
 

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار  
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

2020 
 الرابع االجتماع 

 2022 حزيران/يونيو 26-21 ،نيروبي
 جدول األعمال من  4البند 

 2020توصية اعتمدها الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

  20201اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  4/1التوصية 

 2020الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   إن  
مع مراعاة أيضا استنتاجات   ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا يتضمن العناصر التالية   يوصي

 لتنفيذ: ل للهيئة الفرعية  ة والتكنولوجية واالجتماع الثالثاالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني

 مؤتمر األطراف، إن  ]

البيولوجي لما  ، الذي اعتمد فيه العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع  34/ 14مقرره    إذ يشير إلى 
 وقرر فيه إنشاء فريق مفتوح العضوية عامل بين الدورات لدعم إعداد هذا اإلطار،  2020 بعد عام

  عام   إلى  2011  عام  ت الفترة منشمل  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي    أن    وإذ يالحظ
 ، 19-كوفيد جائحة بسببقد تأخر  2020  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاماعتماد  وأن   2020

 
، ُطلب أن ُيمنح المشاركون فرصة  2020خالل االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  1

-2022خالل اإلخطار في ضوء هذا الطلب، تمت دعوة األطراف والحكومات األخرى والمراقبين، من و هذا.  المقررتقديم تعليقات مكتوبة على مشروع 
  التالي:  الرابطتجميع التعليقات الواردة وإتاحتها على  وجرى . CBD/WG2020/4/L2إلى تقديم تعليقات مكتوبة على الوثيقة   ، 043
043-missions/2022https://www.cbd.int/conferences/post2020/sub . 
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للفريق العامل المفتوح العضوية المعني   5بعار وال 4والثالث  3والثاني  2نتائج االجتماعات األول أيضا  وإذ يالحظ
التسلسل  واألعمال التي أجريت فيما بين الدورات بشأن معلومات  ،  2020باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 الرقمي بشأن الموارد الجينية،

لما بعد عام    يسلموإذ   البيولوجي  للتنوع  العالمي  الكامل بالدور    2020بأن تنفيذ اإلطار  يتطلب االعتراف 
 نساء والفتيات في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، الذي تؤديه الالحاسم 

ي( )8للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة  االجتماع الحادي عشر    نتائجوإذ يالحظ  
من  و  بها  يتصل  واالجتماعما  والعشر   ينأحكام،  والعشر يالثالث  والرابع  والتقنية ين  العلمية  للمشورة  الفرعية  للهيئة  ن 

 واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ،  ،والتكنولوجية

للتنوع للرئيسين المشارك  وإذ يعرب عن امتنانه العالمي  المفتوح العضوية المعني باإلطار  العامل  ين للفريق 
على دعمهما إلعداد    ،السيد فرانسيس أوغوال )أوغندا(و   السيد بازيل فان هافر )كندا(  ،2020البيولوجي لما بعد عام  

 ، 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بالتقديمات من األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومنظمات   وإذ يرحب
دن والسلطات المحلية  وبرامج األمم المتحدة، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، والحكومات دون الوطنية، والم

الحكومية، والجم الدولية، والمنظمات غير  الحكومية  النسائية، وجمااألخرى، والمنظمات  الشباب،  اعات  ودوائر  عات 
القطاعات  وممثلي  الدينية،  والمنظمات  األكاديمية،  واألوساط  العلمي،  والمجتمع  المالي،  والمجتمع  التجارية  األعمال 

وأصحاب المصلحة والمراقبين اآلخرين الذين يقدمون   ،عموماأو المعتمدة عليه، والمواطنين    المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 ، 2020 راء بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاماآل

العالميةأيضا    وإذ يرحب البيئة  الثامن لموارد مرفق  التنوع   هاتركيز   ةدازي  بما في ذلك  ،بنتائج التجديد  على 
مع مالحظة   ،2020  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاملعب دورا رئيسيا في دعم تنفيذ  تي ستال  ،البيولوجي

وزيادة    في المائة  30مثل زيادة بنسبة  ي  بلدا،   29د به  الذي تعه    ،دوالر أمريكي  اتمليار   5.33المبلغ اإلجمالي البالغ    أن  
 ؛ في المائة 46افتراضية في تمويل التنوع البيولوجي بنسبة 

 [6، مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية د تأكيد[يعيإذ ]]يشير إلى[ ]و 
 ، ألهداف الثالثة لالتفاقيةلز عز  إلى تنفيذ متوازن ومُ  الحاجة على  د شديوإذ 

 
2 CBD/WG2020/1/5 . 

3 CBD/WG2020/2/4 . 

4 CBD/WG2020/3/5 . 

5 4CBD/WG2020/4/ . 

 . E.93.1.8 رقم المبيعات، (، منشورات األمم المتحدة )اإلصدار األول(  A/CONF.151/26/Rev.lإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ) 6
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يعتمد على التنفيذ الفعال من ]  البلدان الناميةمن جانب    تحقيق أهداف والتزامات التنوع البيولوجي  أن  ب  وإذ يسلم
يعتمد   ،القدرات  إلى  التي تحتاج]  [،21و  20و  19و  18و  16جانب البلدان المتقدمة ألحكام االتفاقية الواردة في المواد  

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

[ لتنفيذ هو وسيلة] ]يمثل إطارا مرنا[ 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    بأن   أيضا   وإذ يسلم
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

البيولوجي لما بعد عام    بأن    أيضا  وإذ يسلم  للتنوع  التنمية   سيسهم في تحقيق  2020اإلطار العالمي  خطة 
متوازن  التقدم  بعض التحقيق    مع التأكيد على أن    ،أهداف التنمية المستدامة  بلوغبما في ذلك   7، 2030المستدامة لعام  

ضروري لضمان التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع   أمرفي البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة  
 ، 2020البيولوجي لما بعد عام  

يتطلب المشاركة الكاملة    2020التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    بأن    وإذ يسلم
الهويات ذوي  وال سيما الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات واألشخاص    ،مجتمع المدنيوالفعالة لل
 ،والشباب تنوعةمال الجنسانية

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

بطريقة تتسق مع التزامات   2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   تنفيذضرورة    على  د شديوإذ  
 ، حقوق اإلنسان الحالية

يعتمد على االعتراف الكامل بالدور    2020تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   بأن    وإذ يسلم 
 ،للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية محوري ال

والطبعة الثانية من  8،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياستنتاجات الطبعة الخامسة من نشرة    وإذ يشير إلى
الصادر    وتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 9،التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي

التي تفيد بأنه  10عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 

 
 .1/ 70قرار الجمعية العامة  7

 .( مونتريال، كندا )  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (. الطبعة الخامسة من نشرة 2020أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )  8
جي، ومراكز  برنامج سكان الغابات، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وشبكة نساء الشعوب األصلية من أجل التنوع البيولو  9

للتنوع البيولوجي: مساهمات  التوقعات المحلية  (. الطبعة الثانية من نشرة  2020االمتياز بشأن المعارف األصلية والمحلية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 
تكميل للطبعة الخامسة  .  وتجديد الطبيعة والثقافات   2020-2011الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  

البيولوجي للتنوع  العالمية  التوقعات  نشرة  المتحدةمارش،  -إن-موريتون )   من  الغا   :المملكة  سكان  الموقع:  ( بات برنامج  على  متاح   .
https://localbiodiversityoutlooks.net/ 

التقييم العالمي بشأن التنوع  تقرير  (.  2019المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ) أمانة   10
اإليكولوجية النظم  وخدمات  دياز   . البيولوجي  وس.  سيتيل،  وج.  برونديزيو،  س.  إنغو ،  إ.  ألمانيا(   المحررون ،  وهـ.ت.  على.  )بون،    متاح 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 . 

https://localbiodiversityoutlooks.net/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
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ض    بالكامل وأن   11على الرغم من إحراز بعض التقدم، لم يتم تحقيق أي هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  هذا يقو 
 لوجي واألهداف والغايات الدولية األخرى،للتنوع البيو   2050 بلوغ رؤية عام

لمضاعفة إجمالي تدفقات الموارد    4/ 11الهدف المتفق عليه في المقرر    تحقيقإلى    ،مع ذلك  ، أيضا  وإذ يشير
 ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  ،بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية  المتصلة المالية الدولية  

لحفاظ على هذا المستوى على األقل حتى  او   2015بحلول عام    ،وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 ، 2020عام 

جزعه يثير  على  وإذ  ذلك  يشكله  الذي  والتهديد  البيولوجي  للتنوع  المستمر  اإلنسان و   الطبيعة  الفقدان  رفاه 
 واحتماالت تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية،

عام    يعتمد - 1 بعد  لما  البيولوجي  للتنوع  العالمي  لوا ]   2020اإلطار  وإطار   الموارد[  حشدستراتيجيته 
من  للعمل    ]مرن[  المقرر، كإطار عالمي  لهذا   الثاني[ والثالثو المرفقات األول ]على النحو الوارد في    ، الرصد الخاص به

  2030عام   أهداف  بلوغو   2030لتحقيق مهمة عام    ، بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة،  جميع األطراف  جانب
 ؛وتحقيق أهداف االتفاقية ،لتنوع البيولوجيل 2050ورؤية عام  غايات سعيا لتحقيق

مع مبادئ إعالن ريو    ياسينفذ تمش  2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    بأن    سلمي   -2]
 [؛متباينةكانت  إنوال سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة و  ،بشأن البيئة والتنمية

يمكن تفسيره على ما    2020بأنه ال يوجد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    سلمي - 3
 ؛قائمةالدولية التفاقات اال من طرف بموجب أي أي على تغيير في حقوق والتزامات ضمنا ي أنه ينطو 

كخطة استراتيجية   2020أنه ينبغي استخدام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    يقرر - 4
استخدام اإلطار   في هذا الصدد  ينبغي  أنه و   ، 2030-2022ها وهيئاتها وأمانتها خالل الفترة  يلتوجيه االتفاقية وبروتوكول

إلطار  لوأمانتها وميزانيتها وفقا ]لألولويات الواردة في[  ها  يوبروتوكول التفاقية  ا  هيئات  مختلف  لتحسين مواءمة وتوجيه عمل
 ؛ 2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

  إلى   2022  عام  يغطي الفترة من  2020أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    يالحظ - 5
 ؛ 2030 عام

لما بعد عام    تفق علىي - 6 البيولوجي  للتنوع  العالمي  وفقا    أن يكون ينبغي ]  2020أن تنفيذ اإلطار 
  ؛أولوية وطنية[أن يكون لألولويات والقدرات الوطنية[ ]

في تحقيق رؤية عام   نفس القدرأن جميع أهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي تسهم ب يالحظ   - 7
 ؛على قدم المساواة  وأنه ينبغي توفير الموارد لها 2050

 
 ، المرفق.2/ 10انظر المقرر  11
  إلى قسم ديباجة المقرر. هذااقترح أحد األطراف نقل 
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يمكن التنبؤ بها ويمكن الوصول  و   وحسنة التوقيت  موارد مالية كافية  وفيرينبغي ته  أن  يالحظ أيضا - 8
من جانب    لتنفيذ الفعالمن أجل ا ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات    ،من جميع المصادر  لمنظور الجنسانياراعي  تو   إليها

   ؛2020لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  لمجتمع بأسرها

من وتقييمه  سيتم رصده    2020تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    أن    أيضا  يالحظ - 9
 خالل إطار الرصد الخاص به؛

سيكون مدعوما من خالل    2020تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    أن  يالحظ  ] - 10
ل ما  و اتنمقررات أخرى ذات صلة سيعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، وخاصة، المقررات التي ت

 يلي:

 12واإلبالغ واالستعراض؛  ، والرصد ،النهج المتعدد األبعاد المعزز للتخطيط )أ( 

 فيما يتعلق والسلطات المحلية األخرى  ، والمدن ،ثة بشأن الحكومات دون الوطنيةخطة العمل المحد   )ب(
 13التنوع البيولوجي؛ ب

 **[14استراتيجية حشد الموارد؛ ] )ج(

اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء وتنمية القدرات لدعم األولويات المحددة وطنيا لتنفيذ اإلطار  )د(
 15؛ 2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

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

 17؛ 2020خطة عمل االعتبارات الجنسانية لفترة ما بعد عام  (و)

التي ستدعم وتسهم   18، 2020استراتيجية االتصاالت لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   (ز)
 ؛ 2020في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 
   إلى قسم ديباجة المقرر.  هذااقترح أحد األطراف نقل 

   إلى قسم ديباجة المقرر.  هذااقترح أحد األطراف نقل 

 .--/ 15المقرر  12
 .--/ 15المقرر  13
 .--/ 15المقرر  14
 ، فسيتم حذفها من هذه الفقرة، والعكس صحيح.1الموارد في الفقرة  حشدإذا تم االحتفاظ باإلشارة إلى استراتيجية  **

 .--/ 15المقرر  15
 .--/ 15المقرر  16

 .--/ 15المقرر  17
 .--/ 15المقرر  18



CBD/WG2020/REC/4/1 

Page 6 

 

 

 [19ه؛ الخاصة ب عملالالنهج الطويل األجل للتعميم وخطة ] (ح)

 20؛التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى  (ط)

 [21.اتالنباتاالستراتيجية العالمية لحفظ  )ي(

 سيكون مدعوما من خالل   2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تنفيذ    أن  يالحظ   - 11
، وال سيما خطة تنفيذ  ينعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكوليالمقررات ذات الصلة التي  

وخطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة   2020لما بعد عام    لسالمة األحيائيةل  بروتوكول قرطاجنة
 22للسالمة األحيائية؛

البيولوجي،  يحث - 12 للتنوع  الوطنية  عملها  وخطط  استراتيجياتها  استعراض  على   ها وتحديث   األطراف 
البيولوجي لما بعد عام    ياحسب االقتضاء، تمش  هاوتنقيح وفقا لألولويات والقدرات    2020مع اإلطار العالمي للتنوع 

 الوطنية؛

دور مؤتمر األطراف هو إبقاء تنفيذ  يعيد التأكيد على أن  و  من نص االتفاقية، 23المادة  يشير إلى - 13
 االتفاقية قيد االستعراض؛

التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار ،  -/ 15مع المقرر    قااستا  ،يستعرضوف  س  مؤتمر األطراف  أن    يقرر - 14
  التصدي ويقدم إرشادات بشأن وسائل    ،، ويتبادل الخبرات ذات الصلة بالتنفيذ2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 ؛ تهامواجه تتم ي عقباتأل

]يحث[ ]يدعو[ ]يشجع[ األطراف، ]جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والشركاء اآلخرين،     -1البديل      -15]
الموارد المالية من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    حشدعلى المساهمة بشكل كبير في زيادة  

دعو[ الحكومات ي[، و]ذات االستطاعة األطراف[ ]األطراف من البلدان المتقدمة، ويحث[ على وجه الخصوص ]2020
األخرى إلى لمتعددة األطراف  والمؤسسات المالية الدولية، والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، والمؤسسات المالية ا  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 من و أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية،  

  الذي  رأيال  يعيد التأكيد على، و2020التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    [على  ةمساعدال]
سيعتمد على التنفيذ الفعال من جانب   بفعاليةمدى تنفيذ األطراف من البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية    مفاده أن  

 بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛ األطراف من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب االتفاقية فيما يتعلق

