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مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي
2050س��ار��هات ل�ؤ�ة عام   - 14/2ال�ق�ر 

  األ��افإن م�ت�� 

�اس���اجات اله��ة الف�ع�ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة ف��ا ی�عل� ����ار��هات رؤ�ة عام  ی�ح�  -
ال�عل�مات ال�اردة في م���ات األم��ة ال��ف���ة � ���� عل�ا، ولل���ع ال���ل�جي ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر

تق��� ال�ق��� ��أن س��ار��هات ون�اذج ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة واس���اجات  1ال�عل�مات ال����ة،
ع� ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة،

2050جل ل�ؤ�ة ال�ث�قة �ال��اق�ات ال�اصة �ال��جهات االس��ات���ة ال���لة األ
2020إ�ار عال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  إع�اد ةت�ان� مع ال���عة وع�ل�

العاملة في م�ال ال���ار��هات وع�ل�ات ال�ق��� ذات  ذات ال�لة ال�وائ� العل��ة وغ��ها م� ال�وائ� ی�ع�  -
اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�  �إع�ادال�ال�ة ذات ال�لة  ��ائلال�لة إلى أن تأخ� في االع��ار ال

ال����ة واله��ل�ة ذات ال�لة �فق�ان ال���ع ال���ل�جي؛ ��ائلال��اق الع��� لل�وافع وال  )
على م����ات م�ع�دة وفي إ�ار ال���ار��هات ال���لفة؛ال��اسات�ة      ُ    ات ال� هج ت�ل�ف  )ب
ت��ی� أوجه ال�آزر، وال��ادالت والق��د ال����لة ذات ال�لة �ال���ع ال���ل�جي وال�ي ی��غي م�اعاتها ل�ضع   )ج

  س�اسات وت�اب�� فعالة به�ف ال����� م� ت�ق�� أه�اف ال����ة ال����امة؛
الع�ل ال��اعي لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة في حف� ال���ع ال���ل�ج م�اه�ات  )د

  ال����ام ل���ناته؛
ال����ام لل���ع ال���ل�جي ب�اس�ة ال� �أل�فن�ائج ال���ار��هات ال��یلة لالس���ام ال  )ه

  وال����عات ال��ل�ة؛
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ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، 
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                        م�ت�� األ��اف في االتفاق�ة
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 17ال��� 

  

إن م�ت�� 
1-

لل���ع ال���ل�جي ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر 2050
ال�عل�مات ال����ة،

ع� ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة،
ال�ث�قة �ال��اق�ات ال�اصة �ال��جهات االس��ات���ة ال���لة األ

ت�ان� مع ال���عة وع�ل�
2-

ال�لة إلى أن تأخ� في االع��ار ال
)أ(
ب(
ج(

س�اسات وت�اب�� فعالة به�ف ال����� م� ت�ق�� أه�اف ال����ة ال����امة؛
د(

ال����ام ل���ناته؛
ه(

وال����عات ال��ل�ة؛
                                                

1 CBD/SBSTTA/21/2
ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة،  2

reports/scenarios
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 2050وت�ق�� رؤ�ة  2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� ت�ل�الت ال���ار��هات ��أن ت���ل   )و(

  ؛�ع�� االع��ار م� االتفاق�ة 20ال�ادة  أخ�، مع لل���ع ال���ل�جي
��أن ال�قاس� والعادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���ام ال��ارد ال����ة وفقا  هاتت�ل�الت ال���ار��   )ز(

 �م�ان�ةلالتفاق�ة و��وت���ل ناغ��ا، ��ا في ذل� ال��افع ال�ق��ة وغ�� ال�ق��ة ال�اش�ة ع� اس���امها غ�� ال��ار� وال��ار�، و 
  ال����ام؛تع��� حف� ال���ع ال���ل�جي واس���امه م� أجل تقاس� ال��افع 

  وت�ف��ه ورص�ه؛ 2020م���ر ج��اني ع�� إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام   )ح(
ال�راعة وال��اجة وم�ای�  م�ل ال���ع ال���ل�جي،على  اآلثار اإل��اب�ة وال�ل��ة ال����لة للق�اعات اإلن�اج�ة  )�(

  ؛األس�اك
��أن ال��ارد  معل�مات ال��ل�ل ال�ق�يو  ال�ق�م في ت�ل�الت ال�عل�مات، ، م� ق��لال���رات ال����ل�ج�ة  )�(

