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 ، وغرض ونطاق هذا التقريرمعلومات أساسية - أوال
أعد وثيقة االنعكاسات هذه الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع  -0

لدعم األطراف والمراقبين في مداوالتهم في االجتماع المستأنف للفريق العامل. وهي ال تحل محل  1111البيولوجي لما بعد عام 
، التي بجانب التقرير عن الجزء )CBD/WG2020/3/3( 1111البيولوجي لما بعد عام المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع 

المقترحات المقدمة شفويا من األول من االجتماع، تظل األساس للمفاوضات في االجتماع المستأنف. وتستند الوثيقة إلى 
األطراف وأصحاب المصلحة خالل الجزء األول من االجتماع الثالث للفريق العامل، والمقترحات المقدمة كتابة استجابة لطلبات 

. وتم )/5CBD/WG2020/3(بتقرير االجتماع  ةالتقديم، على النحو الوارد في تقارير الرؤساء المشاركين ألفرقة االتصال المرفق
النظر فقط في المقترحات المقدمة من أصحاب المصلحة التي حصلت على تأييد األطراف والتي تم إدراجها في تقارير الرؤساء 

 سات هذه.عند إعداد مذكرة االنعكاألفرقة االتصال المشاركين 

، بل بدال من ذلك إلزامية م أي من المقترحات الواردة في مذكرة االنعكاسات هذه على أنها نصا أو نتائجهفنبغي وال ي -1
الهدف منها مجرد تيسير مداوالت الفريق العامل بالبناء على مجاالت التقارب، وعرض أفكار أولية عن تسوية مجاالت  أن

ومات وشرح المبرر المنطقي الذي ترتكز عليه العناصر ذات الصلة للمسودة األولى من اإلطار مزيد من المعلالالتباعد، وتقديم 
 .)CBD/WG2020/3/3( 1111العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

االنعكاسات المقدمة في هذه الوثيقة ستساعد األطراف وأصحاب المصلحة في التقدم في مداوالتهم ومن المأمول أن  -3
من أجل التفاوض حول إطار  1111ي المستأنف لالجتماع الثالث للفريق العامل في يناير/كانون الثاني حضور في االجتماع ال

مس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في فعال وطموح وعملي العتماده في الجلسة المستأنفة لالجتماع الخا
 .1111كونمينغ، الصين، في مايو/أيار 

وتشكل هذه الوثيقة على النحو التالي: الجزء الثاني يحتوي على انعكاسات الرئيسين المشاركين حول الهيكل العام  -1
. (CBD/WG2020/3/3) 1111بيولوجي لما بعد عام والمبرر المنطقي وراء المسودة األولى من اإلطار العالمي للتنوع ال

بدءا من  –تسلسل المسودة األولى  رعناصر مختلفة لإلطار، تصو انعكاسات حول حتوي األجزاء الثالث إلى السابع على تو 
تم باألقسام حاء إلى كاف من اإلطار. توتخ 1131، واألهداف اإلجرائية لعام 1111األقسام ألف إلى هاء، وغايات عام 

مشروع مقرر  حول. ويحتوي الجزء التاسع على انعكاسات دمشروع إطار الرص حولويحتوي الجزء الثامن على االنعكاسات 
 .1111اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بيصاح

شة قالمنا ىاألولوقام الرئيسان المشاركين بما يلي تحت كل جزء من هذه الوثيقة، وبالنسبة لكل عنصر من المسودة  -1
 :ل من االجتماع الثالث للفريق العاملو في الجزء األ

القراء رؤية كل نقطة واحدة من  أال يتوقععلى الرغم من  –تلخيص ما الذي استمعا إليه خالل االجتماع  (أ)
لغاء التقرير إاآلراء المعرب عنها والمنعكسة في هذا الملخص. والغرض من هذه الملخصات هو تكميل، بدال من استبدال أو 

 ؛عن االجتماع والتقديمات الرسمية من األطراف

تقديم انعكاساتهما التي تفصل السياق أو الرابطة بالعناصر األخرى لإلطار والتطور عبر الوقت للنسخ  (ب)
 ؛المتوالية لنص اإلطار

ناصر اقتراح، عند االقتضاء، أسئلة قد ترغب األطراف وأصحاب المصلحة في النظر فيها عند مناقشة ع (ج)
 معينة لإلطار في الجلسة الحضورية المستأنفة للفريق العامل؛

لبعض  تقديم، عندما تعتبر مفيدة ومجدية، اقتراحات ملموسة، وتوصيات أو مقترحات لنص جديد أو توفيقي (د)
 .معينة لإلطار عناصر

https://www.cbd.int/doc/c/2255/7fab/fe26759ee8142680a2352c6c/wg2020-03-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/0926/185d/94e0453da6930134b7285b04/wg2020-03-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2255/7fab/fe26759ee8142680a2352c6c/wg2020-03-03-ar.pdf
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الهيكل العام والمبرر المنطقي لإلطار العالمي  على انعكاسات - ثانياً 
 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ما الذي استمعنا إليه

تعقد هندسة اإلطار. تزيد من وجدوا أنها  أنهم ذتساءل عدد من األطراف عن قيمة المراحل الرئيسية، إ (أ)
 ؛فقط 1111بدال من عام  1131قييمها في عام واعتبر آخرون أن المراحل الرئيسية مهمة لضمان النظر في النتائج وت

اقترح عدد من األطراف أن توضع األهداف تحت غايات محددة، بينما الحظ آخرون الروابط المتعددة بين  (ب)
 ؛بعض الغايات واألهداف

أعرب عدد من األطراف عن الرغبة في حذف الجوانب الرقمية من الغايات، بينما اقترح آخرون اإلبقاء  (ج)
 ؛عليها

الجارية جائحة لنظرا للشواغل نتيجة لإذ أنه ار الزمني، يرا، أثار عدد من األطراف مشاكل مع تنفيذ اإلطوأخ (د)
اإلطار، قد ال يكون من الممكن تنفيذ اإلطار بالكامل على مدى الثماني سنوات  إعدادوالتأخيرات الناتجة في  09-لكوفيد

 .1131حتى عام المتبقية 

 المقترحات

)االجتماع األول للفريق  1111عمل الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بداية ذمن -1
والتي الهندسة بالغايات،  تبدأالعامل في نيروبي(، طلبت األطراف هيكال واضحا ومنطقيا لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي. و 

 1111، وبالتالي ترجمة رؤية عام 1111عام وقت المرغوبة ل جحالة النتائنتائج وتصف موجهة نحو تحقيق الأن تكون  تعني
 ."الحياة في انسجام مع الطبيعة" إلى عناصر ملموسة

أين ، عن طريق اإلشارة إلى األطراف وأصحاب المصلحة 1111و 1131وتقدم المراحل الرئيسية جسرا بين عام  -1
. 1111غايات اإلطار في عام  تحقيقإذا أرادوا  1131في عام لطبيعة" على مسار "الحياة في انسجام مع اينبغي أن يكونوا 

في عام طريق السماح لألطراف وأصحاب المصلحة بتقييم التقدم الذي أحرزوه  في اإلطار عن، تسهم المراحل الرئيسية ولذلك
 تصحيح المسار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.من تمكين ال، و 1111نحو غايات  1131

ا لإلجراءات المطلوبة على المدى اتجاهلي تقدم التانحو اإلجراءات وب ةهداف أن تكون موجهرض من األغوال -1
مالحظة أن تحقيق أي غاية معينة يتطلب إجراءات على مدى أهداف متعددة. . وتجدر 1131صير، أي في العقد حتى عام الق

 ة واحدة.في أكثر من غاي عادةوفي نفس الوقت، تسهم اإلجراءات المرتبطة بكل هدف 

ية للعوامل التي ينبغي النظر فيها في نوعال 1111ويقدم إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -9
 تنفيذ كل غاية أو هدف، ويسمح لألطراف بتقييم التقدم العالمي المحرز وتعديل الجهود حسب الحاجة.

و/أو  1111-1131للتنوع البيولوجي، مثال للفترات من وفي المستقبل، إذا قررت األطراف إعداد أطر إضافية  -01
، الثالثةعقود التحديد التقدم المحرز على مدى بسهولة نهج. وبناء عليه، يمكن ، قد ترغب في استخدام نفس ال1111-1111

ذا دعت الحاجة إلى ذلك،   .1111ة المتخذة لضمان أن جميع الجهود ستؤدي إلى تحقيق رؤية عام بالتدابير المناسوا 

 :وفي ضوء النقاط المذكورة أعاله، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند النظر في هيكل اإلطار -00

تنظر األطراف بعناية فيما إذا كان ينبغي حذف المراحل الرئيسية  فيما يتعلق بالمراحل الرئيسية، ينبغي أن (أ)
. 0252حقيق غايات عام تمن أجل  0202نا عن مدى تغيير حالة األمور بحلول عام تبلغطار؛ والمراحل الرئيسية من اإل
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فقدان المراحل الرئيسية وتركز األهداف على اإلجراءات )الحاجة إلى تحقيق المرحلة الرئيسية وبالتالي الغايات(. وقد يعني 
 التقدم مقابل الغايات؛إحراز لملحة إلى ضمان فقدان القدرة على تقييم فعالية األهداف في تحقيق الغايات وتقليل الحاجة ا

بعص إيجاد عالقة بين هدف وآخر. فوفيما يتعلق بمقترحات لضم األهداف تحت الغايات: ليس من السهل  (ب)
 10إلى  1في أكثر من غاية واحدة وبعض الغايات يمكنها أكثر من هدف واحد. فعلى سبيل المثال، األهداف  ماألهداف تسه

تسهم في جميع الغايات. ونظرا لذلك، قد ترغب األطراف في  01إلى  14ايتين ألف وباء، بينما األهداف تسهم في كال الغ
 ؛ذلك يمكن إعداد عرض بياني للعالقة بين الغايات واألهدافلالنظر في شكل نهج الضم هذا بطريقة عملية. وكبديل 

وفيما يتعلق باإلطار الزمني لتنفيذ اإلطار، بينما كان الغرض من ذلك في األصل هو أن يتم التنفيذ على  (ج)
في الصفحة  1، انكمش ذلك اإلطار الزمني نتيجة لالعتماد المتأخر لإلطار. وعلى النحو المبين في الحاشية 1111مدى العقد 

وينبغي القيام بذلك مع األخذ في الحسبان ". 1131ي مراجعة تاريخ عام من المسودة األولى، "قد ترغب األطراف في النظر ف 1
 1111. وهناك وسائل كثيرة لمعالجة هذا، بما في ذلك افتراض أن التقدم قد أحرز منذ عام 1111حتى عام القادمة خطة العقد 

و خالف ذلك إعادة التوازن بين رقم كما هو واالستمرار في خطتين لعقدين إضافيين، أ 1131ومع ترك الموعد النهائي في عام 
زمن الفترة أو طولها. وقد ترغب األطراف وأصحاب المصلحة أيضا في األخذ في الحسبان الحاجة الملحة التخاذ إجراءات في 

ر من مع تاريخ أهداف التنمية المستدامة فضال عن الكثي 1131ق عام وافهذا العقد وفقا لكثير من التقييمات األخيرة. وأخيرا، يت
 اإلجراءات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

الرقمية  هاإجراء تقييم موضوعي عما إذا تحققت الرؤية )أم ال(. وتعتبر عناصر والغرض من الغايات هو تقديم طريقة  -01
ذا حذفت،مركزية لتمكين تعر  ذا أزيلت األطراف القدرة على تقييم ما إذا كانت إجراءاتهستفقد  يف المراحل الرئيسية. وا  ا فعالة. وا 

 الجوانب الرقمية، ينبغي أن تعيد األطراف تقييم فائدة الغايات والمراحل الرئيسية.

 .وستقدم الفقرات القليلة القادمة توضيحا عمليا للمبرر المنطقي وراء الهندسة الوارد وصفها أعاله -10
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 األقسام من ألف إلى هاء لىع انعكاسات -ثالثا 
 معلومات أساسية –القسم ألف 

. وعلى كوكبسالمة الو  البشرلرفاه  من العوامل األساسية، يقدمهاالتي  منافعالتنوع البيولوجي، والإن . 1 –المسودة األولى 
، فإن التنوع البيولوجي يتدهور في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا التدهور أو المبذولة حالياالرغم من الجهود 

لى الخطة إ 11111 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يستندالمعتاد. و كيزداد سوءا في ظل سيناريوهات العمل 
نفيذ إجراءات واسعة النطاق إلحداث تحول في عالقة خطة طموحة لت يحددو  1111-1100االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .1111بحلول عام  مع الطبيعة انسجامفي  الحياة المتمثلة فيالرؤية المشتركة تحقيق المجتمع بالتنوع البيولوجي ولضمان 

 ما الذي استمعنا إليه
النص األصلي المقدم في المسودة مع بشكل واسع النطاق كانت التعليقات التي استمعنا إليها من األطراف تتفق عامة  -14

الت التي زادت من مستوى التفصيل عن طريق إدراج إحصائيات وأمثلة فضال عن مؤهمندوبون العديد من الاألولى. وأضاف ال
إضافة إشارة إلى شواغل إزاء مقترحات من بين اللتقارير محددة. ويتعلق العنصر الجديد من بين التعليقات الذي حددناه  إشارات

 م اإليكولوجية" من أجل تعزيز الروابط بين المحيط الحيوي والبشر.ظ"خدمات الن
 المقترحات

صلية إلى ثالثة أضعاف تقريبا. وبعد أن استمعنا إلى فترة الفقرة األن المقدمة أن تزيد م من شأن اإلضافات المفصلة -15
ه، نوصي اإلبالغ عنموجزا ويمكن  0202د عام وأصحاب المصلحة باإلبقاء على إطار ما بع الدعوات المتكررة من األطراف

باإلبقاء على هذا القسم موجزا، مع إيجاد توازن حذر بين البساطة واالكتمال. وبينما تقدم التقارير األخيرة، مثل التقييم العالمي 
 انقاط (IPBES)ولوجية الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليك

 0252مرجعية مهمة، بما في ذلك مرجع صريح، هنا ينبغي أن ننظر في حقيقة أن الخط الزمني لإلطار يذهب حتى عام 
 وسيتم نشر تقارير جديدة ومحدثة في نفس الوقت.

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
 ما هو قدر التفصيل الذي ينبغي أن يحتويه هذا القسم؟

  

                                                      
مؤتمر  يصدره، في انتظار قرار بشأن االسم النهائي لإلطار كمصطلح مؤقت" 1111طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلُيستخدم مصطلح " 1

 .كمصطلح مؤقتطار" في جميع أنحاء النص اإللمثل، يتم استخدام كلمة "األطراف في اجتماعه الخامس عشر. وبا
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 الغرض -سم باء الق

المجتمع، عناصر الحكومات وجميع  من جانبوالتحويلية  العاجلةيهدف اإلطار إلى تحفيز اإلجراءات . 0 –المسودة األولى 
 ومهمتهبما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشركات، لتحقيق النتائج التي حددها في رؤيته 

المتعددة األطراف والعمليات  واالتفاقات، وبروتوكوليها، أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لمساهمة فياوأهدافه، وبالتالي  وغاياته
 والصكوك األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

 ما الذي استمعنا إليه
الوفود إضافة إشارات إلى  تواقترحمزيد من التفصيل. العام لهذه الفقرة ومقترحات إضافية إلدراج  تأييداستمعنا إلى  -16

لى اتفاقات وعمليات دولية مجموعا محددة. ونالحظ أيضا اقتراح بتغيير اإلشارة إلى "المجتمع ت معينة من أصحاب المصلحة وا 
 .دىتضييق نطاق الم لبرمته" إلى "أصحاب المصلحة"، واحتما

 المقترحات
رة إليها صراحة في هذا القسم، نود اإلشارة إلى أن القسم الجديد ق بالمجموعات والمنظمات التي ينبغي اإلشالفيما يتع -17

بأكمله، ويجعل  0202بشأن اإلرشادات لتنفيذ اإلطار المقترح أدناه )انظر القسم الرابع أدناه( سيسري على إطار ما بعد عام 
لى نطاق واسع في تنفيذه. وفي على أهمية ضمان الشمولية والمشاركة ع ءصراحة أن هذا اإلطار هو للجميع، مع تسليط الضو 

 ضوء هذا، نقترح أنه قد ال يكون من الضروري اإلشارة إلى مجموعات محددة في هذا القسم.

من خالل أنشطة على المستوى الوطني،  إلى تيسير التنفيذ، الذي سيتم في األساساإلطار  يهدف. 0 –المسودة األولى 
يوفر إطارا عالميا موجها نحو النتائج على وجه التحديد، على المستويات دون الوطني واإلقليمي والعالمي. و  بإجراءات داعمة

تحديث االستراتيجيات وخطط العمل والقيام عند الضرورة ب، اإلقليمية وحسب االقتضاء الوطنية األهدافالغايات و  لوضع
ويهدف أيضا  على المستوى العالمي.المحرز لتقدم ل المنتظمين ستعراضواال، ولتيسير الرصد هاالوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق

 ذات الصلة.األخرى العمليات بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، و التآزر والتنسيق أوجه تعزيز إلى 

 ما الذي استمعنا إليه
ضافة المزيد من التفصيل للنص  -18 المقترح للمسودة األولى. وتشمل هذه استمعنا إلى اتفاق عام مع هذه الفقرة وا 

ب االتفاقية فضال عن إشارات إلى االتفاقات والعمليات األخرى المتعددة األطراف جاإلضافات إشارات إلى مبادئ متعددة بمو 
 .متباينةتآزر فيما بينها. ونالحظ في هذا السياق االقتراح بإدراج إشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها الوتعزيز أوجه 

 المقترحات
مع إشارة معظم المبادئ المدرجة بالفعل إما في نص االتفاقية أو في االتفاقات أو اإلعالنات الدولية األخرى قد ال  -11

تكون هناك حاجة في هذه الفقرة إلى إعادة التأكيد على هذه المبادئ. وأدرجنا حكما لينعكس ذلك في قسم جديد عن اإلرشادات 
المناقشة حول مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متباينة أفضل المزيد من كون يوقد قترح أدناه )القسم الرابع(. لتنفيذ اإلطار الم

 في سياق حشد الموارد.
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 0202العالقة مع خطة التنمية الملتسدامة لعام  –القسم جيم 

وفي الوقت نفسه، سيساعد  1131.2المستدامة لعام تنفيذ خطة التنمية مساهمة أساسية لاإلطار  يعتبر. 4 –المسودة األولى 
 الظروف الالزمة لتنفيذ اإلطار. تهيئة علىنحو أهداف التنمية المستدامة المحرز التقدم 

 ما الذي استمعنا إليه
استمعنا إلى مقترحات إلدراج إشارات إلى عمليات واتفاقات متنوعة فضال عن التحديات العالمية المرتبطة بفقدان  -02
شارات إلى نظم قيم مختلفة.ال  تنوع البيولوجي وا 

 المقترحات
كيز على العالقة بين اإلطار العالمي ر تمثل الغرض األصلي لهذا القسم على النحو الوارد في المسودة األولى في الت -01

. ويمكن أن تقلل 0202وأهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
مقابل العمليات األخرى. ومن شأن إدراج إشارات إضافية  0202اإلشارات إلى عمليات أخرى هنا من أهمية ورؤية خطة عام 

غرض هذا القسم. وقد ترغب من تركيز و وبالتالي يخفف  الفقرة أن يؤدي إلى فتح بوابة سيول في هذه 0202تتجاوز خطة عام 
( وال يحتاج 0252سنة )رؤية عام  02ان أن هذه هي عملية لمدة بلحة أيضا في اإلبقاء في الحساألطراف وأصحاب المص

 األمر إلى اإلشارة إلى جميع العمليات.
أوجه التآزر والروابط على واستمعنا أيضا بوضوح إلى رغبة بعض األطراف وأصحاب المصلحة في تسليط الضوء  -00

لى األخرى والعمليات واالتفاقات المتعددة األطراف 0202المستدامة لعام وخطة التنمية  0202بين إطار ما بعد عام  ، وا 
م الطبيعة بما في ذلك "أمنا األرض". ونظرا لوجود مواضيع متكررة بين و هتصور مفاالعتراف بنظم القيمة المختلفة و 

أدرجنا إشارات صريحة لتعكس هذه المقترحات، استمعنا إلى أقسام مختلقة من اإلطار، ونعتبرها شاملة لعدة قطاعات ولذلك 
 .الجوانب في قسم جديد بشأن اإلرشادات لتنفيذ اإلطار المقترح أدناه

  

                                                      
 .11/0قرار الجمعية العامة  2
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 (1والشكل  8إلى  5نظرية التغيير )الفقرات  –القسم دال 

 لمستوىاي العاجل على ات( التي تقر بأن العمل السياس0نظرية التغيير )انظر الشكل  إلىاإلطار  . يستند1 –المسودة األولى 
العالمي واإلقليمي والوطني مطلوب لتغيير النماذج االقتصادية واالجتماعية والمالية بحيث تستقر االتجاهات التي أدت إلى تفاقم 

الطبيعية في السنوات  اإليكولوجيةاستعادة النظم تتيح ( و 1131فقدان التنوع البيولوجي في السنوات العشر القادمة )بحلول عام 
مع  انسجامفي  الحياةلتحقيق رؤية االتفاقية المتمثلة في " 1111تحسينات صافية بحلول عام تحقيق ية، مع العشرين التال

ضروري إلجراء التغييرات  برمته أمر والمجتمعبأكملها لحكومة اأن اتباع نهج اإلطار ". كما يفترض 1111الطبيعة بحلول عام 
الحكومات  على. وعلى هذا النحو، 1111رؤية عام المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة كنقطة انطالق نحو تحقيق 

التقاعس تكلفة  وأن تدركقيمة الطبيعة  أن تستوعب، و الموارد األخرىتحدد األولويات وتخصص الموارد المالية و  أنوالمجتمعات 
 .عن العمل

وضع أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم،  إجراءات تحويلية من أجل )أ( تُتخذفي اإلطار أن الواردة وتفترض نظرية التغيير . 1
ضمان استخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام من أجل و  التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي )ج( والحد من )ب(

لتنفيذ، بما في ذلك الموارد كافية لوسائل و  الظروف التمكينية، ذه اإلجراءات من خاللهُتدعم وأن  ،تلبية احتياجات الناس
 من خاللبطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة  المحرز رصد التقدميُ أن النظرية أيضا فترض وتالمالية والقدرات والتكنولوجيا. 

للتنوع  1111عام رؤية  ار الصحيح إلنجازالمس، على 1131العالم، بحلول عام يسير كافية لضمان أن  تقييمعمليات 
 3.البيولوجي

مناسب بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والشباب، بشكل االعتراف  بضرورةإلطار في ا الواردة نظرية التغيير وتقر. 1
لية في تنفيذ هذا اإلطار. هج المراعية للمنظور الجنساني، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحوالنُ 

ن المنظمات على المستويات العالمي والوطني بيسيتم بالشراكة ها لى االعتراف بأن تنفيذتستند النظرية إوعالوة على ذلك، 
باتباع نهج قائم على الحقوق واالعتراف بمبدأ  وستُنفذ النظريةلنجاح. من أجل تحقيق ابناء زخم يجاد وسائل لوالمحلي إل

 المساواة بين األجيال.

