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لتنوع البيولوجي لما بعد ل العالمياطار اإلب

 0202عام 

 االجتماع الثاني

 4242 /شباطفبراير 42-42روما، 

 

  -( البيولوجي التنوع ضد التهديدات من الحد) 2 االتصال لمجموعة المشاركين الرؤساء تقرير
 4 إلى 1 من األهداف

 0202 عام إلاطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد 1الهدف 

 يضاألر المخصصة لالمنااطق ة والبرية واستعادتها، وزيادة مساحة مائيالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والعلى الحفاظ 
العمل على أن يتم ر، و اتغير استخدام األراضي/البحتناول في ظل تخاطياط مكاني شامل يعلى األقل ٪[ 02] نسبةر باوالبح

الحياة المنااطق و والحفاظ على والتكامل القدرة على الرباط المساحة و على مستوى تحقيق زيادة صافية  0202بحلول عام 
 .البرية

في محاولة لفهم العناصر التي تم تناولها في الهدف، و من عدة عناصر. ويتألف تشّعب كان هناك اعتراف بأن هذا الهدف م
أثار البعض احتمال أن وقد . ستعادة النظم اإليكولوجيةعنصرين متميزين: التخطيط المكاني وا وجودالحظ العديد من األطراف 

، مع الدعوة إلى إدراج اإليكولوجيةالنظم  أحدهما يركز على استعادةحيث يتم تناول هذه األهداف في إطار هدفين متميزين، 
 .الستعادةعملية اهدف كمي ل

النظم اإليكولوجية بنقل العناصر من واحدة إلى أخرى، ودمج عناصر حفظ  2،1و 1كان هناك اقتراح إلعادة هيكلة الهدفين و 
آخرون دمج الهدفين،  عارضوقد من االستعادة، وتوفير لغة بديلة لكل منهما.  1مع عنصر االستبقاء من الهدف  2للهدف 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم  هاحددتي الدوافع الخمسة ال تناولأحدهم أهمية  وضحالمنفصلة والمتميزة، وأ ابأهدافه قرارمع اإل

برازو  (IPBES) والسياساتفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في التقييم العالمي ة لغالالتقييم و ذلك  ا 
 قدر اإلمكان.ر"( بدقة اوالبح يضااستخدام األر  ات علىتغيير إدخال ه )"خدمة فيالمست

                                                      
1

للتنوع البيولوجي من خالل المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ بالنسبة حماية المواقع ذات األهمية الخاصة  - 4 رقم الهدف  -
٪[ 02] نسبةمن هذه المواقع و على األقل ٪[ 02]نسبة  التي تغطي 4202بحلول عام وذلك الفعالة األخرى الحالية على أساس المناطق، 

 صارمة.الحماية التحت على األقل ٪[  02الحفاظ على نسبة ] حرية معمن المناطق البرية والبعلى األقل 
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االستنتاجات التي إلى استخدام لغة  خرالبعض اآل الموائل، في حين دعا تناول فقدانأن ي نبغياقترح البعض أن الهدف يوقد 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في التقييم في مجال التنوع  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتتوصل إليها 

 . (IPBES)العالمي
ما إذا كان ينبغي أن تركز أنشطة االستعادة على "النظم اإليكولوجية الهامة" أو النظم عكان هناك أيضا نقاش لم يحسم و 

 .مومااإليكولوجية ع
عالمية ومرنة للبلدان لتكييفها، بما في ذلك تدابيرها  اأهدافبوصفها أهمية االعتراف باألهداف علما ببعض األطراف قد أخذ و 

٪ تحت تخطيط  111 نسبة الهدف العددي، ذكرت بعض األطراف أن لديها بالفعلخص فيما يو الكمية، مع الظروف الوطنية. 
 خاص.

