  (1)

 ؛4252
مليون[ نسمة، بحلول عام ]× لما ال يقل عن في الحصول المستدام على مياه الشرب اآلمنة  تتحسينا (4)

 ؛4252مليون[ نسمة بحلول عام  yو] 4242
عام مليون[ نسمة، بحلول ]× ما ال يقل عن تحسينات في القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية ل (4)

 ؛4252مليون[ نسمة بحلول عام  yو] 4242
 ؛4252و 4242في المائة[ على األقل من الجهود لتحقيق أهداف اتفاق باريس في عامي  42بذل ] (2)
زيادة تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية  (ھ)

 .4252بحلول عام ]×[ وبلوغها نسبة  4242عام بحلول ]×[ المرتبطة بها، بنسبة 

 0202مهمة عام  -جيم 

 لهذا اإلطار فيما يلي: 4242تتمثل مهمة عام  -11

12.المجتمع لوضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي لمصلحة الكوكب والناس عبراتخاذ إجراءات فورية 
 

                                                      
 (.CBD/WG2020/2/3/Add.1؛ انظر 1وط األساس والمعالم الرئيسية لمكونات الغايات. )التذييل طمعلومات عن خالمزيد من اليقدم إطار الرصد  11
تخذ في هذه الحقبة لمعالجة أزمة التنوع البيولوجي. وتعكس "عبر ت اتالحاجة إلى إجراء "فورية ات، تعكس "اتخاذ إجراء4242في مهمة عام  12

وينطوي "وضع الطبيعة على مسار  م عبر قطاعات المجتمع واالقتصاد.ع أصحاب المصلحة، وللتعميالمجتمع" الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بواسطة جمي
جة إلى التعافي" على الحاجة إلى نهج عملي إيجابي والحاجة إلى إجراءات استراتيجية متضافرة على مدى طائفة من المسائل. وينطوي أيضا على الحا

وتعزيز الحماية واالستعادة مع االعتراف أيضا بأن الوقف الكامل لفقدان النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني تنوع البيولوجي الاستقرار معدل فقدان 
تحقيق خطة ل يقدم صلة قويةة الناس والكوكب" الضوء على عناصر مساهمات الطبيعة للناس، و صلح. ويسلط "لم4242لن يكون ممكنا بحلول عام 

والوجودية للتنوع البيولوجي. وينص الموعد التنمية المستدامة المذكورة فيها مع االعتراف أيضا باألهمية المتأصلة  فوأهدا 4242 التنمية المستدامة لعام
"للحياة في انسجام مع الطبيعة" ويعيد تشديد  4252على أن هذه المهمة هي معالم رئيسية على الطريق إلى تحقيق رؤية عام  4242النهائي لعام 

 اتخاذ إجراءات فورية في هذه الحقبة من الزمان.إلى الحاجة 
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 0202لعام  عمليةالهداف ال -دال 

نتائج لعامي الإذا تم تحقيقها ستسهم في الغايات الموجهة نحو تحقيق  4242هدفا عمليا لعام  42يحتوي اإلطار على  -14
. وينبغي تنفيذ اإلجراءات لتحقيق هذه األهداف بما يتسق ويتجانس مع اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات 4252و 4242

13الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية.ولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة دال
 

 خفض التهديدات التي تعترض التنوع البيولوجي )أ(
في  52اإلبقاء على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية والبرية، وزيادتها بنسبة ] -1

يط المكاني الشامل مع معالجة التغير في المائة[ على األقل ومساحة األراضي والبحار واستعادتها في إطار التخط
، والحفاظ 4242مة بحلول عام الاستخدام األراضي/البحار، وتحقيق زيادة صافية في المساحة، ومدى التواصل والس

 على المناطق السليمة الموجودة واألحياء البرية.

