
   
 

 

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

 االجتماع الثاني
 4242فبراير/شباط  42-42روما، 

 
 تلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام المستدام وتقاسم المنافع

 3تقرير الرئيسين المشاركين لفريق االتصال 
ا الشاملة الرئيسين المشاركين لفريق االتصال بشأن العناصر الجوهرية لإلطار والقضايملخص  -ألف

 11إلى  7المتعلقة باألهداف من 

واعت بر الهدف الثالث لالتفاقية. هو و  ،عن تقاسم المنافع ،الهدف الثاني لالتفاقيةهو و  ،رح فصل االستخدام المستداماقت   -1
 يؤدي إلى الخلط بين الهدفين. ،يكما ه ،غاياتتجميع ال

يتعلق  5 الهدفبأن  اعترافكان هناك  ،. وفي الوقت نفسه7 هدف)أ( مع اللفرع من ا 5 هدفيمكن دمج ال -4
 .كال العنصرين في اإلطاراإلبقاء على ويمكن  ،باالستخدام المستدام 7 يتعلق الهدففي حين  ،باالستغالل المفرط

 .2و 6 الهدفينرح أيضا دمج اقت   -3

وعدم التركيز على العناصر ذات الصلة  غاياتالنفعي لهذه المجموعة من ال ذي المنظور بشأن التركيز أ ثيرت شواغل -2
ويخلو اإلطار من هدف مخصص . )ب( المتصلة به والغايةمن أهداف أيشي  14الهدف  إلى فرصة االستناد تفويتو  ،بالحفظ

  لإلجراءات المتعلقة باألنواع.

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

  .والمصطلحات المستخدمة في اإلطار 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

غير أنه رؤي أن العنوان ضيق للغاية ويمكن أن يحقق ليس منافع  أعرب عن التأييد لهذه المجموعة من األهداف؛ -8
الطبيعة للناس فحسب، ولكن أيضا المنافع للحفظ، وللطبيعة وللبلدان. ويفضل استخدام صياغة مثل "االستخدام المستدام" 

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

وصياغته، ويتوقف ذلك على ما إذا كان سيبقى كهدف أو سيصبح غاية في  11ويمكن أن يتغير نطاق الهدف  -2
 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي.
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 11إلى  7باألهداف من المتعلقة  العناصرملخص الرئيسين المشاركين لفريق االتصال بشأن  -باء 

 7الهدف  -1
 7بالهدف  العناصر المتعلقة 1-1
 .الصحة والتغذية ن قبيلم ،تتجاوز نطاق االتفاقية قدالتي  هدفبشأن نطاق بعض عناصر ال شواغلثيرت أ   -1
 بشرالصراع بين ال"عوضا عن مفهوم  "واألحياء البرية بشرالتفاعالت بين ال"مفهوم من األفضل استخدام  رئي أن -4

 ."ةواألحياء البري
 ."الحياة البرية" بعبارة "األنواع البرية" أقت رح أن ي ستعاض عن عبارة -3
المعرضة للتهديد أو مستأنسة، األنواع المحلية واألنواع شبه ال هابما في ،ألنواع المستأنسةلال تشمل الصيغة الحالية  -2

بما في ذلك التغذية  ،النظام اإليكولوجي منافع أيضا   توفر ،الزراعة السائدة والتي ال تندرج ضمنالتي تواجه خطر االنقراض 
 .ال سيما للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،الثقافية مزاياوسبل العيش وال

ضمن هذه  ،الحياة البريةالمتعلقة بسياحة المثل  ،االستخدامات غير االستهالكية للتنوع البيولوجي أن تنعكسيمكن  -5
 .الهدف

الصراع بين  أن يفضي خفض ،يمكن، على سبيل المثالفغير مقصودة.  نتائجعلى  ،هو ، كماقد ينطوي الهدف -6
 البشر واألحياء البرية إلى إبادة هذه األخيرة.