اإليكولوجية  الهدف. ودعت بعض األطراف إلى إيالء اهتمام خاص للنظمال يشملها مة هارأى بعض األطراف أن العناصر الو 
. واقُترحت مفاهيم بديلة عن "تخطيط المناظر الطبيعية" 1الحرجة والضعيفة في سياق التخطيط الشامل في إطار الهدف 

 ."مناطق وفقا لالعتبارات البيئيةو"التخطيط المكاني الشامل للتنوع البيولوجي" ومفهوم "تقسيم ال
المناظر الطبيعية والبحرية المنتجة، بما في ذلك الزراعة وتربية  تناولل 1اقترحت عدة أطراف ومراقبون توسيع محتوى الهدف و 

تحقيق  2101عام  كي ييتم بحلولاقترح بعض األطراف والمراقبون الذين تدعمهم األطراف إضافة لغة محددة و األحياء المائية. 
تم اقتراح عنصر إضافي للحد من و  هدف جديد(.يكولوجية الزراعية مع التركيز على المزارعين )اقتراح النظم اإل حفظ واستعادة
 .حظ هذا التوسع بأي تأييدلم يو ة باستخدام األراضي المنتجة. رتبطالنزاعات الم

اقترح البعض حذفها بينما أيد و المناطق والحياة البرية الحالية"، على لم يكن هناك اتجاه واضح لكيفية التعامل مع "الحفاظ و 
 ها.علي حفاظآخرون ال

شددت بعض و ( في مشروع إطار الرصد. مدى القدرة على الربطمزيد من التفاصيل )مثل  تناولعدة أطراف بإمكانية  أقرتو 
مسرد شامل للمصطلحات لضمان الفهم المشترك للمصطلحات المستخدمة في هذا الهدف إعداد األطراف على الحاجة إلى 

 ، "التخطيط المكاني الشامل"(.مثالا )
كان و . مراعاته في إطار استعادة وحفظ النظم اإليكولوجيةاالعتراف بقيم التنوع البيولوجي كأصل مطلوب لكان هناك اقتراح بو 

 االتفاقية.المستخدمة في لغة وفقا ل"، ستعادة"حفظ"، بدال من "امصطلح هناك أيضا اقتراح الستخدام 
 أدناه(. 2لنص )انظر القسم على ابديال وتعديالت حال لنقاط المذكورة أعاله، قدمت أطراف عديدة وبالنسبة ل

 :في الهدفإلبرازها تم اقتراح عناصر إضافية و 
 تمثل فيفي توضيح أن النتيجة ال ينبغي أن توهناك رغبة ؛ فقطالتركيز على التخطيط المكاني  نصبّ ينبغي أال ي •

 إلى تعريف أفضل "للتخطيط المكاني"(كون هناك حاجة التخطيط المكاني فقط )قد ت

 "على النظم اإليكولوجية "الطبيعيةالتركيز  •

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لغة  اللغة معتماشي  •
 من أهداف النمية المستدامة  5-11الهدف و  (IPBES) في التقييم العالمي

 وفقا للظروف الوطنيةالهدف  تكييف •

 "اإليكولوجي" والتكامل الربط •

 تأكد من أن النسب المئوية منطقيةال •

 لمراقبةالخاصة با عتباراتالا •

 دقدرة على الصمو والوظائف وال القدرة على الربطمدى  •
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المؤشرات المحتملة إلدراج خطط إدارة السكان األصليين والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب األصلية  •
 والمجتمعات المحلية.

ولي األ  مشروع المن  1)أ(، الهدف  10(، الفقرة 0202 عام لقسم دال )أهداف عملخاصة بااقتراحات  - 1 رفقالم
 0202 عام إلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعدل
 نسبةر باوالبح يضاعلى النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، وزيادة مساحة األر  حفاظال )أ(
على ر، وتحقيق زيادة صافية ا/البحيضاتغير استخدام األر  تناولفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يعلى األقل [ 51٪]

مع مراعاة مناطق والحياة البرية الحالية ]لعلى ا[ والحفاظ 2101عام  و]الصحة[ بحلول القدرة على الربطالمساحة و مستوى 
 فئات الضعيفة[.أدوار الجنسين وأدوار الشباب والفقراء وال

 بنسبةر اوالبح يضاالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، وزيادة مساحة األر على فاظ الح )ب(
المساحة على مستوى ]فقدان الموائل[، وتحقيق زيادة صافية  تناولفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يعلى األقل ٪[ 51]
 .الحالية سليمة والحياة البريةالالمناطق من ]أكبر عدد ممكن[  علىالتكامل والحفاظ و  القدرة على الربطو 