محمية وتدابير الحفظ الفعالة حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل المناطق ال -4
 42في المائة[ على األقل من هذه المواقع و] 62تغطي ما نسبته ] 4242األخرى القائمة على المناطق، بحلول عام 

 في المائة[ على األقل. 12في المائة[ على األقل من مساحات األراضي والبحار مع حماية صارمة لـ]
في المائة[ على األقل  52اع الغريبة الغازية، مع تحقيق خفض بنسبة ]مراقبة جميع المسارات إلدخال األنو  -4

قضاء على األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها للقضاء على آثارها لفي معدل اإلدخاالت الجديدة، وا 4242بحلول عام 
 في المائة[ من المواقع ذات األولوية. 52] ما ال يقل عنفي 4242أو خفضها بحلول عام 

، خفض التلوث من المغذيات المفرطة، ومبيدات اآلفات األحيائية، والنفايات البالستيكية 4242لول عام بح -2
 .في المائة[ على األقل 52بنسبة ] ومصادر أخرى

، ضمان أن الحصاد والتجارة واستخدام األنواع البرية تكون قانونية وعلى مستويات 4242بحلول عام  -5
 مستدامة.

لتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث من خالل الحلول القائمة المساهمة في ا -6
طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد ××× في المائة[ ]على األقل  42]لحوالي  4242وتوفيرها بحلول عام على الطبيعة، 

ضات الصارمة في االنبعاثات، الكربون[ لجهود التخفيف الالزمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مع تكميل التخفي
 التنوع البيولوجي واألمن الغذائي. ىوتجنب اآلثار السلبية عل

 تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام وتقاسم المنافع )ب(
، بما في ذلك تعزيز التغذية، 4242منافع بحلول عام  قدمتعزيز االستخدام المستدام لألنواع البرية الذي ي -7

وخفض الصراع بين  ،مليون[ نسمة، وخصوصا ألكثر الناس ضعفا]× لما ال يقل عن من الغذائي وسبل العيش واأل
 في المائة[.]× البشر واألحياء البرية بنسبة 

الحفاظ على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتعزيزه في النظم اإليكولوجية الزراعية والمدارة األخرى  -8
واالستدامة والقدرة على صمود مثل هذه النظم، مع خفض الفجوات في اإلنتاجية ذات الصلة بما ال  لدعم اإلنتاجية،

 .4242في المائة[ بحلول عام  52يقل عن ]

                                                      
طار والتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية والعالمية ويتم استعراضها على نحو دوري. دافا/مؤشرات وطنية تتوافق مع اإلستضع البلدان أه 13

 لتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف.لت عن مؤشرات ( المزيد من المعلوماCBD/WG2020/2/3/Add.1؛ انظر 4وسيوفر إطار الرصد )التذييل 
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، تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة التي تسهم في توفير المياه النقية لما ال يقل عن 4242بحلول عام  -2
 مليون[ نسمة.]××× 

، تعزيز المنافع من المساحات الخضراء لغرض الصحة والرفاه، وخصوصا لسكان المدن، 4242م بحلول عا -12
 في المائة[ على األقل. 122مع زيادة نسبة الناس الذين يصلون إلى مثل هذه المساحات بنسبة ]

ا على نحو عادل هضمان أن المنافع من استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها يتم تقاسم -11
 .4242بحلول عام  زيادة في المنافع]×[ ومنصف، مما يؤدي إلى 

 الدوات والحلول للتنفيذ والتعميم )ج(

، 4242األكثر ضررا للتنوع البيولوجي، مع ضمان بحلول عام التي تكون إصالح الحوافز، إزالة اإلعانات  -14
 والتنظيمية العامة والخاصة تكون إما إيجابية أو محايدة للتنوع البيولوجي.أن الحوافز، بما فيها الحوافز االقتصادية 

دمج قيم التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني والمحلي، وعمليات التنمية، واستراتيجيات وحسابات الحد من  -14
البيئي األثر  اتييمأن قيم التنوع البيولوجي تعمم عبر جميع القطاعات وأن تق 4242الفقر، مع ضمان بحلول عام 

 االستراتيجي الشامل للتنوع البيولوجي وتقييمات األثر البيئي تطبق على نحو شامل.
إصالح القطاعات االقتصادية نحو الممارسات المستدامة، بما في ذلك مع سالسل اإلمدادات الوطنية وعبر  -12

