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

 ثانياالجتماع ال
 4242 فبراير/شباط 42-42، روما
 من جدول األعمال 2البند 

 
 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعداد

 مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين

 ،4242إن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
للتنوع  باإلطار العالمي العامل المفتوح العضوية المعنيللفريق  4/4، والتوصية 42/42المقرر  إلىإذ يشير 

  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 44/4والتوصية  4242البيولوجي لما بعد عام 
1التقدم المحرز خالل اجتماعه الثاني، على النحو المبين في النص المرفق بتقرير االجتماع؛ يالحظ -4

 

 إعدادسهم الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث في ، ست42/42من المقرر  41أنه، وفقا للفقرة  يالحظ] -4
]يدعو ؛[ دعم واستعراض التنفيذلكمله بالعناصر ذات الصلة بوسائل وست   4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي اإل

ديم عناصر إلعداد اإلطار العالمي ، بتق42/42من المقرر  41الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم، في اجتماعها الثالث، وفقا للفقرة 
، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناولها األقسام من هاء إلى حاء 4242للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 من المرفق الحالي للمسودة األولية، لكي ينظر فيها الفريق العامل في اجتماعه الثالث؛[

مية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين أن تجري استعراضا الهيئة الفرعية للمشورة العل يدعو -4
علميا وتقنيا للغايات واألهداف المنقحة لمشروع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي وما يتصل بها من مؤشرات وخطوط أساس، 

سداء المشورة إلى الفريق العامل في اجتم  اعه الثالث؛وكذلك التذييلين المنقحين لإلطار، وا 

التنفيذية، تحت إشراف مكتب الهيئة الفرعية للمشورة مل واألمينة اق العيفر لإلى الرئيسين المشاركين ليطلب  -2
العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف، إعداد وثيقة تتناول تحديث عناصر مشروع اإلطار التي استعرضها الفريق 

تاحته 421-4242مع مراعاة المرفق بتقرير االجتماع والتقدمات الواردة استجابة لإلخطار  2العامل خالل اجتماعه الثاني، ، وا 
 بستة أسابيع على األقل؛ قبل انعقاد االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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تنفيذية تحديث الجداول الواردة في التذييلين األمينة الو فريق العامل الرئيسين المشاركين لل إلى أيضا يطلب -5
لكي تنظر  421-4242في ضوء نتائج االجتماع الثاني، مع مراعاة التقارير المقدمة استجابة لإلخطار رقم  3بمشروع اإلطار

 فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين؛

أن تقدم معلومات علمية أعاله،  2، بناء على الوثيقة المشار إليها في الفقرة ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -6
تحليل للروابط بين  وتقنية لدعم االستعراض الذي تجريه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بما في ذلك

طار الرصد المقترح لالمقترحة األهداف و  الغايات وأهداف التنمية  4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام للمي طار العاإلوا 
تاحةو ، ضمن نطاق االتفاقية المستدامة االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية  انعقادهذا التحليل قبل و  هذه المعلومات ا 

 ستة أسابيع؛ب للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

يق العامل واألمينة التنفيذية، تحت إشراف مكتب مؤتمر األطراف، فر الرئيسين المشاركين لل إلى أيضا يطلب -7
إعداد مسودة أولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة النص المرفق بتقرير االجتماع الثاني للفريق العامل، وكذلك 

ونتائج االجتماع الرابع  سلسل الرقمي،فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمعلومات الت عمليات التشاور الجارية، ونتائج
تاحة ذلك قبل  والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ونتيجة االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، وا 

 بستة أسابيع. انعقاد االجتماع الثالث للفريق العامل

  

                                                      
3 CBD/WG2020/2/3/Add.1. 
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 المرفق
 0202البيولوجي لما بعد عام غايات اإلطار العالمي للتنوع  -أوال

 والقضايا الشاملة للغاياتللمناقشة األولية بشأن الهيكل العام  الرئيسين المشاركينملخص  -ألف

 ، وبين هذه الغايات واألهداف.4252و 4242ال يزال هناك عمل مطلوب تنفيذه لتوضيح العالقة بين غايات عامي  -4

 لألدوات واآلليات المتعلقة غايات واقترحتتعكس األهداف الثالثة لالتفاقية.  غاياتالحاجة إلى  أيضا ولوحظت -4
 منفصلة. غاياتاالحتفاظ بها ك ضرورة)أ( و )ب( و )ج(. ومع ذلك، اقترح آخرون  لغاياتاقترح أيضا دمج او التنفيذ. ب

 عددها بخمس غايات.إلى أن  ، في هذا الصدد، إلى تحديدأشار البعضو محدودا.  غاياتاقترح أن يكون عدد الو  -4

 ودعا البعض إلى تبسيط الغايات المقترحة الحالية. -2

 غايةلالحتفاظ ب دعم أيضا، كان هناك ومع ذلك وفيما يتعلق بالغاية )د(، كان هناك تأييد لحذف العناصر الفرعية. -5
ذفت العناصر الفرعية.  تعلق بتغير المناخت  إذا ح 

إلى "خدمات النظام  الغاية قد تشير"االستخدام المستدام". ولوحظ أيضا أن  تتعلق بـغاية )د( ك واقترح أن تصاغ الغاية -6
 إلنتاج واالستهالك".لمستدامة لنماط ااألاإليكولوجي" و "التعميم" و "

، الحالية)هـ(  غايةعدد من البدائل لل . واقترحعكس الهدف الثالث لالتفاقيةتي لتا الغايةكان هناك تقارب حول أهمية و  -7
من  اعدد. ولوحظ أن تعكس احترام المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةا وجعلها ا في ذلك توسيع نطاقهبم

أثيرت أسئلة حول ما إذا كان الحصول على الموارد وتقاسم لهذه الغاية. و  األسئلة تحتاج إلى إجابة قبل االتفاق على نص نهائي
 صكوكغيرها من بيرتبط فقط باتفاقية التنوع البيولوجي أو  أن ي للتنوع البيولوجي ينبغيالمنافع في سياق اإلطار العالم

مكانية خطوط األساس و ب تتعلققضايا  وجودوقد لوحظ . وتقاسم المنافع على الموارد الحصول  الغاية هولوحظ أن هذ. القياسا 
 .األخرى الغايات بقدر ةكون طموحتحتاج إلى أن ت

الطريقة الوحيدة لقياس  ليس هو ذلك ألن الضروري أن تحصل كل الغايات على قيم عددية،ولوحظ أنه ليس من  -1
القيم البعض اآلخر  فقط. ودعم معينةالهداف األ في بعض تضمين القيم الرقميةالبعض أنه يجب المحرز. والحظ  التقدم
 ة.العددي

تفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. والحظ والحظ البعض ضرورة قصر اإلطار على القضايا المندرجة ضمن والية اال -2
مجموعة واحدة من  آخرون ضرورة أن يكون اإلطار عالميا وأال يقوض االتفاقيات والغايات األخرى. وأشير أيضا إمكانية وضع

 مستقلةميلية" الالتنوع البيولوجي ومجموعة أخرى من األهداف "التكالمتعلقة بتفاقية الالرئيسية ذات الصالت الواضحة با غاياتال
 بالعمليات األخرى. صلةالتي يمكن أن تعالج قضايا التنوع البيولوجي المت

وأعرب بعض المشاركين عن رأي مفاده أنه ينبغي لإلطار أن يستخدم لغة متفق عليها مسبقا )مثل "التنوع البيولوجي"  -42
 عوضا من "الطبيعة"(.

 4242ن غيرها. وفضل البعض اآلخر الغايات المتعلقة بعام دو  4252فضل بعض المشاركين الغايات المتعلقة بعام  -44
. 4252عالمات بارزة نحو عام  تشكليمكن أن  التي تتضمنها الغايات 4242 عام البعض أيضا أن عناصر الحظو فقط.  

 متسقة مع األهداف ذات الصلة. 4242 تكون أهداف عام من الضروري أن لوحظ أنو 

 يتعلق بخط األساس المناسب الواجب تطبيقه.وأ عرب عن آراء مختلفة فيما  -44

 واقت رح عدد من الغايات الجديدة: -44
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 أدوات وآليات بشأن التنفيذ/االلتزامات المالية/اآللية المالية )أ(
 المحيطات )ب(
 القيم واألثر )ج(
 مكافحة القرصنة البيولوجية )د(
 أنماط اإلنتاج واالستهالك )ه(
 الثقافة البيولوجية )و(
 ميمالتع )ز(

 تذييل القسم أوال

( من المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع 0202و 0202عامي  غاياتاقتراحات بشأن القسم باء )
4فريق االتصال المناقشات التي أجراهابعد  0202البيولوجي لما بعد عام 

 

 بشأنوجهات نظر مختلفة  وقد أ عرب عن. الغايات واألهدافلتحديد  تكتسي أهمية بالغةلوحظ أن خطوط األساس  -4
هذه المسألة  فيستواصل النظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية . ولوحظ أيضا أن الئمةخطوط األساس الم

خطوط األساس على ل وورد نص مقترحفي اجتماعه الثالث.  النظر فيها الفريق العاملسيواصل في اجتماعها الرابع والعشرين و 
 التالي النحو

خط األساس: بالنسبة لألهداف والغايات القائمة على المناطق، سينظر اإلطار في مساحة ونوع النظم اإليكولوجية 
الطبيعية قبل أي اضطراب بشري، بجانب الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل لكل بلد كمقياس للمساهمة التي يلتزم بها 

 ظ أو االستعادة.كل طرف بموجب االتفاقية، سواء من خالل الحف

لإلطار العالمي  وليةالمقترحة في المسودة األ غاياتمن ال غايةبشأن كل  قدمت نظر فريق االتصال في اقتراحات -4
 :على النحو المبين أدناه، 4242للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اه العذبة وسالمتها، ، منع الخسائر الصافية في مساحة النظم اإليكولوجية للمي4242بحلول عام  الغاية "ألف"
في المائة[ على األقل بحلول عام  42والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية، وزيادات بنسبة ]

 .، مع ضمان قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود4252

وقف و  ،وسالمة النظم اإليكولوجية ،واالستعادة ،والمرونة ،موصوليةوال ،: الحفظ"ألف"عناصر إضافية محتملة للهدف  -4
وحالة التنوع  ،والنظم اإليكولوجية النادرة والمهددة ،ةسب الصافياالخسارة في النظم اإليكولوجية الطبيعية واستعادتها لضمان المك

 ،النظم اإليكولوجية ذات السالمة اإليكولوجية العالية ،الخسارة الصافيةمنع و  ،والنظم اإليكولوجية الهشة ،ونتائجه البيولوجي
 ،ووظيفة النظام اإليكولوجي ،والنظم اإليكولوجية الساحلية ،والنظم اإليكولوجية الطبيعية ،اإليكولوجية الطبيعيةوجميع النظم 

 وخدمات النظام اإليكولوجي. ،والسالمة

 "ألف" فيما يلي: للغايةالمقترحة  األخرى الصياغاتوتتمثل  -2

، ]منع الخسائر الصافية[ في الترابط المساحي أو في سالمة النظم اإليكولوجية للمياه 4242بحلول عام  )أ(
العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية واألرضية المجزأة بشكل كبير أو المهددة ]النظم اإليكولوجية التي تتمتع بسالمة إيكولوجية 

النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية[ ]النظم اإليكولوجية الطبيعية[ ]النظم عالية[ ]جميع النظم اإليكولوجية الطبيعية[ ]
                                                      

 هذه المدخالت مناقشةتم تلم . و 4242إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  غاياتيمثل هذا النص مدخالت من األطراف والمراقبين بشأن  4
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اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية والنظم اإليكولوجية األرضية ]الساحلية[[، وتحقيق زيادات ]مكاسب 
في المائة[ على األقل وذلك بحلول عام  42]صافية[ في ترابط وسالمة النظام اإليكولوجي من أجل تعزيز المرونة بنسبة 

 ، ]مع ضمان ]تشغيل[ ]سالمة[ ]مرونة[ ]خدمات[ النظم اإليكولوجية[؛4252
، منع الخسائر الصافية في النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية 4242بحلول عام  )ب(

ة ومرونتها وحفظها الفعال وفقا لخط أساس محدد مسبقا يعزز الترابط من واألرضية لضمان زيادة في سالمة النظم اإليكولوجي
 خالل برامج اإلدارة الفعالة لضمان تحقيق الحماية؛

النظم اإليكولوجية في مساحة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة و  ، منع الخسائر الصافية4242بحلول عام  )ج(
]من خالل تدابير االستعادة[ ال يقل  مكسب صافمدى تواصلها، وتحقيق لعالية و البحرية واألرضية ذات السالمة اإليكولوجية ا

 على الصمود؛ النظام اإليكولوجي قدرةمما يضمن  ،4252، بحلول عام ٪Xعن
اة النظم اإليكولوجية التي تدعم الحي قوة تحملزيادة إجمالية في مدى تكامل و ، تحقيق 4252بحلول عام  )د(

مدى على ال التعافي، بما في ذلك التمثيل الكامل ألضعف النظم اإليكولوجية لضمان إمكانية ى األرضالمتنوعة والمزدهرة عل
 .الطويل

في ]× في المائة[ ويزيد توافر األنواع بنسبة ]× تخفض نسبة األنواع المهددة باالنقراض بنسبة  الغاية "باء"
 4252حلول عام [ بفي المائة Xوبنسبة ] 4242عام المائة[ في المتوسط بحلول 

 .، الحفظ خارج الموقع الطبيعيفي األسرالتربية  للغاية "باء":عناصر إضافية ممكنة  -5

 " فيما يلي:باء" للغايةالمقترحة  األخرى الصياغاتوتتمثل  -6

 هطريق فياألنواع وبين األنواع واألنظمة اإليكولوجية  فيما بين، سيكون التنوع البيولوجي 4242بحلول عام  )أ(
 ؛من خالل الحفظ واالستعادة في جميع األطراف للتعافي

دار  تها، حفظ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية واستعاد4242بحلول عام  )ب( بشكل  تهاوا 
درتها قمستدام، وضمان الحفاظ على ديناميكيات األنواع والتنوع الجيني ووظائف وخدمات النظام اإليكولوجي وتعزيزها لضمان 

 ؛والحد باستمرار من عوامل فقدان التنوع البيولوجي على التحمل
من  في المائة[ Xي ]تعاف 4242اإلنسان، وبحلول عام  يتسبب فيهانقراض  أي، توقف 4252بحلول عام  )ج(

 Xبنسبة ، و 4242ام بحلول ع في المائة[ X وفرة األنواع المحلية ضمن النطاق البيئي بنسبة . وزيادةاألنواع المهددة المعروفة
 ؛4252بحلول عام في المائة[ 

 ؛انخفاض عدد األنواع المهددةاإلنسان و  الذي يتسبب فيهانقراض األنواع  توقف، 4242بحلول عام  )د(
اإلنسان  يتسبب فيهي ذانقراض األنواع اليستمر توقف ، تزايد أعداد األنواع، في حين 4252بحلول عام  )ه(

 وتعرض عدد أقل من األنواع للتهديد.
 ار خطر االنقراض الصافي لألنواع، واستقر 4242عام  ابتداء مناإلنسان  يتسبب فيهي ذخفض االنقراض ال )و(
[ بحلول عام في المائة X] نسبةوب 4242[ بحلول عام في المائة Xوفرة األنواع في المتوسط بنسبة ] زيادةو  4242بحلول عام 

 ؛4252
وفرة  زيادة[ و في المائة Xاإلنسان بنسبة ] يتسبب فيهتقليل النسبة المئوية لألنواع المهددة باالنقراض الذي  )ز(

 ؛4252[ بحلول عام في المائة X] بنسبةو  4242[ بحلول عام في المائة X] نسبةفي المتوسط ب على مدى صنفهااألنواع 
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في المائة[ من  22، وبنسبة ]4242زيزه في المتوسط بحلول عام الحفاظ على التنوع الجيني أو تع الغاية "جيم"
 .4252األنواع بحلول عام 

 وتتمثل الصياغات األخرى المقترحة للغاية "جيم" فيما يلي: -7

واستعادة التنوع الجيني للسكان  دجنة، توقف التآكل الوراثي لجميع األنواع البرية والم4242بحلول عام  )ألف( 
 .4252والحفاظ على إمكاناتهم على التكيف بحلول عام 

 22] تحقيق ذلك لنسبة، و 4242الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والحيوانات البرية والمدجنة بحلول عام  )باء(
 ؛4252[ من األنواع بحلول عام في المائة

وتحقيق ذلك ، 4242أو تعزيزه في المتوسط بحلول عام  دجنةاع البرية والمالحفاظ على التنوع الجيني لألنو  )د(
 .[ من األنواعفي المائة 22] لنسبة

 تقدم الطبيعة منافع للناس  الغاية "دال"

 ،حماية وظائف النظام اإليكولوجي وخدماتهو : تقييم خدمات النظام اإليكولوجي، للغاية "دال"عناصر إضافية محتملة  -1
في  ةالمساهمو  ،الدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجيو  ،الستهالك واإلنتاجل المستدامة نماطواأل ،الستخدام المستداماو  ،التعميمو 

  تغير المناخو  ،التنمية االجتماعية واالقتصادية

 " فيما يلي:دال" للغايةالمقترحة  األخرى الصياغاتوتتمثل  -2

على نحو مستدام لتعزيز مساهمة الطبيعة في تحقيق أهداف حفظ التنوع البيولوجي واستعادته واستخدامه  )أ(
وتقديم منافع محسنة للناس، بما في ذلك التغذية والحصول على المياه والقدرة الصحية  4242التنمية المستدامة بحلول عام 

 ؛4252 على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته بحلول عام
 ، يستخدم التنوع البيولوجي مبدأ االستدامة لتقديم منافع لألجيال الحالية والقادمة.4252ل عام بحلو  )ب(
، ضمان االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مما يساهم في تحقيق التنمية االجتماعية 4242بحلول عام  )ج(

خدمات النظم اإليكولوجية والدفع مقابل الحصول واالقتصادية واستدامة سبل العيش لدى الناس، مع ضمان التقييم المناسب ل
 ؛عليها

، ضمان االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البري والمستأنس لتأمين استدامة وظائف 4242بحلول عام  )د(
 ؛النظم اإليكولوجية ومساهمات الطبيعة للناس على المدى البعيد

إليكولوجية لتقديم منافع للناس ال غنى عنها من أجل تحقيق تعميم وصيانة التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا )ه(
العديد من أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه والحد من مخاطر 

 ؛الكوارث
ا وحمايتها من أجل تحقيق االستفادة المستدامة من التنوع البيولوجي من خالل احترام الطبيعة والتكيف معه )و(

 ؛مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على األرض
، ي ستخدم التنوع البيولوجي على نحو مستدام لتوفير خدمات نظم إيكولوجية ت قّيم بشكل 4242بحلول عام  )ز(

 ؛صحيح
في  Xضمان االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وحماية وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية للناس بنسبة  )ح(

 .4252في المائة بحلول عام  Xوبنسبة  4242المائة بحلول عام 



CBD/WG2020/2/L.2 

Page 7 

 

ط االستهالك عناصر الغاية دال: تقييم خدمات النظم اإليكولوجية، وحماية وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، والتعميم، وأنما
 واإلنتاج المستدامة، والدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية.