 ."المستضعفين"عن  ، عوضا"في أوضاع هشة"األشخاص الذين يعيشون  وردت اإلشارة إلى عبارة -7
 .التجارة يتناول هذا الهدف مسألةيمكن أن  -8

 7صياغة الهدف  خيارات لتحسين 1-0

 طرحتالتي  الصيغ اللغوية مختلف وجهات النظر المتبادلة بشأنتوضيح بغية  فرعهذا ال الرئيسان المشاركانأعد  -1
عناصر  ألخذبل هو محاولة  ،النص أي تفاوض بشأن التي تمخض عنهانتيجة ال وال يعكس ذلك. هذه الهدفأثناء مناقشة 

 التحضير لمناقشات أخرى. لدىفي االعتبار  ةلتحسين الصياغإضافية 
 /االستخدام /إدارة /منمنافع ال /حالة حفظ جميع األنواع /تعزيز /ضمان /االستثمار في تعزيز االستخدام المستدام -4

 /لمنافع، ا0232بحلول عام يقدم  /الموارد البيولوجية /األنواع البرية /وتجارة /االستخدام المستدام /العرفي /التقليدي
 وخصوصا   ،مليون[ شخص X] عيش لما يقل عنوسبل ال /الصحة /واألمن الغذائي تعزيز التغذيةبما في ذلك  /والخدمات

دارة التفاعالت بين  /وخفض الصراع بين البشر واألحياء البرية ،األكثر ضعفا /يعيشون في أوضاع هشةلألشخاص الذين  وا 
 ./%Xحماية التنوع البيولوجي بنسبة  /،[%X] بنسبة الصراع /البرية حياءواأل بشرال
 7 الهدف اقتراحات بشأن 1-3

مما يؤدي إلى  ،بالمائة[ على األقل Xقيد االستخدام المستدام بنسبة ] ،يزداد عدد األنواع البرية ،4232بحلول عام  -1
 .البشر واألحياء البريةبين الصراع  خفضضعفا و  ناسألكثر ال وخصوصا   ،سبل عيش الناستحسين 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
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ألولئك وخصوصا   ،وتحسين سبل عيش الناس ،على األقل %Xاالستخدام المستدام لألنواع البرية بنسبة  منافعتعزيز  -3
 .4232بحلول عام  ،وخفض الصراع بين البشر واألحياء البرية ،أوضاع هشةالذين يعيشون في 

هم في تعزيز التغذية واألمن الغذائي وسبل عيش ااتخاذ تدابير لضمان االستخدام المستدام لألنواع البرية التي تس -2
 .4232بحلول عام  ،فاوخصوصا ألكثر الناس ضع ،الناس

ويساهم مع اإلدارة الفعالة  ،ثقافيا/يكون استخدام األنواع البرية مستداما بيئيا واقتصاديا واجتماعيا ،4232بحلول عام  -5
عمال الحقوق ،ةصراع بين البشر واألحياء البريلل بما في ذلك التغذية المعززة واألمن الغذائي  ،في رفاهية اإلنسان وا 

 .وخصوصا ألكثر الناس ضعفا ،وس بل العيش
هذه  زيادة مدفوعاتيجب و للناس ويساهم في التنمية المستدامة.  يكولوجييوفر التنوع البيولوجي خدمات النظام اإل -6

مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة  ،4232بحلول عام  امليار دوالر أمريكي سنوي 52الخدمات بما ال يقل عن 
 . والمتباينة

 7لهدف ل بإطار التنفيذ أو الرصدالرسائل المتعلقة  1-4
 .واألحياء البرية بشرأثيرت مسألة بناء القدرات واستخدام النهج التشاركية لدعم تنفيذ خطط اإلدارة لمعالجة التفاعالت بين ال

 8 الهدف -0
 8 بالهدف العناصر المتعلقة 0-1

 خطوط األساسبما في ذلك  ،مزيد من التوضيحوري تقديم الومن الضر  ،مفهوم الفجوات اإلنتاجية جيدا يفهملم  -1
 .في المسرد ويمكن إدراج ذلك .والمؤشرات ذات الصلة

وتوسيع النطاق ليشمل جميع القطاعات  الهدفدمج التعميم في عناصر  عن طريق 8 الهدف مضمونيمكن تحسين  -4
 .التي تم تناولها في النهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي

 .تشمل إجراءات االستخدام المستدام استعادة النظم اإليكولوجية أو النهج القائمة على النظام اإليكولوجي قد -3
 .يمكن االعتراف بإسهام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وصغار المزارعين -2
 .ةإلى الزراعة المستدامة واإليكولوجيا الزراعية وكذلك جميع أنواع الزراع أشير -5
 8 الهدفصياغة  لتحسينخيارات  0-2
أثناء  طرحتالتي  الصياغة مختلف وجهات النظر المتبادلة بشأنتوضيح بغية  القسمهذا  الرئيسان المشاركانأعد  -1

عناصر إضافية  لمراعاةالنص، بل هو محاولة  أي تفاوض بشأن التي تمخض عنهانتيجة ال وال يعكس ذلك. ا الهدفهذمناقشة 
 .إضافيةمناقشات جراء التحضير إل عند الصياغةلتحسين 

في القطاعات اإلنتاجية، بما في  /االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي // وضمانحفظ وتعزيز /4232بحلول عام  -4
تربية  /ةذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك والسياحة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وقطاعات التصنيع والتجهيز والصح

بما في ذلك مصائد األسماك  /وخاصة حفظها في الموقع، /وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة/ الزراعية /األحياء المائية
هج قائمة ن   اتباع من خالل /،إنتاجية واستدامة ومرونة هذه النظمضمان  /زيادة /تعزيز /لدعم /وتربية األحياء المائية المدارة

االعتراف بالمساهمة الفريدة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وممارسات الحفظ لصغار  /اإليكولوجيةعلى النظم 
اإلنتاجية  في فجواتالتقليل  /ضعفااألشخاص الذين هم في األوضاع األشد  المزارعين، و/ تجنب اآلثار غير المقصودة على

 على األقل. [%02بنسبة ] 0232ذات الصلة بحلول عام 
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 8اقتراحات بشأن الهدف  0-3
في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية  وتعزيزه حفظ االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي -1

نتاجيتها ومرونتها من خالل دعم نظم بذور المزارعين والن هج القائمة على النظام  المدارة، كوسيلة لزيادة استدامتها وا 
 ةمخصصالونظم الغذاء الخاصة بالسكان األصليين، مما يزيد من المساحة  اإليكولوجية ل الزراعيةاإليكولوجي مث
 .[%x] بنسبةلهذه األنظمة 

في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة  وتعزيزه حفظ االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي -4
اإلدارة اإلنتاجية  في إطارمن هذه األنظمة على األقل [ %52] نسبتهاومرونتها بزيادة لدعم إنتاجيتها واستدامتها 

 [%52]بنسبة اإلنتاجية ذات الصلة  في فجواتالمن  4232مما يقلل بحلول عام  ،4232والمستدامة بحلول عام 
 على األقل.

وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة من خالل  تهاومرون تهاواستدام لتحسين إنتاجية النظم اإليكولوجية الزراعية -3
 .4232بحلول عام على األقل [ %x] بنسبةالمستدام للتنوع البيولوجي  واالستخدامالحفظ 

 المتضررةاالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية األخرى لحفظ تعزيز الزراعة المستدامة  -2
في فجوات ال، عن طريق تقليل تهاومرون تهاواستدام لدعم إنتاجية النظم اإليكولوجية الزراعية ذات التنوع البيولوجي

 لى األقل.ع [%x] بنسبة 4232اإلنتاجية ذات الصلة بحلول عام 
نظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه المستدام في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من الحفظ  -5

[ من إجمالي المنتجات الغذائية من أنظمة اإلنتاج المتنوعة والمرنة %xx] ما ال يقل عن المدارة لضمان أن يأتي
 .]تقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة[ لتلبية احتياجات الناس 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 4232الزراعة بحلول عام مما يزيد والتغذوي، 

د األسماك والزراعة ئيعية المتجددة الرئيسية، بما في ذلك مصا، تتم إدارة قطاعات الموارد الطب4232بحلول عام  -7
 .نهج قائم على النظام اإليكولوجياتباع وتربية األحياء المائية والحراجة بشكل مستدام من خالل 