ر اوالبح يضا، وزيادة مساحة األر ]وتقييمها[ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتهالحفاظ على ا )ج(
أن استخدام األراضي/البحار، و  ات علىر يتغيإدخال ول يتناالذي شامل المكاني التخطيط الفي ظل على األقل ٪[  51] نسبةب

سليمة الالمناطق على والحفاظ  تكاملوالوالقدرة على الربط المساحة على مستوى تحقيق زيادة صافية  2101يتم بحلول عام 
 .الحالية والحياة البرية

على ٪[  51]نسبة العذبة والبحرية واألرضية و وتدهور[ النظم اإليكولوجية للمياه []فقدان توقفي، ]2101]بحلول عام  )د(
[ في إطار تخطيط مكاني االستعادةعملية لالبحرية واألرضية النظم اإليكولوجية النظم اإليكولوجية للمياه العذبة و تخضع ]األقل 

 تكاملى الربط وال، مع تحقيق زيادة صافية في المساحة والقدرة عل/البحاراألراضيإدخال تغييرات على استخدام  شامل يتناول
 .حاليةالمناطق السليمة والحياة البرية العلى والحفاظ  2101بحلول عام 

لنظم القدرة على الربط لساحة أو تكامل أو على مستوى مصافي  فقدانأي حدوث ، منع 2101حلول عام  )هـ( 
على ، والحفاظ يصحوضعها اللمتدهورة إلى إعادة النظم اإليكولوجية ا من خاللاإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية 

التخطيط المكاني مناطق البحرية في إطار من األراضي والعلى األقل ٪[ 51] نسبةة، وزيادة حاليالمناطق والحياة البرية ال
 استخدام األراضي/البحار. ات علىر يتغيإدخال  الذي يتناولالشامل 

على األقل من مساحة األراضي ٪[ 51] نسبة]حفظ[ استعادة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية، بزيادة  )و(
استخدام األراضي/البحار، وتحقيق  إدخال تغييرات على تتناولأمور أخرى[  ضمنفي ظل التخطيط المكاني الشامل ]والبحار 

 البريةالحياة سليمة و الالمناطق على ، والقدرة على الربط والتكامل والحفاظ احةعلى مستوى المس 2101زيادة صافية في عام 
 .الحالية
من مساحة على األقل ٪[ 51] نسبةالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، بعلى الحفاظ  )ز(

استخدام  ات علىر يتغيإدخال البيئية[ الذي يتناول األراضي والبحار في ظل التخطيط المكاني الشامل ]و/أو تقسيم المناطق 
على المساحة والقدرة على الربط والتكامل والحفاظ على مستوى  2101بحلول عام  ةصافيزيادة األراضي/البحار، وتحقيق 

 .الحالية سليمة والحياة البريةالالمناطق 
من مساحة اليابسة على األقل ٪[ 51] نسبةوالبرية واستعادتها، بالحفاظ على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية  )ح(

زيادة صافية في المساحة  2101والبحار ]مع[ ]خطة[ مكانية شاملة تتناول تغير استخدام األراضي/البحار، محققة بحلول عام 
 .الحالية سليمة والحياة البريةالالمناطق على والقدرة على الربط والتكامل والحفاظ 
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ألراضي المخصصة لمساحة الالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، وزيادة على حفاظ ال )ط(
استخدام األراضي/البحار،  إدخال تغييرات علىفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يتناول على ألقل ٪[  51والبحار بنسبة ]

سليمة الالمناطق الحفاظ على على  2101بحلول عام والعمل الربط والتكامل وتحقيق زيادة صافية في المساحة والقدرة على 
 ، ]الحد من النزاعات المتعلقة باستخدامها في أنشطة اإلنتاج[.الحالية البريةالحياة و 

[  ها ]٪[ من[ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادت 51]] نسبة ،[ الحفاظ على2101]بحلول عام  )ي(
القدرة على القدرة على الربط والتكامل واالستخدام المستدام للمناطق السليمة وتعزيز في إطار التخطيط المكاني الشامل ]حفظ 

 [.من حيث الحفاظ على النظم اإليكولوجيةالحالية وغيرها من المناطق ذات القيمة العالية 
المناطق حفاظ على لتخطيط المكاني القائم على المشاركة للإطار افي زيادة نسبة المناطق البرية والبحرية الخاضعة  )ك(
 .2101بحلول عام وذلك ٪ من المناطق، × نسبة ، واستعادةرفيع المستوىاإليكولوجي تكامل ة ذات الحاليال

