
 

 
الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار 

 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 الرابعاالجتماع 

 1211 /حزيرانيونيو 12-12 ،نيروبي
 من جدول األعمال 4البند 

 0202مشروع عناصر لمقرر محتمل لتفعيل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين
 1212الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إن  

مع مراعاة أيضا  ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا يتضمن العناصر التالية يوصي
 لتنفيذ:لللهيئة الفرعية  ة والتكنولوجية واالجتماع الثالثاستنتاجات االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني

[ 

 مؤتمر األطراف، إن  

، الذي اعتمد فيه العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 24/44مقرره  إذ يشير إلى
 وقرر فيه إنشاء فريق مفتوح العضوية عامل بين الدورات لدعم إعداد هذا اإلطار، 1212 بعد عام

ذ يالحظ  عام إلى 1222 عام ت الفترة منشمل 1212-1222الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أن   وا 
 ،21-كوفيد جائحة بسببقد تأخر  1212 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاماعتماد  وأن   1212

ذ يالحظ عار وال 3والثالث 2والثاني 1نتائج االجتماعات األول وا  للفريق العامل المفتوح العضوية المعني  4ب
 ،1212باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يالحظ أيضا بالمادة االجتماع الحادي عشر للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني  نتائج وا 
ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ين والرابع والعشر يأحكام، واالجتماع الثالث والعشر ما يتصل بها من ي( و )8

 واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، ،والتكنولوجية
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ذ يعرب عن امتنانه باإلطار العالمي للتنوع للرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني  وا 
على دعمهما إلعداد  ،السيد فرانسيس أوغوال )أوغندا(و  السيد بازيل فان هافر )كندا( ،1212البيولوجي لما بعد عام 

 ،1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يرحب المحلية، ومنظمات بالتقديمات من األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات  وا 
وبرامج األمم المتحدة، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، والحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات 

عات الشباب، اعات النسائية، وجماالمحلية األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والجم
مع المالي، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، وممثلي ودوائر األعمال التجارية والمجت

وأصحاب المصلحة والمراقبين اآلخرين  ،عموماالقطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه، والمواطنين 
 ،1212 عامآراء بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد الذين يقدمون 

ذ يرحب على التنوع  هاتركيز  ةدازي بما في ذلك ،بنتائج التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالميةأيضا  وا 
مع مالحظة  ،1212 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاملعب دورا رئيسيا في دعم تنفيذ تي ستال ،البيولوجي

وزيادة  في المائة 42مثل زيادة بنسبة ي بلدا، 11د به الذي تعه   ،دوالر أمريكي تامليار  5.15المبلغ اإلجمالي البالغ  أن  
 ؛في المائة 42افتراضية في تمويل التنوع البيولوجي بنسبة 

ذ ]]يشير إلى[ ]و   [5،مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية د تأكيد[يعيا 
ذ   ،الثالثة لالتفاقيةألهداف لز عز  إلى تنفيذ متوازن وم   الحاجة على دشديوا 

ذ يسلم يعتمد على التنفيذ الفعال ] البلدان الناميةمن جانب  تحقيق أهداف والتزامات التنوع البيولوجي أن  ب وا 
القدرات  إلى التي تحتاج] [،12و 12و 21و 28و 22من جانب البلدان المتقدمة ألحكام االتفاقية الواردة في المواد 

لديها القدرة على تقديم هذا  تتوفر بما في ذلك من البلدان التي ،الدعم من جميع المصادر تلق ي يعتمد جزئيا على
 [،الدعم

ذ يسلم [ لتنفيذ هو وسيلة] ]يمثل إطارا مرنا[ 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بأن   أيضا وا 
فضال  ،االتفاقيات واالتفاقات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجيلجميع  ليكون مفيدا ومناسبا مكما أنه مصم   ،االتفاقية

 ،مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،عن االتفاقات األخرى ذات الصلة

