
 

 

 إلطار العالمي األعمال التحضيرية ل
 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تحديث للمسودة األولية 
 مذكرة من الرئيسين المشاركين

 معلومات أساسية -أوال

وأنشأ  ،0202إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعدادعملية  ،41/41في المقرر  ،حدد مؤتمر األطراف -1
 هرئيسيلدعم هذه العملية وعين  0202الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ،ة بمواصلةالتنفيذي ةمينفي اجتماعه األول من الرئيسين المشاركين واأل ،طلب الفريق العامل ،في وقت الحق. و المشاركين
عداد الوثائق ،NP-3/15و CP-9/7و 41/41العملية التحضيرية وفقًا للمقررات  ،إشراف المكتبتحت  نص بما في ذلك  ،وا 

0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي إلطار ل ةاألولي مسودةال
لينظر فيه الفريق العامل في اجتماعه الثاني. واستجابة  1

لينظر فيها الفريق العامل في اجتماعه  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي إلطار لمسودة أولية  تصدر  ،لهذه الطلبات
 (.CBD/WG2020/2/3الثاني )

 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يةنظر الفريق العامل في اجتماعه الثاني في المسودة األولو  -2
اإلطار التي  مسودةوثيقة لتحديث عناصر  ،إشراف المكتبتحت  ،ة إعدادالتنفيذي ةوطلب من الرئيسين المشاركين واألمين

تاحته قبل  421،3-0242الواردة استجابة لإلخطار  والتقديماتنتائج االجتماع لمرفق المع مراعاة  2،استعرضها الفريق العامل وا 
 ستة أسابيع على األقل من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية في المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.

لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  يةيحتوي مرفق هذه الوثيقة على تحديث للمسودة األول ،أعالهالوارد وعماًل بالطلب  -3
إلخطار استجابة لالواردة  التقديماتأخذ في االعتبار نتائج االجتماع الثاني للفريق العامل وكذلك الذي ي 0202لما بعد عام 

خالل  Add.1و CBD/WG2020/2/3ونص القرار الوارد في الوثيقتين  الرصدأطر  ونظرا لعدم استعراضالمذكور أعاله. 
لمراعاة نتائج االجتماع  المسودة هتحديث هذمواصلة تم تسو الوثيقة. هذه في  إدراجهافلم يتم  ،االجتماع الثاني للفريق العامل

لتنفيذ وكذلك المشورة لالرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية 
                                                      

1
، في انتظار قرار بشأن االسم كحافظة مكانفي هذه الوثيقة " 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلُيستخدم مصطلح " 

كحافظة طار" في جميع أنحا  النص اإلمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. وبالمثل، يتم استخدام كلمة " يصدرهالنهائي لإلطار 
 .مكان

2
 .CBD/WG2020/REC/2/1انظر  
 

 .https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-108الموقع التالي:  على ةالوارد التقديماتيمكن االطالع على 3
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صدارها  الناتجة عن االجتماع الثالث للفريق  من انعقادتة أسابيع سقبل  ،بوصفها المسودة األوليةالمشاورات المواضيعية وا 
 العامل.
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 المرفق
 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مقدمة -أوال

 معلومات أساسية -ألف

المبذولة . وعلى الرغم من الجهود كوكبسالمة الو  البشر، أساسي لرفاه يقدمهاالتي  منافعالتنوع البيولوجي، والإن  -1
، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحا  العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو يزداد سو ا في ظل حاليا

0202 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يستندالمعتاد. و كسيناريوهات العمل 
لى الخطة االستراتيجية للتنوع إ 4

نفيذ إجرا ات واسعة النطاق إلحداث تحول في عالقة المجتمع بالتنوع خطة طموحة لت يحددو  0202-0244البيولوجي 
 .0202بحلول عام  مع الطبيعة انسجامالعيش في  المتمثلة فيالرؤية المشتركة تحقيق البيولوجي ولضمان 