ألقل، في اآلثار السلبية على التنوع في المائة[ على ا 52، تحقيق خفض بنسبة ]4242الوطنية، وبحلول عام 
 .البيولوجي

تزيد الموارد من جميع المصادر، بما في ذلك بناء القدرات، من أجل تنفيذ اإلطار حتى تكون الموارد،  -15
 14مع طموح أهداف اإلطار. تتناسبفي المائة[ و ]× قد زادت بنسبة  4242بحلول عام 

لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا األحيائية  4242بحلول عام  وضع وتنفيذ التدابير في جميع البلدان -16
 على التنوع البيولوجي.

وسبل العيش المستدامة، مع مراعاة المستدام يتخذ الناس في كل مكان خطوات قابلة للقياس نحو االستهالك  -17
يات عادلة ومستدامة لالستهالك بحلول عام الظروف الثقافية واالجتماعية االقتصادية الفردية والوطنية، وتحقيق مستو 

4242. 
تعزيز التعليم وتوليد المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتبادلها واستخدامها، وفي حالة المعارف التقليدية  -18

واإلبتكارات والممارسات للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة والمسبقة عن علم، مع ضمان، 
، أن جميع صناع القرار يمكنهم الوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة من أجل اإلدارة الفعالة 4242لول عام بح

 للتنوع البيولوجي.
تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والبنات وكذلك الشباب، في  -12

، المشاركة المنصفة 4242البيولوجي واستخدامه المستدام، مع ضمان، بحلول عام صنع القرار المتعلق بحفظ التنوع 
 والحقوق في الموارد ذات الصلة.

طالق قيم المسدعم الرؤى المتنوعة لنوعية ج -42 مقاييس  ،4242، بحلول عام ولية، لتفعيلؤ يدة للحياة وا 
 اجتماعية جديدة لالستدامة.

                                                      
ها الهيئة الفرعية للتنفيذ عتمدات تتوصيأي  أوال يصدر هذا الهدف حكما مسبقا على نتائج المشاورات المواضيعية بشأن حشد الموارد وبناء القدرات  14

 في اجتماعها الثالث.
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 آليات دعم التنفيذ -هاء 

نفيذ الفعال لإلطار تنفيذ آليات دعم تتوافق مع الطموح المنصوص عليه في غايات وأهداف اإلطار ومع يتطلب الت -14
 :التغييرات التحويلية المطلوبة للوصول إليها. وتشمل هذه ما يلي

ينبغي أن يكون حجم الموارد المتوافرة لتنفيذ اإلطار كافيا. ويتطلب ذلك زيادة في الموارد من جميع  )أ(
 ر؛المصاد

 15؛القطريةبناء القدرات، وخاصة بناء القدرات المحددة وطنيا و/أو  )ب(
 رصد واستعراض اإلطار؛و يعتبر توليد المعلومات العلمية والمعارف وتبادلها مهما للتنفيذ الفعال،  )ج(
 التعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا واالبتكارات ذات الصلة بتنفيذ اإلطار. )د(

 الظروف التمكينية -واو 

تنفيذ اإلطار. وباإلضافة إلى ذلك، ستسهم اإلجراءات  سهلإن النظر المناسب في مجموعة من الظروف التمكينية سي -12
 :الفعالة بشأن هذه الظروف التمكينية في تحقيق أهداف مجتمعية أخرى. وهذه الظروف التمكينية هي

 عتراف بحقوقها في تنفيذ اإلطار؛مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واال )أ(
طات والشباب، والمجتمع المدني، والسلمشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك النساء،  )ب(

 المحلية ودون الوطنية، والقطاع الخاص، والمؤسسات األكاديمية والعلمية؛
 للمنظور الجنساني؛هج المراعية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والنُ  )ج(
 االعتراف باإلنصاف بين األجيال؛ )د(
 األخرى ذات الصلة؛والعمليات التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  هأوج (ھ)

 شراكات لزيادة األنشطة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية؛ )و(
 فعالية السياسات لتنفيذ اإلطار؛جامعة ومتكاملة لضمان اتساق و وضع حوكمة  )ز(
 اإلرادة السياسية المناسبة واعتراف أعلى مستويات الحكومة بالحاجة الفورية لوقف فقدان التنوع البيولوجي. )ح(

والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل  4242المستدامة لعام  ةومن شأن تنفيذ خطة التنمي -15
، فضال عن ةلاعليم ذي النوعية الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والحد من عدم المساواة، والسالم والعداألهداف المتعلقة بالت

اإلنتاج واالستهالك المستدامين، أن يساعد على تهيئة الظروف التمكينية لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
4242. 