طويلة األجل الاالستراتيجيات واألهداف  أنه يراعي. كما 1131لخطة التنمية المستدامة لعام  اوداعم تكميليا يعتبر اإلطارو . 1
ع البيولوجي واتفاقيات ريو، لضمان التآزر في تحقيق ، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنو المتعددة األطراف البيئيةلالتفاقات 

 من جميع االتفاقات للكوكب والناس. منافعال

  

                                                      
في ضوء التأخير في  1131في النظر في مراجعة تاريخ عام  1111قد يرغب الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  3

 الموافقة على اإلطار.
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 اإلطارالخاصة بتغيير النظرية . 1الشكل 

 
 

 ما الذي استمعنا إليه
لمزيد من اسمتعنا إلى اتفاق واسع النطاق بشأن النص المقترح في المسودة األولى ولكنا اسمعنا أيضا إلى مقترحات  -00

البناء عليه. وفي هذا الصدد، استمعنا إلى نوعين من التعليقات: مقترحات تزيد من الدقة ومقترحات تضيف مفاهيم جديدة. 
 ونالحظ، بصفة خاصة، االقتراح بإدراج إشارة إلى المحركات وراء فقدان التنوع البيولوجي.

 المقترحات
األطراف وأصحاب المصلحة في التفكير حول مستوى التفصيل والدقة بالنسبة لجميع الفقرات في هذا القسم، قد ترغب  -04

 الذي ينبغي أن يتضمنه هذا القسم.
المسودة األولى يعكس أهداف االتفاقية ولذلك نعرب عن  من 6ى أن النص األصلي في الفقرة ونرغب في التشديد عل -05

 الستخدام المستدام.مثل ا ابعض التحفظات حول إعادة صياغة المفاهيم المتفاوض حولها سابق
على بعض المبادئ والقضايا المشتركة بين القطاعات التي اقترح بعض األطراف وأصحاب  7وتحتوي الفقرة  -06

. 0201المصلحة إدراجها في اإلطار خالل مداخالتهم في الجزء األول من االجتماع الثالث للفريق العامل في أغسطس/آب 
بل تعكس بعض المبادئ الرئيسية، اتخذناها كأساس لصياغة قسم فحسب ة التغيير ونظرا ألن هذه الفقرة ال تسري على نظري

ذا أيدت األطراف  1جديد مقترح بشأن اإلرشادات لتنفيذ اإلطار، انظر النقطة  مثل هذا القسم الشامل المخصص إدراج أدناه. وا 
 .بشأن اإلرشادات، سيحتاج األمر إلى حذف هذه الفقرة من أجل تفادي اإلزدواجية

نظرية التغيير" ب" ونظرا ألن القسم دال من اإلطار يركز على نظرية التغيير، قد يكون من المفضل استبدال "اإلطار -07
 .4بالفعل في الفقرة  0202. وتم تسليط الضوء على تكامل اإلطار مع خطة عام 8في الفقرة 

دراج  0200، نوصي باستبدال "اليوم" بعام 1واستنادا إلى ردود الفعل بشأن الشكل  -08 في الخط الزمني في  0202وا 
أسفل الشكل. وعالوة على ذلك، نقترح تحديث العمود على يسار الشكل الذي يبين الحالة الراهنة التي يسعى اإلطار الجديد إلى 
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سخة تحقيقها لتتحول وتشمل أمثلة ملموسة أكثر للتحديات التي تدفع إلى فقدان التنوع البيولوجي في الوقت الحاضر. وترد ن
 منقحة أدناه.

وأخيرا، وبالعودة إلى هيكل اإلطار وربطه بنظرية التغيير، سيكون من المفيد اإلبقاء على المراحل الرئيسية لتقييم  -01
 .0202التقدم المحرز في عام 

 نظرية التغيير الخاصة باإلطار –المنقح  1الشكل 
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 0202ومهمة عام  0252رؤية عام  –القسم هاء 

، ُيقّيم التنوع 1111بحلول عام مع الطبيعة حيث: " انسجامعالم يعيش في  فيرؤية اإلطار . تتمثل 9 – المسودة األولى
البيولوجي وُيحفظ وُيستعاد وُيستخدم برشد، وُتصان خدمات النظام اإليكولوجي، مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم 

 ".أساسية لجميع الشعوبمنافع 

 ما الذي استمعنا إليه
 .0252هناك بعض المقترحات إلضافة المزيد من التفصيل إلى رؤية عام  -02

 المقترحات
ة من نطاق المفاوضات حول يؤ يستثني تحديدا الر  14/04المقرر  نرغب في تذكير األطراف وأصحاب المصلحة بأن -01

. وبعد ذلك، تقرر في 12/0تفاق مسبقا على صياغة النص المعتمد في المقرر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي. وقد تم اال
ينبغي أن يصاحبه مهمة إلهامية وتحفيزية لعام  0202، أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 14/04المقرر 
االتفاق بالفعل على النص في  "الحياة في انسجام مع الطبيعة". وعلى ذلك، تم 0252كنقطة ارتكاز نحو رؤية عام  0202

 هذه الفقرة من اإلطار من جانب مؤتمر األطراف وينبغي تفادي أي تغييرات فيها.
 

اتخاذ إجراءات عاجلة ، في "1111، نحو تحقيق رؤية عام 1131تتمثل مهمة اإلطار للفترة حتى عام . 12 – المسودة األولى
المستدام وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد واستخدامه  التنوع البيولوجي حفظعبر المجتمع ل

 4من أجل منفعة الكوكب والشعوب". 1131الجينية، ووضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي بحلول عام 

 ما الذي استمعنا إليه
شارات إلى نظم القيم المختلفة استمعنا إلى عدد من المقترحات إلضافة إشارات إلى الهدف األول من االتفا -00 قية، وا 
في المهمة  حشد الموارد. واقترح العديد من األطراف تغييرات لجعل مستوى الطمو الطبيعة، فضال عن إشارات لح هوممفتصور و 

غير أن بلدان أخرى أثارت  ." أو "اإليجابي للطبيعة"0202أوضح، بما في ذلك إضافة "ضمان مكسب صاف بحلول عام 
 ء فهم جدوى هذه المفاهيم.اشواغل إز 
 المقترحات

ول للفريق العامل، االجتماع األتم مناقشة النص األصلي للمهمة المقترحة على النحو الوارد في المسودة األولى في  -00
في نيروبي، حيث أرادت األطراف الحفاظ على توازن بين األهداف الثالثة لالتفاقية. ونشير أيضا إلى أن الكثير من األطراف 

ويمكن اإلبالغ موجزا  0202بيولوجي لما بعد عام الوأصحاب المصلحة أعربوا عن الرغبة في االحتفاظ باإلطار العالمي للتنوع 
في  ي مركزيعنصر إرشادك 0202لمهمة عام قدر اإلمكان  مكان. ولذلك، نوصي بصياغة واضحة وموجزةعنه قدر اإل

                                                      
يواجهها التنوع البيولوجي.  التيزمة لأل للتصديعكس عبارة "اتخاذ إجراءات عاجلة" الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في هذا العقد ت، 1131في مهمة عام  4
"وضع  ارةوعب"عبر المجتمع" الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات من قبل جميع أصحاب المصلحة، والتعميم عبر قطاعات المجتمع واالقتصاد.  عبارةعكس وت

. المسائلوالحاجة إلى عمل منسق واستراتيجي عبر مجموعة من  اإلجراءاتموجه نحو و عني الحاجة إلى نهج إيجابي ت" نعاشالطبيعة على طريق اإل
الضوء على عناصر  عبارة "لصالح الناس والكوكب" وتسلطأيضا الحاجة إلى تثبيت معدل فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الحماية واالستعادة.  تعنيكما 

وأهداف التنمية المستدامة مع االعتراف أيضا  1131ارتباطا وثيقا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  تقيمالمساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس، و 
على الطريق نحو رؤية عام  رئيسية رحلةم تمثلأن هذه المهمة  1131يوضح الموعد النهائي لعام و باألهمية الجوهرية والوجودية للتنوع البيولوجي. 

 هذا العقد. خاللمع الطبيعة" وتعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  انسجامفي  حياةفي "ال المتمثلة 1111
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 تصور مفهومم القيم المختلقة أو ظاإلطار. ولنفس السبب، قد ال يكون من الضروري إدراج إشارات صريحة إلى حشد الموارد ون
 بشأن اإلرشادات لتنفيذ اإلطار المقترح أدناه. الطبيعة في المهمة؛ ويمكن إدراج األخيرة تحت قسم شامل جديد
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 قسم جديد بشأن اإلرشادات لتنفيذ اإلطاربمقترح  -رابعا 
 ما الذي استمعنا إليه

كما الحظنا أعاله اقترح الكثير من األطراف وأصحاب المصلحة الحاجة إلى انعكاس مفاهيم معينة على مدى اإلطار  -04
االعتبارات الجنسانية، والُنهج القائمة على الحقوق، مراعاة  المفاهيم. وتشمل هذه 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عديدة نصية طبيعة وقيم التنوع البيولوجي، وضمان المشاركة والشمولية. وقدمت مقترحات وأوجه التآزر، والمفاهيم المختلفة لل
لكل مفهوم من المفاهيم. وفي نفس الوقت، أعرب الكثير من األطراف وأصحاب المصلحة عن الحاجة إلى اإلبقاء على اإلطار 

 بسيطا وسهال لإلبالغ عنه.
 المقترحات

واضحا وموجزا ويمكن اإلبالغ عنه،  0202ضمان أن يظل إطار ما بعد عام ص و من أجل تفادي العبء الزائد للن -05
من من القسم دال  7نقترح إنشاء قسم مخصص بشأن اإلرشادات لتنفيذ اإلطار. وقدمنا مقترحا نصيا أدناه استنادا إلى الفقرة 

ت التي اقترح األطراف وأصحاب حتوي بالفعل على بعض اإلرشادات والقضايا الشاملة لعدة قطاعاتي تلمسودة األولى الا
فضال عن المقترحات  0201المصلحة إضافات عليها خالل مداخالتهم في االجتماع الثالث للفريق العامل في أغسطس/آب 

 لإلرشادات للتنفيذ التي استمعنا إليها خالل االجتماعات الرسمية للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
. ولضمان الرؤية العالية، نوصي بوضع هذا القسم الجديد بين القسمين باء )الغرض( وجيم 0201والتكنولوجية في مايو/أيار 

 (.0202)العالقة مع خطة التنمية المستدامة لعام 
 النص البديل

 إرشادات لتنفيذ اإلطار  باء مكررا 
 :للتنوع البيولوجي وينبغي أن ترشد تنفيذهاستخدمت اإلرشادات التالية في إعداد اإلطار العالمي  -06

على اإلجراءات التي  جحهذا اإلطار للجميع، وللحكومة بأكملها وجميع عناصر المجتمع. ويعتمد تنفيذه النا -1
حكومات الوطنية، بما في ذلك الحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرى، والمنظمات التتخذها 

المنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمجموعات النسائية، الحكومية الدولية، و 
الدينية،  ومجموعات الشباب، واألعمال التجارية والمجتمع المالي، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمنظمات

 طنين، وأصحاب المصلحة.او لقة بالتنوع البيولوجي أو التي تعتمد عليه، والموممثلي القطاعات المتع
سيتم المزيد من التعزيز لتنفيذ اإلطار وفعاليته بالتعاون والتنسيق بهدف تعزيز التجانس وأوجه التآزر بين  -0

اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، 
علقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، واالتفاقات المتعددة األطراف األخرى والعمليات الدولية، واالتفاقايات األخرى المت

 حسب االقتضاء، على المستويات العالمي، واإلقليمي، ودون اإلقليمي والوطني.
لُنهج اإلطار بالحاجة إلى االعتراف المناسب بالُنهج القائمة على الحقوق، والمساواة بين الجنسين، وا قري -0

ا هالمراعية لالعتبارات الجنسانية، وتمكين النساء والبنات والشباب والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومشاركت
 الفعالة والمتساوية بالكامل في تنفيذه واستعراضه.

 نسان، والحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وحقوق حيازةإلسيتم تنفيذ اإلطار مع احترام حقوق ا -4
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فضال عن الحق في الموافقة الحرة المسبقة عن علم على النحو المنعكس في 
إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، فضال عن المساواة بين األجيال، ومراعاة اآلراء العالمية 
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وم الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك المفاهيم التي القيم ونظم المعارف، بما في ذلك تصور مفهتظم ، و ةالمتنوع
 يعترف بها بعض الثقافات مثل أمنا األرض.

غايات وأهداف اإلطار متكاملة والغرض منها تحقيق التوازن بين األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي.  -5
وظروف محلية محددة، ستكون الجهود من جميع الحكومات  بعض األهداف أكثر أهمية لسياقات وبينما قد تكون

 لإلطار بأكمله. حوأصحاب المصلحة على مدى جميع الغايات واألهداف ضرورية لضمان التنفيذ الناج
، اتفاقية التنوع البيولوجي وأحكامها األخرىسيتم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي وفقا ألهداف  -6

 اغويا، حسب الحالة.وبروتوكولي قرطاجنة ون
يمكن تنفيذ اإلطار فقط إذا توافرت موارد كافية من جميع المصادر ويمكن الحصول عليها، مع خفض العبء  -7

 على الموارد. على الحصول
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 الغايات والمراحل الرئيسية واألهداف –خامسا 
 0252غايات عام 

 الغاية ألف

في المائة على األقل في مساحة وترابط وسالمة  01زيادة بنسبة تعزيز سالمة جميع النظم اإليكولوجية، مع  - المسودة األولى
ة على الصمود لجميع األنواع، وتخفيض معدل االنقراض بعشرة ر النظم اإليكولوجية الطبيعية، مع دعم مجموعات صحية وقاد

إلى النصف، وصون  جميع المجموعات التصنيفية والوظيفيةأضعاف على األقل، وتقليل خطر انقراض األنواع على مدى 
 في المائة على األقل من التنوع الجيني داخل جميع األنواع. 91التنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، مع الحفاظ على 

 ما الذي استمعنا إليه
جية، واألنواع والتنوع الجيني( الحظ أغلبية األطراف أن المكونات الثالثة للتنوع البيولوجي )النظم اإليكولو  (أ)

الغاية. وتساءل بعض األطراف عن األساس العلمي للجوانب الرقمية للغاية وما إذا كان من ينبغي تغطيتها في إطار هذه 
 ؛الممكن تحقيق المقترح الحالي بالفعل، بينما دعت أطراف أخرى إلى درجة طموح أعلى

جدوى ومالءمة إيجاد قيم رقمية في هذه الغاية وتساءل ، تساءل بعض األطراف عن نفس الموضوعوعلى  (ب)
 ؛البعض عما إذا كان ينبغي بيان القيم الرقمية لجميع الغايات أو إذا كان ينبغي إدراجها فقط في األهداف

الحظ بعض األطراف أيضا أن بعض المصطلحات في هذه الغاية، بما في ذلك "سالمة" و"صحية" تحتاج و  (ج)
لى فهم مشترك". ويمكن أن يساعد مسرد مصطلحات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إلى المزيد من الوضوح وا 

 في معالجة هذه المسألة. 02025
 المبرر المنطقي وراء الجوانب الرقمية

 األساس العلمي (أ)
توحي النماذج  –سالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية في المائة في مساحة، وترابط و  15زيادة بنسبة  (1)

في  15إلى  12أن زيادة في مساحة النظم اإليكولوجية الطبيعية بنسبة بوالسيناريوهات والدراسات األخرى 
قد يكون من  0252المائة، على الصعيد العالمي، على مدى أنواع النظم اإليكولوجية األرضية، بحلول عام 

( 1-في المائة في المتوسط )المرحلة الرئيسية ألف 5. وبناء على ذلك، نتوقع زيادة بنسبة الممكن تحقيقها
في المائة. وستعكس هذه الزيادة النتائج  15، لما مجموعه 0252و 0202في كل عقد بين السنوات 

)التخطيط المكاني، واالستعادة  0إلى  1المجمعة لإلجراءات المقترحة في إطار األهداف، وخاصة األهداف 
هداف األخرى ستخفض مباشرة أو على نحو غير مباشر من المحركات والحفظ( مع مالحظة أن معظم األ

 ؛األخرى لفقدان التنوع البيولوجي
يتعرض  –في المائة  52بنسبة  وتقليل خطر انقراض األنواع تخفيض معدل االنقراض بعشرة أضعاف (0)

في المائة( لخطر اإلنقراض، بالرغم من أن خطر اإلنقراض يتباين  10مليون نوعا )أو  1حاليا حوالي 
نيفية. وسيكون من الضروري خفض كل من معدل االنقراض وخطر صبدرجة كبيرة عبر الفئات الت
ع. ويقترح التخفيض لجميع األنواالجغرافي المدى تحسين عداد و على توافر األ ظاإلنقراض، فضال عن الحفا

بمقدار عشرة أضعاف في معدل االنقراض كهدف طموح، نظرا إلى أن المعدل المطلق ليس واقعيا وال يعزي 
موحا لجاري )مالحظة أن الهدف األكثر ططبيعية فضال عن تغير المناخ الحاالت االنقراض نتيجة ألسباب 

                                                      
5 CBD/WG2020/3/3/Add.2/Rev.1 
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ت(. وينبغي أيضا األخذ في الحسبان أن صفرا من الدرجاوليس  ،درجة 1.5للمناخ يهدف إلى حد يبلغ 
وللبناء نحو تحقيق هذه الغاية، استراتيجية التعافي ستستغرق عادة أكثر من عشر سنوات لتظهر نتائج. 

)أي اقتراح  توقف الزيادة في معدل االنقراض إلى النصف أو عكس مسارها 0-تقترح المرحلة الرئيسية أـلف
تخفيض خطر  0-. وعالوة على ذلك، تقترح المرحلة الرئيسية ألفعكس المسار في االتجاهات الحالية(

. في المائة على األقل، مع تحقيق انخفاض في نسبة األنواع المعرضة لالنقراض 01االنقراض بنسبة 
 .0252في المائة بحلول عام  52وستكون هذه أول خطوة نحو تحقيق التخفيض الشامل بنسبة 

وتوزيع أعدادها أو على األقل وفرة األنواع  تعزيزأيضا  0-ة الرئيسية ألفباإلضافة إلى ذلك، تقترح المرحل (0)
وتتعلق هذه المسألة بالنوعية العامة وحجم األعداد، التي غالبا ما تستخدم كبديل لتقييم بقاء  .الحفاظ عليهما

 ؛أنواع معينة
لصون التنوع ة دقيقة قد يكون من الصعب تحديد أهداف كمي –في المائة  91صون التنوع الجيني بنسبة  (4)

في المائة كحد أدنى  12الجيني، ولكن المعارف الحالية تقترح أن صون التنوع الجيني داخل األنواع بنسبة 
. وتتوافق 0252قد يكون متسقا مع رؤية عام  0252)أي على مدى األعداد في نفس النوع( بحلول عام 
في المحاصيل الزراعية والحيوانات في حدائق الحيوان  هذه القيمة مع الُنهج المقترحة لحماية التنوع الجيني

في المائة من التنوع الجيني، على التوالي. وتبني المرحلة الرئيسية  12في المائة و 15التي اقترح فيها حفظ 
، مع تحقيق زيادة في نسبة األنواع التي يصان تنوعها الجينيإلى تحقيق هذه الغاية، مع تركيز على  0
صون هذا المستوى من التنوع الجيني بالنسبة لجميع األنواع بحلول عام الغاية الهدف الطموح لينما تحدد ب

0252. 
وترابط وسالمة النظم في المائة في مساحة  15وباإلضافة إلى ذلك وبالعالقة إلى األهداف: زيادة بنسبة  (ب)

. 0و 0و 1واألهداف  1-ية ألف والمرحلة الرئيسية ألفيحاول الرسم البياني أدناه إظهار الصلة بين الغا – اإليكولوجية الطبيعية
إليكولوجية الوظيفية، زيد من الحجم اإلجمالي للنظم ايلذلك، من الممكن مشاهدة كيف يمكن لتحسن في الربط والسالمة، الذي سو 

 عادة، مع اإلبقاء على المناطق البرية وحماية وحفظ األراضي والمحيطات.تسسيسهم أيضا في جهود اال
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 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
ذا كان الحال كذلك، كيف يمكن تبسيطه؟ (أ)  هل مفهوم و/أو صياغة الغاية ألف معقدا للغاية، وا 
هل ينبغي أن تكون الغاية ألف منقسمة )أو يعاد تقسيمها( إلى ثالثة أجزاء لمعالجة كل مكون من مكونات  (ب)

 التنوع البيولوجي؟
 الغاية والغايات األخرى على عناصر رقمية أو ينبغي أن تكون إلهامية بحتة؟هل ينبغي أن تحتوي هذه  (ج)
 المقترحات

يعالج كل قسم مكونا واحدا  –استمعنا من بعض األطراف أننا ينبغي أن ننظر في تقسيم هذه الغاية إلى ثالثة أقسام  -07
لفريق العامل في اجتماعه الثاني، عرضت هذه التنوع البيولوجي. والحظنا أن في المسودة األولية المقدمة إلى امكونات من 

 ةالغاية كثالث غايات منفصلة. غير أنه خالل االجتماع الثاني للفريق العامل، استمعنا إلى أننا ينبغي أن نجمع المكونات الثالث
اجتماعه الثالث. وقد الفريق العامل في  ة إلىقدممفي غاية واحدة. وهذا هو النهج الذي اتبعناه في المسودة األولى لإلطار ال

 التفكير حول هذه المسألة. نترغب األطراف في مزيد م
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 الغاية باء

تقييم مساهمات الطبيعة في الشعوب، أو صيانتها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام المستدام مع دعم  - المسودة األولى
 خطة التنمية العالمية لمصلحة الجميع.

 ما الذي استمعنا إليه
استمعنا إلى تأييد واسع النطاق لهذه الغاية. غير أن بعض األطراف الحظ أنه ينبغي تحسين مدى قياسها واألهداف  -08

دراج إطار الرصد من خالل التحديثات. وعالوة على ذلك، اقترح بعض األطراف أن مصطلح "تقييم" قد ال  المرتبطة بها، وا 
ح البعض استخدام مصطلح "خدمات النظم اإليكولوجية" بدال من مساهمات يكون مناسبا في سياق هذه الغاية. وبالمثل، اقتر 

 الطبيعة إلى الشعوب".
 الجوانب الرقمية

تحديد مقياس واحد للطائفة الكاملة لمساهمات الطبيعة في تحدي  هناكال تحتوي الغاية باء على عنصر رقمي، حيث  -01
الغاية. وعلى الرغم من ذلك، ال تحدد الصياغة الحالية النتيجة  إلى الناس أو خدمات النظم اإليكولوجية التي تعالجها هذه

التي تقدم  0202خطة التنمية المستدامة لعام ب. وترتبط الغاية المقترحة أيضا 0252ة التي ينبغي تحقيقها بحلول عام نشودالم
 األساس الذي ينبغي أن نبني عليه.