زيادة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية  اء(ھالغاية )
 4252بحلول عام ]×[ وبلوغها نسبة  4242بحلول عام ]×[ المرتبطة بها، بنسبة 

: دعم األهداف الثالثة لالتفاقية، والمرونة من أجل مراعاة الترتيبات األخرى ذات "هاءللغاية "ة محتملة عناصر إضافي -42
الصلة، وتعزيز تقاسم المنافع عن طريق تيسير سبل الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية، والتصديق وتعزيز 

الموارد الجينية إال أن المعارف التقليدية المرتبطة بها ليست بالضرورة مرغوبا التنفيذ، وقياس التقدم المحرز، وزيادة استخدام 
 .فيها في حد ذاتها

 " فيما يلي:هاء" للغايةالمقترحة  األخرى الصياغاتوتتمثل  -44

، ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن االستخدام المستدام لمساهمات 4242بحلول عام  )أ(
 ؛والمعارف التقليدية ذات الصلة، مع مراعاة اإلنصاف بين األجيال والمنظور الجنساني الطبيعة للناس
، يجب وضع ترتيبات التقاسم العادل والمنصف للمنافع مع بلدان منشأ الموارد الجينية 4242بحلول عام  )ب(

 ؛ة إلى بلدان منشأ هذه الموارد الجينيةوتشغيلها بشكل كامل، مما يسهم في تحقيق زيادة كبيرة في حجم الموارد المالية المحول
، تيسير الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وزيادة 4242بحلول عام  )ج(

 4242[ بحلول عام Xاستخدامها، وزيادة المنافع الناشئة عن استخدامها، والتي يجري تقاسهما بشكل عادل ومنصف، ]بنسبة 
، وبالتالي المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام المستدام لمكوناته، وفي تلبية 4252[ بحلول عام Xسبة ]وبن

 ؛احتياجات سكان العالم اآلخذ في الزيادة من الغذاء والصحة واالحتياجات األخرى
ارف التقليدية المرتبطة بها، بما التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمع )د(

 ؛في ذلك من خالل تيسير سبل الحصول عليه
، توضع الترتيبات واآلليات الخاصة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 4242بحلول عام  )ه(

إلى البلدان التي تشكل مراكز استخدام الموارد الجينية في اي شكل من أشكالها والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتدفق الموارد 
لى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ؛المنشأ للتنوع الجيني وا 

الحصول على المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل  )و(
تنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، من بين والمنصف لها، وهو ما يحقق زيادة في تقاسم المنافع من أجل حفظ ال

 ؛4242جميع المنافع المشتركة بحلول عام 
، تحقيق زيادة كبيرة في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 4252بحلول عام  )ز(

 ؛الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
التي تم تقاسمها بشكل عادل ومنصف والناشئة عن استخدام الموارد الجينية، تحقيق زيادة كبيرة للمنافع  )ح(

بحلول عام  Xو 4242بحلول عام  Xوالموارد البيولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية، والمعارف التقليدية المرتبطة بها قدرها 
 ؛4252

لجينية في اي شكل من أشكالها ، بلوغ تدفق المنافع الناشئة عن استخدام الموارد ا4242بحلول عام  )ط(
والمعارف التقليدية المرتبطة بها الجاري تقاسهما بطريقة عادلة ومنصفة، وهو ما يسهم في تحفيز االستخدام المستدام والحفظ، 
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، 4242بحلول عام  Xوكذلك سبل عيش الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء، وأصحاب الحقوق اآلخرين، نسبة 
 ؛4252بحلول عام  Xذا التدفق بنسبة وزيادة ه

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية والمعارف  ، يبلغ4242بحلول عام  )ك(
، لضمان الحفظ 4252مليار دوالر أمريكي بحلول عام  522إلى  ويرتفعمليار دوالر أمريكي  422التقليدية المرتبطة بها 

 .مستدامواالستخدام ال

 اإلضافية المقترحة المقدمة من األطراف الغايات -جيم 

، والقدرات والتعاون التكنولوجي لدعم التنفيذ الفعال (٪xزيادة بنسبة فر موارد مالية كافية )اتو ، 4242بحلول عام  -4
 .والتشاركي ألهداف الحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع

في  على المساهمةتضمين قيمة الطبيعة في عملية صنع القرار في جميع القطاعات وتشجيع جميع الجهات الفاعلة  -4
 .منحنى فقدان التنوع البيولوجي تقويس

ات األنواع كيالحفاظ على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، وضمان الحفاظ على دينامي -4
 .والحد باستمرار من العوامل الدافعة لفقدان التنوع البيولوجي قوة التحمل لديهاي وتعزيزها لضمان والتنوع الجين

 .على المدى الطويل من أجل الحفاظ عليهضمان االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  -2

 .ها بشكل عادل ومنصف، يتم تقاسمملناس والمعارف التقليدية المرتبطة بهل بالنسبةتأكد من أن مساهمات الطبيعة ال -5

 .4242عام توفير األدوات واآلليات الالزمة لتنفيذ إطار ما بعد  -6

النظم اإليكولوجية السليمة، واألنواع المزدهرة،  داعما التعافي،، في طريقه إلى 4242بحلول عام  ،المحيطأن يكون  -7
يدعم األهداف الثالثة  ،4252بحلول عام  ٪422بنسبة ورفاه اإلنسان، لتحقيق محيط ]م دار بشكل مسؤول/مستدام بيئيا[ 

 (.لالتفاقية )الحفظ واالستخدام المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع

دار  تها، حفظ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية واستعاد4242بحلول عام  -1 بشكل مستدام،  تهاوا 
لجيني ووظائف وخدمات النظام اإليكولوجي وتعزيزها لضمان صمودها والحد وضمان الحفاظ على ديناميكيات األنواع والتنوع ا

 .باستمرار من عوامل فقدان التنوع البيولوجي

حفظ، ووظائف النظم اللضمان  والداجن، ضمان االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البري 4242بحلول عام  -2
 .على المدى الطويل اإليكولوجية ومساهمات الطبيعة للناس

، يتم تقاسمها بشكل عادل المرتبطة بهم تقليديةالمعارف واللناس لتأكد من أن مساهمات الطبيعة ال، 4242بحلول عام  -42
 .ومنصف، مع مراعاة المساواة بين األجيال والمنظور الجنساني

الظروف المواتية من خالل األدوات واآلليات المناسبة والفعالة لتنفيذ إطار ما بعد تهيئة ، ضمان 4242بحلول عام  -44
 .4242عام 

بحلول )٪ xx االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وحماية وظيفة وخدمات النظام اإليكولوجي بنسبة ضمان -44
 (.4252 عام

دابير االقتصادية والتكنولوجية والسياسية والثقافية تحقيق تغييرات تحويلية في أنماط االستهالك واإلنتاج من خالل الت -44
 .والتعليمية
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قيم التنوع البيولوجي في جميع مراحل صنع القرار العام والخاص في جميع القطاعات،  مراعاة، 4242بحلول عام  -42
ويضمن أن يكون  [X] بحلول 4242مما يقلل من البصمة البيئية بحلول عام و مما يسهم في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، 

 .4252بحلول عام  طاقة األرض،ال يتعدى استهالك الموارد 

على النحو  غاياتبعض األطراف مجموعة من ال تالفردية المقترحة المذكورة أعاله، اقترح غاياتباإلضافة إلى ال -45
 التالي:

البحرية والبرية لوجية النظم اإليكو الحفاظ على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة و  ،4242بحلول عام  )أ(
دارتها على نحو مستدام وضمان الحفاظ على ديناميكيات األنواع والتنوع الجيني ووظائف وخدمات النظام  ،واستعادتها وا 

 ؛والحد باستمرار من عوامل فقدان التنوع البيولوجي صمودهااإليكولوجي وتعزيزها لضمان 
لتأمين وظائف النظم  مستأنسلتنوع البيولوجي البري والضمان االستخدام المستدام ل ،4242بحلول عام  )ب(
 5ومساهمات التي تقدمها الطبيعة للناس؛ على المدى الطويلاإليكولوجية 

وما  لصالحالطبيعة  مساهماتضمان تقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام المستدام ل ،4242بحلول عام  )ج(
 ؛مع مراعاة اإلنصاف بين األجيال والمنظور الجنساني ،يرتبط بها من معارف تقليدية بصورة عادلة ومنصفة

فضال  ،مناسبة وفعالة تنفيذ وسائل عن طريق 4242ضمان تنفيذ إطار ما بعد عام  ،4242بحلول عام  )د(
 ؛عن توفير الظروف المواتية

وجي في القطاعات اإلنتاجية كوسيلة للمساهمة في تحقيق اإلنتاج دمج التنوع البيول ،4242بحلول عام  )ه(
 .واالستهالك المستدامين

 اإلضافية المقترحة المقدمة من المراقبين الغايات -دال

المنصفة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل الشفافية  الحوكمةتعزيز  -4
لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب، ا ال سيما مشاركةفي صنع القرار،  الجمهوروالمساءلة، ومشاركة 

 وأقاليمهم ومواردهم التقليدية.أراضيهم  يخص فيماوالمجتمعات المحلية  األصلية واالعتراف بحقوق الشعوب

  . 4242خفض األثر السلبي لإلنتاج واالستهالك إلى النصف بحلول عام  -4

 الغايات: -4

 الحفاظ على سالمة نظام دعم حياتنا – 4الغاية  )أ(
 مجتمع يعيش بشكل مستدام – 4الغاية  )ب(
 اإلنصاف من أجل الطبيعة والناس عبر األجيال – 4الغاية  )ج(

                                                      
 اإليكولوجي.خدمات النظام  تضمني اواسع امفهوم تمثل للناسالطبيعة  التي تقدمها مساهماتالعلى أساس أن  5



CBD/WG2020/2/L.2 

Page 10 

 

 0202األهداف اإلجرائية لعام  -ثانيا

 الحد من التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي

 1الهدف 

 ملخص الرئيسين المشاركين للمناقشات
تناولها في في محاولة لفهم العناصر التي تم و ويتألف من عدة عناصر. تشّعب كان هناك اعتراف بأن هذا الهدف م -4

أثار البعض وقد . ستعادة النظم اإليكولوجيةعنصرين متميزين: التخطيط المكاني وا وجودالهدف، الحظ العديد من األطراف 
، مع الدعوة النظم اإليكولوجية أحدهما يركز على استعادةحيث احتمال أن يتم تناول هذه األهداف في إطار هدفين متميزين، 

 .الستعادةعملية اإلى إدراج هدف كمي ل
النظم بنقل العناصر من واحدة إلى أخرى، ودمج عناصر حفظ  4،6و 4كان هناك اقتراح إلعادة هيكلة الهدفين و  -4

عارض آخرون دمج وقد من االستعادة، وتوفير لغة بديلة لكل منهما.  4مع عنصر االستبقاء من الهدف  4للهدف اإليكولوجية 
المنبر الحكومي  هاحددتي الدوافع الخمسة ال تناولأحدهم أهمية  وضحمنفصلة والمتميزة، وأال ابأهدافه قرارالهدفين، مع اإل

براز ذلك و  (IPBES) في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في التقييم العالمي الدولي للعلوم والسياسات التقييم ا 
 قدر اإلمكان.ر"( بدقة اوالبح يضااستخدام األر  ات علىتغيير إدخال ه )"ة المستخدمة فيلغالو 
إلى استخدام لغة  خرالبعض اآل الموائل، في حين دعا تناول فقدانأن ي نبغياقترح البعض أن الهدف يوقد  -4

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتاالستنتاجات التي توصل إليها 
 . (IPBES)لعالميفي التقييم ا

ما إذا كان ينبغي أن تركز أنشطة االستعادة على "النظم اإليكولوجية الهامة" أو عكان هناك أيضا نقاش لم يحسم و  -2
 .موماالنظم اإليكولوجية ع

عالمية ومرنة للبلدان لتكييفها، بما في ذلك  اأهدافبوصفها أهمية االعتراف باألهداف علما ببعض األطراف قد أخذ و  -5
٪ تحت  422 نسبة الهدف العددي، ذكرت بعض األطراف أن لديها بالفعلخص فيما يو تدابيرها الكمية، مع الظروف الوطنية. 

 تخطيط خاص.
م الهدف. ودعت بعض األطراف إلى إيالء اهتمام خاص للنظال يشملها مة هارأى بعض األطراف أن العناصر الو  -6

. واقت رحت مفاهيم بديلة عن "تخطيط 4في سياق التخطيط الشامل في إطار الهدف  بما في ذلك اإليكولوجية الحرجة والضعيفة
 ."مناطق وفقا لالعتبارات البيئيةالمناظر الطبيعية" و"التخطيط المكاني الشامل للتنوع البيولوجي" ومفهوم "تقسيم ال

المناظر الطبيعية والبحرية المنتجة، بما في ذلك  تناولل 4حتوى الهدف اقترحت عدة أطراف ومراقبون توسيع مو  -7
عام  كي ييتم بحلولاقترح بعض األطراف والمراقبون الذين تدعمهم األطراف إضافة لغة محددة و الزراعة وتربية األحياء المائية. 

تم اقتراح عنصر و  ين )اقتراح هدف جديد(.يكولوجية الزراعية مع التركيز على المزارعالنظم اإل حفظ واستعادةتحقيق  4242
 .حظ هذا التوسع بأي تأييدلم يو ة باستخدام األراضي المنتجة. رتبطإضافي للحد من النزاعات الم

                                                      
للتنوع البيولوجي من خالل المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ بالنسبة حماية المواقع ذات األهمية الخاصة  - 2 رقم الهدف  -6

٪[ 02] نسبةمن هذه المواقع و على األقل ٪[ 02]نسبة  التي تغطي 2202بحلول عام وذلك الفعالة األخرى الحالية على أساس المناطق، 
 صارمة.الحماية التحت على األقل ٪[  02الحفاظ على نسبة ] من المناطق البرية والبحرية مععلى األقل 



CBD/WG2020/2/L.2 

Page 11 

 

اقترح البعض حذفها و المناطق والحياة البرية الحالية"، على لم يكن هناك اتجاه واضح لكيفية التعامل مع "الحفاظ و  -1
 ها.عليحفاظ بينما أيد آخرون ال

شددت و ( في مشروع إطار الرصد. مدى القدرة على الربطمزيد من التفاصيل )مثل  تناولأقرت عدة أطراف بإمكانية و  -2
مسرد شامل للمصطلحات لضمان الفهم المشترك للمصطلحات المستخدمة في هذا إعداد بعض األطراف على الحاجة إلى 

 ، "التخطيط المكاني الشامل"(.مثالالهدف )
مراعاته في إطار استعادة وحفظ النظم هناك اقتراح باالعتراف بقيم التنوع البيولوجي كأصل مطلوب لكان و  -42

 االتفاقية.المستخدمة في لغة وفقا ل"، ستعادة"حفظ"، بدال من "امصطلح كان هناك أيضا اقتراح الستخدام و . اإليكولوجية
 أدناه(. 4لنص )انظر القسم على ايال وتعديالت بدحال لنقاط المذكورة أعاله، قدمت أطراف عديدة وبالنسبة ل -44
 :في الهدفإلبرازها تم اقتراح عناصر إضافية و  -44

في توضيح أن النتيجة ال ينبغي أن وهناك رغبة ؛ فقطالتركيز على التخطيط المكاني  نصبّ ينبغي أال ي )أ(
 ؛لمكاني"(إلى تعريف أفضل "للتخطيط اكون هناك حاجة التخطيط المكاني فقط )قد ت تمثل فيت

 ؛"التركيز على النظم اإليكولوجية "الطبيعية )ب(
 التركيز على جميع النظم اإليكولوجية؛ )ج(
 ؛تحقيق صافي/ زيادة النظم اإليكولوجية )د(
في  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتلغة  اللغة معتماشي ) معالجة تغير استخدام األراضي والبحر )ه(

من أهداف  5-42الهدف و  (IPBES) البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في التقييم العالميمجال التنوع 
 (؛المستدامة ةالتنمي

 ؛وفقا للظروف الوطنيةالهدف  تكييف )و(
 "؛اإليكولوجي" والتكامل الربط )ز(
 ؛تأكد من أن النسب المئوية منطقيةال )ح(
 ؛لمراقبةالخاصة با عتباراتالا (ط)
 د؛قدرة على الصمو والوظائف وال القدرة على الربطمدى  (4)
المؤشرات المحتملة إلدراج خطط إدارة السكان األصليين والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب  (4)