ذ يسلم خطة التنمية  سيسهم في تحقيق 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بأن   كذلك وا 
متوازن التقدم بعض التحقيق  مع التأكيد على أن   ،أهداف التنمية المستدامة بلوغبما في ذلك  1242،6المستدامة لعام 

ضروري لضمان التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع  أمرفي البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة 
 ،1212البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
 .E.93.1.8 رقم المبيعات، المتحدة(، منشورات األمم )اإلصدار األول( A/CONF.151/26/Rev.lإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ) 5

 .02/2قرار الجمعية العامة  6
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ذ يسلم يتطلب المشاركة الكاملة  1212التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بأن   وا 
الهويات ذوي وال سيما الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات واألشخاص  ،والفعالة للمجتمع المدني

 ،والشباب تنوعةمال الجنسانية

ذ   لبلدان النامية،ل األساسيتانولويتان األاالقتصادي هما  والقضاء على الفقر وتحقيق النم أن   ؤكد من جديديوا 

ذ  بطريقة تتسق مع التزامات  1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تنفيذضرورة  على دشديوا 
 ،حقوق اإلنسان الحالية

ذ يسلم يعتمد على االعتراف الكامل بالدور  1212تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بأن   وا 
 ،للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية محوريال

ذ يشير إلى والطبعة الثانية من  7،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياستنتاجات الطبعة الخامسة من نشرة  وا 
الصادر  وتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 8،ع البيولوجيالتوقعات المحلية للتنو 

التي تفيد بأنه  9عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
هذا  بالكامل وأن   10داف أيشي للتنوع البيولوجيعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لم يتم تحقيق أي هدف من أه

 للتنوع البيولوجي واألهداف والغايات الدولية األخرى، 1252 يقو ض بلوغ رؤية عام

ذ يشير لمضاعفة إجمالي تدفقات الموارد  22/4الهدف المتفق عليه في المقرر  تحقيقإلى  ،مع ذلك ،وا 
 ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية المتصلةالمالية الدولية 

لحفاظ على هذا المستوى على األقل حتى او  1225بحلول عام  ،وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 ،1212عام 

ذ يثير جزعه رفاه اإلنسان و  الطبيعة جي والتهديد الذي يشكله ذلك علىالفقدان المستمر للتنوع البيولو  وا 
 واحتماالت تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية،

طار  الموارد[ حشدستراتيجيته لوا] 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يعتمد -2 وا 
من للعمل  ]مرن[ المقرر، كإطار عالمي لهذا الثاني[ والثالثو المرفقات األول ]على النحو الوارد في  ،الرصد الخاص به

                                                      
 ، مونتلاير، كندا.التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي(. الطبعة الخامسة من نشرة 1212أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 7
جي، ومراكز برنامج سكان الغابات، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وشبكة نساء الشعوب األصلية من أجل التنوع البيولو  8

للتنوع البيولوجي: مساهمات التوقعات المحلية (. الطبعة الثانية من نشرة 1212االمتياز بشأن المعارف األصلية والمحلية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )
تكميل للطبعة الخامسة . وتجديد الطبيعة والثقافات 1212-1222الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

برنامج سكان الغابات. متاح على الموقع:  :المملكة المتحدةمارش، -إن-. موريتونمن نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
https://localbiodiversityoutlooks.net/ 

بشأن التنوع البيولوجي التقييم العالمي تقرير (. 1221المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ) 9
وهـ.ت. إنغو )المحررون(. أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في ، إ. س. برونديزيو، وج. سيتيل، وس. دياز .وخدمات النظم اإليكولوجية

 .https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673صفحة.  2248 مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظماإليكولوجي، بون.
 ، المرفق.22/1انظر المقرر  10

https://localbiodiversityoutlooks.net/
https://localbiodiversityoutlooks.net/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
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 1242أهداف عام  بلوغو  1242لتحقيق مهمة عام  ،بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة، جميع األطراف جانب
 ؛وتحقيق أهداف االتفاقية ،لتنوع البيولوجيل 1252ورؤية عام  أهداف سعيا لتحقيق

