
 لتنوع البيولوجيالتحضير لإلطار العالمي ل
 0202لما بعد عام 

 

 : ورقة مناقشة0202لما بعد عام  لتنوع البيولوجياإلطار العالمي ل
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 معلومات أساسية –أوال 
  عمليددة مددنملة ،تمددنركية للتإلطددير ل  ددنر 11/41اعتمددم مدد تمر األ ددرات اددة اتفنويددة التندد،  الاي،لدد، ة  اددة الم ددرر  -1

إلدة ،رودة مننومدة ي،ليدة تلتدل ،تإللدء األراي األ،ليدة ل  درات . ،تت لب العملية إتن0202لمن اعم عنم العنلمة للتن،  الاي،ل، ة 
الرئيسدددين الممدددنركين للفريددد  المفتددد،     يعدددمل ال، ي دددة الإلنليدددة  ا رمدددنم. ،اندددني عليددد 9102ادددة يننير/كدددنن،ن ال دددننة ،المدددراواين 

معدم عمليدة مدن ي دء   9191م العط،ية العنمء اين الم،رال المعنة امعم تإلطير اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عدن
ا ري دة متكدررة  مدال اعسدتعننة انلتعلي دنل العإل دة علي دن مدن هدذ   إعدمام ، ي دة المننومدة األ،ليدةم،اصدلة التمن،ر ال نرية. ،سيتم 

 عراض المتتلفة.تسالمتتلفة ،الممتعل ،عملينل اع من،رالملإلة  ،الصيصإلنب الم، األ رات ،المراواين 
  الإلنلية على الم ررال ،الت،صينل ذال الصلة التة اعتممهن مد تمر األ درات ادة اعتفنويدة ،ار،ت،ك،ليد،تستنم ال، ي ة  -0

لل يئة الفرعية  0/11اة ال سم ال ننة يمنن   ،الت ميمنل الم ممة است ناة للت،صية ل ن الفرعية  التة يرم م، ز   اطع عن هيئنت
كننددل مددن األ ددرات. ،وددمم اعددض  01ت ددميمن من ددن  19،تددم اسددتعم مددن م م،عدد  يددرم مدد، ز ل ددن اددة ال سددم ال نلدد . التددة للتنفيددذ  ، 

األ دددرات ،المراواددد،ن ت دددميمنل يك دددر مدددن مدددرة  ،كنندددل اعدددض الت دددميمنل انلنينادددة عدددن ي دددرات متعدددممة ،/ي، يصدددإلنب مصدددلإلة 
،ت مم ال، ي ة ييطن  اة ال سم الرااال  م م،عة من يسئلة المننومة التة وم يرغب األ رات ،المراوا،ن ادة النردر اي دن  1.ممينمتع

. ،ليس الغرض من األسئلة 0202عنم ت ميم المزيم من األراي عن ن ن  ،مإلت،ى اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
  ادء تيسدر ادمع مدن ذلدي ت دميم 0202ليدة إلعدمام اإل دنر العدنلمة للتند،  الاي،لد، ة لمدن اعدم عدنم ين تإلم ي، تتء من نتنئج العم

 المزيم من األراي ،المنر،رال ،كذلي المننومنل.
 المقررات ذات الصلة -ثانيا 

  امن اة ذلي م،ر 0202العملية إلعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  11/41إلمم الم رر  -4
اع تمنعنل اين الم،رال لل يئنل الفرعية لعتفنوية  امن اة ذلي الفري  المفت،  العط،ية العنمء اين الم،رال المعنة انإل نر 

"(  الذي يتريس  0202امن اعم عنم )،يعرت ايمن اعم انسم "الفري  العنمء المعنة  0202العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
)ي،غنما( ،السيم انسيء انن هنار )كنما(  ،الممن،رال غير الرسمية. ،تم ال األ رات ،م م،عة عريطة السيم ارانسيس ي،غ،اء 

رمنم العملية )تمنركية  إلمن يصإلنب المصلإلة على الممنركة انمن  اة العملية. ،إلمم الم رر ييطن م م،عة من المانمئ 

                                                           
 .(CBD/POST2020/1/INF/1)ع لآلراي اة ، ي ة تكميلية يرم ت ميال يك ر مم،  1
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م،  ة نإل،   ،مرئية  ،ونئمة على المعنرت  ،مفناة  ،اعنلة  ،   ،تإل،لية  ،منملة  ،تإلفيزيةمراعية للمنر،ر ال نسننة نمعة  
 :01/41،انإلطناة إلى ذلي  ا ن الم رر   ،متكررة ،مرنة(. تإل ي  النتنئج
م ترنن ام مة مل مة يناغة ين يك،ن  9191اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  ينعلى ينل  )ي(
اة انس نم مال ال ايعة"  التة ستك،ن ممع،مة انستراتي ية  إلينة  "ال9101ر ية عنم كن  ة ان ع  نإل،  9141،مإلفزة لعنم 

 اتصنعل متس ة ،منملة ،ااتكنرية؛
إلى الممنركة ،المسنهمة افعنلية اة عملية إعمام إ نر عنلمة و،ي المصلإلة  بيإل  األ رات ،يصإلن )ب(

  9191مأن اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم إ راي إل،ارال ا،تيسير   9191للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
ت ميم مسنهمنل منلية اة الت،ويل المننسب ،غير ذلي من المعم لعملية إعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن ، ،المسنهمة 
امأن هذ  م،اطيعية  ي،  امن اة ذلي من تعء عرض استطناة ممن،رال عنلمية  ي، إوليمية  ي، و نعية 9191اعم عنم 
 ؛ال طية

،،رنئت  عنم تنريم ا تمنعنل ،ممن،رال تتعل  انلتن،  الاي،ل، ة  ،يصإلنب المصلإلةاأل رات يمع،  )ج(
لتيسير إ راي مننومنل امأن إعمام اإل نر العنلمة متصصة اة م،رال ي، مسنإلنل إلى النرر   ،تممنل النرم اإليك،ل، ية