والقدرة على الربط وتعزيز  ةلنظم اإليكولوجيالقدرة على الصمود للتنوع البيولوجي، وزيادة الوضع القائم لتحسين  )ل(
 ؛2101بحلول عام  ةخدمات النظم اإليكولوجي

 ت؛ـمزيد من التدهور أو التفتمع منع وقوع ة حاليالنظم اإليكولوجية الهامة العلى فاظ تحاال •
 طة؛قيد االستعادة النشتلك التي هي من النظم اإليكولوجية الطبيعية المتدهورة والمحّولة أو  2كم  [XX] تم استعادة •
مكانية استعادة النظم اإليكولوجية األكثر ضعفا.ستوى القدرة على الصمود تم تحسين م •  وا 

 0و 1الهدف المقترح دمجه 
لتخطيط المكاني على نطاق خاضعة لمن مساحة األراضي والبحار على األقل ٪[ 51]تصبح نسبة ، 2101بحلول عام 

 المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل المناطق المحميةِحفظ إلدارة المتكاملة، و غراض االمناظر الطبيعية أل
(PAs و )تدابير الحفظ الفعالة األخرى الحالية على أساس المناطق (OECM) من هذه المواقع على األقل ٪[ 01] نسبة، وتغطي
 صارمة.الحماية التحت لى األقل ع٪[  11] الحفاظ على نسبةمن المناطق البرية والبحرية، مع على األقل ٪[  01] نسبةو 
 (0 رقم المناقشة بشأن الهدففي إاطار  )تم تناوله أيضا   النظم اإليكولوجية مقترح بشأن استعادةالجديد الهدف ال

من النظم اإليكولوجية المتدهورة، وتحقيق زيادة صافية في [ على األقل المائةفي   Xنسبة ] ، استعادة2101بحلول عام 
 :والقدرة على الربط والتكاملالمساحة 

الحفاظ على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، ]من خالل[ تخطيط مكاني شامل يتناول  )أ(
العمل استخدام األراضي/البحار، و  ات علىر يتغيإدخال التنوع البيولوجي الناجم عن المياه الداخلية/[ التي تستهدف  ]التهديدات

المناطق الحالية حفاظ على المساحة والقدرة على الربط والتكامل والعلى مستوى زيادة صافية  2101بحلول عام  لى تحقيقع
 ؛الحالية البريةالحياة سليمة و ال

بنسبة  لنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية واستعادتها، وزيادة مساحة األراضي والبحارعلى االحفاظ  )ب(
استخدام األراضي/البحار، وتحقيق زيادة  ات علىتغير إدخال ٪[ في ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يتناول  51تقل عن ] ال

تحقيق زيادة صافية على  2101بحلول عام والعمل على أن يتم  تكاملالمساحة والقدرة على الربط والعلى مستوى صافية 
حقوق وأسلوب حياة ال، ]تأمين الحالية بريةالحياة السليمة و المناطق والحفاظ على المستوى المساحة والقدرة على الربط والتكامل 

 المناطق البرية والبحرية[؛فيما يخص الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
، على جميع النظم اإليكولوجية الطبيعية للمياه العذبة والبحرية والبرية، 2125ظ، بحلول عام احفالعمل على ال )ج(

أن يتم بحلول عام من الموائل المتدهورة، من أجل [ على األقل ٪Xادة ]ستعاالمناطق السليمة والحياة البرية، و حفاظ على الو 
على للحفاظ  تدابير الملموسةالمن خالل وذلك ، تكاملهاو ساحة الموائل والقدرة على ربطها معلى مستوى تحقيق زيادة  2101
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٪ 51 بنسبة، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وزيادة مساحة على النظم اإليكولوجية
 تغير األراضي/البحار.إدخال تغييرات على  الذي يتناولفي إطار التخطيط المكاني الشامل على األقل 

 مقترحالجديد ال هدفال
الزراعة وتربية األحياء المائية تدار إدارة مستدامة، مع عدم وجود  في إطار٪ من المناطق الواقعة  111 نسبة تأكد من أنال

