
 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202البيولوجي لما بعد عام باإلطار العالمي للتنوع 

 الثانياالجتماع 
 9292فبراير/شباط  92-43، روما

 
 6و 5الهدفان  – الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي

 0لفريق االتصال  الرئيسين المشاركين تقرير
 5الهدف 

االمررتل ت المطرررط، ويررو أحررم المحرسررات ال ممررو  يتنرراوتاألطررراب بميميررو وجرروم يررمب ممررتات قررا   ب اترر   بعرر  تأقررر  -1
 لطامان التنوع البيولوجي. المباشرة

واالمرت ما  الممرتما  لفتنروع البيولروجي، وفري ير ا المريا ، ي ا المحرر  لفطارمان طراب الع قو بين العميم من األ الحظو  -9
 5 الهرمفينممر    يمسرن إلر  أنر األطراب ت. وأشار 13الهمب و  8و 7 ي الهمفينومشروع 5عناصر التما ت بين مشروع الهمب 

و وأيمير وجروم يرمب قرا   ب اتر  بشرمن االمرتل ت المطررطإلر  وشممت عفر  الحاجرو  المم عارضت أطراب أ رى مثت ي ا و . 7و
 . ل 
التصررم   أن اللررر  منرر  يرروالهررمب لتوضرري   صرريلوطررراب إجررراي تلييرررات تحريريررو ططيطررو عفرر  األت بعرر  اقترحررو  -4

سرران ينررا  معرر  مررن بعرر  األطررراب لضررمان وقررب الحصررام  يررر و مررت ما . االمررت را  و مزيررم مررن االروي  لالترر ولرري لفتهميررم 
 .المشروع، واالتجار  ير المشروع، واالمت ما   ير الممتما  لألنواع البريو

( مررن العميررم مررن األطرررابا رأى الرربع  أنرر  ينبلرري ات ررا  تررمابير لفتصررم   لفحررم جانرر ترر  الترسيررز عفرر  الهررمب مررن و  -3
 ير المشروع و ير الممتما ؛ رأى آ رون أن  ينبلي ضمان وجوم تمابير وآليات لضرمان االمرت ما  الممرتما  لألنرواع  التصريب

 البريو مون المطالبو بتافيت االمت ما  الممتما .

 .أو بمونها تعمي ت تحريريو بميطوإجراي فضفت أطراب أ رى اإلبااي عف  بماطو الصيا و األصفيو مع و  -5

ظ العميرررم مرررن األطرررراب الطرصرررو التررري يوفريرررا الهرررمب لبنررراي روابرررط مرررع الصرررسو  الموليرررو األ ررررى، بمرررا فررري  لررر  الحرررو  -6
الصرررسو   ات الصرررفو بالتجرررارة، مثرررت اتطاقيرررو االتجرررار الرررمولي برررمنواع الحيوانرررات والنباترررات البريرررو المعرضرررو ل ناررررا ، وسررر ل  

 .تجن  االزمواجيو معن حيث التعاون منظمات مثت منظمو األ  يو والزراعو لألم  المتحمة، م
أن يتجرررراوز ضررررمان أن يسررررون حصررررام األنررررواع البريررررو واالتجررررار بهررررا  ينبلرررريبعرررر  األطررررراب إلرررر  أن الهررررمب  تمعررررو  -7

لفرروا   وااللتزامررات  أن يمتثررتتتبررع والرربع  ا  ررر قرراب  لفأيضررا يسررون  أن األعضرراي اقترررأ أحررمو وامررت مامها قانونيررا وممررتماما. 
 .أيضاوقامرة عف  الصموم  وفيرة األرصمةيمب إضافي يتمثت في أن تسون  إل  وضعالبع   ومعاالوطنيو والموليو. 

لفنررا  الترري تتحارر  امررت ما  المنررافع، مثررت التل يررو ومرربت العرري ، بالهررمب فرري بعرر  األطررراب إلرر  االعتررراب  تمعررو  -8
ات المحفيررو فرري جمررع األنررواع البريررو وامررت مامها. ومعررا سثيرررون إلرر  إمرا  إشررارة إلرر  واحتررا  حاررو  الشررعو  األصررفيو والمجتمعرر

 الشعو  األصفيو والمجتمعات المحفيو.
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االقتصرراميو، بمررا فرري  لرر  األرصررمة و األنررواع  ات األيميررو االجتماعيررو  بشررمن نرر اقترحررت بعرر  األطررراب إضررافو و  -2
 الممت ممو تافيميا. ات الممتمنموانم الت الحيو إل   ل  أضاب أحم األطراب و الممسيو. 

