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 للتنوع البيولوجي 2050رؤية عام ات لسيناريوه

 ةالتنفيذي ةمن األمين مذكرة
 مقدمة -أوال

، سااين ر ماؤفمر األ ااراد، فاا  12/31وفقاا لبرنااامل العمام المتعاادد الساانوا  لماؤفمر األ ااراد الاذي اعتمااد  موجاا  المقار   -1
جادول األعماال فضا  عان دناد  ،وع البيولاوج للتنا 2050رؤياة عاا  لاجتماعه الرا ع عشر، ف  االفجاها  االسترافيجية  ويلة األجام 

األعماال التحضايرية لهاذ ن . ويمكن للهيئة الفرعية أن فساعد مؤفمر األ راد ف  هل العيش ف  انسجا  مع الطبيعةذي صلة  شأن ن  
ن اار فيهااا مااؤفمر ، المقاار  أن  2020-2011فاا  دعااداد متا عااة السطااة االسااترافيجية للتنااوع البيولااوج   يساااهما، المتااو أ أن البنااد ن

 2020.1األ راد ف  اجتماعه السامس عشر ف  عا  
 عانصالة دلاأ الهيئاة الفرعياة معلوماا  ذا  لتقادي   2هاذ  الماذكرة  التعااون ماع مستلار الشاركا  ةالتنفيذيا ةاألمينا  وقد أعد -2

 2050حتااااأ عااااا   التوقعااااا اهااااا  و السااااينا يوها  المتعلقااااة  ااااالتنوع البيولااااوج  والمعلومااااا  العلميااااة والتقنيااااة ذا  ال اااالة عاااان االفج
الثاان  والثالا  إلصادا ا  ا الت  جر   شأناألعمال  دلأدلأ حد كبير المذكرة د تن. وفس2050  ؤية عا لتحقيق  المحتملةوالمسا ا  
الم اممة ألعماال ، وغيرها من األعماال الجا ياة المتعلقاة  الساينا يوها ،  ماا فا  ذلا  االتوقعا  العالمية للتنوع البيولوج والرا ع من 

المنبار الحكااوم  الاادول  للعلااو  والسياسااا  فاا  و  هيئاة الحكوميااة الدوليااة المعنيااة دتنياار المنااا التوجياه التقييمااا  المسااتقبلية فاا  د ااا  ل
ة . وفسلط المعلوما  الوا دة ف  هذ  المذكرة الضو  علأ قضايا قد فكون ذا  صلمجال التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية

 هاااجتماعفا   الت  ساتن ر فيهاا الهيئاة الفرعياة للتنفياذ 2020-2011سطة االسترافيجية للتنوع البيولوج  المتا عة أيضا  عملية دعداد 
 13/1.3عم   المقر  الثان  

لعاا   و ؤيتها 2020-2011الثان  من هذ  المذكرة معلوما  أساسية عن السطة االسترافيجية للتنوع البيولوج   القس ويقد   -3
واأل ر العالمياة األ ارذ ذا  ال الة. ويساتعرق القسا  الثالا  أناواع الساينا يوها   2030 طة التنمية المستدامة لعا  ، وعن 2050

ن النافجاة عاالتنوع البيولوج . ويقد  القس  الرا ع لمحة عامة عن االساتنتاجا  ا  المتعلقة  صنع القرا   ل سترشاد دها ف واستسدامها 
                                                           

* CBD/SBSTTA/21/1. 
 .UNEP/CBD/COP/12/26ان ر  1
الحكوم  للمنبر  التا عنماذج وال ا السينا يو  المعن  سبرا  ال، وفريق األم  المتحدة للبيئةالتا ع لبرنامل المركز العالم  لرصد حفظ الطبيعة  2

 .Future Earth-BioDiscoveryومنتدذ ، يولوج  و دما  الن   اإليكولوجيةالدول  للعلو  والسياسا  ف  مجال التنوع الب
ف  العنوان التال :  "2020ا  التنوع البيولوج  لما  عد عا  هل دعداد د يمكن اال  ع علأ و قة معلوما  أساسية  عنوان "ن   3
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مستلفاة الساينا يوها  النتااجل اساتجا ة لالسامس  عا  االعتباا ا  األ ارذ  القس . ويتناول 2050ا  فيما  تعلق درؤية عا  السينا يوه
 االستنتاجا  العامة والتوصيا  المقترحة للهيئة الفرعية.والسا ع السادس  انويقد  القسم

للااروا ط دااين التنااوع البيولااوج  و طااة التنميااة  فقااد  فقييمااا (CBD/SBSTTA/21/2/Add.1سااتكمم هااذ  المااذكرة  ) ااافة  وف   -4
ماؤفمر األ اراد دلاأ األماين التنفياذي أن   موجبه، الذي  ل  13/1من المقر   35وقد أعد  عم   الفقرة  2030.4المستدامة لعا  

ع قااة دااين أهااداد أيشاا  فحلياام للفجااوا ،  شااأن ال  مااا فاا  ذلاا يقااو ، اسااتنادا دلااأ المعلومااا  المتاحااة  الفعاام،  )عااداد فقيااي  د اااف ، 
سااتكمم المااذكرة مشااو ة العلميااة والتقنيااة والتكنولوجيااة. وف  للللتنااوع البيولااوج  وأهااداد التنميااة المسااتدامة، لكاا  فن اار فيااه الهيئااة الفرعيااة 

 أيضا  عدد من الوثاجق اإلع مية، علأ النحو المشا  دليه ف  الفقرا  المستلفة أدنا .
لن اار فاا  هااذ  الوثاااجق وفقاادي  اسااتنتاجا  وفوصاايا  لكاا  فن اار فيهااا الهيئااة الفرعيااة للتنفيااذ فاا  الهيئاة الفرعيااة ماادعوة دلااأ او  -5

 اجتماعها الثان  ومؤفمر األ راد ف  اجتماعه الرا ع عشر، حس  االقتضا .

 معلومات أساسية -ثانيا

 2050ورؤيتها لعام  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -ألف
،  اأن دحادا  10/2،  موج  المقر  2020-2011اعتماد السطة االسترافيجية للتنوع البيولوج  لدذ  راد، مؤفمر األ أقر -6

كجااااز  ماااان السطااااة  2050مااااد   ؤيااااة لعااااا  اعت   بالتااااال ،فاااا  حالااااة التنااااوع البيولااااوج  هااااو مسااااعأ  وياااام األجاااام. و  مجديااااةفنيياااارا  
التنااااوع البيولاااوج  وحف اااه واسااااتعادفه  فقاااد ر قيماااةحيااا  " اااات    مااااع الطبيعاااة" انساااجا هااا  "العاااايش فااا   2050 ؤياااة و االساااترافيجية. 
 الفواجااد األساسااية لجميااع الناااس فحقيااق، والحفاااى علااأ كوكاا  صااح  و ة  اإليكولوجيااه  حكمااة، والحفاااى علااأ  اادما  الاان واسااتسدام

المستلفااة لرؤيااة عااا   فاانعكس العناصاارو  5عامااة، غايااا  سمااس  2050دع   ؤيااة السطااة االسااترافيجية لعااا  ". وف اا2050 حلااول عااا  
ماان  2050العناصاار المستلفااة لبيااان  ؤيااة عااا   عاان لاا  ي عباارفاا  عاادد ماان أهااداد أيشاا  للتنااوع البيولااوج . وفاا  حااين كااذل   2050

سار   ؤياة (، فقاد ف  24أدناا   الفقارة    نااقشاألجام للتناوع البيولاوج . وفا  الواقاع، كماا  ة ويلا الناياةالناحية الكمية، ف)نها فوفر جوهر 
لتااوفير أساااس جا يااة جهااود هنااا  للتنااوع البيولااوج  فاا  مستلاار جهااود دنااا  السااينا يوها ، و  2050عااا   غايااةعلااأ أنهااا  2050ا  عاا

 (.30و 29 ان ر الفقرفين  أدنا  علأ النحو الذي   ناقشكم  ومسا ا  معقولة لتحقيق هذ  الرؤية، 
افسااااذ دجااارا ا  عاجلاااة للت ااادي  هناااا  حاجاااة دلاااأ  اااأنماااؤفمر األ اااراد أيضاااا، لااادذ اعتمااااد السطاااة االساااترافيجية،  قااارأو  -7

  الحاجاة نعكس هاذفا. و 2050 ؤياة عاا  تحقياق التناوع البيولاوج  وو اع العاال  علاأ الطرياق ال احي  لالت  فواجاه للتحديا  الملحة 
، فا)ن بالتاال و  7لعشرين.وأهداد أيش  للتنوع البيولوج  ا 20206-2011ديان مهمة السطة االسترافيجية للتنوع البيولوج  الملحة ف  

هاو الباد  فا  د طاا  معادل فقادان التناوع البيولاوج  مان  2020-2011الرجيساية للسطاة االساترافيجية للتناوع البيولاوج   األغاراقأحد 
                                                           

 ، المرفق.70/1قرا  الجمعية العامة  4

البيولوج  عن  ريق فعمي  التنوع البيولوج  ف  جميع الت دي لألسباب الكامنة و ا  فقدان التنوع ( ألراالسترافيجية فيما  ل :   النايا فتمثم  5
فحسين حالة التنوع ( جي ؛   ف  الضنوط المباشرة علأ التنوع البيولوج  وفشجيع االستسدا  المستدا ( ا ؛   قطاعا  الحكومة والمجتمع

ع للجميع من التنوع البيولوج  و دما  الن   فعزيز المناف( ال؛  دالبيولوج  عن  ريق صون الن   اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجين 
 .فعزيز التنفيذ من   ل التسطيط التشا ك ، وإدا ة المعا د وبنا  القد ا ( ا  ه؛ اإليكولوجية

جية ، فكون الن   اإليكولو 2020التنوع البيولوج   نية  مان أنه  حلول عا   افساذ اإلجرا  الفعال والعاجم لوقر فقدانفتمثم المهمة ف  " 6
قاد ة علأ التحمم وفواصم فقدي  السدما  الضرو ية، ومن ث   مان فنوع حياة الكون، والمساهمة ف   فا  البشر، والقضا  علأ الفقر. 