صالح التربة على نطاق واسع، وصيانة وتعزيز القدرة على الربط اإليكولوجي، وتوسيع  تحويل جديد للموائل أو إزالة الغابات، وا 
يجاد ج اإليكولوجية الزراعية و و النه ، وزيادة القدرة على مواجهة تغير المناخ، من خالل تطبيقةخدمات النظم اإليكولوجي الحلول ا 
 نظم٪؛ وتقلص البصمة العالمية لل 51الحصاد بنسبة مرحلة ما بعد األراضي تقليل هدر الغذاء وفقدان و الحالية على الطبيعة؛ 

 .٪، مما ينسجم مع صحة اإلنسان والكواكب 51الغذائية بنسبة 
 
 

 0202البيولوجي لما بعد عام لإلاطار العالمي للتنوع  0الهدف  – 0

من  00رحبت األطراف بهذا الهدف لمسودة اإلطار األولي وعناصره. والحظ بعض األطراف أنه يفتقد بعض عناصر الهدف 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مثل فعالية اإلدارة، وأنه يمكن تعديله لتصوير الحذف على نحو أقرب ولكن مع طموح أكبر.

طراف والمراقبين بتأييد من األطراف أن المسودة تفتقر إلى العناية لجوانب مهمة، مثل مدى الترابط ونظم واقترح بعض األ
 المناطق المحمية، وأن ذلك يمكن تصحيحه من خالل الصياغة المقترحة.

 واقترح العديد من األطراف إضافة نص أو إعادة تشكيل الهدف )انظر المرفق أدناه(.

، مع نقل العناصر من هدف إلى اآلخر، وتقديم 4و 02بتأييد من البعض اآلخر إعادة هيكلة الهدفين واقترح أحد األطراف، 
 صياغة بديلة لكل منهما.

واعترض آخرون دمج الهدفين، مع االعتراف بأغراضهما المنفصلة والمميزة، والحظ أحدهم أهمية معالجة المحركات الخمس 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  التي حددها التقييم العالمي الذي أجراه

 اإليكولوجية وأن ينعكس ذلك التقييم بأكبر قدر ممكن من الدقة.

في المائة، على  02في المائة و 02في المائة و 02وتساءل العديد من األطراف عن المبرر المنطقي لنسب التغطية البالغة 
لمواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، ولمساحة األراضي والبحار، وللمناطق التي تخضع للحماية الصارمة. التوالي ل

في المائة فحسب عن  02واقترح البعض إعادة تشكيل الصياغة لمعالجة ذلك. وكان هناك دعم لتركيز هذا الهدف على تغطية 
 األخرى القائمة على المناطق.وتدابير الحفظ الفعالة طريق المناطق المحمية 

 واقترح أحد األطراف إضافة نص إلى الهدف يرمي إلى خفض "القرصنة البيولوجية" عن طريق إنشاء مناطق خاصة.
                                                      

في المائة[ على األقل  02اإلبقاء على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية والبرية، وزيادتها بنسبة ]: 0الهدف  2
الشامل مع معالجة التغير في استخدام األراضي/البحار، وتحقيق زيادة ومساحة األراضي والبحار واستعادتها في إطار التخطيط المكاني 

 ، والحفاظ على المناطق السليمة الموجودة واألحياء البرية.4202صافية في المساحة، ومدى التواصل والسالمة بحلول عام 
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 وكان هناك اقتراح بإدراج العناصر المتعلقة بمدى مالءمة المواقع وقدرتها على البقاء.

لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، مع إشارة عضو آخر إلى أهمية واقترح العديد من األطراف أن يعترف الهدف تحديدا با
 المواقع المحمية لكل من التنوع البيولوجي والثقافي.

والحظ أحد األطراف أن التهديدات على مستوى األنواع لم تذكر في هذا الهدف أو في أي من األهداف الخمسة األخرى التي 
 من النظر فيه. تعالج التهديدات وأن ذلك يستحق المزيد

من أهداف أيشي( في مشروع  00واقترح العديد من األطراف إدراج تفاصيل إضافية فيما يتعلق بعناصر التأهيل )من الهدف 
 إطار الرصد والمؤشرات.