 الغرض -باء

المجتمع، بما في ذلك عناصر الحكومات وجميع  من جانبوالتحويلية  الفوريةيهدف اإلطار إلى تحفيز اإلجرا ات  -2
 وغاياته مهمتهو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشركات، لتحقيق النتائج التي حددها في رؤيته 

لمساهمة في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات والعمليات والصكوك المتعددة األطراف األخرى ذات ا، وبالتالي وأهدافه
 لتنوع البيولوجي.الصلة با

على المستويات دون الوطنية  بإجرا ات داعمةمن خالل أنشطة على المستوى الوطني،  أساساوسيتم تنفيذ اإلطار  -3
التآزر والتنسيق مع العمليات ذات الصلة. ويوفر إطارا عالميا موجها نحو أوجه إلى تعزيز اإلطار واإلقليمية والعالمية. ويهدف 

، وحسب االقتضا ، تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع اإلقليميةو  الغايات الوطنيةو  األهداف لوضعالنتائج 
 لتقدم على المستوى العالمي.ل المنتظمين ستعراض، ولتيسير الرصد واالهاالبيولوجي لتحقيق

دم نحو أهداف التنمية . وفي الوقت نفسه، سيساعد التق0242وسيسهم اإلطار في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  -4
 الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار. تهيئة فيالمستدامة 

 نظرية التغيير -جيم

العالمي  المستوىي العاجل على ات( التي تقر بأن العمل السياس4نظرية التغيير )انظر الشكل  إلىاإلطار  يستند -5
واإلقليمي والوطني مطلوب لتغيير النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى تفاقم فقدان 

الطبيعية في السنوات  اإليكولوجيةاستعادة النظم تتيح ( و 0242التنوع البيولوجي في السنوات العشر القادمة )بحلول عام 
مع  انسجاملتحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في "العيش في  0202تحسينات صافية بحلول عام تحقيق  العشرين التالية، مع
والمجتمع ضروري إلجرا  التغييرات المطلوبة بأكملها لحكومة اأن اتباع نهج اإلطار ". كما يفترض 0202الطبيعة بحلول عام 

الحكومات والمجتمعات  على. وعلى هذا النحو، 0202ؤية عام ر على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو تحقيق 
بتكلفة عدم اتخاذ أي  أن تعترفقيمة الطبيعة و  أن تستوعب، و الموارد األخرىتحدد األولويات وتخصص الموارد المالية و  أن

 إجرا .

دوات وحلول للتنفيذ وضع أ في اإلطار أن يتم اتخاذ إجرا ات تحويلية من أجل )أ(الواردة وتفترض نظرية التغيير  -6
ضمان استخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام من  التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( خفض والتعميم، )ب(

                                                      
4
، في انتظار قرار بشأن االسم النهائي لإلطار كحافظة مكان" 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلُيستخدم مصطلح " 

 .كحافظة مكانطار" في جميع أنحا  النص اإلمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. وبالمثل، يتم استخدام كلمة " يصدره
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لتنفيذ، بما في كافية لوسائل  (0الظروف التمكينية، ) (4هذه اإلجرا ات من خالل )يتم دعم أجل تلبية احتياجات الناس وأن 
من أن يتم رصد التقدم بطريقة شفافة وخاضعة للمسا لة النظرية أيضا فترض وتالمالية والقدرات والتكنولوجيا. ذلك الموارد 

لعام  تنوع البيولوجيالرؤية  الالزم إلنجاز الطريق، على 0242العالم، بحلول عام يسير كافية لضمان أن  تقييمعمليات  خالل
0202. 

مناسب بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والشباب، بشكل إلطار بالحاجة إلى االعتراف في انظرية التغيير  وتقر -7
هج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ هذا اإلطار. والنُ 

سيتم بالشراكة مع العديد من المنظمات على المستويات العالمية  لى االعتراف بأن تنفيذهاتستند النظرية إوعالوة على ذلك، 
باتباع نهج قائم على الحقوق واالعتراف بمبدأ  النظرية لنجاح. وسيتم تنفيذمن أجل ابنا  زخم يجاد وسائل لوالوطنية والمحلية إل
 المساواة بين األجيال.