 
 .--/ 15المقرر  19
 .--/ 15المقرر  20

 .--/ 15المقرر  21

 . --/ CP-10و   --/ CP-10 انقرر الم 22

  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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المؤسسات المالية  [و  ]الحكومات األخرى   ويدعو[  ذات االستطاعةجميع األطراف ]  يحث  -2البديل      -15
ويمكن    تقديم دعم مالي مالئموالمؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى إلى    والمصارف اإلنمائية اإلقليميةالدولية  
وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية،  ،وفي الوقت المناسب لألطراف من البلدان النامية التنبؤ به

الوطنية  هاوخطط عمل هااستراتيجيات  تنفيذ من أجل ،تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي تحتاج إلى دعموالبلدان التي 
 ؛ 2020التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  من أجل تيسيرللتنوع البيولوجي في ضوء قدراتها 

التأكيد   عيدويمن نص االتفاقية،    23  ةالمادو  ،4- 20، وال سيما الفقرة  20  ةإلى الماد  يشير  - 3البديل    - 15
األطراف من البلدان    نفذ بهست  الذي  مدىالعلى أن دور مؤتمر األطراف هو إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض وأن  

فعالية  على    سيعتمد  2020بموجب هذه االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    بفعاليةالتزاماتها    النامية
 راعيتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا وسي ي  فيما  تنفيذ األطراف من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية

ألطراف من البلدان  ل  األساسيتانولويتان  األالقضاء على الفقر هما  واالجتماعي و   االقتصادي  والنم  أن  حقيقة    بشكل كامل
 النامية؛[

السادس عشر، صندوقا عالميا    هاجتماعفي  من االتفاقية،    21أن ينشئ، بموجب أحكام المادة    يقرر - 16]
، ]من أجل حشد المزيد من الموارد  2025بحلول عام    ةكاملصورة  ل بللتشغي  يكون جاهزا  للتنوع البيولوجي، على أن

التي يمكن التنبؤ بها لتوفير التمويل وبناء القدرات والتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا من البلدان  و المالية الفعالة  
 االتفاقية؛[[من   21و 20و  16اد و الم الواردة في لبلدان النامية وفقا لألحكام ذات الصلة لالمتقدمة 

اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع، التي   السادس عشر  هاجتماعفي  أن ينشئ    يقرر - 17]
 ؛[ 2025بحلول عام  ةكاملصورة ل بللتشغي ستكون جاهزة

وفي الوقت المناسب ويمكن ]تقديم دعم مالي كاف    [إلى]  مرفق البيئة العالمية  [يدعو]  [إلى  يطلب] - 18
بهدف دعم جهودها للتمكين   المؤهلة بطريقة موضوعية وخالية من االعتبارات السياسية،  النامية  لجميع البلدان  [التنبؤ به

  واإلبالغ عن   تنفيذه  رصد واستعراض  وكذلك   2020اإلطار 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 - 19
والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة   أقل البلدان نمواوخصوصا البلدان النامية، وال سيما  

في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع   ء واألطفال والشبابالنساو   شعوب األصلية والمجتمعات المحليةانتقالية، فضال عن ال
 ؛2020البيولوجي لما بعد عام  

بدعم من   وكذلك الحكومات دون الوطنية، حسب االقتضاء،   األطراف والحكومات األخرى،  يحث - 20
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،2020البيولوجي لما بعد عام  
، بهدف دعم المساهمات الكاملة  جميع مستويات الحكوماتالمشاركة على    سيرلتي  وخاصة  التزامات حقوق اإلنسان،

 
   إلى قسم ديباجة المقرر.  هذااقترح أحد األطراف نقل 
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للنساء، الجنسانيةذوي  خاص  واألش  والفعالة  المحلية،   والشباب،  تنوعة،مال  الهويات  والمجتمعات  األصلية  والشعوب 
وأصحاب المصلحة من جميع القطاعات األخرى، في التنفيذ   والمالي،  الخاص  ينومنظمات المجتمع المدني، والقطاع

 ق أهداف االتفاقية؛وتحقي 2020الكامل لغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

األطراف والحكومات األخرى إلى التعاون على المستويات العابرة للحدود واإلقليمية والدولية    يدعو - 21
 ؛ 2020في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

جديد - 22 من  بأن    يؤكد  األصلية   توقعه  الشعوب  حقوق  احترام  ستكفل  األخرى  والحكومات  األطراف 
 ؛ 2020ها في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لعماوالمجتمعات المحلية وإ 

على    يحث - 23 الصلة  ذات  والمنظمات  والعمليات  تحديث] االتفاقات  أو  إعداد  في  أو   إعداد]  [النظر 
واإلقليمية والدولية    الستكمال ودعم اإلجراءات الوطنية] استراتيجيات وأطر ذات صلة، حسب االقتضاء، كوسيلة    تحديث[

وحسب االقتضاء، الستكمال ودعم الجهود ]  ،2020للمساهمة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    و[
 [ ؛2020لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيلتنفيذ   واإلقليمية والدولية الوطنية

األطراف على ضمان أوجه التآزر مع االتفاقات واألطر األخرى ذات الصلة وأهداف التنمية   يحث - 24
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  ب  ما يتعلقالتنفيذ واإلبالغ واستعراض التقدم المحرز في  عمليات  المستدامة في 

 ؛ 2020عام 

العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   باإلطاراالعتراف  الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى    يدعو - 25
 أهداف التنمية المستدامة؛ تحقيق المحرز في تنفيذه عند رصد التقدم المحرز نحو ومراعاة التقدم 2020

الصلة  يدعو - 26 البيولوجي واالتفاقات األخرى ذات  بالتنوع  المتعلقة    األطراف في االتفاقيات األخرى 
للتنوع   ]النظر، حسب االقتضاء، في تأييد[ ]تأييد[إلى    المنظمات الدوليةو الحكومات األخرى  وكذلك   اإلطار العالمي 

المساهمة في التنفيذ التعاوني والفعال إلى  ة ذات الصلة، و حوكممن خالل عمليات ال  2020لما بعد عام    البيولوجي
 االجتماعات القادمة لهيئات صنع القرار؛ في  2020لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام والكفء 

واالتفاقات   يدعو - 27 البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة  األخرى  االتفاقيات  في  األخرى  والحكومات  األطراف 
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 نطاق ع بفعالية وكفاءة 2020
 ؛ 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 - 28
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  2020عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ال

 ذات الصلة؛ 
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تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  دعم  فريق إدارة البيئة إلى تحديد تدابير ل  يدعو - 29
وتقديم تقرير    ،المنظمات الدولية ذات الصلة  من  مدخالتب ،  منظومة األمم المتحدة  لى نطاقعبفعالية وكفاءة    2020

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

  23إلى األمينة التنفيذية: يطلب - 30

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

 [ ؛2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ورصد 

تعزيز تنفيذ االتفاقية، لكي تنظر فيها    ةداإعداد خيارات لزي  مكتب مؤتمر األطراف،بالتشاور مع  ] )ب(
 [ عشر لمؤتمر األطراف؛ عقد قبل االجتماع السادسالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماع يُ 

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

 [ ؛2020لما 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 البيولوجي  )د(
تنظر كي  تيسير تنفيذه، وعلى أساس هذا التحليل، إعداد مشروع تحديث لبرامج العمل هذه لمن أجل    2020لما بعد عام  

خالل الفترة بين االجتماعين الخامس   ُتعقدسالتي    جتماعاتاالفي  فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  
 عشر والسابع عشر لمؤتمر األطراف، وتقديم تقرير مؤقت إلى االجتماع السادس عشر؛ 

ها، لكي تنظر فيها الهيئات المعنية  يل مختلف هيئات االتفاقية وبروتوكول اعمأ إعداد مقترحات لمواءمة   )هـ(
 السادس عشر لمؤتمر األطراف؛ 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 

] 
 

 المرفق
 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 معلومات أساسية  –القسم ألف 
مع الطبيعة وأمنا األرض[  انسجامكوكب ]للشعوب التي تعيش في سالمة الالتنوع البيولوجي أساسي لرفاه اإلنسان و إن    -1

واألمن من    النظيفين،  والهواء والماء  ،والطاقة  ،والدواء  األغذية،  من أجل نعتمد عليه  و دعم فعليا كل جزء من حياتنا[؛  ي  وهو].  

 

والمقرر    2020البيولوجي لما بعد عام  هذه اعتمادا على نتائج المناقشات بشأن اإلطار العالمي للتنوع  على قائمة المهام  ت  تعديال دخال  إعين  تيقد   23
 المرتبط به.
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يعتمد أكثر و أمور أخرى.  جملةالكوارث الطبيعية وكذلك الترفيه واإللهام الثقافي، ]ويدعم جميع أنظمة الحياة على األرض[، من 
يمكن أن يؤدي انهيار خدمات  و من نصف الناتج المحلي اإلجمالي العالمي على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الصحية. ]

في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام    أمريكي  تريليون دوالر  2.7  بقيمة، مثل التلقيح، إلى انخفاض  اإليكولوجية  مالنظ
وأقل البلدان نموا والدول   ،التأثيرات األكثر وضوحا في البلدان النامية وستظهر ،. وسيؤثر هذا االنهيار على جميع البلدان2030

 .[الجزرية الصغيرة النامية
النظم اإليكولوجيةيقدم  ] - 2 البيولوجي وخدمات  التنوع  العالمي بشأن  التقييم  المنبر  تقرير  الدولي    الصادر عن  الحكومي 

نشرة التوقعات الطبعة الخامسة من و  24، 2019في عام للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
البيولوجي للتنوع  التنوع   فإن  المبذولة حاليامن الجهود    بالرغموالعديد من الوثائق العلمية األخرى أدلة وافرة على أنه    العالمية 

البيولوجي، وتغير فقدان التنوع    ويعتبربمعدالت غير مسبوقة في تاريخ البشرية. ]]  تدهورا   في جميع أنحاء العالم  يشهدالبيولوجي  
تدهور النظم اإليكولوجية جميع النظم اإليكولوجية ]و تدهور  المناخ، وتدهور األراضي والتصحر، و]تدهور المحيطات[ ]التلوث[، و 

بعضه  ةمترابطأمورا  [[،[  للجبال] بشكلل  التصديلذلك يجب  و ،  البعض  اويعزز  البيئية  األزمات  وكلي    ،شاملو   متكامل،  هذه 
هذا االنخفاض التغيرات في استخدام األرض والبحر، واالستغالل ]المباشر[ المسببة للدوافع المباشرة السائدة  وعاجل.[ وتشمل ا

 ،الديموغرافية  التغيرات]المفرط[ للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية ]وتشمل الدوافع غير المباشرة  
والصراع وعوامل اجتماعية اقتصادية أخرى[.    ،والفقر وعدم المساواة   ،والحوافز الضارة  ،واالستهالكإلنتاج  ل  غير المستدامة  نماطاألو 
 ،في المائة من المحيطات  60على الكوكب، وتأثر أكثر من    األراضيفي المائة من    70تحويل أكثر من    جرى ،  الراهنفي الوقت  و 

 [.يواجه أكثر من مليون نوع خطر االنقراض في حين في المائة من األراضي الرطبة   80أكثر من  وتم فقدان
تنوع البيولوجي وخدمات النظم  ال  بشأن   لتنوع البيولوجي إلى االستجابة لتقرير التقييم العالميل  العالمي  طاراإليسعى    . البديل  2]

في   للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاإليكولوجية الصادر عن المنبر الحكومي الدولي  
 [.التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة من ةالخامس والطبعة 25، 2019عام 

- 2011، بناء على الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2020يحدد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   - 3
، وإنجازاتها، وثغراتها، والدروس المستفادة، وخبرات وإنجازات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، خطة  2020

، بما  2030]مجتمعنا[ بالتنوع البيولوجي بحلول عام  [  المجتمع]  حداث تحول في عالقة إل  إجراءات واسعة النطاق  طموحة لتنفيذ
 الحياة  المتمثلة في  الرؤية المشتركة  تحقيق  وأهداف التنمية المستدامة، وضمان  2030مية المستدامة لعام  يتماشى مع خطة التن

 . 2050بحلول عام  انسجام مع الطبيعةفي 

 الغرض –القسم باء 
 [ .تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية بطريقة متوازنة فيالغرض يتمثل . مكرر 3]
لية من جانب الحكومات و]الحكومات دون الوطنية  يالتحو و   العاجلة   اإلجراءات  وتركيزيهدف اإلطار إلى تحفيز وتمكين   - 4

النساء،  و ر الحكومية،  والمنظمات غي  ،والمجتمعات المحلية  ،والمحلية[ ]و[ ]بمشاركة[ المجتمع بأسره، بما في ذلك الشعوب األصلية
 

تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي    :( 2019المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )  24
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.3831673 صفحة.  1148 ، بون.ة اإليكولوجي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم

تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي    :( 2019إليكولوجية ) المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا  25
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.3831673 صفحة.  1148 ، بون.ة اإليكولوجي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
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، والمجتمع العلمي، يالمالالمجتمع  [، والشباب، وكبار السن، ومجتمع األعمال و تنوعةمال  الهويات الجنسانية  وذو واألشخاص  ]
وقف و[ ]عكس[ ] اتجاه[ و ن، ]للتصدي[ ]و واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، والمواطنين عموما، وأصحاب المصلحة اآلخر 

بصورة  ، وبالتالي المساهمة ]وأهدافه   وغاياته  ومهمتهفقدان التنوع البيولوجي، ]تمشيا مع[ ]لتحقيق النتائج التي حددها في[ رؤيته  
تفاقية[  ها، ]في سياق اإلنصاف و]أحكام االي[ في األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي ]بطريقة متوازنة[، وبروتوكولمتساوية

ضمان االتساق والتكامل مع االتفاقات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وما مع  متباينة[[، ]المشتركة ولكن  المسؤوليات  ال]
والمنظمات والعمليات والصكوك الدولية بما في ذلك ]اتفاق باريس و[ خطة   ،يتصل بذلك من االتفاقات ]البيئية[ المتعددة األطراف

 26[ .2030تدامة لعام التنمية المس
[  التصدي[ إلى ]يسعىمن أجل[ ]ية  التحويلو   اإلجراءات العاجلة   وتركيزإطار العمل ]يهدف إلى تحفيز وتمكين   إن    . 1  البديل   4]
 ومهمته في رؤيته    هايحدد  التي  [ لتحقيق النتائجةتحويلي  اتاستعادة[ وعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي ]اتخاذ إجراءو [ ]وقفو ]
المساهمة،  وأهدافه  غاياتهو  متساوية  وبالتالي  الحكومات،   بصورة  جانب  ]من  البيولوجي  التنوع  التفاقية  الثالثة  األهداف  في 

، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات بأسره  ]الحكومات دون الوطنية والمحلية[ ]و[ ]بمشاركة[ المجتمع
الحكو  ]غير  والنساء،  الجنسانية  ذووواألشخاص  مية،  و تنوعةمال  الهويات  األعمال  ومجتمع  السن،  وكبار  والشباب،  المجتمع [، 

، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، والمواطنون عموما، وأصحاب المصلحة اآلخرون[ ]بما في  يالمال
االتفاقات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات ]البيئية[ المتعددة األطراف ذلك[ من خالل: ضمان االتساق والتكامل مع  

