
 
 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني

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

 من جدول األعمال 4البند 
 

 الغايات ألف إلى دال – 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين

عمل الفريق العامل المعني باإلطار اتج عن البيولوجي ناإلطار العالمي للتنوع مسودة نص تحتوي هذه الوثيقة على قسم من 
 العالمي للتنوع البيولوجي في اجتماعه الرابع.

 الغاية ألف

  2الخيار 
 ،أو تعزيزهاواستعادتها الهشة والمهددة[ الطبيعية ]جميع[ النظم اإليكولوجية ل]القدرة على الصمود و ترابط و سالمة  علىالحفاظ 
[ مساحة 1252[ في المائة بحلول عام 12[ ]25]و 1202على األقل بحلول عام  في المائة 5 ]بنسبة، ]أو اإلبقاء عليها[ وزيادة

النظم اإليكولوجية الطبيعية ]مع مراعاة الحالة الطبيعية المرجعية[ ]وخفض خطر انهيار  وسالمة مجموعة كاملة من رابطوت
 .المائة[النظم اإليكولوجية بنسبة ]...[ في 

بحلول عام [ ]1202بحلول عام ]المهددة[ ] [األنواع ]المعروفة [لجميع][ االنقراض ]بفعل اإلنسان[ الحد من][ ]من اآلن فصاعدا
زالة[ ]خفض ]إلى  1202بحلول عام [ في المائة [15[ ]12] [22] نسبةما ال يقل عن ب]خطر االنقراض تقليل [ و[، ]]1252 ]وا 

]حالة حفظ[ ]متوسط وزيادة ]أو اإلبقاء على[ ]،[ 1252ي المائة[ ]إلى النصف[ ]بحلول عام ف 52أدنى حد[ ]بنسبة 
[ 22]بنسبة ]المهددة[ [ المحليةو األنواع ]البرية والمستأنسة[ ]جميع من  ]المستنفدة المجموعات] [وتوزيع] []الوفرة[ مجموعاتال
 [.1252بحلول عام إلى مستويات صحية وقادرة على الصمود  وزيادتها] 1202في المائة على األقل بحلول عام  [12]

]المعروفة[ ]البرية والمستأنسة[ و]جميع المجموعات المتميزة جينيا[ ]األنواع [ كافةل]كيف ت]التنوع الجيني والقدرة على ال صون
]البرية األنواع ]المحلية[  مجموعات وضمنفي المائة من التنوع الجيني بين  [55] ما ال يقل عن، ل1202بحلول عام ]

  [.[1252بحلول عام  ]والمستأنسة[

 1الخيار 
النظم اإليكولوجية ]األرضية،  كافةاستعادة[ وسالمة و ،[ الترابط ]، المساحةوتعزيز ] علىالتنوع البيولوجي، والحفاظ  صون

]التي يسببها  حاالت االنقراض ووقفانهيار النظام اإليكولوجي[،  والمياه العذبة، والساحلية والبحرية[ ]والحد من مخاطر
والقادرة الصحية  المجموعات[[، ودعم 1252[ ]وتقليل مخاطر االنقراض ]إلى صفر بحلول عام فصاعدا [ ]من اآلناإلنسان

 .القيم العددية[تم إضافة ست]وقدرتها على التكيف  للمجموعات[، والحفاظ على التنوع الجيني المحليةلألنواع ] على الصمود

 االتفاقية المتعلقة 
 بالتنوع البيولوجي
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 الغاية باء

دارته و  ]سالمة[ ]صحة[ ، بما في ذلك إلى الناسمساهمات الطبيعة ]صون[ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام وا 
]مع استعادة تلك النظم اإليكولوجية ]خدمات[ المتدهورة بحلول عام  ،[على المدى الطويل النظم اإليكولوجيةوظائف وخدمات 

[، من خالل الحفظ]وتعزيزها [ ]مع مراعاة المجموعة الواسعة النطاق لقيم التنوع البيولوجي[ ]يتم تقييمها[، والحفاظ عليها 1202
 وخاصة في األماكن األكثر أهمية لتوصيل هذه المساهمات[ ]مع تحقيق[ ]دعم تحقيق[ ]خطة[ ]أهداف[ التنمية المستدامة 

]مع االعتراف بأهمية البيئة النظيفة  صحية ومستدامة[و  نظيفة الحق في بيئةالوفاء بلصالح األجيال الحالية والمقبلة[ ]و 
في المائة[ بحلول  --إلنسان[ ]و ]تحقيق خفض متساو في البصمة اإليكولوجية بنسبة ]والصحية والمستدامة للتمتع بحقوق ا

  .ضمن حدود الكوكب 1202عام 
 الغاية جيم

]والمعارف التقليدية ، ]ومشتقاتها،[ [البيولوجيةالجينية ]و الناشئة عن استخدام الموارد ]النقدية وغير النقدية[ المنافع تقاسم 
يتم تقاسمها بشكل عادل  [معلومات التسلسل الرقميالمرتبطة بها، حسب االقتضاء[ ]بأي شكل من األشكال[ ]بما في ذلك 

لمعارف التقليدية الحماية المناسبة لو  [كبيرة] [مع زيادة]وال سيما مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ، ومنصف ]
لصكوك ذلك المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[ ]دعما ألهداف التنمية المستدامة ووفقا لبالمرتبطة بها ]و 

 .[منافعها وتقاسم لحصول على المواردل المتفق عليها دوليا
 الغاية دال

 2الخيار 
]معالجة[ ]ضمان[ وسائل تنفيذ مالئمة، ]بما في ذلك الموارد المالية، وبناء القدرات]، والتعاون العلمي[ والحصول على 

من أجل التنفيذ الكامل لإلطار العالمي  ]القيمة العددية سيتم إضافتها[التكنولوجيا ]المراعية للبيئة والسليمة[ ونقلها ]الموارد[ 
]وسد الفجوة المالية في التنوع البيولوجي[ ]من جميع المصادر[ والحصول ]المتساو[ لجميع  1212د عام للتنوع البيولوجي لما بع

من  12األطراف]، والسيما البلدان النامية ]والدول الجزرية الصغيرة النامية[[ ]، األكثر ضعفا من الوجهة البيئية[ ]وفقا للمادة 
]،  1252مع رؤية عام  يتماشىيادة تقديم ]التمويل ]العام[ من جميع المصادر[ بما االتفاقية[ ] بتدفقات مالية عامة وخاصة ]وز 

 والتعميم الفعال للتنوع البيولوجي عبر جميع السياسات والقطاعات[[.

 1الخيار 
]جميع[  طةبواسواستخدامها  1212ضمان وسائل التنفيذ المالئمة للتنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 .1252األطراف مع توافق التدفقات المالية العامة والخاصة مع رؤية عام 

__________ 