أخذ في االعتبار االستراتيجيات ت. كما 0242امة لعام وداعمة لخطة التنمية المستد تكميليةنظرية التغيير تعتبر و  -8
المتعددة األطراف األخرى، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات  البيئيةطويلة األجل لالتفاقات واألهداف 

 من جميع االتفاقات للكوكب والناس. منافعريو، لضمان التآزر في تحقيق ال

 

 اإلطارالخاصة بتغيير النظرية  -1الشكل 
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 إطار العمل -ثانيا

 0202 عام رؤية -ألف

مع الطبيعة حيث: "يتم تقييم التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته  انسجامعالم يعيش في  فيرؤية اإلطار تتمثل  -9
، وتقديم المنافع األساسية لجميع الناس كوكب سليم، والحفاظ على ةواستخدامه بحكمة، والحفاظ على خدمات النظم اإليكولوجي

 ".0202بحلول عام 

 0202 عام ياتغا -باء

 األربع هي: والغايات 5للتنوع البيولوجي. 0202تتعلق برؤية عام  0202طويلة األجل لعام  غاياتإلطار أربع يشمل ا -11

 سالمة[ لدعم في المائة X] ال تقل عنزيادة مساحة وترابط وسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية بنسبة  )أ(
 [ والحفاظ على التنوع الجيني؛في المائة Xبنسبة ]باالنقراض تقليل عدد األنواع المهددة و  وقدرتها على الصمودجميع األنواع 

أو الحفاظ عليها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام  المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناستقييم  )ب(
 التنمية العالمية لصالح جميع الناس؛ طةخالمستدام لدعم 

 ن استخدام الموارد الجينية بشكل عادل ومنصف؛الناشئة عتقاسم المنافع  )ج(

 في اإلطار.الواردة وسائل التنفيذ لتحقيق جميع الغايات واألهداف توافر  )د(

 0202مهمة عام  -جيم

 :فيما يليلهذا اإلطار  0242مهمة عام تتمثل  -11

6عاجلة عبر المجتمع لوضع التنوع البيولوجي على طريق االنتعاش لصالح الكوكب والناس.اتخاذ إجرا ات 
 

 0202 المراحل الرئيسية لعام -دال

 :0242في عام  0202 غاياتلتقييم التقدم المحرز نحو أهداف رئيسية  مراحليحتوي اإلطار على ثماني 

 لفأ الغاية

 [.في المائة 0وسالمة النظم الطبيعية بنسبة ال تقل عن ] ترابطمساحة و  زيادة 4-ألف

 [.في المائة X] بنسبةوفرة األنواع في المتوسط  وزيادة[ في المائة X] بنسبةباالنقراض عدد األنواع المهددة انخفاض  0-ألف

                                                      
5
 CBD/SBSTTA/24/3. )انظر الغاياتلمكونات  المراحل الرئيسيةاألساس و  خطوط عنمزيدا من المعلومات  الرصديوفر إطار  
 (.CBD/SBSTTA/24/3/Add.1و
6
التنوع التي يواجهها زمة للتصدي لأل"اتخاذ إجرا ات عاجلة" الحاجة إلى اتخاذ إجرا ات في هذا العقد  عبارة عكست، 0242في مهمة عام  

جة إلى اتخاذ اإلجرا ات من قبل جميع أصحاب المصلحة، والتعميم عبر قطاعات المجتمع "عبر المجتمع" الحاعبارة عكس وتالبيولوجي. 
والحاجة إلى عمل منسق  اإلجرا اتموجه نحو و عني الحاجة إلى نهج إيجابي ت" نعاش"وضع الطبيعة على طريق اإل وعبارةواالقتصاد. 