 ؛9191للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
إلى النرر اة ين ت ،م ا عمام  إلسامن يعئم  ارمين ي، اة تإلنلفنل يمع، األ رات ،الإلك،منل األترى   )م(

اعنء للتن،  عنلمة إ نر   التة تس م طمن  ملة يم،ر اة للتن،  الاي،ل، ة التزامنلالسين  ال، نة ،على يسنس  ،عة  
 ؛9191الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

صلية ،الم تمعنل المإللية ، ميال المنرمنل ،يصإلنب المصلإلة ذ،ي الصلة إلى النرر المع،ب األيم ال  (ھ)
اة تإل ي  األهمات اة إعمام  واء اع تمن  التنمس عمر لم تمر األ رات  التزامنل التن،  الاي،ل، ة التة يمكن ين تس م 

 يهمات ييمة للتن،  الاي،ل، ةل، ة  ،تيسر تإل ي  ال ع ة لعتفنوية  ،تعزز اعستراتي ينل ،ت   العمء ال، نية للتن،  الاي، 
تنإلة هذ  المعل،منل كمسنهمة اة  9191اة إ نر عنلمة اعنء للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ،تس م  ت ة عمء مرم الميخ ،ا 

 ؛إلى اي ين من ي ء ال ايعة ،الننس
العملية ستك،ن مراعية للمنر،ر ال نسننة عن  ري  الممج المنترم للمنر،ر ال نسننة نل على ين ي )،(

األ رات إلى األمينة التنفيذية اة العملية  ،عسيمن للنسني ،الاننل )،انإلطناة إلى ذلي   لب م تمر  ،طمنن التم يء المننسب
،المر،س المستفنمة  ة ،التن،  الاي،ل، ةتمرج المننومنل إل،ء الر،اا  اين اععتانرال ال نسنني  ين 01/01 تإلميما اة الم رر

 ؛(طمن الممن،رال اإلوليمية 9191-9100ت ة عمء اععتانرال ال نسننية من تنفيذ 
 المتعل  امعل،منل التسلسء الرومة امأن الم،ارم ال ينية. 01/91انلم رر  يإلي  علمن )ز(

 ،اعتممل األ رات اة ار،ت،ك،لة ور ن نة ،ننغ،ين الملإل ين انعتفنوية م ررال تكميلية: -1
ممم ئية لم تمر األ رات العنمء كن تمن  ل  رات اة ار،ت،ك،ء ور ن نة للسعمة األإلين CP-9/7 الم رر )ي(

التإلطير ،إلمم ت ،ال نإل،  0202يهمية إمراج السعمة األإلينئية اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم على 
عمام ت ة . ،إلمم الم رر ييطن عملية إل0202 السعمة األإلينئية اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم لمك،ن

ور ن نة للسعمة األإلينئية كمتناعة للت ة اعستراتي ية لار،ت،ك،ء ور ن نة للسعمة األإلينئية للفترة تنفيذ مإلممة لار،ت،ك،ء 
 ؛0211-0202

https://www.cbd.int/sp/
https://www.cbd.int/cop/cop-14/annoucement/nature-action-agenda-egypt-to-china-en.pd
https://www.cbd.int/cop/cop-14/annoucement/nature-action-agenda-egypt-to-china-en.pd
https://www.cbd.int/cop/cop-14/annoucement/nature-action-agenda-egypt-to-china-en.pd
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-18-ar.pdf
https://www.cbd.int/gender/action-plan/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-20-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-07-ar.pdf
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 11/41رإلب انلم رر ،ء ننغ،ين تمن  لل رات اة ار،ت،كلم تمر األ رات العنمء كن  NP-3/15الم رر  )ب(
إلى الممنركة اة عملية إعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم اة الار،ت،ك،ء األ رات  عنلم تمر األ رات ،م

لى اتتنذ تمااير لتعزيز تنفيذ ار،ت،ك،ء ننغ،ين امأن الإلص،ء ،ت نسم المنناال  اة سين  ييطن عاأل رات  م ال. ، 9191
ين تنرر ل نة اعمت نء اة ا تمنع ن ال نمم اة كيفية معم ،تعزيز ، لب  9191لعنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم اإل نر ا

 .9191اعمت نء لار،ت،ك،ء ننغ،ين اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
 عمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة يإلكنمن تتعل  ااة اعتفنوية ،عع،ة على ذلي  تإلت،ي م ررال م تمر األ رات  -9

 . ،تممء هذ  من يلة:0202لمن اعم عنم 
)ي( ،األإلكنم المتصلة ا ن 8 لب إلى الفري  العنمء المفت،  العط،ية المتصل للمنمة  11/41الم رر  )ي(

،مسنهمة العمء ال منعة للمع،ب اتص،ل الم،ر المإلتمء للمعنرت الت ليمية  ،اعستتمام المأل،ت المستمام ين ي مم ت،صينل 
  معمن للعمء الذي يط لال ا  الفري  9191األصلية ،الم تمعنل المإللية اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

 ؛المفت،  العط،ية العنمء اين الم،رال
 ومة امأن الم،ارم ال ينيةمعل،منل التسلسء الر تتعل  اينمأ عملية تستنم إلى العلم ،السينسة  11/02الم رر  )ب(

اة نتنئج اري  التاراي  0202،سينرر اري  العنمء المعنة امن اعم عنم . تمكيء اري  تاراي ت نيين متصل م،سالمال 
التسلسء الرومة امأن الم،ارم ال ينية اة سين  اإل نر كيفية تنن،ء معل،منل  عنالت نيين المتصل الم،سال ،ي مم ت،صينل 

 ؛9191ي،ل، ة لمن اعم عنم العنلمة للتن،  الا
إلمم الم،ارم سيك،ن  زيا ع يت زي من اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم يكم ين  11/00الم رر  )ج(

اة التإلطيرال امأن هذا المك،ن اة مرإللة ماكرة من عملية إعمام اإل نر  اة انس نم ،تنسي  كنملين مال  مر ،  0202
العملية للنرر اة هذ  المسألة ين تكلت األمينة التنفيذية اري ن من التاراي   لال. ، 0202العملية المنملة إل نر من اعم عنم 