مع مبادئ إعالن ريو  ياسينفذ تمش 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بأن   سلمي]  -1
نوال سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة و  ،بشأن البيئة والتنمية  [؛متباينةكانت  ا 

يمكن تفسيره على ما  1212بأنه ال يوجد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  سلمي -4
 ؛قائمةالدولية التفاقات اال من طرف بموجب أي أي على تغيير في حقوق والتزامات ضمنا ينطويأنه 

كخطة استراتيجية  1212أنه ينبغي استخدام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يقرر -4
استخدام اإلطار  في هذا الصدد ينبغي أنهو  ،1242-1211ها وهيئاتها وأمانتها خالل الفترة يلتوجيه االتفاقية وبروتوكول

وأمانتها وميزانيتها وفقا ]لألولويات الواردة في[ ها يوبروتوكولالتفاقية ا هيئات مختلف لتحسين مواءمة وتوجيه عمل
 ؛1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 إلى 1211 عام يغطي الفترة من 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أن   يالحظ -5
 ؛1242 عام

وفقا  أن يكونينبغي ] 1212تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أن   تفق علىي -2
  ؛أولوية وطنية[أن يكون لألولويات والقدرات الوطنية[ ]

في تحقيق رؤية عام  نفس القدرجميع أهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي تسهم ب أن  يالحظ  -0
 ؛وأنه ينبغي توفير الموارد لها على قدم المساواة 1252

مراعي تو  موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها ويمكن الوصول إليها وفيرينبغي ته أن يالحظ أيضا -8
 لمجتمع بأسرهمن جانب ا لتنفيذ الفعالمن أجل امن جميع المصادر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات  لمنظور الجنسانيا

  ؛1212لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

من وتقييمه سيتم رصده  1212تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أن   كذلك يالحظ -1
 الخاص به؛خالل إطار الرصد 

سيكون مدعوما من خالل  1212تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أن  يالحظ ] -22
ل ما و اتنمقررات أخرى ذات صلة سيعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، وخاصة، المقررات التي ت

 يلي:

 11واإلبالغ واالستعراض؛النهج المتعدد األبعاد المعزز للتخطيط والرصد  )أ(

                                                      
  إلى قسم ديباجة المقرر. هذااقترح أحد األطراف نقل 

  إلى قسم ديباجة المقرر. هذااقترح أحد األطراف نقل 

  إلى قسم ديباجة المقرر. هذااقترح أحد األطراف نقل 



CBD/WG2020/4/CRP.3 

Page 5 

 

 فيما يتعلقوالمدن والسلطات المحلية األخرى  ثة بشأن الحكومات دون الوطنيةخطة العمل المحد   )ب(
 12التنوع البيولوجي؛ب

 **[13استراتيجية حشد الموارد؛] )ج(

فيذ اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء وتنمية القدرات لدعم األولويات المحددة وطنيا لتن )د(
 14؛1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذات ي( واألحكام األخرى لالتفاقية )8المادة ب فيما يتعلقبرنامج العمل الجديد والترتيبات المؤسسية  )هـ(
  15بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. الصلة

 16؛1212خطة عمل االعتبارات الجنسانية لفترة ما بعد عام  (و)

التي ستدعم وتسهم  1212،17استراتيجية االتصاالت لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (ز)
 ؛1212في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 [18ه؛الخاصة ب عملالالنهج الطويل األجل للتعميم وخطة ] (ح)

 19؛األخرىالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية  (ط)

 [20؛اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات )ي(

سيكون مدعوما من  1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تنفيذ  أن   يالحظ أيضا -22
، وال سيما خطة ينعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكوليالمقررات ذات الصلة التي  خالل
وخطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول  1212لما بعد عام  لسالمة األحيائيةل بروتوكول قرطاجنةتنفيذ 

 21قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

                                                                                                                                                                             
 .--/25المقرر  11
 .--/25المقرر  12
 .--/25المقرر  13
 ، فسيتم حذفها من هذه الفقرة، والعكس صحيح.2الموارد في الفقرة  حشدإذا تم االحتفاظ باإلشارة إلى استراتيجية  **