 المقترحات
أن مصطلح "تقييم" يستخدم أيضا إلى ة شار خدام قيمة الكلمة، نرغب في اإلفيما يتعلق بالتعليقات المختلفة بشأن است -42

، ُيقّيم التنوع البيولوجي وُيحفظ وُيستعاد وُيستخدم برشد، وُتصان خدمات 1111بحلول عام لدينا )أي " 0252في رؤية عام 
ولذلك نقترح أنه سيكون من  .("لشعوب.النظام اإليكولوجي، مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع ا

المناسب استخدام المصطلح "تقييم" في الغاية. ونظرا لطائفة القضايا التي تعالجها هذه الغاية وأن الغاية تشير إلى نتيجة 
األهداف قد ال يكون من المجدي أو الالزم تحديد قيمة رقمية في الغاية. ويمكن التقاط الجوانب الرقمية أيضا في ة نشودم

 المرتبطة بهذه الغاية وفي إطار الرصد.
 النص البديل المحتمل

استخدام "خدمات النظم بدال من ذلك نظرا لآلراء المعرب عنها بشأن "مساهمات الطبيعة إلى الشعوب" نقترح 
الصياغة القادمة اإليكولوجية". ولذلك، قد ترغب األطراف في النظر في إعادة صياغة الغاية باء، على النحو التالي، في 

 .0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، أو صيانتها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام المستدام مع دعم خطة تقييم خدمات النظم اإليكولوجية" – النص البديل
 "التنمية العالمية لمصلحة الجميع.
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 الغاية جيم

الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة كبيرة في كال تقاسم المنافع  - المسودة األولى
 المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها، بما في ذلك لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

 ما الذي استمعنا إليه
لغاية. أوال، استمعنا إلى تعليقات مشتركة بين القطاعات استمعنا، بشكل عام، إلى نوعين من التعليقات حول هذه ا -41

بخصوص آثار هذه الغاية بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. وسنعالج هذا القلق في مكان آخر في هذا التقرير 
ينبغي أن يركز على )انظر القسم الرابع(. وعالوة على ذلك، استمعنا إلى تعليقات بخصوص نطاق هذا الهدف )أي ما إذا كان 

أن هذه الغاية ينبغي أن تشير إلى معلومات أيضا اقترح بعض األطراف و بروتوكول ناغويا و/أو اتفاقية التنوع البيولوجي(. 
 التسلسل الرقمي.
 الجوانب الرقمية

الحالية بيرة". وتشير الصياغة كال تحتوي الغاية جيم على قيمة رقمية، بل بدال من ذلك تحتوي على مصطلح كمي " -40
في  75-52ة عن طريق اقتراح اتجاه للتغيير المطلوب. وينبغي ترجمة "كبيرة" كتحسن في النطاق بنسبة نشودإلى النتيجة الم

 التي يتم تقاسمها على نحو عادل ومنصف.أكثر المائة على األقل لمنافع نقدية وغير نقدية 
 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة

اآلخر غير الكبير من حيث المنافع النقدية وغير النقدية التي يتم تقاسمها؟ وما هو المصطلح يف تحدد األطراف التك -40
ذا كان الحال كذلك، ما هي هذه القيمة؟بدال من ذلك هنا؟ هل ينبغي استخدام قيمة رقمية الذي قد يفضل استخدامه   وا 

 المقترحات
بأن عملية منفصلة لمعلومات التسلسل الرقمي تجري في تسلسل الرقمي، نرغب في التذكير الفيما يتعلق بمعلومات  -44

بمعلومات التسلسل الرقمي، نقترح عدم إدراج معلومات التسلسل الرقمي في هذا المتعلقة  الجارية الوقت الراهن. ونظرا للمناقشات
قمي. وبمجرد االنتهاء من الهدف في هذه المرحلة وبدال من ذلك االنتظار حتى تسوية العملية الرسمية لمعلومات التسلسل الر 

العملية الرسمية هذه، قد ترغب األطراف في إعادة النظر في هذه القضية. وهناك خيار بإدراج إشارة إلى معلومات التسلسل 
 فاظ على هذه الغاية كبيان نتيجة أكثر عموما وعلى مستوى أعلى.، حتى يمكن الح10الرقمي في الهدف 
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 الغاية دال

 .1111سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية عام  - المسودة األولى

 ما الذي استمعنا إليه
 ؛شدد الكثير من األطراف على أهمية ضمان توافر الموارد المالية والموارد األخرى لدعم التنفيذ (أ)
 ؛التدفقات المالية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية واقترح البعض أيضا أن الغاية ينبغي أن تركز على (ب)
 ؛واستمعنا أيضا إلى وسائل التنفيذ األخرى التي قد يحتاج األمر إلى معالجتها صراحة في هذه الغاية (ج)
واستمعنا من البعض إلى أنه من أجل ضمان توافر الوسائل المالئمة للتنفيذ، لن نتمكن من االعتماد على  (د)
 اإلنمائية الرسمية وحدها.المساعدة 

 الجوانب الرقمية
تياجات حبينما ال يحتوي هذا الهدف على جانب رقمي صريح، فهو يتحدث عن سد فجوة التمويل أي تلبية جميع اال

الحوافز القضاء على . وسيتم ذلك عن طريق كل من خفض المصروفات الضارة، وأساسا من خالل 0252المالية في عام 
أموال جديدة )الهدف  بإتاحة( و 14ريق توافق التدفقات المالية )الهدف طالمقترح(، فضال عن  18واإلعانات السلبية )الهدف 

 المقترح(. 11
 722تمويل هذه، غير أن األدلة المتوافرة تقترح أنه من المعقول توقع خفضها بمقدار الوهناك جدل حول مدى فجوة  -45

( الذي يمكن تحقيقه عن طريق خفض في التكلفة 1-)المرحلة الرئيسية دال 0202ي السنة بحلول عام مليار دوالر أمريكي ف
( 11مليار دوالر في السنة )الهدف  022( وبزيادة في األموال المتوافرة إلى 18مليار دوالر في السنة )الهدف  522بمقدار 

 .0202بحلول عام 
 .11و 18والهدفين  1-اية دال والمرحلة الرئيسية دالويوضح الشكل البياني التالي الصلة بين الغ -46
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 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
 مذا تعني "وسائل التنفيذ" بالنسبة لألطراف؟ (أ)
 التكنولوجيا؟هل من الواضح أن الغاية دال تعالج الحاجة إلى وسائل التنفيذ األخرى مثل بناء القدرات ونقل  (ب)
 مالحظة

ي ذلك من القطاع تنظيم جميع موارد التمويل، بما فنظرا ألهمية الفجوة المالية والواقع المالي، هناك حاجة إلى  -47
مكن أن تكون هذه الجهود المجمعة أساسية لسد الخاص، التي يمكن تحقيقها من خالل اإلفصاح المالي والمحاسبة األفضل. وي

 إلى تحقيق هذه الغاية. تقودلتوجيه اإلجراءات التي س احيوي ادور  أن تؤديستستمر الحكومات في . ومع ذلك التمويلفجوة 
 النص البديل

 ين على النحو التالي:تلمزيد من توضيح الغرض من هذه الغاية، يقترح الرئيسان المشاركان إضافتين محتمل

سد الفجوة بين الموارد المالية المتوافرة ووسائل التنفيذ األخرى والوسائل الالزمة لتحقيق رؤية ، البناء على االستثمارات السابقة
 .وزيادة الموارد، 1111عام 
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 0202المراحل الرئيسية لعام 
 ما الذي استمعنا إليه

ناقشة المراحل الرئيسية خالل الجزء األول اإلفتراضي لالجتماع الثالث للفريق ملم تكن هناك فرصة رسمية لألسف ل -48
تعليقات بخصوص المراحل الرئيسية، بما في ذلك بعض  من األطراف طرحت كثيرال. غير أن 0201العامل في أغسطس/آب 

الغايات المراحل الرئيسية مع  وآخرون تساءلوا عن كيفية مالءمة ،األطراف التي أرادت حذف المراحل الرئيسية من اإلطار
 واألهداف والقيمة التي تضيفها.

 المقترحات
أن المراحل الرئيسية لم تكن مدرجة في المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعدعام  نود اإلشارة إلى -41

إلطار استجابة للتعليقات والطلبات في المسودة األولى ل تالفريق العامل في اجتماعه الثاني. وأدرج المقدمة إلى 0202
مرجعية لتقييم فعالية ونتائج  نقاطالمقدمة خالل االجتماع الثاني للفريق العامل. وكان الغرض من المراحل الرئيسية هو تقديم 

وتمكين أي تصحيحات للمسار التي قد تكون الزمة. ويمكن أن  0202في عام  0202اإلجراءات المتخدة لتحقيق رؤية عام 
ساعد المراحل الرئيسية أيضا في إعداد التقييمات العالمية. غير أن المراحل الرئيسية ال تضيف مستويا من التعقد إلى اإلطار ت

وبالتالي يمكن أن تجعل من التحدي األكبر لإلبالغ والفهم من جانب غير الخبراء. وينبغي أن تنظر األطراف في هذه النقاط 
 إلطار.لكان ينبغي حذف المراحل الرئيسية من الصياغة القادمة  قبل اتخاذ قرار نهائي عما إذا

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
ذف الغايات والمراحل الرئيسية من اإلطار؟ )ارجع للقسم الثاني حو دور المراحل الرئيسية في اإلطار؟ هل ينبغي هما 

 من الوثيقة أعاله(.
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 0202أهداف عام 
 1الهدف 

المتكامل الشامل على الصعيد العالمي للتخطيط المكاني  المناطق األرضية والبحرية ضمان خضوع جميع - األولىالمسودة 
 .القائمة المناطق السليمة والبريةباالحتفاظ و ر، االبح /يضاتغير استخدام األر  للتنوع البيولوجي الذي يتناول

 : تخطيط استخدام األراضي1المكون 
 ما الذي استمعنا إليه

بشكل عام، كان هناك تأييد عام للغرض من هذا الهدف. غير أن هناك آراء متباينة بخصوص الجانب الرقمي.  -52
 أدلى، بينما 0202في المائة من المساحة العالمية للتخطيط المكاني بحلول عام  122لخضوع  االستعجالواقترح البعض 

، فيما يتعلق باالحتفاظ بالمناطق السليمة والبرية القائمة، اتحديدا. و المستوى قد ال يكون واقعي أن مثل هذابتعليقات تفيد آخرون 
مختلفة. فعلى سبيل المثال، اقترح البعض أن التركيز ينبغي أن يكون على االحتفاظ بحميع المساحات البرية بينما  رهناك أفكا

 لبشرية.معين من التحويل لمعالجة االحتياجات ا قدرلسماح بإلى اأشار آخرون إلى الحاجة 
 الجوانب الرقمية

خضوع جميع مساحات األراضي والبحار للتخطيط المكاني. غير أنها ال تحدد إلى تدعو الصياغة المقترحة للهدف  -51
خصائص التخطيط المكاني )مثال، النوعية والتقسيمات، وخالفه(، ولكنها تركز بدال من ذلك على الحاجة إلى الُنهج الشاملة 

 الستخدام األراضي والبحار واالحتفاظ بالمناطق البرية السليمة القائمة.والمنهجية للتخطيط 
ومن شأن مثل هذا النهج أن يسمح بالمرونة الوطنية في كيفية تنفيذ التخطيط المكاني واستخدامه، بما في ذلك، مثال،  -50

شطة االقتصادية والصناعية تحديد أفضل طريقة لحماية وصون حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والتخطيط لألن
 .بشراجية التي يمكن أن تلبي االحتياجات المتزايدة ألعداد الر واالستخ

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
 في المائة من التخطيط المكاني بواسطة جميع األطراف؟ 122لتحقيق  هما الذي يلزم عمل (أ)
 ة؟ي الالزمة والممكنخطيط المكاني الوطنما هي مستويات )المدى والنوعية( الت (ب)
 أي وقت يمكن لألطراف الحصول على المستوى الالزم لتخطيط استخدام األراضي؟في ي سرعة / بأ (ج)
هل سيؤدي تغيير "جميع" إلى خفض األدوات المتوافرة للتخطيط األفضل لألنشطة االقتصادية والصناعية  (د)

 ؟حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية صونو  بشرلتياجات المتزايدة ألعداد احواالستخراجية التي يمكن أن تلبي اال
ق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالعالقة إلى و ما الذي ينبغي أن ننظر فيه لضمان حفظ وحماية حق (ه)

 ق؟و تلك الحقحماية التخطيط المكاني؟ كيف يمكن ضمان 
 ؟سياق النمو الديمغرافيواقعيا في القائمة هل االحتفاظ بجميع المناطق السليمة والبرية  (و)

  



CBD/WG2020/3/6 
Page 25 

 

 المقترحات
"، ذكر بعض األطراف أن هذا يمكن أن يعرقل التنمية القائمة المناطق السليمة والبريةباالحتفاظ فيما يتعلق باستخدام " -50

أعداد السكان المتزايدة لديهم. غير أن المناطق السليمة والبرية هي قّيمة، احتياجات لتلبية االجتماعية االقتصادية الالزمة 
كمعاقل حيوية لألنواع المهددة باالنقراض، ولتخزين الكربون واحتجازه، ولعزل وتنظيم المناخ المحلي، ولدعم الكثير من الشعوب 

. وعالوة على 0252ويا نحو تحقيق رؤية عام األصلية والمجتمعات المحلية. ولذلك، يمكن أن يلعب االحتفاظ بها دورا حي
"، من خالل التخطيط بعناية الستخدام القائمة المناطق السليمة والبريةباالحتفاظ يمكن أن تحقق معظم األطراف "ذلك، 

 االراضي والبحار، وتحسين الكفاءة في الممارسات الزراعية وغيرها من الممارسات، فضال عن استعادة النظم اإليكولوجية
مناطق األراضي والبحار  كميةالمتدهورة. ونظرا لهذا، قد ترغب األطراف في النظر في اإلبقاء على التركيز على تعظيم 

 الخاضعة للتخطيط المكاني واالحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المناطق السليمة والبرية القائمة.
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 0الهدف 

النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه العذبة، والنظم  في المائة على األقل من 11ضمان خضوع ما نسبته  - المسودة األولى
 اإليكولوجية البحرية واألرضية لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولوية.

 ما الذي استمعنا إليه
 ؛عام لهدف مخصص الستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورةأعربت األطراف عن تأييد  (أ)
غير أن هناك آراء مختلفة حول حجم االستعادة )نسبة مئوية أو عدد مطلق( الذي سيكون تحقيقه واقعيا  (ب)
 ؛0202بحلول عام 
 ؛وعالوة على ذلك، الحظ البعض أنه سيكون من المفيد تحديد خط أساس لإلجراءات نحو هذا الهدف (ج)
" النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضيةض أيضا أن صياغة "والحظ البع (د)

 .إشارة محددة إلى النظم اإليكولوجية األخرى أنه ينبغي إدراجمعقدة للغاية. غير أن آخرون اقترحوا أيضا 
 الجوانب الرقمية

أنه سيكون من تقترح في المائة في النظم اإليكولوجية المتدهورة إلى بحوث علمية  02تستند االستعادة المقترحة بنسبة  -54
في المائة من األراضي المحّولة مع  55 ما يصل إلى)مثال أظهرت إحدى الدراسات أنه يمكن استعادة تحقيقها الممكن 

من أهداف أيشي  15الهدف  دعاكما في المائة(.  75 الفجوات في العائد بنسبة االحتفاظ باإلنتاج الزراعي الحالي إذا تم سد
في المائة يمثل  02هدف ولوجية المتدهورة وبالتالي فإن مائة على األقل من النظم اإليكالفي  15استعادة إلى للتنوع البيولوجي 

استعادة األراضي تؤدي إلى منافع عديدة من  إذ أن المهم تحديد هدف طموح لالستعادة خطوة حكيمة تزيد من الطموح. ومن
 حيث إنتاج األغذية، وتنظيم المياه، والمناخ، والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، والعمالة، والبنية التحتية، والحوكمة.

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
بقاء على نسبة مئوية؟ ما هو تأثير أي في هذا الهدف، أو من األفضل اإل هل تفضل األطراف استخدام عدد مطلق

 من البديلين على النتيجة المتوقعة؟
 المقترحات

هذا طرح البعض تعليقات بصدد استخدام "النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية" في  -55
" بدال من ذلك. ونالحظ أن الكثير يةر برية والبحق المناطالاالتساق والتبسيط، قد يكون من المنشود استخدام "ألسباب الهدف. و 

أراد تسمية نظم إيكولوجية محددة هنا؛ غير أن نصيحتنا هي اإلبقاء على النص بسيطا وممكنا قدر اإلمكان ونود أن نذكر 
البرية والبحرية من المفهوم أن المناطق " – ه في مسرد المصطلحاتنامي استخدالذ المناطق البرية والبحريةاألطراف بمعني 
وفي ضوء هذا، نقترح صياغة  6".، بما في ذلك المناطق األحيائية للمياه العذبةظم اإليكولوجية األرضية والمائيةتشمل جميع الن

 بديلة لهذا الهدف على النحو الوارد أدناه.

المتدهورة  البحريةالمناطق المناطق األرضية و  في المائة على األقل من 11ضمان خضوع ما نسبته  - النص البديل
 لالستعادة، مع ضمان الترابط فيما بينها والتركيز على النظم اإليكولوجية ذات األولوية.

  

                                                      
 .CBD/WG2020/3/3/Add.2انظر مسرد المصطلحات،  6



CBD/WG2020/3/6 
Page 27 

 

 0الهدف 

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى  31حفظ ما نسبته ضمان  - المسودة األولى
األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الشعوب، من خالل نظم ُتدار بشكل فعال العالمي، وخصوصا المناطق ذات 

ومنصف، وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، 
 ع نطاقا.ودمجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوس

 ما الذي استمعنا إليه
في المائة  02استمعنا بشكل عام إلى تأييد عام لهذا الهدف. غير أن بعض األطراف تساءلت عما إذا كانت قيمة  -56

 مناسبة.
وذكر عدد من األطراف مسألة األثر السلبي المحتمل لهذا الهدف على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إذا لم  -57

 ينفذ بعناية.
 الجوانب الرقمية

في المائة تؤديها طائفة من األدلة العلمية، بما في ذلك عن طريق تحليل مفصل للتكلفة،  02تجدر مالحظة أن قيمة  -58
 .من األطراف األعضاء في إئتالف الطموح الكبير 70والمنافع والتأثيرات االقتصادية. ويؤيد هذا الهدف أيضا 

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
 هي القيمة الرقمية البديلة التي يمكن استخدامها في هذا الهدف؟ ما
 المقترحات

كهدف عالمي ومن المفهوم أنه قد يكون من األصعب تحقيقه في البلدان التي  في المائة 02ينبغي النظر إلى هدف  -51
أن الهدف ليس منع  العتبارضع في انمن المفيد أن مكثف. و  نطاقعلى تنمية بالفعل  أجرتأقل والتي  كتلة أراضيلديها 

من نطاقا وسع األفئة التسمح المناطق التي تندرج تحت . و راوالبح راضيمن مناطق األ في المائة 02جميع األنشطة ضمن 
تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة ببعض أنواع األنشطة االقتصادية، طالما أن المناطق المعنية تدار لتوفير 

سيطلب بدال من ذلك ، لن تضيع األطراف بالضرورة فرصة توفير جميع احتياجات سكانها، بل ولذلك .تنوع البيولوجيمنافع ال
دارة المناطق التي تندرج تحت هذا الهدف بشكل مناسب هذا  فيعالوة على ذلك، ينبغي النظر . و منهم التخطيط بعناية وا 

 .(هذه العالقةتوضيح لجراءات )انظر الرسم البياني التالي ضمن تكامل اإلمما سي،  0و 1الهدف في سياق الهدفين 
ويمكن أن تؤثر الطريقة التي ينفذ بها هذا الهدف، مثل العديد من األهداف األخرى، سلبيا أو إيجابيا على الشعوب  -62

 اإلطار".األصلية والمجتمعات المحلية. ولذلك، يوصى بمعالجة ذلك في القسم المقترح بشأن "اإلرشادات لتنفيذ 
 ةكون كافيتلن  0202في المائة من األراضي والمحيطات بحلول عام  02وأخيرا، نود أن نشدد على أن حماية  -61

. وبينما يعتبر من الحيوي معالجة التغير في استخدام األراضي والبحار، فإن المناطق المحمية وحدها 0252لتحقيق رؤية عام 
 .0252لن تكون كافية لتحقيق رؤية عام 
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 النص البديل
كما الحظنا في أماكن أخرى في هذه الوثيقة، أعربت أطراف عديدة عن أفضلية استخدام مصطلح خدمات النظم  -60

مساهمات الطبيعة إلى الشعوب على مدى اإلطار. ولذلك، يمكن مراجعة نص هذا الهدف على النحو  بدال مناإليكولوجية، 
 التالي.

في المائة على األقل من المناطق األرضية والمناطق البحرية على المستوى العالمي، وخصوصا  31حفظ ما نسبته ضمان 
، من خالل نظم ُتدار بشكل فعال ومنصف، وتقديم خدمات النظم اإليكولوجيةالمناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي 

لمحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، ودمجها في وممثلة إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في المناطق ا
 المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا.
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 4الهدف 

ليفة، بما ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع والتنوع البيولوجي لألنواع البرية واأل - المسودة األولى
في ذلك من خالل الحفظ خارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين البشر والحياة البرية من أجل تجنب الصراعات بين 

 البشر والحياة البرية أو الحد منها.

 ما الذي استمعنا إليه
تعليقات بخصوص إدراج "التفاعالت بين البشر والحياة البرية" في أنه طرحت هناك تأييد عام لهذا الهدف. غير  كان -60

الموقع الطبيعي". واقترح بعض في " مصطلح. وكانت هناك أيضا اقتراحات إلدراج 1إلى  5هذا الهدف مقابل في األهداف من 
 ف.األطراف أيضا أن القضايا المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي يمكن معالجتها في إطار هذا الهد

 الجوانب الرقمية
ال يشير هذا الهدف إلى قيمة رقمية صريحة. ومع ذلك، كان الغرض من "ضمان اإلدارة النشطة" لتحقيق أهداف  -64

شارات واضحة لإلجراءات المطلوبة والنتائج إ"التعافي وحفظ" و"تجنب الصراعات بين البشر والحياة البرية والحد منها" هي 
 المتوقعة.

 وأصحاب المصلحة أسئلة لنظر األطراف
 ة والنباتات المزروعة والمحصودة كجزء من هذا الهدف؟ليفهل ينبغي إدراج األنواع األ (أ)
 ؟سب اإلشارة إلى قضية "الصراعات بين البشر والحياة البرية"نفي أي هدف سيكون من األ (ب)
 المقترحات

الذي يمكن أن يلتقط جميع أضيف هذا الهدف في المسودة األولية المحدثة عمال لطلب لهدف حفظ األنواع  -65
 اإلجراءات لحفظ األنواع والتعافي غير الملتقطين في أماكن أخرى في اإلطار.