 ية إلمم الم،ارم للمسنعمة اة إرمنم عمء الفري  العنمء المعنة امن اعم عنم لتإلطير ت نرير عن وطنين متعممة تتعل  انستراتي
 ،م تمر األ رات؛ 0202

انعتتتنم النن ح للت ميم السناال لم،ارم الصنم،  اعستئمننة لمرا  الايئة العنلمية  رإلب  11/04الم رر  )م(
للمعم المنلة المستمر من األ رات ،الإلك،منل لعط ع  انلم نم اة إ نر الت ة اعستراتي ية للتن،   عن ت مير  عربي، 

اة ي،ء  0202لتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ة للعنلم نر ااإلاة سن،ات ن المتا ية  ،لمعم تنفيذ  0202-0211الاي،ل، ة 
 ؛سنتين ل 

لتن،  لعنلمة ل نر ا لالتإلطيرية عملية النلتزامن مال تنرم  ا لب إلى األمينة التنفيذية ين  11/01الم رر  (ھ)
،منتمينل الن نش عار اإلنترنل ،مإلممة يصإلنب المصلإلة إوليمية  تمن،رية  إلل نل عمء 9191 عنم الاي،ل، ة لمن اعم

،ين ت مم ممر،عن لنرر   9191من اعم عنم ال ،يء األ ء لانني ال مرال ل ممر،  اإل نر اعستراتي ة تإلطيرلمسنهمة اة ل
 ؛ال يئة الفرعية للتنفيذ اة ا تمنع ن ال نل 

اتعميم التن،  الاي،ل، ة  إلسماي المم،رة ل مينة  نغير رسمة معني ناستمنري ناري  يسس 11/4الم رر  )،(
التنفيذية ،المكتب امأن م،اصلة إعمام م تر  لن ج  ،يء األ ء لتعميم التن،  الاي،ل، ة  امن اة ذلي امأن ُساء إممنج التعميم 

الفرعية للتنفيذ للنرر اي  اة   الم رر ت ميم  إلى ال يئة 0202الاي،ل، ة لمن اعم عنم العنلمة للتن،    نراإلامكء مننسب اة 
 ا تمنع ن ال نل ؛

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-15-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-03-ar.pdf
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لتيسير إ راي مننومنل لم تمر األ رات اة اتفنوية التن،  الاي،ل، ة  لب تنريم إلل ة عمء  11/42الم رر  )ز(
 نر اإلالمتعل ة انلتن،  الاي،ل، ة عستكمنت الساء التة يمكن ين تس م ا ن اعتفنوينل اة اين األ رات اة متتلت اعتفنوينل 

 ؛تإلميم العننصر المإلممة التة يمكن إمرا  ن اة اإل نر، 
الت ييمنل اإلوليمية للتن،  الاي،ل، ة ،تممنل النرم  لب إلى األمينة التنفيذية ين تستتمم  11/1الم رر  ) (
م اإليك،ل، ية ر،الن،اتج األترى للمنار الإلك،مة الم،لة للعل،م ،السينسنل اة م نء التن،  الاي،ل، ة ،تممنل الن اإليك،ل، ية

 .ام، ب اعتفنوية 0202العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم اة تإلطير اإل نر 
لم تمر األ رات انستنتن نل ال يئة الفرعية للمم،رة العلمية ،الت نية  11/0إلطناة إلى ذلي  رإلب الم رر ن،ا -6

ُمميرا إلى صلت ن انلمننومنل التنصة  ،يإلن  علمن  الاي،ل، ة للتن،  9101ايمن يتعل  اسيننري،هنل ر ية عنم ،التكن،ل، ية 
 ةمال ال ايعة ،عملي انس نماة  إلينةللتن،  الاي،ل، ة  ،الُن ج التنصة لل 9101انلت،  نل اعستراتي ية ال ،يلة األ ء لر ية 

 :. ،من اين هذ  اعستنتن نل من يلة9191إ نر عنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  إعمام
ذال صلة ،يناغة ،طع ن اة اععتانر اة يي متناعة للت ة  9101ع تزاء ر ية الت ة اعستراتي ية لعنم  )ي(

على عننصر يمكن تر مت ن إلى همت  ،يء األ ء  9101ر ية عنم  ،تإلت،ي. 9191-9100اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة 
لتن،  لعنلمة ل نر ااإلك زي من  9141للتن،  الاي،ل، ة ،ت،ار سينون للمننومنل المتعل ة اأهمات التن،  الاي،ل، ة الممكنة لعنم 

 ؛9191الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
،يلزم ال ينم امزيم  .)...( ،لة  ا ن ن تت لب تغيرا تإل،لينين المسنرال نإل، المست اء المستمام مع  انلرغم من )ب(

ين يسنعما اة  9191لتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم لعنلمة ل نر ااإلمن العمء لتإلميم الساء ،ال،سنئء التة يمكن ا ن لعتفنوية ، 
 .تإل ي  هذا التغير

: الر،اا  0202اة اإل نر لمن اعم عنم  ،تتنمن  سل ل م ررال يترى الط،ي على المسنئء التة يناغة النرر اي ن -7
(؛ 11/6(؛ ،إلفر المل إلنل الارية ،المم نة ،استتمام ن المستمام )الم رر 11/9اين التن،  الاي،ل، ة ،تغير المننخ )الم رر 

مارة المعنرت اة إ نر اعتفنوية ،ار،ت،ك،لي ن )الم رر  اعتفنوية (؛ ،عملية لتإل ي  ت،اا  اإلاعغ ال، نة اة إ نر 11/09،ا 
 (.11/08(؛ ،ت ييم انعلية تمااير السينسنل )الم رر 11/07،ار،ت،ك،لي ن )الم رر 

 موجز لتجميع التقديمات -ثالثا 
  ،الملتصة 0202اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  ىعنل ل الت ميمنل المستلمة امأن ن ن  ،مإلت،  -8

 عمما من الم،اطيال العنمة. ،ايمن يلة م، ز ل ذا الت ميال.  (CBD/POST2020/1/INF/1)اة مذكرة معل،منل 
ركز الك ير من الت ميمنل المستلمة إلتى الي،م على المسنئء ي، المفنهيم العنمة. ،تم ء است نني ل ذا اعت ن  العنم اة ،  -1