االمررتل ت. والحررظ العميررم مررن حرراالت أومررع مررن  مجموعرروالهررمب ليشررمت نطررا  طررراب بتومرريع السثيررر مررن األ  أوصررو  -12
الصريم األطراب أن الهمب سان يناص  عناصر تتعف  بالتنوع البيولوجي البحر ، بما في  ل  التهميمات، مثت الصيم العرضري و 

عفر  وجر  الهرمب يتنراوت طرراب إلر  أن ا العميم من األفي الهمب. ومع ي هنعس  ت، وأن  يمسن أن اع البحارفي قالجر  شبا ب
عواقرر  اقتصرراميو  وينطررو  عفرر الصرريم  يررر الاررانوني و يررر المررنظ  و يررر المبفرر  عنرر  باعتبرراره أحررم أ طررر التهميررمات،  التحميررم

 واجتماعيو عمياو.
وقررب  فرري شررست الهررمب ليشرمت وقررب االمررتل ت  يررر المشرروع  عفرر  مرربيت المثرات نطررا  اقتررأ أحررم األطررراب تومريعو  -11

فتنررازع بررين اإلنمرران التصرم  لطرراب إلرر  أيميررو العميررم مررن األ أشررارو . عارضرر  آ ررونويررو االقترراأ الرر   ، الارصرنو البيولوجيررو
  .7و 5أو مم  الهمفين  5في الهمب  والحياة البريو

مرررن أيرررماب أيشررري لفتنررروع  6تطاصررريت إضرررافيو، مثرررت عناصرررر الهرررمب  إمرا ن أنررر  يمسرررإلررر  أطرررراب أ ررررى  وأشرررارت -19
يحتو  مشروع إطار الرصم لفهرمب عفر  و البيولوجي، بمال من  ل  في مشروع إطار الرصم، بما في  ل  من   ت المؤشرات. 

ما  واإلمارة الممررتمامو مررا يتعفرر  بمصررايم األمررفي ، بمررا فرري  لرر  نطاقرر مررن العناصررر ولسررن ال يررزات مررن الممسررن تومرريعالسثيررر 
 لفلابات.

والحررموم اإليسولوجيررو  نظ  اإليسولوجيرروبعرر  األطررراب إلرر  إمرا  مطررايي  إضررافيو، بمررا فرري  لرر  تطبيرر  نهرر  الرر تمعررو  -14
 عف  األنواع والموا ت  ير الممتهمفو.الضارة ا منو وتجن  ا ثار 

   أما  المعفومات العفميو  ات الصفو.الحصام عف  ممتويات ممتمامو عفأن يسون لضمان  ن إضافو واقُترأ  -13
التصم  لفجريمو البي يو، مثت الصيم الجا ر والتعم  عف  المناط  المحميو، وأن  يمسن معالجو  ل  فري يرمب واقُترأ  -15

 آليات مع  التنطي .إطار ، أو إضافت  سعنصر في ن  بشمن  رأاقتُ جميم إضافي، 
 ممرم شامت لفمصطفحات لضمان فه  مشتر  لفمصطفحات. إعماموُأعر  عن الحاجو إل   -16
 رأ إمرا  عناصر إضافيو في الهمبااقتُ و  -17

 ؛7النظر في أوج  التما ت مع الهمب   ( أ 
المنبرررر الحسرررومي الرررمولي لفعفرررو  والميامرررات التررري نوقشرررت فررري  المباشررررة معالجرررو النطرررا  الوامرررع لفمحرسرررات   (

 ؛يسولوجيوالمعني بالتنوع البيولوجي و ممات النظ  اإل
مرن أيرماب أيشرري لفتنروع البيولروجي، مثرت الحرموم اإليسولوجيرو ا منرو وا ثررار  6عناصرر إضرافيو مرن الهرمب  (  

 عف  األنواع  ير الممتهمفو؛
 الجرر فري قراع البحرار شربا ب ير الممتمامو عف  المو ت، بما في  ل  الصيم  األمما  آثار ممارمات صيم (م 
 ؛العرضيوالصيم 

 ؛التصم  لفتنازع بين اإلنمان والحياة البريو (ه 
 باإلعانات؛ الروابط (و 
 بالمعفومات العفميو  ات الصفو؛ الممتماموممتويات االمت ما  أن تمترشم الحاجو إل   (ز 
 مما  عفمي مفي ؛ب طط الحطظ واإلمارة امترشام  (أ 
شرررررا  و ، التشررررارسي مررررت ما االتعزيررررز اإلمارة التشررررارسيو و  (ط  الشررررعو  األصررررفيو والمجتمعررررات المحفيررررو والشرررربا  ا 