 [ .2030وخطة التنمية المستدامة لعام ]اتفاق باريس و[ ] بما في ذلك  الدولية ذات الصلة، والمنظمات والعمليات والصكوك
[ وموجه نحو العمليات ]]مع االعتراف بأنه غير  النواتجيهدف إلى توفير إطار عالمي ]موجه نحو النتائج[ ]موجه نحو   - 5

مراجعة وتحديث   ،و]حسب الضرورة[  ،الوطنية ودون الوطنية واإلقليمية  الغايات واألهدافوضع وتنفيذ    وتيسيرملزم قانونا[ ]لتوجيه  
  المحرز   المنتظمين للتقدم  واالستعراضإلى تسهيل الرصد    أيضا  هدفوية للتنوع البيولوجي[.  االستراتيجيات وخطط العمل الوطني

 . [[والوطني ودون الوطني[ وزيادة الشفافية و]المساءلة[ ]المسؤولية ،ودون اإلقليمي ،على المستوى العالمي ]اإلقليمي
ات  ي، واالتفاقوبروتوكوليهاالتآزر[ ]االتساق والتكامل[ التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي  أوجه  يسعى اإلطار إلى تعزيز ] - 6]

األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ]ذات الصلة[ وغيرها من االتفاقات ]البيئية[ المتعددة األطراف ]والكيانات و[ ]العمليات[ 
فرص ]للتنسيق،[  وإيجادمع احترام ]واالستفادة من[ الواليات الخاصة بكل منها،  ،وبروتوكوليهاألهداف االتفاقية  الدعم تقدمالتي 

 .[تهوفعالي التنفيذ الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، وتعزيز كفاءةإقامة [ والتعاون و المشاركة]
 رشادات[ لتنفيذ اإلطار اإل [ ]الُنهجالقسم باء مكرر ]المبادئ و[ ]]

 :هج[ ]اإلرشادات[ التالية تنفيذ اإلطار]المبادئ و[ ]النُ ينبغي أن تدعم  - 7
سيتطلب نجاحه إرادة سياسية واعترافا على أعلى مستويات  و لمجتمع بأسره. لللجميع، للحكومة بأسرها و  إطاراهذا  يعتبر  - 8

في حين  و في المجتمع.  الجهات الفاعلة    كافة مستويات الحكومة من قبل    جميعالحكومة وسيعتمد على العمل والتعاون من قبل  
الجهود التي تبذلها جميع الحكومات وأصحاب    إال أن بسياقات وظروف محلية محددة،    ذات صلة أوثقأن بعض األهداف قد تكون  

 .ستكون ضرورية لضمان التنفيذ الناجح لإلطار ككل واألهداف الغاياتالمصلحة عبر جميع 
وإلى التعميم عبر القطاعات والمستويات   االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيسيستند تنفيذ اإلطار إلى   - 9

المساهمات و وفعالة.    متسقةوتشريعات وسياسات ومؤسسات وطنية    ، شفافة وشاملة  حوكمةالحكومية، وسيتطلب   سيتم تحديد 
 .ات والقدرات الوطنيةالعالمية لإلطار وفقا للظروف واألولوي واألهداف الغاياتالوطنية في 

 
 .( 1  البديل  4و  4إلى معالجة )باإلشارة إلى الفقرتين  التي تحتاج  15و 6بعض التداخالت بين هذه الفقرة والفقرتين  توجد 26
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يجب   فإنه  تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني على اعتماد تدابير تشريعية،  انطوى في حال   - 10
داعمة ألحكام وتنفيذ االتفاقات أو الصكوك الدولية األخرى التي تعالج المسائل ذات الصلة بتلك التي    هذه التدابير  أن تكون 
 .طاراإليشملها 

يجب أن يتبع تنفيذه نهجا قائما  و يقر اإلطار بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والحق في بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.   - 11
المتنوعة في    والنظم المعرفيةفي بها، ويأخذ في االعتبار وجهات النظر والقيم  ي على حقوق اإلنسان يحترم هذه الحقوق ويحميها و 

 .هاب السكانمفاهيم المختلفة للطبيعة وعالقة ، بما في ذلك الالعالم
فرص    وتعزيزسيعتمد النجاح على ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والحد من أوجه عدم المساواة،   - 12

 .الحصول على التعليم واحترام مبدأ اإلنصاف بين األجيال
يقر اإلطار باألدوار والمساهمات الهامة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية كأوصياء على التنوع البيولوجي وشركاء  - 13

وصون المعارف واالبتكارات    وحفظيجب أن يضمن تنفيذه احترام  و في استعادة التنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه المستدام.  
الكاملة والفعالة في صنع القرار    اوالممارسات المستدامة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك من خالل مشاركته

شأن حقوق  الحرة والمسبقة والمستنيرة، والموافقة المسبقة والمستنيرة أو الموافقة والمشاركة، وفقا إلعالن األمم المتحدة ب  اوموافقته
 .الشعوب األصلية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

سيتم و إن غايات وأهداف اإلطار متكاملة وتهدف إلى تحقيق التوازن بين األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي.   - 14
بروتوكول قرطاجنة للسالمة    مع األحكام األخرى التفاقية التنوع البيولوجي، ومعو تنفيذ اإلطار بما يتماشى مع هذه األهداف،  

 .وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع حسب االقتضاء األحيائية
وأوجه التآزر بين اتفاقية التنوع البيولوجي    التعاون و   التنسيق تعزيز    عن طريقسيتم تعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ اإلطار   - 15

البيولوجي، واالتفاقات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة  ليوبروتوكو  ها واتفاقيات ريو، واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع 
 طنية.والمنظمات والعمليات الدولية، بما في ذلك على المستويات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والو 

منافع مشتركة لتحقيق األهداف المحددة بموجب اتفاق باريس، واتفاقية األمم    توليدسيهدف التنفيذ السليم لإلطار إلى   - 16
 .المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وعقد األمم المتحدة للمحيطات، وتعزيز نهج الصحة الواحدة الشامل للتنوع البيولوجي

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي على أساس األدلة العلمية وغيرها، مع االعتراف بدور العلم والتكنولوجيا يتعين تنفيذ   - 17
  ا.واالبتكار ودور نظم المعرفة واالبتكار األخرى، وبما يتماشى مع النهج التحوطي ونهج النظام اإليكولوجي واالحترام الكامل لهم

يجب و شاغل مشترك للبشرية.  هولتنوع البيولوجي، لصالح جميع الكائنات الحية، يقر اإلطار بأن عكس مسار فقدان ا - 18
 27والتنمية.أن يسترشد تنفيذه بمبادئ إعالن ريو بشأن البيئة 

الذي   - 19 الطبيعة  القائمة على  بالحلول  المتعلق  القرار  اإلطار مع مراعاة  تنفيذ هذا  المقرر  الدورة    جرى اعتمادهمن  في 
 28الطبيعة.الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة، والذي يحدد الحلول القائمة على 

المستويات، بما في   كافةوغير رسمي، على    االتخصصات، رسميا ومتعدد  ييتطلب تنفيذ اإلطار تعليما تحويليا وابتكار  - 20
ة المتنوعة  ينظم المعرفالذلك دراسات التفاعل بين العلوم والسياسات وعمليات التعلم مدى الحياة، مع االعتراف باآلراء والقيم و 

 .في العالم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 
 . E.93.1.8 رقم المبيعات، المتحدة (، منشورات األمم )اإلصدار األول(  A/CONF.151/26/Rev.lإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ) 27

 . جمعية األمم المتحدة للبيئة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة صادر عنال 5/5المقرر من منطوق  1الفقرة  انظر 28

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ويمكن التنبؤ بها ويسهل الوصول إليها من جميع المصادر، مع إعطاء   ،مالية كافيةيتطلب التنفيذ الكامل لإلطار موارد   - 21
 األولوية للمصادر العامة.[ 

 2030العالقة مع خطة التنمية المستدامة لعام  – جيمالقسم 
أهداف   تحقيق  التقدم نحو  يعتبر. وفي الوقت نفسه،  2030اإلطار مساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام    دُيع - 22

لتهيئة الظروف    اواالقتصادية( ضروري،  واالجتماعية  ،أبعادها الثالثة )البيئية  بكافةالتنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة  
 اإلطار.  فوأهدا غاياتتحقيق من أجل الالزمة 

 نظرية التغيير – دالالقسم ]
الشكل    - 23 )انظر  التغيير  إلى نظرية  التي تقر  1يستند اإلطار  العاجل  (  السياساتي  العمل    ،العالمي  المستوى على  بأن 

 خطة  ]لتحقيق نماذج اقتصادية واجتماعية ومالية مستدامة تتماشى مع  مطلوب  والوطني ودون الوطني  ،ودون اإلقليمي  ،واإلقليمي
بحيث يتم عكس االتجاهات التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي في ]السنوات العشر القادمة[    2030عام  التنمية المستدامة ل

النظم    2030بحلول عام   التالية[، مع تحسينات صافية في السن  اإليكولوجيةوالسماح باستعادة ]الطبيعية[ جميع  وات العشرين 
لتحقيق نماذج اقتصادية   "2050مع الطبيعة ]تحسينات إيجابية[ بحلول عام    انسجامفي    الحياةلتحقيق رؤية "  2050بحلول عام  

اقم فقدان  بحيث يتم عكس االتجاهات التي أدت إلى تف  2030  خطة التنمية المستدامة لعامواجتماعية ومالية مستدامة تتماشى مع  
المبنية على اإلطار   والغايات  األهدافقر بالترابط بين ي و. ]]وه2030التنوع البيولوجي في ]السنوات العشر القادمة[ بحلول عام 

قر بأهمية  ي  و[. وهلمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلالمفاهيمي  
تعزيز[ وإعمال حقوق اإلنسان، ]وحقوق أمنا األرض[ ]المساواة و ، بما في ذلك احترام وحماية ][اإلنسان]اتباع نهج قائم على حقوق  

إلجراء    برمته  والمجتمع  بأكملها  بين الجنسين[ وتعزيز المساواة بين األجيال. ]ويفترض أيضا[ ضرورة اتباع نهج شامل للحكومة
على هذا  و .  2050انطالق نحو تحقيق رؤية    كنقطة  2030الزمة ]على مدى السنوات العشر القادمة[ بحلول عام  التغييرات ال

دمج[ قيمة الطبيعة ت[ ]وأن تستوعبتحدد األولويات وتخصص الموارد المالية وغيرها، ]  أنالحكومات والمجتمعات    علىالنحو،  
رد جديدة وإضافية للبلدان النامية لتمكينها من تلبية التكاليف اإلضافية موا  أن توفر، و]التقاعس عن العملبتكلفة    وأن تعترف

 [ .لتنفيذ اإلطار[
تفترض نظرية التغيير في اإلطار اتخاذ إجراءات تحويلية من أجل )أ( معالجة دوافع فقدان التنوع البيولوجي واألسباب   - 24

)د( ضمان    ،التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي  الحد منالكامنة وراءها، )ب( وضع أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم، )ج(  
هذه اإلجراءات بظروف   ودعماستخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام من أجل المنفعة المشتركة للناس وكوكب األرض،  

بطريقة   المحرز  رصد التقدم  أيضا  ترضيف   وهوتمكينية، ووسائل مالئمة للتنفيذ، بما في ذلك الموارد المالية والقدرات والتكنولوجيا.  
عمليات   خالل  للمساءلة من  وخاضعة  دورية    تقييمشفافة  ومؤشرات  مالئمةعالمية  أهداف  إلى  و  تستند  للقياس،  قمحددة،  ابلة 

 [ .للتنوع البيولوجي  2050  عام  رؤية  تحقيق، على طريق  2030العالم، بحلول عام    سيرلضمان    ومحددة زمنياوطموحة، وواقعية  
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 29اإلطار ب الخاصة تغييرالنظرية  -1الشكل 

 
 

 2030عام  ومهمة  2050رؤية عام  – دالالقسم 
ُيقي م التنوع البيولوجي وُيحفظ ،  2050مع الطبيعة حيث: "بحلول عام    انسجام تتمثل رؤية اإلطار في عالم يعيش في   - 25

اإليكولوجي، مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع  وُيستعاد وُيستخدم برشد، وُتصان خدمات النظام  
 ." الشعوب

 :في ما يلي  2050رؤية عام  تحقيق ، نحو2030تتمثل مهمة إطار العمل للفترة الممتدة حتى عام  - 26
 من أجل منفعةلتحقيق عالم إيجابي للطبيعة ]  وعكسه   وقف فقدان التنوع البيولوجي  2030بحلول عام   - 1البديل 

 .[والشعوبالكوكب 
 الشعوبجميع  من أجل منفعة التعافي مسارووضع الطبيعة على  وعكسه  وقف فقدان التنوع البيولوجي - 2البديل 

 .والكوكب
وقف وعكس فقدان التنوع و حفاظ على، واستعادة، واالستخدام المستدام، وتمويل،  ال من أجل  العمل اآلن  - 3البديل 

 .والشعوبالكوكب  من أجل منفعة التعافي مسارالبيولوجي ووضع الطبيعة على 
فقدان التنوع البيولوجي لوضع التنوع البيولوجي عكس  اتخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع ]لوقف و[   - 4البديل 
النظم اإليكولوجية[[ وللحفاظ، واالستخدام المستدام،  التعافي  مسارعلى   ، ]]نحو عالم إيجابي للطبيعة[ ]تعزيز تكامل 

 شعوبوالكوكب[ ]أمنا األرض[  الن استخدام الموارد الجينية لصالح ]الناشئة عوضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع  
 .مع توفير الوسائل الضرورية للتنفيذ

 
 .المشاركينالمنقح الذي اقترحته جنوب أفريقيا وتم تقاسمه هنا مع األطراف اللتماس توجيهاتهم إلى الرئيسين  الشكلهذا هو  29
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اتخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي ]لتحقيق عالم إيجابي الطبيعة[  - 5البديل 
 .بطريقة عادلة ومنصفة لصالح األجيال الحالية والمقبلة وجميع أشكال الحياة على األرض

 2050غايات عام  –القسم واو 

 للتنوع البيولوجي. 2050تتعلق برؤية عام  2050طويلة األجل لعام   غاياتأربع  على طاراإلينطوي  -27
 الغاية ألف

   1الخيار 
  ، أو تعزيزهاالهشة والمهددة[ واستعادتها  الطبيعية  ]جميع[ النظم اإليكولوجية  والقدرة على الصمود ]لترابط  و سالمة    علىالحفاظ  

[ مساحة  2050[ في المائة بحلول عام 20[ ]15و] 2030على األقل بحلول عام  في المائة 5 ]بنسبة، وزيادة ]أو اإلبقاء عليها[
انهيار النظم   وترابط وسالمة مجموعة كاملة من النظم اإليكولوجية الطبيعية ]مع مراعاة الحالة الطبيعية المرجعية[ ]وخفض خطر

 [ في المائة[.--اإليكولوجية بنسبة ]

[ ]بحلول عام  2030بحلول عام  ]المهددة[  ]  [األنواع ]المعروفة  [لجميع][ االنقراض بفعل اإلنسان  الحد من]]من اآلن فصاعدا[  
وإزالة[ ]خفض ]إلى  ]  2030بحلول عام  [  [ في المائة25[ ]20]  [10]  نسبة]بما ال يقل عن  خطر االنقراض  [، ]]و[ تقليل  2050