 .األصلية والمجتمعات المحلية
  1بشأن الهدف  مقترحات

ر اوالبح يضابرية واستعادتها، وزيادة مساحة األر على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية وال حفاظال )أ(
ر، وتحقيق زيادة صافية ا/البحيضاتغير استخدام األر  تناولفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يعلى األقل ٪[ 52] نسبةب

الية ]مع مراعاة لمناطق والحياة البرية الحعلى ا[ والحفاظ 4242و]الصحة[ بحلول عام  القدرة على الربطالمساحة و على مستوى 
 فئات الضعيفة[؛أدوار الجنسين وأدوار الشباب والفقراء وال

ر اوالبح يضاالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، وزيادة مساحة األر على فاظ الح )ب(
على مستوى ]فقدان الموائل[، وتحقيق زيادة صافية  تناولفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يعلى األقل ٪[ 52] بنسبة

 الحالية؛ سليمة والحياة البريةالالمناطق من ]أكبر عدد ممكن[  علىوالتكامل والحفاظ  القدرة على الربطالمساحة و 
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 يضار ، وزيادة مساحة األ]وتقييمها[ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتهالحفاظ على ا )ج(
استخدام  ات علىر يتغيإدخال يتناول الذي شامل المكاني التخطيط الفي ظل على األقل ٪[  52] نسبةر باوالبح

والحفاظ  تكاملوالوالقدرة على الربط المساحة على مستوى تحقيق زيادة صافية  4242أن يتم بحلول عام األراضي/البحار، و 
 الحالية؛ سليمة والحياة البريةالالمناطق على 

 52]نسبة وتدهور[ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية و []فقدان توقفي، ]4242]بحلول عام  )د(
[ في إطار تخطيط االستعادةعملية لالبحرية واألرضية النظم اإليكولوجية النظم اإليكولوجية للمياه العذبة و تخضع ]على األقل ٪[ 

، مع تحقيق زيادة صافية في المساحة والقدرة على الربط /البحاراألراضيإدخال تغييرات على استخدام  مكاني شامل يتناول
 حالية؛المناطق السليمة والحياة البرية العلى والحفاظ  4242بحلول عام  تكاملوال

لنظم ط لالقدرة على الربساحة أو تكامل أو على مستوى مصافي  فقدانأي حدوث ، منع 4242حلول عام  )هـ( 
على ، والحفاظ يصحوضعها الإعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة إلى  من خاللاإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية واألرضية 

التخطيط المكاني مناطق البحرية في إطار من األراضي والعلى األقل ٪[ 52] نسبةة، وزيادة حاليالمناطق والحياة البرية ال
 ؛استخدام األراضي/البحار ات علىر يتغيخال الذي يتناول إدالشامل 

على األقل من مساحة ٪[ 52] نسبة]حفظ[ استعادة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية، بزيادة  )و(
استخدام األراضي/البحار،  تتناول إدخال تغييرات علىأمور أخرى[  ضمنفي ظل التخطيط المكاني الشامل ]األراضي والبحار 

الحياة سليمة و الالمناطق على ، والقدرة على الربط والتكامل والحفاظ على مستوى المساحة 4242تحقيق زيادة صافية في عام و 
 الحالية؛ البرية

من على األقل ٪[ 52] نسبةالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، بعلى الحفاظ  )ز(
 ات علىر يتغيإدخال التخطيط المكاني الشامل ]و/أو تقسيم المناطق البيئية[ الذي يتناول  مساحة األراضي والبحار في ظل
المساحة والقدرة على الربط والتكامل والحفاظ على مستوى  4242بحلول عام  ةصافيزيادة استخدام األراضي/البحار، وتحقيق 

 الحالية؛ سليمة والحياة البريةالالمناطق على 
من على األقل ٪[ 52] نسبةالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، بالحفاظ على  )ح(

زيادة  4242مساحة اليابسة والبحار ]مع[ ]خطة[ مكانية شاملة تتناول تغير استخدام األراضي/البحار، محققة بحلول عام 
 الحالية؛ سليمة والحياة البريةالطق المناعلى صافية في المساحة والقدرة على الربط والتكامل والحفاظ 

المخصصة مساحة الالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، وزيادة على الحفاظ  )ط(
استخدام  إدخال تغييرات علىفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يتناول على ألقل ٪[  52ألراضي والبحار بنسبة ]ل

الحفاظ على على  4242بحلول عام والعمل تحقيق زيادة صافية في المساحة والقدرة على الربط والتكامل األراضي/البحار، و 
 ؛، ]الحد من النزاعات المتعلقة باستخدامها في أنشطة اإلنتاج[الحالية البريةالحياة سليمة و الالمناطق 

ة للمياه العذبة والبحرية والبرية ٪[ من[ النظم اإليكولوجي 52]] نسبة ،[ الحفاظ على4242]بحلول عام  )ي(
القدرة على القدرة على الربط والتكامل واالستخدام المستدام وتعزيز [ في إطار التخطيط المكاني الشامل ]حفظ  واستعادتها ]

 [.من حيث الحفاظ على النظم اإليكولوجيةللمناطق السليمة الحالية وغيرها من المناطق ذات القيمة العالية 
حفاظ على لتخطيط المكاني القائم على المشاركة للفي إطار انسبة المناطق البرية والبحرية الخاضعة  زيادة )ك(

 .4242بحلول عام وذلك ٪ من المناطق، × نسبة ، واستعادةرفيع المستوىاإليكولوجي تكامل ة ذات الحاليالمناطق ال
والقدرة على الربط  ةلنظم اإليكولوجيلصمود لالقدرة على التنوع البيولوجي، وزيادة الوضع القائم لتحسين  )ل(

 ؛4242بحلول عام  ةوتعزيز خدمات النظم اإليكولوجي
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 ؛تـمزيد من التدهور أو التفتمع منع وقوع ة حاليالنظم اإليكولوجية الهامة العلى فاظ تحاال (4)
قيد االستعادة تلك التي هي من النظم اإليكولوجية الطبيعية المتدهورة والمحّولة أو  4كم [XX] تم استعادة (4)

 ؛النشطة
مكانية استعادة النظم اإليكولوجية األكثر ضعفاستوى القدرة على الصمود تم تحسين م (4)  .وا 

[ من مساحة األرض والبحر في ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يتناول تغير %52زيادة ما ال يقل عن ] )م(
زيادة صافية في المساحة واالتصال والنزاهة، واالحتفاظ بالمناطق  4242م استخدامات األرض/ البحر، وتحقيقا بحلول عا

 السليمة والحياة البرية الحالية ]الحد من النزاعات المتعلقة باالستخدام لألنشطة اإلنتاجية[؛
وضع أن يوالبحرية والبرية ]و[  [ النظم اإليكولوجية للمياه العذبةوقف فقدا وتدهور، يتم 4242]بحلول عام  )ن(

  التخطيط المكاني الشامل؛ في إطار]من النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية[  %[52ما ال يقل عن ]
]المهددة[، ]األراضي الرطبة،[ البحرية والبرية واستعادتها، وزيادة  االحتفاظ بالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة )س(

واحتياجات  ارالمكاني الشامل الذي يتناول ]االستخدام المستدام لألراضي والبحمساحة األرض والبحر في ظل التخطيط 
 االتصال والنزاهة.و تحقيق زيادة صافية في المنطقة، إلى  4242بحلول عام مما يؤدي الحفظ[، 

 0الهدف 

 ملخص الرئيسين المشاركين للمناقشات
حظ بعض األطراف أنه يفتقد بعض عناصر الهدف رحبت األطراف بهذا الهدف لمسودة اإلطار األولي وعناصره. وال -4

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مثل فعالية اإلدارة، وأنه يمكن تعديله لتصوير الحذف على نحو أقرب ولكن مع طموح  44
 أكبر.

الترابط  واقترح بعض األطراف والمراقبين بتأييد من األطراف أن المسودة تفتقر إلى العناية لجوانب مهمة، مثل مدى -4
 ونظم المناطق المحمية، وأن ذلك يمكن تصحيحه من خالل الصياغة المقترحة.

 واقترح العديد من األطراف إضافة نص أو إعادة تشكيل الهدف )انظر المرفق أدناه(. -4
، مع نقل العناصر من هدف إلى اآلخر، 4و 47واقترح أحد األطراف، بتأييد من البعض اآلخر إعادة هيكلة الهدفين  -2

 وتقديم صياغة بديلة لكل منهما.
واعترض آخرون دمج الهدفين، مع االعتراف بأغراضهما المنفصلة والمميزة، والحظ أحدهم أهمية معالجة المحركات  -5

جال التنوع البيولوجي وخدمات الخمس التي حددها التقييم العالمي الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في م
 النظم اإليكولوجية وأن ينعكس ذلك التقييم بأكبر قدر ممكن من الدقة.

في  42في المائة و 42في المائة و 62وتساءل العديد من األطراف عن المبرر المنطقي لنسب التغطية البالغة  -6
ولمساحة األراضي والبحار، وللمناطق التي تخضع للحماية المائة، على التوالي للمواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، 

في المائة  42الصارمة. واقترح البعض إعادة تشكيل الصياغة لمعالجة ذلك. وكان هناك دعم لتركيز هذا الهدف على تغطية 
 فحسب عن طريق المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق.

                                                      
في المائة[ على األقل  02: اإلبقاء على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية والبرية، وزيادتها بنسبة ]0الهدف  7

بحار، وتحقيق زيادة ومساحة األراضي والبحار واستعادتها في إطار التخطيط المكاني الشامل مع معالجة التغير في استخدام األراضي/ال
 ، والحفاظ على المناطق السليمة الموجودة واألحياء البرية.2202صافية في المساحة، ومدى التواصل والسالمة بحلول عام 
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 اف إضافة نص إلى الهدف يرمي إلى خفض "القرصنة البيولوجية" عن طريق إنشاء مناطق خاصة.واقترح أحد األطر  -7
 وكان هناك اقتراح بإدراج العناصر المتعلقة بمدى مالءمة المواقع وقدرتها على البقاء. -1
ضو آخر واقترح العديد من األطراف أن يعترف الهدف تحديدا بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، مع إشارة ع -2

 إلى أهمية 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  -42

 األخرى التي تعالج التهديدات وأن ذلك يستحق المزيد من النظر فيه.
من أهداف أيشي( في  44ج تفاصيل إضافية فيما يتعلق بعناصر التأهيل )من الهدف واقترح العديد من األطراف إدرا -44

 مشروع إطار الرصد والمؤشرات.
وتم التشديد على أن جميع أنواع النظم اإليكولوجية تعتبر مهمة وبالتالي تم اقتراح عدم التركيز فقط على "أهمية  -44

كانت هناك اقتراحات إلدراج و  ي للحماية إلى جانب التنوع البيولوجي.خاصة". واقترح البعض أيضا إضافة أهمية التنوع الثقاف
 إشارة في الهدف إلى مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية.

واقترح العديد من األطراف الفصل في معالجة المناطق المحمية األرضية والمناطق المحمية البحرية وتدابير الحفظ  -44
 الفعالة األخرى القائمة على المناطق.

وأيد بعض األطراف مرة أخرى أهمية إعداد مسرد للمصطلحات لضمان الفهم المشترك للمصطلحات مثل "الحماية  -42
الصارمة" )التي لم يشعر العديد من األطراف باالرتياح تجاهها واقترحوا حذفها من الهدف( و"األهمية الخاصة". وشدد البعض 

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

  0بشأن الهدف  من األطراف مقترحات
في المائة ]على األقل[ من مساحة األراضي والبحار[ من خالل ]المناطق  42،[ حماية ]4242]بحلول عام  )أ(

المحمية المدارة بفاعلية وعلى نحو منصف[ وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، ]وفقا لمبادئ مدى 
في المائة[ على األقل من ]المواقع ذات األهمية الخاصة  62التمثيل والترابط اإليكولوجي لنظم المناطق المحمية، مع إخضاع[ ]

المائة[ على األقل ]من مساحة األراضي والبحار[ لحماية صارمة]، من خالل تحديد المناطق، في  42للتنوع البيولوجي[ ومع ]
 عند االقتضاء.[

حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي ]والتنوع الثقافي[ من خالل ]نظم[ المناطق المحمية  )ب(
في المائة[ على األقل من هذه المواقع  62تغطي ] 4242عام وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، بحلول 

 في المائة[ على األقل. 42في المائة[ على األقل من مساحة األراضي والبحار مع حماية صارمة لـ] 42و]
دارة فعالة[ للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة 4242]بحلول عام  )ج( ،[ حماية]، وربط وا 

مناطق، ]مع شراكات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب وغيرهم من مديري األراضي والبحار، بما على ال
 في المائة[ على األقل من ]مساحة المناطق البرية والبحرية مع التركيز على المناطق المهمة بيولوجيا[. 42يغطي] ]

جي من خالل المناطق المحمية، وتدابير الحفظ الفعالة حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولو  )د(
مع  4242األخرى القائمة على المناطق، ]واألراضي والمياه التي تمتلكها الشعوب األصلية أو تقوم بإدارتها،[ بحلول عام 

 ر.في المائة[ على األقل من مساحة األراضي والبحا 42في المائة[ على األقل من هذه المواقع و] 62تغطية ]
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في المائة من مساحة ×× في المائة على األقل من مساحة األراضي و×× ، تكون 4242]بحلول عام  (ھ)
البحار محمية ومدارة بفعالية من خالل المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، مع السعي إلى 

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

 [.4242على األقل بحلول عام  المائةفي  75األنشطة اإلفتراسية غير المشروعة قد تم خفضها بنسبة 

 0الهدف 

 ملخص الرئيسين المشاركين للمناقشات
إدراج هدف محدد ومستقل بشأن األنواع الغريبة الغازية بتأييد من جميع األطراف والمراقبين الذين تحدثوا بشأن  يحظ -0

 هذا الهدف.
 وأيد بعض األطراف الهدف بصيغته الحالية. واقترح العديد صياغة بديلة )انظر المرفق أدناه(. -2
المقصود وغير المقصود وأيضا باألنواع الغازية  وأيد بعض األطراف أن الهدف ينبغي أن يعترف بكل من اإلدخال -0

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

 البحرية والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي.
وأعرب بعض األطراف عن رأي مفاده أن الهدف ينبغي أن يركز على المسارات بواسطة البشر. واقترح طرف آخر  -4

رضية أنه يركز على مسارات عالية المخاطر أو مسارات ذات أولوية. وكان هناك اقتراح أيضا باإلشارة إلى المسارات األ
 والبحرية والجوية. واقترح بعض األطراف اإلشارة إلى جميع المسارات.

وأيد البعض أنه ينبغي أن يسعى إلى "إدارة" جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية بدال من "مراقبة" جميع  -0
مراقبة"، بينما اعتبر آخرون أن الهدف المسارات إذ أن ذلك ال يمكن تحقيقه. وأعرب آخرون عن تفضيلهم للصياغة األصلية للـ"

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

 ة للمياه العذبة، فضال عن اإلشارة إلى آثار األنواع الغريبة الغازية.اإليكولوجي
وغيرها من الصكوك الدولية  وكان هناك اقتراح بأن الهدف ينبغي أن يشمل تشارك المعلومات والتعاون بين البلدان -8

 ذات الصلة.
استخدام األنواع الغازية بواسطة  واقترح أحد المراقبين، بتأييد من أحد األطراف، أن تضاف صياغة لتأخذ في الحسبان -9

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

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

 ؛الزيادة في االكتشاف والقضاء عليها ومراقبتها )أ(

 واالستجابة السريعة؛ االكتشاف المبكر )ب(
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 واستكشاف اآلفاق؛شارة إلى اإلنذار المبكر، واالستجابة السريعة شمول اإل )ج(

 ؛تقليل مخاطر إدخال األنواع الغريبة الغازية )د(

 ؛اقع ذات األولويةتدابير في جميع المو  )ه(

 ؛األنواع الغريبة الغازية ذات المخاطر العالية )و(

 ؛األنواع الغريبة الغازية األكثر ضررا )ز(

 ؛المناطق الساخنة للغزوات ذات األولوية )ح(

 ؛صديقة للبيئة الستئصال األنواع الغريبة الغازية لتقليل اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي ن هج )ط(

والمياه العذبة والبحرية(،  اضيي جميع النظم اإليكولوجية )أي، األر الدخيلة الغازية فتدابير لمعالجة األنواع  )ي(
 وليس فقط في النظم اإليكولوجية ذات األولوية؛

  0بشأن الهدف  مقترحات
دارة[ جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية ]واألنواع المحلية[ وخفض معدل إدخالها[، مع و مراقبة ] )أ( ا 

في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية  4242في المائة[ بحلول عام  52تحقيق خفض بنسبة ]
في المائة[ من المناطق  52بما ال يقل عن ] 4242فضها بحلول عام ]واألنواع المحلية[ أو مراقبتها للقضاء على آثارها أو خ

 في المائة[ في الجزر[. 52ة للغزوات ذات األولوية ]المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي[ ]وبنسبة ]الساخن
 في 52، تحقيق خفض بنسبة ]4242]إدارة[ جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام  )ب(

المائة[ في اآلثار السلبية الشاملة للمخاطر على التنوع البيولوجي من[ اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية 
بما في ذلك في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية[ ] 52في ] 4242أو مراقبتها إلزالة أو خفض آثارها بحلول عام 

 على الجزر[.
 4242بة جميع المسارات بواسطة البشر ]عالية المخاطر[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام مراق (ج)

]وتحقيق بحلول يبة الغازية ر في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغ 52مع تحقيق خفض بنسبة ]
الحد من مخاطر اآلثار و  في المائة[ من المواقع ذات األولوية 52في ] 4242بحلول عام  ثاراآلإزالة أو خفض [ 4242عام 