16المسؤولية والشفافية -زاي 
 

على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  رصد واستعراض تنفيذه واإلبالغ عن تنفيذهاإلطار على تدابير ليحتوي  -16
 :وهذه عناصر ضرورية لإلطار وتشمل ما يلي

                                                      
 (.12/42أحد اآلليات الرئيسية لتقديم هذا الدعم )المقرر  4242ا بعد عام ملسيكون اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات  15

سيتم مناقشتها خالل المشاورة  4242المسائل المتعلقة بالتنفيذ الشفاف، والرصد واإلبالغ واالستعراض لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  16
 اجتماعها الثالث. وسيتم تحديث هذا القسم من اإلطار ألخذ نتائج تلك العمليات في االعتبار.المواضيعية وبواسطة الهيئة الفرعية للتنفيذ في 
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إظهار اإلطار في عمليات التخطيط ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  )أ(
 البيولوجي؛

بالغ الدوري، بما في ذلك من خالل استخدام المؤشرات المحددة، بواسطة الحكومات، واالتفاقات البيئية اإل )ب(
المتعددة األطراف والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمجتمع المدني والقطاع 

 ات المحققة، والتحديات المواجهة؛الخاص عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ اإلطار، والنجاح
استعراضات وتقييمات دورية، بما في ذلك عن طريق استخدام إطار الرصد، للتقدم المحرز في التنفيذ  )ج(

 والنجاحات المحققة والتحديات المواجهة؛
17.آليات إضافية للمسؤولية والشفافية )د(

 

 التواصل والتوعية واالستيعاب -حاء 

في  بأكملهالجهات الفاعلة في زيادة التوعية باإلطار وبالحاجة إلى مشاركة المجتمع  كل اعدأن تسهناك حاجة إلى  -17
تنفيذه. ويتضمن ذلك الحاجة إلى األنشطة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية والحاجة إلى تنفيذ اإلطار 

18.بطريقة تكون داعمة للعمليات واالستراتيجيات الدولية األخرى ذات الصلة
 

 19نالتذييال 

 .4242عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار المشروع : مشروع األطر األولية لرصد غايات 1التذييل 
 .4242اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مشروع : مشروع األطر األولية لرصد أهداف 4التذييل 

  

                                                      
الهيئة يمكن أن يتم دعم اإلطار بواسطة آليات إضافية للمسؤولية والشفافية تقوم بتتبع تنفيذه من خالل مقررات مؤتمر األطراف. ويمكن أن توفر  17

 رشادات عن هذه اآلليات استجابة لتكليفات من مؤتمر األطراف.لثالث إاالفرعية للتنفيذ في اجتماعها 

. وفي المقرر ةابتكاريباستراتيجية اتصال وتوعية متناسقة وشاملة و بواسطة  4242سيتم دعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  18
نحو  ركيزةك 4242ينبغي أن يصاحبه مهمة ملحمة ومحفزة لعام  4242بعد عام ، قرر مؤتمر األطراف أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 12/42

 .ةابتكارياستراتيجية اتصال متناسقة وشاملة و دعمها ت"للحياة في انسجام مع الطبيعة"، التي س 4252مهمة عام 
 .CBD/WG2020/2/3/Add.1انظر  19
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 المرفق الثاني
 20عناصر لمشروع مقرر لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر الطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

أن يوصي  4242مل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام قد يرغب الفريق العا
 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف،
 ،4242الذي يحدد العملية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  12/42مقرره  إذ يشير إلى