بين البشر والحياة البرية عامال مهما يسهم في فقدان التنوع البيولوجي ويؤثر سلبيا على رفاه  اتعتبر الصراعتو  -66
ك ينبغي إدراج معالجة ذلك في اإلطار. ويمكن وضع ولذل ،وخصوصا لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،البشر

إلى أن  4ع عديدة محتملة داخل اإلطار. واستند الموقع األصلي في إطار الهدف قبين البشر والحياة البرية في موا اتالصراع
في  ام معالجتهي لم يتتالغرض من هذا الهدف هو معالجة القضايا التي تؤثر على التنوع البيولوجي على مستوى األنواع وال

، الذي يركز على الحصاد 5. وفيما يتعلق بالهدف 1و 5 ينالهدف :أماكن أخرى من اإلطار. وبالطبع، هناك بديلين طبيعيين
ال يعتقد الرئيسان المشاركان أن هذا الهدف سيكون مناسبا إلدراج الصراعات بين البشر واالتجار واالستخدام لألنواع البرية، 

 مقيداكون ييمكن أن الذي ، نتيجة للحصاد واالتجار واالستخدامكون تنطباع بأن الصراعات سذ أنه قد يعطي االوالحياة البرية، أ
ئل الحياة البرية(. والبديل الثاني لوضع ا)يمكن أن تنشأ الصراعات ألسباب مختلفة، مثل تعدي المستوطنات البشرية على مو 

ينصب على  1سبب مشكلة أيضا على أنه غير دقيقا. فالتركيز في الهدف  1الصراعات بين البشر والحياة البرية في الهدف 
ؤدي إلى تقضية للبشر وال  يتلبية احتياجات الناس، مما قد يعطي االنطباع الخطأ بأن الصراعات بين البشر والحياة البرية ه

 البدائل المتعددة.عواقب مهمة ألعداد األنواع التي تتأثر بشكل كبير. وينبغي أن تنظر األطراف في تلك 
وفيما يتعلق بالطلبات لإلشارة إلى معلومات التسلسل الرقمي ومعالجتها، نظرا لعملية منفصلة تتعلق بمعلومات  -67

تلك العملية الرسمية، قبل التفكير في التغييرات المناسبة الرئيسان المشاركان حتى انتهاء  التسلسل الرقمي تجري حاليا، سينتظر
 هنا.
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 النص البديل
. وكان االقتراح هدفأن "الحفظ في الموقع الطبيعي" غير موجود في هذا البأدلى العديد من األطراف بتعليقات  -68

اإلشارة فقط إلى "الحفظ خارج الموقع الطبيعي" مستندا إلى االفتراض بأن أهمية "الحفظ في الموقع الطبيعي" ستكون باألصلي 
 لغرض الوضوح، يمكن مراجعة هذا الهدف على النحو التالي: همفهومة ضمنيا. غير أن

ضمان إجراءات اإلدارة الفعالة للتمكين من تعافي وحفظ األنواع والتنوع الجيني لألنواع البرية واألليفة، بما في  - النص البديل
لبشر والحياة البرية من أجل تجنب خارج الموقع، واإلدارة الفعالة للتفاعالت بين افي الموقع الطبيعي وذلك من خالل الحفظ 

 الصراعات بين البشر والحياة البرية أو الحد منها.

 
  



CBD/WG2020/3/6 
Page 31 

 

 5الهدف 

بشكل مستدام وقانوني وآمن على صحة حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها  يتمضمان أن  - المسودة األولى
 .اإلنسان

 ما الذي استمعنا إليه
 إزاء تعريف المصطلحات "المستدام، والقانوني واآلمن" في هذا الهدف. أعربت األطراف عن شواغل مختلفة -61

 الجوانب الرقمية
 د في هذا الهدف قيمة رقمية صريحة.ال يوج -72

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
هل ينبغي أن يكون التركيز في هذا الهدف على ضمان االتجار القانوني بدال من القضاء على االتجار غير 

 القانوني"؟
 المقترحات

عنها، نقترح معالجة األنشطة التي تسبب مشاكل، مثل االتجار غير القانوني، الذي يمكن  المعرباستنادا إلى اآلراء  -71
تحقيقه من خالل تنظيم أفضل ويمكن أن يؤدي إلى ضمان شرعية االتجار المسموح به. وفيما يتعلق باستخدام المصطلح "آمن" 

"صحة اإلنسان"، نوسع  حذفأن كثيرا من األطراف قلقون إزاء أنه سيتعلق بصحة اإلنسان فحسب. وب )أو غير آمن(، نتفهم
من النطاق إلدراج الصحة الجينية وصحة األنواع، والنظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان، وتوسيع نطاق الهدف صراحة حتى 

نقترح إعادة صياغة الهدف المقترح على النحو المقدم واحدة. ونظرا لهذه النقاط، اليتطابق على نحو أفضل مع نهج الصحة 
 أدناه.

 ألنواع البرية واالتجار بها واستخدامها.ل غير المستدام وغير القانوني وغير اآلمنحصاد ال القضاء على: النص البديل
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 6الهدف 

في المائة  11ها واستقرارها بنسبة معدل إدخال ومنع أو خفضإدارة مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية،  - المسودة األولى
األنواع  مع التركيز علىلقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل على األقل،

 المواقع ذات األولوية.ذات األولوية و 

 ما الذي استمعنا إليه
إلى تحديد األنواع الغريبة الغازية. أيضا إشارة ر أن الكثيرين اقترحوا إدراج غياستمعنا إلى تأييد عام لهذا الهدف،  -70

 في المائة. 52رقم الوأعرب أيضا عن آراء بخصوص مالءمة 
 الجوانب الرقمية

ة بالسفر واالتجار. وفي طالمرتبغير المقصود تباطؤ معدل الغزوات، على األقل لمسارات اإلدخال  ال يوجد دليل على -70
لم  ما 0252بحلول عام  مرة 02ومرات  0 بين بما يتراوحالواقع، يمكن أن يزيد النمو المتوقع في الشحن من خطر الغزوات 

بواسطة الشحن. وهذا يؤكد أهمية األدوات لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية. وعالوة  األمراض يتم التخفيف بشدة من ناقالت
في المائة بين السنوات  06ة في كل قارة بنسبة ستقر ، يتوقع تقييم حديث أن يزيد عدد األنواع الغريبة الغازية المعلى ذلك
في المائة من المناطق الساخنة للتنوع  16، بينما يكون سدس مناطق األراضي على الصعيد العالمي و0252و 0225

والغايات المقترحة في اإلطار العالمي للتنوع  0252قيق رؤية عام البيولوجي العالمي معرضة للغزوات على نحو كبير. ولتح
. ويتطلب ذلك الحد من ومن أثرها ، سيكون من الضروري الحد من انشار األنواع الغريبة الغازية0202البيولوجي لما بعد عام 

تي تشكل خطرا كبيرا على األنواع ازية أو السيطرة عليها، الوالقضاء على تلك األنواع الغريبة الغالجديدة حاالت اإلدخال 
المهددة باالنقراض أو على توفير خدمات النظم اإليكولوجية. ويمكن أن تكون الخطوة األولى نحو هذا هي إحداث خفض بنسبة 

 في المائة في معدل إدخال واستقرار األنواع الغريبة الغازية. 52
 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة

لى أي بدال من ذلك خفض بدرجة كبيرة"ة مئوية في هذا الهدف، هل ينبغي استخدام العبارة "بدال من استخدام نسب ؟ وا 
 مدى يمكن قياس التقدم المحرز نحو هذا الهدف؟

 المقترحات
"تحديد" في هذا الهدف. ونالحظ أيضا أن التعاون الدولي لفظ نظرا للتعليقات المعرب عنها أعاله، نقترح إدراج  -74

 خاصة للتنفيذ الناجح لهذا الهدف. سيكون مهما بصفة

في  11ها واستقرارها بنسبة معدل إدخال ومنع أو خفضمسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية،  إدارةتحديد و: النص البديل
 التركيز علىمع لقضاء على آثارها أو تقليلها، يها من أجل اومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عل المائة على األقل،

 المواقع ذات األولوية.األنواع ذات األولوية و 
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 7الهدف 

الحد من التلوث من جميع المصادر، إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية  - المسودة األولى
األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار الثلثين على اإلنسان، بما في ذلك خفض المغذيات المفقودة في البيئة إلى النصف على وصحة 

 .األقل، والقضاء على تصريف النفايات البالستيكية

 ما الذي استمعنا إليه
لإلشارات إلى "القضاء على تصريف النفايات البالستيكية" و"التلوث من جميع المصادر".  استمعنا إلى تأييد عام -75

إلى عدد من المقترحات لكي أيضا لحيوية" و"مبيدات اآلفات". واستمعنا واستمعنا أيضا إلى أفكار مختلفة عن "المبيدات ا
 تنعكس أنواع مختلفة من التلوث في هذا الهدف.

 الجوانب الرقمية
من النيتروجين التفاعلي كل متريا طنا  102وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن األنشطة البشرية تنتج حوالي  -76

في ثلثين( يؤدي إلى تلويث الهواء والماء والتربة والمناطق البحرية والساحلية، ويزيد من الغازات الضارة العام، ومعظمه )حوالي 
 –من الفوسفور كل عام ويدخل نصفه تقريبا في المحيطات في العالم  امتري اطن 02المحيط الجوي. وبالمثل، يتم تعدين حوالي 

إلى  1162حاالت في عام  12أضعاف المعدل الطبيعي للمدخالت. ولذلك، زادت المناطق الميتة في محيطات العالم من  8
والجداول المائية والمستودعات من التلوث في العالم بحيرات المياه العذبة عاني الكثير من يو  0228حالة موثقة في عام  425

لى اآلبار للحصول على المياه التي ترتفع فيها مستويات النترات إلى أعلى من بالمغذيات )يعتمد الماليين من الناس ع
في المائة )أي كمية المغذيات غير  52المستويات الموصى بها(. ويقترح هذا الهدف خفض المغذيات المفقودة بنسبة 

الحشرات( المقترح بموجب ة آكلي في تغذي تؤثر النفايات السائلة أو التي المستخدمة في مكافحة المحاصيل والتي تنتهي في
تحقيقه. وفيما يتعلق  يكون من الممكنإلى أن مثل هذا الخفض قد على ذلك، توحي دراسات الحالة وعالوة  إعالن كولومبو.

بالخفض المقترح في استخدام مبيدات اآلفات، أظهرت أدلة تجريبية من طائفة من المحاصيل واألقاليم، أنه في نظم كثيرة، 
أو دخل المزارع عندما المحصول في المائة بدون تخفيض غلة  72إلى  02ض استخدام مبيدات اآلفات بنسبة يمكن خف
 زراعية مالئمة.ممارسات  يصاحبه

النفايات القضاء على جميع  وبدال من ذلك، تصريف النفايات البالستيكية وأخيرا، يقترح هذا الهدف القضاء على -77
ر، وتفادي المساهمات اإلضافية إلى باألك يك في تعزيز إعادة التدوير واالقتصاد الدائر ويتمثل الغرض من ذل .البالستيكية

كبيرا في أشكال الحياة  امليون طن من البالستيك التي يتم تصريفها في المحيطات سنويا مما ينتج عنه ضرر  10حوالي 
 تتوافقالبحرية وأشكال الحياة األخرى. وينبغي أن تبقي األطراف وأصحاب المصلحة في الحسبان أن هذه العناصر الرقمية هي 

 مع توصيات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.
 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة

غذيات في هذا الهدف؟ كيف يمكن أن قمية منفصلة لمبيدات اآلفات والمعلى عناصر ر  هل تفضل األطراف اإلبقاء
يؤثر ذلك على إمكانية قياس التقدم المحرز وما هي مستويات الخفض التي ينبغي أن نسعى إليها؟ هل ينبغي ذكر األنواع 

ذا كان الحال كذلك، ما هي أنواع التلوث وكيف ي  مكن أن يؤثر إدراجها على تعقد الهدف؟األخرى من التلوث في الهدف؟ وا 
 المقترحات

على تعريف لمبيدات اآلفات، وهو فيما يتعلق باألسئلة المثارة عن ما يشكل مبيدا لآلفات، يحتوي مسرد المصطلحات  -78
غير الكائنات الحية  مكافحةأو تدمير أو  لطردأي مادة أو خليط من مواد كيميائية أو بيولوجية مخصصة يغطي بشكل واسع "

 ".المرغوب فيها
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وفيما يتعلق بالمغذيات، من المفيد توضيح التمييز بين الخفض في استخدام المغذيات مقابل الخفض في المغذيات  -71
المفقودة في البيئة. والغرض من هذا الهدف ال يتمثل في خفض استخدام المغذيات في الحاالت التي تستخدم فيها بكفاءة، بل 

للمغذيات )أي يتم استخدام الكثير منها، وتستخدم في أوقات خاطئة و/أو يتم تطبيقها  فؤم غير الكبدال من ذلك خفض االستخدا
المغذيات في البيئة، مما قد يكون له آثار خطيرة على  رشحاالستخدام غير الكفؤ للمغذيات إلى يؤدي بوسائل غير فعالة(. و 

سفير. وعالوة على ذلك، تجدر و ونوعية التربة، وتغير المناخ واستنفاد طبقة األوزون في السترات ياهالمنوعية األنواع، والهواء، و 
مالحظة أن المغذيات المفقودة في البيئة والنفايات السائلة للمغذيات هما مفهومين مختلفين، بحيث يفهم أن األخيرة هي منتجا 

إذا كانت األطراف ترغب في إدراج النفايات السائلة للمغذيات في هذا ينبغي النظر فيما . و الصرف الصحيلمعالجة مياه  اثانوي
الهدف. وبعد أن قلنا كل هذا، من المهم التذكير بأن خفض استخدام مبيدات اآلفات والمغذيات ينبغي استكماله بإجراءات أخرى 

لى اإليكول  وجيا الزراعية.للحد من التلوث، بما في ذلك االنتقال إلى اقتصاد دائري على نحو أكبر وا 
مصادر إضافية للتلوث )أي الضوضاء والتلوث  ما إذا كان ينبغي اإلشارة إلىوأخيرا، قد ترغب األطراف في النظر في -82

في هذا الهدف. وفي المقترح، قدمنا هدفنا لإلشارة إلى المواد الثالث ذات األولوية، على النحو الذي حدده تقييم  الضوئي(
، واإلبقاء على (IPBES)علوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المنبر الحكومي الدولي لل

الهدف بسيطا. ويمكن أن تصبح مجموعات أخرى من الملوثات تركيزا للجهود في األطر العالمية للتنوع البيولوجي الالحقة 
. وتجدر أيضا مالحظة أن مؤشر مكون يتعلق 0252وبالتالي ينبغي معالجة جميع الملوثات ذات األولوية بحلول عام 

 بالضوضاء تحت الماء مقترح في إطار الرصد.
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 8الهدف 

على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد، والمساهمة في التخفيف منه والتكيف معه من تغير المناخ تقليل أثر  - المسودة األولى
جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون على األقل سنويا في جهود  01المساهمة بـمع هج القائمة على النظم اإليكولوجية، النُ خالل 

 التخفيف العالمية، وضمان أن جميع الجهود المبذولة في التخفيف والتكيف تتفادى اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي.

 ما الذي استمعنا إليه 
فقدان التنوع البيولوجي، وأشارت أطراف عديدة  سمعنا دعما عاما لهدف يتطرق لتغير المناخ كمحرك من محركات -10

إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التنوع البيولوجي في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. إال أن هنالك وجهات نظر 
قيم المترية مختلفة حول مزايا إدراج قيم رقمية محددة في هذا الهدف، بما في ذلك وجهات النظر المختلفة حول نمط هذه ال

)نسبية أو مطلقة( وحول القيمة الرقمية المحددة. وحذر بعضهم من إدراج قيمة رقمية ذات صلة باتفاقية أخرى. كذلك فقد اقترح 
بعض األطراف وجوب إدراج الحلول القائمة على الطبيعة "في هذا الهدف". لكن بعضهم اآلخر لم يحبذ إدخال هذا المصطلح 

 ض األطراف إلدراج مبدأ "القدرة على الصمود".في الهدف؛ كذلك دعا بع

نهم سيرحبون بالتمعن بهذه إكما دعا بعض األطراف إلى إدراج مبدأ "القدرة على الصمود" في هذا الهدف، وقالوا  -11
 اإلطار، ألن من شأنها أن تعترف بأهمية الدور الذي يلعبه التنوع البيولوجي في صمود من هذاالتالية النسخة اإلضافة في 

 كوكبنا في مواجهة تغير المناخ.

 الجوانب الرقمية

الصادر عن األمم المتحدة، والذي  1111عنصرا رقميا واحدا يستند إلى تقرير فجوة االنبعاثات لعام  1يتضمن الهدف  -13
تمكن غيغا طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كي ت 31خلص إلى نتيجة مفادها أن هنالك حاجة لتقليص هذه االنبعاثات بحدود 

درجة مئوية. وتبعا لهذا االستنتاج، فقد اقترح تقرير صادر عن  0.1ى بحيث ال يتعدتغير المناخ لالبشرية من تحقيق كبح 
 31االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وجامعة أوكسفورد بأن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر بحدود 

العالمي االحترار لتحقيق استقرار في  1131في المائة من التخفيف الذي يتسم بفعالية التكاليف، مما هو ضروري بحلول عام 
 31 طن من ثاني أكسيد الكربون من خالل احتسابغيغا  10درجة مئوية. ومن هنا، فقد تم التوصل إلى قيمة  2بما يقل عن 

 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون. 31 من في المائة

 ألطراف وأصحاب المصلحةا لنظرأسئلة 

 ئمة على الطبيعة في هذا الهدف؟هل يتوجب إعادة إدخال الحلول القا (أ)

أي هل ينبغي أن ) في التخفيف من تغير المناخ البيولوجيهل تود األطراف قياس/تقييم مساهمات التنوع  (ب)
 ؟(يتضمن هذا الهدف جانبا رقميا

 االقتراحات

فيما يتعلق باالقتراح بإدراج مصطلح "الحلول القائمة على الطبيعة" في الهدف، نود أن نشير إلى أن نسخة هذا  -11
هذا المصطلح. إال أنه تضمنت الهدف التي وردت في المسودة المبدئية المعروضة على الفريق العامل في اجتماعه الثاني قد 

صياغة للهدف حذفنا فيها هذا المصطلح واستخدمنا عوضا عنه النهج القائمة  وبعد المناقشات التي جرت في االجتماع، اقترحنا
على النظم اإليكولوجية؛ وأشرنا أيضا إلى وجود تعاريف مختلفة للحلول القائمة على الطبيعة، وعلى أن هنالك مناقشات جارية 

 بشأن هذه القضية في منابر أخرى.

ارنة "بالنهج القائم على النظم اإليكولوجية" ربما كان من المفيد أن وبهدف حل قضية "الحل القائم على الطبيعة" مق -11
 نوضح أوال هذين التعريفين ونتفق عليهما. وفيما يلي مقترح بهذا الشأن:
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للحماية  إجراءاتيعرف االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية "الحلول القائمة على الطبيعة" على أنها 
وهي اإلجراءات التي تتطرق للتحديات االجتماعية  واستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية أو المعدلة،واإلدارة المستدامة 

 .بصورة فعالة ومتكيفة، وتوفر في الوقت ذاته الرفاهية للبشر ومنافع للتنوع البيولوجي
ل على استخدام التنوع البيولوجي وأما النهج القائم على النظم اإليكولوجية فهو نهج إلدارة البيئة يعتمد في المقام األو 

وخدمات النظم اإليكولوجية كجزء من هدف إجمالي لمساعدة البشر على تحقيق منفعة بيئية أو غيرها من المنافع. 
 ويتطلب هذا النهج العمل مع الطبيعة على مبدأ اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية وحفظها واستعادتها.

 اق مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ.وهذا النقاش جار أيضا في سي

قد  وتشعر بعض األطراف بالقلق بشأن إدراج مصطلح "الحلول القائمة على الطبيعة" في هذا الهدف نظرا لقلقها مما -11
لمفيد أن نبقي في إلى الطبيعة من آثار سلبية على التنوع البيولوجي. وربما كان من ا القائمةينجم عن االستخدام الواسع للحلول 

أذهاننا بأن التعريف الذي خرج به االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ال يتضمن أي إشارة إلى توفير أي منافع 
إلى مخرجات أقل من يؤدي من المفهوم أن وجود تطبيقات للحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن فللتنوع البيولوجي. ومع ذلك 

 أحادية المحصول(.زراعة األشجار للتنوع البيولوجي )مثال  مثلى بالنسبة
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 9الهدف 

ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للناس، وال سيما للفئات األكثر  - المسودة األولى
واألنواع البحرية وحماية االستخدام المستدام  ضعفا من خالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية األرضية، وأنواع المياه العذبة

 المألوف من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

 ما الذي استمعنا إليه 
هنالك دعم عام للوصول لهدف بشأن هذه القضية، إال أن العديد من األطراف قد اقترح بعض التغييرات في النص  -11

 هذا الهدف بإشارة مخصوصة للبيئة البحرية.سم كذلك فقد اقترح بعضهم أيضا وجوب أن يت .)مثال إضافة أو حذف(

 الجوانب الرقمية 

ال يتضمن هذا الهدف أي قيمة رقمية وهو أكثر طموحا بطبيعته، إال أن القصد منه هو ضمان إدارة مالئمة لألنواع  -11
 ة والمجتمعات المحلية الستخدامهم المستدام التقليدي لها.لتلبية احتياجات البشر، بما في ذلك احتياجات الشعوب األصلي

 األطراف وأصحاب المصلحة لنظرأسئلة 

 هل ينبغي أن يشير هذا الهدف إلى استغالل األنواع البحرية أو مصايد األسماك؟ (أ)
؟ وهل يمكن دمج بعضها؟ وكيف يؤثر ذلك على 00و 01و 9و 1ما هي العناصر المختلفة لألهداف  (ب)

 التوازن المرغوب به بين األهداف الثالث لالتفاقية؟إعادة 

 االقتراحات

، 01، و9. وتركز األهداف 00، و01، و1لعله من المفيد التمعن بصورة أكبر في العالقة بين هذا الهدف واألهداف  -19
لالستغالل المفرط كسبب من  1البشر، في حين يتطرق الهدف  إلىعلى اإلجراءات الرامية إلى التطرق لمساهمة الطبيعة  00و

هذا األمر. بعدئذ وعند النظر في  1أسباب فقدان التنوع البيولوجي. ومن المؤمل أن توضح الكلمات الجديدة المقترحة للهدف 
كغذاء في المقام األول.  يركز على مساهمة األنواع اإلفرادية في البشر 9نجد أن الهدف  00، و01، و9العالقة بين األهداف 

على  00فيركز على استخدام مساهمات النظام اإليكولوجي في األغذية واأللياف، في حين يركز الهدف  01أما الهدف 
 الخدمات األخرى التي يؤديها النظام اإليكولوجي.