 والنماي؛
 إنشاي آليات الرقابو؛ (  
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 التجارة الوطنيو والموليو؛ (  
 االمت ما   ير المباشر  مثت المياحو(؛ إمرا  (ت 
 ؛ال اصوتمابير م تفطو لمعالجو حاالتها ومتطفباتها  وضعمرونو البفمان في  (  
نطا   (ن   لحياة البريو؛فاو باعالصفو المت  اتميامات التنطي  وا 
تعظرري  التعرراون مررع تجنرر  ازمواجيررو و متعررممة األطررراب، التعزيررز أوجرر  التررنزر بررين م تفررب االتطاقررات البي يررو  (  
 ال ميما فيما يتعف  باإلب غ والرصم؛و الجهوم، 

 الرصماالمتصفو بعتبارات اال (ع 
 ممتوى الصيم العرضي؛ (1 
 إمارة مصايم األمما ؛في  نظ  اإليسولوجيوونه  ال ظ  اإليسولوجيونالنه  الاا   عف  ال (9 
 الممتما ؛ لفحصامالتسنولوجيات الجميمة  (4 
 .لألنواع المؤشرات الر يميو (3 

 5)أ(، الهدف رقم  20(، الفقرة 0202اقتراحات خاصة بالقسم )دال( )أهداف العمل لعام  -المرفق 
حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها ]تمتثت لفاوانين وااللتزامات من أن  0202التمسم بحفوت عا    أ(

 الوطنيو والموليو ومراقبتها وتنظيمها بلر  اإلبااي عفيها[ عف  ممتويات ممتمامو؛
من أن  ]يجر  الحم من[ حصام األنواع البريو واالتجار بها وأن امت مامها يجر   0202التمسم بحفوت عا     (

 قانونيو وعف  ممتويات ممتمامو؛ بطرياو 
من أن حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها ]، واألنواع  ات األيميو  0202التمسم بحفوت عا     (

 االجتماعيو واالقتصاميو والم الت الحيوانيو المحفيو والتافيميو الممت ممو[ يجر  بطرياو قانونيو وعف  ممتويات ممتمامو؛ 
من ]اعتمام التمابير لمعالجو حصام األنواع البريو  ير الممتمامو و ير الاانونيو[  0202التمسم بحفوت عا    م(

 واالتجار بها وامت مامها ]من أجت احتواي االمتل ت المطرط[؛ 
من ]وقب[ الحصام ]بطرياو  ير قانونيو[ واالتجار ]بطرياو  ير مشروعو[  0202التمسم بحفوت عا    ير(

  ما  األنواع البريو ]بطرياو  ير ممتمامو[؛وامت
من أن حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها تت  بطرياو قانونيو ]ويمسن  0202التمسم بحفوت عا    و(

 تتبعها[ وعف  ممتويات ممتمامو؛ 
ا وامت مامها يجر  من أن ]أ [ شست من أشسات حصام األنواع البريو واالتجار به 0202التمسم بحفوت عا    ز(

 بطرياو قانونيو وعف  ممتويات ممتمامو؛ 
من أن ]أعمام جميع أنواع األنواع البريو ال اضعو لفحصام أو االمت ما [ مفيمو  0202التمسم بحفوت عا    أ(

وعف  ممتويات  وُمنتجو ومِرنو وأن حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها ]يت [ بطرياو قانونيو ]ووقا يو وشطافو[
 ]إيسولوجيو[ ممتمامو ]، مع مراعاة التمثير عف  األنواع  ير الممتهمفو[؛ 

من أن حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها تت  بطرياو قانونيو وعف   0202التمسم بحفوت عا    ط(
 ممتويات ممتمامو ]، مع العمت أيضًا عف  وقب الارصنو البيولوجيو[؛ 
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من أن حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها تت  بطرياو قانونيو  0202سم بحفوت عا  التم   (
وممتمامو، وأن أ  امت مامات تت  ضمن حموم بي يو مفيمو، وأن  تطب  ُنهوجًا تاو  عف  النظ  اإليسولوجيو وتجن  ا ثار 

 الضارة عف  األنواع والموا ت  ير الممتهمفو؛ 
، وضع تمابير وآليات لفتمسم من االمت ما  الممتما  لألنواع البريو، بما في  ل  0202فوت عا  أن يت ، بح   (