يسنس الت ميمنل إلتى  . ،علىمسألة يهمات التن،  الاي،ل، ة  إذ ين العميم من الم ترإلنل ،رمل امأن صينغة يهمات  ميمة
 تنريت   يمكن تإلميم المسنئء العنمة التنلية:

ين يتننسب مال التإلمينل المتم لة اة معم  0202يإلتنج اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )ي(
 ؛0292التغير التإل،يلة الم ل،ب لمعنل ة ا مان التن،  الاي،ل، ة ،تإل ي  ر ية عنم 

ك  نر عنلمة للعمء اة م نء التن،   0202إل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم يناغة ين يعمء ا )ب(
 الاي،ل، ة؛

لزينمة الت،عية انلتإلمي الإلنلة الذي  0202يناغة ين يعمء اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )ج(
 عنلة ،إلمم اإل رايال من  ميال يصإلنب المصلإلة؛،الممنركة اة اعهتمنم على مست،ى سينسة   الاي،ل، ة  يعترض التن، 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-30-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-02-ar.pdf
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يوء  م،إلن عن الت ة اعستراتي ية  0202يناغة يع يك،ن اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )م(
هن ي ر يترى تتعل  انلتن،  الاي،ل، ة تم اعتمنم ،ي، يي ت   ي 0242الإلنلية للتن،  الاي،ل، ة  ،ت ة التنمية المستمام لعنم 

 ام، ب يإلم اعتفنونل الايئية المتعممة األ رات؛
إلى الت ة اعستراتي ية للتن،   0202يناغة ين يستنم اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  (ھ)
 لإلنين هنني اوترا. ،وم اوتر  الك ير،ن ين ذلي يناغة ين يك،ن ن  ة الاماية إل راي المننومنل. غير 0202-0211الاي،ل، ة 

 0202إلمراج عننصر  ميمة من مأن ن ين ت،سال امر ة كايرة ن ن  اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  ييطن
 السنا ة. ،على العكس من ذلي  إلذرل اعض الت ميمنل من ت،سيال ن ن  اإل نر؛ األ رانلم نرنة إلى 
  ا ري ة متمنسكة ،تآزرية  0202لمن اعم عنم يناغة ين يرا  ،يمعم اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة  )،(

  ،اتفن  انريس 0242األ ر ،العملينل األترى التة ت  ر مانمرة على التن،  الاي،ل، ة  ،عسيمن ت ة التنمية المستمامة لعنم 
 لاي،ل، ة؛امأن تغير المننخ  ،العملينل األترى ذال الصلة المعتممة اة إ نر اعتفنوينل األترى المتعل ة انلتن،  ا

ين يعنلج األهمات ال ع ة لعتفنوية ا ري ة  0202يإلتنج اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )ز(
 مت،ازنة ،يعكس المسنئء المتعل ة انلإلص،ء ،ت نسم المنناال ،السعمة األإلينئية؛

من تعء إ نر  0202عنم  يناغة الرا  اين متتلت عننصر اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم ) (
  ن اميلة  امن ،اوتر  الاعض ين ذلي يناغة ين يستنم إلى الت ة اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة اينمن اوتر  آتر،ن نُ مفنهيمة. 

 من النتنئج ،المتر نل؛ ناة ذلي ن ج هرمة مال مست،ينل من األهمات  ،اإل رايال ،الغنينل معمن "لل مت األعلى" ،مزي 
اة انس نم مال  إلينة"ال 0202-0211للتن،  الاي،ل، ة الت ة اعستراتي ية اة  9101عنم تزاء ر ية  ع ) (

. 0202" ذال صلة ،يناغة ين تمكء  زيا من اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 0292ال ايعة اإلل،ء عنم 
 ل ملم،سة ،وممل متتلت التفسيرال الممكنة؛،عإلر الك ير،ن الإلن ة إلى صينغة ياطء لمعنة هذ  الر ية امص لإلن

على يهمات تك،ن مإلممة  ،ونالة  0202يناغة ين يإلت،ي اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )ي(
لل ينس  ، م،إلة  ،،اوعية ،مإلممة زمنين. ،يناغة ين تستنم هذ  األهمات إلى المعنرت  امن اة ذلي ايمن يتعل  انلمعنرت 

النتنئج ،العملينل المرغ،ب اي ن على إلم س،اي  ،تك،ن س لة ل اعغ عن ن ،مصممة لإلفز العمء الت ليمية  ،تعنلج العلمية ، 
ييمة للتن،  الاي،ل، ة كن  ة اماية لمننومة األهمات المست الية. ،يعرب  همتعلى مست،ى الم تمال. ،هنني معم عستتمام 

 اوتر يمة يناغة ين ترء مإلم،مة. ،اوتر  آتر،ن تغييرال يك ر مم،لية  ، الاعض عن ريي مفنم  ين التغييرال اة يهمات ي
 ؛يهمات من إلةي، إطناية أهمات االعميم من اعوتراإلنل 

. غير ين  نررا ل اكنر همان مة اعمرين، تم اوترا  ين عمم يهمات التن،  الاي،ل، ة يناغة ين تك،ن مإلم )ي(
يرغب اة زينمة عمم األهمات. ،على العكس من ذلي  كنن هنني اوترا  ييطن المعرب عن ن ألهمات  ميمة  يام، ين الاعض 

انلإلم من عمم األهمات. ،اوتر  الاعض استتمام ن ج يهمات متماتلة ي، ،طال يهمات ارعية. ،تم اوترا  ت ة التنمية 
 كنم،ذج مفيم اة هذا الصمم؛ 0242المستمامة لعنم 
  0202-0211يناغة للم مرال  استننما إلى تلي الم مرال المإلممة للت ة اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة  )ء(