س  ري فقاولضمان ذل ، ف سفر القيود علأ التنوع البيولوج ، ويت  استعادة الن   اإليكولوجية، وف ستسد  الموا د البيولوجية علأ نحو مستدا  ويج
التنوع البيولوج  المنافع الناشئة عن استسدا  الموا د الجينية  طريقة عادلة ومن فة؛ وف قد  الموا د المالية الكافية، وف عزّز القد ا ، وفعم  قضايا 

  ".وقيمه، وفنفذ السياسا  المناسبة  فعالية، ويستند صنع القرا  دلأ علو  سليمة وإلأ النهل التحو  
والذي  2002الذي اعتمد ف  عا   2010  للتنوع البيولوج   حد ذافها استمرا ا لألهداد الفرعية لهدد التنوع البيولوج  لعا  فمثم أهداد أيش 7

العالم  واإلقليم  والو ن   المستوذ انسفا ا كبيرا ف  معدل فقدان التنوع البيولوج  علأ  2010التزمت فيه األ راد  أن فحقق  حلول عا  
 الحياة علأ األ ق.كم أشكال ر و أة الفقر ول ال  فسفيف  كمساهمة 
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ساااتكمم ف   ،أهاااداد السطاااة االساااترافيجية. ولهاااذا الساااب  فااا  عكسن ااا ل مجموعاااة مااان اإلجااارا ا  علاااأ مستلااار المساااتويا  التااا  فااا
جااااي  ودال ماااان السطااااة  النا تااااانمباشاااار لفقاااادان التنااااوع البيولااااوج  والفواجااااد التاااا   وفرهااااا   شااااكم لراميااااة دلااااأ الت اااادي اإلجاااارا ا  ا

ألساباب الكامناة و ا  فقادان الت دي لألر وبا (. ويشمم ذل  البد  ف   النا تانالسسا ة   محركا ل للت دياالسترافيجية(  )جرا ا  
 وقر فقدان التنوع البيولوج . ف نهاج  الهدد حي   تمثم الالتنوع البيولوج ، 

ف  عملية أ ول فؤدي  مراحم  جيسيةأهداد أيش  للتنوع البيولوج  نقا ا نهاجية ف  حد ذافها وإنما ه  ال ي ق د أن فكون و  -8
المقر  أن فنتها  من  هاإلنسان. ولذل ، ف  حين أن يةف  نهاية المطاد دلأ وقر فقدان التنوع البيولوج  وبالتال  المساهمة ف   فاه

التا  وافقات عليهاا األ اراد  2050(، ف)ن  ؤية عا  2015عا   أو ف  حاال  قليلة،  2020أهداد أيش  للتنوع البيولوج  ف  عا  
مان متا عاة السطاة االساترافيجية  جاز كمزيد من األهداد المؤقتاة الن ر ف   فو  ، يمكن بالتال . و 2020ست م ذا  صلة  عد عا  

 (.2030،  ما  تماشأ مع  طة التنمية المستدامة لعا  2030سبيم المثال، لعا   الحالية  علأ
لسطة االساترافيجية الحالياة، لمتا عة كدعداد   المقر ، 2020أن يسترشد د ا  التنوع البيولوج  العالم  لما  عد عا   ويتعين -9

أيضاا  أن  راعا . وسايتعين 2050كناة لتحقياق  ؤياة عاا  فنييار ، فضا  عان التادادير المم محركاا  االفجاها  ف  التنوع البيولاوج  و 
، فا)ن التوقعاا  العالمياة للتناوع البيولاوج من  اإلصدا  الرا عف   أشيرأهداد أيش  للتنوع البيولوج . وكما  فحقيقالتقد  الفعل  نحو 

الحكوم  الدول  للعلو  العالم  للمنبر . وسيوفر التقيي  2020لتحقيق مع   األهداد  حلول عا   شكم عا  التقد  الحال  ليس كافيا 
فقييماا   التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج من  اإلصدا  السامسو  والسياسا  ف  مجال التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية

 8للتقد  المحرز نحو فحقيق األهداد. محدثة

 ذات الصلةرى األخواألطر العالمية  2030خطة التنمية المستدامة لعام  -باء
فا  االعتباا   نضاع، مان المها  أن 2050رؤياة التناوع البيولاوج  لعاا  لعند الن ر ف  التوجها  االسترافيجية  ويلة األجام  -10

فاا  هااذا ال اادد هاا   طااة ذا  صاالة السااياا العااا . ولعاام أهاا  عمليااة دوليااة  و ااعالعمليااا  الدوليااة ذا  ال االة التاا  فساااعد علااأ 
لمنبااار الحكاااوم  الااادول  للعلاااو  ل. كماااا أن الساااياا العلمااا  الاااذي فاااوفر  التقييماااا  العالمياااة واإلقليمياااة 2030التنمياااة المساااتدامة لعاااا  

 سيكون مهما أيضا. والسياسا  ف  مجال التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية
عزيااز العماام  شااأن ماان التحااديا  االجتماعيااة العالميااة دهاادد ف للت اادي لمجموعااةد ااا ا  موحااا  2030وفحاادد  طااة عااا   -11

التنفيااذ المتكاماام فاا  جميااع القطاعااا  ومجاااال  النهااوق  افساااا السياسااا  و وفعزيااز  اإلنسااان النااة األهميااة لتحقيااق  فاهيااة القضااايا 
 موعادال، و غاياة 169 فناد ج فحتهاا، والتا  مان السطاةغير القادلة للتقساي   السبعة عشرالمجتمع. وفنعكس هذ  التحديا  ف  األهداد 

، 2020عاا   هاو االتنوع البيولاوج   المتعلقاة الناياا العد اد مان فاا ي  نهاياة  علاأ الارغ  مان أن  2030عا  للكثير منها ف    نهاجال
 علأ النحو المشا  دليه أدنا (.

لهاادد الشااامم لسطااة التنميااة المسااتدامة ا 2020-2011للسطااة االسااترافيجية للتنااوع البيولااوج   2050 ؤيااة عااا   وفسااتكمم -12
التناوع البيولاوج  صاراحة  شاا  دلاأمزدهارة لجمياع النااس. ويو ة يصاحمجتمعا  ك هما دلأ  مان يسعأ . و وفتسق معه 2030لعا  
التنااوع البيولااوج  البحااري واأل  اا  والاان   اإليكولوجيااة علااأ التااوال . وعاا وة  اننطياااللااذ ن ي 15و 14التنميااة المسااتدامة  هاادف فاا  

 9فاا  أهااداد أيشاا  للتنااوع البيولااوج . المسااتسد الااوا دة فحاات هااذ ن الهاادفين الاان  يعكااس جااز  كبياار ماان ناا  النايااا  علااأ ذلاا ، 
لتحقيااااق هاااادد التنميااااة  مهماااااجميااااع الاااان   النذاجيااااة علااااأ التنااااوع البيولااااوج  وبالتااااال  فاااا)ن التنااااوع البيولااااوج  يعتباااار فعتمااااد وبالمثاااام 
 شااأن اإلدا ة المسااتدامة للميااا . وباإل ااافة دلااأ ذلاا ،  6 المتعلااق  اااألمن النااذاج . كمااا أن التنااوع البيولااوج  مهاا  للهاادد 2 المسااتدامة

                                                           
هيئة الن ر ت. وسCBD/SBSTTA/21/6، ان ر التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج السامس من  اإلصدا ل   ع علأ مقترحا   شأن دعداد  8

ف  أل راد ف  اجتماعها الثان  ومؤفمر اعية للتنفيذ لهيئة الفر او ف  اجتماعها الثان  والعشرون الفرعية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 .أ رذ  أيضا ف  فقييما  مؤقتة اجتماعه الرا ع عشر

 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9) ،22  2030التنمية المستدامة لعا   و طةالروا ط دين أهداد أيش  للتنوع البيولوج  "ان ر  9
 .2015فشرين األول /أكتوبر
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الاذي نحاو ال، علاأ عاام  مهمااالتناوع البيولاوج   شاكم صاري ، كثيارا ماا يكاون  فشاير دلاأحتأ ف  أهداد التنمية المساتدامة التا  ال 
أهااداد التنميااة المسااتدامة، وماان فاا  العد ااد ماان  متضاامنفاا)ن التنااوع البيولااوج   ،هااذ  المااذكرة. ولااذل لاستكشااافه فاا  اإل ااافة  يجااري 