،[ ]وزيادة ]أو اإلبقاء على[ ]حالة حفظ[ ]متوسط المجموعات[ 2050في المائة[ ]إلى النصف[ ]بحلول عام    50أدنى حد[ ]بنسبة  
في المائة   [20[ ]10]بنسبة  ]المهددة[  [  والمحليةاألنواع ]البرية والمستأنسة[ ]جميع  من  ]   المستنفدة  ]المجموعات  [وتوزيع]  []الوفرة

 [.2050بحلول عام إلى مستويات صحية وقادرة على الصمود  وزيادتها] 2030لى األقل بحلول عام ع

التكيف    صون  الجيني والقدرة على  المتميزة جينيا[ [  لكافة]]التنوع  المجموعات  ]البرية والمستأنسة[ و]جميع  ]المعروفة[  ]األنواع 
  ]البرية ]والمستأنسة[األنواع ]المحلية[    مجموعات   وضمن في المائة من التنوع الجيني بين   [95ما ال يقل عن ]، ل2030بحلول عام  ]

 [.[  2050بحلول عام 

 230الخيار 
النظم اإليكولوجية ]األرضية، والمياه  كافة استعادة[ وسالمة و ،[ الترابط ]، المساحةوتعزيز ] على التنوع البيولوجي، والحفاظ    صون 

]من    اإلنسانالتي يسببها    حاالت االنقراض  ووقف العذبة، والساحلية والبحرية[ ]والحد من مخاطر انهيار النظام اإليكولوجي[،  
]إلى صفر بحلول عام فصاعدا  اآلن الصمودالصحية    المجموعات[[، ودعم  2050  [ ]وتقليل مخاطر االنقراض    والقادرة على 

 . القيم العددية[ستتم إضافة وقدرتها على التكيف ] للمجموعات[، والحفاظ على التنوع الجيني المحليةلألنواع ]
 الغاية باء

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

ل من خال]وتعزيزها  [[ ]مع مراعاة المجموعة الواسعة النطاق لقيم التنوع البيولوجي[ ]يتم تقييمها[، والحفاظ عليها  2050[]2030]
  [، وخاصة في األماكن األكثر أهمية لتوصيل هذه المساهمات[ ]مع تحقيق[ ]دعم تحقيق[ ]خطة[ ]أهداف[ التنمية المستدامة الحفظ

]مع االعتراف بأهمية البيئة النظيفة والصحية   صحية ومستدامة[و  نظيفة الحق في بيئةالوفاء بلصالح األجيال الحالية والمقبلة[ ]و 
  2030في المائة[ بحلول عام    -- بحقوق اإلنسان[ ]و ]تحقيق خفض متساو في البصمة اإليكولوجية بنسبة ]والمستدامة للتمتع  

 . [ضمن حدود الكوكب
 

 بمواصلة مناقشته في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.   وجرت التوصية ، هذا الخيار  لم ُيناقش  30
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 الغاية جيم 

]والمعارف التقليدية المرتبطة ، ]ومشتقاتها،[ [البيولوجيةالجينية ]و الناشئة عن استخدام الموارد ]النقدية وغير النقدية[ المنافع تقاسم 
وال سيما مع  ،  بشكل عادل ومنصف ]  [معلومات التسلسل الرقمي، حسب االقتضاء[ ]بأي شكل من األشكال[ ]بما في ذلك  بها

والحماية المناسبة للمعارف التقليدية المرتبطة بها ]وبذلك المساهمة في    [كبيرة]  [مع زيادة]الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[  
وتقاسم  المتفق عليها دوليا للحصول لصكوك واستخدامه المستدام[ ]دعما ألهداف التنمية المستدامة ووفقا لحفظ التنوع البيولوجي 

 .[المنافع
 الغاية دال

 1الخيار 
]معالجة[ ]ضمان[ وسائل تنفيذ مالئمة، ]بما في ذلك الموارد المالية، وبناء القدرات]، والتعاون العلمي[ والحصول على التكنولوجيا 

من أجل التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي   ]القيمة العددية سيتم إضافتها[]المراعية للبيئة والسليمة[ ونقلها ]الموارد[  
]وسد الفجوة المالية في التنوع البيولوجي[ ]من جميع المصادر[ والحصول ]المتساو[ لجميع األطراف]، والسيما   2020د عام  لما بع

من االتفاقية[ ]بتدفقات مالية   20البيئية[ ]وفقا للمادة    الناحيةالبلدان النامية ]والدول الجزرية الصغيرة النامية[[ ]، األكثر ضعفا من  
للتنوع    2050يادة تقديم ]التمويل ]العام[ من جميع المصادر[ بما يتماشى مع رؤية عام  عامة وخاصة ]وز  الفعال  ]، والتعميم 

 البيولوجي عبر جميع السياسات والقطاعات[[.

 2الخيار 
طة ]جميع[ واستخدامها بواس  2020ضمان وسائل التنفيذ المالئمة للتنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 .2050األطراف مع توافق التدفقات المالية العامة والخاصة مع رؤية عام  
 203031األهداف العملية لعام  - زايالقسم 

. ويتعين البدء 2030هدفا موجها نحو اإلجراءات للعمل العاجل على مدى العقد حتى عام    22يشتمل اإلطار على   - 28
  2030 الرئيسية لعام  المعالم. ومعا، ستمكن النتائج من تحقيق  2030فورا في اإلجراءات المحددة في كل هدف وإنجازها بحلول عام  

وينبغي تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى بلوغ هذه األهداف بشكل متسق ومنسجم مع  .  2050والغايات الموجهة نحو النتائج لعام  
واالقتصادية   االجتماعية  الظروف  مراعاة  مع  الصلة،  ذات  األخرى  الدولية  وااللتزامات  وبروتوكوليها  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 

 32الوطنية.
 الحد من التهديدات على التنوع البيولوجي  -1

 1الهدف 

لشامل للتنوع البيولوجي[ ]أو عمليات اإلدارة  لمتكامل ا]جميع[ المناطق للتخطيط المكاني ]التشاركي المنصف[ ]ا   خضوع ضمان  
األخرى[، في]  الفعالة  للتغير  األر   التصدي  من    ضاستخدام  حد  أدنى  إلى  بجميع[/]التقليل  ]]االحتفاظ  ]النظم  فقدانوالبحر[   ]

والمهددة[ ]المناطق السليمة ذات التنوع البيولوجي العالي[ ]والمناطق األخرى    حساسةإليكولوجية الاإليكولوجية السليمة[[ ]النظم ا
]اإليكولوجي[، ]تقليل    والتكامل  تعزيز الترابط،  لتنوع البيولوجي[[ل]]التكامل البيئي العالي[    العالية ]البالغة األهمية[  قيمةالذات ]

 
 ولم تُناقش.   (CBD/WG2020/3/3)هذه الفقرة مقتبسة من المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي   31
هداف الوطنية والعالمية دوريا. ويوفر إطار  األ  تحقيق  ستضع البلدان أهدافا/مؤشرات وطنية تتوافق مع هذا اإلطار، وسيتم استعراض التقدم المحرز نحو   32

 األهداف.   تحقيق  ( المزيد من المعلومات عن مؤشرات التقدم المحرز نحو Add.1و  CBD/SBSTTA/24/3الرصد )انظر 

https://www.cbd.int/doc/c/d361/e643/b0d4a9f3cbbc168edc0d66ca/sbstta-24-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/6ab4/b10f/258e401caa99266917ea0637/sbstta-24-03-add1-ar.pdf
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مع ]الحفاظ على[/]احترام[ حقوق الشعوب   [النظام اإليكولوجي  وخدمات  ]الحفاظ على وظائفاآلثار السلبية على التنوع البيولوجي[  
 األصلية والمجتمعات المحلية ]وفقا إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.[ 

 
 2الهدف 

[ مليار هكتار[ ]على الصعيد العالمي[ من ]المناطق[ ]النظم  1األقل[/]على األقل ] [ ]في المائة[ ]على  30[ ]20]خضوع  ضمان  
]البحرية و  ]الساحلية[  العذبة[،  ]المياه  الداخلية،[  ]المياه  ]األرضية،[  ]اإليكولوجية[  [  اإليكولوجية[  ]الفعالة[  ]النشطة[  لالستعادة 

]المناطق[ ]النظم   كخط أساس ]مرجعي[[، ]مع التركيز على ]استعادة[  ]تدابير[ ]إعادة التأهيل[ ]، مع مراعاة حالتها الطبيعيةو
[[  مثل ]النظم اإليكولوجية المهددة[ و ]المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي[  اإليكولوجية[ ]المحددة وطنيا[ ]ذات األولوية

يكولوجي[ على الصعيد ]اإلوالترابط واألداء    ،تكاملمن أجل تعزيز ]وظائف وخدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية[ ]]ال
اإليكولوجية   الثقاقيةو]النظم  وزيادة    البيولوجية   ،[ المحلية[  والمجتمعات  األصلية  الشعوب  تديرها  النظم  مساحة  التي  مناطق 

شعوب األصلية والمجتمعات  الاإليكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية ودعم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره[، ]بمشاركة  
 .  [ ]*[ ]ومن خالل وسائل التنفيذ المناسبة[ ]*[األصلية بصورة كاملة وفعالة

 )مكرر( واألهداف األخرى ذات الصلة[  رهنًا بالفقرة ب]* 

 3الهدف 

 وال سيما[ ]على المستوى الوطني[  مستوى العالم[[ ]على  ---[ و ]---]  كافة في المائة[ من ]  30ضمان وتمكين ما ال يقل عن ]
 المناطقإيكولوجيا أو بيولوجيا، والنظم اإليكولوجية المهددة[ وغيرها من[    الهامةلتنوع البيولوجي ]، المناطق  الرئيسية لمناطق  ال]

خالل ]أنظمة[    [ من بصورة فعالةالبيولوجي ]ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية[ التي يتم حفظها ]  للتنوعذات األهمية الخاصة  
  وتجري حوكمتها [، وممثلة إيكولوجيا، ومتصلة جيدا  فعالةجيدة[ ]  وتخضع إلدارة]شبكات[ مناطق محمية ]بدرجة عالية و بالكامل[ ]

ذلك جزء كبير محمي بشكل صارم[ و  في  ]بما  عادل  ]واألقاليم  أن  بشكل  المنطقة،  القائمة على  الفعالة األخرى  الحفظ  تدابير 
[/]المناظر  -قليدية[[ ]، حيثما ينطبق ذلك،[ ]التي تحظر األنشطة الضارة بيئيا[ والمدمجة في األراضي األوسع ] ]األصلية[ ]الت

الطبيعية[ والمناظر البحرية ]والشبكات اإليكولوجية الوطنية واإلقليمية[، ]وفقا لألولويات والقدرات الوطنية،[ ]بما في ذلك الحق في 
حصول على الموارد المالية وغيرها من الموارد الالزمة للتنفيذ كافة األطراف على العلى حق أو قدرة  التنمية االقتصادية، لن تؤثر  

مع  ، يسهم في حفظ التنوع البيولوجي،[ ]تم تنفيذه إذاالفعال لإلطار بأكمله،[ ]مع ضمان أن ]االستخدام المستدام[ لهذه المناطق، 
 .إدارتها[ و]احترام[ حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةفي المحلية االعتراف بمساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات 

 :مساحة فارغة مخصصة بصورة مؤقتة
النظم اإليكولوجية األرضية   كافة[ ]34النظم اإليكولوجية  كافة[ ]بما في ذلك[  33المحيطات األراضي و ]البحار[[ المناطق ]  كافة]]
من االتفاقية[ ]النظم اإليكولوجية   2والساحلية والبحرية[ ]النظم اإليكولوجية على النحو المحدد في المادة  المياه الداخلية  الخاصة بو 

   ،[ى المائية األخر النظم اإليكولوجية البرية والبحرية و 
 مع مراعاة الفقرة باء مكرر واألهداف األخرى ذات الصلة: 

 
 تشمل جميع المناطق البحرية والبحرية والساحلية. 33
من االتفاقية[ ]النظم    2المياه الداخلية والساحلية والبحرية[ ]النظم اإليكولوجية على النحو المحدد في المادة  خاصة بالالنظم اإليكولوجية األرضية و  كافة] 34

 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي[ 11النظم اإليكولوجية[ ]الهدف  بكافة [ ]قائمة األخرى   النظم اإليكولوجية المائيةو اإليكولوجية البرية والبحرية 
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]و]بما في ذلك[ التصرف[ وفقا لـ ]إعالن    الحرة والمسبقة والمستنيرة[ ]،  اوافقته[ ]بماوموارده  اوأقاليمه  ا]بما في ذلك[ ]على أراضيه
األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان[ ]الظروف والتشريعات الوطنية ]و[ ]وكذلك[ الصكوك  

 الدولية ذات الصلة[ ]، عند االقتضاء[[.
 4الهدف 

]األنواع المهددة   تعافي وحفظ[ ]اتخاذ إجراءات عاجلة[ ]ومستدامة[ لإلدارة ]من أجل[ ]تمكين[ ]تحقيق[  ةإجراءات نشط  ]ضمان
 [ الجيني[  ]التنوع  واستعادة[  على  ]للحفاظ  ]و[  باالنقراض[،  المهددة  األنواع  سيما  وال  ]األنواع،  بين    ضمنباالنقراض[  وفيما 

البرية  كافةاألنواع[ ]]  كافة[ ]المجموعات التكيفية[ بما في ذلك من  والمستأنسة[ األنواع  [ ]المحلية[[ ]]و[ الحفاظ على إمكاناتها 
التي يسببها اإلنسان ]]المعروفة[ لألنواع المهددة،[[ و]اإلدارة    حاالت االنقراض، ]]منع[  الحفظ في الموقع وخارج الموقعخالل  

[[ الصراع بين اإلنسان والحياة البرية[ ]لتعزيز الحد من]وقف[ ]تقليل[ ]تجنب أو  الفعالة للتفاعالت بين اإلنسان والحياة البرية[ و]
 [ ]لصالح كل من البشر والحياة البرية[[. التعايش]

 لمواصلة النظر فيها:  رئيسية معالم عناصر
ئة وتقليل مخاطر انقراض [ في الما--المستنفدة بنسبة ]  المجموعات]منع انقراض األنواع المهددة المعروفة، وزيادة متوسط وفرة  

 [ الجيني.التنوع  وحمايةالمائة،  في [--اإلنسان بنسبة ] يتسبب فيهااألنواع التي 
 535الهدف 

[، التجارة واستخدام  التربية]أي[/]الحصاد[/]االستغالل[، ]]األسيرة[/]  استدامة  ]منع االستغالل المفرط من خالل ضمان[/]ضمان[
، ، ]المائية[/]] المياه العذبة[/]المياه الداخلية[ والبحرية والساحلية[ واألنواع البرية ]الحيوانية والنباتية[ ]، بما في ذلك البيضياألراض

منظمة بشكل فعال[  و ، وأجزائها ومشتقاتها[ مستدامة ]وقانونية[ ]ومأمونة لألنواع المستهدفة وغير المستهدفة[ ]واألسماك الصغيرة
التأثيرات على األنواع غير المستهدفة والنظم اإليكولوجية[ ]دون آثار ضارة على  و عها[، ]]ويمكن تتب  التقليل إلى أدنى حد من 
الحيوان والنبات[[/]و ال تنطوي على مخاطر النتشار العوامل الممرضة إلى اإلنسان  و األنواع[ ، ]ومأمونة ]]لإلنسان[، ]  مجموعات

[[، ]وتمنع القرصنة البيولوجية وغيرها من أشكال  أمنا األرضخرى[ ]ولكل الكائنات الحية على  أو الحياة البرية أو الحيوانات األ
]احترام[/]حماية[ ]الحقوق[ العرفية    معالوصول غير المشروع إلى الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والقضاء عليها[،  

  ة القائمالُنهج ]تطبيق والمجتمعات المحلية[ ]ومنع انتشار العوامل الممرضة[، ]شعوب األصلية من قبل الو[ االستخدام المستدام ]
[ لإلدارة[ ]وتهيئة الظروف الستخدام وتوفير المنافع للشعوب األصلية والمجتمعات  ةاإليكولوجي  النظم[/]نهج  ةاإليكولوجي  النظمعلى  

 الحياة البرية غير القانونية[.المحلية[ ]واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للطلب والعرض من منتجات 
  األرضية حصاد المياه العذبة البرية  لغير القانونية أو غير المستدامة أو غير اآلمنة    األشكال]القضاء على جميع    - 1البديل  

عات  المستدام من قبل الشعوب األصلية والمجتم  العرفي   واألنواع البحرية واالتجار بها واستخدامها، مع الحفاظ على االستخدام
 [ المحلية.