 ؛0202مإلممة ،معمة انلت،ازي مال إعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ين تك،ن 
الملكية ال ،ية ،المعم ل  رايال  0202يناغة ين يمعم اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )م(
نهمنل لتنفيذ  الف،ري من  ننب األ رات  ،الإلك،منل األترى  ،الإلك،منل م،ن ال، نية ،المإللية  ،الممن  سالملم،سة ،الم
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اطع عن المع،ب األصلية ،الم تمعنل المإللية  ،المنرمنل الم،لية ذال الصلة  ،منرمنل الم تمال الممنة  ،منرمنل 
 مانب  ،ال  ن  التنل ،ال  ن  المنلة ،غيرهم من يصإلنب المصلإلة؛النسني ،ال

يناغة ين تستمر اعستراتي ينل ،ت   العمء ال، نية للتن،  الاي،ل، ة كأماة رئيسية لتنفيذ اعتفنوية ،اإل نر  )ن(
 ال، نية؛. غير ين  يناغة تعزيز هذ  اعستراتي ينل ،الت   0202العنلمة للتن،  الاي،ل، ة ايمن اعم عنم 

على التنفيذ ،يك،ن عملية اعنلة للرصم  0202يناغة ين يركز اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )س(
تإل ي  ذلي ايمن يت ن،ز عملية اإلاعغ ال، نة المنمأة ،اعستعراض الفعنء لتإلسين المفناية ،المسنيلة. غير ين تفنصيء 

اوتر  إنمني آلية "للتصعيم" ،عملية لعمت نء. ،انلم ء  ي يرل الإلن ة إلى استعراض منترم ،استعراض النرراي لم يتم تإلميمهن. ، 
 للت مم المإلرز اة التنفيذ  رامن كء سنتين ي، تمس سن،ال؛

هنني معم عنم لعلتزامنل ال ،عية من األ رات ،ال  ن  التنل. غير ين الاينننل كننل عنمة ،لم تفيم  ) (
 ي  من ال،  ة العملية؛عمن وم ين ،ي الإلنء عل

نملة لإلمم الم،ارم من  ميال المصنمر. ،اوتر  الاعض ين هذ  متمل معإلرة يهمية إعمام استراتي ية  )ت(
اعستراتي ية يناغة ين تمرج آلية منلية ااتكنرية. غير ين الاعض يعرب عن تإلفرنل اتص،ل م،ر ال  ن  التنل اة تنفيذ 

 اعتفنوية؛
ت ة لعتصنء ،الت،عية متس ة  0202 نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم يناغة ين يك،ن ل  )ل(

،منملة للن ،ض انلت،عية  ،الممنركة الفعنلة اة تنفيذهن. ،يناغة ين تم ال هذ  الت ة الممنركة الم تمعية ارمت ن ،الت،عية ايمن 
 يت ن،ز م،ائر التن،  الاي،ل، ة؛

افعنلية اععتانرال ال نسننية  0202للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم يناغة ين يمرج اإل نر العنلمة  ) (
 ،المنر،رال للمع،ب األصلية ،الم تمعنل المإللية؛

على تعميم التن،  الاي،ل، ة اة  0202يناغة ين يركز اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  )ر(
 ال  نعنل ،عار الم تمال؛

. ،ريى الاعض ين 0202-0211،ال اة الت ة اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة تم تإلميم العميم من الف  )ش(
 .0202هذ  الف ،ال يناغة معنل ت ن اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

 مناقشةللمسائل وأسئلة  -رابعا 
من م نعل المسنئء يمنن . ،ت مم ييطن  أل رات ،المراواين  تم تإلميم عمماستننما إلى الم رر السنا  ،الت ميمنل من ا -12

 اعض األسئلة لتإلفيز المننومنل.
 0202هيكل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ألف 

لرا  متتلت عننصر اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة هيكء ي، ن ج هنني إلن ة إلى  يناوتر  الك ير من الت ميمنل  -11
  اة الت ميمنل العميم من النمنذج ي، الُن ج ،اا  اين عننصر  المتتلفة. ،اوتر الط،ي على الر ،تسلي   0202لمن اعم عنم 

اينمن اوتر  آتر،ن هينكء تما  ت ة التنمية  تمر ةهيكء هرمة ي،  الُن  ن ذ ،من اين الُن ج الم ترإلةالممكنة المتتلفة. 
يشكل هيكال يمكن أن سؤال: ما الذي . 0202-0211اي،ل، ة ،الت ة اعستراتي ية الإلنلية للتن،  ال 0242المستمامة لعنم 

 ، وما هي عناصره المختلفة الالزمة، وكيف يمكن تنظيمها؟0202فعاال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  م،   -باء 
يناغة ين يك،ن  م،إلن ،يمعم التغييرال  0202ين اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم مفنم  الريي العنم  -10

للتن،  الاي،ل، ة. ،يناغة ين يعمء اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  0292التإل،يلية العزمة لتإل ي  ر ية عنم 
سؤال: في سياق اإلطار العالمي م الملكية ال ،ية ،يمعم تنفيذ . ك  نر عنلمة للعمء اة م نء التن،  الاي،ل، ة ،يمع 0202

 ماذا يعني "طموح" بالتحديد؟ 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 للتنوع البيولوجي 0202رؤية عام  -جيم 

 "الإلينة اة انس نم مال ال ايعة" ع تزاء ذال صلة ،يناغة النرر اي ن اة 0292ين ر ية عنم  11/0الم رر  نل -14
إلى ين المارر المن  ة لر ية عنم  كذلي. ،يمنر العميم من الت ميمنل 0202اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

ي نم ا م عنم ،،اطح لمن ين ،ي علي  تإل ي  ر ية عنم  0292 للتن،  الاي،ل، ة من إلي   0292يناغة م،اصلة ت ،ير  ،ا 
من الناحية سؤال: ما الذي تنطوي عليه "الحياة في انسجام مع الطبيعة"، ن. اعإلتين نل الملم،سة التة يناغة إعمامه

وما هي اإلجراءات  0202ذلك على نطاق ومحتوي اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وما هو تأثيرات الحقيقية، 
 ؟0202لتحقيق رؤية عام  0202الالزم اتخاذها من اآلن وحتى عام 