بيت معدل فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الحماية واالستعادة مع أيضا الحاجة إلى تث تعني. كما المسائلواستراتيجي عبر مجموعة من 
"لصالح وتسلط عبارة . 0242واألنواع والتنوع الجيني غير ممكن بحلول عام  اإليكولوجيةاالعتراف أيضا بأن الوقف التام لفقدان النظم 

ارتباطا وثيقا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  تقيمو الناس والكوكب" الضو  على عناصر المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس، 
 0242يوضح الموعد النهائي لعام و وأهداف التنمية المستدامة مع االعتراف أيضا باألهمية الجوهرية والوجودية للتنوع البيولوجي.  0242

مع الطبيعة" وتعزز الحاجة إلى  انسجام"العيش في المتمثلة في  0202على الطريق نحو رؤية عام  مرحلة رئيسية تمثلأن هذه المهمة 
 .هذا العقد خاللاتخاذ إجرا ات عاجلة 
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 اءب الغاية

إلى مياه الشرب المأمونة والقدرة على الصمود في تسهم الطبيعة في النظم الغذائية المستدامة واألمن الغذائي، والوصول  4-با 
 [ مليون شخص.في المائة Xمواجهة الكوارث الطبيعية لما ال يقل عن ]

في الحسابات القومية،  ةيتم تقييم الطبيعة من خالل االستثمارات الخضرا ، وتقييم خدمات النظم اإليكولوجي 0-با 
 واإلفصاحات المالية للقطاعين العام والخاص.

 يمج الغاية

 إنشا  آليات الحصول وتقاسم المنافع في جميع البلدان. 4-جيم

 [.في المائة Xالمشتركة بنسبة ] منافعالزيادة  0-جيم

 الد الغاية

 .بهالتزام االو  0242إلى  0202، تحديد وسائل تنفيذ اإلطار للفترة من 0200بحلول عام  4-دال

 .بها أو االلتزام 0212إلى  0242اإلطار للفترة من ، تحديد وسائل تنفيذ 0242بحلول عام  0-دال

 0202أهداف العمل لعام  -هاء

عام المراحل الرئيسية ل، في تحقيق ُأنجزت، إذا ستستهم، و 0242لعام  موجها نحو اإلجرا اتهدفا  02إلطار يشمل ا -12
 منسجمى بلوغ هذه األهداف بشكل متسق و . وينبغي تنفيذ اإلجرا ات الرامية إل0202الموجهة نحو النتائج لعام  والغايات 0242

ها وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية يمع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول
7الوطنية.

 

 التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي خفض )أ(

ر على الصعيد العالمي للتخطيط المكاني ا[ من مناطق اليابسة والبحفي المائة 02، تخضع ]0242بحلول عام  -4الهدف 
في  Xاالحتفاظ بمعظم المناطق القائمة السليمة والبرية، والسماح باستعادة ]و ر، ا/البحيضاتغير استخدام األر  الذي يتناول

 فيما بينها. والترابطمتدهورة الوالبرية لمياه العذبة والبحرية لالطبيعية  اإليكولوجيةالنظم [ من المائة

في المائة من الكوكب مع التركيز على المناطق ذات األهمية  42 ما ال يقل عن، حماية وحفظ 0242بحلول عام  -0الهدف 
 القائمة علىمن خالل نظام متصل جيدا وفعال للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  الخاصة للتنوع البيولوجي

 .المنطقة
إجرا ات اإلدارة النشطة لتمكين األنواع البرية من الحيوانات والنباتات من استعادة اتخاذ ، ضمان 0242بحلول عام  -4لهدف ا

 [.في المائة Xوالحياة البرية بنسبة ] البشروحفظها، والحد من الصراع بين حالتها 

 ،الحيوانات والنباتات واالتجار بها واستخدامها قانونيا، ضمان أن يكون حصاد األنواع البرية من 0242بحلول عام  -1الهدف 
 .ةعلى مستويات مستدامة وآمن

                                                      
7
. االتقدم المحرز نحو األهداف الوطنية والعالمية دوري استعراضمع هذا اإلطار، وسيتم  تتوا مستضع البلدان أهدافا/مؤشرات وطنية  
معلومات عن مؤشرات التقدم نحو المزيد من ال( CBD/SBSTTA/24/3/Add.1و CBD/SBSTTA/24/3لرصد )انظر ليوفر إطار و 