 النص البديل

 تبسيط الهدف وجعل التواصل به أيسر. المقصود بالنص البديل الوارد أدناه التطرق للشواغل المعبر عنها، عالوة على -91

ضمان االستخدام المستدام لألنواع )بما في ذلك مصايد األسماك( وبالتالي توفير المنافع ]بما في ذلك التغذية، واألمن الغذائي، 
الشعوب  واألدوية، وسبل العيش[، ]لجميع[ البشر، وبخاصة ألكثرهم ضعفا ]مع حماية االستخدام التقليدي المستدام من قبل

 األصلية والمجتمعات المحلية[.
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 12الهدف 

ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، وال سيما من  - المسودة األولى
 الصمود.خالل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج هذه وقدرتها على 

 ما الذي استمعنا إليه 

من االقتراحات النصية. طرحت فيه عددا كانت األطراف على وجه العموم داعمة لهذا الهدف، في الوقت الذي  -90
والحظنا أيضا أن عددا من األطراف يود أن يرى اإليكولوجيا الزراعية منعكسة في هذا الهدف. كما دعت أطراف أخرى إلدراج 

 الصمود".مفهوم "القدرة على 

 الجوانب الرقمية

ال يتضمن هذا الهدف أية قيم عددية؛ إال أن اإلشارة إلى "جميع المجاالت" بحد ذاتها تتحدث عن الحاجة إلدارة  -91
مستدامة شاملة لهذه القطاعات اإلنتاجية الثالثة المذكورة. وقد جاء القرار بتغطية "جميع المجاالت" استجابة للحاجة لتغير 

إلى تقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، نادا استتحولي ُملح 
في  Xوالذي حدد تغيير استخدام األراضي والبحار باعتباره أهم محرك لفقدان التنوع البيولوجي. عالوة على ذلك، فإن قيمة 

 المائة تحت اإلدارة المستدامة يعني ضمنا بأن ما تبقى من هذا المجال يمكن إدارته بصورة غير مستدامة.

 األطراف وأصحاب المصلحة لنظرأسئلة 
 ؟1111هل ترى األطراف أن اإلجراءات المقترحة بموجب هذا الهدف شرط مسبق ضروري لتحقيق رؤية  (أ)

 ؟1131بصورة واقعية بين وقتنا الحاضر وعام  ما هي النسبة المئوية القابلة للتحقيق (ب)
 االقتراحات

سيحتاج إطار عالمي ناجح للتنوع البيولوجي للنظر في العوامل الخارجية )أو ما يسمى بالمحركات غير المباشرة(،  -93
العالمي والقضاء  مثل النمو السكاني العالمي. ومن الناحية العملية، إذا ازداد الطلب على األغذية )بسبب زيادة تعداد السكان

على الفقر( يتوجب على اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي أن يأخذ هذا األمر بعين الحسبان. ويمكن تحقيق ذلك من خالل 
طريقتين متكاملتين، األولى هي زيادة إنتاجية عمليات الزراعة وتربية األحياء المائية والغابات. والطريقة األخرى هي تغيير 

 المقترح. 01ك التي يتم تناولها تحت الهدف أنماط االستهال

، الذي يستقي من أدبيات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيويظهر تحليل السبل المستقبلية في النسخة الخامسة من  -91
ستعادة حاجة لتحقيق زيادات في إنتاجية واستدامة الزراعة، جنبا إلى جنبا مع اإلجراءات الرامية إلى الحفظ واالالبروز  ،مسهبة

 واالستهالك المستدام. ويمكن لالستخدام األفضل للتنوع البيولوجي الزراعي ضمن نظم اإلنتاج تحقيق مثل هذه الزيادات.

كذلك ربما ترغب األطراف أيضا في النظر في مصطلح "التكثيف اإليكولوجي" أو "التكثيف المستدام" لمنظمة األغذية  -91
 اجية في هذا الهدف.والزراعة لألمم المتحدة عوضا عن اإلنت

 01و 0و 01و 9عند مناقشة هذا الهدف، ربما ترغب األطراف أيضا في التمعن في التوازن العام ونطاق األهداف و  -91
 9. فعلى سبيل المثال، علق البعض على وجوب إدراج مصايد األسماك في هذا الهدف؛ إال أنه، وكما أشرنا، فإن الهدف 03و

لألنواع البرية )وبالتالي اإلدارة المستدامة لنظمها اإليكولوجية(، مما يتضمن مصايد األسماك.  يتمحور حول اإلدارة المستدامة
 حول النظم اإليكولوجية المنتجة، كما ورد وصفه أعاله. 01ومن جهة أخرى، يتمحور الهدف 
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 النص البديل

 اإلنتاجية.المقصود من النص البديل هو التطرق للشواغل المعبر عنها حول استخدام مصطلح  -91

النص البديل: ضمان اإلدارة المستدامة لجميع المناطق الخاضعة للزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة، وال سيما من خالل 
 التكثيف اإليكولوجي وقدرة نظم اإلنتاج على الصمود. مما يسهم فيحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
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 11الهدف 

والحوادث : حفظ وتعزيز مساهمات الطبيعة في تنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األخطار المسودة األولى
 المتطرفة لجميع الشعوب.

 ليه إما الذي استمعنا 

تداخلت وجهات نظر األطراف بالنسبة لهذا الهدف في معظمها. والغرض من هذا الهدف هو اقتناص ما تبقى من  -91
، على الرغم من أن العديد من األطراف 01و 9و 1/خدمات النظام اإليكولوجي التي لم تنعكس في األهداف مساهمات الطبيعة

كان يود أن يرى إدخال بعض التعديالت الطفيفة على هذا الهدف. وعبر بعض األطراف عن تحفظهم تجاه استخدام مصطلح 
 "الحلول القائمة على الطبيعة".

 الجوانب الرقمية

هدف آخر يستخدم المصطلحات النسبية لتحديد ُمخرج اإلجراءات المطلوبة )أي "حفظ وتعزيز"(.  هذا الهدف هو -99
التوجه العام  سيعدوسيكون موضوع تحديد مدى حفظ أو تعزيز مساهمات الطبيعة أمرا محفوفا بالتحديات، ولكون األمر كذلك 

 بالحفاظ على هذا المساهمات وتحسينها أمرا مرغوبا به.

 اقتراحات الرئيسين المشاركين 

هذا الهدف هو هدف آخر اقُترح فيه استخدام خدمات النظام اإليكولوجي عوضا عن الكلمات المستخدمة حاليا  -011
المتطرفة"، والحوادث )"مساهمات الطبيعة"(. عالوة على ذلك، فإن العديد من األطراف تدعم اإلبقاء على "الحماية من األخطار 

ثر أهمية بصورة متزايدة في سياق ما نشهده من مخاطر الكوارث األكثر تكرارا نظرا آلثار تغير المناخ. كذلك والتي قد تغدو أك
المتطرفة" أيضا عنصرا هاما للتأكيد عليه هنا نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه العديد والحوادث يعتبر ذكر "الحماية من األخطار 

 التخفيف وتحسين قدرة كوكبنا ومدننا ومجاالتنا اإلنتاجية على الصمود. من النظم اإليكولوجية الجيدة التشغيل في

 النص البديل

 النص البديل أدناه هو التطرق للشواغل المعبر عنها أعاله.بالمقصود  -010

حفظ وتعزيز خدمات النظام اإليكولوجي لتنظيم جودة الهواء، وجودة وكمية المياه والحماية من األخطار  النص البديل:
 المتطرفة لجميع الشعوب.دث والحوا
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 10الهدف 

زيادة مجال المنافع والوصول إليها من المساحات الخضراء والزرقاء، من أجل صحة اإلنسان ورفاهه، بما  - المسودة األولى
 في ذلك في المناطق الحضرية والمناطق األخرى المكتظة بالسكان.

 ليه إما الذي استمعنا 

يرمي إلى تعزيز مساهمة التنوع البيولوجي في صحة ورفاهية قاطني المناطق الحضرية، ثمة دعم عام لوجود هدف  -011
وعلى وجه الخصوص كزيادة في رقعة المساحات الخضراء والزرقاء والوصول إليها لجميع قاطني المناطق الحضرية، على 

 توفرها المساحات الخضراء والزرقاء. الرغم من أن بعض األطراف قد يكون لها وجهات نظر مختلفة عن القصد والمنافع التي

وقد رغب البعض أيضا في اقتناص القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي الحضري )الحياة البرية الحضرية، تفتت  -013
الموائل والربط(. كما رغب آخرون في اقتناص مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط المكاني. وهنالك البعض اآلخر 

 حيوانية المصدر والمفهوم األوسع "لصحة واحدة". الناشئة  بإدراج القضية األوسع المتمثلة في األمراض الذي يرغب

 الجوانب الرقمية

وفرص الوصول وزيادة رقعة المساحات الخضراء والزرقاء. وهو بمثابة جودة القصد من مسودة الهدف هو تحسين  -011
دقيقة سيرا  11رقميا فيما يتعلق بسهولة الوصول مقاسة بالوقت )مثال  إشارة التجاه التحسن. وقد اقترح بعض األطراف هدفا

هذه التحسينات قد ال تكون ممكنة في جميع المناطق الحضرية والمأهولة ألن مثل هذا  أنعلى األقدام(. وال بد من مالحظة 
 التنفيذ يعتمد على الظروف المحلية.

 األطراف وأصحاب المصلحة لنظرأسئلة 
هل يجب أن يكون تركيز هذا الهدف على رقعة وجودة المساحات الخضراء والزرقاء والوصول إليها في المناطق  -011

على حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، هل يجب أن يكون على المنافع الصحية التركيز الحضرية، هل يجب 
يجب أن يكون على التنمية المستدامة األوسع للمدن؟ ما مدى  األوسع للتنوع البيولوجي على قاطني المناطق الحضرية، أو هل

التطرق لهذه القضايا ضمن األهداف األخرى؟ أين يتوجب اقتناص المظاهر األخرى لمنافع التنوع البيولوجي على صحة البشر 
 أو مفهوم "الصحة الواحدة" األوسع في هذا اإلطار؟

 0وائل، والمناطق المحمية، والتخطيط المكاني تحت األهداف هل تم اقتناص قضايا التوسع الحضري، وتفتت الم -011
 ؟3و 1و

 االقتراحات

استمرار تزايد تعداد السكان في العالم على مدى العقود الثالثة القادمة، سوف تغدو المناطق المأهولة أكثر توقع  مع -011
مناطق الحضرية من خالل تحسين اكتظاظا. ويمكن للطبيعة )خدمات النظام اإليكولوجي( أن تسهم في رفاهية قاطني ال

المساحات الخضراء والزرقاء كما ونوعا، وفرص وصول الناس إليها. وأكثر من ذلك، يمكن أن نتوقع من المخرجات المقترحة 
أن توفر منافع ثانوية أخرى للتنوع البيولوجي ولصحة البشر ورفاههم. فالمساحات الخضراء والزرقاء توفر المنافع للبشر، مثل 

الطقس المتطرفة )مثال الفيضانات، والحرارة المفرطة(، كما أنها توفر أيضا خدمات حوادث ة القدرة على الصمود في وجه زياد
 نظام إيكولوجي مختلفة )مثال المياه النظيفة والهواء النقي( وأن تدعم الصحة الجسدية والعقلية للبشر.

طاق المساحات الخضراء والزرقاء، ولكن أيضا بتحسين وكما ذكر سابقا، فإن هذا الهدف ال يتعلق فقط بزيادة ن -011
رادية،  جودتها، أي أن زيادة الفوائد التي توفرها سوف تتطلب في العديد من الحاالت إدارة هذه المناطق بصورة أكثر استدامة وا 

ن يصل عددهم إلى في المائة من سكان العالم )المقدر أ 11، سيعيش 1111واستعادتها بعد التدهور السابق. وبحلول عام 
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مليار نسمة( في المدن، وهنالك حاجة للتخطيط لضمان فرص وصول هذا التعداد المتزايد للمساحات الزرقاء والخضراء،  1.1
 وهم السكان الذين من المحتمل أال يتمتعوا بأي فرص وصول أو خبرات مباشرة مع الطبيعة نظرا لبعدهم عن الفضاءات البرية.
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 11الهدف 

: تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم األولىالمسودة 
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، للمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما في ذلك 

 متبادلة والموافقة المسبقة المستنيرة. من خالل الشروط المتفق عليها بصورة

 ليه إما الذي استمعنا 

 هنالك تداخل فيما يتعلق بالنقاط التالية: -019

نطاق هذا الهدف: إذ اقترح البعض أنه يجب أن يكون محصورا بتنفيذ بروتوكول ناغويا، في حين اقترح  (أ)
 االتفاقية.آخرون أن يكون واسعا وأن يغطي االلتزامات التي أسستها هذه 

معلومات التسلسل الرقمي: كانت هناك استعراضات مختلفة معبر عنها فيما يتعلق بوجوب اإلشارة  (ب)
 إلى/التطرق إلى معلومات التسلسل الرقمي بموجب هذا الهدف أم ال.

التقاسم العادل والمنصف الناجم عن استخدام الموارد الجينية: كانت هنالك وجهات نظر مختلفة فيما لو كان  (ج)
 الهدف الثالث من االتفاقية ينعكس بأسلوب متوازن في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي.

 الجوانب الرقمية

إذ أن المقصود بتنفيذ اإلجراءات الوطنية والعالمية ضمان ُمخرج  ،ال يتصف هذا الهدف بأي عنصر رقمي محدد -001
رد الجينية. ويمكن لقياسات التقدم أن تضم على سبيل المثال شامل للتقاسم العادل والمنصف للفوائد الناجمة عن استخدام الموا

 عدد األطراف التي تتخذ خطوات للتنفيذ. 

 األطراف وأصحاب المصلحة لنظرأسئلة 
هل ينبغي أن يتوجه هذا الهدف حصرا لبروتوكول ناغويا وموقعيه؟ وبصورة معكوسة، ونظرا ألن هذا  (أ)

الجينية وتقاسم منافعها هو أحد األهداف الثالثة لالتفاقية، هل يتوجب أن يكون اإلطار إطار للجميع، وألن إتاحة الموارد 
 التركيز أوسع؟

لتحسين التوازن بين األهداف الثالثة لالتفاقية، هل ينبغي تقسيم هدف تيسير الوصول إلى الموارد الجينية  (ب)
لك، هل من الممكن التطرق لتيسير الوصول إلى وتقاسم منافعها إلى مكوناته إلعطائها المزيد من التركيز؟ وعلى العكس من ذ

 الموارد الجينية وتقاسم منافعها بصورة شاملة ضمن هدف واحد؟

 االقتراحات

بالنسبة لنطاق هذا الهدف، من الهام بمكان اإلشارة إلى أن المقصود باإلطار هو أن يكون ذا صلة وهاما للجميع.  -000
أن تضييق نطاق هذا الهدف بحيث يتطرق فقط لبروتوكول ناغويا، يمكن أن ويتوجب على األطراف أن يأخذوا بعين االعتبار 

 يجعل من الصعب على األطراف التي ليست طرفا في الوقت الحالي في بروتوكول ناغويا العمل به.

ارية فيما يتعلق باالقتراح القائل باإلشارة إلى والتطرق لمعلومات التسلسل الرقمي، ونظرا ألن هنالك عملية منفصلة جو  -001
عن معلومات التسلسل الرقمي، قد ترغب األطراف في االنتظار إلى حين اختتام تلك العملية الرسمية، قبل التقرير بوجوب أن 

، فإن المطلوب من الفريق 01، الفقرة 01/11تنعكس معلومات التسلسل الرقمي في هذا الهدف. عالوة على ذلك، ووفقا للقرار 
الخبراء الفنيين المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ حول معلومات التسلسل الرقمي العامل النظر في مخرجات فريق 

عن كيفية التطرق لمعلومات التسلسل الرقمي في سياق الخامس عشر والخروج بتوصيات لمؤتمر األطراف في اجتماعه 
رورة من الفريق العامل أن يدرج أي إشارة اإلطار. وما يفهمه الرئيسان بأن الطلب المقدم من مؤتمر األطراف ال يتطلب بالض
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أي فيما يتعلق أو ضمن نطاق أي هدف أو غاية. وسيكون من  –أو أن يتطرق لمعلومات التسلسل الرقمي ضمن اإلطار 
الكافي للفريق العامل أن يتقدم بتوصيات لمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر عن كيفية التطرق لمعلومات التسلسل 

و )ب( كيف يمكن التطرق لها لجهة أوالتي تتضمن: )أ( كيف يتم التطرق لمعلومات التسلسل الرقمي كعملية، و/الرقمي، 
 إال أن الفريق العامل قد ينظر أيضا في خيارات أخرى.؛ القضايا الهامة المتعلقة بها

ر بصورة حذرة في ويتطرق القسم سادسا من هذا التقرير لمقترحات أهداف جديدة. وينبغي على األطراف النظ -003
األهداف الجديدة لمقترحات تيسير فرص الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم منافعها وللعناصر التي تتضمنها. إال أنه قد تم 
تشجيع األطراف أيضا على النظر في القيمة المضافة لهذه األهداف المقترحة، ووزنها الترجيحي مقابل الجدل القائل بوجوب 

 ا وسلسا.ترك اإلطار بسيط

وأخيرا، حدد بعضهم التداخل بين الغاية من هذا الهدف والعمل الجاري حاليا بموجب اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون  -001
حفظ التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على نحو مستدام. إذ يتوجب رؤية إطار التنوع البيولوجي 

واتفاقية األمم المتحدة هذه على أنهما عمليتان متكاملتان. وتنطبق اتفاقية التنوع البيولوجي بأساليب  1111العالمي لما بعد عام 
منها. وينطبق نظام تيسير  1مختلفة على المجاالت ضمن وبما يتعدى الوالية الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 

االتفاقية وبروتوكول ناغويا ضمن الوالية الوطنية، وسيتم رفده بنظام  فرص الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم منافعها بموجب
يوضع خصيصا ألعالي البحار. ويمكن لإلطار باعتباره إطارا عالميا أن يوفر هدفا شامال ييسر أوجه التآزر بين جميع األدوات 

 ذات الصلة.
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 11الهدف 

الدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والتخطيط والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد  - المسودة األولى
من الفقر، والحسابات، وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر جميع قطاعات االقتصاد، وضمان مواءمة 

 وع البيولوجي.جميع األنشطة والتدفقات المالية مع قيم التن

 ليه إما الذي استمعنا 

سمعنا دعما عاما لهذا الهدف. وأشار عدد من األطراف إلى وجوب أن يحظى التنوع البيولوجي بقيمة أكبر وأن  -001
تنعكس قيمه بصورة أفضل في المظاهر المختلفة لصناعة القرار )أي السياسات، واللوائح، والتخطيط، والعمليات اإلنمائية، 

اآلثار البيئية(. إال أن هنالك وجهات نظر مختلفة حول تفسير كلمة القيم  واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، وتقييمات
نظرا لتعدد نظم القيم الموجودة. وهنالك بعض الشواغل فيما يتعلق بالكلمات المستخدمة حاليا في هذا الهدف مقارنة بالصياغة 

ض المصطلحات المستخدمة مثل "التدفقات تعليقات حول بعبرزت األسبق، والتي أشارت إلى التعميم بصورة صريحة. وأخيرا، 
 المالية" "ومتوائمة مع قيم التنوع البيولوجي".

 الجوانب الرقمية

يعرض هذا الهدف أهدافا مطلقة )أي إدماج كامل على جميع المستويات وجميع األنشطة( مما يسلط الضوء على  -001
ناعة القرار. ومن هذا المنطلق، فإن هذا الهدف مشابه التركيز على الحاجة الملحة إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في ص

والذي يتحدث عن "ضمان أن تكون جميع المناطق البحرية واألرضية عالميا خاضعة لتخطيط مكاني متكامل شامل  0للهدف 
م مع الطبيعة في العيش بتناغ 1111للتنوع البيولوجي"، حيث يستند الهدفان في جوهرهما إلى المفهوم القائل بأن تحقيق رؤية 

يستوجب أن يستند كل قرار متخذ من اآلن فصاعدا على تقدير مالئم ذي صلة بالتكاليف القصيرة والطويلة األجل، والمنافع 
 والمقايضات للتنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظام اإليكولوجي لتلبية احتياجات البشر.

 االقتراحات

 01على تدابير الهيئات الرئاسية، في حين يركز الهدف  01لهدف . ويركز ا01و 01صمم هذا الهدف مع الهدفين  -001
 على تدابير األفراد أو المواطنين. 01على تدابير الجهات الفاعلة االقتصادية، والهدف 

كلها تتعلق  10إلى  01بد من اإلشارة إلى أن األهداف من ال وبالنسبة الستخدام كلمة تعميم في هذا الهدف،  -001
جاء العنوان الفرعي للقسم(. ويتطلب التعميم نهجا شامال، ولكونه كذلك، لن يكون من المالئم اإلشارة إلى بالتعميم )ومن هنا 

هدف واحد وحيد "كهدف التعميم". إضافة إلى ذلك، تم أخذ ترجمة هذا الهدف إلى جميع اللغات الرسمية المعتمدة في األمم 
يوجد مرادف لهذا المصطلح في  هذا الهدف، ألنه وحسبما هو مفهوم قد ال المتحدة بعين االعتبار لتجنب استخدام "التعميم" في

 جميع اللغات الرسمية األخرى.

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والذي يدعو  1بالسنبة الستخدام مصطلح "القيم"، يتسق االستخدام هنا مع الهدف و  -009
المختلفة كما هو مالئم، وبالتالي فقد انعكس بدوره في أهداف قيم التنوع البيولوجي في التخطيط والمحاسبة والعمليات لدمج 

(. والمقصود بمصطلح "القيم" هو اقتناص القيم المتنوعة للتنوع البيولوجي واالعتراف بالفرص 9-01 التنمية المستدامة )الغاية
ي حين أن بعضها اآلخر الناجمة عن حفظه واستخدامه بصورة مستدامة. ويمكن التعبير عن بعض هذه القيم بالكميات، ف

تجريدي. والقتناص أفضل للقيم المتعددة للتنوع البيولوجي ولالستجابة للشواغل المثارة، يمكن للقسم المقترح بعنوان "اإلرشادات 
 .بوجود نظم قيم مختلفةلتنفيذ اإلطار" في هذا اإلطار أن يعترف 
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 ألطراف وأصحاب المصلحةا لنظرأسئلة 
أدلى بعض األطراف بتعليقات بشأن استخدام "التدفقات المالية" وفيما لو كان يتوجب عوضا عنها استخدام مصطلح 

تدفقات مالية" )أي مثال أال ينبغي أن تغطي بصورة عرضية الضرائب والحوافز وغير ""االستثمارات"؟ ما هو المقصود بعبارة 
 في الهدف دال؟ذلك(؟ وهل يتوجب استخدام "التدفقات المالية" 

 النص البديل
 المقصود بالنص البديل هو التطرق للشواغل المعبر عنها.