 
، الذي عقد في  2020لنص هو نتيجة االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  هذا ا 35

ولوجي لما بعد  االجتماع الرابع للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولم يتناول . 2022 آذار/ مارس 29إلى  14جنيف، سويسرا في الفترة من 
 هذا الهدف. 2020عام 



CBD/WG2020/REC/4/1 

Page 19 

 

 636الهدف 

جميع[ إدارة  أمكن،  وحيثما  الدوافع،  وإدارتها[/]معالجة  األولويات[  وتحديد   ،[ الغريبة   ]]ضمان[/]تحديد  األنواع  إدخال  مسارات 
[ ]بنسبة  و ]الغازية[  ]إدخالها  ]]معدل[  ]بشكل كبير[ تخفيض  ]أو[/]و[  األقل[ و[    50تحديدها وإدارتها[، ومنع،  المائة على  في 

و[ ]القضاء على[/]اإلدارة الفعالة[ أو السيطرة ]األولوية[ على األنواع   الكشف عنفي المائة على األقل[، و ]  50]بنسبة    استقرارها
دعم االبتكار واستخدام األدوات الجديدة[ ]على  و [ ]تغطية و[ آثارها ]،  تخفيف[/]الحد منقليل[ أو ] الغريبة الغازية للقضاء على ]، ت

بنسبة   ]  75األقل  المائة[،  خدمات  و في  أو  المهددة  األنواع  على  كبيرا  خطرا  تشكل  التي  ]تلك  على   النظم التركيز 
ذات  ]المواقع  و،[  غزو أكبر  إمكانات ]، وال سيما تلك التي لديها    [/]األولوية المحددة وطنيا األنواع الغريبة ]الغازية[ ةاإليكولوجي

 .األولوية ]، مثل الجزر[ ]للتنوع البيولوجي[[/]النظم اإليكولوجية[[[
، من خالل إدارة المسارات إلدخال األنواع المحلياألنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي    آثار]إلغاء أو تقليل    -1البديل  
جميع األنواع الغازية ذات األولوية، وتقليل معدل إدخال األنواع الغازية األخرى المعروفة أو المحتملة    واستقرار، ومنع إدخال  الغريبة

 [عليها.في المائة والقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو السيطرة  50بنسبة ال تقل عن 
 7الهدف 

]بما في ذلك الضوء والضوضاء[ ]بما في  ]ومخاطر التلوث[    [37]   من جميع المصادرالناجم  خفض ]انبعاثات ورواسب[ التلوث  
]وصحة اإلنسان[،    ةاإليكولوجيم  إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف النظالثقيلة األخرى[    والمعادن ذلك الزئبق  

 ]مع مراعاة اآلثار التراكمية،[
[ 

وتحسين األطر    وضعالتلوث و[ تعزيز أفضل الممارسات و   تتناولالتي    قائمةبما في ذلك عن طريق ]]تنفيذ الصكوك الدولية ال
[ إلى  المناسبة إلدارة[ ]معالجة اختالل توازن المغذيات بشكل فعال،[ ]]الحد بشكل كبير[ من المغذيات ]الزائدة[ المفقودة في البيئة

 [ أكثر كفاءة، على نحوالنصف على األقل[ ومن خالل تدوير المغذيات واستخدامها 
الب التنوع  على  الضار  أو  السلبي  ]التأثير  والمخاطر  وتقليل  ]االستخدام  ع يولوجي[  مخاطر  إجماال  ن[  الناجمة  و[  ]االستخدام 

المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات ]بمقدار النصف على األقل[ ]المفقودة في البيئة[، ]على وجه    الناجمة عن ]المبيدات الكيميائية[  
كل بلد، مع مراعاة تقييم المخاطر الخاصة    طرفعلى أنها ضارة من    حددتالخصوص مبيدات اآلفات ]عالية الخطرة[ ]التي  

بها و/أو القوائم ذات الصلة التي وضعتها المنظمات الدولية[ ]ذات المخاطر غير المدارة،[ ]الضارة بالتنوع البيولوجي[ ]بنسبة 
 [الثلثين على األقل[، ]مع مراعاة األمن الغذائي وسبل العيش

الكيميائية الضارة المفقودة في البيئة وتقليل االستخدام العام لمبيدات اآلفات بشكل مستدام ]بمقدار  الحد بشكل كبير من المواد    بديل
 والتخلص منها تدريجيا   اضرر  شدالثلثين على األقل[ وتحديد مبيدات اآلفات األ

لى األقل وتقليل جميع النفايات [ ع -- ]  بمقدارتقليل المخاطر المرتبطة بمبيدات اآلفات والمواد الكيميائية السامة األخرى    بديل
 .األخرى، بما في ذلك النفايات البالستيكية

 
، الذي عقد في  2020هذا النص هو نتيجة االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام   36

العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  االجتماع الرابع للفريق ولم يتناول . 2022 آذار/ مارس 29إلى  14جنيف، سويسرا في الفترة من 
 هذا الهدف. 2020عام 

 أشارت بعض األطراف إلى أن إدراج "الضوضاء والضوء" هو قرار ُمعلق يخص مسرد المصطلحات.   37
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لتنوع البيولوجي  ل  الوطنية  هدافاأل  استنادا إلىتقليل المخاطر المرتبطة بمبيدات اآلفات والمواد الكيميائية السامة األخرى    بديل
وعلى أساس    2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام  لعالمي لار اطإل ل  اثة وفقفي خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحد    الواردة
 الموارد 

 تصريف النفايات البالستيكية ]واإللكترونية[.[   عمليات و ]منع ]وتقليل وإزالة[ التلوث البالستيكي[ ]القضاء على
ات اآلفات االصطناعية، والتخلص  الحد من استخدام المواد الكيميائية والسمية الضارة بالتنوع البيولوجي، وال سيما مبيد  1  بديل

 .2030التدريجي من مبيدات اآلفات شديدة الخطورة بحلول عام 
شديدة الخطورة على التنوع البيولوجي، وإنهاء التلوث المواد الال سيما  و بشكل كبير،    الحد منهاتحديد المواد الكيميائية و   2  بديل

 .البالستيكي وتقليله والقضاء عليه 
] 

 8الهدف 

التقليل إلى أدنى حد من آثار تغير المناخ ]وتحمض المحيطات[ على التنوع البيولوجي ]والنظم اإليكولوجية[ ]وتعزيز قدرة النظم 
اإلنصاف ]والنهج القائمة على    استنادا إلىاإليكولوجية على الصمود[ ]عن طريق تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود[ ]

 والقدرات ذات الصلة،[ ]من خالل التخفيف والتكيف و ]تعزيز[ المرونة[ وإن كانت متباينةشتركة الحقوق[ والمسؤوليات الم
 ]تعزيز قدرة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على التكيف مع تغير المناخ[  بديل

من  والحد من مخاطر الكوارث[ ]]]ضمان[ ]المساهمة في[ ]التخفيف،[ التكيف ]، معالجة الخسائر واألضرار[ و ]زيادة[ ]المرونة[  
و]ُنُهج أخرى قائمة    [[38] الطبيعةتعزيز قدرة النظام اإليكولوجي على الصمود[ ]بما في ذلك[ من خالل ]الحلول القائمة على    خالل
حقوق    تعزيز الفوائد المشتركة للتخفيف،[ ]بما في ذلك عن طريق الحفظ واالستعادة[ ]مع حماية  من[، ]و ةاإليكولوجي  النظمعلى  

[ بما ال  2030الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]]التركيز على[ النظم اإليكولوجية عالية الكربون، ]المساهمة ]بحلول عام  
 [[للتخفيف في جهود العالمية اا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويغجي 10يقل عن 

 األخرى التي تشمل الحد من مخاطر الكوارث  الئمةوتدابير التكيف الم ةاإليكولوجي النظممن خالل النهج القائمة على  بديل
أن جميع جهود ]التخفيف[ والتكيف ]تتجنب[ ]تقلل[ اآلثار السلبية وتعزز اآلثار اإليجابية على التنوع البيولوجي وتحقق    وضمان

 .للطبيعة على العمومنتائج إيجابية 
 .و]تجنب[ ]تقليل[ اآلثار السلبية إلجراءات تغير المناخ على التنوع البيولوجي بديل
من خالل إجراءات التخفيف والتكيف    على التكيف  التنوع البيولوجي  قدرةالتقليل إلى أدنى حد من تأثير تغير المناخ وزيادة    1  بديل

 .[ةاإليكولوجي  النظماألخرى القائمة على هج النُ ]و [الحلول القائمة على الطبيعة]واالتصال من خالل 

 
 . UNEP/EA.5/Res.55  وفقا لقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة  38
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 تلبية احتياجات األشخاص من خالل االستخدام المستدام وتقاسم المنافع  -2

939الهدف 
  

]وتتسق مع القوانين الوطنية وتتجانس مع االلتزامات الدولية[، ]والنهوض [  األنواع البرية على نحو مستدام  ستخداموا  إدارة  ضمان]
لناس، وال سيما الذين  لوالبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  بإعداد منتجات قائمة على التنوع البيولوجي المستدام[، وبذلك تقديم المنافع  

]بما في ذلك من خالل استخدام ]وتشجيع[ ]المنتجات    والذين يعتمدون أكثر على التنوع البيولوجي،يعيشون في أوضاع هشة،  
والخدمات القائمة على التنوع البيولوجي المستدام[ ]بما في ذلك الصيد الترفيهي المستدام[ ]مع ضمان حماية وتشجيع[ ]صون  

 [.األصلية والمجتمعات المحليةوحماية[ سبل العيش واالستخدام المألوف المستدام من جانب الشعوب 

 1040 الهدف

 41نص العمل
المائية، ]مصايد األسماك[، والل  الخاضعة  مناطقالضمان أن ]جميع[   ]واالستخدامات اإلنتاجية   حراجةلزراعة، وتربية األحياء 

في  المساهمة في ]المدى الطويل[  و األخرى[ تدار على نحو مستدام، وال سيما من خالل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛  
ية اإليكولوج، وحفظ التنوع البيولوجي واستعادته والحفاظ على ]خدمات النظم  على الصمودهذه األنظمة    قدرة]الكفاءة واإلنتاجية[ و 

 [. اإليكولوجيةلناس، بما في ذلك خدمات النظم ل[ ]مساهمة الطبيعة الخاصة به
 42نص مرجعي إضافي

مصايد و وتربية األحياء المائية،  ]للنظم اإلنتاجية لألغذية والزراعة[ ]للزراعة[،    ]ضمان أن ]جميع[ المناطق ]الخاضعة[ ]والمالئمة[
]ونظم األغذية   تدار على نحو مستدام]األنشطة اإلنتاجية واالستخراجية[    []واالستخدامات اإلنتاجية األخرى[  حراجةاألسماك، وال

وال سيما من خالل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، ]وال سيما التنوع  ،  مع مراعاة شواغل التنوع البيولوجي[  يالتحويلة[ ]وقانون
بيق المبادئ اإليكولوجية الزراعية والممارسات المراعية للبيئة ذات الصلة[، ]ضمن جملة أمور  البيولوجي الزراعي[ ]عن طريق تط

في المائة على األقل من    25من بينها حماية الملقحات، ونظم البذور المحلية والتنوع البيولوجي للتربة وعن طريق ضمان أن  
عية للتنوع البيولوجي[ ]وإعداد خطط عمل محددة القطاعات لالستخدام  األراضي الزراعية تدار وفقا لممارسات إيكولوجية زراعية مرا 

الزراعية ونهج النظام اإليكولوجي والمبادئ البيئية وبالتعاون الوثيق مع حماة التنوع البيولوجي،   االمستدام استنادا إلى نهج اإليكولوجي
؛ مع المساهمة في ]الفعالية، و]اإلنتاجية[[ طويلة األجل  وال سيما صغار المزارعين، والنظم الغذائية للشعوب األصلية والنساء[

التوسع الزراعي المستدام من خالل االبتكار، بما في ذلك عن طريق زيادة   النظم على الصمود، ]وزيادة كبيرة في  وقدرة هذه 
للم التي تصمد  المحاصيل  الزراعية وتحفيز تطوير  المفيدة لإلنتاجية  الحيوية  التكنولوجيا  ناخ، وإزالة وإلغاء اإلعانات تطبيقات 

الزراعية المشتتة للتجارة، مع دعم إنشاء بنوك البذور في البلدان النامية[ وحفظ واستعادة التنوع البيولوجي وصون ]خدمات النظم  

 
البرية" في مسرد المصطلحات وأن يفهم منه أنه يشمل األنواع األرضية وأنواع المياه العذبة واألنواع البحرية. وطلب  طلب إضافة المصطلح "األنواع   39

 أيضا تفسير مصطلح "األوضاع الهشة" في مسرد المصطلحات.

