
 

 
 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني

 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 الرابعاالجتماع 
 1211يونيه/حزيران  12-12نيروبي، 

 األعمال من جدول 4البند 
 

 4-41و 41و 41و 41و 41و 41األهداف  – 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 00و 04و 02و 0-41و

 مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين
 

 51الهدف 

زيادة كبيرة في عدد أو نسبة[ المؤسسات التجارية والمالية ]، ال لاتخاذ تدابير قانونية أو إدارية أو سياساتية ]لضمان أن جميع[ ]
 :[من أجلسيما تلك[ ]التي لها تأثيرات كبيرة على التنوع البيولوجي،[ ]والشركات الكبيرة وعبر الوطنية[ ]، 

ثارها آ]من خالل المتطلبات اإللزامية[ الرصد المنتظم والتقييم واإلفصاح بشكل كامل وشفاف عن ]تبعياتها و[  (أ)
 على التنوع البيولوجي ]على امتداد عملياتها، وسالسل التوريد والقيمة والحوافظ[؛

 ]توفير المعلومات الالزمة للمستهلكين لتمكين الجمهور من اتخاذ خيارات استهالك مسؤولة[؛ (ب)

 الحصول وتقاسم المنافع؛[ بشأن]االمتثال واإلبالغ  (ج)

، والمسؤولية والجبر فرض جزاءات]، بما في ذلك من خالل ]تحمل المسؤولية القانونية عن المخالفات[  (د)
 تضارب المصالح؛[ والتطرق لحاالتالتعويضي عن الضرر 

 على الحقوق[ ]، بما في ذلك حقوق اإلنسان وحقوق أمنا األرض.[اتباع نهج قائم ] (ه)

قليل المخاطر يادة التأثيرات اإليجابية، وتمن أجل الحد ]بشكل كبير[ ]بمقدار النصف[ من اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي، وز 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية والمؤسسات المالية، و]التحرك نحو أنماط اإلنتاج المستدامة[ ]تعزيز االقتصاد 

 إلى جنب مع اللوائح الحكومية.[ ا  مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى، جنبيتسق ويتواءم الدائري[ ]، بما 

 51الهدف 

ضمان تشجيع وتمكين ]جميع المستهلكين[ ]الناس[ من اتخاذ خيارات ]استهالك[ ]مستدامة[ ]بما في ذلك[ من خالل ]وضع أطر 
مراعاة ع مداعمة[، وتحسين التثقيف، والوصول إلى معلومات وخيارات ذات صلة ]دقيقة[،  تنظيميةسياساتية وتشريعية أو 

 ]الظروف الوطنية[ ]السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ]والتاريخية[

 االتفاقية المتعلقة 
 بالتنوع البيولوجي
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ألغذية العالمي وتقليص هدر ا[ إلى النصف للفرد الواحد [ ]للنظم الغذائية[ ]االستهالك[للحميات الغذائيةالعالمية ] اآلثار تقليص]
إنتاج النفايات بشكل كبير]، وعند االقتضاء، القضاء على االستهالك المفرط للموارد الطبيعية  والحد من، للفرد الواحد إلى النصف

 بغية جعل جميع الشعوب تعيش بصورة جيدة بتناغم مع أمنا األرض[والمواد األخرى بطريقة عادلة[ ]، 

 51الهدف 

لى نهج وقائي[ لـ ]منع[ إ على العلم[ في جميع البلدان ]استنادا   ]تقدير المخاطر البيئية[ ]القائمةالقدرات وتنفيذ تدابير إرساء وتعزيز 
ا يإلدارة ]أو ضبط[ اآلثار ]السلبية[ المحتملة لـ]الكائنات الحية المعدلة ]الناجمة عن[[ ]التكنولوجيا الحيوية[ ]بما في ذلك التكنولوج

تبار [ على التنوع البيولوجي ]و[، ]مع األخذ بعين االعومكوناتهاومنتجاتها  الحيوية وغيرها من التقنيات الجينية الجديدة األخرى
]تجنب أو التقليل إلى أدنى حد ممكن[ ]من خطر هذه اآلثار[ ]واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية[ المخاطر على[ صحة البشر 

دارتها وتنفيذ المسح ]األفقي[ والرصد ]والتقييمن خالل بما في ذلك ] منافع ، ]مع االعتراف بـ ]وتشجيع[ الم[تقييم المخاطر وا 
 .[]نحو تحقيق أهداف االتفاقية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة[ [التكنولوجيا الحيوية الحديثة المحتملة لـ ]تطبيق

 5-51الهدف 

، المالية المتاحة من جميع المصادر[ في مستوى الموارد بصورة متدرجةكبيرة[ ]ال]الزيادة من االتفاقية،[  02 ]بما يتسق مع المادة
د عام لما بع عالمي للتنوع البيولوجيالطار اإل[ مع مواءمتها]المحلية والدولية،[ العامة والخاصة، ]مواءمة ]التدفقات المالية[ ]

لما بعد  لوجيو عالمي للتنوع البيالطار اإلونحو اقتصادات إيجابية للطبيعة،[ ]لتنفيذ جميع األطراف لالتفاقية من خالل  0202
ي الوطنية البناء على خطط تمويل التنوع البيولوجو .[ ]لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 0202عام 

مليار دوالر أمريكي،  022[ ]ما ال يقل عن]سد فجوة التمويل العالمية البالغة[ ]الوصول إلى[ ] من خالل[[ ]أو األدوات المماثلة
جراءات الحفظ التي تصل إلى  022ذلك تخفيض قدره  بما في من مليار دوالر  022مليار دوالر أمريكي في اإلعانات الضارة وا 