 .--/25المقرر  14
 .--/25المقرر  15

 .--/25المقرر  16
 .--/25المقرر  17
 .--/25المقرر  18
 .--/25المقرر  19

 .--/25المقرر  20

 .-/CP-10و  -/CP-10 انقرر الم 21
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 هاوتحديث األطراف على استعراض استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، يحث -21
وفقا لألولويات والقدرات  1212مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ياحسب االقتضاء، تمش هاوتنقيح

 الوطنية؛

دور مؤتمر األطراف هو إبقاء تنفيذ  أن   يعيد التأكيد علىو من نص االتفاقية، 14المادة  يشير إلى -24
 االتفاقية قيد االستعراض؛

التقدم المحرز في تنفيذ ، -/25مع المقرر  قااستا ،يستعرضوف س مؤتمر األطراف أن   يقرر -24
ويقدم إرشادات بشأن  ،، ويتبادل الخبرات ذات الصلة بالتنفيذ1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛تهامواجه تتم ي عقباتأل التصديوسائل 

]يحث[ ]يدعو[ ]يشجع[ األطراف، ]جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والشركاء اآلخرين، ]  -2البديل   -25
الموارد المالية من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  حشدعلى المساهمة بشكل كبير في زيادة 

دعو[ الحكومات ي[، و]االستطاعةذات  األطراف[ ]األطراف من البلدان المتقدمة، ويحث[ على وجه الخصوص ]1212
األخرى إلى والمؤسسات المالية الدولية، والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف  األخرى
سيما  وفي الوقت المناسب لألطراف من البلدان النامية، وال ويمكن التنبؤ به يمكن الوصول إليه دعم مالي مالئم حشد

 البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل التمكين منو أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
 الذي رأيال يعيد التأكيد على، و1212التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  [على مساعدةال]

من البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية على نحو فعال سيعتمد على التنفيذ الفعال  مدى تنفيذ األطراف مفاده أن  
 بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛ من جانب األطراف من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب االتفاقية فيما يتعلق

المؤسسات المالية [و ]الحكومات األخرى ويدعو[ ذات االستطاعةجميع األطراف ] ]يحث -1البديل   -25
ويمكن  تقديم دعم مالي مالئموالمؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى إلى  والمصارف اإلنمائية اإلقليميةالدولية 
النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة  ،وفي الوقت المناسب لألطراف من البلدان النامية التنبؤ به

الوطنية  هاوخطط عمل هااستراتيجيات تنفيذ من أجل ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي تحتاج إلى دعم
 ؛1212التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  من أجل تيسيرللتنوع البيولوجي في ضوء قدراتها 

التأكيد  عيدويمن نص االتفاقية،  14 ةالمادو  ،4-12، وال سيما الفقرة 12 ةلمادإلى ا يشير -4البديل   -25
األطراف من البلدان  نفذ بهست الذي مدىال دور مؤتمر األطراف هو إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض وأن   على أن  
على  سيعتمد 1212بموجب هذه االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  فعاال تنفيذاالتزاماتها  النامية
تعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا ي فيما تنفيذ األطراف من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقيةفعالية 

ألطراف من ل األساسيتانولويتان األواالجتماعي والقضاء على الفقر هما  االقتصادي والنم أن  تماما حقيقة  راعيوسي
 البلدان النامية؛[

                                                      
  إلى قسم ديباجة المقرر. هذااقترح أحد األطراف نقل 

 .اقترح أحد األطراف نقل الجزء الثاني من هذه الفقرة إلى قسم ديباجة المقرر 
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السادس عشر، صندوقا  هاجتماعفي من االتفاقية،  12أن ينشئ، بموجب أحكام المادة  يقرر] -22
، ]من أجل حشد المزيد من 1215بحلول عام  ةكاملصورة ل بللتشغي يكون جاهزا عالميا للتنوع البيولوجي، على أن