االمت ما  المباشر، مثت االتجار والحصام، واالمت ما   ير المباشر، مثت المياحو، واالمت ما   ير المام ، وتنظي  
 وجيو؛ ممايمات الطبيعو في ضمان الحطاظ عف  وظا ب و ممات النظ  اإليسول

، حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها بطرياو ممتمامو وتنظيميو 0202أن يت ، بحفوت عا    ت(
 وقانونيو وأن يجر  تنطي  ميامات الحياة البريو  ات الصفو بطعاليو؛ 

ة باالنارا  ، تنطي  تمابير فعالو لوقب تميور وامتعامة أعمام األنواع المهّمم0202أن يت ، بحفوت عا     (
والوصوت إل  حالو حطظ النظ  اإليسولوجيو بطرياو مواتيو لجميع األنواع البريو واإلبااي عف   ل ، مع إعطاي األولويو 

 إلجرايات اإلمارة العاجفو لألنواع التي يتوقب بااؤيا عف  ي ه اإلجرايات؛ 
ر بها بطرياو  ير قانونيو، والتمسم من ، وضع حّم لحصام األنواع البريو واالجا0202أن يت ، بحفوت عا    ن(

أن جميع عمفيات حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها تت  بطرياو ممتمامو ويجر  تنظيمها بطعاليو وامتثالها لفوا   
 وااللتزامات الوطنيو والموليو، عف  أن يعوم  ل  عف  النا  بطوا م مثت التل يو وتحمين مبت العي .

من االتجار باألنواع البريو وامت مامها بطرياو قانونيو وعف  ممتويات ممتمامو،  0202م بحفوت عا  التمس   (
 ]مع احترا  حاو  الشعو  األصفيو والمجتمعات المحفيو في جمع األنواع البريو وامت مامها[؛

بطرياو قانونيو وعف   من أن حصام األنواع البريو واالتجار بها وامت مامها تت  0202التمسم بحفوت عا    ع(
 ممتويات ممتمامو ]ووفاًا لفتشريعات الوطنيو والمعايمات الموليو[.

من أن ]حصام األنواع البريو[ ]وامتل لها[ واالتجار بها وامت مامها ]تت  ضمن[  0202التمسم بحفوت عا    ب(
االعتراب في الوقت  ات  بحاو  الشعو  األصفيو  ممتويات ممتمامو ]وال تهمم التنوع البيولوجي، وتمتثت لفاوانين المعنيو، مع

 والمجتمعات المحفيو في االمت ما  الممتما  المملوب والعمت بطعاليو عف  معالجو الصراعات بين اإلنمان والحياة البريو[؛ 
 ، عف  الحّم بمرجو سبيرة من ممتويات االتجار باألحياي البريو، وقطع األشجار0202العمت، بحفوت عا     (

واالمتي ي عف  الموارم الوراثيو  (IUU)بطرياو  ير قانونيو، وصيم األمما   ير المشروع و ير المبف  عن  و ير المنظ  
البريو بطرياو  ير قانونيو، وتنطي  التمابير والحوافز لفتمسم من الايا  بحصام األنواع البريو بطرياو قانونيو واالتجار بها عف  

 . ممتويات ممتمامو
 داف الجديدة المقترحةاأله

 ط  عمم الجرا   البي يو التي تؤثر عف  التنوع البيولوجي بما يصت إل  ممتويات ض يفو بحفوت عا    أ(
 و ل  بب ت جهوم متضافرة عف  الممتويين الوطني والمولي لمنع حموث ي ه الجرا   والعمت عف  مسافحتها؛ 0202

 ؛ 0202٪ بحفوت عا   [XX] االنارا  بنمبو ط  النمبو الم ويو لألنواع المهممة ب   (
 ؛ 0202وقب انارا  األنواع التي يتمب  فيها اإلنمان والحم من عمم األنواع المهممة بحفوت عا     (
، لوقب تميور أعمام األنواع المهممة باالنارا  وامتعامتها والوصوت 0202تنطي  تمابير فعالو بحفوت عا    م(

سولوجيو بطرياو مواتيو لجميع األنواع البريو واإلبااي عف   ل ، مع إعطاي األولويو إلجرايات اإلمارة إل  حالو حطظ النظ  اإلي
 العاجفو لألنواع التي يتوقب بااؤيا عف  ي ه اإلجرايات؛ 
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ي تنطي  إجرايات اإلمارة المسثطو، ما ت المواقع و ارجها، لألنواع التي يتوقب بااؤيا عف  ي ه اإلجرايات والت  ير(
 ال يمسن تمسينها أو امتعامتها بطرياو أ رى؛ 

تنطي  إجرايات اإلمارة المسثطو، ما ت المواقع و ارجها، حم  االقتضاي، لألنواع التي يتوقب امتمرار باا ها   و(
 عف  ي ه اإلجرايات والتي ال يمسن تحاي  امتعامتها فاط من   ت التصم  لفتهميمات المباشرة لفتنوع البيولوجي.