 8لهدف ل بإطار التنفيذ أو الرصدالرسائل المتعلقة  0-4
تشرف عليه منظمة األغذية الذي ف التنمية المستدامة، من أهدا 4الهدف تصحيح إطار الرصد واإلشارة إلى مؤشر  يتعين

 .من أهداف التنمية المستدامة 1554الهدف ، بدال  من والزراعة
 9 الهدف -3
 9 بالهدف العناصر المتعلقة 3-1

النظام لنهج القائم على ا"استخدام  اقت رح، وبالتالي ةعام بصورةغير مفهوم  "لحلول القائمة على الطبيعةا" مفهومإن  -1
 هام.هي مفهوم  "الحلول القائمة على الطبيعة"فإن 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.فحسبحدة بدال  من التركيز فقط على خدمة وا

والقضايا ذات الصلة، مثل ضمان كمية  "النظيفة"بدال  من  "اآلمن"أثيرت بعض القضايا المتعلقة باستخدام المياه  -3
 ونوعية المياه.
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 أكثر شمولية. "األمن المائي"مفهوم يعد  -2
 .أثير تخطيط المناظر الطبيعية كعنصر يمكن إدراجه في الهدف -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 تيحهاظام اإليكولوجي والفرص التي يمكن النظر في اإلشارة إلى وظائف الن -8

 اإليكولوجية.
 أيضا تعميم التنوع البيولوجي في الهدف. كما -2
 9 الهدفصياغة  لتحسينخيارات  3-0

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. ا الهدفهذ

 .إضافيةمناقشات جراء التحضير إل عند لتحسين الصياغة
لحماية النظم  وتعزيزه ولوجيحفظ التنوع البي /الن هج القائمة على النظام اإليكولوجي /تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة

الحفاظ على  من أجل ضمان /الداخليةة اإليكولوجيالنظم مستجمعات المياه و  /واستعادتها اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه
 /مياه لتوفير /على األقل% xx بنسبة /،0232بحلول عام  /زيادةال /المساهمة /وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي وتعزيزها

عن  /على األقل مليون[ شخص XXX] لما يقرب من /ات كافية ونوعية جيدةكميبالمياه  /توفير األمن المائي آمنة/  /نظيفة
 .طريق ضمان الحفظ واإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية المتعلقة بكمية المياه وجودتها

 9اقتراحات بشأن الهدف  3-3
النظام اإليكولوجي في التخطيط الوطني الستعادة وتعزيز خدمات  هج القائمة علىالن   ت دمج، 4232بحلول عام  -1

ووظائف النظام اإليكولوجي، مثل توفير المياه ]النظيفة[ وغيرها من الفوائد، مع مراعاة عقد األمم المتحدة الستعادة 
 النظم اإليكولوجية.

 من خالل تشجيع استخدام الحلول القائمة على تهاواستعاد هالتعزيز حماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه وحفظ -4
 .على األقل مليون[ شخص XXX] لنحوتوفير المياه النظيفة[ ] ،4232الطبيعة لتوفير، بحلول عام 

النظم اإليكولوجية الرئيسية التي تقدم خدمات أساسية بشكل خاص، بما في ذلك من خالل  ح ددت، 4232بحلول عام  -3
 الحلول القائمة على الطبيعة، ويتم تنفيذ التدابير الستعادتها وصونها.

ات ، في توفير المياه النظيفة وتوفير المياه بكمي4232الطبيعة التي تسهم، بحلول عام القائمة على تعزيز الحلول  -2
[ من المناطق ذات األولوية %x] نسبة[ على األقل و نسبة % مليون شخص أو XXX]افية ونوعية جيدة لنحو ك

 .إلنتاج الغذاء
من خالل  وتوصيلها لنظم اإليكولوجية للمياه العذبةا ةتحسين إدارة المياه العذبة وحمايالعمل على  ،4232بحلول عام  -5

 .لمناظر الطبيعيةاطيط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتخ
ضمانات اجتماعية وبيئية تسهم في فوائد متعددة مثل المياه واألمن تقديم الطبيعة، مع القائمة على تعزيز الحلول  -6