 المهمة -دال 
م ترنن ام مة يناغة ين يك،ن  9191اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم على ين  11/41الم رر نل  -11

 نك،ن ممع،ميي سذ  "الإلينة اة انس نم مال ال ايعة"  ال9101كن  ة ان ع  نإل، ر ية عنم  9141مل مة ،مإلفزة لعنم 
. ،تمل معإلرة الإلن ة إلى تعريت ،اطح لمعنى اينن الم مة اة ال،اوال اة انستراتي ية اتصنعل متس ة ،منملة ،ااتكنرية

سؤال: ما هي العناصر والمحتوى لبيان مهمة فعال لعام الك ير من الت ميمنل ،،رمل اوتراإلنل متتلفة لصينغة الم مة. 
 ؟0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202

 يأهداف التنوع البيولوج - هاء
ليإلت،ي م م،عة من يهمات التن،   0202هنني معم ،اسال الن ن  ل  نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  -19

 0201الاي،ل، ة "الذكية" ال نئمة على العلم ،المعنرت )مإلممة  ،ونالة لل ينس  ، م،إلة ،م،اوعية ،مإلممة زمنين( للفترة من 
ييمة للتن،  الاي،ل، ة يناغة استعمنل ن كأسنس لت ،ير يية يهمات  ميمة . ،عإلرل ت ميمنل عميمة ين يهمات 0242إلتى 

ألهمات ييمة رامن كنن  عض "التإلمي "ا،ين التغييرال اة هذ  األهمات يناغة ين ترء مإلم،مة. ،كاميء لذلي  اوتر  ين 
 األسئلة:. عزمن. ،انإلطناة إلى ذلي  اوتر  الك ير من الت ميمنل يهماان  ميمة ممكنة

 ماذا تعني األهداف "الذكية" من الناحية العملية؟ ي()
بأهداف  0202كيف يمكن أن تتصل مجموعة األهداف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )ب(

 أيشي للتنوع البيولوجي القائمة؟
 0202مجموعة األهداف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بين  المواءمة ينبغيكيف  )ج(

 ؟0202العالمية األخرى، بما في ذلك تلك األهداف المعتمدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام  هدافواأل
 االلتزامات الطوعية والمساهمات -واو 

تزامنل التن،  الاي،ل، ة التة يمكن ين تس م اة إ نر الاأل رات ،الإلك،منل األترى إلى إعمام  11/41معن الم رر  -16
،م ال المع،ب األصلية ،الم تمعنل المإللية ، ميال المنرمنل ،يصإلنب  9191عنلمة اعنء للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
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عة ت ة عمء مرم الميخ إلى اي ين من ي ء ال ايالمصلإلة ذ،ي الصلة  امن اة ذلي ال  ن  التنل  على المسنهمة اة 
ييطن على ممى الرغاة اة اعلتزامنل ال ،عية. غير ين آترين ري،ا ين اعلتزامنل تعلي نل العميم من الت ميمنل  ومم. ، ،الننس

ال ،عية  على الرغم من ين ن ت،ار زتمن مفيما  ا ة وم ع ت مي مانمرة إلى معم الم تمال العنلمة ل همات ،النتنئج الممع،مة 
ما هو الشكل الذي ينبغي أن تتخذه االلتزامات الطوعية للتنوع البيولوجي وكيف ينبغي أن ترتبط  ؤال:سمن الننإلية العلمية. 

 أو تنعكس فيه؟ 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 والعمليات األخرى ذات الصلة 0202العالقة بين اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -زاي 

يناغة ين يتس  مال اعلتزامنل  0202عإلر العميم من الت ميمنل ين اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  -17
،األ ر ،العملية ،الت   التة ينمأت ن اعتفنوينل المتعل ة انلتن،  الاي،ل، ة ،اعتفنونل الايئية المتعممة األ رات األترى. 

متس ن ،ممعمن لت ة  0202لى ين يك،ن اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ،انلم ء  تمل ييطن معإلرة الإلن ة إ
  ،اتفن  انريس  ،اتفنويتة ري، األترتين  ،اعتفنوينل األترى المتعل ة انلتن،  الاي،ل، ة  ،عملينل 0242التنمية المستمامة لعنم 

ة العميم من الت ميمنل مفنم  ين اإل نر العنلمة للتن،  ،يعرب عن ريي عنم امنرمة األغذية ،الزراعة طمن  ملة يم،ر. 
سؤال: يمكن أن يساعد منر،مة األمم المتإلمة.  ماتءيناغة ين يستتمم لتعزيز ي،   التآزر  0202الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

نوع البيولوجي وما امل لحوكمة التشق والتكامل ونهج ناسفي ضمان الت 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؟0202هي اآلثار على نطاق ومحتوى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 التعميم -حاء 
 0202-0211اأن التعميم إلي،ي لتإل ي  يهمات اعتفنوية ،الت ة اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة  11/4يوّر الم رر  -18

ن،  الاي،ل، ة ،يناغة ين يك،ن يإلم العننصر األسنسية ل  نر العنلمة للتن،  للت 0292،يهمات ييمة المذك،رة اي ن ،ر ية عنم 
من ي ء تإل ي  التغير التإل،يلة الم ل،ب على ممى الم تمال ،اعوتصنمال  امن اة ذلي  0202الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

 11/4نل مإلممة  اة الم ررين التغيرال اة السل،ي ،صنال ال رار على  ميال المست،ينل. ،عع،ة على ذلي  تم تإلميم و نع
  نررا لمر ة اعتمنمهن على التن،  الاي،ل، ة ،آ نر  علي  ،الم نعل إلعمام ن ج استراتي ة  ،يء األ ء لتعميم التن،  14/4،

ل الفر  0202الاي،ل، ة. ،يمنر العميم من الت ميمنل إلى الإلن ة إلى ين ي مم اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
ونمة ي،   التآزر مال العملينل األترى. كمن تمل  اة العميم من معإلرة الاألكار لتعميم التن،  الاي،ل، ة عار الم تمال ،ا 