 األهداف.
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 02وتحقيق خفض بنسبة ] ،مراقبتهامكن ي، وحيثما ، إدارة مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية0242بحلول عام  -0الهدف 
لقضا  على آثارها أو يها من أجل اأو القضا  علغازية [ في معدل اإلدخاالت الجديدة، ومراقبة األنواع الغريبة الفي المائة

 [ على األقل من المواقع ذات األولوية.في المائة 02تقليلها، بما في ذلك في ]

في  Xالمغذيات الزائدة ]بنسبة  الحد من، الحد من التلوث من جميع المصادر، بما في ذلك 0242بحلول عام  -6الهدف 
[ إلى مستويات غير ضارة بالتنوع في المائة X[، والنفايات البالستيكية ]بنسبة في المائة Xبنسبة [، والمبيدات الحيوية ]المائة

 .البشرالبيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة 

، زيادة المساهمات في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث من الحلول القائمة 0242بحلول عام  -7الهدف 
وتقليل أي آثار سلبية على التنوع  القدرة على الصمودما يضمن بهج القائمة على النظم اإليكولوجية، والنُ  على الطبيعة
 البيولوجي.

 تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام وتقاسم المنافع )ب(

ال و ، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة والرفاه، للناس، منافع، ضمان ال0242بحلول عام  -1الهدف 
 سيما للفئات األكثر ضعفا من خالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية من الحيوانات والنباتات.

كولوجية الزراعية في النظم اإليعلى الصمود التنوع البيولوجي  قدرة، دعم إنتاجية واستدامة و 0242بحلول عام  -2الهدف 
ما يقلل فجوات اإلنتاجية بوغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة من خالل الحفظ واالستخدام المستدام لهذه النظم اإليكولوجية، 

 [ على األقل.في المائة 02بنسبة ]

في تنظيم جودة الهوا ،  ةالحلول القائمة على الطبيعة ونهج النظم اإليكولوجي أن تسهم، ضمان 0242بحلول عام  -42الهدف 
 .مليون[ شخص XXX] لما ال يقل عنوكمية المياه  جودةواألخطار واألحداث المتطرفة و 

 البشرصحة من أجل الخضرا /الزرقا   األماكنن التنوع البيولوجي و الناشئة ع منافع، زيادة ال0242بحلول عام  -44الهدف 
ال سيما و [، في المائة 422يمكنهم الوصول إلى هذه األماكن بنسبة ال تقل عن ]، بما في ذلك نسبة األشخاص الذين مهيتورفاه

 لسكان الحضر.

من  المستدام هواستخداملتنوع البيولوجي ا[ المنافع المتقاسمة من أجل حفظ X] بمقدار ، زيادة0242بحلول عام  -40الهدف 
لمنافع الناشئة عن لتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف خالل ضمان الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المر 

 .هااستخدام

 أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم )ج(

، دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والتخطيط وعمليات التنمية واستراتيجيات الحد 0242بحلول عام  -44الهدف 
دماجها في تقييمات  عبرتعميم قيم التنوع البيولوجي  منبما يضمن الفقر والحسابات على جميع المستويات،  جميع القطاعات وا 

 .البيئية اآلثار

التنوع  التي يتعرض لهااآلثار السلبية  في[ على األقل في المائة 02، تحقيق خفض بنسبة ]0242بحلول عام  -41الهدف 
 .اإلمدادالبيولوجي من خالل ضمان استدامة ممارسات اإلنتاج وسالسل 

قيمة ، القضا  على أنماط االستهالك غير المستدامة، وضمان أن يفهم الناس في كل مكان 0242بحلول عام  -40الهدف 
، مع مراعاة الظروف 0202، وبالتالي اتخاذ خيارات مسؤولة تتناسب مع رؤية التنوع البيولوجي لعام هاويقدرون التنوع البيولوجي