 الغذائي، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
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[ من النظم اإليكولوجية التي تساهم في توفير مياه %x] نسبة يتم إدارةالحلول القائمة على الطبيعة، بحيث  تعزيز -7
 .4232بحلول عام  مليون[ شخص على األقل XXX]لنحو  بصورة مستدامة الشرب

ترتيب األولويات ، تحقيق اإلمكانات الكاملة للحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك من خالل 4232بحلول عام  -8
األرض وفي المحيطات  في أنشطة استخدامعزل الكربون  تحققالتي  تهاواستعاد النظم اإليكولوجية المتعلقة بحفظ

األمن  وصونللتخفيف والتكيف المتكاملين لتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث مع تعزيز التنوع البيولوجي، 
 والمياه.الغذائي 

ا بالن هج القائمة على النظام اإليكولوجي، والمساهمة، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، والمع تشجيع -2 روفة أيض 
مليون[ شخص، وفي الوقت نفسه معالجة فقدان  XXX، في توفير المياه النظيفة لما ال يقل عن ]4232بحلول عام 

 .التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي
ا وصونها واستعادتها، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه وحمايته حفظ -12

اآلمنة في توفير المياه  ،4232بحلول عام ، والبحيرات واألنهار وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة التي تساهم
 .للجميع للشرب

 9لهدف ل بإطار التنفيذ أو الرصدالرسائل المتعلقة  3-4
 من أهداف التنمية المستدامة. 654بالهدف  رصداليمكن 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 
 12الهدف  -4
 12العناصر المتعلقة بالهدف  4-1

 المتعلقة بالتعميم واالستعادة كعناصر للهدف.أثيرت القضايا  -1

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

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

 بنوعية المساحات والفرصة لهذه األنواع من أجل ثراء األنواع. ةالقضايا المتعلقوأثيرت  -3

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

ب من أهداف التنمية -11من أهداف التنمية المستدامة )خصوصا الهدف  11العواصف والمساهمات في الهدف 
جية، واالجتماعية االقتصادية والتنوع الثقافي المستدامة(. كما تم ذكر منافع أخرى مثل المنافع االجتماعية اإليكولو 

 والبيولوجي.

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

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

على التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية وعلى منافع المساحات الخضراء ويمكن أن يكون للهدف تركيزا أقوى  -7
 لتعزيز التنوع البيولوجي ولحفظه.
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 وأثيرت بعض القضايا بخصوص إدراج األنواع المحلية، واألحياء البرية والمنافع للطبيعة. -8

والسواحل، واألراضي الرطبة ويمكن أن يشمل الهدف "المساحات الزرقاء"، مثل البحيرات، واألنهار، والقنوات،  -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. -12

ترابط بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والمساحات الخضراء التي ترتبط بالنظم وأثيرت القضايا المتعلقة بدور ال -11
 اإليكولوجية الطبيعية.

 .1هذا الهدف كهدف قائم بذاته أو الخيار بإدراجه في الهدف وأثيرت الحاجة إلى  -14

 12 صياغة الهدف لتحسينخيارات  4-0
القسم من أجل إظهار التبادالت المختلفة بشأن إمكانيات الصياغة التي أعد الرئيسان المشاركان لفريق االتصال هذه  -1

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.

/ والزرقاء/ المناطق الحضرية الخضراءالمفتوحة المتنوعة بيولوجيا/  ساحاتالمنسبة /تعزيز منافع 4232بحلول عام  -4
/ عن طريق/ ،وخصوصا لسكان المناطق الحضرية، من أجل الصحة والرفاهمع السالمة اإليكولوجية/ والممرات اإليكولوجية/ 

لمثل هذه /متساوي/ صولو  معناس المن نسبة ل 0232بحلول عام / ثراء األنواع، وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية/ زيادة
 في المائة[ على األقل ومدى الترابط بين المساحات في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. 122/ بنسبة ]المساحات

 12 بشأن الهدفاقتراحات  4-3
سيرا دقائق  12مترا أو بعد  222في المائة[ من سكان المدينة على مدى  122، يكون ما نسبته ]4232بحلول عام  -1

 على األقدام من منتزه أو محمية طبيعية.