 [المبكر االنتشارحاليا في مرحلة الموجودة  %[xxبما ال يقل عن ]المستقبلية لألنواع الغريبة الغازية 
مع تحقيق  4242مراقبة جميع المسارات ]عالية المخاطر[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام  (د)

يبة الغازية أو مراقبتها إلزالة أو خفض ر في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغ 52بنسبة ]خفض 
 في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية. 52في ] 4242آثارها بحلول عام 

مع  4242مراقبة جميع المسارات ]المحددة وذات األولوية[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وبحلول عام  (ه)
الغازية أو مراقبتها إلزالة أو  الغريبةفي المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع  52تحقيق خفض بنسبة ]

 على األقل من المواقع ذات األولوية.في المائة[  52في ] 4242خفض آثارها بحلول عام 

]الحد من انشار[ األنواع الغريبة الغازية، ]بما في ذلك من خالل التجارة والنقل، ومنع إدخالها عن طريق  (و)
في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة،  52مع تحقيق خفض بنسبة ] 4242إدارة المسارات ذات األولوية،[ وبحلول عام 

، خفض آثار األنواع الغريبة الغازية 4242في المائة[ في معدالت توطين األنواع الغازية، وبحلول عام  422]]وخفض بنسبة 
 في المائة[[. 52بنسبة ]
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في  52خفض بنسبة ] 4242]إدارة[ جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  (ز)
والقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها ]في جميع المواقع ذات األولوية[ إلزالة المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، 

 في المائة[. 52في ] 4242أو خفض آثارها بحلول عام 
 4242مراقبة المسارات ]البحرية واألرضية والجوية[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  (ح)

في المائة[ على األقل ]من الجمارك[، والقضاء على ]آثار[ األنواع الغريبة الغازية أو  52ف في ]واالكتشاة ]تنفيذ آليات الرقاب
 في المائة[ على األقل من المواقع ذات األولوية. 52في ] 4242مراقبتها بحلول عام 

]اإلدارة  4242يق بحلول عام مراقبة ]أو إدارة[ المسارات ]البشرية[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحق (ط)
في  4242والقضاء عليها أو مراقبة األنواع الغريبة الغازية ]عالية المخاطر[ ]ذات األولوية[ إلزالة أو خفض آثارها بحلول عام 

 في المائة[ ]على األقل[ من ]جميع[ المواقع ذات األولوية. 52]
ود[ لألنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام مراقبة جميع المسارات لإلدخال ]المقصود وغير المقص (ي)

في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها إلزالة أو  52خفض بنسبة ] 4242
مساحة األراضي  في المائة[ على األقل في 52بنسبة ] 4242خفض آثارها ]االجتماعية واالقتصادية والبيئية[ بحلول عام 

 والبحار ]مساحة المناطق األرضية والبحرية ومناطق المياه العذبة[.
في  52خفض بنسبة ] 4242مراقبة جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام  (ك)

ها إلزالة أو خفض آثارها بحلول عام المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو مراقبت
في المائة[ على األقل في المواقع ذات األولوية، ]مع مراعاة اآلثار السلبية المحتملة لتدابير المراقبة أو  52بنسبة ] 4242

 ؛القضاء عليها على التنوع البيولوجي وعلى النظم اإليكولوجية[

نشاء األنواع الغريبة الغازية معدل المدخإلى أدى حد ، تقليل 4242بحلول عام )ل(  محتملة، عن الالت الجديدة وا 
طريق معالجة جميع مسارات اإلدخال، واالكتشاف المبكر واالستجابة السريعة وكذلك تقليل اآلثار السلبية لألنواع الغريبة 

 على التنوع البيولوجي عن طريق تدابير االستئصال أو اإلدارة؛ المنشأةالغازية 
، ]يتم التحكم[ في ممرات ]المخاطر الشديدة[ إلدخال األنواع الغريبة الغازية، وتحقيق بحلول 4242بحلول عام )م( 

[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، واستئصال أو التحكم في األنواع الغريبة الغازية للتخلص من %52انخفاضا بنسبة ] 4242عام 
 ؛[ على األقل من المواقع ذات األولوية%52ي ]آثارها ف هذه األنواع الغريبة الغازية أو الحد من

في  52خفض بنسبة ] 4242مراقبة جميع المسارات إلدخال األنواع الغريبة الغازية، مع تحقيق بحلول عام )ن( 
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  52سبة ]بن 4242
 .[الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالقضاء عليها على 

 4الهدف 

 ملخص الرئيسين المشاركين للمناقشات

 .الهدف هذا عن تحدثوا الذين والمراقبين األطراف جميعمن  بتأييد التلوث بشأن هدف إدراج حظي -0

 بالمواد المتعلقة والعمليات االتفاقيات مع التآزرأوجه و  الروابط لتعزيز تيحهاي التي الفرصة أطراف عدة الحظتو  -2
 .اإلنتاجية القطاعات في البيولوجي التنوع تعميم لمواصلة فرصة وكذلك، والنفايات الكيميائية
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 االهتمامت أطراف أخرى وأيد. المصادر جميع من التلوثيتناول  أن ينبغي الهدف أن على األطراف بعض شددتو  -0
 جميع يتناول أن ينبغي الهدف بأن مع إقرارها، البالستيكية والنفايات الحيوية والمبيدات للمغذيات الزائدة يوليه الذي الخاص
 .الوطني المستوى على األولويات بتحديد ويسمح التلوث أشكال

من  متميز كمكون يةالبالستيكالمواد  واسترداد ةالبالستيكي تناول التلوث بالمواد إلى أنه ينبغي األطراف بعض وأشارت -4
  .الخاصة به كميةال تدابيربال الهدف مكونات

 االقتصاد ومفهوم ينالمسؤول واإلنتاج واالستهالك التدوير إعادة لتناول الهدفنطاق  توسيع األطراف بعض اقترحتو  -0
 .والسياحة التعدين ذلك في بما، اإلنتاجية القطاعات إلى إشارة ليشمل توسيعه آخرون ترحاقو . الدائري

نظم ال ووظائف وخدمات البيولوجي التنوع على اآلثار لتحديدصيغة  الهدفيتضمن  أن إلى األطراف بعض تدعو  -0
 .اإلنسان وصحةاإليكولوجية 

اقترح و ، البحريةالنظم و  العذبة المياهنظم و  األرضية النظم تلوث إلى محددة إشارة يتضمن أن األطراف أحد اقترحو  -7
 .والهواء والتربة المياه أي، التلوث مصادر إلى بالتحديد أن يشير آخرعضو 

 الضوء: التلوث من إضافية محددة أشكال إلى على وجه التحديد الهدف يشير أن األطراف بعض اقترحتو  -8
 .رواسبوال الماء تحت الضوضاء/الضوضاء، االصطناعي

 الفقراء على تؤثر التي الملوثاتالمتعلق ب للعمل األولوية صيغة تعطي ،األطراف، وأيدته المراقبين أحد اقترحو  -9
 .المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب وعلى والضعفاء

. والمؤشرات الرصد إطار مشروع إلى محددة إضافية تفاصيل إضافة يمكن أنهإلى  األطراف من وأشارت العديد -02
 .الرصد إطار إلى الحضرية المستوطنات في واإلغراق الصناعي اإلغراق إلى محددة إشارةإضافة  األطراف أحد اقترحو 

 "المبيدات مثل، للمصطلحات المشترك الفهم لضمان للمصطلحات مسرد إعداد قيمةإلى  األطراف أحد وأشار -00
 ".الحيوية

 الدولية األخرى التي تتناول قضايا التلوث والنفايات.تم تحديد الحاجة إلى مواءمة الهدف مع العمليات و  -02

 :كما يلي الهدف في تنعكسل إضافية عناصر رحتاقت  و  -00
التركيز بشكل رئيسي على الملوثات الرئيسية التي تؤثر على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية:  )أ(

 ؛ومبيدات اآلفات يةالبالستيكالمواد النيتروجين والفوسفور والنفايات العضوية والرصاص و 

 ؛التلوث في الماء والتربة والهواء الحد من )ب(

النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي )بما يتماشى مع  بوظائفالتلوث إلى مستويات غير ضارة من  الحد )ج(
 ؛من أهداف أيشي( 1الهدف 

( والسياحة الصناعات التحويليةة آلثار الناجمة عن أنشطة مثل التعدين والصناعات )خاصالتصدي ل )د(
لقاء النفايات واآلثار على المياه الجوفية  ؛والنفايات المنزلية وا 

 ؛مبدأ الملوث يدفع )ه(

 ؛النفايات البالستيكية في المائة في 422انخفاض مختلفة من التلوث، و النواع ألأهداف عددية مختلفة ل )و(
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 :بشأن الرصد عتباراتاال )ز(
ومبيدات  يةالبالستيكالمواد در محددة )مثل النيتروجين والفوسفور والمواد العضوية و لمصامؤشرات  (0)

 ؛إلى الظروف الوطنية استنادامؤشرات إضافية وضع اآلفات( والمرونة ل

 ؛الهدفالمتعلقة بيجب أن تتوافق المؤشرات والمصادر  (4)

 ؛األخرىاستخدم المؤشرات ذات الصلة من العمليات الدولية يتعين  (4)

 ؛الحضريةالمناطق اإلغراق الصناعي ونفايات بشأن مؤشرات  (2)

 .األهداف اعتبارات تتعلق بقياس (5)
  4بشأن الهدف  مقترحات

التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات البالستيكية والمصادر األخرى  الحد من )أ(
ثارها على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ووظائف النظم والتصدي آلفي المائة على األقل[، ] 52بنسبة ]

 ؛4242اإليكولوجية وصحة اإلنسان[ بحلول عام 

في المائة[ على األقل من خالل تنفيذ  XXالتلوث ]في النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية بنسبة ] الحد من )ب(
 ؛4242لقطاعات اإلنتاجية[ بحلول عام ية لستهالكاالو  يةنتاجاإلنماذج الأفضل الممارسات في 

المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات الناجم عن  [والتربة والهواء ياهفي الم]التلوث  الحد من )ج(
 ؛4242بحلول عام  ،في المائة[ على األقل 52بنسبة ]األخرى البالستيكية والمصادر 

]جميع المصادر، وال سيما[ المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات الناجم عن التلوث  الحد من )د(
 ؛4242بحلول عام  ،في المائة[ على األقل 52بنسبة ]األخرى البالستيكية والمصادر 

الضوء االصطناعي و الحد من التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات البالستيكية ] )هـ(
 ؛4242بحلول عام  ،في المائة[ على األقل 52بنسبة ]األخرى ضاء تحت الماء والرواسب[ والمصادر والضو 

، وال األخرىالحد من التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات البالستيكية والمصادر  )و(
 ،في المائة[ على األقل 52النفايات المنزلية، بنسبة ]والسياحة و  الصناعات التحويليةسيما من أنشطة التعدين والصناعات/

 ؛4242 بحلول عام

الحد من التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات البالستيكية والنيتروجين والفوسفور  )ز(
 ؛4242م بحلول عا ،في المائة[ على األقل 52والنفايات ومبيدات اآلفات والمصادر األخرى بنسبة ]

الحد من التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمواد الكيميائية والنفايات البالستيكية والمصادر األخرى إلى  )ح(
 ؛4242بحلول عام  ،في المائة[ على األقل 52مستويات ال تضر بالتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية بنسبة ]

معدل استرداد  زاد، و اإلشكالية وغير الضروريةالتخلص التدريجي من إنتاج واستخدام المواد البالستيكية تم ] )ط(
التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات ومصادر و[ انخفض في المائة[، ]× جميع النفايات بنسبة 

 ؛4242بحلول عام  ،في المائة[ على األقل 52أخرى بنسبة ]

لمبيدات الحيوية والنفايات وااالستخدام غير المناسب[ و الحد من التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة، ] )ي(
بحلول ، في المائة[ على األقل 52البالستيكية والمصادر األخرى، ]وفقا للعمليات الدولية الحالية أو المستقبلية المحددة[ بنسبة ]

 ؛4242عام 
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النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  بوظائفجميع المصادر إلى مستويات ال تضر ]وصل التلوث من  )ك(
 ، وال سيما:4242بحلول عام 

 الزائد االستخدام من التخلص وتم فعال بشكل األسمدة عن الناجم التلوث خفض تم (4)
 لآلفات المتكاملة اإلدارةالعمل ب وزيادة الكيميائية اآلفات مبيدات استخدام وآثار مخاطر تم خفض (2)

 البيولوجية والرقابة
 اآلفات مبيدات دونب المدارة الزراعية المساحة نسبةزيادة  (0)
 والمائية األرضية اإليكولوجية النظم في البالستيكية الملوثات إدخال توقف (4)
 البيولوجي التنوع حفظ مع متوافقة مستويات إلى الضوئي والتلوث الضوضاء خفضتم  (0)

نظم اإليكولوجية ال ائفوظ على سلبا تؤثر التيو  البيئةالموجودة في  الرئيسية الملوثات مستويات خفض ]تم )ل(
 [؛4242بحلول عام  ،كبير[ بشكلفي المائة[ ] xبنسبة ]البيولوجي  والتنوع

نفذ تو  تلتلوث الذي يؤثر على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ووضعا لاألطراف تقييم أجرت] )م(
 [؛4242بحلول عام  ،على األقل [في المائة 52ستراتيجيات تهدف إلى الحد من الملوثات بنسبة ]ا

التلوث الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية والنفايات البالستيكية وجميع المصادر  الحد من] )ن(
، الضعيفةوية للملوثات التي تؤثر على الفئات ، مع إعطاء األول4242بحلول عام على األقل،  في المائة[ 52األخرى بنسبة ]

 مثل النساء واألطفال والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.[
، يتم تقليل التلوث في الماء والتربة والهواء الناجم عن المغذيات الزائدة والمبيدات الحيوية 4242بحلول عام  )س( 

 [ على األقل.%52والنفايات البالستيكية وغيرها من المصادر بنسبة ]

 0الهدف 

 ملخص الرئيسين المشاركين للمناقشات
االســتغالل المفــرط، وهــو أحــد المحركــات الخمســة  يتنــاولاألطــراف بأهميــة وجــود هــدف مســتقل قــائم بذاتــه  بعــض تأقــر  -4

 لفقدان التنوع البيولوجي. المباشرة
المسـتدام للتنـوع البيولـوجي، وفـي هـذا السـياق، واالسـتخدام هذا المحـرك للفقـدان طراف العالقة بين العديد من األ الحظو  -4

 5 الهـدفيندمـج ه يمكـن إلـى أنـ ت األطراف. وأشار 42الهدف و  1و 7 ي الهدفينومشروع 5عناصر التداخل بين مشروع الهدف 
ة وجـود هـدف قـائم بذاتـه بشـأن االسـتغالل المفـرط وأهميـإلـى وشددت علـى الحاجـة  الدمجعارضت أطراف أخرى مثل هذا و . 7و
 .لكذ
التصــدي  أن الغــرض منــه هــوالهــدف لتوضــيح  صــيغةطــراف إجــراء تغييــرات تحريريــة طفيفــة علــى ت بعــض األاقترحــو  -4

كــان هنــاك دعــم مــن بعــض األطــراف لضــمان وقــف الحصــاد غيــر و ســتخدام. االســتخراج و مزيــد مــن االالتــرويج ل ولــيسللتهديــد 
 .لألنواع البريةالمشروع، واالتجار غير المشروع، واالستخدام غير المستدام 

( مــن العديــد مــن األطــراف: رأى الــبعض أنــه ينبغــي اتخــاذ تــدابير للتصــدي )للحــد جانــبتــم التركيــز علــى الهــدف مــن و  -2
غير المشروع وغير المستدام؛ رأى آخرون أنه ينبغي ضمان وجود تدابير وآليات لضـمان االسـتخدام المسـتدام لألنـواع  التصريف

 ستخدام المستدام.البرية دون المطالبة بتقليل اال

 .أو بدونها تعديالت تحريرية بسيطةإجراء فضلت أطراف أخرى اإلبقاء على بساطة الصياغة األصلية مع و  -5
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الحـــظ العديـــد مـــن األطـــراف الفرصـــة التـــي يوفرهـــا الهـــدف لبنـــاء روابـــط مـــع الصـــكوك الدوليـــة األخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك و  -6
الـــدولي بـــأنواع الحيوانـــات والنباتـــات البريـــة المعرضـــة لالنقـــراض، وكـــذلك الصـــكوك ذات الصـــلة بالتجـــارة، مثـــل اتفاقيـــة االتجـــار 

 .تجنب االزدواجية معمنظمات مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، من حيث التعاون 
أن يتجــــاوز ضــــمان أن يكــــون حصــــاد األنــــواع البريــــة واالتجــــار بهــــا  ينبغــــيبعــــض األطــــراف إلــــى أن الهــــدف  تدعــــو  -7

للــوائح وااللتزامــات  أن يمتثــلتتبــع والــبعض اآلخــر يكــون أيضــا قــابال لل أن األعضــاء اقتــرح أحــدو نيــا ومســتداما. واســتخدامها قانو 
 أيضا.وفيرة وقادرة على الصمود  األرصدةهدف إضافي يتمثل في أن تكون  إلى وضعالبعض  ودعاالوطنية والدولية. 