 6هدف ال
رح  األطراب والمراقبين ال ين تحمثوا عن ي ا الهمب بإمرا  يمب لبرنام  العمت في إطار الممومة األوليو التي  -1

ر يميا يؤم  إل  فامان التنوع البيولوجي، والع قو المتباملو بين التنوع البيولوجي  مباشرا تعال  تلير المناخ باعتباره محرسا
 وتلير المناخ.

وأ  يمب متضمن  9292األطراب عف  أن اإلطار العالمي لفتنوع البيولوجي لما بعم عا  بع   تومع  ل ، شمم -9
في  يعال  تلير المناخ ال يمسن أن يحيم عن واليات اتطاقيو األم  المتحمة اإلطاريو بشمن تلير المناخ واتطا  باري . وفي ي ا 

 ط  في نطا  ا تصا  تف  الصسو  أو أن يام  أيمافا الصمم، أسمت تف  األطراب عف  أن  ال يمسن ل  أن يشمت يمب 
التنوع البيولوجي  مرونو وتسيب أطراب أن يسون ترسيز ي ا الهمب عف  بع رقميو لفت طيب من آثار تلير المناخ. واقترحت 

 .والنظ  اإليسولوجيو
عف  التنوع  ير المناخعف  التمثير عف  تل األطراب أن ترسيز الهمب ينبلي أن يسونت بع  ع وة عف   ل ، رأ -4

البيولوجي، إال أن صيلت  الحاليو تتعف  بالمرجو األول  بتلير المناخ. ورأى العميم منه  أن ي ا الهمب ال ينبلي أن يتعف  فاط 
 بطوا م التنوع البيولوجي لفتصم  لتلير المناخ.

 .طراب نصا بمي  لمعالجو ي ه الشوا ت و يريابع  األ وقممت -3
 الصفو بين التنوع البيولوجي وتلير المناخ.يعزز أن  ينبلي لفهمب أن ا وسان ينا  ماترح -5
طراب عن امت ما  مصطف  االحفوت الاا مو عف  الطبيعوا وعارضت ، حيث يرى البع  أن  بع  األوتمايلت  -6

في ميا   بوضوأًا محمم اً آ رون أن  ل  يسن مصطفح في حين رأى، ميسون من الصع  قيا  الحفوت الاا مو عف  الطبيعو
 ."وأيمت أطراب أ رى االحتطاظ بمصطف  االحفوت الاا مو عف  الطبيعو .االتطاقيو

طراب إل  امت ما ، عوضا عن  ل ، المصطفحات المتط  عفيها والمطهومو في ميا  اتطاقيو العميم من األ اومع -7
ا  اإليسولوجي ووظا ب و ممات النظا  التنوع البيولوجي، بما في  ل  نه  النظا  اإليسولوجي والُنه  الاا مو عف  النظ

 اإليسولوجي.
التنوع البيولوجي تجاه  تعزيز الامرة عف  تسيباألطراب إل  أن  ينبلي لفهمب أن يعال  الحاجو إل  بع  ومعا  -8

السربون، تلير المناخ، وتعزيز الحطاظ عف  أحوا  و زانات آثار التسيب مع من أجت ا ثار الضارة المترتبو عن تلير المناخ، 
 سما أنها اقترحت نصا إلعامة صيا و الهمب به ه الطرياو.

عن تصنيب ممملو التسيب تحت عنوان االتهميماتا، واقترأ معالجتها سهمب جميم تحت  مؤاال أحم األطراب وأثار -2
 عنوان اتفبيو احتياجات النا ا وقم  نصا له ا اللر .