على  ةأو سل�� ةإ��اب� آثارأن ���ن لها  ����لال�ي وأن�اع ج�ی�ة م� ال�ائ�ات ال��ة ال���رة وال���ل�ج�ا ال������ة،  ،ال����ة
  لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛ ت�ق�� األه�اف ال�الثة لالتفاق�ة و��ل� على س�ل الع�� وال�عارف ال�قل���ة

م� خالل تع���  ال���ع ال���ل�جي أه��ة إذ�اء ال�عي �الق�� ال��ع�دة لل���ع ال���ل�جي وع�اق� فق�ان  )ك(
  االت�ال؛

 الق��� ك�ف ���� االس��شاد �ال���ار��هات وال�ق���ات ذات ال�لة في ت��ی� ال�عال� ال�ارزة ذات األجل  )ل(
  األجل؛ ه�ف ال���لا إلى ت�ق�� الوال���س� سع�

لل�ق�ر وفقا  ب�اء الق�راتاألم��ة ال��ف���ة أن تق�م، �ال�عاون مع ال���اء ال�ع����، ب����� أن��ة ��ل� إلى   -3
�ال���ة لل�ل�ان ال�ام�ة وال�ل�ان ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، والس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا وال�ول ال��ر�ة  وخاصة، 13/23

  ؛ال�غ��ة ال�ام�ة، �غ�ة ت���� ج��ع ال�ل�ان م� ال��ار�ة في وضع س��ار��هات وت���قها
أن ت��ع ��أن إ�ار الس��ات���ة ات�ال،  13/22ل�ق�ر �ا ال��ف���ة، ع�ال ةاألم����ل� أ��ا إلى   -4

اس���ام ال���ار��هات �أداة ات�ال ل��ادة ال�عي العام، وأن تع�ز م�ار�ة وان��ا� ج��ع أص�اب ال��ل�ة، والس��ا األوسا� 
ت�س�ع ن�اق ال�ع� العال�ي لل��اغل ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� م� خالل إش�اك و ئ� العل��ة، األكاد���ة، وال�وا

  .�ف�اء ال���ع ال���ل�جي م� ج��ع ال��ا��، وال�ی� س���ل�ن األص�ات ال�ي ت�افع ع� ال���ع ال���ل�جي�ال����ات ال��م�قة 
  ال��ف�

لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة ف��ا ی�عل� اس���اجات اله��ة الف�ع�ة 
 لل���ع ال���ل�جي ����2050ار��هات رؤ�ة عام 

                                                   ذات صــــلة و���غــــي وضــــعها فــــي االع��ــــار فــــي أ� م�ا�عــــة لل��ــــة       2050     لعــــام              االســــ��ات���ة                  ال تــــ�ال رؤ�ــــة ال��ــــة  - 1
          ��لــ�ل عــام  "        ح�ــ� یــ��   "                          العــ�� فــي ت�ــان� مــع ال���عــة  ("      2050            إن رؤ�ــة عــام   .     2020-    2011                             االســ��ات���ة لل��ــ�ع ال���لــ�جي 

                                                                           ُ                            تقــ�ی� ال��ــ�ع ال���لــ�جي وحف�ــه وت����ــه واســ���امه ����ــة وال��اف�ــة علــى خــ�مات الــُ��� اإل���ل�ج�ــة، وتــ�ع�� ���ــ�       2050
                           ���ــل األجــل لل��ــ�ع ال���لــ�جي                                      ت��ــ�� علــى ع�اصــ� ���ــ� ت�ج��هــا إلـى هــ�ف    ")                                          سـل�� وتقــ��� ال��ــافع ال�ــ�ور�ة ل���ــع ال�ـ�ان

                    ل��ـ�ع ال���لـ�جي ل�ـا         لعـال�ي ل     �ـار ا  اإل        ��ـ�ء مـ�       2030                                                                    وت�ف� س�اقا لل��اق�ـات ال��علقـة �أهـ�اف ال��ـ�ع ال���لـ�جي ال����ـة لعـام 
   .    2020        �ع� عام 
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        علـى ذلـ�                ، مـع مـا ی��تـ�                              اسـ���ار فقـ�ان ال��ـ�ع ال���لـ�جي  "               الع�ـل �ال�ع�ـاد "                                    ت�ضح االت�اهات ال�ال�ة أو سـ��ار��هات  - 2
                   ولــ�ل� ال یــ�ال الع�ــل   .                                                        اإلن�ــان، ��ــا فــي ذلــ� ال�غ��ــ�ات ال�ــي قــ� ال ���ــ� ع�ــ� ات�اههــا                                 � انع�اســات ســل��ة ���ــ�ة علــى رفــاه مــ