: الدمج الكامل للتنوع البيولوجي وقيمه المتعددة في السياسات واللوائح والتخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر النص البديل
جميع قطاعات االقتصاد، وضمان أن تكون جميع  والحسابات وتقييمات اآلثار البيئية على جميع مستويات الحكومة وعبر

 األنشطة والتدفقات المالية متوائمة مع غايات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
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 11الهدف 

تقييم جميع األعمال التجارية )العامة والخاصة، والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( واإلبالغ عن تبعاتها وآثارها  - المسودة األولى
وزيادة اآلثار  ،من اآلثار السلبية، إلى النصف على األقلالتدريجي  نوع البيولوجي، من المحلية إلى العالمية، والحدعلى الت

اإليجابية، مع الحد من المخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية واالنتقال نحو االستدامة الكاملة لممارسات 
 لمصادر واإلمداد، واالستخدام والتخلص.االستخراج واإلنتاج، وسالسل ا

 ليه إما الذي استمعنا 
تدعم األطراف بصورة عامة هذا الهدف، على الرغم من أن بعضها كان قلقا ألنه لم ير دورا واضحا  (أ)
 للحكومات.

 علق بعض األطراف على أن هذا الهدف، عوضا عن ذلك، أكثر توجها بالمخرجات. (ب)

 وأراد بعض األطراف إضافة إشارة إلى فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية القائمة على الطبيعة. (ج)

اقترحت األطراف عددا من اإلضافات المختلفة مثل االقتصاد الدائري، واإلفصاح، والمواءمة مع االقتصاد  (د)
 لقائمة على الطبيعة.اإليجابي تجاه الطبيعة، وِذكر فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية ا

 الجوانب الرقمية

سيعتمد معدل التقدم المحرز بموجب هذا الهدف على ما تراه األطراف واقعيا ومجديا. ويشير الهدف المقترح إلى  -011
ثالثة عناصر يمكن التعبير عنها بكميات، وهي "جميع األعمال التجارية"، "وبما ال يقل عن النصف"، "واالستدامة الكاملة". 

"القضاء بصورة كاملة على اآلثار السلبية".  ترغب األطراف في التمعن في مستوى الطموح، على سبيل المثال، من خاللوربما 
 .1111( إلى مخرجات متراكمة أفضل بحلول عام 1131واألهم من ذلك، سيؤدي كل تقدم محرز )أي بحلول عام 

 أصحب المصلحةاألطراف و  لنظرأسئلة 
 الهدف )أساسا( األعمال التجارية أو )أساسا( الحكومات؟هل ينبغي أن يستهدف هذا  (أ)

هل من الممكن قراءة هذا الهدف على أنه يؤسس للتدابير المطلوبة من األعمال التجارية، سواء كانت ملزمة  (ب)
 مع الطلب من الحكومات المعنية إيجاد بيئة تمكينية؟ ،أو طوعية

 االقتراحات

على دور ومساهمات الجهات  01، حيث يركز الهدف 01و 01الهدفين  النظر إلى هذا الهدف بالتزامن مع ينبغي -010
فيركز على  01على دور الحكومات كهيئات صانعة للقرار، أما الهدف  01الفاعلة االقتصادية )االجتماعية(، ويركز الهدف 

 مستهلكين(.كدور األفراد 

وجوب أن تكون التدابير موجهة. ونظرا وكما تم توضيحه أعاله، يتمثل األساس المنطقي لصيغة األهداف هذه في  -011
التالية من هذه األهداف أن تشير إلى األعمال التجارية التمكينية للتقييم واإلبالغ. عالوة على ذلك، فإنه يمكن للمرحلة لذلك، 

 وبناء على طلب أطراف عدة، يضع العبء على الحكومات التخاذ التدابير.

مكن النظر في شطب "العامة والخاصة"، و"الكبرى، والمتوسطة والصغيرة". وعالوة على ذلك، ولتبسيط هذا الهدف، ي  -013
ذا ما تم استخدام االقتصاد الدائري، فإنه يمكن االستعاضة به عن " ممارسات االستخراج واإلنتاج، وسالسل المصادر  وا 

 واإلمداد، واالستخدام والتخلص".
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جينية وتقاسم منافعها قد يكون مناسبا للغاية في هذا وعلق بعضهم على أن اإلشارة إلى الوصول إلى الموارد ال -011
لتجنب الخلط  03الهدف. إال أننا نعتقد بأنه من المنصوح به أن يبقى الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم منافعها تحت الهدف 

 بين القصد والمخرجات المختلفة.

ويتوجب على األطراف النظر فيما لو أنه  .هدفوأخيرا، عبر البعض عن قلقه من إدراج األعمال الصغيرة في هذا ال -011
عالوة على كون اللغة المقترحة تسمح بالمرونة  ؛تفي أعمال تجارية من أحجام متفاوتة بنفس المتطلبات أنمن الممكن توقع 

 الكافية في الُنهج التي يتم التعامل بها مع األعمال التجارية من أحجام مختلفة.
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 11الهدف 

ضمان تشجيع الناس على اتخاذ خيارات مسؤولة والحصول على المعلومات والبدائل ذات الصلة وتمكينهم  - المسودة األولى
من ذلك، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل الهدر بمقدار النصف على األقل، وخاصة هدر المواد الغذائية والمواد األخرى 

 عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرط.

 ليه إما الذي استمعنا 
باإلجمال، هنالك دعم عام لهذا الهدف، ولكن وبصورة مشابهة لألهداف األخرى، هنالك مقترحات عدة  (أ)

 إلدخال تعديالت عليه.

على وجه الخصوص، سمعنا دعما معتبرا إلدراج مفهوم االستهالك المستدام )أو بصورة معكوسة للقضاء  (ب)
 الهدف. وهناك بعض التحفظات المعبر عنها فيما يتعلق بمفهوم "االستهالك المفرط". على االستهالك غير المستدام( في هذا

 اقترح بعض األطراف إدراج األمن الغذائي. (ج)

 الجوانب الرقمية

يشير هذا الهدف إلى عنصر كمي واحد وهو "التقليل بمقدار النصف على األقل" لكل من الهدر )وكل ما كان ذلك  -011
وهنالك مثال آخر يتطلب من األعضاء النظر فيما لو كان مجديا مقارنة بما الذي يمثل هدفا  مالئما( لالستهالك المفرط.

 .1111طموحا يضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق رؤية 

 ألطراف وأصحاب المصلحةا لنظرأسئلة 
 هل ينبغي أن يشير هذا الهدف إلى "الحد واإللغاء التدريجيين" عوضا عما هو مذكور؟ (أ)

 لالستهالك المستدام أثر على الهدر ")الحد من( الهدر"؟هل  (ب)

 االقتراحات

. ومن 9فيما يتعلق باإلشارة إلى األمن الغذائي في هذا الهدف، فقد يكون من األكثر مالءمة ترك هذا األمر للهدف  -011
اقه ال يقتصر على يتعلق بخيارات المواطنين األفراد، وأن نط 01الهدف  أننفس المنطلق، قد يكون من المفيد إيضاح 

 لقضية اإلنتاج المستدام. 01و 01االستهالك فحسب. وبأسلوب رديف، يتطرق الهدفان 

وأخيرا، رغب البعض في رؤية تحديد أكبر لهذا الهدف فيما يتعلق بأنماط الهدر التي ال بد من الحد منها بما يتفق مع  -011
و من األطراف أن يعدلوا القائمة، لكن عليهم أن يبقوا في األذهان والمرج .حول المستوى المطلوب من التفصيلالسابقة تعليقاتنا 

أيضا أنه ينبغي لهذا الهدف أن يبقى بسيطا بقدر اإلمكان، وأن ينظروا في إمكانية التطرق لموضوع المظاهر المخصوصة 
 الرصد.لتحقيق الحد من الهدر، واالستهالك المستدام بصورة أكثر عمومية على مستوى المؤشرات في إطار 

 النص البديل أدناه التطرق لمفهوم االستهالك المستدامبالمقصود 

تحسين الحصول على المعلومات والبدائل ذات  تبني االستهالك المستدام من خالل: ضمان تشجيع الناس على النص البديل
الصلة وتمكينهم من ذلك، مع مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل الهدر بمقدار النصف على األقل، وخاصة هدر المواد الغذائية 

 والمواد األخرى عندما يتعلق األمر باالستهالك المفرط.
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 11الهدف 

ر وتعزيز بناء القدرات في جميع البلدان لمنع اآلثار الضارة المحتملة للتكنولوجيا الحيوية وضع وتنفيذ التدابي - المسودة األولى
 على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان أو إدارتها أو السيطرة عليها، والحد من مخاطر هذه اآلثار.

 ليه إما الذي استمعنا 

يقتصر على التكنولوجيا الحيوية، كما هو وارد هنالك مناقشات حول نطاق هذا الهدف، مع بعض الجدل بوجوب أن  -019
 في نطاق بروتوكول قرطاجنة، في حين جادل البعض اآلخر بوجوب أن يكون نطاق هذا الهدف أوسع.

عالوة على ذلك، علق بعض األطراف على وجوب أن يتحدث هذا الهدف أيضا عن المنافع المتأتية من التكنولوجيا  -031
 خاطرها.الحيوية، وأال يقتصر فقط على م

 الجوانب الرقمية

دارتها والسيطرة بإيجاد يرمي هذا الهدف إلى ضمان أن تقوم البلدان  -030 تدابير فعالة بغية ""منع اآلثار الضارة المحتملة وا 
عليها" من خالل إيجاد وتعزيز القدرات على تنفيذ التدابير. ويعد العنصر الكمي هنا حاسما، وستحتاج األطراف لتقرير كيف: 

 تكنولوجيا الحيوية، واالستثمار في بناء القدرات ضمن حدودها، والتعاون بصورة فعالة، عالوة على دعم البلدان النامية.تدار ال

 ألطراف وأصحاب المصلحةالنظر أسئلة 
، وخاصة إذا ما 03هل ينبغي إعادة ترتيب هذا الهدف، بحيث يتم تحريكه إلى األعلى مباشرة بعد الهدف  (أ)

اسم المنافع )أي أنه يمكن أن يقع تحت عنوان تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام وتقاسم أضفنا إليه عنصر تق
 المنافع(؟

هل من األفضل ترك هذا الهدف مع نطاق أوسع، بحيث يمكن أن يؤدي دورا أكبر من خالل إلزام الجميع،  (ب)
 ول قرطاجنة؟ عوضا عن قصر أولئك الذين سيتخذون اإلجراءات على موقعي بروتوك

 االقتراحات

فيما يتعلق باإلضافة الممكنة لإلشارة إلى الفوائد المتأتية من التكنولوجيا الحيوية، نود أن نشير إلى أنه ومع أن  -031
من االتفاقية تتطرق بصورة صريحة لفوائد  09بروتوكول قرطاجنة ال يتطرق للترويج لفوائد التكنولوجيا الحيوية، إال أن المادة 

 .01أو  9كذلك يمكن أن تنعكس الفوائد المحتملة من التكنولوجيا الحيوية أيضا في الهدفين  7وجيا الحيوية.التكنول

ويتوجب على األطراف أن يبقوا في األذهان أنه قد تم التطرق للتكنولوجيا الحيوية في أحكام عديدة من االتفاقية  -033
التي تتطلب من األطراف، بقدر ما هو ممكن ومالئم، إنشاء أو اإلبقاء (، و ز)1المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك المادة 

طالق الكائنات الحية المحورة الناجمة عن التكنولوجيا  على الوسائل التي تنظم وتدير وتضبط المخاطر ذات الصلة باستخدام وا 
لتنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له، الحيوية والتي من المحتمل لها أن تخلف آثارا بيئية سلبية، يمكن أن تؤثر على حفظ ا

 مع األخذ بعين االعتبار المخاطر على صحة اإلنسان.

  

                                                      
لتشجيع وتعزيز أولوية حصول األطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية خذ أ 7

 الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على أساس
 .ه وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلةمنصف وعادل. وينبغي أن تكون عملية الحصول هذ
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 11الهدف 

إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد الغرض منها أو إصالحها أو القضاء عليها،  - المسودة األولى
مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك اإلعانات األكثر ضررا،  100بطريقة عادلة ومنصفة، مع خفضها بمقدار 

قتصادية والتنظيمية العامة والخاصة، أثر إيجابي أو محايد على التنوع وضمان أن يكون للحوافز، بما في ذلك الحوافز اال
 البيولوجي.

 ليه إما الذي استمعنا 

أثار بعض األطراف تساؤالت عن العنصر الرقمي وعن قدرتهم على تنفيذ هذا الهدف. وأثار بعضهم أيضا تساؤالت  -031
 جزءا من استراتيجية حشد الموارد.أن يشكل الحد من أو القضاء على اإلعانات الضارة عن وجوب 

 الجوانب الرقمية

يستند العنصر الرقمي في هذا الهدف على التحليالت التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.  -031
صورة متحفظة وبناء على هذه التحليالت، ُقِدرت قيمة اإلعانات التي اعتُبرت ضارة أو يمكن أن تكون ضارة بالتنوع البيولوجي ب

مليار دوالر أمريكي سنويا، حيث تتضمن معظم هذه اإلعانات الضارة الدعم الحكومي المقدم  111بحدود ما يقرب من 
عانات تعزيز قدرات أساطيل الصيد.  للمنتجات الزراعية وا 

 ومن الواضح أنه ينبغي على األطراف تقييم ما هو ُمجٍد في سياق عادل ومنصف. -031

 االقتراحات

ير إليه تحت الغاية دال، يتمثل الهدف المقترح في الحصول على موارد كافية لتغطية جميع التكاليف في أقرب كما ُأش -031
وقت ممكن. ويمكن أن يكون ذلك من خالل الجمع بين الحد من التكاليف مثال من خالل تقليص اإلعانات الضارة في هذا 

د من اإلعانات الضارة إلى حد مباشر من تكاليف معالجة فقدان (. وسيؤدي الح09الهدف، وزيادة الموارد المتاحة )الهدف 
التنوع البيولوجي من خالل تقليل األضرار في المقام األول. وكلما كان تقليص التكاليف أسرع وأكبر كلما كان ردم الفجوة 

 التمويلية أقرب.

. إال أنه 1131صورة كاملة بحلول عام وتشير تقديرات الدراسات المالية إلى أنه من غير الواقعي توقع ردم الفجوة ب -031
( 111 111( وزيادة الموارد المتاحة )من المستويات الحالية حتى 111 111من المتوقع، ما بين الحد من اإلعانات )إلى مبلغ 

والتقرير بحشد الموارد، المعني . وهذه رسالة هامة من فريق خبراء اتفاقية التنوع البيولوجي 111 111تقليص هذه الفجوة بحدود 
 وكلما حدثت هذه التقليصات بوقت أسرع وبصورة أكبر، كلما كان تقليص التكاليف أكبر. 8.بولسوناألخير لمعهد 

عالوة على ذلك، وفيما لو كان باإلمكان إعادة توجيه وتحديد الغرض من هذه اإلعانات لدعم األنشطة اإليجابية و  -039
للتنوع البيولوجي، يمكن لهذا األثر اإليجابي أن يتضاعف، أي من خالل إعادة تحديد الهدف من اإلعانات الزراعية بعيدا عن 

و الدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي، ألن اإلثنين معا سيقلصان من التكاليف الدفع باتجاه المزيد من اإلنتاج، والتوجه نح
األسمدة( وزيادة المساهمات )زيادة الموائل المخصصة للحياة البرية(، دون أية  استخدام)عبر التطرق ألثر الفاقد الناتج عن 

افق بتكاليف. عالوة على ذلك، فإن الهدف موجه تكاليف صافية من منظور الخزانة. ومن المعترف به أن هذا االنتقال سيتر 
. 1131ألكثر اإلعانات ضررا، ولكونه كذلك، فال يتوقع من األطراف إلغاء أو إصالح جميع اإلعانات الضارة بحلول عام 

منسجما مع وأخيرا، ومع إدراج القسم المقترح حول اإلرشادات للتنفيذ المشروح أعاله، سيستمر تنفيذ هذا الهدف بكونه "متسقا و 

                                                      
8 CBD/SBI/3/5/Add.2 and Deutz et al (2020). Financing Nature: closing the global biodiversity financing gap. The Paulson 

Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability 
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االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة، مع األخذ بعين االعتبار الظروف الوطنية االقتصادية واالجتماعية"، كما 
 للتنوع البيولوجي. أيشيمن أهداف  3نص عليه الهدف 

 األطراف وأصحاب المصلحة أسئلة لنظر
 ذي تعتبره األطراف مجديا؟ما هو مستوى الحد من أو إلغاء اإلعانات الضارة ال (أ)

أو كمبلغ إجمالي تراكمي على مدى فترة اإلطار؟  1131هل يتوجب التعبير عنه كمستوى سنوي لعام  (ب)
 بعين الحسبان االستعدادات على مدى السنوات األولى.األخذ  ويسمح الخيار األخير

 لتعزيز الروابط بينهما؟ 09و 01هل يجب عكس ترتيب الهدفين  (ج)
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 19الهدف 

مليار دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما في ذلك  311زيادة الموارد المالية من جميع المصادر إلى  - المسودة األولى
مليار دوالر أمريكي  11الموارد المالية الجديدة واإلضافية والفعالة، مع زيادة التدفقات المالية الدولية إلى البلدان النامية بمقدار 

واالستفادة من التمويل الخاص، وزيادة حشد الموارد المحلية، مع مراعاة التخطيط المالي الوطني للتنوع  ؛على األقل سنويا
البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي، لتلبية االحتياجات الالزمة للتنفيذ بما يتناسب مع طموح 

 غايات وأهداف اإلطار.

 ه ليإما الذي استمعنا 

وهو أن توفير الموارد المالية الكافية أمر حاسم  أيشيتعي جميع األطراف جيدا أحد أهم الدروس المستفادة من أهداف  -011
للتنفيذ الفعال ألهداف التنوع البيولوجي. ولكونه كذلك، تتعلق االختالفات الحاسمة بمستوى التمويل المطلوب، "وبالمزيج" المالئم 

، وألية توفير الموارد بما في ذلك الفرصة المتاحة إلنشاء حساب أمانة. كذلك تحدثت األطراف من مسارات التمويل ومصادره
نها بحاجة التخاذ التدابير الالزمة في أقرب وقت ممكن بعد إأيضا عن الحاجة إلى توفير الموارد في الوقت المحدد لها، حيث 

 اإلطار. اعتماد

 الجوانب الرقمية

 هذا الهدف وهي تتطلب تحليال منفصال. هنالك عناصر كمية عديدة في -010

العنصر األول هو زيادة توفر الموارد المالية من جميع المصادر، مع األخذ بعين االعتبار التقديرات التي جرت و  -011
وغيرهما، الذي انعكس  بولسونمؤخرا كما هو الحال بالنسبة للتقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بحشد الموارد وفريق معهد 

دوالر أمريكي،  111 111إذ قدر التقريران التكاليف المباشرة لحفظ التنوع البيولوجي واستعادته بحدود  9التقرير السابق.في 
دوالر أمريكي عالميا. أما العنصر الثاني )"من جميع المصادر"(  111 111وبهذا يمثل العنصر الرقمي األول زيادة تصل إلى 

تتمكن الحكومات وحدها من امتالك الموارد الكافية لتغطية جميع هذه التكاليف. كذلك فقد  فهو مفيد، ألنه من غير المحتمل أن
 لحظنا أيضا الدعم المتزايد من عدة أطراف الحتساب التكاليف البيئية في التدفقات االقتصادية.

ن تساعد البلدان المتقدمة أولئك الذين هم بحاجة إلى دعم مالي. وعلى أكذلك وافقت األطراف أيضا على وجوب  -013
مليارات  01الرغم من تحقيق تقدم معتبر، إال أنه ما زالت هناك حاجة لزيادة كبيرة في المساعدة المالية؛ إذ تمثل زيادة قدرها 

ت المالية األخيرة قد االلتزامامالحظة أن عدد  دوالر أمريكي تقريبا ضعف الدعم المتاح للبلدان النامية. ومن المثير لالهتمام
 اعترف بهذا األمر بالفعل، مما يخلق الزخم السياسي المطلوب نحو اإليفاء بهذا الهدف.

كذلك ينبغي على األطراف النظر فيما لو كانت تفضل استخدام نسب مئوية مقابل أرقام مطلقة في هذا الهدف. عالوة  -011
ي التمعن في استخدام مصطلحات على شاكلة "زيادة" أو "مضاعفة". كذلك ال بد من النظر على ذلك، ربما ترغب األطراف ف

 ( مقابل سنويا.1131أيضا في أساس الجوانب الكمية، أي لعقد )بحلول عام 

ال بد من  للتنوع البيولوجي، غوفيما يتعلق بآليات التمويل، مثل إعالن الصين مؤخرا عن إنشاء حساب أمانة كونمين -011
ن كان، بما يتفق مع تفكيرنا األسبق المتعلق بمستوى التقصي، ال في اإلطار االعت راف بهذا األمر وأخذه بعين االعتبار، وا 

نما في ال  الذي سيعتمد بموجبه مؤتمر األطراف هذا اإلطار. مقررنفسه، وا 

                                                      
( التي انعكست في هذا التقرير األولي مع 031. النتائج األولية لتحليل معهد بولسون وآخرين )انظر الفقرة CBD/SBI/3/5/Add.3انظر  9

 تحليل لالختالفات المنهجية.



CBD/WG2020/3/6 
Page 54 

 

المساهمات في بناء القدرات وأخيرا، يتحدث هذا الهدف أيضا عن الحاجة إلى توفير موارد كافية غير نقدية، مثل  -011
ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي. وثمة فجوات كبيرة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فيما 

نظرا يتعلق بالموارد غير النقدية المتاحة لدعم هذا اإلطار. عالوة على ذلك، فإن مدى اتساع هذه الفجوات غير مفهوم تماما 
لالفتقار إلى البيانات. ولذا، هنالك حاجة لبذل الجهود لتحقيق زيادة مستمرة في توفير هذه الموارد. وبالتالي، فإن استخدام 

 العنصر الكمي هنا مالئم تماما.

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
 توفير مثل هذا المستوى؟ ما هو مستوى الموارد المالية الذي يمكن توفيره عالميا؟ وما مدى سرعة تنشيط (أ)

 ما هو مقدار التمويل العالمي الذي ينبغي توجيهه للبلدان النامية؟ (ب)

 هل يجب إعداد هدف جديد للتطرق للموارد غير المالية )مثال تقسيم هذا الهدف إلى هدفين(؟ (ج)

 إذا ما توجب إنشاء أداة مالية دولية جديدة، هل يتوجب اإلشارة إليها في هذا الهدف؟ (د)

 حاتاالقترا
تعتبر االلتزامات المالية الهامة األخيرة اعترافا ملموسا بأهمية تحقيق تقدم بشأن هذه القضية. ومن الواضح أنها ليست  -011

كافية حتى اآلن، ولكن وبطبيعة الحال ومع تقدم المفاوضات يمكن توقع المزيد من االلتزامات. وال يمكن المبالغة في التشديد 
ن الصياغة والعناصر الرقمية هامة، إال أننا نشجع األطراف على التعهد بالتزامات مالية مبكرة على أهمية هذا الهدف. ومع أ

وطموحة. إذ ستحفز مثل هذه االلتزامات اآلخرين على التعهد بالتزامات تخصهم، مما يؤدي إلى الدفع بالطموح العالمي إلى 
 احل تنفيذ هذا اإلطار بأسره.األمام، وتوفير ضمانات للبلدان النامية بتلقي الدعم خالل مر 
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 02الهدف 

ضمان توافر المعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعارف التقليدية وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية  المسودة األولى:
رشادات لصنع القرار من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع ا لبيولوجي، مع والمجتمعات المحلية مع موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة، وا 

 التمكين من الرصد ومن خالل تعزيز التوعية والتثقيف والبحوث.