  شاكمالتناوع البيولاوج    اراعأناه دذا لا   ليكون مان الوا ا جميع األهداد  عبرم ج  ف  التنوع البيولوج   شكم الضرو ي أن نن ر 
 2030.10فنفيذ  طة عا   ال ع  جدام ج  ف)نه سيكون من 

لتعمااي  التناوع البيولااوج  ولتحقيااق   جيساية تاي  فرصااة  2030أقار مااؤفمر األ اراد  ااأن فنفياذ  طااة التنمياة المسااتدامة لعااا  و  -13
فنفياااذ السطاااة يمكااان أن فااادع   2030 طاااة عاااا   فااا)نأهاااداد أيشااا  للتناااوع البيولاااوج . وكماااا هاااو مباااين فااا  اإل اااافة لهاااذ  الماااذكرة، 

.  اارا  عاادة  2050ا  ، وفحقيااق أهااداد أيشاا  للتنااوع البيولااوج ، والتقااد  نحااو  ؤيااة عاا2020-2011االسااترافيجية للتنااوع البيولااوج  
فقاادان التنااوع البيولااوج   مثاام فنياار المنااا ، والتلااو ،  محركااا ذا  ال االة  النايااا ويتناااول العد ااد ماان أهااداد التنميااة المسااتدامة و 

واالساتن ل المفارط، فضاا  عان اإلنتاااج واالساته   غيار المسااتدامين(. ويتعلاق الاابع  اس ار دبناا  المؤسسااا  و أس الماال البشااري 
العوامام التا  فاؤثر علاأ  حوكماةديئاة موافياة ففضا  دلاأ فحساين وبالتاال  فهيئاة عن  ريق التعلاي (، وفعزياز المسااواة والحقاوا،   مث 

عاادد ماان أهااداد التنميااة المسااتدامة داادو  التنااوع البيولااوج  والاان   اإليكولوجيااة فاا  عتاارد التنااوع البيولااوج . وباإل ااافة دلااأ ذلاا ، ي  
فعمااي  التنااوع البيولااوج  فاا  القطاعااا  ذا  ال االة ماان  اا ل فااوفير حااوافز لحف ااه واسااتسدامه المسااتدا .  لتحقيقهااا، ممااا يساااعد علااأ

ا  فقيااد ا تيااالن اار دليهااا علااأ أنهااا محتملااة دااين التنااوع البيولااوج  وأهااداد التنميااة المسااتدامة، يمكاان  مفا اا  وحيثمااا فوجااد أيضااا 
فناقضاااااااااااااا أساسااااااااااااايا  ل  ااااااااااااا ع علاااااااااااااأ أمثلاااااااااااااة،  فمثااااااااااااام هاااااااااااااا، دااااااااااااادال مااااااااااااان أنمساااااااااااااا ا  معيناااااااااااااة لتحقياااااااااااااق هااااااااااااادد معاااااااااااااين

 (.CBD/SBSTTA/21/2/Add.1 ان ر
أ اارذ  منتااديا ، و ااع عاادد ماان األ اار اإل ااافية فاا  2020-2011ومنااذ اعتماااد السطااة االسااترافيجية للتنااوع البيولااوج   -14

 األ ارلاوج . ومان داين هاذ  للتناوع البيو  2050يمكن أن فساعد علأ دثرا  المناقشا   شأن المن و ا  األ ول أجا  نحاو  ؤياة عاا  
 اففاقياة األما  المتحادة اإل ا ياة  شاأن فنيار المناا . وهناا  أوجاه فا ز  محتملاة  موجا ماد الاذي اعت   11اففاا  ا يس  شأن فنير المناا 

  العاالم  د ا  التنوع البيولاوجمن المحتمم ، و 2050دين المساهما  المحددة و نيا فجا  االففاا و ؤية التنوع البيولوج  لعا   مهمة
 طاة عمام أدياس علاأ  13/3مم العمليا  األ رذ ذا  ال الة التا  أقرهاا ماؤفمر األ اراد فا  المقار  توفش 2020.12لما  عد عا  

وأ ار السياساا  والتوجيهاا  واألدوا  ذا   203015-2015وإ ا  سينداي للحد مان مساا ر الكاوا   للفتارة  14ومسا  ساموا 13أ ا ا
 ألم  المتحدة.لألغذية والز اعة االت  و عتها من مة  والحراجة  اجد األسما الز اعة وم  ال لة ف  مجاال

 القرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي صنعإرشاد استعراض السيناريوهات ودورها في  -ثالثا
 أنواع السيناريوهات -ألف

 ثااا  االفجاهااا   ويلااة األجاام تعلقااة  المالمناقشااا   د شااادعلااأ نحااو متزا ااد للمساااعدة فاا  السااينا يوها  والنمذجااة سااتسد  ف   -15
فاا  المسااتقبم محتملااة فمثيليااة ف ااو ا  هاا  السااينا يوها  و اإلنسااان.  يااة البيئااة وفنياار المنااا  و فاه المتعلقااةالقضااايا  علااألسياسااا  ل

                                                           
   أعد 2016 فشرين األول/أكتوبر UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1) ،21"    والتنمية المستدامة: مذكرة فقنيةالتنوع البيولوج"ان ر  10

  التعاون مع من مة األغذية والز اعة وبرنامل األم  المتحدة اإلنماج  وبرنامل األم  المتحدة للبيئة والبن  الدول (.

ان ر   CP.21/1، مؤفمر األ راد، الدو ة الحادية والعشرون، المقر  اففاقية األم  المتحدة اإل ا ية  شأن فنير المنا  11
FCCC/CP/2015/10/Add.1). 

اففاقية األم    موج المنفذة  المحددة و نيا المقر ةان ر أيضا عملية المساهما  . و UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/38 أيضا ان ر 12
ية، دعيت البلدان دلأ و ع أهداد لسف  االنبعاثا  ف  الفترة الت  فسبق مؤفمر المتحدة اإل ا ية  شأن فنير المنا . وكجز  من هذ  العمل

 .المناقشا  الت  أد  ف  نهاية المطاد دلأ اففاا  ا يس إل شادكوسيلة  2015 ا يس لعا  
 ، المرفق.69/313قرا ا الجمعية العامة  13

 .69/15ان ر قرا  الجمعية العامة  14
 ، المرفق الثان .69/283قرا  الجمعية العامة  15
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ذلا   يااا ا   التنيار فا  التناوع البيولاوج  و اادما  الان   اإليكولوجياة،  ماا فا  محركاا ، مثاام ماا لمكاون أو أكثار مان مكوناا  ن اا 
 .البد لة أو اإلدا ة ا لسياسا

فقييماااا منهجياااا  المنبااار الحكاااوم  الااادول  للعلاااو  والسياساااا  فااا  مجاااال التناااوع البيولاااوج  و ااادما  الااان   اإليكولوجياااةوأعاااد  -16
الرا اع فا   اجتماعهافا  المنبر ل ةالعام الجلسةها تعليها وقبل تلسينا يوها  ونماذج التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية ووافق

 العماام  موجاا  االففاقيااة.    االته الكبياارة األ ااراد فاا  اجتماعااه الثالاا  عشاار دهااذا التقيااي  وأقاار مااؤفمر  حاا . و 2016 شااباطفبرا ر/
المنباار ويااوفر التقيااي  د شااادا  السااتسدا  السااينا يوها  والنماااذج فاا  التقييمااا  اإلقليميااة والعالميااة والموا اايعية التاا  فجاارذ فاا  د ااا  

، وكاذل  علاأ نطااا أوساع. ويركاز التقياي  الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا  ف  مجاال التناوع البيولاوج  و ادما  الان   اإليكولوجياة
وافسااذ القارا ا  فا  مجموعاة متنوعاة مان  السياساا علأ فوفير د شاادا   شاأن اساتسدا  الساينا يوها  والنمااذج إل شااد عملياة صانع 

 السياقا .
أ بعاة أناواع  منبر الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا  ف  مجال التناوع البيولاوج  و ادما  الان   اإليكولوجياةال ر فقيي  يو  -17

ستكشاافية" االساينا يوها  ال" فيما  تعلق  المراحام الرجيساية لادو ة السياساا :  أ( ا مهمةكم منها أدوا    ؤديمستلفة من السينا يوها ، 
" التااا  يمكااان أن فااادع  ف ااامي  التااا  فساااعأ دلاااأ فحقياااق أهااادادساااينا يوها  ال" ال؛  ب(يمكااان أن فااادع  و اااع جااادول األعماااالتااا  

أيضاااا  اسااا   ةساااينا يوها  "فقيااي  السياساااا   اااأثر  جعاا "  المعروفااا  د( ؛السياسااا " لااادع  التنفياااذ فااارز"ساااينا يوها    ج( ؛السياسااا 
 "التقيي  ال حق"( الت  يمكن أن فدع  استعراق السياسا .