ساس لمزيد من المداوالت حول الهدف  وافق فريق االتصال على هذا النص البديل كأ. و هذا االقتراح مجموعة صغيرة غير رسمية من األطراف  تأعد 40
األطراف والتي لم يتم تناولها، بما في ذلك    أن تدرجها  أنه ال تزال هناك بعض العناصر التي تود ا بن في تقريرهماالمشارك  الرئيسان   يقروطلب أن    10

 .  كيفية جعل الهدف أكثر قابلية للقياس 

التباعد بشأن مشاكل  أن تتم تسوية    شرط بجنيف الستخدامه كأساس لمزيد من المفاوضات  الموافق عليه في    10اتفقت األطراف على النص للهدف   41
 .المطافالفعالية واإلنتاجية في نهاية 

 وافقت األطراف أيضا على إدراج هذا النص اإلضافي الستخدامه كمرجع في المفاوضات المستأنفة. 42
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م اإليكولوجية اإليكولوجية الخاصة به[، وال سيما األماكن األكثر أهمية لتقديم مساهمة الطبيعة إلى الناس، بما في ذلك خدمات النظ
 التي تدعم تلك االستخدامات اإلنتاجية.[  

  1143 الهدف

الهواء والماء،    ، مثل تنظيماإليكولوجيةاستعادة وصيانة وتعزيز مساهمات الطبيعة للناس، بما في ذلك وظائف وخدمات النظم  
القائمة على الطبيعة و التلقيح، ]و ،  [وصحة التربة] المناخ[، وكذلك الحماية من األخطار الطبيعية والكوارث من خالل ]الحلول 

وال سيما في األماكن  ]  [األرضأمنا  ألعمال التي تتمحور حول  وا]الُنهج القائمة على الحقوق  [،اإليكولوجيةوالُنهج القائمة على النظم  
 لصالح جميع الشعوب والطبيعة.مدفوعات مقابل الخدمات البيئية[ األكثر أهمية لتوصيل هذه الخدمات[ ]من خالل ال

  1244الهدف 

المكتظة بالسكان والوصول  المناطق  المساحات الخضراء والزرقاء في المناطق الحضرية و وترابط    جودةو   كبيرة في مساحةزيادة  
التخطيط الحضري الشامل  على نحو مستدام، عن طريق تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وضمان  ومنافعها  إليها  

المحلي، والترابط   البيولوجي  التنوع  البيولوجي، وتعزيز  اإلنسان    ورفاه  ، وتحسين صحةوالسالمة اإليكولوجية  اإليكولوجيللتنوع 
 . اإليكولوجيةالحضري الشامل والمستدام وتوفير وظائف وخدمات النظم والمساهمة في التوسع والعالقة مع الطبيعة 

  1345الهدف 

، حسب االقتضاء، ]وفقا للصكوك الدولية  المستوياتجميع  تدابير فعالة قانونية وسياساتية وإدارية وتدابير بناء القدرات على    اتخاذ
]ضمان[ تيسير[  ل]  للحصول وتقاسم المنافع[ ]التي تتسق مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وال تتعارض معهما[

]بما في ذلك  ال[  ي شكل من األشكأ]زيادة كبيرة في[ التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ]ب
 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[ ]والموارد البيولوجية[ ]والمشتقات[ والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،[ 

طريق على الموارد الجينية ]لالستخدامات السليمة للبيئة[ ]، وعن    ]]بما في ذلك[ عن طريق تيسير[ ]وتسهيل[ الحصول ]المالئم[
زيادة بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني والعلمي[، ]عن طريق النقل المناسب للتكنولوجيات ذات الصلة، واحترام جميع 
 الحقوق، وعن طريق التمويل المالئم[ ]مع المساهمة في توليد موارد جديدة وإضافية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[. 

آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع تعمل بكامل طاقتها بحلول عام  إنشاء  ،  2023بحلول عام      -كررام  13  الهدف]
2025 [2030.]] 

 أدوات وحلول من أجل التنفيذ والتعميم  -3

 14الهدف 
واستراتيجيات    ،والتخطيط والعمليات اإلنمائية  ،والتشريعات  ،]الكامل[ للتنوع البيولوجي وقيمه المتعددة في السياسات  دمجضمان ال

الحد من الفقر، ]والحسابات[ وتقييمات األثر البيئي االستراتيجية، ضمن وعبر جميع مستويات الحكومة وعبر جميع القطاعات  
  ، والسياحة  ،والتمويل  ،وتربية األحياء المائية  ،ومصايد األسماك  ،والغابات  ،[، ]وبخاصة الزراعة]االقتصادية واالجتماعية واإلنتاجية

 
 " في مسرد المصطلحات.ةاإليكولوجي النظم"و"النهج القائمة على   ةطلبت األطراف إدراج مصطلحي "الحلول القائمة على الطبيع  43

" تحت  طلبت األطراف أيضا تفسير المصطلحين "المساحات الزرقاء" و"المساحات الخضراء" في مسرد المصطلحات وإدراج مفهوم "البنية التحتية الحية 44
 مفهوم "المساحات الخضراء".

للرئيسين المشاركين لفريق االتصال بمساعدة من مجموعة غير رسمية صغيرة من األطراف. ووافق فريق االتصال  أعد هذا المقترح عن طريق صديق   45
 . 13على هذا النص البديل كأساس لمزيد من المداوالت بشأن الهدف 
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والتعدين في أعماق البحار بضمانات[ ]مع تطبيق اإلجراءات الحمائية   ،والتعدين  ،والطاقة   ،والبنى التحتية  ،والتصنيع  ، والصحة
العامة والخاصة ]ذات الصلة[، والتدفقات المالية ]والنقدية[ مع غايات كما هو ضروري[ ومواءمة ]بصورة متدرجة[ جميع األنشطة  

 وأهداف هذا اإلطار ]ومع أهداف التنمية المستدامة[.

 15الهدف 
زيادة كبيرة في عدد أو نسبة[ المؤسسات التجارية والمالية ]، ال  لاتخاذ تدابير قانونية أو إدارية أو سياساتية ]لضمان أن جميع[ ] 

 :[من أجلسيما تلك[ ]التي لها تأثيرات كبيرة على التنوع البيولوجي،[ ]والشركات الكبيرة وعبر الوطنية[ ]، 
آثارها ]من خالل المتطلبات اإللزامية[ الرصد المنتظم والتقييم واإلفصاح بشكل كامل وشفاف عن ]تبعياتها و[   ( أ)

 على التنوع البيولوجي ]على امتداد عملياتها، وسالسل التوريد والقيمة والحوافظ[؛ 

 ]توفير المعلومات الالزمة للمستهلكين لتمكين الجمهور من اتخاذ خيارات استهالك مسؤولة[؛ (ب)

 الحصول وتقاسم المنافع؛[ بشأن]االمتثال واإلبالغ  (ج)

خالل   (د) من  ذلك  في  بما   ،[ المخالفات[  عن  القانونية  المسؤولية  جزاءات]تحمل  والجبر  فرض  والمسؤولية   ،
 تضارب المصالح؛[  والتطرق لحاالتالتعويضي عن الضرر 

 على الحقوق[ ]، بما في ذلك حقوق اإلنسان وحقوق أمنا األرض.[اتباع نهج قائم ] (ه)

اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي، وزيادة التأثيرات اإليجابية، وتقليل المخاطر   من أجل الحد ]بشكل كبير[ ]بمقدار النصف[ من
المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية والمؤسسات المالية، و]التحرك نحو أنماط اإلنتاج المستدامة[ ]تعزيز االقتصاد  

 إلى جنب مع اللوائح الحكومية.[  االدولية األخرى، جنبمع االتفاقية وااللتزامات يتسق ويتواءم الدائري[ ]، بما 
 16الهدف 

ضمان تشجيع وتمكين ]جميع المستهلكين[ ]الناس[ من اتخاذ خيارات ]استهالك[ ]مستدامة[ ]بما في ذلك[ من خالل ]وضع أطر  
ذات   وخيارات  معلومات  إلى  والوصول  التثقيف،  وتحسين  داعمة[،  تنظيمية  أو  وتشريعية  ]دقيقة[،  سياساتية  مراعاة  صلة  مع 

 ]الظروف الوطنية[ ]السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ]والتاريخية[
وتقليص هدر األغذية العالمي  [  إلى النصف للفرد الواحد  الستهالك[ل[ ]للنظم الغذائية[ ]للحميات الغذائيةالعالمية ] اآلثار تقليص]

]، وعند االقتضاء، القضاء على االستهالك المفرط للموارد الطبيعية   إنتاج النفايات بشكل كبير  والحد من،  للفرد الواحد إلى النصف
 بغية جعل جميع الشعوب تعيش بصورة جيدة بتناغم مع أمنا األرض[والمواد األخرى بطريقة عادلة[ ]،  

 17الهدف 
]القائمة على العلم[ في جميع البلدان ]استنادا إلى نهج وقائي[ لـ ]منع[ ]تقدير المخاطر البيئية[  القدرات وتنفيذ تدابير  إرساء وتعزيز  

ا إلدارة ]أو ضبط[ اآلثار ]السلبية[ المحتملة لـ]الكائنات الحية المعدلة ]الناجمة عن[ ]التكنولوجيا الحيوية[ ]بما في ذلك التكنولوجي
[ على التنوع البيولوجي ]و[، ]مع األخذ بعين االعتبار  ومكوناتهاومنتجاتها    الحيوية وغيرها من التقنيات الجينية الجديدة األخرى 

]تجنب أو التقليل إلى أدنى حد ممكن[ ]من خطر هذه اآلثار[  ]واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية[  المخاطر على[ صحة البشر  
]األفقي[ والرصد ]والتقيي]بما في ذلك من خالل   المسح  المخاطر وإدارتها وتنفيذ  المنافع [[متقييم  بـ ]وتشجيع[  ، ]مع االعتراف 

 ]نحو تحقيق أهداف االتفاقية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة[[.  المحتملة لـ ]تطبيق التكنولوجيا الحيوية الحديثة[
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 18الهدف 
المباشرة وغير المباشرة[  [ تحديد ]والقضاء على[ والتخلص التدريجي ]أو إصالح[ ]جميع[ ]الحوافز[ ]واإلعانات[ ]2025]بحلول عام  

]مع األخذ بعين االعتبار الظروف الوطنية االقتصادية واالجتماعية[ ]بأسلوب عادل وفعال ومنصف    ، الضارة بالتنوع البيولوجي
مليار دوالر أمريكي سنويا[، ]بدءا بأكثر اإلعانات ضررا[[، ]وعلى    500]وتناسبي[ مع الحد بصورة متدرجة منها ]بما ال يقل عن  

جه الخصوص اإلعانات الزراعية وذات الصلة بمصايد األسماك[ ]و]كما هو مالئم[ إعادة توجيه وتحديد الغرض من األنشطة و 
اإليجابية على الطبيعة، ]محليا ودوليا،[ ]وإعطاء األولوية لإلشراف الذي تقوم به الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،[[ و]ضمان  

جابية أو حيادية بالنسبة للتنوع البيولوجي وضمان توسيع نطاق الحوافز اإليجابية[، بما يتسق ويتناغم أن تكون جميع الحوافز إما إي
 مع االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية األخرى ذات الصلة. 

 1-19الهدف 

الموارد المالية المتاحة من جميع المصادر، [ في مستوى  بصورة متدرجةكبيرة[ ]ال]الزيادة  من االتفاقية،[    20  ]بما يتسق مع المادة
[ المالية[  ]التدفقات  ]مواءمة  العامة والخاصة،  البيولوجيالطار  اإل[ مع  مواءمتها]المحلية والدولية،[  للتنوع  بعد عام    عالمي  لما 

لما بعد   نوع البيولوجيعالمي للتالطار  اإلونحو اقتصادات إيجابية للطبيعة،[ ]لتنفيذ جميع األطراف لالتفاقية من خالل    2020
والبناء على خطط تمويل التنوع البيولوجي الوطنية .[ ]لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،  2020عام  

، مليار دوالر أمريكي  700[ ]ما ال يقل عن]سد فجوة التمويل العالمية البالغة[ ]الوصول إلى[ ]  من خالل[[ ]أو األدوات المماثلة
من مليار دوالر    200مليار دوالر أمريكي في اإلعانات الضارة وإجراءات الحفظ التي تصل إلى   500بما في ذلك تخفيض قدره  

مليار دوالر من   200[ ]2030في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام    1من خالل زيادة    المتحدة  الوالياتدوالرات  
التي تتوفر في    [ ]بما في ذلك الموارد المالية الجديدة واإلضافية والمبتكرة والفعالة ]،كل سنةا[  دوالرات الواليات المتحدة ]سنوي

 عن طريق:[ الوقت المحدد والتي يسهل الوصول إليها
التي تتوفر في الوقت  فعالة  البتكارية و االضافية و اإلجديدة و الضافية[ ]اإلجديدة و ال[ ]بصورة متدرجة]الزيادة   ( أ)

حشدها وتقديمها من[   [يتم]  ]]يتعينالتي  ]التدفقات المالية[ الدولية ]الموارد المالية العامة  في  [  يسهل الوصول إليهاالمحدد والتي  
القدرة على القيام بذلك واألدوات والمؤسسات القائمة، بما في ذلك المؤسسات تتمتع بالبلدان المتقدمة[ ]البلدان التي  من  ]األطراف  

[ ]التدفقات المالية[ إلى البلدان النامية ضعيفةومصارف التنمية المتعددة األطراف لتلبية احتياجات البلدان النامية ال المالية الدولية  
دعم لتقديم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ضوء قدراتها[ ]وجميع الشعوب األصلية  هي بحاجة إلى  ]التي  

اء والشباب[ ]من خالل طرائق الوصول المباشر[ ]بما في ذلك الموارد المالية لألعمال التي تتمحور والمجتمعات المحلية[ ]والنس
[ مليار دوالر من دوالرات الواليات  --[ ما ال يقل عن ]]من خالل[ ]إلى  [ ]الوصولوتجنب االحتساب المزدوج[ ]46األرضأمنا  حول  

قل  يال  للمصادر المالية لمالواليات المتحدة في السنة ]بنسبة مئوية متزايدة[[ دوالر من دوالرات ا  مليارات 10المتحدة في السنة[ ]
، لتلبية احتياجات البلدان  2050-2030للفترة    تنقيحه، وهو مبلغ يتعين  2030مليار دوالر أمريكي سنويا حتى عام    100عن  

ف بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة،[ ]للتنفيذ  ]في شكل منح دولية ]للبلدان النامية[[، ] االعترا  2030النامية[ بحلول عام  
من االتفاقية. إن    20، بما يتماشى مع المادة  2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام  العالمي ل  طاراإلالفعال ]لالتفاقية من خالل[  

د المشتركة وأوجه التآزر مع[ اتفاق هذه التعبئة المالية وتوفيرها ]منفصلة ومتميزة عن تلك الموجودة في[ ]تتماشى مع[ ]تعظم الفوائ

 
تنفيذ اإلجراءات  ب   يسمح وقائم على الحقوق  اإلدراج في مسرد المصطلحات: األعمال التي تتمحور حول أمنا األرض: نهج يركز على المسائل اإليكولوجية   46

الحية ومجتمعاتها وضمان عدم   إضفاء  الرامية نحو الوصول إلى عالقات منسجمة ومتكاملة بين الشعوب والطبيعة، وتعزيز استمرارية جميع الكائنات 
 الطابع السلعي للوظائف البيئية ألمنا األرض.
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]والتدفقات   ةاإلنمائية الرسمي  ]مساعدتها[باريس المبرم في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فضال عن  
 المالية الدولية األخرى[؛[

مقابل خدمات النظام   زيادة التمويل الخاص ]واالستراتيجيات لجمع موارد جديدة وإضافية، بما في ذلك الدفع (ب)
في المائة من    1على سبيل المثال،    - اإليكولوجي، والصناديق العالمية لتأثير التنوع البيولوجي والنهج القائمة على المستهلك  

 ختلط[؛ تجارة التجزئة وزيادة تعبئة الموارد المحلية[ ]بما في ذلك تطوير موارد جديدة وأدوات مالية مبتكرة وكذلك الترويج للتمويل الم

الموارد المحلية ]، بما في ذلك[ ]من خالل إدراج التنوع البيولوجي في    لحشدمضاعفة[  ال[ ]المتدرجة]الزيادة   (ج)
األولويات الوطنية،[ ]من خالل تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات والمؤسسات وتعزيز استخدام الحوافز االقتصادية اإليجابية 