 ليه إما الذي استمعنا 

سمعنا دعما كامال لهذا الهدف، وأشار العديد إلى أن المعارف ذات الصلة شرط مسبق للتنفيذ الناجح لإلطار. وأدلى  -011
بعض األطراف بتعليقات تتعلق باستخدام ونطاق مصطلح "المعارف"، متسائلين عما إذا كان يضم المعارف المختلفة ونظم القيم 

 عن الدور الهام للتثقيف والتوعية العامة.المعتقدات. عالوة على ذلك، تحدث العديد و 

كذلك ذكر عدد من األطراف وأصحاب المصلحة الحاجة للتمتع بوصول سهل وفي الوقت المناسب للمعلومات ذات  -019
 الصلة والمعارف والخبرات المطلوبة لتنفيذ اإلطار.

 الجوانب الرقمية

عن التدابير المطلوبة لتحقيق "صناعة القرار ال يتضمن هذا الهدف أي عنصر رقمي، ولكنه يتحدث عوضا عن ذلك  -011
حول التخطيط المكاني،  0هذا الهدف بروابط مباشرة مع نطاق الهدف سم الفعالة للتنوع البيولوجي. ويت ةالمستنيرة واإلدار 

ابير التي بشأن الخيارات المسؤولة. وستتطلب التد 01حول إدماج قيم التنوع البيولوجي في صنع القرار، والهدف  01والهدف 
ستتخذ للوصول إلى جميع هذه األهداف معلومات ذات صلة. إال أن الحصول على المعلومات ذات الصلة هو األساس التخاذ 
القرارات الجيدة، وله تبعات على جميع أهداف اإلطار. فعلى سبيل المثال، سوف تتطلب جميع اإلشارات لإلدارة المستدامة 

 ا لتشغيل النظم اإليكولوجية الطبيعية واآلثار التي تخلفها التدابير المختلفة عليها.( فهما مسبق01و 9)مثال الهدفان 

 االقتراحات

ال يعكس اإلطار بصورة مالئمة المساواة بين المعارف المختلفة ونظم القيم أننا سمعنا من العديد قلقهم من إحيث  -010
طار" االعتراف بالمزايا المتساوية والدور المتساوي لمثل هذه والمعتقدات، يقترح القسم المقترح المعنون "اإلرشادات لتنفيذ اإل

النظم. عالوة على ذلك، يمكن لهذا االعتراف أيضا أن يكون بمثابة المبدأ األساسي لتنفيذ اإلطار برمته. وأخيرا، يتمثل القصد 
دات لتنفيذ اإلطار"، وبالتالي القسم الجديد المعنون "اإلرشا في الوصول إلى حل لهذه الشواغل، مع مضامين متقاطعة في

السماح بإبقاء نص الغايات واألهداف بسيطا وسلسا. إال أنه ال بد من مالحظة وجوب أن تبقى اإلشارة للمعارف واالبتكارات 
 والممارسات التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في هذا الهدف بغية إضافة المزيد من التركيز.

زة الوصول إلى المعلومات، يمكن أن وفيما يتعلق بسهول -011 المركزية لتبادل المعلومات ومراكزها أيضا الغرفة  ُتعزَّ
 الوطنية، عالوة على نظم المعارف والشبكات األخرى المعنية بالتنوع البيولوجي.
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 01الهدف 

البيولوجي من جانب الشعوب األصلية : ضمان المشاركة المنصفة والفعالة في صنع القرارات المتعلقة بالتنوع المسودة األولى
 والمجتمعات المحلية، واحترام حقوقها في األراضي، واألقاليم والموارد، وكذلك النساء والفتيات والشباب.

 ليه إما الذي استمعنا 

سمعنا دعما عاما لهذا الهدف. إال أن هنالك رغبة من قبل البعض في وجود هدف منفصل يتعلق بالمنظور  -013
عالوة على ذلك، تود بعض األطراف أيضا أن ترى لغات أقوى لضمان حماية حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات الجنساني. 

 المحلية على األراضي والموارد.

 الجوانب الرقمية

في المائة من الحاالت(  011ال يوجد جانب رقمي لهذا الهدف، على الرغم من أن الغاية منه هي ضمان )أي في  -011
في المائة من  011المحلية والنساء والفتيات والشباب. عالوة على ذلك، فإن الغاية هي ضمان )أي في  مشاركة المجتمعات

 الحاالت( احترام وحماية حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

 المصلحةاألطراف وأصحاب  سؤال لنظر
 هل ترغب األطراف في وجود هدف منفصل يتعلق بالمنظور الجنساني.

 اتاالقتراح

سمعنا طلبات متعددة عن إضافة اإلشارة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب في  -011
إلى حرمان  3بعض األهداف المحددة. على سبيل المثال، هنالك قلق من احتمال أن يؤدي الهدف  علىاإلطار بأكمله، عالوة 

ها وأقاليمها ومواردها. ويمكن للقسم الجديد المقترح المعنون "اإلرشادات لتنفيذ الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أراضي
اإلطار" أن يوضح بصورة جلية أن احترام حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتوفير الفرص لمشاركة فعالة ومنصفة 

ية أساسية في هذا اإلطار. وبصورة مشابهة، للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب مبادئ توجيه
يمكن اإلشارة أيضا إلى التوجيه ذي الصلة بإعالن األمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب األصلية في القسم الخاص 

 باإلرشادات لتنفيذ اإلطار.

 النص البديل

 .للغة المستخدمةلإلطار لتقوية االنسخة التالية في  10يمكن إدخال التعديالت التالية على الهدف  -011

في صنع القرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من جانب  والمراعية للمنظور الجنسانيضمان المشاركة المنصفة والفعالة 
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واحترام حقوقها على األراضي، واألقاليم والموارد، وكذلك النساء والفتيات والشباب.
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 مقترحات ألهداف جديدة - سادسا
 الذي استمعنا إليه ما 

خالل المناقشات في الجزء األول من االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار، سمعنا مقترحات عديدة ألهداف  -011
 جديدة.

 انعكاسات الرئيسين المشاركين 

للغايات واألهداف، واقتراح أهداف تم تشجيع األطراف وأصحاب المصلحة على تحديد الفجوات في الصياغة الحالية  -011
وغايات جديدة للتطرق لمثل هذه الفجوات. وُشجعت األطراف على النظر في مزايا هذه األهداف الجديدة وتوفير الدعم لها، كما 

 هو مالئم.

وجود أهداف إضافية. وقد تم النظر بتمعن في مقترحات األهداف الجديدة، الفائدة المحتملة لاقترح عدد من األطراف و  -019
والتي يمكن الرجوع إليها أيضا في مرفق بتقرير االجتماع الثالث للفريق العامل. وفيما يلي أدناه نتطرق لمقترحات ألهداف 

عناصر منها بالفعل في لالمقترحات أو هذه تم التطرق لجديدة أثيرت خالل االجتماع. وقد ترغب األطراف في التمعن فيما لو 
األهداف الواردة في اإلطار)هل ينبغي عوضا عن ذلك جعل هذه العناصر أكثر بروزا؟(، بغية إبقاء اإلطار قصيرا وقابال 

دة للتداول. وبالنسبة لمعظم الجزء، فإن المقترحات الواردة أدناه سوف تضيف تفصيال أكبر لإلطار، ولكنها لن تدخل مفاهيم جدي
 بصورة كاملة.

 1المقترح أثناء مناقشة الهدف 

ضمان الحفظ واالستخدام المستدام لألنواع المطورة والمستأنسة في األغذية والزراعة وما يقابلها من أنواع برية، واإلبقاء على 
 التنوع الجيني من خالل الحفظ في الموقع وخارج الموقع.

 .1مقترح على وجه العموم تحت الغاية ألف الهدف تمت تغطية العناصر الواردة في هذا الهدف ال -011

 1المقترح أثناء مناقشة الهدف 

تنفيذ ُنهج الصحة الواحدة، والتركيز على وجه الخصوص على مخاطر نشوء وانتقال األمراض حيوانية المصدر، لتجنب أو 
 الحد من المخاطر على صحة البشر، واألنواع البرية واألليفة، والنظم اإليكولوجية.

 المظاهر الهامة األخرى.خسارة لهذا المقترح تركيز قوي على الصحة، إال أنه هنالك خطر إمكانية  -010

 1المقترح أثناء مناقشة الهدف 

في المائة، وضمان وجود األطر القانونية  Xضمان أن يتم تقليص االتجار غير الشرعي باألنواع البرية بما ال يقل عن 
 .األنواع البرية ومنع ومكافحة االتجار غير الشرعي باألنواع البرية وتنفيذها بصورة فعالةالمالئمة لتنظيم صارم لالتجار ب

. وينبغي على األطراف تقرير فيما لو كان هذا المقترح يعبر بصورة 1هذا المقترح بمعظمه هو إعادة صياغة للهدف  -011
 .1أفضل عن المقصود بالهدف 
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 (9و 1للجمع بين الهدفين )مقترح  9المقترح أثناء مناقشة الهدف 

ضمان أن يكون حصاد واستخدام واالتجار باألنواع البرية األرضية والبحرية وفي المياه العذبة مستداما وقانونيا وآمنا على 
الصحة البشرية وحماية االستخدام المستدام التقليدي من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتعزيز المنافع، بما في ذلك 

 لصحة واألمن الغذائي واألدوية وسبل العيش للبشر، وبخاصة ألكثرهم ضعفا.ا

 SMARTسيسمح للهدف الناجم عنه أن يبقى  9و 1وُشجعت األطراف على التمعن فيما لو كان الدمج بين الهدفين  -013
خسارة التوازن لهدفين . وقد ينجم عن الدمج اإلضافي لهذين ا)أي محدد، قابل للقياس، يمكن بلوغه، واقعي، وحسن التوقيت(

( ومن شأن الدمج 9الثالثة لالتفاقية. وأخيرا، ينطوي هذان الهدفان على تدابير مختلفة )انظر التمعن في الهدف بين األهداف 
بينهما أن يؤدي إلى خسارة بعض هذه التدابير، ولكون األمر على هذا النحو، ينبغي على األطراف أيضا النظر في هذا العامل 

 اذ القرار بشأن الدمج بين هذين الهدفين.قبل اتخ

 11المقترح أثناء مناقشة الهدف 

تنفيذ تدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان لتيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل  -0
للمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما  وحسب االقتضاء،الموارد الجينية.  استخدام االستفادة منوالمنصف للمنافع الناشئة عن 

 .في ذلك من خالل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم
لضمان التقاسم المنصف  لتيسير الوصول إلى الموارد الجينيةتنفيذ التدابير على المستوى العالمي وفي جميع البلدان  -1

بالموارد  المعارف التقليدية المرتبطةمن  االستفادة، م الموارد الجينية، وكما هو مالئماستخداوالعادل للمنافع المتأتية عن 
 الجينية، بما في ذلك من خالل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة والمستنيرة.

معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد وضع وتنفيذ آلية لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام  -3
 الجينية.

؟ أما الحقائق األساسية 03فيما يتعلق بهذا المقترح، ينبغي على األطراف النظر فيما لو كانت تفضل تقسيم الهدف  -011
 التي يجب التمعن بها فهي بساطة اإلطار مقارنة بنهج متوازن لألهداف الثالثة لالتفاقية.

أخرى من هذا التقرير، ونظرا ألن المناقشات الخاصة بمعلومات التسلسل الرقمي جارية، وكما أشير إليه في مواقع  -011
 نقترح أن ننتظر اختتام العملية الرسمية الخاصة بهذا الموضوع قبل إعادة النظر في القضية.

 11المقترح أثناء مناقشة الهدف 
ستفادة من الموارد الجينية، وحسب االقتضاء، المعارف هدف إضافي: زيادة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اال

التقليدية المرتبطة بها، بالتناسب مع معدل نمو القطاعات االقتصادية األكثر اعتمادا على الحصول على الموارد الجينية 
متعددة األطراف  واستخدامها، من أجل المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ووضع وتنفيذ آلية عالمية

 لتقاسم المنافع لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.

 تنطبق التعليقات الواردة أعاله على هذا المقترح. -011

 01المقترح أثناء مناقشة الهدف 
ن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، باإلضافة إلى مشاركتهن ضمان الوصول العادل للنساء والفتيات واستفادتهن م

 المستنيرة والفعالة على كافة مستويات صنع السياسات والقرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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قد يكون من األفضل اإلشارة إلى النساء والفتيات في هدف واحد أو عبر اإلطار بأسره، أي في أقسام المبادئ؟  -011
غي على األطراف النظر في أنه، وبالرغم من وجود مجموعات مختلفة لها عالقة بهذه األهداف المنفصلة، إال أن التدابير وينب

الجنسانية في اإلطار  والمخرجات ستكون متشابهة. عالوة على ذلك، من الجدير باإلشارة إلى أنه قد تم التطرق للمظاهر
حق )عالوة على القسم الجديد المقترح بعنوان "اإلرشادات لتنفيذ اإلطار"(، ورصد بمجمله، بما في ذلك في القسم السابق والال

 اإلطار.

 3 االتصالالمقترح أثناء المناقشات في فريق 

تمتين التعاون وتعزيز التآزر بين االتفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات والبرامج الدولية ذات  ، ضمان1131بحلول عام 
 والمساهمة بالتالي في تنفيذ فعال وكفؤ إلطار التنوع البيولوجي.الصلة، 

ال بد من اإلشارة إلى أن أوجه التآزر مغطاة تحت القسم أوال، الشروط التمكينية. عالوة على ذلك، ال بد من مالحظة  -011
تفاقات البيئية متعددة األطراف أن االتفاقية ال يمكن لها أن تستكمل العمل المقترح بمفردها )أي أن هذا اإلطار ليس ملزما لال

ذا تم إدراج هذا الهدف كجزء من اإلطار، سيكون من المطلوب من االتفاقية واألطراف المشاركة  األخرى(، عالوة على ذلك، وا 
ظر فيها رصد واستعراض االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى، مما يعد أمرا غير مالئم. ولذا، ربما كان األفضل أيًضا الن

 إلى هذه القضية أيضا باعتبارها نوعا من اإلرشادات الشاملة.

 3 االتصالالمقترح أثناء المناقشات في فريق 

تفعيل المناهج ودراسات علوم/سياسات التنوع  1131اتخاذ تدابير في قطاع التعليم والقطاع العلمي لضمان أن يتم، بحلول عام 
عددة التخصصات ودعمها بالكامل على كافة المستويات، بما في ذلك التعليم البيولوجي المتخصصة في التنوع الثقافي ومت

االبتدائي والثانوي والعالي، وما يتصل بذلك من بناء القدرات و برامج التدريب على البحوث، مع مراعاة: )أ( عمليات التعلم 
المواطن؛ )ب( حقوق اإلنسان في تعليم ونظم المعرفة الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية باإلضافة إلى علوم 

مجاني وشامل ومنصف وعالي الجودة، مع إيالء اعتبار خاص للنساء والمجموعات االجتماعية المهمشة؛ )ج( الحاجة إلى 
دمج أنشطة التدريس/البحث/االنتشار بهدف إحداث أثر فعال على األرض والمجتمع، والمساهمة في تنفيذ سياسة التنوع 

 االستدامة.البيولوجي و 

 يغطي المظاهر الواردة أعاله )مثال التعليم(. 11ينبغي على األطراف النظر فيما لو كان النص الحالي للهدف  -019
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 انعكاسات على األقسام من حاء إلى كاف - سابعا

 آليات دعم التنفيذ –القسم حاء 

سيتم دعم تنفيذ اإلطار وتحقيق غاياته وأهدافه من خالل آليات الدعم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي،  .03 –المسودة األولى 
بما في ذلك اآللية المالية، واستراتيجيات حشد الموارد، وبناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا، 

دارة المعارف  10يات ذات الصلة بموجب االتفاقيات والعمليات الدولية األخرى.وكذلك من خالل اآلل ،وا 

 ليه إما الذي استمعنا 
 هنالك دعم معتبر للعناصر الواردة في هذا القسم؛ (أ)

ُطرح عدد من المقترحات لعناصر إضافية. وهذه المقترحات هي أساسا توسع للنص األساسي، أي بالتركيز  (ب)
ا علما باقتراحات إلضافة إشارات صريحة آلليات إضافية لدعم التنفيذ، مثل النهج على طرق التعزيز بصورة كبيرة. وقد أحطن

بعض المنتجات  عنطويل األمد الخاص بتعميم التنوع البيولوجي، وآلية االستعراض. كذلك سمعنا مقترحات إلدراج لغة مفصلة 
اقتراحات بإدراج إشارات برزت مية القدرات. وأخيرا، الثانوية مثل استراتيجية حشد الموارد واإلطار االستراتيجي طويل األجل لتن

 ألحكام مخصوصة من أحكام االتفاقية.

 االقتراحات

الخاصة ببناء تلك بجملة من القرارات الصادرة عن مؤتمر األطراف، بما في ذلك  1111عام  سيدعم إطار لما بعد -011
وستستخدم هذه القرارات لتفعيل المنتجات الثانوية لألطراف في القدرات والتعميم والتعاون وحشد الموارد، من بين أمور أخرى. 

االتفاقية. وبروح أن يكون هذا اإلطار للجميع، ولضمان أن يبقى اإلطار سهل التداول مع الجهات الفاعلة خارج اتفاقية التنوع 
تكون هنالك حاجة لإلشارة إلى قد ال  –بما في ذلك الحكومات دون الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع بأكمله  –البيولوجي 

 بحد ذاته. 1111هذه المنتجات الثانوية بصورة مسهبة في نص إطار ما بعد عام 

 أسئلة لنظر األطراف وأصحاب المصلحة
 ما هو مستوى التفصيل الذي سيتم توريده من المنتجات الثانوية؟ وهل من الممكن أو المحبذ وضع قائمة بها جميعا؟

  

                                                      
 سيتم تحديث هذه القائمة عند االتفاق على العناصر. 10
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 ف التمكينيةالظرو  –القسم طاء 

يتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي نظم حوكمة متكاملة وللحكومة برمتها لضمان اتساق  -01 –المسودة األولى 
 السياسات وفعاليتها، واإلرادة السياسية واالعتراف على أعلى مستويات الحكومة.

الفاعلة خارج الحكومات الوطنية، بما في ذلك  وسيتطلب ذلك نهجا تشاركيا وشامال للمجتمع ككل يشرك الجهات -01
الحكومات دون الوطنية، والمدن، والسلطات المحلية األخرى )بما في ذلك من خالل إعالن إدنبره(، والمنظمات الحكومية 

وائر الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومجموعات النساء، ومجموعات الشباب، ود
األعمال التجارية والمجتمع المالي، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، وممثلي القطاعات المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه، والمواطنين بصفة عامة، وأصحاب المصلحة اآلخرين.
امل مع االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة والعمليات وسيتم تعزيز الكفاءة والفعالية للجميع عن طريق التك -01

الدولية األخرى ذات الصلة، على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، بما في ذلك من خالل تعزيز أو إنشاء آليات 
 التعاون.

النساء والفتيات، والحد من عدُم  وعالوة على ذلك، سيعتمد النجاح على ضمان تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين -01
المساواة، وتعزيز فرص الحصول على التعليم، ونهج التوظيف القائمة على الحقوق، ومعالجة المجموعة الكاملة للمحركات غير 

ظم المباشرة وراء فقدان التنوع البيولوجي، على النحو الوارد في تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات الن
اإليكولوجية الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما 
في ذلك المحركات التي لم تتم معالجتها بشكل مباشر في غايات وأهداف اإلطار، مثل الديمغرافيا، والصراعات والجائحات، بما 

 .1131مية المستدامة لعام في ذلك في سياق خطة التن

 ليه إما الذي استمعنا 

تقدمت األطراف وأصحاب المصلحة المدعومون بعدد من االقتراحات لزيادة مستوى التفصيل في هذا القسم، بما في  -010
الواحدة والنهج ذلك من خالل اإلشارة إلى جملة من العمليات واألدوات والمفاهيم الشاملة ذات الصلة بالتعاون والتعميم والصحة 

القائمة على الحقوق. وتتضمن بعض العمليات واألدوات المحددة بأطر زمنية المشار إليها عقد األمم المتحدة الستعادة النظم 
 اإليكولوجية.

 االقتراحات

 .1111كان المقصود أصال بهذا القسم تحديد الظروف التمكينية الرئيسية لضمان التنفيذ الفعال إلطار ما بعد عام  -011
وُيقترح دمج العديد من العناصر المنعكسة في القسم طاء مع القسم الجديد المقترح بشأن اإلرشادات للتنفيذ، مثل ضمان أن 

(، والشمولية والمشاركة )بما في ذلك قوائم للجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة 01يكون هذا اإلطار إطارا للجميع )من الفقرة 
(. أما 01(، والمظاهر الجنسانية والنهج القائمة على الحقوق )من الفقرة 01اق )من الفقرة (، واإلدماج واالتس01من الفقرة 

بالنسبة للقسم حاء أعاله، فإن العديد من العناصر تنعكس في أماكن أخرى من هذا اإلطار، بما في ذلك في الغايات 
 يما لو ما زالت هناك حاجة لهذا القسم.واألهداف. ولتجنب التكرار، ربما تنظر األطراف وأصحاب المصلحة بالتالي ف

 ف وأصحاب المصلحةاألطرا لنظرأسئلة 
 ما هو مستوى التفصيل المالئم لهذا القسم؟
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 المسؤولية والشفافية –القسم ياء 

يتطلب التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافية، وهو ما ستدعمه آليات فعالة للتخطيط والرصد  -01 –المسودة األولى 
 11واإلبالغ واالستعراض. وتقع على البلدان األطراف في االتفاقية مسؤولية تنفيذ آليات التخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض.