مليار دوالر من  022[ ]0202في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  1من خالل زيادة  المتحدة الوالياتدوالرات 
تي تتوفر في ال ]بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والمبتكرة والفعالة ]،[ نةكل سدوالرات الواليات المتحدة ]سنوي ا[ 

 عن طريق:[ الوقت المحدد والتي يسهل الوصول إليها
ي الوقت التي تتوفر ففعالة البتكارية و االضافية و اإلجديدة و الضافية[ ]اإلجديدة و ال[ ]متدرجةبصورة ]الزيادة  (أ)

ها وتقديمها من[ حشد [يتم] ]]يتعينالتي ]التدفقات المالية[ الدولية ]الموارد المالية العامة في [ الوصول إليهاالمحدد والتي يسهل 
القدرة على القيام بذلك واألدوات والمؤسسات القائمة، بما في ذلك المؤسسات تتمتع بالبلدان المتقدمة[ ]البلدان التي من األطراف ]

البلدان النامية  [ ]التدفقات المالية[ إلىضعيفةية المتعددة األطراف لتلبية احتياجات البلدان النامية الالمالية الدولية ومصارف التنم
دعم لتقديم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ضوء قدراتها[ ]وجميع الشعوب األصلية هي بحاجة إلى ]التي 

والمجتمعات المحلية[ ]والنساء والشباب[ ]من خالل طرائق الوصول المباشر[ ]بما في ذلك الموارد المالية لألعمال التي تتمحور 
[ مليار دوالر من دوالرات الواليات --[ ما ال يقل عن ]]من خالل[ ]إلى ]الوصول [وتجنب االحتساب المزدوجاألرض[ ]أمنا حول 

قل ي ال لمصادر المالية لمالباليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة في السنة ]بنسبة مئوية متزايدة[[  22المتحدة في السنة[ ]
، لتلبية احتياجات البلدان 1202-1202للفترة  تنقيحهين ، وهو مبلغ يتع1202مليار دوالر أمريكي سنوي ا حتى عام  222عن 

]في شكل منح دولية ]للبلدان النامية[[، ] االعتراف بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة،[ ]للتنفيذ  1202النامية[ بحلول عام 
من االتفاقية. إن  12اشى مع المادة ، بما يتم1212لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلالفعال ]لالتفاقية من خالل[ 

هذه التعبئة المالية وتوفيرها ]منفصلة ومتميزة عن تلك الموجودة في[ ]تتماشى مع[ ]تعظم الفوائد المشتركة وأوجه التآزر مع[ اتفاق 
]والتدفقات  ةالرسمي اإلنمائية ]مساعدتها[فضال  عن باريس المبرم في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 

 المالية الدولية األخرى[ ؛[
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ضافية، بما في ذلك الدفع مقابل خدمات النظام  (ب) زيادة التمويل الخاص ]واالستراتيجيات لجمع موارد جديدة وا 
ئة من في الما 2على سبيل المثال،  -اإليكولوجي، والصناديق العالمية لتأثير التنوع البيولوجي والنهج القائمة على المستهلك 

 تجارة التجزئة وزيادة تعبئة الموارد المحلية[ ]بما في ذلك تطوير موارد جديدة وأدوات مالية مبتكرة وكذلك الترويج للتمويل المختلط[؛

الموارد المحلية ]، بما في ذلك[ ]من خالل إدراج التنوع البيولوجي في  لحشدمضاعفة[ ال[ ]المتدرجة]الزيادة  (ج)
خالل تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات والمؤسسات وتعزيز استخدام الحوافز االقتصادية اإليجابية  األولويات الوطنية،[ ]من

التي تحفز المخططات المبتكرة مثل الدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي ودعوة بنوك التنمية المحلية إلى زيادة تمويلها[ ]بما 
ق عادلة ومنصفة[ ]النظر في الحيز المالي ومستويات الدين السيادي[ ]من خالل في ذلك من خالل معالجة الديون السيادية بطر 

 [ ]، و1202إعداد خطط تمويل التنوع البيولوجي الوطنية أو األدوات المماثلة[ ]بحلول عام 

مل ، إنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي يعمل بكا1210إنشاء أداة تمويل دولية جديدة،[ ]بحلول عام ])د(     
، ليكون بمثابة آلية مخصصة لتوفير الموارد المالية لألطراف من البلدان النامية على النحو المحدد في 1210طاقته بحلول عام 

 تفاقية، يكملها مرفق البيئة العالمية؛[االمن  12و 12المادتين 
ع األخذ متطوير وتنفيذ[ ]البناء على تمويل المناخ[ مع تعزيز فعالية ]وكفاءة وشفافية[ استخدام الموارد و ] (ه)

 مماثلة[ ؛[ أدوات[ الخطط الوطنية لتمويل التنوع البيولوجي أو ]بعين االعتبار

إليكولوجي[ هج القائمة على النظام ا[ مثل ]الحلول القائمة على الطبيعة والن  ا  ودولي ا  المبتكرة ]محلي الخططتحفيز  (و)
آليات تقاسم و ون، الكرب أرصدةو تعويضات التنوع البيولوجي، و [ ]، السندات الخضراء، ةالدفع مقابل الخدمات ]البيئية[ ]اإليكولوجي

 .[[استبدال الديون بالتزام لصون الطبيعةو عن الموارد الجينية،  الرقميمعلومات التسلسل المنافع في سياق 
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