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

 (.4232[ على األقل )بحلول عام المائة

حماية واستعادة وزيادة التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية، بما في ذلك عن طريق تطوير المساحات الخضراء  -3
، 4232في المناطق الحضرية، من أجل تعزيز منافعه لصحة اإلنسان ورفاهه، وتغير المناخ، والتكيف وبحلول عام 

 في المائة( على األقل. 122يهم وصوال متساويا لمثل هذه المساحات بنسبة ]زيادة نسبة الناس الذين لد

، تزيد نسبة المساحات الخضراء من أجل الصحة والرفاه، وخصوصا لسكان المناطق الحضرية، 4232بحلول عام  -2
 في المائة[ على األقل. 122بنسبة ]

وصا لسكان المناطق الحضرية، مع زيادة تعزيز المنافع من المساحات الخضراء من أجل الصحة والرفاه، وخص -5
في المائة[ على األقل  122نسبة الناس الذين لديهم وصوال متساويا لمثل هذه المساحات بنسبة ] 4232بحلول عام 

 ومدى الترابط بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية.
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ك عن طريق تعزيز المنافع من المساحات تحسين وحماية واستعادة التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية بما في ذل -6
نسبة الناس الذين يحصلون على منافع مثل هذه  4232الخضراء من أجل الصحة والرفاه، مع زيادة بحلول عام 

 في المائة[ على األقل. 122المساحات بنسبة ]

للصحة والرفاه، وخصوصا تعزيز منافع المساحات الخضراء والزرقاء المتنوعة بيولوجيا من أجل  4232بحلول عام  -7
لسكان المناطق الحضرية، عن طريق زيادة ثراء األنواع، وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية فضال عن منطقة مثل هذه 

 في المائة[ على األقل. 122المساحة لكل شخص بحوالي ]

 12لهدف ل بإطار التنفيذ أو الرصدالرسائل المتعلقة  -4-4
 11الهدف  -0
 11المتعلقة بالهدف العناصر  0-1

االستخدام المستدام وتقاسم المنافع هما الهدف الثاني والثالث لالتفاقية، على التوالي، فهما يستحقان أهدافا  قيل إن -1
قائمة بذاتها. وعليه، ينبغي أن يكونا أكثر ظهورا في هندسة اإلطار، ويتسقان مع نظرية التغيير على النحو الوارد في 

 المسودة األولية.

 التمييز بين المنافع النقدية والمنافع غير النقدية.ثيرت الحاجة إلى أ   -4

تقريبا ويتطلب ذلك الترشيد. وفي هذا الوقت، كانت الغاية والهدف متكرران على حد  11الغاية هاء هي نفس الهدف  -3
 السواء.

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

 أ ثيرت الحاجة إلى زيادة المنافع لبلدان المنشأ. -5

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

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

، مع األخذ وهذا ليس هو الحال دائمافي جميع الحاالت يكون االستخدام األكبر أفضل،  هأن ثمة افتراض يتمثل في -8
في الحسبان أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية قد ال ترغب في تقاسم جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من 

 لتجارية.معارف تقليدية، من أجل األغراض ا

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

 تفعيل تقاسم المنافع يمكن أن يتم من خالل إنشاء صندوق عالمي لتقاسم منافع التنوع البيولوجي. -12

يمكن النظر  موجهة نحو تحقيق النتائجثالثة عناصر ك إلى إعادة صياغة الهدف على نحو كبير. وهنا هناك حاجة -11
بغية دعم  وتقاسم المنافع؛ وما يرتبط بها من معارف تقليدية: تيسير الحصول؛ وتعزيز استخدام الموارد الجينية فيها

 . (الحفظ واالستخدام المستدام)الهدفين اآلخرين لالتفاقية، وهما 

 "مستخدما" للموارد الجينية.وقاسم المنافع، يمكن أن يكون أي بلد "مقدما" فيما يتعلق بااللتزام لتأ ثير أيضا أنه  -14

 يمكن توسيع نطاق تقاسم المنافع ليشمل المنافع الناشئة عن استخدام الموارد البيولوجية. -13
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األخرى يتمثل نطاق تقاسم المنافع داخل االتفاقية في الموارد الجينية على النحو المحدد في الهدف الثالث والمواد  -12
 ذات الصلة في االتفاقية.