وتسمح هذه اآلليات بشفافية اإلبالغ عن التقدم المحرز للجميع، وتصحيح المسار في الوقت المناسب، وتقديم مدخالت في 
وع البيولوجي، مع تقليل العبء على المستويين الوطني والدولي إلى أدنى حد، عن طريق ما إعداد اإلطار العالمي القادم للتن

 يلي:
وضع األهداف الوطنية كجزء من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وكمساهمات نحو تحقيق األهداف  (أ)
 العالمية؛

باألهداف اإلجرائية العالمية،  اإلبالغ عن األهداف الوطنية للتمكين من تجميع األهداف الوطنية فيما يتعلق (ب)
 حسب الضرورة، وتعديلها لكي تتوافق مع األهداف اإلجرائية العالمية؛

 التمكين من تقييم اإلجراءات الوطنية والجماعية مقابل األهداف. (ج)

العمليات األخرى وتتواءم هذه اآلليات مع اإلبالغ الوطني بموجب البروتوكولين، وُتكمل به عند االقتضاء، وتتكامل مع  -09
 وأهداف التنمية المستدامة. 1131واالتفاقيات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، بما فيها خطة التنمية المستدامة لعام 

ويشجع على وضع نهج إضافية وتكميلية للسماح للجهات الفاعلة األخرى بالمساهمة في تنفيذ اإلطار واإلبالغ عن  -11
 .االلتزامات واإلجراءات

 ليه إما الذي استمعنا 

تؤدي إلى سوف مفصل، وفي حال قبول هذه المقترحات بأكملها، فإنها مقترحات لنص ال هو عدد منما سمعناه  -013
 بصورة كبيرة. النص األصليتوسيع 

على اآلليات المتصورة للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض، بما في ذلك إضافية أضاف بعض األطراف دقة و  -011
 مفصلة لتشغيل هذه اآلليات المذكورة.أحكام 

المقرر مثل هذه األحكام المفصلة في بوجوب أن تدرج وجهة النظر القائلة على ما يبدو  يدعم رإال أن البعض اآلخ -011
 لية االستعراض التي يتوجب على هذا القسم أن يشير إليها.األطراف عند اعتماده آليتخذه مؤتمر  الذي

 نعكاساتاال

)القسم أوال( وصف قصير نسبيا للخصائص األساسية لنظام التخطيط واإلبالغ المبدئية ورد في المسودة و  -011
العامل عدد من الطلبات لزيادة مستوى التفصيل للفريق واالستعراض. وقد نجم عن المناقشات التي دارت في االجتماع الثاني 

 والدقة.

واستعراض التنفيذ(، أكدت أطراف عديدة والتقييم : آليات اإلبالغ 9البند)للتنفيذ وفي االجتماع الثالث للهيئة الفرعية  -011
 على أهمية وجود نظام أكثر متانة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض.

                                                      
 /.--01والرصد واإلبالغ واالستعراض على النحو المنصوص عليه في المقرر ستتولى األطراف في االتفاقية المسؤولية عن تنفيذ آليات التخطيط  11

مع مراعاة أيضا ، .1CBD/SBI/3/CRPوسيتم إعداد ذلك بناء على المناقشات التي ُتعقد في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ على النحو المبين في الوثيقة 
 .1111تنوع البيولوجي لما بعد عام أي مدخالت من الفريق العامل المعني باإلطار العالمي لل
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المحدثة )القسم حاء( وصف أكثر تفصيال للعناصر المقترحة آلليات التخطيط واإلبالغ المبدئية في المسودة يرد و  -011
 واالستعراض.

، عادت المسودة األولى إلى نص للتنفيذاالعتبار مخرجات المداوالت التي جرت في الهيئة الفرعية مع األخذ بعين و  -019
منفصل يصدر عن مؤتمر األطراف( إال أنها حاولت  مقررأقصر )بافتراض أن التفاصيل الخاصة باالتفاقية سوف تنعكس في 
 وأدوار ومساهمات والتزامات الكيانات المعنية جميعها. ،نظاماستخدام لغة أكثر دقة فيما يتعلق بالخصائص الهيكلية األساسية لل

 االقتراحات

 1111يسلط القسم ياء الضوء على الحاجة آلليات للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض في إطار ما بعد عام  -011
في المسودة المستخدمة  ط اللغةودورها ومكانها. وستكون هذه األداة المتجددة واألقوى رئيسية لتحقيق المسؤولية والشفافية. وتسل

تنفيذ مثل هذه اآلليات، وهي تحدد أيضا العناصر الرئيسية التي ينبغي عن مسؤولية اضطالع األطراف بالاألولى الضوء على 
دماجها في العمليات الدولية )الفقرة 01أن تتضمنها تلك اآلليات )الفقرة  ، (. عالوة على ذلك09(، وعالقتها باإلبالغ الوطني وا 

على وجه الخصوص كوسيلة إلشراك الجهات الفاعلة خارج عملية  11للجميع، فقد تم إدراج الفقرة  هو حيث أن اإلطارو 
 التنوع البيولوجي بصورة رسمية، وهي الجهات التي لن تقوم باإلبالغ بموجب هذه اآلليات.المتعلقة بتفاقية اال

الفرعية للهيئة المستأنفة الجلسات ة االستعراض ستناَقش في ترغب األطراف وأـصحاب المصلحة باستذكار أن آلي قدو  -010
 المستأنفة للفريق العامل.الجلسة )تحت بند جدول األعمال الخاص بتعزيز آلية الرصد واإلبالغ واالستعراض( وفي للتنفيذ 

ومن ثم  وفي اجتماع يناير/كانون الثاني في جنيف، ربما ترغب األطراف بتصميم هيكلية وخصائص هذا النظام، -011
دخل في مشروع يأن في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، وما هو الجزء الذي ينبغي إدخاله تقرير ما هو الجزء الذي يتوجب 

 للتنفيذ إلى مؤتمر األطراف.الناشئ عن الهيئة الفرعية المقرر 

بل أكبر عدد ممكن من اإلبقاء في األذهان بأن المقصود من اإلطار هو استخدامه من قعليها وبهذا، يتوجب  -013
الكيانات خارج االتفاقية، وبالتالي ربما كان من األفضل وضع الخصائص والعناصر التي هي فريدة من نوعها وخاصة 

 للتنفيذ.ينبثق عن الهيئة الفرعية  مقررباالتفاقية حصرا في مشروع 

 األطراف وأصحاب المصلحة لنظرأسئلة 
 هذا القسم؟به  ما هو مدى التفصيل الذي يجب أن يتسم (أ)

ما هو مستوى التفصيل الخاص بأحكام آلية التخطيط واإلبالغ واالستعراض الذي ينبغي إدراجه في هذا  (ب)
 القسم؟

باالتفاقية هل يتوجب أن يبقى هذا القسم رفيع المستوى، أي أن يتوجه إلى الجمهور الذي ال عالقة له  (ج)
 التنوع البيولوجي؟المتعلقة ب

اعتماده ذي الصلة الصادر عن مؤتمر األطراف في مقرر القسم إشارة إلى الهل ينبغي أن يتضمن هذا  (د)
 آللية االستعراض؟
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 التواصل والتوعية واالستيعاب –القسم كاف 

ُيعد التواصل والتوعية واالستيعاب لدى جميع أصحاب المصلحة بشأن اإلطار العالمي للتنوع  -10 –المسودة األولى 
 من األمور الضرورية للتنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق: 1111البيولوجي لما بعد عام 

زيادة فهم قيم التنوع البيولوجي والوعي بها وتقديرها، بما في ذلك المعارف المرتبطة بها والقيم والنهج التي  (أ)
 تستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛؛

طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إذكاء وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود غايات وأهداف اإل (ب)
 والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛ 1111

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

 ليه إما الذي استمعنا 
انخرطت األطراف وأصحاب المصلحة المدعومين بصورة بناءة في مناقشة النص األصلي، وبنوا عليه من خالل  -011

 التثقيف وجعل االتصاالت أكثر بروزا في هذا النص.إضافة إضافة تفاصيل أكثر. كذلك فقد أحطنا علما أيضا باقتراح 

 االقتراحات

نقترح إضافة االتصاالت والتثقيف بصورة بارزة في هذا النص، وفي العنوان الفرعي للقسم، بحيث نستبدل كلمة  -011
توفر إشارة مرجعية أفضل الستراتيجية االتصاالت التي يتم إعدادها. كذلك وربما  ،تعد أوسعالتي  بكلمة اتصاالت،التواصل 

ألطراف وأصحاب المصلحة المدعومين، مع بعض التحرير للنص بحيث تتعزز أدناه تدَرج فيه اقتراحات ايرد  نقترح أيضا نصا
 سهولة قراءته.

 النص البديل
 االتصاالت والتثقيف والتوعية واالستيعاب –كاف 

من  1111تعزيز االتصاالت والتثقيف والتوعية واالستيعاب لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -10
 الفعال والتغيير السلوكي، بما في ذلك من خالل:التنفيذ علة أمر ضروري لتحقيق قبل جميع الجهات الفا

زيادة التوعية والفهم والتقدير للقيم المتنوعة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، بما في  (أ)
والمجتمعات  ذلك المعارف التقليدية المرتبطة بها، والُنهج والرؤى الكونية التي تستخدمها الشعوب األصلية

الحرة والمسبقة والمستنيرة، عالوة على مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية موافقتهم  المحلية، مع ضمان
 المستدامة؛

إذكاء الوعي بين جميع الجهات الفاعلة بالحاجة لتدابير ملحة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  (ب)
رصد التقدم المحرز نحو تحقيق تنفيذه وفي النشط في انخراطها ، وتمكين 1111عام  البيولوجي لما بعد

 غاياته وأهدافه؛

لبعض المجموعات المخصوصة المواضيعي اللغة المستخدمة ومستوى التعقيد والمحتوى مواءمة  (ج)
 من الجهات الفاعلة، بما في ذلك عن طريق إعداد مواد يمكن ترجمتها إلى لغات الشعوب األصلية؛
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تدابير تشمل وسائل للعمل زمنية  ومنصات وشراكات وجداولات أو الترويج لمستودع تطوير (د)
اإلعالم والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لتقاسم المعلومات حول النجاحات والدروس المستفادة 

 وللسماح بالتعلم المكيف في العمل لصالح التنوع البيولوجي؛ ،والخبرات

وجي والتنوع الثقافي في البرامج التعليمية الرسمية إدماج التثقيف التحويلي الخاص بالتنوع البيول (ه)
 تتسق مع العيش بانسجام مع الطبيعة.للقيم والسلوكيات التي رسمية وغير الرسمية، والترويج غير الو 
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 إطار الرصد علىنعكاسات اال  –ثامنا 

 السياق
 تطور هذه الوثيقة مع مرور الوقت:األذهان من المفيد اإلبقاء في  -011

الوثيقة  في 1111نشرت المسودة األولى من إطار الرصد في يناير/كانون الثاني  (أ)
CBD/WG2020/2/3/Add.1 لإلطار.المبدئية . وقد تمت مواءمة هذه المسودة مع المسودة 

مسودة ثانية للمؤشرات المقترحة ونهج الرصد على االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة عرضت  (ب)
. وقد نوقشت في فريق االتصال وُأجري استقصاء .1CBD/SBSTTA/24/3/Addالعلمية والتقنية والتكنولوجية في الوثيقة 

 لآلراء. وفي ذلك الوقت، طلبت األطراف إعداد نسخة جديدة من إطار الرصد.

 CBD/WG2020/3/3/Add.1في الوثيقة  1110نشرت المسودة الثالثة من إطار الرصد في يوليو/تموز  (ج)
استعدادا للجزء األول من االجتماع الثالث للفريق العامل. واستخدمت هذه المسودة مخرجات استقصاء اآلراء الذي جرى أثناء 

مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وأعيدت هيكلتها بحيث تتواءم مع المسودة األولى الجديدة لإلطار. الهيئة الفرعية للجلسة 
وفي ذلك الوقت، طلب مكتب مؤتمر األطراف إعداد تحديث إلطار الرصد ُينشر قبل ستة أسابيع من الجلسات المستأنفة 

 لالجتماع الثالث للفريق العامل.

 ركينانعكاسات الرئيسين المشا

في حين أنه لم تتم مناقشة المسودة األخيرة من إطار الرصد بالتفصيل خالل الجزء األول من االجتماع الثالث للفريق  -011
طار  هالعامل، إال أن عددا محدودا من األطراف عبر بالفعل عن وجهات نظر  حول المظاهر المختلفة ذات الصلة بالمؤشرات وا 

عديدة عن اإلدالء بتعليقات على إطار الرصد. وفي حين أنه سيتم أخذ هذه التعليقات  الرصد. إضافة إلى ذلك، امتنعت بلدان
ما يلي األسئلة ووجهات النظر الناجمة عن االجتماع، ويوفر يلخص بعين االعتبار في النسخة المحدثة من إطار الرصد، 

 أيضا بعض االنعكاسات.

 ، ومكونات، ومؤشرات تكميلية(.ت رئيسيةمؤشراساد دعم عام للنهج متعدد المستويات للمؤشرات )و  -011

 :بالمؤشرات الرئيسيةوفيما يتعلق  -019

الستخدمها بصورة متسقة على المستويين بالمؤشرات الرئيسية هنالك على ما يبدو دعم عام لوضع قائمة  (أ)
 الوطني والعالمي إلى أقصى حد ممكن؛

بيانات الإلى مصادر البيانات الوطنية ونظم المؤشرات الرئيسية  أن تستندوجوب أكد عدد من األطراف على  (ب)
 وطنية إلى أقصى حد ممكن؛ال

 ما زال هنالك افتقار لفهم مشترك لكل مظهر من فئة المؤشرات هذه.أنه إال  (ج)

هنالك جملة من اآلراء حول الحاجة لالتساق والشمولية في استخدام ثالث فئات من المؤشرات لوثائق التخطيط و  -091
 مني يتفق عليه جميع األطراف.واإلبالغ وفقا لجدول ز 

أشارت األطراف إلى أنه من الضروري ضمان إتاحة موارد كافية على كل من مستوى االتفاقية والمستوى الوطني و  -090
 للتمكين من التنفيذ الفعال إلطار الرصد.

https://www.cbd.int/doc/c/c54e/08e1/948294f8656ee86e6a48a67e/wg2020-02-03-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/c54e/08e1/948294f8656ee86e6a48a67e/wg2020-02-03-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/6ab4/b10f/258e401caa99266917ea0637/sbstta-24-03-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/6ba2/130d/4b7cfba49eaa510ffcf9f1b9/wg2020-03-03-add1-ar.pdf
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أقل مما هو مقترح حاليا في الوثيقة  يكون يجب أنالمؤشرات الرئيسية شعر بعض األطراف بأن عدد و  -091
CBD/WG2020/3/3/Add.1 األساسية القتناص المفاهيم بالمؤشرات الرئيسية ، وفي حين شعرت أطراف أخرى بالحاجة لقائمة

 لكل هدف وغاية، بهدف السماح للرصد عبر جميع مظاهر اإلطار.

سمعناها، هنالك المواقف المختلفة حول هذه القضية. وفيما يتعلق بالنقاط التي مبرر وبهذا فقد يكون من المفيد فهم  -093
 عامالن ال بد لألطراف من النظر فيهما:

سيكون من المحبذ االقتصار  ،هل هنالك رغبة بتيسير االتصاالت والشفافية لجمهور واسع؟ وفي هذه الحالة (أ)
 ؛المؤشرات الرئيسيةعلى عدد أقل من 

رز حول جميع التدابير، من تتبع التقدم المحالجميع  هل هنالك رغبة بوجود نظام شامل إلدارة األداء يمكن (ب)
محبذ تغطية جميع الغايات والمعالم البارزة واألهداف بقدر ما العالوة على فعالية هذه التدابير؟ وفي هذه الحالة، سيكون من 

 عملي.و هو ممكن 

ئمة ومن الخيارات المتاحة لإليفاء بهذين الهدفين، اإلبقاء على قائمة المؤشرات بحدود القائمة الحالية، وتحديد قا -091
 قصيرة يتم من خاللها في المقام األول استهداف قيمة االتصاالت والغرض منها.

 ومن الخيارات األخرى تقليص عدد المؤشرات. وهنالك نهج متعددة مختلفة للقيام بذلك، من بينها: -091

التي )أي عدم إدراج تلك المؤشرات الرئيسية االقتصار على إدراج المؤشرات التشغيلية الحالية في قائمة  (أ)
 ؛تحتاج للتطوير(

الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم إال أنه وفي تلك الحالة، فقد ال يتم إدراج بعض القضايا األساسية )مثل  -
 المؤشرات الرئيسية. ( في قائمة منافعها 

يتطلب نهجا كليا للتدابير )على سبيل الذي  على األهداف، األمرالمؤشرات الرئيسية التركيز في قائمة  (ب)
لمثال، المؤشرات ذات الصلة بالمساهمات الوطنية في صناعة القرار، وهي قضية تتطلب نهجا وطنيا ويمكن رصدها باستخدام ا

 المؤشرات الوطنية فقط(؛

إال أن بعض األطراف األخرى عبرت عن اهتمامها بأن تكون قادرة على الحصول على معلومات معيارية  -
 ر جميع األهداف.يمكن تجميعها على المستوى العالمي عب

جمع الغايات واألهداف، ومحاولة تحديد جملة صغيرة من المؤشرات تقتنص التقدم المحرز عبر مجموعة  (ج)
 األهداف، وربما الغايات إذا أمكن ذلك:

سيكون من المطلوب إعطاء األولوية للمؤشرات ذات الصلة بالغايات )أكثر من األهداف(،  (0)
التقدم المحرز في األهداف، وربما لن يكون باإلمكان فهم  بعض المعلومات حوللن تتاح وبالتالي 

 التقدم المحرز في التدابير؛

نهج تجميعي، حيث يتم إرفاق األهداف اإلفرادية بصورة حصرية مع جملة من أهداف التدابير،  (1)
 وهو األمر الذي اقترحه بعض األطراف، والذي يمكن أن ييسر الموضوع؛

م في إطار الرصد الحالي: إذ تم اقتراح المتغيرات األساسية هنالك بعض العناصر لهذا المفهو  (3)
للتنوع البيولوجي ونظام الحسابات االقتصادية البيئية باعتباره األساس لعدد من المؤشرات؛ 
ذا ما كانت اإلحصائيات الالزمة متاحة، يمكن استخدام نفس مجموعة البيانات إلعداد  وبالتالي، وا 

الحالية. إال أنه وفي حال اتباع هذا الخيار، سيكون من األكثر ة المؤشرات الرئيسيالقليل من 
 صعوبة تتبع التقدم الخاص بكل هدف محدد.
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وعبرت أطراف عدة عن قلقها من إمكانية عدم امتالكها للوقت الكافي لمناقشة المؤشرات واستكمالها. وكانت هناك  -091
عشر لمؤتمر األطراف مقابل ماي مكن أو ما يتوجب استكماله  جملة من اآلراء حول ما يمكن إنجازه أثناء االجتماع الخامس

 في االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف.

أن تنعكس القرارات المتعلقة بهذه القضايا في الوثائق المقدمة كيفية وجوب هنالك جملة من وجهات النظر عن و  -091
، في حين فضل البعض اآلخر رؤية تفاصيل في لمؤتمر األطراف، حيث حبذ البعض إدراج عناصر رئيسية في هذا اإلطار

 المنفصلة الناشئة عن الهيئات الفرعية.المقررات مشروعات 

 جتماعات التي ستنعقد في يناير/كانون الثاني.االوسيكون من المفيد حل هذه القضايا في  -091

  



CBD/WG2020/3/6 
Page 69 

 

 لمؤتمر األطرافمقرر نعكاسات حول مشروع الاال  –تاسعا 

 ليهإما الذي استمعنا 

مقرر مسودة عناصر ل 1111التذييل المرفق بالمسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يتضمن  -099
من االجتماع الثالث للفريق العامل، األولى  محتمل لتشغيل هذا اإلطار. ولم تناقش هذه العناصر بصورة مسهبة خالل الجلسة

، وألن محتوى مازالت جاريةبذلك نظرا ألن المناقشات الخاصة باإلطار نفسه  واقترح بعض األطراف أنه من السابق ألوانه القيام
لتشغيل اإلطار ينبغي أن يستنير بمناقشات االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية مقرر مشروع ال

عل عكس بعض القضايا المخصوصة في مشروع بالف ت. إال أن بعض األطراف اقترحللتنفيذالهيئة الفرعية ، و والتكنولوجية
ن تكن متمايزة، المسؤولية وال، 11المادة و . وهي تتضمن االحتياجات من الموارد والقدرات لتنفيذ اإلطار، مقررال مشتركة وا 
اللتزامات والمرونة، والشفافية، وا ،بعض آليات التمويل المحتملة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واألولويات الوطنيةو 

طار الرصد، و الوطنية،  باإلضافة إلى هذه النقاط العامة، و االتصاالت والتنفيذ المتوازن لألهداف الثالثة لالتفاقية. و المؤشرات وا 
 محتمل.ال المقررتغييرات نصية محددة في مسودة عناصر إدخال اقترح عدد من األطراف 

 انعكاسات الرئيسين المشاركين

من خالل مقرر لمؤتمر األطراف، وينبغي  2020هناك حاجة العتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -111
. وعلى العكس من ذلك، لهذا المقرر أيضا أن يحدد الوسائل التي سيتم من خاللها تشغيله، وخصوصا من قبل أطراف االتفاقية

ذا كان المقصود بهذا ال ذا صلة وأهمية للجميع في المجتمع، فينبغي أن يكون أكثر عمومية، وبالتالي أن يكون  نفسهمقرر وا 
 أكثر صلة بجمهور أوسع.

، هنالك توقع 111اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام خالله اعتماد الذي يتم من مقرر وباإلضافة إلى ال -110
مقرر وعند إعداد ال 12صلة بتشغيل اإلطار.تكون ذات راف عدد من القرارات في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطباعتماد 
 بأسرها. مؤتمر األطرافمقررات االتساق المحتمل عبر وعدم  وتشغيل اإلطار، سيكون من الهام تجنب التكرارالعتماد 

لواردة ونظرا للمناقشات التي جرت خالل الجلسة األولى من االجتماع الثالث للفريق العامل، عالوة على االنعكاسات ا -111
رفاقها بهذه المذكرة. إال أنه، ونظرا للطبيعة المبدئية لمقرر أعاله، تم تحديث مسودة عناصر ا المحتمل لتشغيل اإلطار وا 

إلى حد ما بمخرجات االجتماع الرابع والعشرين للهيئة  فحوى القراروجوب أن يستنير للمناقشات الدائرة خالل الجلسة األولى، ول
، من المحتمل إلى حد كبير أن تطرأ عية للتنفيذمية والتقنية والتكنولوجية، واالجتماع الثالث للهيئة الفر الفرعية للمشورة العل

 الحاجة للمزيد من التحديثات والتعديالت على هذه العناصر.

 

___________ 

 

                                                      
 يمكن لهذه المقررات أن تتضمن، دون اقتصارها على، مقررات محتملة عن تعزيز النهج متعدد األبعاد للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض؛ 12

طار استراتيجي طويل وخطط عمل محدثة للحكومات دون الوطنية والمدن وغيرها من السلطات المحلية للتنوع البيولوجي؛ واستراتي جية لحشد الموارد؛ وا 
؛ وخطة عمل جنسانية للفترة ما 1111األجل لبناء القدرات وتنميتها لدعم األولويات المحددة وطنيا لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

طة عمل خاصة به؛ والتعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية ؛ واستراتيجية لالتصاالت لهذا اإلطار؛ ونهج طويل األجل للتعميم وخ1111بعد عام 
 األخرى.