الهمب، معا إل  إمرا  إشارة إل  الضمانات المتعفاو بالتنوع  مرا  جوان  إضافيو في مشروعوسان ينا  ماترحا إل -12
 البيولوجي لألمن الل ا ي والتل يو وتوفير المياه النظيطو.
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وأشار البع  إل  أن ممملو الحراجو ُأ طفت تماما من مشروع الهمب، وأن  ينبلي التمسيم، في اإلطار العالمي لفتنوع  -11
عف  المور الحام  ال   ياو  ب  الاطاع الحرجي في ميا  التنوع البيولوجي، وأن   ،9292البيولوجي العالمي لما بعم عا  

 فلابات.النظ  اإليسولوجيو ل ينبلي إمرا  اعتراب بممايمو جميع أنواع
 اواقُترحت العناصر اإلضافيو التاليو ليت  عسمها في الهمب -19

 مو عف  الطبيعو(؛النه  الاا   عف  النظا  اإليسولوجي  بمال من الحفوت الاا   أ(
 أيميو االمت ما  الممتما  لفتصم  لتلير المناخ؛   (
 المرونو والتسيب  باعتباريما مطهومين أماميين له ا الهمب(؛   (
 التافيت من يشاشو النظ  اإليسولوجيو وتعزيز قمرتها عف  التسيب مع آثار تلير المناخ؛  م(
قمرة التنوع البيولوجي عف   مع المفيمو في  لاامرة عف  التسيبا المور ال   تاو  ب  النظ  اإليسولوجيو  ير(

 التسيب مع تلير المناخ؛
 تافيت ا ثار المفبيو المترتبو عن تلير المناخ عف  التنوع البيولوجي ومبت العي ؛ (و  
 ؛والتسيب مع  بتلير المناخ لفت طيب من وطمة تجن  ماايضو التنوع البيولوجي (ز 
 .في ي ا الميا  ضماناتالحاجو إل   (أ 

 6)أ(، الهدف  20(، الفقرة 0202اقتراحات بشأن القسم دال )أهداف برنامج العمل لعام مرفق. ال
، تحاي  اإلمسانات السامفو لحطظ وامتعامة النظ  اإليسولوجيو والحفوت الاا مو عف  0202بحفوت عا    أ(

النظ  اإليسولوجيو األرضيو والما يو، من أجت الت طيب من حمة تلير الطبيعو من أجت تعزيز الامرة عف  عزت السربون لمى 
المناخ والتسيب مع  بشست متسامت، وس ل  الحم من م اطر السوارث، مع تعزيز التنوع البيولوجي والحطاظ عف  األمن الل ا ي 

 والتل يو وتوفير المياه النظيطو؛
وت الاا مو عف  الطبيعو، بما في  ل  من   ت حطظ ، تحاي  اإلمسانات السامفو لفحف0202بحفوت عا     (

وامتعامة النظ  اإليسولوجيو  ات األولويو التي توفر عزت السربون عف  األر  وفي المحيطات، لفت طيب من حمة تلير المناخ 
 مياه النظيطو؛والتسيب مع  بشست متسامت، مع تعزيز التنوع البيولوجي، والحطاظ عف  األمن الل ا ي والتل يو وتوفير ال

يشمم عف  الممايمو األماميو لفطبيعو في معالجو تلير المناخ وآثاره والحاجو إل  معالجو فامان التنوع    (
 البيولوجي وتلير المناخ بطرياو متسامفو؛

الممايمو في الت طيب من حمة تلير المناخ عن طري  تعزيز قمرة عزت السربون لمى النظ  اإليسولوجيو من    (
الحفوت الاا مو عف  الطبيعو والتسيب مع المناخ والحم من م اطر السوارث، عن طري  زيامة مرونو النظا  اإليسولوجي    ت

[ في الما و من   ت النه  الاا مو عف  النظا  XXبنمبو ال تات عن ] 0202في مواجهو تلير المناخ بحفوت عا  
 اإليسولوجي؛
البيولوجي واألمن الل ا ي المترتبو عن تلير المناخ وتعزيز الت طيب تجن  ا ثار المفبيو عف  التنوع   م(

٪[ ]ما  02، ]حوالي 0202والتسيب والحم من م اطر السوارث من   ت الحفوت الاا مو عف  الطبيعو، مع توفير، بحفوت عا  
ات الت طيضات الصارمو من جهوم الت طيب ال زمو لتحاي   ايات اتطا  باري ، مع امتسم [= XXX MT CO2 ال يات عن
 ل نبعاثات.
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ومبت ٪[ عف  األقت من الجهوم الراميو إل  زيامة مرونو التنوع البيولوجي والنظ  اإليسولوجيو 02تحاي  ] ( ير 
 ياتعزيز و وضمان حطظ أحوا  و زانات  ازات المفي و  0202معالجو ا ثار الضارة لتلير المناخ بحفوت عا  من أجت  العي 