واقترح  وتم التشديد على أن جميع أنواع النظم اإليكولوجية تعتبر مهمة وبالتالي تم اقتراح عدم التركيز فقط على "أهمية خاصة".
 البعض أيضا إضافة أهمية التنوع الثقافي للحماية إلى جانب التنوع البيولوجي.

وتدابير الحفظ الفعالة واقترح العديد من األطراف الفصل في معالجة المناطق المحمية األرضية والمناطق المحمية البحرية 
 األخرى القائمة على المناطق.

إعداد مسرد للمصطلحات لضمان الفهم المشترك للمصطلحات مثل "الحماية الصارمة" وأيد بعض األطراف مرة أخرى أهمية 
)التي لم يشعر العديد من األطراف باالرتياح تجاهها واقترحوا حذفها من الهدف( و"األهمية الخاصة". وشدد البعض أيضا على 

عذبة. وكان هناك اقتراح بإدراج المناطق التي أن المناطق ذات األهمية الخاصة ينبغي أن تشمل األراضي والبحار والمياه ال
 تديرها الشعوب األصلية والمجتمعات المحمية في الهدف.

 

 
 0202لإلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  3الهدف 

شأن حظى إدراج هدف محدد ومستقل بشأن األنواع الغريبة الغازية بتأييد من جميع األطراف والمراقبين الذين تحدثوا ب -0
 هذا الهدف.

 وأيد بعض األطراف الهدف بصيغته الحالية. واقترح العديد صياغة بديلة )انظر المرفق أدناه(. -4
وأيد بعض األطراف أن الهدف ينبغي أن يعترف بكل من اإلدخال المقصود وغير المقصود وأيضا باألنواع الغازية  -0

ية، وأنه يركز ليس فحسب على المواقع ذات األولوية بل ينطبق أيضا المحتملة، وأنه يرمي إلى منع توطين األنواع الغريبة الغاز 
على جميع النظم اإليكولوجية. وأيد البعض اعتراف الهدف بالمواقع ذات األولوية، وخصوصا الجزر، والنظم اإليكولوجية 

 البحرية والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي.
بغي أن يركز على المسارات بواسطة البشر. واقترح طرف آخر وأعرب بعض األطراف عن رأي مفاده أن الهدف ين -2

أنه يركز على مسارات عالية المخاطر أو مسارات ذات أولوية. وكان هناك اقتراح أيضا باإلشارة إلى المسارات األرضية 
 والبحرية والجوية. واقترح بعض األطراف اإلشارة إلى جميع المسارات.
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لى "إدارة" جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية بدال من "مراقبة" جميع وأيد البعض أنه ينبغي أن يسعى إ -0
المسارات إذ أن ذلك ال يمكن تحقيقه. وأعرب آخرون عن تفضيلهم للصياغة األصلية للـ"مراقبة"، بينما اعتبر آخرون أن الهدف 

 ينبغي أن يكون لإلدارة والمراقبة على حد السواء.
 إضافة هدف كمي لخفض في معدل اإلدخاالت الجديدة.وأيد بعض األطراف  -0
واقترح أحد األطراف أن يشمل إشارة محددة إلى النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة،  -7

 فضال عن اإلشارة إلى آثار األنواع الغريبة الغازية.
 لمعلومات والتعاون بين البلدان.وكان هناك اقتراح بأن الهدف ينبغي أن يشمل تشارك ا -8
واقترح أحد المراقبين، بتأييد من أحد األطراف، أن تضاف صياغة لتأخذ في الحسبان استخدام األنواع الغازية بواسطة  -2

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
والمؤشرات، مثال بإضافة وأقر بعض األطراف بإمكانية المعالجة بمزيد من التفصيل بموجب مشروع إطار الرصد  -02

 مؤشر للجزر ومؤشر للمسارات البحرية.
 وباإلضافة إلى ذلك، اقترح األطراف العناصر التالية إلظهارها في إعادة صياغة الهدف: -00

 الزيادة في االكتشاف والقضاء عليها ومراقبتها 
 االكتشاف المبكر 
 تقليل مخاطر إدخال األنواع الغريبة الغازية 
 لمواقع ذات األولويةتدابير في جميع ا 
 األنواع الغريبة الغازية ذات المخاطر العالية 
 األنواع الغريبة الغازية األكثر ضررا 
 .المناطق الساخنة للغزوات ذات األولوية 
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من المسودة األولية  3)أ(، الهدف 20(، الفقرة 0232مقترحات من األاطراف للقسم دال )األهداف العملية لعام : 0المرفق 
 0بعد الجلسة األولى لفريق االتصال  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لإلاطار 