ذ يشدد على  الحاجة إلى معالجة األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي بطريقة متوازنة ومتكاملة، وا 
ذ يعرب عن إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ومات والمنظمات التي قدمت دعما ماليا وعينيا كامتنانه للح وا 

 ،4242بعد عام 
ذ يساوره القلق على رفاه اإلنسان وتوقعات من تهديدات بشأن الفقدان المستمر للتنوع البيولوجي وما يفرضه ذلك  وا 

 األهداف الثالثة لالتفاقية، لبلوغو  4242تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر 4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي ل يعتمد -1

للتنوع البيولوجي وتحقيق  4252الحالي كإطار عالمي للعمل بواسطة جميع األطراف وأصحاب المصلحة لتحقيق رؤية عام 
 األهداف الثالثة لالتفاقية؛

 لرصد لتتبع التقدم المحرز نحو غاياته وأهدافه؛ني لإلطار الذي يحتوي على إطاره لتقالمرفق ال يعتمد -4

21/..؛15على النحو الوارد تفصيله في المقرر غ المعزز واالستعراض والشفافية ]آلية لإلبال ينشئ -4
 

االتفاقية بما يتماشى مع هذا المقرر وكذلك  بموجببأن الغرض من اإلطار يتمثل في تنفيذه  يحيط علما -2
 المقررات التالية:

 الموارد؛ حشد/.. بشأن 15المقرر  )أ(

 /.. بشأن بناء القدرات؛15المقرر  )ب(
 /... بشأن النهج االستراتيجي طويل األجل للتعميم؛15المقرر  )ج(
االتساق والتجانس بالحكومات األخرى وجميع أصحاب المصلحة إلى تنفيذ اإلطار  ويدعواألطراف  يحث -5

 ، مع مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية والقدرات الوطنية؛صلةاألخرى ذات المع االتفاقية وااللتزامات الدولية 

 :األطراف على يحث -6

إقليمية لكل من األهداف العالمية في اإلطار أهداف أو التزامات إعداد أهداف وطنية، وحسب االقتضاء،  )أ(
هداف العالمية، مع مراعاة األولويات الوطنية العالمية لتحقيق األالجماعية التي ينبغي إعدادها بهدف المساهمة في الجهود 

من االتفاقية،  42والظروف والقدرات الوطنية وكذلك، في حالة البلدان النامية، الموارد المقدمة من البلدان المتقدمة عمال للمادة 
بالغ األمينة التنفيذية بذلك في موعد أقصاه ]أبريل/نيسان   [؛4241وا 

                                                      
 .4242ن أيضا مقررات تتعلق باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و سيعتمدمن المتوقع أيضا أن األطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا  20

 ستقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ بإعداده في اجتماعها الثالث. 21
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اإلطار مع ط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، بما يتماشي تحديث االستراتيجيات وخط )ب(
/...[، مع إدراج األهداف أو االلتزامات الوطنية، واعتمادها 15[ ]والمعتمدة في المقرر عاشرواإلرشادات ]الواردة في المرفق ال

 للحكومة ككل؛ اتكأدوات للسياس
التزاماتها الوطنية واستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، رصد واستعراض تنفيذ أهدافها أو  )ج(

بالغ مؤتمر األطراف من خالل تقاريرها الوطنية وأية وسائل أخرى  مع استخدام مجموعة المؤشرات التي أعدت لإلطار، وا 
 يقررها مؤتمر األطراف؛

لصلة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع تعديل أهدافها أو التزاماتها الوطنية واإلجراءات ذات ا )د(
 في ضوء التقييم العالمي المنتظم للتقدم المحرز؛، حسب الضرورةالبيولوجي 

على دور مؤتمر األطراف في اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض، ويقرر أن مؤتمر  يعيد التأكيد -7
ية، سيستعرض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما األطراف، في كل اجتماع من اجتماعاته المستقبل

 .، وتبادل الخبرات ذات الصلة بالتنفيذ وتقديم إرشادات بشأن الوسائل لمعالجة العقبات المواجهة4242بعد عام 
 

__________ 
 