المعتااد". وساينا يو االفجاا  هاو معياا  مرجعا  كسينا يوها  "االفجاا " أو "العمام علأ م السينا يوها  أيضا متويمكن أن فش -18
التناوع البيولاوج . وفا  سام ساينا يو  غاياا مثام  المرجاوةوليس فوقعا، ويساعد علأ فه  السياا والتحديا  المتعلقة دتحقيق األهداد 

صاادما  كبياارة ذا   ثااا  عالميااة.  حاادو افتراق عااد   اانيياار فقريبااا عاان التااا ي  الحااد  ، االفجااا ، فسااتمر المتنياارا  الرجيسااية دون ف
ا  كي"الااد نامي  سياسااا  جد اادة محااددة وال  اات  اسااتحدا  العماام داانفس الطريقااة األساسااية واالقت ااادية االجتماعيااة اسليااا وفواصاام 

 .("معتادكال
 الاذي قاد   فقياي  األلفياة للان   اإليكولوجياةلاأ سابيم المثاال فا  سدمت الساينا يوها  االستكشاافية علاأ نطااا واساع، عواست   -19

الهيئااة الحكوميااة ، فضاا  عاان فقييمااا  وفوقعااا  البيئااة العالميااة(، التوقعااا  العالميااة للتنااوع البيولااوج الثااان  ماان  إلصاادا لمااد    
المساااتقبلية المعقولاااة،  الت اااو ا ة مااان وفو ااا  هاااذ  الساااينا يوها  القاجماااة علاااأ الق ااا  مجموعااا 16.الدولياااة المعنياااة دتنيااار المناااا 

هاذ   وفا  حاين أن.  فاهياة اإلنسااناالفجاها  المستقبلية المحتملاة و ثا هاا علاأ األوسع  القرا  والجمهو   صناع د شادوفساعد علأ 
علاأ السياساا  التا  أقام نجاحاا فا  التاأثير  كاناتعلاأ فنيار المناا ، فقاد العمم قيادة ف  دذكا  الرأي و  مهمادو ا السينا يوها  أد  

دلاأ فحد اد مساا ا  وفهادد  الساينا يوها  التا  فساعأ دلاأ فحقياق أهادادعلأ وجه التحد د  االتنوع البيولاوج . كماا فا  فطاوير  فتعلق
حاد ( واساتسدامها إل شااد عملياة صانع القارا   شاأن فنيار المناا  والتناوع البيولاوج  علاأ النايا  أو مجموعة من  ةمعين لنايةمعقولة 
  .سوا
ف اار الع قااا  دااين مستلاار مكونااا  الن ااا  الجااا ي فقييمااه  17السااينا يوها ، دااد جا  متفاوفااة، علااأ نماااذج كميااة وفرفكااز -20

والتنوع البيولاوج ؛ والتناوع البيولاوج  و ادما  الان   اإليكولوجياة  محركا الغير المباشرة والمباشرة؛ و  محركا ال : مثم الع قا  دين

                                                           
لهيئة الحكومية االسينا يوها  الوا دة ف  فقرير "  أي سينا يوها  االنبعاثا عن سينا يوها  التقرير الساص "علأ سبيم المثال، استسدمت  16

ف  عام   انشر  نذ ل، الير المنا لهيئة الحكومية الدولية المعنية دتنلالثال  والرا ع  ين( ف  فقريري التقييم2000عا  ل الدولية المعنية دتنير المنا 
من السينا يوها   اجد د مؤ را جي  و ع" ف  فقرير التقيي  السامس. و التمثيلية التركيزمسا ا  علأ التوال . واستسدمت " 2007و 2001

 من هذ  المذكرة. 28كما هو مو   ف  الفقرة  - المسا ا  االجتماعية واالقت ادية المشتركة -االستكشافية 

والع قا  دين فل  المكونا . ويركز التقيي  أساسا علأ نماذج ف ر ما لنماذج" ه  وصر نوع  أو كم  للمكونا  الرجيسية لن ا  "ا 17
"السينا يوها " والطبيعة وفواجد الطبيعة للناس.  (جالمحركا  المباشرة والطبيعة؛   (بالمحركا  غير المباشرة والمباشرة؛   (أ  قا  دين: الع
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الستكشااد  ثاا  هاذ  و علأ نطااا واساع فا  نمذجاة المناا ،  نماذج التقيي  المتكاملةاست سدمت يم المثال، علأ سبو (.  فاهية اإلنسانو 
التعقيبااا  حتااأ اسن نماااذج كميااة فتضاامن لاا  ف ااد ج ، وال ساايما فنياار اسااتسدا  األ ا اا ، علااأ التنااوع البيولااوج . غياار أنااه محركااا ال

 18الن   اإليكولوجية و فاهية اإلنسان ف  سينا يوها  شاملة. التنوع البيولوج  علأ  دما ف  تنير المتعلقة  ال
 استخدام السيناريوهات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي -باء

فقيااي   ير ا، دلااأ حااد كبياار دتقاا2006ي نشاار فاا  عااا  ذ، الااالتوقعااا  العالميااة للتنااوع البيولااوج الثااان  ماان  اإلصاادا استرشااد  -21
  هذ  السينا يوها  القاجمة علأ الق ا وأو حتف  ذل  السينا يوها  االستكشافية المستسدمة فيه. ،  ما ة  اإليكولوجين للأللفية ا

دلاأ  ثاا  متبا ناة   أشاا   وفا  حاين أنهااافترا ا  اجتماعية واقت اادية مستلفاة.   موج المستقبلية المعقولة  الت و ا مجموعة من 
 مكن أن فوقر فقدان التنوع البيولوج .علأ التنوع البيولوج ، ف)ن أيا منها ل  ي ر مسا ا  ي

، فعااااون علماااا  مااان 2010عاااا  ي نشااار فااا  ذالااا، التوقعاااا  العالمياااة للتناااوع البيولاااوج الثالااا  مااان  إلصااادا وفيماااا يسااا  ا -22
مجموعة واسعة من التس  ا  لتحد د االفجاها  المستقبلية المحتملة للتنوع البيولوج    ل  قياة القارن الحاادي والعشارين. واساتند 

 ا هالساينا يو المتعلقاة  الساا قة عملياا  ال كافاةدلاأ    أيضااعمله  دلأ مجموعة من االفجاهاا  والنمااذج والتجاا ب الملحوساة واساتند
الساااا قة مااان  اإلصااادا ا و  وفوقعاااا  البيئاااة العالمياااةوفضااامنت فجمياااع هاااذ  العملياااا ،  لتقياااي  األلفياااة للااان   اإليكولوجياااةالتااا  أجريااات 

. الهيئاة الحكومياة الدولياة المعنياة دتنيار المناا  فا  د اا ، فضا  عان الساينا يوها  التا  و اعت تنوع البيولاوج التوقعا  العالمية لل
التقييماااا  الساااا قة. وباإل اااافة دلاااأ فحليااام النمااااذج مقا ناااة  المساااتقبلية المعقولاااة  الت اااو ا أوساااع مااان  مجموعاااةوحااادد هاااذا العمااام 
" المحتملاة التا  الحرجةنقاط ال شأن " التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج من الثال   إلصدا لجري فقيي  جد د ، أ  القاجمةوالسينا يوها  

وأفاحاااات هااااذ  التحلااااي   األساااااس المنطقاااا  لهيكاااام السطااااة  19يمكاااان أن فااااؤدي دلااااأ فنيياااارا  كبياااارة وسااااريعة و بمااااا ال  جعااااة فيهااااا.
 ع  أهداد أيش  للتنوع البيولوج .و ع  واست رشد دها ف  ، 2020-2011االسترافيجية للتنوع البيولوج  

و ااع السااينا يوها  المتعلقااة  شااأن عمليااة جد اادة   ةتقيااي  البيئااالمعنيااة دوباإل ااافة دلااأ ذلاا ، ا ااطلعت الوكالااة الهولنديااة  -23
الاوا د فا   لتحلياماساتكماال ل جتمااع العاشار لماؤفمر األ ارادل فا  ساينا يوها  التناوع البيولاوج "(  التفكيار "دعادة   التنوع البيولوج 

األهداد، و كز  صراحة علأ الحاد مان  السع  دلأ فحقيقهل سدمت ن  . واست  التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج الثال  من  اإلصدا 
 20سااه  فاا  الحااد ماان فقاادان التنااوع البيولااوج ،فيمكاان أن التاا  عااددا ماان اسليااا  هنااا  فقاادان التنااوع البيولااوج . وأسهاار التحلياام أن 

الزمنياة وأهمياة العمام المبكار لتحقياق فواجاد أ اول أجا   التأ يرا . وأدرز  السينا يوها  2020وقفه  حلول عا  أن فمكن ال ي هاولكن
 للتنوع البيولوج .

                                                                                                                                                                                                   

الطبيعة،  فواجدالتنير ف  الطبيعة و  لمحركا ، وال سيما ف  التقيي ، ما لمكون أو أكثر من مكونا  ن ا  ةالمحتمل يةلمستقبلللت و ا  ام ه  فمثي
 . ما ف  ذل  السيا ا  البد لة للسياسة أو اإلدا ة

18 st Century, Science 330, 1496Scenarios for Global Biodiversity in the 21Henrique M. Pereira, et al. (2010). . 
al et , R.,Alkema, P., Pereira, H.M., Lewdly. (2010).  د اسةالثال  ف   اإلصدا ليها  رفكز عنشر  الد اسة المتعمقة الت   19

Biodiversity Scenarios: Projections of 21st century change in biodiversity and associated ecosystem services . أمانة اففاقية و
. وف  نشر https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-en.pdfعلأ  ةمتاحوال 50 سلسلة التقنية  ق الالتنوع البيولوج ، مونتريال. 