مراقبة ]أو إدارة[ جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية ]واألنواع المحلية[ وخفض معدل إدخالها[،  )أ(
، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية في معدل اإلدخاالت الجديدة 4202في المائة[ بحلول عام  02مع تحقيق خفض بنسبة ]

في المائة[ من المناطق  02بما ال يقل عن ] 4202]واألنواع المحلية[ أو مراقبتها للقضاء على آثارها أو خفضها بحلول عام 
 في المائة[ في الجزر[. 02الساخة للغزوات ذات األولوية ]المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي[ ]وبنسبة ]

في  02، تحقيق خفض بنسبة ]4202ارة[ جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام ]إد )ب(
المائة[ في اآلثار السلبية الشاملة للمخاطر على التنوع البيولوجي من[ اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية 

في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية[ ]وخفض بنسبة  02في ] 4202أو مراقبتها إلزالة أو خفض آثارها بحلول عام 
 في المائة[ في اآلثار المستقبلية للمخاطر من األنواع الغريبة الغازية[]×× 

 4202مراقبة جميع المسارات بواسطة البشر ]عالية المخاطر[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام  )د(
في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغزيبة الغازية أو مراقبتها إلزالة  02بنسبة ] مع تحقيق خفض

 في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية. 02في ] 4202أو خفض آثارها بحلول عام 
مع تحقيق  4202ة، وبحلول عام مراقبة جميع المسارات ]عالية المخاطر[ إلدخال األنواع الغريبة الغازي (ھ)

في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغزيبة الغازية أو مراقبتها إلزالة أو خفض  02خفض بنسبة ]
 في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية. 02في ] 4202آثارها بحلول عام 

مع  4202األولوية[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام مراقبة جميع المسارات ]المحددة وذات  )و(
في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغزيبة الغازية أو مراقبتها إلزالة أو  02تحقيق خفض بنسبة ]

 في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية. 02في ] 4202خفض آثارها بحلول عام 
]الحد من انشار[ األنواع الغريبة الغازية، ]بما في ذلك من خالل التجارة والنقل، ومنع إدخالها عن طريق  )ز(

في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة،  02مع تحقيق خفض بنسبة ] 4202إدارة المسارات ذات األولوية،[ وبحلول عام 
، خفض آثار األنواع الغريبة الغازية 4202نواع الغازية، وبحلول عام في المائة[ في معدالت توطين األ 022]وخفض بنسبة ]

 في المائة[[. 02بنسبة ]
في  02خفض بنسبة ] 4202]إدارة[ جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  )ح(

أو مراقبتها ]في جميع المواقع ذات األولوية[ إلزالة  المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية
 في المائة[. 02في ] 4202أو خفض آثارها بحلول عام 

 4202مراقبة المسارات ]البحرية واألرضية والجوية[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  )ط(
قل ]من الجمارك[، والقضاء على ]آثار[ األنواع الغريبة الغازية أو في المائة[ على األ 02]تنفيذ آليات الرقابة واالكشاف في ]

 في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية. 02في ] 4202مراقبتها بحلول عام 
]اإلدارة  4202مراقبة ]أو إدارة[ المسارات ]البشرية[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  )ي(

في  4202ليها أو مراقبة األنواع الغريبة الغازية ]عالية المخاطر[ ]ذات األولوية[ إلزالة أو خفض آثارها بحلول عام والقضاء ع
 في المائة[ ]على األقل[ من ]جميع[ المواقع ذات األولوية. 02]
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ق بحلول عام مراقبة جميع المسارات لإلدخال ]المقصود وغير المقصود[ لألنواع الغريبة الغازية، مع تحقي )ك(
في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها إلزالة أو  02خفض بنسبة ] 4202

في المائة[ على األقل في مساحة األراضي  02بنسبة ] 4202خفض آثارها ]االجتماعية واالقتصادية والبيئية[ بحلول عام 
 ق األرضية والبحرية ومناطق المياه العذبة[.والبحار ]مساحة المناط