 ؛0202لنظ  اإليسولوجيو عف  التسيب بحفوت عا  ا لبناي قمرة
وتنطي  نتا   ي ه  ،المناخب المتعفاو تاعمالحفوت الاا مو عف  الطبيعو في األممايمو  يوتايي  إمسان ( و

 ؛التاييمات
 تطبي  تلير المناخ من   ت حمةوالت طيب من  ،والحم من م اطر السوارث ،التسيب مع تلير المناخ زيامة ( ز

 ط  ا ثار المفبيو لتلير المناخ عف  التنوع  0202وبحفوت عا   ،ويالطبيع النظ  حفوت إمارة الحفوت الاا مو عف  الطبيعو أو
 ؛بنمبو ]٪[ (و وضمان مرونو النظ  اإليسولوجي والبيولوجي و ممات النظ  اإليسولوجي

عمت األطراب مت فإنّ  ،ميو لطامان التنوع البيولوجيالمباشرة الر ي والمافع العوامت تلير المناخ يو أحم أنّ  بما ( أ
 عف  نحو التسيب من   ت حطظ النظ  اإليسولوجيو وامتعامتها وامت مامهاقمرتها عف  و النظ  اإليسولوجيو و مرونز يعز عف  ت

 ،ا له ه اللايوتحايا. و يووال ميما من   ت تايي  الوظا ب وال ممات التي توفريا ي ه النظ  اإليسولوج ،ممتما  في جميع البفمان
من  البفمان المتامموال   تامم   تمويتال وب يزيم[٪ ومXXبنمبو ] و ممات النظ  اإليسولوجي ماابت ممفوعاتال وب تزيمم

 ؛0202[ مفيار موالر أمريسي بحفوت عا  XXا بمامار ]منويالتسيب إل  البفمان الناميو  أجت
تلير  حمةالتنوع البيولوجي في الت طيب من  ممايموتلير المناخ و  أما تعزيز مرونو التنوع البيولوجي  (ط  

 ؛التنوع البيولوجي وامتعامة النظ  اإليسولوجيو المناخ والتسيب مع  والحم من م اطر السوارث من   ت حطظ
 ة تليرحمسبيرة في الت طيب من  بصورة وف  النظ  اإليسولوجيع الاا موه  النُ  ممايمو ،0202بحفوت عا     (

 ؛تمابير لفحم من آثار تلير المناخ عف  التنوع البيولوجي عف  ت الميامات الوطنيو لتلير المناخامتشاو  ،المناخ والتسيب مع 
تلير المناخ والتسيب مع  والحم من م اطر السوارث من   ت ]تعزيز  حمةفي الت طيب من  ممايموال (  

 [= XXX MT CO2 ]ما ال يات عن 0202النظ  اإليسولوجيو عن طري [ الحفوت الاا مو عف  الطبيعو التي توفر بحفوت عا  
 ؛]أحوا  السربون[

تعزيز المرونو والحم من  ليوتسيب بُ عف  ال لنظ  اإليسولوجيواتنطي  حفوت قا مو عف  الطبيعو لتعزيز قمرة  ( ت
 ؛آثار تلير المناخ ووقب تميور أحوا  و زانات  ازات المفي والهشاشو تجاه 
ه  تلير المناخ والتسيب مع  والحم من م اطر السوارث من   ت النُ  حمةالممايمو في الت طيب من  (  

عف   المفبيو لتلير المناخ ا ثار تجن مع  ،لفسربون األزر  بما في  ل  النظ  اإليسولوجيو ،الاا مو عف  النظ  اإليسولوجيو
 ؛التنوع البيولوجي واألمن الل ا ي وحاو  الشعو  األصفيو والمجتمعات المحفيو

الممايمو في الت طيب من حمة تلير المناخ والتسيب مع  من   ت تطبي  الُنه  الاا مو عف  النظ    ن(
مارة التفوث من أجت زيامة مرونو التنوع البيولوجي والنظ  اإليسولوجيو ومبت العي  اإليسولوجيو وامتعامة النظ  اإليس ولوجيو وا 

من جهوم الت طيب ال زمو لتحاي   [= XXX MT CO2٪[ ]ما ال يات عن 02]حوالي  ،0202من   ت توفير، بحفوت عا  
عف  التنوع البيولوجي  المفبيو لتلير المناخ ثارا  ، وتجن امتسمات الت طيضات الصارمو ل نبعاثاتو  ايات اتطا  باري ، 