  .                                                     العاجل ��أن ال���ع ال���ل�جي ق��ة م���ع�ة عال��ة مل�ة

                       مــ� ال��ــ�رات ال��ــ�ق�ل�ة                                                                               ت�هــ� ســ��ار��هات ال����ــة االج��اع�ــة واالق��ــاد�ة فــي ال��ــ�ق�ل أن ه�ــاك م���عــة واســعة  - 3
                                    ُ                        وال��� االق��اد� وال���ر ال����لـ�جي وُنهـج ال��ـارة ال�ول�ـة، مـ�              �سع ال����                                        ف��ا ی�عل� �ال��� ال��اني وال�عل�� وال�          ال�عق�لة

  �    تغ�ـ          ، مـ� ق��ـل                 ال��ـ�ع ال���لـ�جي                   الـ��� اإل���ل�ج�ـة و          ل�غ�ـ� فـي  ا                                                      ب�� ع�امل أخ��، ال�ي ت�د� إلـى م�ـ���ات م�فاوتـة ل����ـات 
  .                                                                            واألنـ�اع الغ���ــة الغاز�ــة وفقـ�ان ال��ائــل، ��ــا فـي ذلــ� ال�غ�ــ� فـي اســ���ام األراضــي   ،       وال�لــ�ث   ،                  واإلفــ�ا� فـي االســ�غالل        ال��ـاخ، 

              وأهـ�اف عال��ــة       2050                                                                                           و�ـ�ف� هـ�ا ال��ــاق مـ� ال��ـ�رات ال��ــ�ق�ل�ة ال�عق�لـة م�ــاال ل�ضـع تـ�اب�� س�اســات�ة ل��ق�ـ� رؤ�ـة عــام 
   .     أخ�� 

                                           وت�ق�� أه�اف اج��اع�ة واق��اد�ة أوسع ن�اقا       2050                                      ���ع ال���ل�جي ال�ي ت�ع�� في رؤ�ة عام                   ���� بل�غ أه�اف ال - 4
                 ل��ــ�ع ال���لـــ�جي ا                وز�ــادة اســ���ام                 �ن�اج�ــة ال�راعــة،   و          اســ��امة        ل��ــادة  )  أ   : (           ت�ــ�ل تـــ�اب��                                عــ� ���ــ� ن�ــ� م���عــة مــ� ال�ــ�اب��

                     وال�� م� ت�ه�ر الـ���   )  ب (  ؛                               اه�ة في ز�ادات اإلن�اج ال����ام                                 في ال��� اإل���ل�ج�ة ال�راع�ة لل��             على ن�� أف�ل            واس���امه
               مــ� خــالل ال���ــ��            ��ــا فــي ذلــ�                        خــ�مات الــ��� اإل���ل�ج�ــة   و         وو�ــائف                                                اإل���ل�ج�ــة وت��ؤهــا وال�فــا� علــى ال��ــ�ع ال���لــ�جي 

         وال�ــ� مــ�   )  ج (                                              ال��ــ�ه�رة وال��ســع االســ��ات��ي لل��ــا�� ال����ــة؛                    والــ��� اإل���ل�ج�ــة                 واســ�عادة األراضــي   ،                ال��ــاني االســ��اقي
     تغ�ـ�            ال���ـف مـع  و   )  ه (                               م�اف�ـة األنـ�اع الغ���ـة الغاز�ـة؛   و   )  د (                                    � األس�اك وال�ـ�ارد ال���ل�ج�ـة األخـ��؛  ی                    اإلف�ا� في اس�غالل م�ا

   .                             ال�� م� اله�ر واالس�هالك ال�ف��  و   )  و (  ،                 وال��ف�ف م� ح�ته        ال��اخ
   .                      ال�لــ�ان وأصــ�اب ال��ــل�ة          وأول��ـات        ح��اجــات      ح�ــ� ا  "                       مــ��ج م��لــف مـ� ال��اســات "           ل�ـ�اب�� فــي               ���ـ� وضــع هــ�ه ا - 5
                        ف��ـــا ی�علـــ� �ـــال����� علـــى       أعـــاله   4                                                        ت��لـــف ت�ل�فـــة ال�ـــ�اب�� ال��اســـات�ة ال��ـــار إل�هـــا فـــي الفقـــ�ة                          علـــى ســـ��ل ال��ـــال، ���ـــ� أن  ف

