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Cidades e Fazendas

Terras Compartilhadas

Amplas Áreas Selvagens

A Força-Tarefa “Além das Metas de Aichi” da WCPA (Comissão Mundial sobre Áreas Protegidas) da
IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza), vem realizando consultas globais sobre
quais seriam as metas de conservação dos espaços geográficos que sejam significativos para manter a
diversidade biológica e a interrupção da perda da biodiversidade.
Na 14ª Convenção da Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica (COP14) em Sharm El-Sheikh,
as Partes solicitaram aos governos assistência no desenvolvimento de linhas de base e estruturas que
apoiarão as metas ambiciosas e mensuráveis para o Plano Estratégico Pós-2020.
Em resposta, desenvolvemos uma estrutura de implementação das Três Condições Globais para a
Conservação da Biodiversidade e Uso Sustentável. Integramos avaliações da natureza (o que resta dela)
e do ser humano (uso da terra por ele) como condutores e pressionadores da biodiversidade. Isso nos
levou a identificar três condições em todo o mundo: cidades e fazendas, terras compartilhadas e amplas
áreas selvagens. A Força-Tarefa está atualmente trabalhando em uma estrutura compatível para o oceano
mundial.
De acordo com cada condição, grupos de respostas de conservação e práticas de produção são propostas
para melhorar o estado da biodiversidade e, também, para garantir a contribuição da natureza para as
pessoas, permitindo metas globais ambiciosas. Essa abordagem alcança escala e justiça, assegurando que
cada Parte tenha um programa de ação para abordar a condição de sua própria biodiversidade com ações
semelhantes para condições semelhantes em todo o mundo. Ele também fornece uma linha de base que
permite às nações considerarem seu papel global com base em responsabilidades comuns, mas
diferenciadas para a saúde do nosso ecossistema global, de acordo com o Princípio 7 do Rio.

Condição 1 Cidades e Fazendas (C1) cobre 18% da terra, contempla 75% da população e 6% dessa
condição está, neste momento, protegida.
Ações necessárias: Aumentar as iniciativas de conservação para proteger
espécies ameaçadas e todos os fragmentos primários remanescentes do
ecossistema. Difundir práticas sustentáveis, como proteção de superfícies
agrícolas em boas condições e prática da agricultura regenerativa produtiva.
Manter polinizadores e aumentar a recuperação ecológica. Cidades “verdes”
para reduzir as emissões de carbono, prevenir a expansão urbana e fornecer
acesso à natureza para a saúde e o bem-estar dos habitantes urbanos.
Condição 2 Terras Compartilhadas (C2) cobre 56% da terra, contempla 25% da população e 14% dessa
condição está, neste momento, protegida.
Ações necessárias: Estabelecer “sistemas ecologicamente representativos e
bem conectados de áreas protegidas (PAs)” enquanto aumenta a cobertura
das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (KBAs); restaurar
e manter processos ecológicos e populações sustentáveis de espécies nativas
(garantir que a área protegida esteja na faixa de 25-75% por ecorregião). Por
todo o ambiente, integrar extração sustentável de recursos naturais e
atividades como turismo, pastagem e vida selvagem (onde apropriado e de
maneira sustentável) com conhecimento indígena e redes de trabalho de PA
bem administradas, igualitárias e com financiamento adequado.
Condição 3 Amplas Áreas Selvagens (C3) cobre 26% da terra, contempla 0,1% da população e 24% dessa
condição está, neste momento, protegida.
Ações necessárias: Manter total integridade ecológica e processos globais
associados como armazenamento de carbono e geração de chuvas, fluxos
fluviais e grandes migrações; prevenir fragmentação posterior, permitindo
apenas nós raros de intenso desenvolvimento industrial envolto em uma
matriz, em grande parte, selvagem. Remover e restaurar anomalias.
Estabelecer grandes PAs e áreas indígenas e comunitárias conservadas.
Apoiar práticas tradicionais de gestão e medidas de conservação com base no
conhecimento indígena, e proteger a subsistência indígena.
Conectividade ecológica deve ser protegida nas três condições para espécies residentes e migratórias, e
para a resiliência à mudança climática.
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