 ؛واألمن الل ا ي
المرونو والحم من م اطر السوارث من زيامة و  ،تلير المناخ والتسيب مع  حمةالممايمو في الت طيب من  (  

التنوع البيولوجي ات التي تحطظ ماحالم ،0202بحفوت عا   ،عن طري  زيامة وه  الاا مو عف  النظ  اإليسولوجي  ت النُ 
 ؛األ رى و٪[ مع تعزيز وظا ب و ممات النظ  اإليسولوجي02 وتمت مم  عف  نحو ممتما  بنمبو ]حوالي
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 حمة في الت طيب من ةسبير  بصورةالنظ  اإليسولوجيو  ةحطظ وامتعام جهوم ممايمو ،0202بحفوت عا   ( ع
 ، نبعاثاتلوامتسمات الت طيضات الصارمو  ،و السفيو لتلير المناختوفير حفوت ل متجابو العالميمع  ،تلير المناخ والتسيب مع 

 ؛عف  التنوع البيولوجي لتلير المناخ وتجن  ا ثار المفبيو
ه  الاا مو جميع النُ التمسم من أّن االحتطاظ بجميع م زونات السربون الطبيعي و  ،0202بحفوت عا   ،ضمان ( ب

التنوع البيولوجي  التي يمسن أن تطاتا ثار المفبيو  تتجن  لير المناخ والتسيب مع ت حمة ت طيب منفعف  النظ  اإليسولوجيو ل
 ؛والبشر

تلير المناخ والتسيب مع  والحم من م اطر السوارث من   ت تعمي   حمةالممايمو في الت طيب من  (  
مما  ي ه الحفوت في المناظر الطبيعيو ،ف  النظ  اإليسولوجيو والاا مو عف  الثاافوع الاا موالحفوت  والمناظر  البريو والبحريو وا 
 ؛التنوع البيولوجي والميامة الل ا يو يمسن أن تطات التي وتجن  ا ثار المفبيو المعمَّلو بوامطو اإلنمانالطبيعيو 

طر السوارث تلير المناخ والتسيب مع  والحم من م ا حمةالممايمو في الت طيب من  ،0202بحفوت عا   (  
النظ   يريا من يو و مامالنظ  اإليسولوجيو األو السثيطو السربون  النظ  اإليسولوجيووحطظ وامتعامة  من   ت تحمين حمايو

بما في  ل  اللابات واألراضي ال ثيو واألراضي الرطبو واألعشا  البحريو وأشجار المانلروب والشعا   ،الطبيعيو اإليسولوجيو
التنوع  يمسن أن تطات التيفي الاطاعات األ رى وتجن  ا ثار المفبيو  الت طيضات الصارمو ل نبعاثات متسماتالالمرجانيو 

 ؛البيولوجي واألمن الل ا ي
 النات  عن األنشطو تلير المناخ حمةتعزيز الت طيب من من أجت توميع نطا  الحفوت الاا مو عف  الطبيعو  ( ر

 ،مرجو م ويو 5.0مرجو الحرارة إل  لحم من زيامة متومط ُبليو ا 0202بحفوت عا   فعات من حيث التسفطوعف  نحو  والبشري
 .امنويجيجا طن من ثاني أسميم السربون  50و 52لفوصوت إل  إمسانات ت طيب تتراوأ بين 

 الغابات بشأنمقترح الجديد الهدف ال

مع  ،تلير المناخ والتسيب مع  حمةالت طيب من و تعزيز ممايمو جميع أنواع اللابات في حطظ التنوع البيولوجي  ( أ
  .مراعاة واليات االتطاقيات والصسو   ات الصفو وعمفها الممتمر

   اتنباتال بشأنمقترح الجديد الهدف ال
 ا.واالتجار بها وامت مامها قانونيا وممتمام أن يسون حصام األنواع النباتيو ،0202بحفوت عا   ،ضمان ( أ

 ( )"تلبية احتياجات الناس"(باءإدراجه في القسم )الهدف المقترح 

لفتسيب مع تلير المناخ والُنه  الاا مو عف  النظ  اإليسولوجيو لفحم من م اطر  بالنمبو   قيمو التنوع البيولوجياممإ ( أ
مت الوطنيو لفتنوع السوارث في الميامات واالمتراتيجيات الوطنيو والمحفيو األماميو، بما في  ل  االمتراتيجيات و طط الع

 .لسوارثمواجهو الت طيط لعمفيات او  ،يو لفتنوع البيولوجيمحفاالمتراتيجيات و طط العمت الو البيولوجي، 

__________ 