التأييم من ال  نعنل التة تعتمم  0202إلى ين ي،لم اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  الت ميمنل ين هنني إلن ة
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سؤال: كيف يمكن أن يدرج ت  ر علي  امر ة كايرة. على التن،  الاي،ل، ة ،التة 

 أو يدعم تعميم التنوع البيولوجي عبر المجتمع واالقتصادات بأسرها؟ 0202
 العالقة مع الخطة االستراتيجية الحالية طاء

يناغة ين يستنم إلى الت ة  0202، ة لمن اعم عنم عإلر الك ير من الت ميمنل ين اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل -11
سؤال: ما هي الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية الحالية؟ . 0202-0211اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة 

هي  أن يتجنب المزيد من التأخيرات في التنفيذ وما 0202وكيف يمكن لالنتقال من العقد الحالي إلى إطار ما بعد عام 
 المجاالت التي ينبغي التركيز على عناية إضافية فيها؟

 المؤشرات - ياء
اة الك ير من الت ميمنل  تمل معإلرة يهمية تإلميم الم مرال لمتتل  عننصر اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن  -02

. ،اوترإلل معرم الت ميمنل ين ن مم اإلن ع  للم مرال يناغة ين تك،ن الم مرال التة يعمل للت ة 0202اعم عنم 
. ،اوتر  ييطن الم مرال المستتممة اة الت ييم 14/08ي ن اة الم رر الممنر إل 0202-0211اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة 
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كمن تمل العنلمة الذي ي را  المنار الإلك،مة الم،لة للعل،م ،السينسنل اة م نء التن،  الاي،ل، ة ،تممنل النرم اإليك،ل، ية. 
سؤال: ما هي المؤشرات، باإلضافة مة. يين العنلمة ،اإلوليعلى المست، التة يمكن استعمنل ن الإلن ة إلى الم مرال  معإلرة

، الالزمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع 30/02إلى تلك المؤشرات المحددة بالفعل في المقرر 
 على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؟ 0202البيولوجي لما بعد عام 

 ة للتنوع البيولوجيتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطني - كاف
،تم التمميم  .0202تمل معإلرة الإلن ة إلى التمميم على التنفيذ اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  -01

على األهمية المستمرة لعستراتي ينل ،ت   العمء ال، نية للتن،  الاي،ل، ة لتنفيذ اعتفنوية؛ غير ين الك ير من الت ميمنل 
لى المسنيلة المعززة.  يمنرل ييطن إلى ين عملية اعستراتي ينل ،ت   العمء ال، نية للتن،  الاي،ل، ة تإلتنج إلى التعزيز ،ا 

سؤال: كيف يمكن تعزيز فعالية وتنفيذ من الت ميمنل ييطن الإلن ة إلى آلينل إطناية لمعم التنفيذ.  ،عإلر الك ير
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وما هي اآلليات أو األدوات اإلضافية، إن وجدت، الالزمة لدعم تنفيذ 

 وكيف يمكن عكس هذه في اإلطار؟ 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 حشد الموارد - الم

 0202إلمم الم،ارم سيك،ن  زيا ع يت زي من اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ين  11/00يكم الم رر  -00
العملية الامي اة التإلطيرال امأن هذا المك،ن اة مرإللة ماكرة من عملية إعمام اإل نر  اة انس نم ،تنسي  كنملين مال ورر ، 

عمام الت نرير  ،المسنهمة اري ن  الم رر كذليكلت ، . 0202المنملة إل نر من اعم عنم  من التاراي ا  راي عمما من األنم ة ،ا 
سؤال:  . كمن تم إاراز يهمية إلمم الم،ارم اة الك ير من الت ميمنل.0202اة العملية المنملة ل  نر العنلمة لمن اعم عنم 

التي تترتب حشد الموارد وما هي اآلثار مسألة  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لطار ااإلكيف ينبغي أن يعالج 
 على نطاق ومحتوى اإلطار؟على ذلك 

 اآلليات المالية - ميم
عن  عربي، للت ميم السناال لم،ارم الصنم،  اعستئمننة لمرا  الايئة العنلمية  انعتتتنم النن ح  11/04رإلب الم رر  -04
للمعم المنلة المستمر من األ رات ،الإلك،منل لعط ع  انلم نم اة إ نر الت ة اعستراتي ية للتن،  الاي،ل، ة  ير ت م

. اة ي،ء سنتين ل  0202لتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم لعنلمة ل نر ااإلاة سن،ات ن المتا ية  ،لمعم تنفيذ  0211-0202
يدعم تقديم الموارد المالية في الوقت المناسب لمساعدة األطراف المؤهلة في سؤال: كيف يمكن لمرفق البيئة العالمية أن 

 ؟0202تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 عملية االستعراض -ن نو

ل المننسب ل  نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ي،وتتمل معإلرة الإلن ة إلى عملية استعراض اعنلة ،اة ال -01
اة الك ير من الت ميمنل. ،اة هذا الصمم  سل  الط،ي على األهمية المستمرة للت نرير ال، نية ،آلية غراة تانمء  0202

 ،و،ة ،يتطال للمسنيلة.المعل،منل التناعة لعتفنوية. غير ين  سل  الط،ي ييطن على الإلن ة إلى إاعغ ، نة يك ر اعنلية 
ت ميمنل آلينل إطناية عستعراض الت مم المإلرز اة التنفيذ ،لانني المسنيلة ،المفناية. ال ،انإلطناة إلى ذلي  اوتر  الك ير من

سؤال: ما هي اآلليات اإلضافية، إن وجدت، الالزمة لدعم استعراض تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ينبغي إدراجها في اإلطار؟ فوكي 0202
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 والبروتوكولينالعالقة بين االتفاقية  -ين س
 0202يهمية إمراج السعمة األإلينئية اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم على  CP-9/7نل الم رر  -09

. ،إلمم الم رر 0202 السعمة األإلينئية اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم التإلطير لمك،ن،إلمم ت ،ال نإل، 
مإلممة لار،ت،ك،ء ور ن نة للسعمة األإلينئية كمتناعة للت ة اعستراتي ية لار،ت،ك،ء ور ن نة  عمام ت ة تنفيذييطن عملية إل