 فردية والوطنية.الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ال
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، وضع وتنفيذ تدابير لمنع اآلثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي 0242بحلول عام  -46الهدف  
 [.X] بمقدار ، والحد من هذه اآلثارمراقبتهاأو  تهاإدار أو  البشروصحة 

أو إصالحها أو تحديد غرضها وع البيولوجي أو إعادة ، إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتن0242بحلول عام  -47الهدف 
، وضمان أن تكون الحوافز، بما في ذلك الحوافز [X]بمقدار  القضا  عليها، بما في ذلك خفض اإلعانات األكثر ضررا

 لتنوع البيولوجي.على ا إيجابي أو محايدذات أثر االقتصادية والتنظيمية العامة والخاصة، 

[ من جميع المصادر الدولية والمحلية، من خالل في المائة X، زيادة الموارد المالية بنسبة ]0242بحلول عام  -41الهدف 
ضافية وفعالة تتناسب مع طموح غايات  اإلطار وتنفيذ استراتيجية بنا  القدرات ونقل التكنولوجيا وأهداف موارد مالية جديدة وا 

 .0202 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامتنفيذ الالزمة لحتياجات االوالتعاون العلمي لتلبية 

القرار والجمهور من  لصناعمعلومات جيدة، بما في ذلك المعارف التقليدية،  توافر، ضمان 0242بحلول عام  -42الهدف 
 أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي من خالل تعزيز الوعي والتعليم والبحث.

في صنع القرار المتعلق بالتنوع البيولوجي وضمان الحقوق على  المنصفةضمان المشاركة ، 0242بحلول عام  -02الهدف 
 الموارد ذات الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنسا  والفتيات وكذلك الشباب، وفقا للظروف الوطنية.

 آليات دعم التنفيذ -واو

اإلطار ومع  أهدافو ذ تتناسب مع الطموح المحدد في غايات فعال آليات لدعم التنفيعلى نحو إلطار ايتطلب تنفيذ  -13
 :اآلليات التغييرات التحويلية المطلوبة لتحقيقها. وتشمل هذه

الضرورية لتحقيق أهداف االتفاقية ولتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  تعبئة الموارد الكافية )أ(
التعبئة الفعالة للموارد تغييرا تحويليا وشامال ومنصفا عبر االقتصادات والمجتمع. . وتتطلب أهدافهو  وتحقيق غاياته 0202عام 

 :بالغة األهميةالنهج االستراتيجي لتعبئة الموارد من خمسة مكونات  يتألفو 

 الموارد للبلدان النامية؛ تقدمآلية مالية معززة  (4)

 ؛هاتوجيهأو إعادة  الموارد التي تسبب ضررا للتنوع البيولوجي خفض (0)

توليد موارد مالية وغير مالية إضافية من جميع المصادر، بما في ذلك من المصادر الدولية  (4)
 والمحلية ومن القطاعين العام والخاص؛

 تعزيز فعالية وكفا ة استخدام الموارد؛ (1)

 خطط التمويل الوطنية لدعم التنفيذ. (0)

 ، بما في ذلك:لتنفيذ اإلطار بالغة األهمية تنمية القدرات )ب(

و/أو قطرية، وفقا لألولويات  وطنيا التمكين من التنفيذ القائم على األدلة من خالل إجرا ات محددة (4)
 الوطنية؛

تقديم الدعم للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على جميع المستويات، وال سيما في البلدان  (0)
انتقالية، لتنمية القدرات المطلوبة واستخدامها  النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة

دارة التغيير؛  واالحتفاظ بها وللتعلم والتكيف وا 
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بشكل التمكينية لتيسير صياغة السياسات  البيئةبنا  القدرات على المستويات الفردية والتنظيمية و  (4)
وتدابير وطنية  منظ وضعفعال، وتعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، وتنفيذ اإلطار و 