 Paul Leadley et al., (2014). “Interacting regional-scale regime shifts for: ف  د اسةالنقاط الحرجة   شأنلعمم ل استكمال

biodiversity and ecosystem services”. BioScience 64 (8) 665–679  والمتاحة ف 
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full. 

هو  التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج وفقييما  اإلصدا  الرا ع من المؤشر الرجيس  المستسد  ف  هذا التقيي  والطرا ال حقة من  يو  20
النتيجة المركبة لعوامم الضنط الت  يسببها اإلنسان.  دوصفها بيعية" الن   اإليكولوجية مدذ وفرة األنواع. وهذا ف  جوهر  مؤشر علأ "متوسط 
يي  األسباب الرجيسية لفقدان التنوع البيولوج . وف  الحالة األصلية ويوفر د ا ا مشتركا لتق مقا نة  فهافر و و  هاأعدادو تكوين األنواع  تعلق دوهو 

تنوع ال" فعكس ا فبا ا وثيقا  معلما  التنوع البيولوج  المباشرة، ف)نه ال يمكن اعتبا ها علأ أنهافرفبط وفرة األنواع متوسط حين أن  سا ة 
 .ي ستكمم  مؤشرا  أ رذ ، وبالتال  ف)ن المؤشر  الضبط بيولوج "ال
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: مساا ا  لتحقياق 20"الطارا مان  ياو   فقريار فا  الاذي يساعأ دلاأ فحقياق أهادادنهل هاذا الاوجرذ فطاوير وفوسايع نطااا  -24
. وقاد  كاز  2012ي نشر  مناسبة مؤفمر األم  المتحدة للتنمية المساتدامة فا  عاا  ذ" ال2050لول عا  أهداد االستدامة العالمية  ح

، وفا  الوقات 2050ماع  ؤياة عاا    تساق،  ماا 2050هذ  السينا يوها  صراحة علأ هدد وقر فقدان التنوع البيولوج   حلول عا  
فاا  القساا  التااال ، أسهاار  هااذ    و اا نياار المنااا  والتنميااة. وكمااا نفسااه معالجااة مجموعااة أوسااع ماان األهااداد المتفااق عليهااا  شااأن ف

 .صعوبة ذل ، علأ الرغ  من فحقيق هذ  األهداد المستلفة ف  وقت واحد السينا يوها  أنه من الممكن
حااو لتقيااي  التقااد  المحاارز نمعااا  طو ااا متعااددة ماان األدلااة  التوقعااا  العالميااة للتنااوع البيولااوج ماان  اإلصاادا  الرا ااعوجمااع  -25

. واساتسد  ساينا يوها  قاجماة علاأ نمااذج أ اول أجا ،  ماا فا  2050فحقيق أهداد أيش  للتناوع البيولاوج  و فااا فحقياق  ؤياة عاا  
 21المعتااد"،ك". وفشمم هذ  السينا يوها  ساينا يو "االفجاا " أو "العمام 20"الطرا من  يو  الوا دة ف  فقرير سينا يوها  الذل  فمد د 

وغيرهاا مان األهاداد المتفاق عليهاا عالمياا. وشاملت  2050فحقياق  ؤياة عاا    نية أهداد  دد لة فسعأ دلأ فحقيق وث ثة سينا يوها
 22أيضا فقييما  تعلق  مجموعة من القطاعا  االقت ادية.

وسيجري استكشاد استسدا  هاذ   23اإلقليم  والو ن . المستويينوشجع مؤفمر األ راد أيضا استسدا  السينا يوها  علأ  -26
الرا اااع مااان هاااذ  الماااذكرة الاااد وس واالساااتنتاجا   القسااا ويستكشااار . أدناااا ( 45مياااة  ان ااار أيضاااا الفقااارة لساااينا يوها  فااا  ماااذكرة دع ا

 المستسل ة من هذ  السينا يوها .
 العمل الجاري لوضع سيناريوهات بشأن التنوع البيولوجي واستخدام األراضي وتغير المناخ والتنمية المستدامة -جيم

المضاطلع العمام  إل شااداقت اادية و اجتماعياة  ق ا لتوفير  جموعة جد دة من السينا يوها  االستكشافيةمؤ را م و عت -27
الهيئاة حفزهاا ف، التا  المسا ا  االجتماعية واالقت اادية المشاتركةفركز و  24.الهيئة الحكومية الدولية المعنية دتنير المنا ف  د ا   ه 

، علأ استكشااد مجموعاة واساعة مان مساا ا  التنمياة البشارية المعقولاة،  ماا فا  ذلا  معادال  نا الحكومية الدولية المعنية دتنير الم
المسااا ا  اسااتسدا   نكااميهاال متبا نااة للسياسااة التجا يااة والبيئيااة. و لنمااو السااكان  والنمااو االقت ااادي والتطااو  التكنولااوج ، ون  لمستلفااة 

التاا  ف اار مسااا ا  انبعاثااا  غااازا  الدفيئااة النافجااة عاان  التمثيليااة التركيااز  مسااا ا اااالقتران مااع  االجتماعيااة واالقت ااادية المشااتركة
المساا ا  االجتماعياة واالقت اادية  مان نمااذج التوليفاا  ذا  ال الةالأن فتارج  يمكان  بعاد ذلا ،. و المستلفة المنا  فنير ا هسينا يو 
ويمكان أن فكاون النتااجل مفيادة  25ا  األ ا ا  وفنيار المناا .اساتسد فا  تنيارفوقعا   شاأن الدلأ  التمثيلية التركيزمسا ا   /المشتركة

                                                           
 شادهها  شكم وثيق.يلمن مة التعاون والتنمية ف  الميدان االقت ادي و  2012ا يو االفجا  من سينا يوها  البيئة لعا  ف  فكيير سين 21

. أمانة اففاقية التنوع هلتنوع البيولوج  وحف للقطاعا  ف  االستسدا  المستدا  أن فسه  ا(. كير يمكن 2014  ةلتقيي  البيئ يةهولندالوكالة ال 22
-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd والمتاحة ف  79سلسلة المنشو ا  التقنية الففاقية التنوع البيولوج   ق  ونتريال. البيولوج ، م

ts-79-en.pdf. 
ب يشجع األ راد، ويدعو الحكوما  األ رذ، والمن ما  المعنية، واألوساط العلمية، وأصحادن مؤفمر األ راد (: 6 الفقرة  13/29المقر   23

إلأ الم لحة والشعوب األصلية والمجتمعا  المحلية دلأ مواصلة فطوير واستسدا  السينا يوها  والنماذج لدع  صنع القرا  وفقيي  السياسا ، و 
يوها  المساهمة ف  مزيد من التطوير للسينا يوها  والنماذج علأ النحو الوا د وصفه ف  الموجز لمقر ي السياسا   شأن التقيي  المنهج  لسينا  

لمنبر الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا  ف  مجال التنوع البيولوج  و دما  الن   لونماذج التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية 
 .اإليكولوجية

فنير  شأن  عداد فوقعا إلسينا يوها  النبعاثا  وفركيزا  غازا  الدفيئة  الهيئة الحكومية الدولية المعنية دتنير المنا  تف  السادق، استسدم 24
السينا يوها  "  أي سينا يوها  االنبعاثا عن سينا يوها  التقرير الساص "استسدمت و . يةالتقييم هاالمنا  ف  المستقبم ف  عدد من فقا ير 

لهيئة الحكومية الدولية المعنية لع الثال  والرا  ين( ف  فقريري التقييم2000عا  ل لهيئة الحكومية الدولية المعنية دتنير المنا االوا دة ف  فقرير 
 " ف  فقرير التقيي  السامس.التمثيلية التركيزمسا ا  علأ التوال . واستسدمت " ،2007و 2001ف  عام   انشر  نذ ل، الدتنير المنا 

ا  ف  المحيطا  يجري و ع مجموعة مقادلة من مسا ا  ن   المحيطا  الستكشاد السينا يوها  ف  المستقبم فركز علأ م ا د األسم 25
-Maury et al. (2017). from shared socio-economic pathways to oceanic system pathways: building policyالمفتوحة. ان ر 

relevant scenarios for global oceanic ecosystems and fisheries. Global Environmental Change 45, 203-216. 
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لتنياارا  فاا  حالااة التنااوع ا محركااا  النساابة للعد ااد ماان  وانعكاسااافهاالمعقولااة للتنميااة االجتماعيااة واالقت ااادية   فاا  فو ااي  الق اا
  ع  النتااجل فردف  مذكرة دع مية، و  المسا ا  االجتماعية واالقت ادية المشتركةالبيولوج . وسيت  فقدي  المزيد من المعلوما  عن 

