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 ثانياالجتماع ال
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 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ولية لطإطار ال مسودة ال
 ةــافــإض

 مسرد المصطلحات
 نين المشاركيالرئيس مذكرة من

 معلومات أساسية  -أوال 
حدد مؤتمر األطراف العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ، 41/41في المقرر  -1

لدعم هذه العملية وكلفنا بالعمل  4242المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي لما بعد عام العامل ، وأسس الفريق 4242
وية، في اجتماعه األول، مننا ومن األمينة التنفيذية، مع كرئيسين مشاركين. وبعد ذلك، طلب الفريق العامل المفتوح العض
عداد الوثائق، بما في  ،NP-3/15و  CP-9/7 ، و12/42إشراف من المكتب، بمواصلة العملية التحضيرية وفقا للمقررات  وا 

. ويرد في الوثيقة في اجتماعه الثاني لفريق العاملالكي ينظر فيها  4242ذلك مسودة أولية لنص اإلطار العالمي لما بعد عام 
CBD/WG2020/2/3 للمصطلحات  االية مسردح. وتقدم اإلضافة ال4242العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مقترح لإلطار

 .في اإلطار في اإلطار ومعلومات عن كيفية استخدامها وتفسيرهاالمستخدمة الرئيسية 

 مسرد المصطلحات -ثانيا 

عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد فيما يلي مجموعة من التعاريف التي استخدمت إلعداد مختلف العناصر في اإلطار ال -4
 :4242عام 

تفصيل ما الذي سيتم النظر فيه، رسم بياني، سردي أو وصف منظم يستخدم في التخطيط ل: رينظرية التغي )أ(
 ؛وتنفيذه، وتغييره نتيجة للتنفيذ من أجل تحقيق النتائج قصيرة األجل المرغوبة، واألثر على المدى الطويل، ورؤية للنجاح

في  امنه ضعلى المدى الطويل. ويتمثل الغر إلى تحقيقه وصف لما يهدف تنفيذ اإلطار : 4202رؤية عام  )ب(
ظة: لن تتغير رؤية ح. مالوسع نطاقاسياق أألطراف في لملموسة الجرااات اإلعلى وضع  يساعدوح ومحفز، مالعمل كبيان ط

 ؛4202عام 

CBD 
  

 

Distr. 

GENERAL 

 

CBD/WG2020/2/3/Add.2 

22 December 2019 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-15-ar.pdf


CBD/WG2020/2/3/Add.2 

Page 2 

 

ر. ينظرية التغيل"إطارا" يصاحبه في الوصف البياني تشير إلى عناصر اإلطار. وكل عنصر له : العناصر )ج(
الظروف و حلول، ال، خفض التهديدات، تلبية احتياجات الناس، واألدوات و 4242/4202، أهداف عامي 4202)رؤية عام 
 ؛وسائل التنفيذ والمسؤولية والشفافية(و التمكينية، 

)محددة، وقابلة معيار "أهداف ذكية" ستخدام ابحققه ومتى نتعكس بيانات عما نريد أن : األهداف الذكية )د(
 ؛شر واحد على األقلؤ . وسيتم دعم كل هدف بمللقياس، ويمكن تحقيقها، وتستند إلى النتائج، ومحددة زمنيا(

 ؛معروف خط أساسمقياس يتعلق بهدف يتغير على مدى الوقت نتيجة لمداخلة بالمقارنة إلى : المؤشر (ھ)
يتم استخدامه لتقييم تحقيق الذي سلية أو السابقة لمؤشر ضمن إطار زمني معين القيمة الحا: خط األساس )و(

 ؛األهداف الذكية
التي تقيس حالة ما الموجهة إلى تحقيق نتائج البيانات بإيجاز تعكس هذه : 4202و 4242عامي  غايات )ز(

شرات ؤ وسترتبط بم "ذكيةالهداف األ" معيار غاياتال سخدم. وست4202 و 4242ي تحقيقه بحلول عامإلى اإلطار  هدفالذي ي
 ؛ها على المستوى اإلقليمي أو الوطنياختصار واضحة يمكن تتبعها على المستوى العالمي ويمكن 

الذي يستفيد منه أو لماذا  نذلك، وم تمتنفيذ اإلطار، وكيف سي سيحققهبيان رسمي عما : 4242مهمة عام  )ح(
ة نحو العمل على نحو أكبر، وتتناول الغرض األساسي هالفعل المضارع، وموج في صورةيستفاد منه. وتكون بيانات المهمة 

 للعمل.

__________ 
 