عوة بنوك التنمية المحلية إلى زيادة تمويلها[ ]بما  التي تحفز المخططات المبتكرة مثل الدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي ود
في ذلك من خالل معالجة الديون السيادية بطرق عادلة ومنصفة[ ]النظر في الحيز المالي ومستويات الدين السيادي[ ]من خالل  

 [ ]، و 2030إعداد خطط تمويل التنوع البيولوجي الوطنية أو األدوات المماثلة[ ]بحلول عام 

، إنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي يعمل بكامل  2023نشاء أداة تمويل دولية جديدة،[ ]بحلول عام  إ])د(      
، ليكون بمثابة آلية مخصصة لتوفير الموارد المالية لألطراف من البلدان النامية على النحو المحدد في  2025طاقته بحلول عام 

 ة العالمية؛[تفاقية، يكملها مرفق البيئاالمن  21و 20المادتين 
مع األخذ  البناء على تمويل المناخ[ مع تعزيز فعالية ]وكفاءة وشفافية[ استخدام الموارد و ]تطوير وتنفيذ[ ](      ه])

 مماثلة[؛[ أدوات [ الخطط الوطنية لتمويل التنوع البيولوجي أو ]بعين االعتبار

هج القائمة على النظام اإليكولوجي[ ائمة على الطبيعة والنُ [ مثل ]الحلول القاودولي  االمبتكرة ]محلي  الخططتحفيز  (      و])
آليات تقاسم  و الكربون،  وأرصدةتعويضات التنوع البيولوجي، و [ ]، السندات الخضراء، ةالدفع مقابل الخدمات ]البيئية[ ]اإليكولوجي

 .[[ بالتزام لصون الطبيعةاستبدال الديون و عن الموارد الجينية،    الرقميمعلومات التسلسل المنافع في سياق 
 2-19الهدف 

التقني  والتعاون  إليها،  والوصول  االبتكارات  لتطوير  والترويج  ونقلها،  التكنولوجيا  إلى  والوصول  وتنميتها،  القدرات  بناء  تعزيز 
والتعاون الثالثي، لتلبية والعلمي، بما في ذلك من خالل التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، 

احتياجات التنفيذ الفعال، وبخاصة في البلدان النامية وتعزيز التنمية المشتركة للتكنولوجيا، وبرامج البحوث العلمية المشتركة لحفظ  
داف التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة وتعزيز قدرات البحث العلمي، وقدرات الرصد بما يتفق مع طموح غايات وأه

 اإلطار.
 20الهدف 

ضمان أن تكون ]أفضل[ المعلومات والمعارف ]والبيانات[ ]المتاحة[ ]عالية الجودة[، بما في ذلك المعارف واالبتكارات التقليدية 
كها،[ ]و[ممارسات ]وتكنولوجيات[ الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع ]موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، أو موافقتها وإشرا

]في ظل شروط متفق عليها بين الطرفين وشريطة خضوعها للتشريعات الوطنية[ ]متاحة ويمكن الوصول إليها لصناع القرار،  
والممارسين، وجمهور العامة لتوجيه[ ]المساهمة في[ اتخاذ القرارات، والحوكمة الفعالة ]والمنصفة[، واإلدارة المتكاملة والتشاركية  

 تعزيز االتصاالت، وزيادة الوعي، والتثقيف، والرصد، والبحوث وإدارة المعارف. للتنوع البيولوجي، و 
 21الهدف 



CBD/WG2020/REC/4/1 

Page 26 

 

 

ضمان تمثيل ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الكاملة والمنصفة والشاملة والفعالة والتي تتسم باالستجابة للشؤون  
المعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، مع احترام ]واالعتراف بـ[ ثقافاتها الجنسانية في صنع القرارات والوصول إلى ]العدالة و[  

وحقوقها على أراضيها وأقاليمها ]و[ مواردها، ومعارفها التقليدية، ]بما في ذلك كما هو منصوص عليه[ ]مع العمل بما يتفق مع[  
لقانون الدولي لحقوق اإلنسان[ ]بما يتفق مع التشريعات ]بما يتماشى مع[ ]إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية[ ]وا

الوطنية واألدوات الدولية[ عالوة على مشاركة النساء ]و[الفتيات، واألطفال والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة ]وضمان ]الوصول  
يز مشاركة جميع أصحاب المصلحة  إلى العدالة[ ]و[ ]وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية ووصولهم إلى العدالة[[ ]مع تعز 

 المعنيين[. 

 22الهدف 
عام  22الهدف   بحلول  ذوي  2030:  من  ]واألشخاص  تنوعهم[  أشكال  بجميع  الشباب  ]وجميع  والفتيات  النساء  تمتع  ضمان   ،

عن حفظ التنوع  الهويات الجنسية المتنوعة[ ]والشباب[، بما في ذلك أولئك من ذوي اإلعاقة، ]بالوصول العادل والمنافع الناجمة  
البيولوجي واستخدامه المستدام[ عالوة على تمثيلهم ومشاركتهم المستنيرة والفعالة في جميع مستويات صناعة السياسات، وتنفيذها 
 وصناعة القرارات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من خالل تعميم الشؤون الجنسانية عبر جميع أهداف وغايات التنوع البيولوجي. 

تمكين التنفيذ المستجيب للشؤون الجنسانية[ ]ضمان المساواة بين الجنسين[ في تنفيذ اإلطار من خالل ضمان  ]:  22الهدف    بديل
تفاقية ]بما في ذلك من خالل االعتراف  الحصول النساء والفتيات على الفرص والقدرات المتساوية للمساهمة في األهداف الثالثة ل

هن المستنيرة ذات المغزى في تساوي إلى األراضي والموارد الطبيعية للنساء والفتيات ومشارك بالحقوق المتساوية والوصول المت 
  ،صناعة السياسات والقرارت[ ]عالوة على مشاركتهن الكاملة والمنصفة ذات المعنى وقيادتهن على جميع مستويات اإلجراءات

 جي[.والمشاركة وصناعة السياسات والقرارات ذات الصلة بالتنوع البيولو 

 آلية التنفيذ والدعم  –القسم حاء 
 أثناء جلسة فريق االتصال  بشأنهمالحظة: يستند هذا النص إلى القراءة األولى ولكن لم يتم التفاوض 

التنوع لمن خالل آليات واستراتيجيات    وأهدافه   غاياتهسيتم تيسير وتعزيز تنفيذ اإلطار وتحقيق   - 29] لدعم بموجب اتفاقية 
 وبناء القدرات، الموارد،    حشد  وتسريعتعزيز  من أجل  ، بما في ذلك اآللية المالية، واالستراتيجيات والخطط  وبروتوكوليهاالبيولوجي  

التنوع البيولوجي وإدارة المعرفة والتنفيذ المستجيب للمنظور الجنساني وتعميم    ،والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا  والتنمية،
يجري   التي  ذات صلة في إطار االتفاقيات والعمليات الدولية األخرى   آليات، وكذلك من خالل  وعبرها  السياسات والقطاعات  ضمن

لتنوع البيولوجي. وسيدعم التنفيذ أيضا إنشاء  ل  الوطنية واإلقليمية  عملالمنسقة، ومن خالل خطط    عملفي إطار برامج    تجميعها
آلية عالمية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية و إضافية في شكل صندوق عالمي للتنوع البيولوجي؛  آلية مالية  

  عالمي  ، بما في ذلك مركزوتيسيره  آلية مؤسسية لتعزيز التعاون التقني والعلميو ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية؛  
آلية مؤسسية الستمرارية برنامج العمل بشأن المادة  و دعم التعاون التقني والعلمي سيعمل مع شبكة من مراكز الدعم اإلقليمية؛  ل

 .تبادل التثقيف والمعرفة بين األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين لتيسير)ي( واألحكام ذات الصلة؛ وآلية 8
من أجل  تدفق الموارد حسن توقيت وكفاية و  ،لضمان إمكانية التنبؤ اضروري االمصادر أمر   كافةالموارد من  حشد يعتبر - 30

اإلطار. وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري إعادة توجيه الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي إلى األنشطة   وأهداف  غاياتتحقيق  
توليد موارد جديدة من جميع و التنوع البيولوجي؛    مواءمة جميع التدفقات المالية العامة والخاصة مع أهدافو اإليجابية للطبيعة؛  

المالية   الخاصة والعامة، والمحلية والدولية، بما في ذلك اآلليات  البيولوجي؛    االبتكاريةالمصادر،  التنوع  تعزيز و مع ضمانات 
مماثلة، بما يتماشى مع اإلطار. ومن    أدواتتمويل التنوع البيولوجي أو  ل  وطنية  فعالية وكفاءة استخدام الموارد؛ وتطوير خطط

 .وعبرها جميع السياسات والقطاعات ضمنالضروري أيضا تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
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رئيسية ال  التنفيذ  وسائلمن  ا  بناء القدرات وتنميتها، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة أيض  ُيعد   - 31
من أجل تحقيق اإلطار. والبلدان مدعوة إلى تفعيل هذه الوسائل من خالل تطوير بناء القدرات الوطنية وخطط التنمية على أساس  

ت  االحتياجات المحددة لتنفيذ ورصد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو دمج هذه الخطط في االستراتيجيا
تمويل التنوع الوطنية لخطط  الدمج احتياجات التمويل لتنفيذ هذه الخطط في  و ؛  الخاصة بها  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

البيولوجي أو األدوات المماثلة؛ وتحديد وتوضيح االحتياجات وكذلك فرص التعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة  
 .بما يتماشى مع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات وتنميتها، ومكونه الخاص بإدارة المعرفة لتنفيذ اإلطار،

وسيستند تنفيذ اإلطار إلى إحساس عاجل ومتجدد بالتعاون والتضامن الدوليين، تمشيا مع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة  - 32
  ،متعددة األطراف ذات الصلة ال األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات  والتنمية. وسيتم دعمه من خالل تنفيذ االتفاقيات  

يتم تشجيع األطراف  و .  وأهدافه  غايات اإلطار سيؤدي ذلك إلى تعزيز الفعالية والكفاءة في تحقيق  و والمنظمات والمبادرات الدولية.  
والشراكات االستراتيجية الالزمة لتسريع تنفيذ اإلطار بعد اعتماده من    االبتكاريةوأصحاب المصلحة المعنيين على وضع الحلول  

 .وأهدافه غاياتهأجل ضمان تحقيق الطموح في 
 المناسب.[سيتم تحديث جميع آليات الدعم للتنفيذ ومواءمتها مع اإلطار في الوقت  - 33

 الشروط التمكينية -طاء لقسم ا
ورقة  ألغراض ال  من اإلطار. وقد ُحذف من النسخة األصلية  1  المشروعفي    الوارد   هنا هو نفسه النص  الوارد  النص  مالحظة:

 الذي جرى تكليفالعمل اإلضافي  ب  مرهونة  المحتوياتو بين قوسين.    على أن يتم وضعه  تهغير الرسمية لكن األطراف طلبت إعاد
المشاركيالرئيس عام  ين  بعد  لما  البيولوجي  للتنوع  العالمي  باإلطار  المعني  العامل  للفريق  القسم  بأدائه    2020ن  مكرر  البشأن 

 .والعناصر ذات الصلة
اق السياسات وفعاليتها، يتطلب تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي حوكمة متكاملة وُنُهج حكومية شاملة لضمان اتس - 34]

 .واإلرادة السياسية واالعتراف على أعلى مستويات الحكومة
ك الجهات الفاعلة خارج الحكومات الوطنية، بما في ذلك اشر قوم بإسيتطلب نهجا تشاركيا وشامال للمجتمع بأسره يوهو  - 35

  ، والمنظمات الحكومية الدولية 47، خالل إعالن إدنبرة(الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى )بما في ذلك من  
الحكومية غير  المحلية  ،والمنظمات  والسلطات  األصلية  ومجموعات و   ،والشعوب  النسائية،  والمجموعات  المحلية،  المجتمعات 

ممثلي القطاعات ذات  ، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدينية، و يالمالالمجتمع  الشباب، ومجتمع األعمال و 
 .الصلة أو المعتمدة على التنوع البيولوجي، والمواطنين عموما، وأصحاب المصلحة اآلخرين

الدولية   - 36 الصلة والعمليات  ذات  المتعددة األطراف  البيئية  االتفاقات  بالتكامل مع  للجميع  الكفاءة والفعالية  سيتم تعزيز 
 .لتعاون لاألخرى ذات الصلة، على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، بما في ذلك من خالل تعزيز أو إنشاء آليات 

لى ضمان قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والحد من  عالوة على ذلك، سيعتمد النجاح ع - 37
هج القائمة على الحقوق، ومعالجة النطاق الكامل للدوافع  أوجه عدم المساواة، وزيادة فرص الحصول على التعليم، واستخدام النُ 

حدده   الذي  النحو  على  البيولوجي،  التنوع  لفقدان  المباشرة  الغير  العالميتقرير  النظم  ال  بشأن  تقييم  وخدمات  البيولوجي  تنوع 

 
47 CBD/SBI/3/INF/25 . 
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بما   48،ةالصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي  اإليكولوجية
اإلطار، مثل الديموغرافيا والصراع واألوبئة، بما في ذلك في    وأهداف  غاياتفي ذلك تلك التي لم يتم تناولها بشكل مباشر في  

 [ .2030المستدامة لعام  التنمية خطةسياق 
 49المسؤولية والشفافية -ياء القسم 

إلجراءات والدعم[ ]من جميع األطراف ]تمشيا مع التزامات  لوالشفافية ]يتطلب التنفيذ ]الناجح[ لإلطار ]تعزيز[ المسؤولية  ] - 38
من االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية والشفافية في الدعم المقدم لألطراف    20جميع األطراف بموجب االتفاقية و[ تمشيا مع المادة  

[ ]على النحو اودوري  امتزامن  انظام   تشك لواالستعراض ]  واإلبالغ  ،والرصد  ،النامية[، والتي[ ستدعم بآليات ]فعالة[ ]معززة[ للتخطيط
توفر اآلليات المرونة في تنفيذ اإلطار للبلدان النامية األطراف وفقا لظروفها الوطنية، بما في ذلك  س[ ]--/15المبين في المقرر  

العناصر التالية:[ ]سيتم دعم    ل ذلكويشمتقدم نظرة عامة كاملة عن الدعم اإلجمالي المقدم[.  سشفافية الدعم المقدم والمتلقى، و 
. --/15في المقرر  الوارد وصفهواإلبالغ واالستعراض على النحو   ،والرصد ،التنفيذ الناجح لإلطار بآليات معززة فعالة للتخطيط

 [ ية:العناصر التال ويشمل ذلك
رئيسية للتنفيذ، ]حسب االقتضاء،[ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة    ض[ا]استعر  )أ( 

[ ]وفقا لتوفير الموارد المالية ووسائل التنفيذ[ ]تمشيا مع الظروف الوطنية ]والقدرات[[ ]بما في وتحديثها[ ]ورفع مستواها[ ]وتنقيحها]
ي ذلك األهداف الوطنية[  ]بما ف  2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام  ل  العالمي  طاراإلذلك مواءمة أهدافها الوطنية[ ]]لتتماشى[ مع  

موحد ]وتوليفها[[ ]]في أقرب وقت ممكن ولكن[ في موعد ال    شكلثم[ اإلبالغ عنها ]في  ومن  بالمؤشرات الرئيسية[[ ]  باالسترشاد]
[ ]مؤتمر األطراف السادس عشر[ ]بهدف المساهمة في الجهود العالمية الجماعية  بحلول[ ]من أجل يتجاوز[ ]في الوقت المناسب