اففاقياة األما  أماناة ، التا  نشارفها ماؤ را  شاأن األ ا ا للتوقعا  العالمياة . وقد و عت سينا يوها  الجز  الرا ع من هذ  المذكرةف  
 26.ددايةكنقطة  المسا ا  االجتماعية واالقت ادية المشتركةالمتحدة لمكافحة الت حر،  استسدا  

لمنبر الحكوم  الدول  للعلاو  والسياساا  فا  مجاال التناوع البيولاوج  و ادما  الان   لفوصيا  التقيي  المنهج  وفمشيا مع  -28
المسااا ا  االجتماعيااة  فمد اادفاا  الوقاات الحااال  علااأ لمنباار التااا ع لالنماااذج و السااينا يوها   فريااق السباارا  المعناا   يعماام، اإليكولوجيااة

. وستساتسد  مجموعااة لمنبارا الاذي يجريااه لتناوع البيولاوج  و اادما  الان   اإليكولوجياةلالعاالم   التقيااي  إل شااد واالقت اادية المشاتركة
مان مجموعاا   التوقعاا هل واألدوا  اإل اافية لترجماة من نماذج التنوع البيولوج  والن   اإليكولوجية القاجمة جنبا دلاأ جنا  ماع الان  

دلاااأ نتااااجل للتناااوع البيولاااوج  و ااادما  الااان    التمثيلياااة التركيااازمساااا ا   /ةالمساااا ا  االجتماعياااة واالقت اااادية المشاااتركمستاااا ة مااان 
فاا  اسااتسدا  األ ا ااا  والمنااا  علاااأ  المتنبااأ دهاااا. وسيساام  ذلاا  دتقياااي  اسثااا  المتوقعااة مااان التنياارا   فاهيااة اإلنسااااناإليكولوجيااة و 

وفكوينهااا( و اادما  الاان   اإليكولوجيااة  فااوفير  فهاااووفر لتنااوع البيولااوج   مثاام ثاارا  األنااواع اأ عاااد العد ااد ماان ال ااعيد العااالم  عباار 
الهيئااة الحكوميااة الدولياااة ماااؤفمر األ ااراد دلااأ  التاا  وجههاااويسااتجي  هاااذا العماام للاادعوة  27الساادما  والتن ااي  والساادما  الثقافيااة(.

لتعزياااز  ا  الااان   اإليكولوجيااةالمنباار الحكاااوم  الاادول  للعلاااو  والسياسااا  فاا  مجاااال التنااوع البيولاااوج  و اادمو  المعنيااة دتنياار المناااا 
 28ا العاملة علأ السينا يوها  والنماذج.مالتعاون دين األوساط العلمية التا عة لكم منه

لمنبار الحكاوم  الادول  للعلاو  والسياساا  التاا ع لالنمااذج و الساينا يوها   لعمم، يقو  فريق السبارا  المعنا  لثان  مكون وف   -29
. ا متعااددة النطاقاان سااينا يوها  التنااوع البيولاوج   )عااداد مجموعاة جد اادة ما الان   اإليكولوجيااةفا  مجااال التناوع البيولااوج  و اادما  

السينا يوها  القاجمة الت  فكون فيها اسثا  علأ التنوع البيولوج  ه  نقطاة النهاياة فا  سلسالة  طياة مان النمااذج، فا)ن  عكسوعلأ 
االجتماعيااة  التعقيبااا كاملااة ماان المجموعااة الع السااينا يوها ، ويعااالل و ااعمليااة العماام الجد ااد سيضااع التنااوع البيولااوج  فاا  صاامي  

ن ااار فااا  يفنيااار التناااوع البيولاااوج ، و ااادما  الااان   اإليكولوجياااة و فاهياااة اإلنساااان، و  فلااا  القاجماااة دااايناإليكولوجياااة،  ماااا فااا  ذلااا  و 
لتحد ااد " ؤذ الطبيعااة"  إدداعيااةرا يااة وفشااا كية و سااتسد  عمليااة فكاالسااتجا ا  الفرديااة والمؤسسااية للتنياارا  فاا  التنااوع البيولااوج . وست  

علااأ نطاقااا  مكانيااة متعااددة. وبمجاارد فحد ااد هااذ  و فجمااع دااين أصااحاب الم االحة الرجيساايين ماان مستلاار القطاعااا ، التاا  المتعااددة، 
السباارا (  معااا دبيااة و هل النوعيااة والكميااة  مثاام النمذجااة والد اسااا  التجريمجموعااة ماان الاان   ست سااتسد البد لااة،  الت ااو ا  المسااتقبلية

لتقييما  المقبلاة  كيزة لهذا العمم  يكون لسياسا . وسلمحددة لتحد د المسا ا  المحتملة للوصول دلأ هذ  النتاجل،  ما ف  ذل  دداجم 
فوجاه  يمكان أنكماا أنهاا  المنبر الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا  فا  مجاال التناوع البيولاوج  و ادما  الان   اإليكولوجياةف  د ا  
لمناقشااا  المتعلقااة اأن فساااعد وعلااأ العكااس ماان ذلاا ، يمكاان  27. 2020د ااا  التنااوع البيولااوج  العااالم  لمااا  عااد عااا   و ااع عمليااة

معلوماا  عان هاذ  المبااد ة المزياد مان الرد يافا  فشاكيم الساينا يوها  الجد ادة. و  2020 ) ا  التنوع البيولوج  العالم  لماا  عاد عاا  
 29ف  مذكرة دع مية.

علااأ ساابيم المثااال، فهاادد مباااد ة و لتنميااة المسااتدامة. لوفركااز مباااد ا  السااينا يوها  األ اارذ علااأ القضااايا األوسااع نطاقااا  -30
جميااع أهااداد التنميااة المسااتدامة الساابعة عشاار وفحقيااق  لتحقيااقمسااا ا  مسااتدامة  و ااع( دلااأ TWI2050"  2050"العااال  فاا  عااا  

                                                           
26 Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, water,  .(2017) .van der Esch et al

climate change and biodiversity. Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook. PBL Netherlands Environmental 

Assessment Agency. 
27 Nature Ecology and scale Scenarios for Nature Futures, -Multi .(2017) .et al adeAlkem ,Rosa, Pereira, Ferrier

Evolution. 
 .10، الفقرة 13/29المقر   28
استضافها الت  دلأ نتاجل حلقة عمم للسبرا   عنوان " ؤذ جد دة للطبيعة ومساهما  الطبيعة للناس ف  القرن الحادي والعشرين"  ذل يستند  29

لمنبر الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا  ف  مجال التنوع البيولوج  و دما  الن   ل التا عنماذج السينا يوا  وال المعن  ا  سبر الفريق 
 .2017أ لول /سبتمبر 8-4، أوك ند، نيوزيلندا، اإليكولوجية
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التوقعاااا  التقييمااا  العالميااة القاجماااة   مااا فاا  ذلاا   دلااأد ن. وستسااات2050 عااد عااا   كاا "ول نحااو االسااتدامة  اامن "حااادود الكو التحاا
هاذ  المبااد ا  عان  المعلوماا ويارد مزياد مان  30.النمذجاةالتطو ا  األحد  ف  دناا  الساينا يوها  و  إلأو  ،(العالمية للتنوع البيولوج 

 ية التنوع البيولوج  ف  وثيقة دع مية.ففاق النسبة الوغيرها من المباد ا  ذا  ال لة دلأ جان   ثا ها 
 2050رؤية باستنتاجات من السيناريوهات ذات الصلة  -رابعا

 المعتادك العملالتوقعات المستقبلية للتنوع البيولوجي في إطار سيناريوهات  -ألف
الثالاا  ماان  لإلصاادا  فقاااوو " اسااتمرا  فقاادان التنااوع البيولااوج . العماام كالمعتااادف هاار االفجاهااا  الحاليااة أو سااينا يوها  " -31

المتعلقة   ثا  التنير العالم  علأ التنوع البيولوج  ف هار اساتمرا ا، وفا  كثيار مان  التوقعا ، ف)ن التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج 
حياجية علاأ امتاداد وفرة األنواع وحدود المنا ق األو فنيرا  ف  فوزيع الطبيعية، و انقراق األنواع، وفقدان الموجم  فسا عا ف الحاال ، 

فنياار التنااوع  محركااا القاارن الحااادي والعشاارين. ويعااد فقاادان الموجاام والتلااو  واألنااواع النريبااة النازيااة واالسااتسدا  غياار المسااتدا  أهاا  
ومن المتوقع أن ف م كذل    ل القرن المقبم. غير أن فنير المنا  وفحم  المحيطا   ؤثران  الفعام  ف  الوقت الحال  البيولوج 

   ل القرن الحادي والعشرين. مهمين محركينمتزا د   شكمعلأ التنوع البيولوج  وسي بحان 
اساتنادا  2050هاذ  النتااجل. وف هار التوقعاا  المساتقبلية لعاا   التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج من  اإلصدا  الرا ع وعزز -32

: زياادة الطلا  علاأ األ ا ا  الس ابة مان الز اعاة والطاقاة الحيوياة، دلأ االفجاهاا  الحالياة  "العمام كالمعتااد"( نتااجل غيار مساتدامة
د األساما  جكبيار فا  التناوع البيولاوج ؛ وانهياا  العد اد مان م ااجام األ  اية الطبيعياة وفراجاع مما  ؤدي دلأ زيادة الضنط علأ المو 