التي يمكن التنبؤ بها لتوفير التمويل وبناء القدرات والتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا من و الموارد المالية الفعالة 
 [[من االتفاقية؛ 12و 12و 22اد و الم الواردة في لبلدان النامية وفقا لألحكام ذات الصلةلالبلدان المتقدمة 

اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع، التي  السادس عشر هاجتماعفي أن ينشئ  يقرر] -20
 ؛[1215بحلول عام  ةكاملصورة ل بللتشغي ستكون جاهزة

تقديم دعم مالي كاف وفي الوقت المناسب ويمكن  [إلى] مرفق البيئة العالمية [يدعو] [إلى يطلب] -28
بهدف دعم جهودها للتمكين  المؤهلة بطريقة موضوعية وخالية من االعتبارات السياسية، النامية لجميع البلدان التنبؤ به

 واإلبالغ عن تنفيذه رصد واستعراض وكذلك 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  من تخطيط وتنفيذ
 ؛تنفيذه

الحاجة إلى أنشطة بناء القدرات والتشارك الفعال للمعارف، من أجل دعم جميع البلدان،  يشدد على -21
والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها  أقل البلدان نمواوخصوصا البلدان النامية، وال سيما 

في تنفيذ اإلطار العالمي  ء واألطفال والشبابالنساو  شعوب األصلية والمجتمعات المحليةبمرحلة انتقالية، فضال عن ال
 ؛1212للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بدعم من  وكذلك الحكومات دون الوطنية، حسب االقتضاء، األطراف والحكومات األخرى، يحث -12
تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  المساهمة في المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات، حسب االقتضاء، على

 بما في ذلك ، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة،1212البيولوجي لما بعد عام 
، بهدف دعم المساهمات الكاملة جميع مستويات الحكوماتالمشاركة على  سيرلتي وخاصة التزامات حقوق اإلنسان،

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  والشباب، تنوعة،مال الهويات الجنسانيةذوي واألشخاص  والفعالة للنساء،
وأصحاب المصلحة من جميع القطاعات األخرى، في التنفيذ  والمالي، الخاص ينومنظمات المجتمع المدني، والقطاع

 وتحقيق أهداف االتفاقية؛ 1212الكامل لغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

األطراف والحكومات األخرى إلى التعاون على المستويات العابرة للحدود واإلقليمية والدولية  يدعو -12
 ؛1212في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

األطراف والحكومات األخرى ستكفل احترام حقوق الشعوب األصلية  توقعه بأن   يؤكد من جديد -11
 ؛1212ها في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام عمالوالمجتمعات المحلية وا  

أو  إعداد] [النظر في إعداد أو تحديث]االتفاقات والعمليات والمنظمات ذات الصلة على  يحث -14
واإلقليمية والدولية  الستكمال ودعم اإلجراءات الوطنية]استراتيجيات وأطر ذات صلة، حسب االقتضاء، كوسيلة  تحديث[

                                                      
  إلى قسم ديباجة المقرر. هذااقترح أحد األطراف نقل 
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وحسب االقتضاء، الستكمال ودعم ] ،1212للمساهمة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  و[
 [؛1212لما بعد عام  مي للتنوع البيولوجياإلطار العاللتنفيذ  واإلقليمية والدولية الجهود الوطنية

األطراف على ضمان أوجه التآزر مع االتفاقات واألطر األخرى ذات الصلة وأهداف التنمية  يحث -14
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ب ما يتعلقالتنفيذ واإلبالغ واستعراض التقدم المحرز في عمليات المستدامة في

 ؛1212عام 

العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  االعتراف باإلطارالجمعية العامة لألمم المتحدة إلى  يدعو -15
 أهداف التنمية المستدامة؛ تحقيق المحرز في تنفيذه عند رصد التقدم المحرز نحو ومراعاة التقدم 1212

 و األطراف في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات األخرى ذات الصلة يدعو -12
اإلطار العالمي للتنوع  ]النظر، حسب االقتضاء، في تأييد[ ]تأييد[إلى  المنظمات الدوليةو الحكومات األخرى وكذلك 