[ ]واألهداف الوطنية ]بما في ذلك األهداف الوطنية التي تعكس المساهمات في كل من الغايات واألهداف  العالمية  األهداف  قلتحقي
[ ]تحديد المؤشرات  عند اإلمكانالعالمية[ ]المتوافقة مع[ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ]، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية  

بصورة [ ]كجزء من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو  اإلبالغ عنها[ ]إيصالهاالتي سيتم استخدامها[ و]
 موحد[؛ شكلو[ في  السادس عشر  عنها في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر األطراف منفصلة

تنفيذها لالتفاقية، وعن التقدم المحرز في  ألطراف عن  إلبالغ االتقارير الوطنية ]كأداة إبالغ رئيسية ]تقديم   )ب(
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ومساهمتها في الغايات واألهداف العالمية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي[  

ر الرصد[ المعتمد في  [، ]]بما في ذلك[ ]استخدام[ المؤشرات الرئيسية ]الواردة في إطا2029و  2025]بموجب االتفاقية[[، في ]
االحتساب  ]والمعلومات عن الدعم المقدم ]و/أو المتلقى[ بما في ذلك تتبع االلتزامات والمسؤوليات المالية وتجنب    --/15المقرر  
]واستكمالهالمزدوج مكون  ا[  اإلبالغ مؤشرات  و   اتبمؤشرات  أدوات  ]واستخدام  أخرى[  مؤشرات  إلى  ]باإلضافة  ووطنية[  تكميلية 
 [؛ل أداة اإلبالغ عن البياناتية، عند اإلمكان، مثالمعيار 

 
تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي    :( 2019للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )   المنبر الحكومي الدولي  48

والسياسات في  وهـ.ت. إنغو )المحررون(. أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم  ،  إ. س. برونديزيو، وج. سيتيل، وس. دياز  . وخدمات النظم اإليكولوجية 
 . https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 صفحة.  1148 ، بون.ة اإليكولوجي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم

 العالقات والتوقيت. ويمكن أن ُيظهر ذلك إلى هذا القسم بمجرد االتفاق على العناصر.  استعراضيمكن إضافة مخطط حول آلية   49
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عمليات استعراض النظراء الطوعية المتاحة لجميع األطراف من أجل تيسير تبادل الدروس المستفادة وأفضل   )ج(
ز التنفيذ  الممارسات، والتحديات والحلول ]في العمل والدعم[، بما في ذلك فيما يتعلق بوسائل التنفيذ ]والرصد واإلبالغ[ ]وتعزي

 50[؛الوقتبمرور 
مع ]االستراتيجيات   بما يتماشىمن[ الجهات الفاعلة من غير الدول ]  المقدمة  ]االلتزامات الطوعية  [تشجيع] )د(

التعاون مع ]وتكملة الجهود التي تبذلها[    من أجل وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و/أو[ المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي[  
لتنوع وخطط العمل الوطنية ل   [ المتوافقة مع ]االستراتيجيات ا]وأعماله  ااألطراف ]والمساهمة ]في تنفيذ اإلطار[ من خالل التزاماته

  من أجل شرم الشيخ إلى كونمينغ    خطة عمل  إيصالها من خالل  يتمو/أو[ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي[ ]والتي    البيولوجي
 [؛ والناس لطبيعةا

]تحليل عالمي ]للطموح[ الجماعي ]تجميع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بما   إجراء )ه(
في ذلك األهداف الوطنية القائمة على األهداف والغايات العالمية[ ]على أساس العمل والدعم[ ]على أساس االستراتيجيات وخطط 

[ مؤتمر األطراف الثامن عشر[ و[  السادس عشر  مؤتمر األطراف  بحلول]العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألهداف الوطنية[  
اإلطار العالمي  ]التقييم الدوري[ العالمي ]التقييم[/]إجراء[ االستعراض ]االستعراضات[ ]الجماعي[ ]التقدم المحرز في[ تنفيذإتاحة 

االحتياجات من القدرات والموارد  و ]من جميع المصادر[ ] بما في ذلك ]توفير[ وسائل التنفيذ ]المحلية والدولية[    ]،للتنوع البيولوجي
األطراف،   يعقده  فضال عن تتبع المسؤوليات ذات الصلة بالتمويل لألطراف من البلدان المتقدمة[[ ]للنظر فيها في كل مؤتمر

اض المدة[ ومؤتمر  استعر   -]منتصف الدورة[    السابع عشر  [ ]ستجرى في مؤتمر األطرافالسابع عشر  األطراف  مؤتمرابتداء من  
األطراف التاسع عشر ]االستعراض النهائي[[ ]على أساس تحليل ]تجميعي[ ]شامل[ للمعلومات من ]االستراتيجيات وخطط العمل 

ر صادالوطنية للتنوع البيولوجي،[ التقارير الوطنية ]والمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المقدمة من الهيئات الفرعية لالتفاقية[ ]وم
الصلة، ] البيولوجيمثل  المعلومات األخرى ذات  للتنوع  الوطنية  العمل  ]بما في ذلك[ من  االستراتيجيات وخطط  والمساهمات[ 

أحدث ضوء  ]وفي  الدول  غير  الفاعلة من  الجهات  البيولوجي،[  بالتنوع  المتعلقة  ]التقارير   إطار] ]االتفاقيات  ونواتج[  مفاهيمي 
المنبر الحكومي الدولي  الصادرة عن    لة األخرى ذات الصلة المستندة إلى أنظمة المعرفة المختلفةوأفضل العلوم المتاحة[ ]واألد

 51[[[[؛للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
مؤتمر األطراف السادس عشر ومؤتمر األطراف الثامن عشر[ و[    يجريه]]تحليل عالمي للطموح الجماعي ] . بديل )ه(

[ عالمي  لتنفيذ    يجريه ]تقييم[/استعراض  عشر[  التاسع  األطراف  ومؤتمر  عشر  السابع  األطراف  للتنوع   اإلطارمؤتمر  العالمي 
 [البيولوجي؛

على أساس التقارير الوطنية والمشورة   البيولوجياإلطار العالمي للتنوع  . ]استعراض التقدم المحرز في تنفيذ  2  بديل  )ه(
 العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تقدمها الهيئات الفرعية لالتفاقية، بما يتماشى مع أحكام االتفاقية؛[ 

[  يجري ]]استجابة للتقييم العالمي المذكور أعاله، يتم تشجيع األطراف على االستعراض الدوري[ ]]ينبغي[ ] .مكرر  )ه(
على[ استعراض ]استراتيجياتهم وخططهم الوطنية للتنوع البيولوجي[ و[ ]تحديث[    األطراف  وز، على أساس طوعي،[ ]تشجيع]يج

]حسب الحاجة للمساهمة في تحقيق الغايات واألهداف العالمية[    تدريجيا  الوطنية و]/أو[[ ]طموح[ التنفيذ ]المحلي[  م]زيادة[ ]أهدافه
 [البيولوجي[، حسب االقتضاء؛ ]بعد التقييم العالمي للتنوع

 
الخطوات التالية فيما يتعلق باعتماد طريقة عمل منتدى مفتوح العضوية للهيئة الفرعية للتنفيذ الستعراض كل بلد على حدة في    تحديده سيتم  الحظ أن  50

 .ه الوثيقةهذه الحاشية من اإلصدار التالي من هذ  وسُتحذف . --/ 15المقرر 
  هحذف هذه الحاشية من اإلصدار التالي من هذ تُ سو .  --/ 15الفقرة في المقرر  الخطوات التالية من حيث البنود الواردة في هذه    ه سيتم تحديدالحظ أن 51

  .الوثيقة
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. ]نظر األطراف في الحاجة إلى االستجابة بطريقة مناسبة ومتناسبة لنتيجة استعراض منتصف المدة بديل  مكرر  )ه(
 [بشأن التنفيذ؛
التقدم )و( األطراف  لمؤتمر  اجتماع  كل  للتنوع   ويحدد]  المحرز  يستعرض  العالمي  اإلطار  تنفيذ  في  الثغرات[ 

]، ]بما في ذلك تحديد الثغرات في[ ]وتوفير[ الوسائل ]المحلية والدولية[ للتنفيذ ]من جميع المصادر[،    2020البيولوجي لما بعد عام  
 .جراءات حسب الضرورةالقدرات واالحتياجات التكنولوجية،[[ وتقديم توصية التخاذ مزيد من اإلو ]وكذلك الموارد، ]العقبات[ 

واإلبالغ  والرصد،  ،ا بآليات فعالة للتخطيطمسيتم دعمهاللتين    . يتطلب التنفيذ الناجح لإلطار المسؤولية والشفافيةبديل 38-]
 :يتضمن ذلك العناصر التالية و لتشكيل نظام متزامن ودوري.  واالستعراض
مع اإلطار العالمي   وتتم مواءمتهارئيسية للتنفيذ،  البيولوجي كأداة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  )أ( 

[  السادس عشر في الوقت المناسب لـ ]مؤتمر األطراف  واإلبالغ عنهاواستعراضها وتحديثها  2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ُتشجع األطراف على استعراض أهدافها الوطنية وتنفيذها على الصعيد  و .  --/15ر  في شكل موحد على النحو المبين في المقر 

 المحلي وزيادة هذه األهداف تدريجيا، حسب االقتضاء؛
،  -/15[، بما في ذلك المؤشرات الرئيسية المعتمدة في المقرر  2029و  2025التقارير الوطنية المقدمة في ] )ب(

 فضال عن المؤشرات األخرى؛
ومحترم للدروس الجماعية المستفادة وأفضل الممارسات والتحديات والحلول من    ،وغير عقابي  ،تبادل تيسيري  )ج(

الستعراض كل بلد على حدة مع تجنب إلقاء عبء ال داعي له على    العضوية   خالل استعراض األقران الطوعي والمنتدى المفتوح
 األطراف؛

مع   المتوائمةالتعاون مع األطراف والمساهمة من خالل التزاماتها    تشجيع الجهات الفاعلة من غير الدول على )د(
 ؛ العالمي للتنوع البيولوجيطار اإل

 ومؤتمر األطراف السادس عشر    مؤتمر األطراف  بحلول التحليل العالمي للطموح الجماعي الذي يتعين إجراؤه ] )ه(
 مؤتمر األطرافالعالمي للتنوع البيولوجي ]ُيجرى في    اإلطار  لتقدم المحرز في تنفيذ ل  العالمي  ستعراض االالثامن عشر[ والتقييم/

من االستراتيجيات وخطط العمل   المستمدة  [ على أساس إجمالي تحليل المعلوماتعشر  التاسع  ومؤتمر األطرافعشر    السابع
غير  من والتقارير الوطنية ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك من الجهات الفاعلة    ،الوطنية للتنوع البيولوجي

 ؛ الدول
يستعرض كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي   )و(
 [.يذ، والتوصية باتخاذ مزيد من اإلجراءات حسب الضرورة، بما في ذلك تحديد الثغرات في وسائل التنف2020لما بعد عام 

آلية التنفيذ بطريقة تيسيرية وغير تدخلية وغير عقابية، مع احترام السيادة الوطنية، وتجنب إلقاء عبء ال  تطبيقسيتم [ 39-
البلدان المتقدمة والبلدان النامية نظر في المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بين األطراف من  تسو داعي له على األطراف. ]

 [[ .وفر المرونة لألطراف من البلدان النامية التي يتعين أن تقررها بنفسهاستو 
 قرطاجنة تتماشى هذه اآلليات، حسب االقتضاء، مع عمليات التخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض بموجب بروتوكولي   - 40

األخرى   واالتفاقيات  لعام  الوناغويا،  المستدامة  التنمية  وخطة  الصلة،  ذات  األطراف  خطة  2030متعددة  عن  فضال  عمل  ، 
 .الجنسانية االعتبارات
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يتألف من مجموعة من المؤشرات الرئيسية، و وقابل للتكيف،    اإلبالغ عنهسهل  يطار رصد عملي  ستستخدم هذه اآلليات إ - 41
التي يمكن استخدامها لتتبع التقدم الوطني والعالمي  و التكميلية وغيرها من المؤشرات،  المؤشرات  و   المكونات فضال عن مؤشرات  

 .2020العالمية لما بعد عام  الغايات واألهداف تحقيق نحوالمحرز 
المسؤولية والشفافية    ألغراض  لياتاآل  هذه  الموارد لألطراف لتمكينها من تنفيذو القدرات والتكنولوجيا  دعم  سيتم توفير   - 42

فافية  من االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية والش  20[ ]من جميع األطراف تمشيا مع المادة  مكررعلى أساس المبادئ الواردة في ]باء  
 في الدعم المقدم لألطراف النامية[.

والتوعية واالستيعاب ،والتثقيف ،االتصال – كافالقسم   
 أثناء جلسات فريق االتصال بشأنهمالحظة: يستند هذا النص إلى القراءة األولى ولكن لم يتم التفاوض 

والتثقيف والتوعية بشأن التنوع البيولوجي واستيعاب جميع الجهات الفاعلة لهذا اإلطار ضروري   ،تعزيز االتصالإن  ] - 34
لتحقيق التنفيذ الفعال وتغيير السلوك، ودعم أنماط الحياة المستدامة وإضفاء الطابع المؤسسي على قيم التنوع البيولوجي، بما في  

 :من خالل ذلك 
ة والقيم المتنوعة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما يظم المعرفنلزيادة الوعي والفهم والتقدير ل )أ( 

هج والرؤى الكونية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع ضمان حقها في تقرير والنُ المرتبطة بها،  في ذلك المعارف التقليدية  
 اهمة التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة؛، وكذلك مسالحرة والمسبقة والمستنيرة اموافقتهالمصير، بما في ذلك 

زيادة الوعي بأهمية االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام   )ب(
 جهود القضاء على الفقر واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة؛صالح الموارد الجينية ل

جميع الجهات الفاعلة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ اإلطار، مع تمكين مشاركتها النشطة   إذكاء وعي )ج(
 ؛ أهدافهو  غاياتهفي تنفيذ ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق 

ومستوى التعقيد والمحتوى المواضيعي مع مجموعات محددة من الجهات الفاعلة،    ،تكييف اللغة المستخدمة )د(
 مواد يمكن ترجمتها إلى لغات الشعوب األصلية؛  إعداد ق بما في ذلك عن طري

تعزيز أو تطوير المنتديات والشراكات وجداول األعمال، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني   )ه(
التكيفي وال المستفادة والخبرات والسماح بالتعلم  النجاحات والدروس  المعلومات بشأن  لتبادل  التعليمية،  مشاركة في  والمؤسسات 

 التنوع البيولوجي؛ لصالحالعمل 
،  الرسميةير  النظامية وغرسمية وغير  التعليمية  البرامج  الالتحويلي بشأن التنوع البيولوجي في    التثقيفدمج   )و(

 مع الطبيعة؛ انسجامفي  الحياةوتعزيز القيم والسلوكيات التي تتفق مع 
للعلم )ز( الحاسم  بالدور  الوعي  التنوع   ،إذكاء  لرصد  والتقنية  العلمية  القدرات  تعزيز  في  واالبتكار  والتكنولوجيا 

 لتحسين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.[  ابتكاريةالمعرفية وتطوير حلول  الثغراتالبيولوجي، ومعالجة 
 

__________ 
 