 .واإلبالغللشفافية 

دارتها وتقاسمها )ج(  وصنعمن أجل التخطيط الفعال للتنوع البيولوجي، ووضع السياسات،  توليد المعارف وا 
 القرار، والتنفيذ والشفافية والمسؤولية، بما في ذلك:

لوجي واستخدامه زيادة حماية المعارف التقليدية واالعتراف بمساهماتها في حفظ التنوع البيو  (4)
 المستدام؛

 تعزيز علم التنوع البيولوجي والتعليم والتعلم التنظيمي. (0)

 لتنفيذ اإلطار بما في ذلك: بالغة األهمية التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا واالبتكار )د(

 ق عليها؛شروط متفوفقا لآليات دعم التعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا واالبتكار  (4)

 .البلدان المتقدمةمع دعم التعاون بين البلدان النامية و  (0)

 الظروف التمكينية -زاي

أن العمل الفعال بشأن هذه الظروف التمكينية  ومن شأنتمكينية معينة لتنفيذ اإلطار.  ظروفستكون هناك حاجة إلى  -14
 التمكينية هي: الظروفأهداف مجتمعية أخرى. وهذه  بلوغيسهم في 

 مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واالعتراف بحقوقها في تنفيذ اإلطار؛ )أ(

مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، والمنظمات غير الحكومية، والشباب، والمجتمع المدني،  )ب(
ل نهج المجتمع بأسره ومن األكاديمية والمؤسسات العلمية من خال الهيئاتوالسلطات المحلية ودون الوطنية، والقطاع الخاص، و 

 ؛ةوالتمثيلي ةالشامل متعددة القطاعاتوالأصحاب المصلحة المتعددين منصات خالل 

 وتمكين النسا  والفتيات؛ ةالجنساني لالعتبارات المستجيبةهج المساواة بين الجنسين والنُ  )ج(

والقيم الثقافية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، االعتراف باإلنصاف بين األجيال، بما في ذلك نقل المعرفة واللغة  )د(
 وال سيما من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

المتعددة األطراف ذات الصلة والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة، بما  البيئيةأوجه التآزر بين االتفاقات  )هـ(
مستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، بما في ذلك من خالل ، والصكوك على ال0242في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 

 تعزيز أو إنشا  آليات التعاون؛

 شراكات لالستفادة من األنشطة والبرامج المستدامة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية؛ )و(

 السياسات وفعاليتها لتنفيذ اإلطار؛الحوكمة الشاملة والمتكاملة وُنهج الحكومة بأكملها لضمان اتساق  )ز(

 تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات؛ )ح(

 القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمجتمعات المدنية؛ انخراط )ط(

السالمة واألمن في استخدام التنوع البيولوجي لمنع انتشار األمراض الحيوانية المنشأ وانتشار األنواع الغريبة  )ي(
 زية واالتجار غير المشروع باألحيا  البرية؛الغا

 اإلرادة السياسية واالعتراف على أعلى مستويات الحكومة بالحاجة الملحة لوقف فقدان التنوع البيولوجي؛ )ك(
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المشاركة النشطة للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى واالعتراف باختصاصها  )ل(
 فيذ اإلطار؛وأدوارها المحددة في تن

 النظر في حقوق الطبيعة واالعتراف بها، عند االقتضا . )م(
8المسؤولية والشفافية -اءح

 

الجميع بشكل تنفيذ اإلطار على استخدام نظام شامل للتخطيط واإلبالغ واالستعراض. ويسمح بإبالغ نجاح يعتمد  -15
 في الوقت المناسب في إعداد إطار التنوع البيولوجي العالمي التالي. اإلدخال، و بسرعة شفاف عن التقدم، وتصحيح المسار

مع العمليات األخرى النظام على األطراف واألمانة والكيانات األخرى. ويتماشى الواقع ويقلل هذا النظام العب   -16
تكامل معها عند ق اليحقوأهداف التنمية المستدامة، و  0242 خطةواالتفاقيات متعددة األطراف ذات الصلة، بما في ذلك 

 االقتضا .