لى ة ذات الصلة، و حوكممن خالل عمليات ال 1212لما بعد عام  البيولوجي المساهمة في التنفيذ التعاوني والفعال ا 
 االجتماعات القادمة لهيئات صنع القرار؛في  1212لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام والكفء 

األطراف والحكومات األخرى في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات  يدعو -10
إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ادعم تنفيذ  الرامية إلى األخرى ذات الصلة إلى التعاون في تنفيذ التدابير

بما في ذلك من ، ماعات القادمة لهيئات صنع القرارمنظومة األمم المتحدة في االجت لى نطاقع بفعالية وكفاءة 1212
 ؛آلية تعاون بين األطراف في االتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بالتنوع البيولوجي تنفيذخالل 

وكذلك منظمة األمم المتحدة للتربية  مكاتبه اإلقليمية، سيما البرنامج األمم المتحدة للبيئة، و  يدعو -18
وبرنامج األمم  ،المحيط الحيوي حمياتلموالعلم والثقافة، من خالل برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي وشبكته العالمية 

مة لدعم تنفيذ االتفاقية واإلطار المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تيسير األنشطة المصم  
 األخرى ، بالتعاون مع وكاالت التنفيذعلى المستويين الوطني واإلقليمي 1212عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ال

 ذات الصلة؛

تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام دعم فريق إدارة البيئة إلى تحديد تدابير ل يدعو -11
وتقديم تقرير  ،المنظمات الدولية ذات الصلة من مدخالتب، منظومة األمم المتحدة لى نطاقعبفعالية وكفاءة  1212

 ؛قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف إلتاحته إلى األمينة التنفيذية عن عمله

  22إلى األمينة التنفيذية: يطلب -42

الدولية ذات الصلة، بما في المنظمات و  األطراف والحكومات األخرى تشجيع وتيسير، بالشراكة مع] )أ(
األنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات من أجل  حسب االقتضاء، ذلك منظمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،

 [؛1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ورصد تنفيذ 

                                                      

قرر موال 1212لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي  طاراإل بشأناعتمادا على نتائج المناقشات على قائمة المهام هذه ت تعديالدخال إعين تيقد  22
 المرتبط به.
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ذ االتفاقية، لكي تنظر فيها تعزيز تنفي ةداإعداد خيارات لزي مكتب مؤتمر األطراف،بالتشاور مع ] )ب(
 [عقد قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماع ي  

مؤتمر األطراف في اجتماعه  الصادرة عن مقرراتالمواد إرشادية لألطراف، مع مراعاة  إعداد] )ج(
بما في ذلك تحديد اإلجراءات الممكنة  نهج قائم على الحقوق، بناء على دة سابقا،الخامس عشر وبرامج العمل المعتم  

 [؛1212لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجيالغايات واألهداف والعناصر األخرى  غلو بوأفضل الممارسات ل

إجراء استعراض وتحليل استراتيجيين لبرامج عمل االتفاقية في سياق اإلطار العالمي للتنوع  )د(
تيسير تنفيذه، وعلى أساس هذا التحليل، إعداد مشروع تحديث لبرامج العمل من أجل  1212البيولوجي لما بعد عام 

خالل الفترة بين  التي ت عقد جتماعاتاالفي تنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كي هذه ل
 االجتماعين الخامس عشر والسابع عشر لمؤتمر األطراف، وتقديم تقرير مؤقت إلى االجتماع السادس عشر؛

ها، لكي تنظر فيها الهيئات يل مختلف هيئات االتفاقية وبروتوكولاعمأإعداد مقترحات لمواءمة  )هـ(
 السادس عشر لمؤتمر األطراف؛المعنية قبل أو أثناء االجتماع 

مواءمة تنظيم األمانة وميزانية األمانة مع ]األولويات الواردة في[ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي،  )و(
 إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر.عن التقدم المحرز وتقديم تقرير 

[ 
 

__________ 