التلااو ، والطلاا  علااأ العلاار عااال  البااروفين، البريااة، واالستعا ااة عنهااا دتربيااة األحيااا  الماجيااة، مااع مااا  ترفاا  علااأ ذلاا  ماان زيااادة 
وزيادة المنافسة علأ األ ا  ؛ وفنير المناا  الاذي  اؤدي دلاأ فقادان التناوع البيولاوج ، وفنيار الان   اإليكولوجياة وفعطيام ن ا  دنتااج 

مياا  العذ اة الضاعيفة. وعلاأ انسفااق فادفق المياا  للان   اإليكولوجياة لل يسافر عان، مماا عد ادة األغذية، وزيادة ند ة الميا  ف  مناا ق
اإلقليماا ،  المسااتوذ التنااوع البيولااوج  دلااأ فقااوي  اإلنتاجيااة الز اعيااة. وعلااأ فاا   ا نسفا اااالؤدي فاا، يمكاان أن ةالمحلياا المسااتويا 
، ماع ماا  ترفا  علاأ ذلا  مان الحرجاةنقااط الدفع  ع  الن   اإليكولوجية دلأ ما و ا  المحركا  دلأ مجموعا  من أن فؤدي يمكن 
 . فاهية اإلنسانثا   طيرة علأ  

 لتنوع البيولوج  مستمد من المؤلفا  الحد ثة.ف  حالة اويرد ف  مذكرة دع مية فجميع أكثر فف ي  ل فجاها  المتوقعة  -33
على تغير  واالنعكاساتالتوقعات الديمغرافية واالقتصادية في إطار مختلف المسارات االجتماعية واالقتصادية  -باء

 راضي وتغير المناخاستخدام األ 
المعقولاة فيماا  الت او ا  المساتقبليةواساعة مان  مجموعاةعلأ الارغ  مان االفجاهاا  الحالياة، ف هار الساينا يوها  أن هناا   -34

(. 1 شااكمعلاأ التنااوع البيولااوج   ال انعكاسااا  تعلاق  ااالتنيرا  الديمنرافيااة واالقت اادية والتكنولوجيااة والثقافيااة، التاا  قاد فترفاا  عليهااا 
الهيئااة الحكوميااة الدوليااة ها تالتاا  و ااع المسااا ا  االجتماعيااة واالقت ااادية المشااتركةساابيم المثااال، فبااين مستلاار سااينا يوها   علااأو 

كبيارا داين  ففاوفا، ف)ن معدل الزيادة  تفاو  2050أنه ف  حين من المتوقع أن  زداد عدد سكان العال  حتأ عا   المعنية دتنير المنا 
 8.5 نحااو قااد هاالسااكان ماان ذ وة  شااأن عاادد توقعااا  ال شااكم حاااد فاا  الن اار الثااان  ماان القاارن. وفتااراو   يستلاارالسااينا يوها ، و 

 واالقت اااادي المساااا  االجتمااااع  النسااابة للساااينا يو المااانسف    2100ملياااا ا  فااا  عاااا   7دلاااأ  فااانسف  2050فااا  عاااا   ا ملياااا  
 واالقت اادي المساا  االجتمااع للساينا يو المرففاع   2100عاا  مليا  ف   12.6إلأ و  2050مليا ا  ف  عا   10(، دلأ 1 المشتر 

                                                           
ومعهد األ ق ف  جامعة  للقد ة علأ ال مودكهول  المعهد الدول  لتحليم الن   التطبيقية، وشبكة حلول التنمية المستدامة، ومركز ستو أ لق  30

 2050العال  ف  عا  مباد ة . ويرد المزيد من المعلوما  عن 2015ف  عا   (TWI2050 " 2050مباد ة "العال  ف  عا   كولومبيا
 TWI2050  وه  متاحة علأ 2030ة لعا  األم  المتحد سطة: "مباد ة  حثية عالمية لدع  التنفيذ الناج  ل2017( ف  مذكرة مفاهيمية لعا ،"

-http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/TransitionstoNewTechnologies/Concept-noteالموقع التال : 

TWI2050-3page-Apr2017.pdf. 
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أفريقيااا حياا  يكااون النطاااا دااين فاا  وماان المتوقااع أن فكااون أكباار زيااادة فناساابية  2017.31مليااا  فاا  عااا   6.8 مقاداام( 3 المشااتر 
 واالقت اااادي الجتمااااع ا المساااا د اااا  فااا   2100فااا  عاااا   ملياااا  1.8و 2050فااا  عاااا   ملياااا  1.7: للناياااةالساااينا يوها  مرففعاااا 

، مقا ناة 3 المشاتر  واالقت اادي االجتمااع  المساا ف  د اا   2100ف  عا   ا مليا   4و 2050مليا  ف  عا   2.3و ؛1 المشتر 
فعلاي  اإلناا  دو ا   اؤدي. وففسار هاذ  الفاروا  عوامام مستلفاة فا  ق ا  الساينا يوها ، حيا  2017فا  عاا   ملياا  1.2     عدد قاد

 90و 2050 حلول عا   ف  الماجة 75ف  جميع السينا يوها ، حي  ي م دلأ  التحضرومن المتوقع أيضا أن يستمر . مهما للناية
 فا  الماجاة 52زياادا  صانيرة مان  دالأ ارذ  ساينا يوها فا  لان  زياد فا  سام  عا  الساينا يوها ، دينماا  2100ف  عا   ف  الماجة
 .2100عا  فقط ف   ف  الماجة 60دلأ  لي م الحال ف  الوقت 

فاا  الن اار الثااان  ماان القاارن. وهنااا  أيضااا  أتبا سااتمعاادال  النمااو وإن كاناات وماان المتوقااع أن يسااتمر النمااو االقت ااادي،  -35
ا ت فاا  كبيارة جادا داين السااينا يوها ، وفانعكس فا  أ قاا  النااافل المحلا  اإلجماال  للفارد، فضا  عاان مساتويا  عاد  المسااواة دا اام 

 البلدان وفيما دينها.

فاااا  األ ا اااا  الز اعيااااة المز وعااااة مجمااااوع أن  المسااااا ا  االجتماعيااااة واالقت ااااادية المشااااتركةين مستلاااار سااااينا يوها  وفباااا -36
 سايؤدي، 3 المساا  االجتمااع  واالقت اادي المشاتر  م  ين الهكتا ا    ل هذا القرن. أماا فا    تقل أو   زيديمكن أن المستقبم 

قليام علاأ حماياة البيئاة دلاأ فوساع األ ا ا  الز اعياة النسابيا، والتركياز المنسفضاة لز اعياة لساكان، واإلنتاجياة اف  عادد االنمو الهاجم 
 قت ااديالمساا  االجتمااع  واالساينا يو   نطاوي ف  النا اا  واأل ا ا  الطبيعياة األ ارذ. وبالمقا ناة، الحج  والمراع  و ساجر كبيرة 

انسفااق التوقعاا  الساكانية، والان   النذاجياة  نتيجاةطبيعياة األ ارذ لنا اا  واأل ا ا  الفا  اعاالم  فاد يج  فوساع علأ  1 المشتر 
 األ اارذ  المسااا ا  االجتماعيااة واالقت ااادية المشااتركةسااينا يوها   وفتساا . عاليااةإنتاجيااة ز اعيااة ، و محاادود غااذاج هااد  ال ااحية ذا  

 المز وعة عموما. األ ا  مع  ع  التوسع ف   األ ا  دتنيرا  متوا عة ف  استسدا  
 1.5الحارا ة العالمياة داين  د جاة،  تراو  متوسط المسا ا  االجتماعية واالقت ادية المشتركة  د ا  مستلر سينا يوها  وف -37

 4و د جااة مئويااة 1.5وباين  2050ة  حلااول عااا  يال اناعالثااو ة د جاة مئويااة وأقاام  قليام ماان د جتااين مئاويتين فااوا مسااتويا  ماا قباام 
نبعاثاا  ثاان  أكسايد الكرباون وفنيار د جاة الفوقعاا  احتمالياة قاجماة علاأ أسااس دح ااج   روفشاي. 2100د جا  مئوية  حلاول عاا  

دياناا  ف هار  الفعام فاأثير السياساا  المنا ياة القاجماة، دلاأ أن العاال  يساير حالياا  وفقاو  علاأ ،نشار  ماؤ را 2100 عا  الحرا ة دلأ
 ا د جاا 4.9-2.0: الماارج مئويااة  حلااول نهايااة القاارن  الماادذ  ا د جاا 3.2حااوال   ا ففاااع د جااة الحاارا ة مسااا  ساايؤدي دلااأ علااأ 
 32 مئوية(.

                                                           
عن فوقعا  األم  المتحدة  واالقت ادية المشتركةالمسا ا  االجتماعية سينا يوها   نماذجالسكان الت  فمثم نوافل  شأن  التوقعا هذ  فستلر  31

 .2100 حلول عا   مليا  11.2و 2050 حلول عا   مليا  9.8. ويبلغ متوسط فوقعا  األم  المتحدة ةدح اجي ا استقرا وه  
32 641-Nature Climate Change 7 637°C warming by 2100 unlikely, Less than 2 .Raftery el (2017). 