ع على غير حكوميةجهات فاعلة  ظمنُ وسُيستكمل النظام ب -17  ظم جديدة أو تكييف النظم القائمة.نُ  وضع، وُيشجَّ

 يشمل نظام التخطيط واإلبالغ واالستعراض للهيئات الحكومية الوطنية العناصر التالية:و  -18

 التخطيط: )أ(

 الوطنية:االستراتيجيات وخطط العمل  (4)

 هي األداة الرئيسية لتحديد االلتزامات الوطنية؛ -أ

 تشمل جميع األهداف واإلجرا ات؛ -ب

لى إطار الرصد استنادا إجميع مؤشرات األدا  ذات الصلة باألهداف المحددة  تتناول -ج
 المرفق بهذا اإلطار؛

 أن تتضمن خطة تمويل؛ ينبغي -د

 ي متفق عليه.تحديثها بسرعة وفقا لجدول زمن ينبغي -ه

 ستكون المؤشرات جز ا مهما من عملية التخطيط واإلبالغ بما في ذلك المؤشرات الرئيسية؛ (0)

 مستمر.بشكل التخطيط المتعلقة بوثائق السيتم تحديث  (4)

 اإلبالغ: )ب(

 التقارير الوطنية: (4)

تيجيات وخطط عن جميع اإلجرا ات المحددة في االسترا معلوماتالتقارير الوطنية ستقدم  -أ
 العمل الوطنية باستخدام المؤشرات المتفق عليها بما في ذلك المؤشرات الرئيسية؛

سيتم إصدار التقارير الوطنية بانتظام وفي الوقت المناسب، وفقا للجدول الزمني المتفق  -ب
 عليه.

 التقارير العالمية: (0)

                                                      
 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ةالتنفيذ والرصد واإلبالغ واالستعراض الشفافعمليات المتعلقة ب المسائلستتم مناقشة  8

 ديث هذا القسم من إطار العمل لمراعاة نتائج تلك العمليات.سيتم تحو أثنا  اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث. 
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 عالمي:التقييم ال -أ

 ؛العالميعلى الصعيد  لمعلومات اإلحصائيةاتجميع  -4

 بشكل متكرر وفقا لجداول زمنية متفق عليها. ُيجرى -0

 جدول زمني لإلبالغ تستخدمه باستمرار جميع المؤسسات المعنية؛ (4)

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة سيتم استعراض عمليات التقييم العالمية، بما في ذلك  (1)
خدمات التنوع البيولوجي و كومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال المنبر الحالتقييم الذي يجريه و 

 الكفا ة والتكامل وحسن التوقيت.تحقيق النظم اإليكولوجية من أجل 

 :االستعراض )ج(

تحليل عالمي للتقدم المحرز في العناصر الموضوعية/العددية لألهداف والتقدم المحرز نحو  (4)
 ؛الغاياتو  المراحل الرئيسية

]منتديات مفتوحة العضوية[ الستعراض التنفيذ الوطني وتبادل الدروس المستفادة وأفضل  (0)
 الممارسات؛

الوطني من قبل خبرا  بما في ذلك من على الصعيد تنفيذ لالطوعي لالمتعمق استعراض النظرا   (4)
 األطراف األخرى.

 واالستيعاب التوعيةو  التواصل -طاء

 به توعيتهمو  0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بشأن اأصحاب المصلحة  التواصل معيعد  -19
 للتنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق: ةضروريله مسائل واستيعابهم 

التي ذات الصلة بما في ذلك المعارف والقيم والنهج  هاوتقدير  بها والوعيزيادة فهم قيم التنوع البيولوجي  )أ(
 والمجتمعات المحلية؛تستخدمها الشعوب األصلية 

 0202غايات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و أهداف وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود  رفع )ب(
 والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛

والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني لتبادل المعلومات  المنصاتتعزيز أو تطوير  )ج(
 النجاحات والدروس المستفادة والخبرات في العمل من أجل التنوع البيولوجي. عن
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