للنــاس التــي تتحقــق ع، مثــل التغذيــة وســبل العــيش، اســتخدام المنــافبالهــدف فــي بعــض األطــراف إلــى االعتــراف  تدعــو  -1
واحتـرام حقــوق الشــعوب األصــلية والمجتمعــات المحليــة فــي جمــع األنــواع البريــة واســتخدامها. ودعــا كثيــرون إلــى إدراج إشــارة إلــى 

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
االقتصــادية، بمــا فــي ذلــك األرصــدة و  األنــواع ذات األهميــة االجتماعيــة بشــأن نــصاقترحــت بعــض األطــراف إضــافة و  -2

 المستخدمة تقليديا. ات المستأنسةسالالت الحيوانإلى ذلك أضاف أحد األطراف و السمكية. 
االســتغالل. والحــظ العديــد مــن حــاالت أوســع مــن  مجموعــةالهــدف ليشــمل نطــاق طــراف بتوســيع الكثيــر مــن األ ىأوصــو  -42

الصـيد البيولوجي البحري، بما في ذلك التهديدات، مثل الصيد العرضـي و  األطراف أن الهدف كان ينقصه عناصر تتعلق بالتنوع
علـى وجـه الهـدف يتنـاول طـراف إلـى أن ا العديد من األفي الهدف. ودع هذهنعكس ت، وأنه يمكن أن الجر في قاع البحار شباكب

عواقــب اقتصــادية  وينطــوي علــىت، الصــيد غيــر القــانوني وغيــر المــنظم وغيــر المبلــغ عنــه باعتبــاره أحــد أخطــر التهديــدا التحديــد
 واجتماعية عميقة.

وقــف  فــي شــكل ســبيل المثــال المشــروع علــىالهــدف ليشــمل وقــف االســتغالل غيــر  نطــاق اقتــرح أحــد األطــراف توســيعو  -44
التصـدي للتنــازع بــين اإلنســان طـراف إلــى أهميــة العديــد مــن األ أشــارو عارضــه آخـرون. وهــو االقتـراح الــذي القرصـنة البيولوجيــة، 

  .7و 5أو دمج الهدفين  5في الهدف  حياة البريةوال
مـن أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي،  6تفاصيل إضافية، مثل عناصـر الهـدف  إدراجأنه يمكن إلى أطراف أخرى  وأشارت -44

مـن الكثيـر يحتـوي مشـروع إطـار الرصـد للهـدف علـى و بدال مـن ذلـك فـي مشـروع إطـار الرصـد، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل المؤشـرات. 
 .ما يتعلق بمصايد األسماك واإلدارة المستدامة للغاباتفيه، بما في ذلك نطاق ناصر ولكن ال يزال من الممكن توسيعالع
بعــض األطــراف إلــى إدراج مفــاهيم إضــافية، بمــا فــي ذلــك تطبيــق نهــج الــنظم اإليكولوجيــة والحــدود اإليكولوجيــة  تدعــو  -44

 ير المستهدفة.على األنواع والموائل غالضارة اآلمنة وتجنب اآلثار 
 الحصاد على مستويات مستدامة على أساس المعلومات العلمية ذات الصلة.أن يكون لضمان  نصإضافة واقت رح  -42
التصدي للجريمة البيئية، مثل الصيد الجائر والتعدي على المناطق المحمية، وأنه يمكن معالجة ذلك فـي هـدف واقت رح  -45

 آليات دعم التنفيذ.إطار عنصر في ، أو إضافته كنص بشأنه اقت رحجديد إضافي، 
 مسرد شامل للمصطلحات لضمان فهم مشترك للمصطلحات. وأ عرب عن الحاجة إلى إعداد -46
 رح إدراج عناصر إضافية في الهدف:اقت  و  -47

 ؛7النظر في أوجه التداخل مع الهدف   ( أ)
التـــي نوقشـــت فـــي المنبـــر الحكـــومي الـــدولي للعلـــوم والسياســـات  المباشـــرة معالجـــة النطـــاق الواســـع للمحركـــات )ب(

 المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
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مـن أهـداف أيشــي للتنـوع البيولـوجي، مثـل الحـدود اإليكولوجيـة اآلمنـة واآلثــار  6عناصـر إضـافية مـن الهـدف  (ج)
 على األنواع غير المستهدفة؛

 الجـر فـي قـاع البحـار شـباكبغير المستدامة على الموئل، بما في ذلك الصيد  األسماك آثار ممارسات صيد (د)
 ؛العرضيوالصيد 

 ؛التصدي للتنازع بين اإلنسان والحياة البرية (ه)
 باإلعانات؛ الروابط (و)
 بالمعلومات العلمية ذات الصلة؛ المستدامةمستويات االستخدام أن تسترشد الحاجة إلى  (ز)
 أساس علمي سليم؛بخطط الحفظ واإلدارة  استرشاد (ح)
شــــراك الشــــعوب األصــــلية والمجتمعــــات المحليــــة والشــــباب و ، التشــــاركي ســــتخداماالتعزيــــز اإلدارة التشــــاركية و  (ط) ا 
 والنساء؛

 إنشاء آليات الرقابة؛ (ي)
 التجارة الوطنية والدولية؛ (ك)
 االستخدام غير المباشر )مثل السياحة(؛ إدراج (ل)
 ؛الخاصةتدابير مختلفة لمعالجة حاالتها ومتطلباتها  وضعالبلدان في مرونة  (م)
نفاذ  (ن)  لحياة البرية؛ذات الصلة المتعلقة باسياسات التنفيذ وا 
تعظــيم التعــاون مــع تجنــب ازدواجيــة و متعــددة األطــراف، التعزيــز أوجــه التــآزر بــين مختلــف االتفاقــات البيئيــة  (س)
 باإلبالغ والرصد؛ال سيما فيما يتعلق و الجهود، 

 الرصد:المتصلة بعتبارات اال (ع)
 مستوى الصيد العرضي؛ (4)
 إدارة مصايد األسماك؛في النهج القائم على النظم اإليكولوجية ونهج النظم اإليكولوجية  (4)
 المستدام؛ للحصادالتكنولوجيات الجديدة  (4)
 .لألنواع المؤشرات الرئيسية (2)

  0بشأن الهدف  مقترحات
من أن حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها ]تمتثل للقوانين وااللتزامات  2202التأكد بحلول عام  )أ(

 الوطنية والدولية ومراقبتها وتنظيمها بغرض اإلبقاء عليها[ على مستويات مستدامة؛
ها وأن استخدامها يجري من أنه ]يجري الحد من[ حصاد األنواع البرية واالتجار ب 2202التأكد بحلول عام  )ب(

 بطريقة قانونية وعلى مستويات مستدامة؛ 
من أن حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها ]، واألنواع ذات األهمية  2202التأكد بحلول عام  )ج(

 ى مستويات مستدامة؛ االجتماعية واالقتصادية والسالالت الحيوانية المحلية والتقليدية المستخدمة[ يجري بطريقة قانونية وعل
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من ]اعتماد التدابير لمعالجة حصاد األنواع البرية غير المستدامة وغير القانونية[  2202التأكد بحلول عام  )د(
 واالتجار بها واستخدامها ]من أجل احتواء االستغالل المفرط[؛ 

]بطريقة غير مشروعة[ من ]وقف[ الحصاد ]بطريقة غير قانونية[ واالتجار  2202التأكد بحلول عام  )هـ(
 واستخدام األنواع البرية ]بطريقة غير مستدامة[؛

من أن حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها تتم بطريقة قانونية ]ويمكن  2202التأكد بحلول عام  )و(
 تتبعها[ وعلى مستويات مستدامة؛ 

من أن ]أي[ شكل من أشكال حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها يجري  2202التأكد بحلول عام  )ز(
 بطريقة قانونية وعلى مستويات مستدامة؛ 

من أن ]أعداد جميع أنواع األنواع البرية الخاضعة للحصاد أو االستخدام[ سليمة  2202التأكد بحلول عام  )ح(
األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها ]يتم[ بطريقة قانونية ]ووقائية وشفافة[ وعلى مستويات  وم نتجة ومِرنة وأن حصاد

 ]إيكولوجية[ مستدامة ]، مع مراعاة التأثير على األنواع غير المستهدفة[؛ 
وعلى من أن حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها تتم بطريقة قانونية  2202التأكد بحلول عام  )ط(

 مستويات مستدامة ]، مع العمل أيضا على وقف القرصنة البيولوجية[؛ 
من أن حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها تتم بطريقة قانونية  2202التأكد بحلول عام  )ي(

جية وتجنب اآلثار ومستدامة، وأن أي استخدامات تتم ضمن حدود بيئية سليمة، وأنه تطبق ن هوجا تقوم على النظم اإليكولو 
 الضارة على األنواع والموائل غير المستهدفة؛ 

، وضع تدابير وآليات للتأكد من االستخدام المستدام لألنواع البرية، بما في ذلك 2202أن يتم، بحلول عام  )ك(
لمادي، وتنظيم االستخدام المباشر، مثل االتجار والحصاد، واالستخدام غير المباشر، مثل السياحة، واالستخدام غير ا

 مساهمات الطبيعة في ضمان الحفاظ على وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية؛ 
، حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها بطريقة مستدامة وتنظيمية 2202أن يتم، بحلول عام  )ل(

 وقانونية وأن يجري تنفيذ سياسات الحياة البرية ذات الصلة بفعالية؛ 
، تنفيذ تدابير فعالة لوقف تدهور واستعادة أعداد األنواع المهّددة باالنقراض 2202حلول عام أن يتم، ب )م(

والوصول إلى حالة حفظ النظم اإليكولوجية بطريقة مواتية لجميع األنواع البرية واإلبقاء على ذلك، مع إعطاء األولوية 
 اإلجراءات؛ إلجراءات اإلدارة العاجلة لألنواع التي يتوقف بقاؤها على هذه 

من االتجار باألنواع البرية واستخدامها بطريقة قانونية وعلى مستويات مستدامة،  2202التأكد بحلول عام  )ن(
 ]مع احترام حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جمع األنواع البرية واستخدامها[؛

ار بها واستخدامها تتم بطريقة قانونية وعلى من أن حصاد األنواع البرية واالتج 2202التأكد بحلول عام  (س)
 مستويات مستدامة ]ووفقا للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية[.

من أن ]حصاد األنواع البرية[ ]واستغاللها[ واالتجار بها واستخدامها ]تتم ضمن[  2202التأكد بحلول عام  (ع)
للقوانين المعنية، مع االعتراف في الوقت ذاته بحقوق الشعوب األصلية مستويات مستدامة ]وال تهدد التنوع البيولوجي، وتمتثل 

 والمجتمعات المحلية في االستخدام المستدام المألوف والعمل بفعالية على معالجة الصراعات بين اإلنسان والحياة البرية[؛ 
البرية، وقطع األشجار ، على الحّد بدرجة كبيرة من مستويات االتجار باألحياء 2202العمل، بحلول عام  (ف)

واالستيالء على الموارد الوراثية  (IUU)بطريقة غير قانونية، وصيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم 
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البرية بطريقة غير قانونية، وتنفيذ التدابير والحوافز للتأكد من القيام بحصاد األنواع البرية بطريقة قانونية واالتجار بها على 
 ة؛تويات مستداممس

 على٪[ xx، حصاد األنواع البرية والتجار بها واستخدامها بطريقة قانونية بنسبة ]2202يتم، بحلول عام  (ص)
 األقل من المستويات المستدامة.

 6الهدف 

 ملخص الرئيسين المشاركين للمناقشات
العمل في إطار المسودة األولية التي رحب األطراف والمراقبين الذين تحدثوا عن هذا الهدف بإدراج هدف لبرنامج  -4

رئيسيا يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، والعالقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي  مباشرا تعالج تغير المناخ باعتباره محركا
 وتغير المناخ.

دف متضمن وأي ه 4242األطراف على أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بعض  تومع ذلك، شدد -4
فيه يعالج تغير المناخ ال يمكن أن يحيد عن واليات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وفي هذا 
الصدد، أكدت تلك األطراف على أنه ال يمكن له أن يشمل هدف خفض في نطاق اختصاص تلك الصكوك أو أن يقدم أهدافا 

التنوع البيولوجي  مرونة وتكيف أطراف أن يكون تركيز هذا الهدف على بعضالمناخ. واقترحت  رقمية للتخفيف من آثار تغير
 والنظم اإليكولوجية.

على التنوع  على التأثير على تغير المناخ األطراف أن تركيز الهدف ينبغي أن يكونت بعض عالوة على ذلك، رأ -4
بتغير المناخ. ورأى العديد منهم أن هذا الهدف ال ينبغي أن يتعلق فقط البيولوجي، إال أن صيغته الحالية تتعلق بالدرجة األولى 

 بفوائد التنوع البيولوجي للتصدي لتغير المناخ.
 .طراف نصا بديال لمعالجة هذه الشواغل وغيرهابعض األ وقدمت -2
 الصلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.يعزز أنه ينبغي للهدف أن وكان هناك مقترحا  -5
طراف عن استخدام مصطلح "الحلول القائمة على الطبيعة" وعارضته، حيث يرى البعض أنه بعض األ وتساءلت -6

بوضوح في سياق ا محدد اآخرون أنه لم يكن مصطلح، في حين رأى سيكون من الصعب قياس الحلول القائمة على الطبيعة
 ."بيعةوأيدت أطراف أخرى االحتفاظ بمصطلح "الحلول القائمة على الط .االتفاقية

طراف إلى استخدام، عوضا عن ذلك، المصطلحات المتفق عليها والمفهومة في سياق اتفاقية العديد من األ اودع -7
التنوع البيولوجي، بما في ذلك نهج النظام اإليكولوجي والن هج القائمة على النظام اإليكولوجي ووظائف وخدمات النظام 

 اإليكولوجي.
التنوع البيولوجي تجاه  تعزيز القدرة على تكيفاألطراف إلى أنه ينبغي للهدف أن يعالج الحاجة إلى بعض ودعا  -1

تغير المناخ، وتعزيز الحفاظ على أحواض وخزانات الكربون، آثار التكيف مع من أجل اآلثار الضارة المترتبة عن تغير المناخ، 
 قة.كما أنها اقترحت نصا إلعادة صياغة الهدف بهذه الطري

عن تصنيف مسألة التكيف تحت عنوان "التهديدات"، واقترح معالجتها كهدف جديد تحت  سؤاال أحد األطراف وأثار -2
 عنوان "تلبية احتياجات الناس" وقدم نصا لهذا الغرض.

دراج جوانب إضافية في مشروع الهدف، دعا إلى إدراج إشارة إلى الضمانات المتعلقة بالتنوع وكان هناك مقترحا إل -42
 البيولوجي لألمن الغذائي والتغذية وتوفير المياه النظيفة.
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وأشار البعض إلى أن مسألة الحراجة أ غفلت تماما من مشروع الهدف، وأنه ينبغي التأكيد، في اإلطار العالمي للتنوع  -44
ع البيولوجي، وأنه ، على الدور الحاسم الذي يقوم به القطاع الحرجي في سياق التنو 4242البيولوجي العالمي لما بعد عام 

 لغابات.النظم اإليكولوجية ل ينبغي إدراج اعتراف بمساهمة جميع أنواع
 :واقت رحت العناصر اإلضافية التالية ليتم عكسها في الهدف -44

 النهج القائم على النظام اإليكولوجي )بدال من الحلول القائمة على الطبيعة(؛ )أ(
 المناخ؛ أهمية االستخدام المستدام للتصدي لتغير )ب(
 المرونة والتكيف )باعتبارهما مفهومين أساسيين لهذا الهدف(؛ )ج(
 التقليل من هشاشة النظم اإليكولوجية وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ؛ )د(
 قدرة التنوع البيولوجي على دعمالسليمة في  القادرة على التكيف الدور الذي تقوم به النظم اإليكولوجية )هـ(

 التكيف مع تغير المناخ؛
 تقليل اآلثار السلبية المترتبة عن تغير المناخ على التنوع البيولوجي وسبل العيش؛ (و)
في  الحاجة إلى ضماناتو  والتكيف معه بتغير المناخ للتخفيف من وطأة تجنب مقايضة التنوع البيولوجي (ز)

 .هذا السياق
  6بشأن الهدف  مقترحات

تحقيق اإلمكانات الكاملة لحفظ واستعادة النظم اإليكولوجية والحلول القائمة على ، 2202بحلول عام  )أ(
الطبيعة من أجل تعزيز القدرة على عزل الكربون لدى النظم اإليكولوجية األرضية والمائية، من أجل التخفيف من حدة تغير 

التنوع البيولوجي والحفاظ على األمن الغذائي  المناخ والتكيف معه بشكل متكامل، وكذلك الحد من مخاطر الكوارث، مع تعزيز
 والتغذية وتوفير المياه النظيفة؛

، تحقيق اإلمكانات الكاملة للحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك من خالل حفظ 2202بحلول عام  )ب(
للتخفيف من حدة تغير المناخ  واستعادة النظم اإليكولوجية ذات األولوية التي توفر عزل الكربون على األرض وفي المحيطات،

 والتكيف معه بشكل متكامل، مع تعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على األمن الغذائي والتغذية وتوفير المياه النظيفة؛
يشدد على المساهمة األساسية للطبيعة في معالجة تغير المناخ وآثاره والحاجة إلى معالجة فقدان التنوع  (ج)

 مناخ بطريقة متكاملة؛البيولوجي وتغير ال
المساهمة في التخفيف من حدة تغير المناخ عن طريق تعزيز قدرة عزل الكربون لدى النظم اإليكولوجية من  (د)

خالل الحلول القائمة على الطبيعة والتكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث، عن طريق زيادة مرونة النظام اإليكولوجي في 
 ؛[ في المائة من خالل النهج القائمة على النظام اإليكولوجيXXبنسبة ال تقل عن ] 4242بحلول عام مواجهة تغير المناخ 

تجنب اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي واألمن الغذائي المترتبة عن تغير المناخ وتعزيز التخفيف والتكيف  (ه)
 ٪[ ]ما ال يقل عن 02، ]حوالي 2202مع توفير، بحلول عام  والحد من مخاطر الكوارث من خالل الحلول القائمة على الطبيعة،

XXX MT CO2 =] من جهود التخفيف الالزمة لتحقيق غايات اتفاق باريس، مع استكمال التخفيضات الصارمة لالنبعاثات. 
وسبل ٪[ على األقل من الجهود الرامية إلى زيادة مرونة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 02تحقيق ] (و)