في  02خفض بنسبة ] 4202مراقبة جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  )ل(
المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها إلزالة أو خفض آثارها بحلول عام 

في المائة[ على األقل في المواقع ذات األولوية، ]مع مراعاة اآلثار السلبية المحتملة لتدابير المراقبة أو  02بنسبة ] 4202
 القضاء عليها على التنوع البيولوجي وعلى النظم اإليكولوجية[.
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من المسودة األولية  0(، الهدف )أ20(، الفقرة 0232: مقترحات من األاطراف للقسم دال )األهداف العملية لعام 2المرفق 
 0202لإلاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

في المائة ]على األقل[ من مساحة األراضي والبحار[ من خالل ]المناطق المحمية  02،[ حماية ]4202]بحلول عام  )أ(
أساس المناطق، ]وفقا لمبادئ مدى التمثيل المدارة بفاعلية وعلى نحو منصف[ وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 

في المائة[ على األقل من ]المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع  02والترابط اإليكولوجي لنظم المناطق المحمية، مع إخضاع[ ]
ق، عند في المائة[ على األقل ]من مساحة األراضي والبحار[ لحماية صارمة]، من خالل تحديد المناط 02البيولوجي[ ومع ]

 االقتضاء.[
حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي ]والتنوع الثقافي[ من خالل ]نظم[ المناطق المحمية وتدابير  )ب(

في  02في المائة[ على األقل من هذه المواقع و] 02تغطي ] 4202الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، بحلول عام 
 في المائة[ على األقل. 02من مساحة األراضي والبحار مع حماية صارمة لـ]المائة[ على األقل 

دارة فعالة[ للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 4202]بحلول عام  )ج( ،[ حماية]، وربط وا 
راضي والبحار، بما يغطي] المناطق، ]مع شراكات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب وغيرهم من مديري األ

 في المائة[ على األقل من ]مساحة المناطق البرية والبحرية مع التركيز على المناطق المهمة بيولوجيا[. 02]
حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل المناطق المحمية، وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  )د(

 02مع تغطية ] 4202األراضي والمياه التي تمتلكها الشعوب األصلية أو تقوم بإدارتها،[ بحلول عام القائمة على المناطق، ]و 
 في المائة[ على األقل من مساحة األراضي والبحار. 02في المائة[ على األقل من هذه المواقع و]

ئة من مساحة البحار محمية في الما×× في المائة على األقل من مساحة األراضي و×× ، تكون 4202]بحلول عام  (ھ)
ومدارة بفعالية من خالل المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، مع السعي إلى إدراج المواقع 

 ذات األهمية الخاصة وضمان مدى تمثيل النظم اإليكولوجية[.
قرصنة البيولوجية عن طريق ضمان أن األنشطة ]حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من ال )و(

 [.4202في المائة على األقل بحلول عام  70اإلفتراسية غير المشروعة قد تم خفضها بنسبة 
 (0)تم تناوله أيضا في إطار المناقشة بشأن الهدف الهدف الجديد المقترح بشأن االستعادة 

األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مع تحقيق زيادة صافية في في المائة على ]×× ، استعادة 4202بحلول عام  )أ(
 المساحة ومدى الترابط والسالمة".

صالحها، مع ضمان الدعم لسالمتها اإليكولوجية.4202بحلول عام  )ب(  ، يتم تحديد النظم اإليكولوجية المتدهورة وا 
من المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل حماية ]قيمة المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي وغيرها[  )ج(

المناطق المحمية ]المدارة بفعالية وعلى نحو منصف[ وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق ، بما يغطي بحلول 
 في المائة[ على األقل من ]مساحة المياه العذبة، واألراضي والبحار[. 02] 4202عام 
نحو فعال، حفظ واستعادة وتوثيق قيمة المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي وغيرها[ من المواقع ذات األهمية ]على  )د(

الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساسا المناطق، بحلول عام 
في المائة[ على األقل من مساحة األراضي والبحار مع  02هذه المواقع و]في المائة[ على األقل من  02بما يعطي ] 4202

 في المائة[ على األقل. 02حماية صارمة لـ]