                ال���ـــ�� العـــال�ي       م�ـــ���                                                           ودرجـــة االع��ـــاد علـــى ال����ل�ج�ـــات ال��یـــ�ة وال��ـــارة ال�ول�ـــة و    ،                            ال�غ��ـــ�ات فـــي اإلن�ـــاج واالســـ�هالك
                         ال��قعـــات العال��ـــة لل��ــــ�ع                                                                 ��ـــا هـــ� م�ضـــح فــــي ال��ـــارات ال�الثـــة ال��ـــ�دة فـــي اإلصـــ�ار ال�ا�ــــع مـــ� ن�ـــ�ة                 ال���ـــ�� ال��لـــي  و 

                                   دة و���ــار�ة ق��ــة مــ� أصــ�اب ال��ــل�ة،                                                         وه�ــاك حاجــة إلــى م��ــ� مــ� ع�ل�ــات وضــع الــ�ؤ�، علــى ن�اقــات م�عــ�  3 .         ال���لــ�جي
   .                                   ل��اصلة ت�ض�ح ال��ارات وتع��� الع�ل

                              ، ��ـا فـي ذلـ� تغ�ـ�ات فـي ال�ـل�ك                                                                   أن ال��ـارات ن�ـ� ال��ـ�ق�ل ال��ـ��ام معق�لـة، فإنهـا ت��لـ� تغ�ـ�ا ت��ل�ـا           �ال�غ� م� - 6
                                                 وســ���ن ه�ــاك حاجــة إلــى م��ــ� مــ� ال�هــ�د لفهــ� الع�امــل   .                األع�ــال ال��ار�ــة            وال���مــات و    ،                              علــى م�ــ��� ال����ــ�� وال��ــ�هل���

                                                                                          و���ـ� أن تـ�د� ال��ـ�رات االج��اع�ـة وال����ل�ج�ـة ال���ـ�ة لالضـ��ا�ات إلـى ع�ل�ـات ان�قـال ���ـ� أن   .                       ال�اف�ة وت���� ال�غ��ـ�
                          �ول�ـة دورا حاسـ�ا فـي ته��ـة                           تـ�د� ال���مـات وال��س�ـات ال    وق�   .         أو ع��ها                             وت�ق�� أه�اف االتفاق�ة ال�الثة                  ت�ه� في االس��امة 

    �ــار   اإل                                                                           و�لــ�م الق�ــام ����ــ� مــ� الع�ــل ل���یــ� ال�ــ�ل وال�ســائل ال�ــي ���ــ� بهــا لالتفاق�ــة و   .                                   ب��ــة ت�����ــة ل�ع��ــ� ال�غ�ــ� اإل��ــابي
   .                             أن ��اع�ا في ت�ق�� ه�ا ال�غ��      2020                            ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام         لعال�ي ل ا

ــار تغ�ــ� ال��ــاخ علــى ال��ــ�ع                        ل���لــ�جي وتغ�ــ� ال��ــاخ                                      ه�ــاك حاجــة إلــى نهــج م��اســ� ��ــأن ال��ــ�ع ا - 7                                       ل�ــ�ان خفــ� آث
                                 ل���ف مـع تغ�ـ� ال��ـاخ وال��ف�ـف مـ�         ت�عل� �ا                                                                           ال���ل�جي، وأن ���ن ب�سع ال���ع ال���ل�جي وال��� اإل���ل�ج�ة ال��اه�ة ��ل�ل 

                                                 
تق��� الت�اهات ال���ع ال���ل�جي، وس��ار��هات : ، ال�ق�م ال���ز ن�� ت�ق�� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي)2014(ان�� أ��ا ل��لي وآخ�ون  3

)ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-78- 78ال�ل�لة ال�ق��ة رق� ال��اسات واإلج�اءات ال�ئ���ة، أمانة اتفاق�ة ال���ع ال���ل�جي، 
Kok, & Alkemade (eds) (2014), How sectors can contribute to sustainable use and conservation of biodiversity,  ), anden.pdf

Secretariat of the Convention on Biological Diversity, and  PBL. Netherlands Environmental Assessment Agency, Technical 
Series 79  (https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf)  