سؤال: ما هي القضايا المرتبطة بالسالمة األحيائية في إطار االتفاقية وما هي . 0202-0211للسعمة األإلينئية للفترة 
 ؟0202اآلثار بالنسبة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

على  NP-3/15،الم رر  11/41الم رر  نليعتار الإلص،ء ،ت نسم المنناال ،اإلما من األهمات ال ع ة لعتفنوية. ، ،  -06
ال طنين المتعل ة انلإلص،ء ،ت نسم المنناال ،اار،ت،ك،ء ننغ،ين يناغة النرر اي ن عنم إعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة ين 

وما هي اآلثار بالنسبة سؤال: ما هي القضايا المرتبطة بالحصول وتقاسم المنافع في إطار االتفاقية . 0202لمن اعم عنم 
 ؟0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 إدماج منظورات متنوعة - عين
على  نسيت لب "ن   0202من الت ميمنل ين إعمام ،تنفيذ اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  عإلر الك ير -07

 :اة الت ميمنل امكء متكرر على ممنركة يكار لاعض الم م،عنل المإلممة  امن اة ذليمست،ى الم تمال اأسر ". ،تم التمميم 
   لب م تمر األ رات اة اتفنوية التن،  11/41اة الم رر : المع،ب األصلية ،الم تمعنل المإللية )ي(

)ي( ،األإلكنم المتصلة ا ن ين ي مم ت،صينل اتص،ل 8الاي،ل، ة إلى الفري  العنمء المفت،  العط،ية المتصل للمنمة 
،الم تمعنل الم،ر المإلتمء للمعنرت الت ليمية  ،اعستتمام المأل،ت المستمام ،مسنهمة العمء ال منعة للمع،ب األصلية 

  معمن لعمء الفري  المفت،  العط،ية العنمء اين الم،رال. 0202المإللية اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
،تمل ييطن اة الك ير من الت ميمنل معإلرة الم،ر المستمر للمع،ب األصلية ،الم تمعنل المإللية ،يهمية المعنرت الت ليمية 

سؤال: كيف يمكن أن ييسر اإلطار العالمي للتنوع . 0202العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  ،المإللية اة اإل نر
 تمعات المحلية ودعم إدراج المعارف التقليدية كقضية شاملة؟جإشراك الشعوب األصلية والم 0202البيولوجي لما بعد عام 

ية إلعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة على ين العمل 11/41نل الم رر  :النسني ،المنر،ر ال نسننة )ب(
أن سؤال: كيف ينبغي . مراعية للمنر،ر ال نسننة عن  ري  الممج المنترم للمنر،ر ال نسننةستك،ن  0202لمن اعم عنم 

 ؟0202عكس القضايا الجنسانية في نطاق ومحتوى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تن
من المعإلر ين الإلك،منل م،ن ال، نية  : ، نية  ،الممن ،السل نل المإللية األترىالإلك،منل م،ن ال )ج(

،الممن ،السل نل المإللية األترى تلعب م،را م من اة التنفيذ على يرض ال،اوال ل  نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
القضايا المتعلقة بالحكومات دون الوطنية، والمدن عكس أن تنسؤال: كيف ينبغي ،ين ذلي يإلتنج إلى اععترات ا .  0202

 ؟0202نطاق ومحتوى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  والسلطات المحلية األخرى في
تمل معإلرة الإلن ة إلى تعزيز الممنركة من الم تمال الممنة على المست،ينل ال، نية : الم تمال الممنة )م(

 0202سؤال: كيف يمكن لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام . 0202العملية لمن اعم عنم ،اإلوليمية ،الم،لية اة 
 أن ييسر إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ اإلطار؟

تمت مالحظة الحاجة إلى تعزيز مشاركة الشباب في إعداد وتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي : الشباب (ھ)

في  الشبابأن ييسر إشراك  0202سؤال: كيف يمكن لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام . 9191 لما بعد عام
 إعداد وتنفيذ اإلطار؟
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ار لل  ن  التنل اة ال طنين ك: اوتر  اة العميم من الت ميمنل ين هنني إلن ة إلى إمراي يال  ن  التنل )،(
ينبغي أن تنعكس القضايا المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في نطاق ومحتوي اإلطار سؤال: كيف المتعل ة انلتن،  الاي،ل، ة. 

 ؟0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ن يعع   يعرب الك ير من الت ميمنل عن الرغاة اة إمراج منر،رال متعممة ،متن،عة اة اإل نر العنلمة ن،كمن عإلر -08

إلرنن ييطن يعع   يع ل اعض الت ميمنل يهمية تنصة لم م،عنل مإلممة ع،كمن . 0202للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 
لإلطار العالمي للتنوع  سؤال: كيف ينبغي. 0202يناغة إمراك ن ،عكس ن اة اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم 

 وعة والمتعددة؟نأن يعكس المنظورات المت 0202البيولوجي لما بعد عام 
 صاالت والتوعيةاالت - فاء

يناغة ين يك،ن ممع،من  0202على ين اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم  11/41نل الم رر  -01
اتصنعل اعنلة . ،انإلطناة إلى ذلي  تمل معإلرة الإلن ة إلى ةااتكنري،ت،عية متننس ة ،منملة ،  لانستراتي ية اتصنع

،اعم  0202الت ميمنل  تعء إعمام اإل نر العنلمة للتن،  الاي،ل، ة لمن اعم عنم ،متس ة ،منملة ،م،  ة اة الك ير من 
سؤال: كيف ينبغي أن يعالج اإلطار . اة اإلاعغ عن  اعتمنم  على إلم س،اي  اطع عن يهمية طمنن ين اإل نر يك،ن س ع

لتوعية وكيف يمكن استخدام السنتين وا تالقضايا المتعلقة باالتصاال 0202لما بعد عام  العالمي للتنوع البيولوجي
المعتمدة في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  تالقادمتين في تعزيز ودعم استراتيجية االتصاال

 البيولوجي لضمان مستوى مالئم من التوعية؟
 

_________ 