 هاتعزيز و وضمان حفظ أحواض وخزانات غازات الدفيئة  2202معالجة اآلثار الضارة لتغير المناخ بحلول عام من أجل  العيش
 ؛2202لنظم اإليكولوجية على التكيف بحلول عام ا لبناء قدرة
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 ؛ذ نتائج هذه التقييماتالمناخ، وتنفيب المتعلقة لاعمالحلول القائمة على الطبيعة في األمساهمة  يةتقييم إمكان (ز)
 تطبيق تغير المناخ من خالل حدةالتكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من  زيادة (ح)

خفض اآلثار السلبية لتغير المناخ على التنوع  2202ة، وبحلول عام يالطبيع النظم حلول إدارة الحلول القائمة على الطبيعة أو
 بنسبة ]٪[؛ (ة)وضمان مرونة النظم اإليكولوجي ةلنظم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات ا

عمل األطراف ست المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، فإنّ  ةالدافع العوامل تغير المناخ هو أحد أنّ  بما (ط)
 على نحو واستعادتها واستخدامهاالتكيف من خالل حفظ النظم اإليكولوجية قدرتها على ة النظم اإليكولوجية و مرونز يعز على ت

تحقيقا لهذه الغاية، . و مستدام في جميع البلدان، وال سيما من خالل تقييم الوظائف والخدمات التي توفرها هذه النظم اإليكولوجية
من  البلدان المتقدمةالذي تقدمه  تمويلال وف يزيد[٪ وسXXبنسبة ] ةخدمات النظم اإليكولوجي مقابل مدفوعاتال وف تزيدس

 ؛2202[ مليار دوالر أمريكي بحلول عام XXالتكيف إلى البلدان النامية سنويا بمقدار ] أجل
تغير  حدةتغير المناخ ومساهمة التنوع البيولوجي في التخفيف من  أمامتعزيز مرونة التنوع البيولوجي  (ي)

 واستعادة النظم اإليكولوجية؛ التنوع البيولوجي المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث من خالل حفظ
 حدة تغيركبيرة في التخفيف من  بصورة ةلى النظم اإليكولوجيع القائمةهج الن   مساهمة، 2202بحلول عام  (ك)

 تدابير للحد من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي؛ على ل السياسات الوطنية لتغير المناخامتشاالمناخ والتكيف معه، و 
تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث من خالل ]تعزيز  حدةفي التخفيف من  مساهمةال (ل)

[ = XXX MT CO2 ]ما ال يقل عن 2202النظم اإليكولوجية عن طريق[ الحلول القائمة على الطبيعة التي توفر بحلول عام 
 ]أحواض الكربون[؛

تعزيز المرونة والحد من  غيةعلى التكيف ب   اإليكولوجيةلنظم اتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة لتعزيز قدرة  (م)
 آثار تغير المناخ ووقف تدهور أحواض وخزانات غازات الدفيئة؛الهشاشة تجاه 

هج تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث من خالل الن   حدةالمساهمة في التخفيف من  (ن)
على  السلبية لتغير المناخ اآلثار تجنبالنظم اإليكولوجية للكربون األزرق، مع  القائمة على النظم اإليكولوجية، بما في ذلك

 التنوع البيولوجي واألمن الغذائي وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
المساهمة في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه من خالل تطبيق الن هج القائمة على النظم  (س)

دارة التلوث من أجل زيادة مرونة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وسبل العيش اإليكولوجية وا ستعادة النظم اإليكولوجية وا 
من جهود التخفيف الالزمة لتحقيق  [= XXX MT CO2٪[ ]ما ال يقل عن 02، ]حوالي 2202من خالل توفير، بحلول عام 

على التنوع البيولوجي  السلبية لتغير المناخ اآلثار ، وتجنبلالنبعاثاتاستكمال التخفيضات الصارمة و غايات اتفاق باريس، 
 ؛واألمن الغذائي

المرونة والحد من مخاطر الكوارث من زيادة تغير المناخ والتكيف معه، و  حدةالمساهمة في التخفيف من  (ع)
ات التي تحفظ التنوع البيولوجي ساحالم ،2202عن طريق زيادة، بحلول عام  ةهج القائمة على النظم اإليكولوجيخالل الن  

 األخرى؛ ة٪[ مع تعزيز وظائف وخدمات النظم اإليكولوجي02وتستخدمه على نحو مستدام بنسبة ]حوالي 
 حدة في التخفيف من ةكبير  بصورةالنظم اإليكولوجية  ةحفظ واستعاد جهود ، مساهمة2202بحلول عام  (ف)

 ،النبعاثاتلالستجابة العالمية الكلية لتغير المناخ، واستكمال التخفيضات الصارمة توفير حلول لمع تغير المناخ والتكيف معه، 
 على التنوع البيولوجي؛ لتغير المناخ وتجنب اآلثار السلبية
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هج القائمة جميع الن  التأكد من أّن ، االحتفاظ بجميع مخزونات الكربون الطبيعي و 2202ضمان، بحلول عام  (ص)
التنوع البيولوجي  التي يمكن أن تطالاآلثار السلبية  تتجنب تغير المناخ والتكيف معه حدة تخفيف منللعلى النظم اإليكولوجية 

 ؛والبشر
تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث من خالل تعميم  حدةالمساهمة في التخفيف من  (ق)

دماج هذه الحلول في المناظر الطبيعيةلى النظم اإليكولوجية والقائمة على الثقافة، ع القائمةالحلول  والمناظر  البرية والبحرية وا 
 التنوع البيولوجي والسيادة الغذائية؛ يمكن أن تطال التي وتجنب اآلثار السلبية المعدَّلة بواسطة اإلنسانالطبيعية 

ر الكوارث تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاط حدة، المساهمة في التخفيف من 2202بحلول عام  (ر)
النظم غيرها من ية و ساسالنظم اإليكولوجية األو النظم اإليكولوجية الكثيفة الكربون وحفظ واستعادة  من خالل تحسين حماية

، بما في ذلك الغابات واألراضي الخثية واألراضي الرطبة واألعشاب البحرية وأشجار المانغروف والشعاب الطبيعية اإليكولوجية
التنوع  يمكن أن تطال التيالتخفيضات الصارمة لالنبعاثات في القطاعات األخرى وتجنب اآلثار السلبية ستكمال الالمرجانية 

 البيولوجي واألمن الغذائي؛
 الناتج عن األنشطة تغير المناخ حدةتعزيز التخفيف من من أجل توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة  (ش)

درجة مئوية،  0.0لحد من زيادة متوسط درجة الحرارة إلى ب غية ا 2202بحلول عام فعال من حيث التكلفة على نحو  ةالبشري
 .جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا 02و 02للوصول إلى إمكانات تخفيف تتراوح بين 

 مقترحةالجديدة الهداف األ
إلى مستويات ضئيلة بحلول عام بما يصل الجرائم البيئية التي تؤثر على التنوع البيولوجي عدد خفض  )أ(

 مكافحتها؛ العمل على هذه الجرائم و حدوث ن الوطني والدولي لمنع مستوييعلى ال ةد متضافر و بذل جهوذلك ب 2202
 ٪؛  [XX] النسبة المئوية لألنواع المهددة باالنقراض بنسبة على خفض، 2202بحلول عام العمل،  )ب(
 األنواعالحد من عدد ها اإلنسان و في سببتنقراض األنواع التي يوقف اعلى ، 2202بحلول عام العمل،  )ج(

 ؛ المهددة
تنفيذ تدابير فعالة لوقف تدهور أعداد األنواع المهددة باالنقراض على ، 2202بحلول عام العمل،  )د(
مع إعطاء  واإلبقاء على ذلك، لجميع األنواع البريةالنظم اإليكولوجية بطريقة مواتية حالة حفظ الوصول إلى و واستعادتها 

 ها على هذه اإلجراءات؛ ؤ بقا توقفاألولوية إلجراءات اإلدارة العاجلة لألنواع التي ي
ها على هذه اإلجراءات والتي ؤ بقا توقف، لألنواع التي ياقع وخارجهاتنفيذ إجراءات اإلدارة المكثفة، داخل المو  )هـ(

 ؛ ال يمكن تمكينها أو استعادتها بطريقة أخرى
استمرار  توقفلألنواع التي ي حسب االقتضاء، ،هاخارجو قع االمو  داخلسواء  تنفيذ إجراءات اإلدارة المكثفة، )و(

 التصدي للتهديدات المباشرة للتنوع البيولوجي.فقط من خالل ها على هذه اإلجراءات والتي ال يمكن تحقيق استعادتها ئبقا
 ةقانونيبطريقة ها واستخدامها ب تجاراالحصاد األنواع النباتية و تم أن يمن  2202بحلول عام التأكد  )ز(

 ؛ةومستدام
تغير المناخ والتكيف  من حدة آثار تخفيفالتعزيز مساهمة جميع أنواع الغابات في حفظ التنوع البيولوجي و  )ح(

 الجارية؛لها اعمأو  المعنيةاالتفاقيات والصكوك  المهام بموجبمعه، مع مراعاة 
في المائة[ على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، وتحقيق زيادة  X، استعادة ]2202عام بحلول  (ط)

 ؛موثوقيةاالتصال والالقدرة على صافية في المساحة و 
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شامل المكاني التخطيط الاالحتفاظ بالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية والبرية واستعادتها، ]من خالل[  )ي(
استخدام إدخال تغييرات على ]التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي الناجم عن المياه الداخلية/[الذي يتناول 
واالحتفاظ  موثوقيةالتصال واللقدرة على ازيادة صافية في المساحة وا 2202حقق بحلول عام على أن تتر، ااألراضي/البح

 ؛الحالية البريةالحياة بالمناطق السليمة و 
ر اوالبح يضاواستعادتها، وزيادة مساحة األر  بريةعلى النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحرية وال اإلبقاء )ك(

على ر، ااستخدام األراضي/البح ات علىر يتغي تناول إدخالفي ظل التخطيط المكاني الشامل الذي يعلى األقل ٪[ 02] نسبةب
، الحاليةبرية الحياة السليمة و المناطق الاالحتفاظ بو  موثوقيةتصال والاالالقدرة على زيادة صافية في المساحة و أن تتحقق بحلول 
 المناطق البرية والبحرية[؛في لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لدى اأنماط الحياة ن ظم ]تأمين حقوق و 
الطبيعية لمياه العذبة البرية والبحرية واجميع النظم اإليكولوجية حفظ ، على 2220، بحلول عام العمل )ل(

على أن من الموائل المتدهورة، على األقل ٪[ X] نسبةاستعادة السليمة والحياة البرية الحالية و المناطق االحتفاظ ب، و الحالية
المتعلقة تدابير الملموسة المن خالل وذلك لموائل، زيادة في المساحة والقدرة على الربط الموثوقية ل 2202بحلول عام يتحقق 

 بنسبةمساحة الالتي اتخذتها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وزيادة التدابير ، بما في ذلك إليكولوجيةبحفظ هذه لنظم ا
 ر؛.ا/البحيضااألر الذي يتناول إدخال تغييرات على في إطار التخطيط المكاني الشامل على األقل ٪  02

 ؛ة المتدهورةبريرية وال٪[ من النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبحx] نسبة استعادة )م(
الزراعة وتربية األحياء المائية، في إطار ٪ من المناطق الواقعة  022ضمان أن تدار إدارة مستدامة بنسبة  )ن(

صالح التربة على نطاق واسع، وصيانة وتعزيز ال قدرة على الربط مع عدم وجود تحويل جديد للموائل أو إزالة الغابات، وا 
ج و ، وزيادة القدرة على مواجهة تغير المناخ، من خالل تطبيق النهةخدمات النظم اإليكولوجينطق اإليكولوجي، وتوسيع 
يجاد اإليكولوجية الزراعية و  ٪؛ 02الحصاد بنسبة مرحلة تقليل هدر الغذاء وفقدان ما بعد و الحلول القائمة على الطبيعة؛ ا 

 مع صحة اإلنسان والكوكب؛ ، مما ينسجم٪02بنسبة برامج التغذية البصمة العالمية لخفض و 
٪[ على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، وتحقيق زيادة صافية في XX، استعادة ]202بحلول عام  )س(

 "؛قدرة على الربط والموثوقيةالمساحة وال
 جية؛ا اإليكولو موثوقيتهحديد واستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يضمن دعم ت، 2202بحلول عام  )ع(
( وغيرها من المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع KBAsحماية ]قيمة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ) )ف(

البيولوجي من خالل ]المناطق المحمية بشكل فعال وعادل[ وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المناطق، والتي تغطي 
 من ]المياه العذبة، والمناطق البرية والبحرية[؛على األقل ٪[  02]نسبة  2202بحلول عام 

( وغيرها من KBAsحفظ واستعادة وتوثيق قيمة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية )العمل بفعالية على ] )ص(
المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على 

من على األقل ٪[ 02] نسبةمن هذه المواقع و على األقل [ ٪[ 02] نسبةوالتي تغطي  2202بحلول عام وذلك المناطق، 
 .صارمةالحماية في إطار ال٪[ على األقل 02] ونسبةالمناطق البرية والبحرية 

 االقتراحات بدمج األهداف
 2و 0 الهدفين دمجب اقتراح

التخطيط المكاني على في إطار  اضي والبحار٪[ على األقل من مساحة األر 52]نسبة كون ت، 4242بحلول عام 
األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي من خالل نطاق المناظر الطبيعية لإلدارة المتكاملة، والحفاظ على المواقع ذات 

النظم المترابطة للتدابير الخاصة بالمناطق المحمية وغيرها من التدابير الفعالة القائمة على المناطق المحمية و 
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من المناطق على األقل ٪[  42] نسبةمن هذه المواقع و على األقل ٪[ 62] نسبة، وتغطي ما (OECMsالمناطق )
 صارمة.الحماية على األقل في إطار ال٪[  42]ونسبة ، البرية والبحرية

 7و 0بدمج الهدفين  اقتراح
التأكد ، و واالتجار بها بطريقة غير قانونية لحصاد األنواع البرية ، وضع حدّ 4242بحلول عام أن يتم، 

تنظيمها يجري و تتم بطريقة مستدامة حصاد األنواع البرية واالتجار بها واستخدامها عمليات جميع أن  من
مثل التغذية على أن يعود ذلك على الناس بفوائد للوائح وااللتزامات الوطنية والدولية،  هاوامتثال يةبفعال

 .سبل العيشتحسين و 
 ( )"تلبية احتياجات الناس"(باءالهدف المقترح إدراجه في القسم )

القائمة على النظم اإليكولوجية للحد من مخاطر  للتكيف مع تغير المناخ والن هج بالنسبة ج قيمة التنوع البيولوجيادمإ )أ(
الكوارث في السياسات واالستراتيجيات الوطنية والمحلية األساسية، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

  .لكوارثمواجهة التخطيط لعمليات او  ،ية للتنوع البيولوجيمحلاالستراتيجيات وخطط العمل الو البيولوجي، 
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 تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام وتقاسم المنافع
 11 إلى 7ملخص الرئيسين المشاركين لفريق االتصال بشأن العناصر الجوهرية لإلطار والقضايا الشاملة المتعلقة باألهداف من 

واعت بر الهدف الثالث لالتفاقية. هو الهدف الثاني لالتفاقية، عن تقاسم المنافع، و هو رح فصل االستخدام المستدام، و اقت   -4
 يؤدي إلى الخلط بين الهدفين.، ي، كما هغاياتتجميع ال

يتعلق  5 الهدفبأن  اعتراف. وفي الوقت نفسه، كان هناك 7 هدف)أ( مع اللفرع من ا 5 هدفيمكن دمج ال -4
 .كال العنصرين في اإلطار اإلبقاء علىويمكن  ،باالستخدام المستدام 7 يتعلق الهدف، في حين باالستغالل المفرط

 .2و 6 الهدفينرح أيضا دمج اقت   -4

وعدم التركيز على العناصر ذات الصلة  غاياتالنفعي لهذه المجموعة من ال ذي المنظور بشأن التركيز أ ثيرت شواغل -2
ويخلو اإلطار من هدف مخصص . ( المتصلة بهبوالغاية )من أهداف أيشي  44الهدف  إلى فرصة االستناد تفويتبالحفظ، و 

  .التنوع الوراثي، وكذلك هدف عن اتقحالملألنواع، بما في ذلك ل

 ضمن الغايات.استخدام األرقام المطلقة  على فائدة أكثر من تلك التي ينطوي عليهااستخدام النسب المئوية  نطويقد ي -5

 .لمصطلحات المستخدمة في اإلطاروا من أجل زيادة توضيح المفاهيمإلى تحديث المسرد  أ شير إلى الحاجة -6

 .خدمات للنظام اإليكولوجي في اإلطاربوصفه مفهوم المنافع  معالجة أ شير إلى إمكانية -7

أعرب عن التأييد لهذه المجموعة من األهداف؛ غير أنه رؤي أن العنوان ضيق للغاية ويمكن أن يحقق ليس منافع  -1
للطبيعة وللبلدان. ويفضل استخدام صياغة مثل "االستخدام المستدام" الطبيعة للناس فحسب، ولكن أيضا المنافع للحفظ، و 

و"الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع". وتم اإلعراب عن هذا الرأي عموما بالنسبة لإلطار بأكمله وخصوصا لهذه 
 المجموعة من األهداف.

ان سيبقى كهدف أو سيصبح غاية في وصياغته، ويتوقف ذلك على ما إذا ك 44ويمكن أن يتغير نطاق الهدف  -2
 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي.

مفهوم "الحلول القائمة على الطبيعة" غير مفهوم بشكل عام، وبالتالي اقترح استخدام "النهج القائم على النظام  -42
 هام." هي مفهوم بالنسبة لآلخرين، "الحلول القائمة على الطبيعةو اإليكولوجي" كجزء من لغة االتفاقية المعروفة. 