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf)
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       إدارة   فـي       �غ��ـ�   ال                          ى ال���ع ال���لـ�جي مـ� خـالل                تأث��ا سل��ا عل                   وال��ف�ف م� آثاره             تغ�� ال��اخ           ال���ف مع                       آثاره، وأال ت�ث� ت�اب�� 

   .      األراضي
                       وم� شأن ال�ق�م ن�� خ�ة    .                      واأله�اف ال�ول�ة األخ��       2030                              مع خ�ة ال����ة ال����امة لعام       2050              ت��� رؤ�ة عام  - 8

             أهـ�اف ال��ـ�ع                                                                            أن ��اع� على معال�ة الع�ی� م� م���ات فق�ان ال���ع ال���ل�جي وأن ی�ع� أ��ـا      2030                       ال����ة ال����امة لعام 
                                                   غ�ـ� القابـل لل���ئـة لل��ـة �ع�ـي أن ت�ق�ـ� ج��ـع األهـ�اف            ال���امـل و         وال�ـا�ع   .                                           ال���ل�جي م� خـالل ته��ـة ب��ـة ت�����ـة م�ات�ـة

                      ی�ـــ�ز ال�اجـــة إلـــى ات�ـــاق      م�ـــا         وق��دهـــا،                     ال��اســـات وال�ـــ�اب��       اخ��ـــار                                           و���ـــ� االس��شـــاد �ال�ـــ��ار��هات وال��ـــاذج فـــي   ،      ضـــ�ور� 
   .        ال��اسات

                            ل��ــ�ع ال���لــ�جي ل�ــا �عــ� عــام         لعــال�ي ل     �ــار ا  اإل                                                              قــ� ت�ــ�ن ال�ــ��ار��هات وال��ــاذج مف�ــ�ة فــي إرشــاد ع�ل�ــة وضــع وت�ف�ــ�  - 9
                                 ��ـ��ار��هات ال��ـ�ع ال���لـ�جي ��ــا       2020-    2011      ُ                                                       فقـ� اسُ��شـ� فـي وضـع ال��ـة االسـ��ات���ة ال�ال�ــة لل��ـ�ع ال���لـ�جي    .    2020

                             وه�ــــاك أ��ــــا إم�ان�ــــة أن ت�ــــ���م   .                                   ال��قعــــات العال��ــــة لل��ــــ�ع ال���لــــ�جي                                       فــــي ذلــــ� تلــــ� ال�ــــي وضــــع� لإلصــــ�ار ال�الــــ� مــــ�
  .      ال���ي    �                                                                                          ال���ار��هات، ال�ي وضع� على م����ات م�اس�ة، إلرشاد ع�ل�ة ص�ع ال��اسات وت�ف��ها على ال���� 

ــــ�ف� ت�لــــ�الت ال�ــــ��ار��  -  10 ــــإلدراج فــــي      هات                      ت ــــة أو ال��ل�ــــة معل�مــــات ل         ال���ــــ��                                                               ال�الئ�ــــة لل�ــــ�وف اإلقل���ــــة وال����
                                  �ع� ��ــ�رة م�اشــ�ة وضــع االســ��ات���ات  تــ           إم�انهــا أن              ولــ�ا فــإن فــي   .                                                   االســ��ات��ي ل�فــ� ال��ــ�ع ال���لــ�جي واســ���امه ال��ــ��ام

            ُ                                                   فـإن إدراج الـُ�هج ال��ـار��ة فـي ت�ل�ـل ال�ـ��ار�� ���ـل أداة ق��ـة فـي    ،             وعـالوة علـى ذلـ�  .                ل��ـ�ع ال���لـ�جي         ال����ة ل           وخ�� الع�ل 
               �قــ� ذلــ� مــ� خــالل  ت           و����هــا أن   .                   واســ���امه ال��ــ��ام                  ال��ــ�ع ال���لــ�جي     حفــ�                          �ــاذ القــ�ار، الــ�� ی��ــ� علــى                   ب�ــاء القــ�رة علــى ات

                        و��ــف ���ــ� أن یــ�د� تع��ــ�    ،                                                                           ت��ــ�� أصــ�اب ال��ــل�ة مــ� االع�ــ�اف �ال�ــالت بــ�� ال��ــ�ع ال���لــ�جي والق�اعــات األخــ�� 
  .                            ال��افع إلى ز�ادة رفاه ال���
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