في عملية منفصلة أنشأها مؤتمر األطراف، بما ذات الصلة القضايا سيتم تناول توضيح معلومات التسلسل الرقمي و  -15
 في ذلك العمليات غير الرسمية.

يحفظون  غالبا ما يتركز التنوع البيولوجي في مناطق يسودها الفقر؛ ولذلك ستذهب المنافع إلى هؤالء السكان حتى -16
 التنوع البيولوجي.

 11لهدف لتحسين صياغة اخيارات  0-0
أعد الرئيسان المشاركان لفريق االتصال هذه القسم من أجل إظهار التبادالت المختلفة بشأن إمكانيات الصياغة التي  -1

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

النقدية والمنافع غير  المنافع أنو  تيسير الحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية/ ضمان -4
الموارد  /ها من معارف تقليديةوما يرتبط بالموارد الجينية بجميع أشكالها /،ن استخدام الموارد الجينيةالناجمة عالنقدية 

، بموجب الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، مع البلدان المقدمة تقاسمها على نحو عادل ومنصفزيادتها و/  يتمالبيولوجية 
وزيادة في تقاسم  في المنافع]×[ زيادة بمقدار  0232مما ينتج عنه بحلول عام و/أو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 

 لك المنافع لغرض حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.ت

 11لهدف اقتراحات بشأن ا  0-3
ضمان أن المنافع من استخدام الموارد الجينية بأي شكل من األشكال، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها  -1

زيادة  4232ينتج عنه بحلول عام على نحو عادل ومنصف، بموجب الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة مما 
 في المشاركة في المنافع بواسطة بلدان المنشأ والتنوع الجيني والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.]×[ بمقدار 

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

 .4232ومنصف، مع بلدان منشأ الموارد الجينية بحلول عام 

مليار دوالر أمريكي  52بمبلغ ال يقل عن  4232صندوق عالمي لتقاسم المنافع سيتم تفعيله بالكامل بحلول عام  -3
 المنافع مع بلدان منشأ الموارد الجينية.لتنفيذ ترتيبات تقاسم 

ضمان أن المنافع من استخدام الموارد البيولوجية والجينية، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها على نحو  -2
 .4232في المنافع بحلول عام ]×[ عادل ومنصف، مما ينتج عنه زيادة بمقدار 

استخدام الموارد الجينية، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها ضمان أن المنافع النقدية وغير النقدية من  -5
 .4232في المنافع بحلول عام ]×[ 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
والموارد البيولوجية، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يتم تقاسمها على نحو عادل ومنصف، استنادا إلى الجينية، 

في المنافع ]×[ الموافقة الحرة والمسبقة عن علم، ألصحاب الحقوق وأصحاب المعارف، مما ينتج عنه زيادة بمقدار 
 .4232بحلول عام 
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ع البيولوجي )الجينات، واألنواع، والنظم اإليكولوجية( وما يرتبط بها من ضمان أن المنافع الناشئة عن استخدام التنو  -7
معارف تقليدية، يتم تقاسمها على نحو عادل ومنصف، استنادا إلى الموافقة الحرة والمسبقة عن علم، ألصحاب 

 و الحفظ.، بما في ذلك ما يوجه نح4232الحقوق وأصحاب المعارف مما ينتج عنه زيادة في المنافع بحلول عام 
 11للهدف  بإطار التنفيذ والرصدالرسائل المتعلقة  0-4

تحتاج القضايا بشأن كيفية قياس الزيادة في المنافع والمنافع المتقاسمة إلى النظر على نحو وثيق. وتشكل القابلية للقياس تحديا 
  .لتقييم المنافع النقدية وغير النقدية، ويتعين وضع آلية من حيث المنافع النقدية والمنافع غير النقدية لهذا الهدف
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