 7الهدف 

 7العناصر المتعلقة بالهدف 
وأشار  الصحة والتغذية. ن قبيلتتجاوز نطاق االتفاقية، م قدالتي  هدفبشأن نطاق بعض عناصر ال شواغلثيرت أ   -4

التغذية  ما يخصفوائد اجتماعية واقتصادية وثقافية أوسع من فوائده في ينطوي على آخرون إلى أن االستخدام المستدام
 .واألمن الغذائي وحدهما

 بشرالصراع بين الواألحياء البرية" عوضا عن مفهوم " بشرالتفاعالت بين ال"مفهوم من األفضل استخدام  رئي أن -4
 .واألحياء البرية"

 "الحياة البرية" بعبارة "األنواع البرية". أقت رح أن ي ستعاض عن عبارة -4
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المعرضة للتهديد أو مستأنسة، األنواع المحلية واألنواع شبه ال هااع المستأنسة، بما فيألنو لال تشمل الصيغة الحالية  -2
النظام اإليكولوجي، بما في ذلك  منافع أيضا الزراعة السائدة، توفر والتي ال تندرج ضمنالتي تواجه خطر االنقراض 

 .عات المحليةال سيما للشعوب األصلية والمجتمالثقافية،  مزاياالتغذية وسبل العيش وال
ضمن هذه الحياة البرية، المتعلقة بسياحة الاالستخدامات غير االستهالكية للتنوع البيولوجي، مثل  أن تنعكسيمكن  -5

 .الهدف
الصراع بين  أن يفضي خفض فيمكن، على سبيل المثال،غير مقصودة.  على نتائج قد ينطوي الهدف، كما هو، -6

 هذه األخيرة.البشر واألحياء البرية إلى إبادة 
 "المستضعفين".عن  في أوضاع هشة"، عوضا"األشخاص الذين يعيشون  وردت اإلشارة إلى عبارة -7
 التجارة. يتناول هذا الهدف مسألةيمكن أن  -1

 7خيارات لتحسين صياغة الهدف 
 طرحتالتي  للغويةالصيغ ا مختلف وجهات النظر المتبادلة بشأنتوضيح بغية  فرعهذا ال الرئيسان المشاركانأعد  -4

عناصر  ألخذالنص، بل هو محاولة  أي تفاوض بشأن التي تمخض عنهانتيجة ال وال يعكس ذلك. هذه الهدفأثناء مناقشة 
 التحضير لمناقشات أخرى. لدىفي االعتبار  لتحسين الصياغةإضافية 

من/ إدارة/ االستخدام/ منافع ال األنواع/حالة حفظ جميع  /تعزيز/ ضمان االستثمار في تعزيز االستخدام المستدام/ -4
/ لمنافع، ا0202بحلول عام يقدم / وتجارة/ األنواع البرية/ الموارد البيولوجية/ االستخدام المستدامالتقليدي/ العرفي/ 

 وخصوصا، مليون[ شخص X] عيش لما يقل عنوسبل ال/ الصحة/ واألمن الغذائي تعزيز التغذيةبما في ذلك والخدمات/ 
دارة التفاعالت بين األكثر ضعفا/ يعيشون في أوضاع هشةشخاص الذين لأل ، وخفض الصراع بين البشر واألحياء البرية/ وا 
 %/.X%[،/ حماية التنوع البيولوجي بنسبة X] بنسبة الصراعالبرية/  حياءواأل بشرال

  7بشأن الهدف  مقترحات
بالمائة[ على األقل، مما يؤدي إلى  Xقيد االستخدام المستدام بنسبة ] ،، يزداد عدد األنواع البرية4242بحلول عام  -4

 الصراع بين البشر واألحياء البرية. خفضضعفا و  ناسألكثر ال وخصوصاسبل عيش الناس، تحسين و  منافعال زيادة
التغذية  فيهابما  منافع،أن نسبة أكبر من ال وضمانتعزيز حالة حفظ جميع األنواع التي يستخدمها جميع الناس  -4

 ضعفا. ناسالمعززة واألمن الغذائي وسبل العيش متاحة ألكثر ال
ألولئك وخصوصا % على األقل، وتحسين سبل عيش الناس، Xاالستخدام المستدام لألنواع البرية بنسبة  منافعتعزيز  -4

 .4242بحلول عام  ،، وخفض الصراع بين البشر واألحياء البريةأوضاع هشةالذين يعيشون في 
هم في تعزيز التغذية واألمن الغذائي وسبل عيش ااتخاذ تدابير لضمان االستخدام المستدام لألنواع البرية التي تس -2

 .4242بحلول عام  ،الناس، وخصوصا ألكثر الناس ضعفا
اإلدارة الفعالة  ، يكون استخدام األنواع البرية مستداما بيئيا واقتصاديا واجتماعيا/ثقافيا، ويساهم مع4242بحلول عام  -5

عمال الحقوق، بما في ذلك التغذية المعززة واألمن الغذائي ةصراع بين البشر واألحياء البريلل ، في رفاهية اإلنسان وا 
 وس بل العيش، وخصوصا ألكثر الناس ضعفا.

هذه  دة مدفوعاتزيايجب و للناس ويساهم في التنمية المستدامة.  يكولوجييوفر التنوع البيولوجي خدمات النظام اإل -6
، مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة 4242بحلول عام  امليار دوالر أمريكي سنوي 52الخدمات بما ال يقل عن 

 والمتباينة. 
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الناس من خالل توفير األمن الغذائي يجنيها الفوائد التي  زيادةضمان االستخدام المستدام لألنواع البرية واالتجار بها ل -7
النزاعات على الحياة البرية ]بحلول من حّدة تخفيف البالنسبة للفئات األكثر ضعفا، و السيما بل العيش، والتغذية وس

 [.4242عام 
على ، 4242، بحلول عام العملتعزيز االستخدام المستدام لألنواع البرية، بما في ذلك االستخدام المستدام التقليدي، و  -1

مليون ٪[ من الناس، ال سيما  X] بنسبة التغذية واألمن الغذائي وسبل العيشتسين مستوى فوائد، بما في ذلك تقيق 
 بالنسبة ألكثر الفئات ضعفا.

 التفاعل بين اإلنسان والحياة البرية، بما في ذلك آليات المراقبة.أوجه تعزيز اإلدارة بين  -2
دام المستدام لألنواع المختلفة التي توفر، تعزيز االستخالعل على مع مراعاة اهتمامات الصحة النباتية والوبائية،  -42

 ، الخدمات، بما في ذلك التغذية المعززة واألمن الغذائي وسبل العيش.4242بحلول عام 
، فوائد، بما في ذلك 4242، بحلول عام حققر في توسيع وتعزيز االستخدام المستدام للموارد البيولوجية التي تاستثمالا -44

، ال سيما على األقل من األشخاصمليون[  xx] بنسبةمن الغذائي والصحة وسبل العيش التغذية واألتحسين مستوى 
دارتها من خالل   .التفاعل بين اإلنسان والحياة البرية بواسطة ] س س٪[.أوجه بالنسبة ألضعف الفئات وا 

 7لهدف الرسائل المتعلقة بإطار التنفيذ أو الرصد ل
 .واألحياء البرية بشرنهج التشاركية لدعم تنفيذ خطط اإلدارة لمعالجة التفاعالت بين الأثيرت مسألة بناء القدرات واستخدام ال

 8الهدف 

 8العناصر المتعلقة بالهدف 
 خطوط األساسبما في ذلك  ،مزيد من التوضيحومن الضروري تقديم المفهوم الفجوات اإلنتاجية جيدا،  يفهملم  -4

تقديم طلب لحذف هذا المفهوم من ، تم اإلضافة إلى ذلكوب في المسرد. ويمكن إدراج ذلك .والمؤشرات ذات الصلة
 .كر أن مفهوم االستخدام المستدام كان مفضال بدال من اإلشارة إلى اإلنتاج. وذ  العمل إطار

دمج التعميم في عناصر الهدف وتوسيع النطاق ليشمل جميع القطاعات  عن طريق 1الهدف  مضمونيمكن تحسين  -4
 اولها في النهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي.التي تم تن

 تشمل إجراءات االستخدام المستدام استعادة النظم اإليكولوجية أو النهج القائمة على النظام اإليكولوجي. قد -4
 يمكن االعتراف بإسهام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وصغار المزارعين. -2
والنهوج االبتكارية والقائمة على النظم اإليكولوجية والحراجة إلى الزراعة المستدامة واإليكولوجيا الزراعية  أشير -5

 .وكذلك جميع أنواع الزراعةالزراعية والزراعة باستخدام األسمدة العضوية 
 8الهدف صياغة  لتحسينخيارات 

أثناء  طرحتالتي  الصياغة هات النظر المتبادلة بشأنمختلف وجتوضيح بغية  القسمهذا  الرئيسان المشاركانأعد  -4
عناصر إضافية  لمراعاةالنص، بل هو محاولة  أي تفاوض بشأن التي تمخض عنهانتيجة ال وال يعكس ذلك. هذا الهدفمناقشة 

 التحضير إلجراء مناقشات إضافية. عند لتحسين الصياغة
/ في القطاعات اإلنتاجية، بما في لمستدام للتنوع البيولوجياالستخدام ا/ وضمان/ حفظ وتعزيز/ 4242بحلول عام  -4

تربية  /ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك والسياحة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وقطاعات التصنيع والتجهيز والصحة
قع،/ بما في ذلك مصائد األسماك / وخاصة حفظها في المو وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة/ الزراعية األحياء المائية/
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هج قائمة ن   اتباع ،/ من خاللإنتاجية واستدامة ومرونة هذه النظم/ تعزيز/ زيادة/ ضمان لدعموتربية األحياء المائية المدارة/ 
على النظم اإليكولوجية/ االعتراف بالمساهمة الفريدة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وممارسات الحفظ لصغار 

اإلنتاجية  في فجواتالتقليل ضعفا/ األشخاص الذين هم في األوضاع األشد  زارعين، و/ تجنب اآلثار غير المقصودة علىالم
 على األقل. [%02بنسبة ] 0202ذات الصلة بحلول عام 

 8بشأن الهدف  مقترحات
في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية  وتعزيزه حفظ االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي -4

نتاجيتها ومرونتها من خالل دعم نظم بذور المزارعين والن هج القائمة على النظام  المدارة، كوسيلة لزيادة استدامتها وا 
 ةمخصصاللمساحة ونظم الغذاء الخاصة بالسكان األصليين، مما يزيد من ا اإليكولوجية اإليكولوجي مثل الزراعية

 .[%x] بنسبةلهذه األنظمة 
في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة  وتعزيزه حفظ االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي -4

نتاجية اإلدارة اإل في إطارمن هذه األنظمة على األقل [ %52] نسبتهالدعم إنتاجيتها واستدامتها ومرونتها بزيادة 
 .4242والمستدامة بحلول عام 

وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة من خالل  تهاومرون تهالتحسين إنتاجية النظم اإليكولوجية الزراعية واستدام -4
 .4242بحلول عام على األقل [ %x]بنسبة المستدام للتنوع البيولوجي  واالستخدامالحفظ 

 المتضررةالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية األخرى الحفظ تعزيز الزراعة المستدامة  -2
في فجوات ال، عن طريق تقليل تهاومرون تهالدعم إنتاجية النظم اإليكولوجية الزراعية ذات التنوع البيولوجي واستدام

 على األقل. [%x] بنسبة 4242اإلنتاجية ذات الصلة بحلول عام 
البيولوجي وتشجيع استخدامه المستدام في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية التنوع حفظ  -5

[ من إجمالي المنتجات الغذائية من أنظمة اإلنتاج المتنوعة والمرنة %xx] ما ال يقل عن المدارة لضمان أن يأتي
 .احتياجات الناس]تقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة[ لتلبية  من أجلوالمستدامة 

تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في جميع أنواع النظم الزراعية مع مراعاة ضرورة ضمان األمن الغذائي  -6
 [ على األقل.%42اإلدارة اإلنتاجية والمستدامة بنسبة ] في إطار 4242الزراعة بحلول عام مما يزيد والتغذوي، 

د األسماك والزراعة ئقطاعات الموارد الطبيعية المتجددة الرئيسية، بما في ذلك مصا، تتم إدارة 4242بحلول عام  -7
 .نهج قائم على النظام اإليكولوجياتباع وتربية األحياء المائية والحراجة بشكل مستدام من خالل 

ما في ذلك الزراعة ، يتم تعميم االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في القطاعات اإلنتاجية، ب4242بحلول عام  -1
التحتية وقطاعات التصنيع والتجهيز والصحة لدعم  ىوالحراجة ومصائد األسماك والسياحة والطاقة والتعدين والبن

 .اأشد المواقف ضعفلفئات التي توجد في تجنب اآلثار غير المقصودة لو إنتاجية هذه النظم واستدامتها ومرونتها، 
للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة حفظ وتعزيز االستخدام المستدام  -2

 ٪[ على األقل.52بنسبة ] 4242لدعم إنتاجية واستدامة ومرونة هذه النظم، وتعزيز اإلنتاجية بحلول عام 
 8لهدف الرسائل المتعلقة بإطار التنفيذ أو الرصد ل

تشرف عليه منظمة األغذية الذي من أهداف التنمية المستدامة،  4الهدف ة إلى مؤشر تصحيح إطار الرصد واإلشار  يتعين
 .من أهداف التنمية المستدامة 4554الهدف ، بدال من والزراعة
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 9الهدف 

 9العناصر المتعلقة بالهدف 
لنهج القائم على النظام "ااستخدام  اقت رح، وبالتالي ةعام بصورةغير مفهوم  "لحلول القائمة على الطبيعة"ا مفهومإن  -4

 هام.هي مفهوم  "الحلول القائمة على الطبيعةفإن "بالنسبة لآلخرين، و كجزء من لغة االتفاقية المعروفة. " اإليكولوجي
، الهدفعلى نطاق أوسع في  إدراجهاكان هناك اقتراح بشأن الفوائد المتعددة لخدمات النظام اإليكولوجي التي يمكن  -4

 ، مثل توفير المياه.فحسبفقط على خدمة واحدة بدال من التركيز 
والقضايا ذات الصلة، مثل ضمان كمية  "النظيفة"بدال من  "اآلمن"أثيرت بعض القضايا المتعلقة باستخدام المياه  -4

 ونوعية المياه.
 أكثر شمولية." األمن المائي"مفهوم يعد  -2
 .الهدف أثير تخطيط المناظر الطبيعية كعنصر يمكن إدراجه في -5
 يمكن مراعاة الضمانات البيئية واالجتماعية االقتصادية عند اإلشارة إلى الحلول القائمة على الطبيعة. -6
بشأن نطاق بعض عناصر الهدف التي يمكن أن تتجاوز نطاق االتفاقية، مثل الضمانات البيئية  شواغلأثيرت  -7

 واالجتماعية االقتصادية.
عقد األمم المتحدة الستعادة النظم  ي تيحهاى وظائف النظام اإليكولوجي والفرص التي يمكن النظر في اإلشارة إل -1

 اإليكولوجية.
 أيضا تعميم التنوع البيولوجي في الهدف. كما -2

 9الهدف صياغة  لتحسينخيارات 
أثناء مناقشة  طرحتالتي  الصيغ اللغوية مختلف وجهات النظر المتبادلة بشأنتوضيح بغية  القسمهذا  الرئيسان المشاركانأعد 

عناصر إضافية  لمراعاةالنص، بل هو محاولة  أي تفاوض بشأن التي تمخض عنهانتيجة ال وال يعكس ذلك. هذا الهدف
 التحضير إلجراء مناقشات إضافية. عند لتحسين الصياغة

لحماية النظم  وتعزيزه البيولوجي / الن هج القائمة على النظام اإليكولوجي/ حفظ التنوعتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة
الحفاظ على  الداخلية/ من أجل ضمانة اإليكولوجيالنظم / مستجمعات المياه و واستعادتها اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه

/ لتوفير مياه/ على األقل% xx بنسبة،/ 0202بحلول عام زيادة/ ال/ المساهمةوظائف وخدمات النظام اإليكولوجي وتعزيزها/ 
/ عن على األقل مليون[ شخص XXX] لما يقرب من ات كافية ونوعية جيدة/كميبتوفير األمن المائي/ المياه  آمنة/  /فةنظي

 .طريق ضمان الحفظ واإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية المتعلقة بكمية المياه وجودتها
 9بشأن الهدف  مقترحات

لنظام اإليكولوجي في التخطيط الوطني الستعادة وتعزيز خدمات هج القائمة على االن   ت دمج، 4242بحلول عام  -4
وغيرها من الفوائد، مع مراعاة عقد األمم المتحدة الستعادة  م اإليكولوجي، مثل توفير المياه النظيفةووظائف النظا

 النظم اإليكولوجية.
خالل تشجيع استخدام الحلول القائمة على من تها واستعاد هالتعزيز حماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه وحفظ -4

 .على األقل مليون[ شخص XXX] لنحوتوفير المياه النظيفة[ ] ،4242الطبيعة لتوفير، بحلول عام 
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النظم اإليكولوجية الرئيسية التي تقدم خدمات أساسية بشكل خاص، بما في ذلك من خالل  ح ددت، 4242بحلول عام  -4
 ويتم تنفيذ التدابير الستعادتها وصونها. الحلول القائمة على الطبيعة،

ات ، في توفير المياه النظيفة وتوفير المياه بكمي4242الطبيعة التي تسهم، بحلول عام القائمة على تعزيز الحلول  -2
[ من المناطق ذات األولوية %x] نسبة[ على األقل و نسبة % مليون شخص أو XXX]كافية ونوعية جيدة لنحو 

 .إلنتاج الغذاء
من خالل  وتوصيلها لنظم اإليكولوجية للمياه العذبةا ةتحسين إدارة المياه العذبة وحمايالعمل على  ،4242بحلول عام  -5

 .لمناظر الطبيعيةااإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتخطيط 
عددة مثل المياه واألمن ضمانات اجتماعية وبيئية تسهم في فوائد متتقديم الطبيعة، مع القائمة على تعزيز الحلول  -6

 الغذائي، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
[ من النظم اإليكولوجية التي تساهم في توفير مياه %x] يتم إدارة نسبةالحلول القائمة على الطبيعة، بحيث  تعزيز -7

 .4242بحلول عام  مليون[ شخص على األقل XXX]لنحو  بصورة مستدامة الشرب
ترتيب األولويات ، تحقيق اإلمكانات الكاملة للحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك من خالل 4242بحلول عام  -1

األرض وفي المحيطات  في أنشطة استخدامعزل الكربون  تحققالتي  تهاالنظم اإليكولوجية واستعاد المتعلقة بحفظ
األمن  وصونللتخفيف والتكيف المتكاملين لتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث مع تعزيز التنوع البيولوجي، 

 والمياه.الغذائي 
وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، والمعروفة أيضا بالن هج القائمة على النظام اإليكولوجي، والمساهمة،  تشجيع -2

مليون[ شخص، وفي الوقت نفسه معالجة فقدان  XXX، في توفير المياه النظيفة لما ال يقل عن ]4242بحلول عام 
 .التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي

نظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه وحمايتها وصونها واستعادتها، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة ال حفظ -42
اآلمنة في توفير المياه  ،4242بحلول عام ، والبحيرات واألنهار وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة التي تساهم

 .للجميع للشرب
لول المستندة إلى الطبيعة لمعالجة التحديات المجتمعية، بما في ذلك الخدمات ، زاد اعتماد الح4242بحلول عام  -44

نتاج الغذاء واأللياف وأنظمة اإلنتاج والتنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من مخاطر الكوارث  المتعلقة بالمياه وا 
 بالمائة[ لصالح فوائد كل الناس. Xبنسبة ]

جمعات المياه والن هج القائمة على النظم اإليكولوجية وتعزيزها لتوفير المياه ، الحفاظ على مست4242بحلول عام  -44
 مليون[ شخص.]×  فائدةالنظيفة وخدمات النظام اإليكولوجي األخرى ل

 بنسبة ،4242الحفاظ على النظم اإليكولوجية لمستجمعات المياه والمياه الداخلية وتعزيزها، حتى تزيد، بحلول عام  -44
[xxعلى ا ]٪.ألقل من توفير المياه النظيفة 

 9لهدف الرسائل المتعلقة بإطار التنفيذ أو الرصد ل
 من أهداف التنمية المستدامة. 654بالهدف  الرصديمكن أن يرتبط إطار  
الجنس والشباب نوع حسب مصنفة التقدم المحرز في األهداف  لمعرفةبيانات مصنفة إلطار الرصد  تتوفريمكن أن  

 ، إلخ.ظل األوضاع الهشة فيوالفئات/األشخاص الضعيفة 
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 12الهدف 

 12العناصر المتعلقة بالهدف 
 أثيرت القضايا المتعلقة بالتعميم واالستعادة كعناصر للهدف. -4

ويمكن أن يشمل الهدف عناصر النوعية، والمدى، والكمية، ومدى الترابط والفرص للتخطيط المكاني. وبالمثل، يمكن  -4
هدف أيضا عناصر إمكانية الحصول، بما في ذلك توفير الحصول للفئات المحرومة، والفقراء في المناطق أن يشمل ال

 الحضرية، والنساء والشباب، على األماكن الخضراء. وتم تقديم مثال لمؤشر قائم.

 بنوعية المساحات والفرصة لهذه األنواع من أجل ثراء األنواع. ةوأثيرت القضايا المتعلق -4

يكون الهدف أوسع نطاقا، مع االعتراف بمساهمة خدمات النظم اإليكولوجية بالمنافع المتعددة للمساحات  ويمكن أن -2
الخضراء مثال مساهمته في القدرة على الصمود، والتكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وتوهين مياه 

ب من أهداف التنمية -44)خصوصا الهدف من أهداف التنمية المستدامة  44العواصف والمساهمات في الهدف 
المستدامة(. كما تم ذكر منافع أخرى مثل المنافع االجتماعية اإليكولوجية، واالجتماعية االقتصادية والتنوع الثقافي 

 والبيولوجي.

 وأثير أيضا مفهوم السياحة اإليكولوجية القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية. -5

 اطق االستيطان"، الذي يمتد ليشمل السكان غير الحضريين، كعنصر للهدف.ويمكن استخدام مفهوم "من -6

ويمكن أن يكون للهدف تركيزا أقوى على التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية وعلى منافع المساحات الخضراء  -7
 لتعزيز التنوع البيولوجي ولحفظه.

 لبرية والمنافع للطبيعة.وأثيرت بعض القضايا بخصوص إدراج األنواع المحلية، واألحياء ا -1

ويمكن أن يشمل الهدف "المساحات الزرقاء"، مثل البحيرات، واألنهار، والقنوات، والسواحل، واألراضي الرطبة  -2
والشواطئ. ويمكن توسيع نطاق مفهوم "المساحة الخضراء" واإلشارة إليه "كمساحات مفتوحة في المناطق الحضرية 

 تتمتع بالسالمة اإليكولوجية".

 وأثير أيضا دور المدن واإلجراءات على المستوى المحلي كعناصر لهذا الهدف. -42

وأثيرت القضايا المتعلقة بدور الترابط بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والمساحات الخضراء التي ترتبط بالنظم  -44
 اإليكولوجية الطبيعية.

 .4بإدراجه في الهدف وأثيرت الحاجة إلى هذا الهدف كهدف قائم بذاته أو الخيار  -44

 12خيارات لتحسين صياغة الهدف 
أعد الرئيسان المشاركان لفريق االتصال هذه القسم من أجل إظهار التبادالت المختلفة بشأن إمكانيات الصياغة التي  -4

عناصر  أثيرت خالل مناقشة هذا الهدف. وال يعكس ذلك نتيجة أي مفاوضات بشأن النص، بل بدال من ذلك جهدا للنظر في
 إضافية لتحسين الصياغة في التحضير لمناقشات أخرى.

/ والزرقاء/ المناطق الحضرية الخضراءالمفتوحة المتنوعة بيولوجيا/  المساحات/نسبة تعزيز منافع 4242بحلول عام  -4
،/ عن طريق/ يةوخصوصا لسكان المناطق الحضر ، من أجل الصحة والرفاهمع السالمة اإليكولوجية/ والممرات اإليكولوجية/ 
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لمثل هذه /متساوي/ وصول لنسبة من الناس مع 0202بحلول عام / ثراء األنواع، وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية/ زيادة
 في المائة[ على األقل ومدى الترابط بين المساحات في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. 422/ بنسبة ]المساحات

 12بشأن الهدف مقترحات 
دقائق سيرا  42مترا أو بعد  222في المائة[ من سكان المدينة على مدى  422، يكون ما نسبته ]4242ام بحلول ع -4

 على األقدام من منتزه أو محمية طبيعية.

حفظ وتعزيز نوعية، ومدى، وترابط والتوزيع المكاني للمساحات الخضراء في مناطق االستيطان التي تعتبر مهمة  -4
في ]×× والرفاه وزيادة نسبة الناس الذين يتمتعون بالوصول إلى مثل هذه المساحات بنسبة للتنوع البيولوجي، والصحة 

 (.4242المائة[ على األقل )بحلول عام 

حماية واستعادة وزيادة التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، بما في ذلك عن طريق تطوير المساحات الخضراء  -4
، 4242عه لصحة اإلنسان ورفاهه، وتغير المناخ، والتكيف وبحلول عام في المناطق الحضرية، من أجل تعزيز مناف

 في المائة( على األقل. 422زيادة نسبة الناس الذين لديهم وصوال متساويا لمثل هذه المساحات بنسبة ]

، تزيد نسبة المساحات الخضراء من أجل الصحة والرفاه، وخصوصا لسكان المناطق الحضرية، 4242بحلول عام  -2
 في المائة[ على األقل. 422ة ]بنسب

تعزيز المنافع من المساحات الخضراء من أجل الصحة والرفاه، وخصوصا لسكان المناطق الحضرية، مع زيادة  -5
في المائة[ على األقل  422نسبة الناس الذين لديهم وصوال متساويا لمثل هذه المساحات بنسبة ] 4242بحلول عام 

 ية والمناطق الريفية.ومدى الترابط بين المناطق الحضر 

تحسين وحماية واستعادة التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية بما في ذلك عن طريق تعزيز المنافع من المساحات  -6
نسبة الناس الذين يحصلون على منافع مثل هذه  4242الخضراء من أجل الصحة والرفاه، مع زيادة بحلول عام 

 ألقل.في المائة[ على ا 422المساحات بنسبة ]

تعزيز منافع المساحات الخضراء والزرقاء المتنوعة بيولوجيا من أجل للصحة والرفاه، وخصوصا  4242بحلول عام  -7
لسكان المناطق الحضرية، عن طريق زيادة ثراء األنواع، وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية فضال عن منطقة مثل هذه 

 قل.في المائة[ على األ 422المساحة لكل شخص بحوالي ]

 12لهدف الرسائل المتعلقة بإطار التنفيذ أو الرصد ل
 يمكن أن يكون رصد هذا الهدف مرتبطا بعدد الزيارات لهذه األماكن.

 11الهدف 

 11العناصر المتعلقة بالهدف 
أهدافا قيل إن االستخدام المستدام وتقاسم المنافع هما الهدف الثاني والثالث لالتفاقية، على التوالي، فهما يستحقان  -4

قائمة بذاتها. وعليه، ينبغي أن يكونا أكثر ظهورا في هندسة اإلطار، ويتسقان مع نظرية التغيير على النحو الوارد في 
 المسودة األولية.

 أ ثيرت الحاجة إلى التمييز بين المنافع النقدية والمنافع غير النقدية. -4
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في هذا الوقت، كانت الغاية والهدف متكرران على حد تقريبا ويتطلب ذلك الترشيد. و  44الغاية هاء هي نفس الهدف  -4
 السواء.

 اقت رح إدراج مفاهيم من قبيل الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. -2

 أ ثيرت الحاجة إلى زيادة المنافع لبلدان المنشأ. -5

 تخدامها وما يرتبط بها من معارف تقليدية.ال يمكن فصل تقاسم المنافع عن تيسير الحصول على الموارد الجينية واس -6

ينبغي أن يكون هناك وزن متساوي بين عنصري الهدف، على أن يتعلق أحدهما بزيادة المنافع ويتعلق اآلخر بتقاسم  -7
 المنافع.

ثمة افتراض يتمثل في أنه في جميع الحاالت يكون االستخدام األكبر أفضل، وهذا ليس هو الحال دائما، مع األخذ  -1
الحسبان أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية قد ال ترغب في تقاسم جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من في 

 معارف تقليدية، من أجل األغراض التجارية.

بموجب االتفاقية، يكون الغرض من الهدف الثالث هو تعزيز تحقيق الهدفين األولين، وهما الحفظ واالستخدام  -2
 المستدام.

 تقاسم المنافع يمكن أن يتم من خالل إنشاء صندوق عالمي لتقاسم منافع التنوع البيولوجي. تفعيل -42

هناك حاجة إلى إعادة صياغة الهدف على نحو كبير. وهناك ثالثة عناصر موجهة نحو تحقيق النتائج يمكن النظر  -44
تقليدية؛ وتقاسم المنافع بغية دعم  فيها: تيسير الحصول؛ وتعزيز استخدام الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف

 الهدفين اآلخرين لالتفاقية، وهما )الحفظ واالستخدام المستدام(. 

 أ ثير أيضا أنه فيما يتعلق بااللتزام لتقاسم المنافع، يمكن أن يكون أي بلد "مقدما" و"مستخدما" للموارد الجينية. -44

 عن استخدام الموارد البيولوجية.يمكن توسيع نطاق تقاسم المنافع ليشمل المنافع الناشئة  -44

يتمثل نطاق تقاسم المنافع داخل االتفاقية في الموارد الجينية على النحو المحدد في الهدف الثالث والمواد األخرى  -42
 ذات الصلة في االتفاقية.

ف، بما سيتم تناول توضيح معلومات التسلسل الرقمي والقضايا ذات الصلة في عملية منفصلة أنشأها مؤتمر األطرا -45
 في ذلك العمليات غير الرسمية.

غالبا ما يتركز التنوع البيولوجي في مناطق يسودها الفقر؛ ولذلك ستذهب المنافع إلى هؤالء السكان حتى يحفظون  -46
 التنوع البيولوجي.

 11خيارات لتحسين صياغة الهدف 
التبادالت المختلفة بشأن إمكانيات الصياغة التي أعد الرئيسان المشاركان لفريق االتصال هذه القسم من أجل إظهار  -4

أثيرت خالل مناقشة هذا الهدف. وال يعكس ذلك نتيجة أي مفاوضات بشأن النص، بل بدال من ذلك جهدا للنظر في عناصر 
 إضافية لتحسين الصياغة في التحضير لمناقشات أخرى.

النقدية والمنافع غير  المنافع وأن معارف تقليدية/ تيسير الحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها منضمان  -4
/ الموارد وما يرتبط بها من معارف تقليدية،/الموارد الجينية بجميع أشكالها الناجمة عن استخدام الموارد الجينيةالنقدية 

، مع البلدان المقدمة ، بموجب الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةتقاسمها على نحو عادل ومنصفزيادتها و/  يتمالبيولوجية 
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وزيادة في تقاسم  في المنافع]×[ زيادة بمقدار  0202مما ينتج عنه بحلول عام و/أو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 
 تلك المنافع لغرض حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

 11بشأن الهدف  مقترحات
بأي شكل من األشكال، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها ضمان أن المنافع من استخدام الموارد الجينية  -4

زيادة  4242على نحو عادل ومنصف، بموجب الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة مما ينتج عنه بحلول عام 
 محلية.في المشاركة في المنافع بواسطة بلدان المنشأ والتنوع الجيني والشعوب األصلية والمجتمعات ال]×[ بمقدار 

األطراف من البلدان المتقدمة التي هي مستخدمين للموارد المالية ستلتزم بضمان أن المنافع المالية من استخدام  -4
الموارد الجينية، بأي شكل من األشكال، بما في ذلك معلومات التسلسل الرقمي، يتم تقاسمها على نحو عادل 

 .4242ومنصف، مع بلدان منشأ الموارد الجينية بحلول عام 

مليار دوالر أمريكي  52بمبلغ ال يقل عن  4242صندوق عالمي لتقاسم المنافع سيتم تفعيله بالكامل بحلول عام  -4
 لتنفيذ ترتيبات تقاسم المنافع مع بلدان منشأ الموارد الجينية.

تقاسمها على نحو  ضمان أن المنافع من استخدام الموارد البيولوجية والجينية، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم -2
 .4242في المنافع بحلول عام ]×[ عادل ومنصف، مما ينتج عنه زيادة بمقدار 

ضمان أن المنافع النقدية وغير النقدية من استخدام الموارد الجينية، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها  -5
 .4242بحلول عام في المنافع ]×[ على نحو عادل ومنصف، مما ينتج عنه زيادة بمقدار 

ضمان أوجه التآزر مع الصكوك العالمية األخرى بشأن تقاسم المنافع وأن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد  -6
الجينية، والموارد البيولوجية، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها على نحو عادل ومنصف، استنادا إلى 

في المنافع ]×[ صحاب الحقوق وأصحاب المعارف، مما ينتج عنه زيادة بمقدار الموافقة الحرة والمسبقة عن علم، أل
 .4242بحلول عام 

ضمان أن المنافع الناشئة عن استخدام التنوع البيولوجي )الجينات، واألنواع، والنظم اإليكولوجية( وما يرتبط بها من  -7
موافقة الحرة والمسبقة عن علم، ألصحاب معارف تقليدية، يتم تقاسمها على نحو عادل ومنصف، استنادا إلى ال

 ، بما في ذلك ما يوجه نحو الحفظ.4242الحقوق وأصحاب المعارف مما ينتج عنه زيادة في المنافع بحلول عام 

ة والتكيف مع المناخ مومية بالصحة العرتبطأن الفوائد من استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك الفوائد الم ضمان -1
[ في Xإلى زيادة ] 4242ها بشكل عادل ومنصف، مما يؤدي بحلول عام بادلوالمعارف التقليدية، يتم تواألمن الغذائي 

 الفوائد.

معلومات التسلسل  ضمان تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من استخدام الموارد الجينية بأي شكل، بما في ذلك -2
ومنصف مع بلدان منشأ هذه الموارد الجينية والشعوب والمعارف التقليدية ذات الصلة، بشكل عادل ( DSIالرقمية )

، مما يوفر حوافز للحفظ 4242٪[ بحلول عام Xاألصلية والمجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى زيادة في الفوائد بنسبة ]
 من خالل االستخدام المستدام.

جينية والمعارف التقليدية ذات ضمان الحصول على المنافع وتقاسمها العادل والمنصف من خالل استخدام الموارد ال -42
 ٪[ من المنافع المشتركة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي.Xإلى ] 4242بحلول عام  يؤديالصلة، مما 

، يتم تقاسم الفوائد من استخدام الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ذات الصلة بشكل عادل 4242بحلول عام  -44
   ومنصف.
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 11المتعلقة بإطار التنفيذ والرصد للهدف الرسائل 
تحتاج القضايا بشأن كيفية قياس الزيادة في المنافع والمنافع المتقاسمة إلى النظر على نحو وثيق. وتشكل القابلية للقياس تحديا 

 ير النقدية. من حيث المنافع النقدية والمنافع غير النقدية لهذا الهدف، ويتعين وضع آلية لتقييم المنافع النقدية وغ
 

 {4}ُيستكمل فيما بعد مع النتائج الواردة من فريق االتصال 
__________ 