CBD/SBSTTA/21/2 
Page 11 

 

المسوارات االجتماعيوة السكان والنموو االقتصوادي وتغيور اسوتخدام األراضوي وتغيور المنواخ فوي إطوار بشأن توقعات ال -1الشكم 
 واالقتصادية المشتركة

 
 

ود جاة  ،(.Dالنا اا   و (، .Cاأل ا ا  الز اعياة  و (، .Bإلجماال   الناافل المحلا  او (، .A: التنيار المتوقاع فا  عادد الساكان  م ح ة
 الساااط  1 االجتمااااع  واالقت اااادي المشاااتر المساااا  و . المساااا ا  االجتماعياااة واالقت اااادية المشاااتركة( فحااات ث ثاااة مااان .Eالحااارا ة  

 السااط األز ا( هااو "منت اار  2 االجتماااع  واالقت ااادي المشااتر المسااا  و الطريااق األ ضاار".  افباااع -األ ضاار( هااو "االسااتدامة 
". وف  حالة د جاة غير مستقر ريق  -ألحمر( هو "التنافس اإلقليم   السط ا 3 االجتماع  واالقت ادي المشتر المسا  و الطريق". 
 2 االجتماااع  واالقت ااادي المشااتر والمسااا   1 االجتماااع  واالقت ااادي المشااتر المسااا  التوقعااا  الساصااة   فشااتمم(، .Eالحاارا ة  

-2 مساا  التركياز التمثيلا ماع  1 االجتمااع  واالقت اادي المشاتر دادير التسفير من  ثا  فنير المنا   وبالتال   ات  دمال المساا  ف
 33.(5-4 مسا  التركيز التمثيل مع  2 االجتماع  واالقت ادي المشتر المسا  و ؛ 6

                                                           
33 The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions . (2017) .et alRiahi 

implications: An overview. Global Environmental Change 42 (2017) 153–168 and van Vuren et al. (2017). Energy, land-
use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm. Global Environmental Change 42 (2017) 

237–250. 
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 للتنوع البيولوجي 2050رؤية عام  المسارات المحتملة نحو -جيم
 2050لتحقياق  ؤياة عااا   ا  الرامياة دلاأالمعقولاة مجاااال لتادادير السياسا الت او ا  المساتقبليةواساعة مان ال مجموعاةالفاوفر  -38

دلااأ أناااه علااأ الاارغ  مااان  التوقعااا  العالميااة للتناااوع البيولااوج الثالاا  مااان اإلصاادا   دلااأ جاناا  األهاااداد العالميااة األ اارذ. و لااا 
فاا  فحد اادها فاا  ذلاا  التقيااي ، يمكاان للسياسااا  الموجهااة جياادا التاا  فركااز علااأ المجاااال  االفجاهااا  الساالبية للتنااوع البيولااوج  التاا  

ن فقادان التناوع الناجماة عاالحيوية واألنواع و دما  الان   اإليكولوجياة أن فسااعد علاأ فجنا  أ طار اسثاا  علاأ النااس والمجتمعاا  
 توقر  يمكن أنج   الذي يعبر عنه من   ل  ع  المؤشرا ( أن فقدان التنوع البيولو   ل  دلأالبيولوج  ف  المستقبم القري . و 
 متفق عليها. ويلة األجم دجرا ا  عاجلة ومتضافرة وفعالة لدع   ؤية   بقتعلأ المدذ الطويم ث   نعكس، دذا 

التنوع  غايا ن دلأ أ التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج من  اإلصدا  الرا عليها ع  رفكزوفشير فقييما  السينا يوها  الت   -39
كبير ف  مع فحقيق أهداد اجتماعية واقت ادية أوسع نطاقا فشمم فسفير  دلوغهايمكن  2050ف   ؤية عا   الت  فنعكسالبيولوج  

ماان عاادة  فتحساان، العماام كالمعتااادافجاهااا   (. ومقا نااة 2 حاادة فنياار المنااا  وفحسااين الاان   النذاجيااة والقضااا  علااأ الجااوع  الشااكم
ناااواع، فضااا  عااان حالاااة األ وفااارةالبيولاااوج  فااا  الساااينا يوها  البد لاااة: وفااارة الساااكان وحالاااة األناااواع المهاااددة ومتوساااط لتناااوع امؤشااارا  

أدنااا (، وهاا   42 فاا  فحلياام السااينا يوها   ان اار الفقاارة 2050كشاافت ث ثااة مسااا ا  دلااأ  ؤيااة عااا  األ صاادة الساامكية البحريااة. واست  
 العامة لتحقيق هذ  النتاجل. من فدادير السياسة امستلف مزيجافمثم 

 ما  ل :علأ مم عناصر مزيل السياسا  توفش -40
هنا  حاجة دلأ زياادا  مساتدامة فا  اإلنتاجياة الز اعياة مان أجام فاوفير  فدادير لزيادة دنتاجية الز اعة واستدامتها.  أ(
 وهناا المحاصايم. المز وعاة  مسااحا  الفا   الكبيارفجنا  التوساع و الا ز  لتحقياق أهاداد األمان الناذاج   الناذاج نتاج المزيد من اإل

اسثاا   ساتنسف فدادير لتحسين كفا ة استسدا  الميا  والمنذيا  وفقليم أو فجن  استسدا  مبيدا  اسفا . وبالتال ، حاجة دلأ أيضا 
دا اام الاان   اإليكولوجيااة  الساالبية علااأ التنااوع البيولااوج  دا اام الاان   الز اعيااة و ا جهااا. وماان شااأن زيااادة اسااتسدا  التنااوع البيولااوج 

سه  ف  زيادة اإلنتاج المستدا  من   ل زيادة التلقي ، واساتسدا  المكافحاة البيولوجياة لتفاا ، وفعزياز التناوع البيولاوج  فالز اعية أن 
غياار األنااواع  فاا  موجااودة حالياااللمحاصاايم والثااروة الحيوانيااة فضاا  عاان المااوا د ال الجينيااةللتربااة والس ااوبة، وفعزيااز اسااتسدا  المااوا د 

 ؛ ما فيه الكفاية علأ سبيم المثال المستنلة
فاااادادير للحااااد ماااان فاااادهو  الاااان   اإليكولوجيااااة وفجزؤهااااا والحفاااااى علااااأ التنااااوع البيولااااوج  وفااااوفير  اااادما  الاااان     ب(

ية للتنااوع البيولااوج  الرجيساا المنااا قفدعمااه الحااوافز والرصااد، لحمايااة  فسطاايط مكااان  اسااتباق  هنااا  حاجااة دلااأ اإليكولوجيااة الرجيسااية.
اإليكولاااوج  فااا  المنااااسر الطبيعياااة. وسيشااامم ذلااا  اساااتعادة األ ا ااا  المتااادهو ة  الاااربطوفاااوفير  ااادما  الااان   اإليكولوجياااة وفحساااين 

علاااأ الااان    والتوساااع االساااترافيج  للمناااا ق المحمياااة. وهناااا  حاجاااة أيضاااا دلاااأ داااذل جهاااود للحاااد مااان فوساااع البنياااة التحتياااة و ثا هاااا
 ؛الرجيسية اإليكولوجية
واللحاو   النا اا منتجاا  ،  ماا فا  ذلا  م ااجد األساما  و فدادير للحد من اإلفراط ف  استن ل الماوا د البيولوجياة  ج(

، وأن فعزز ف  الوقت نفسه عمليا  االنتقال من أجام والمما سا  التقليدية االحتياجا  المحليةالتدادير هذ   فراع البرية. وينبن  أن 
 ؛المستمدة منهامنتجا  والتجا ة غير الضا ة  الالحيوانا    المستدامة ف  م اجد األسما  وإدا ة النا ا  وصيد دنفاذ المما سا
 االستعا ااة عاانجهااود لتحسااين كفااا ة اسااتسدا  الطاقااة و هنااا  حاجااة دلاأ  فادادير للتسفياار ماان  ثااا  فنياار المنااا .  د(

علأ التناوع البيولاوج  والان   اإليكولوجياة. وعلاأ وجاه للطاقة المتجددة لبية التسفير من أي  ثا  سو متجددة، الوقود األحفو ي  طاقة 
 ؛المحاصيمالمستسرج من لوقود الحيوي االستسدا  الواسع النطاا ل  تعين فقييدالس وص، 
جهااود للحااد ماان هااد  األغذيااة، سااوا  فاا  الماازا ع هنااا  حاجااة دلااأ  واالسااته   المفاارط. الهااد فاادادير للحااد ماان  (ه 

فا  البلادان المتقدماة(. ومان شاأن الحاد مان االساته   المفارط للحاو  أن  و اصاةالمساتهلكين  من قبم ة ف  البلدان النامية( و  اصو  
 اي  الفارد مان االساته   ل لنمعتادفواجد صاحية أيضاا. وينبنا  فحقياق متوساط ويوفر يحد من اسثا  علأ التنوع البيولوج  والمنا  

 شراج  المجتمع.أفقر ساواة، وبالتال  لن  نطوي علأ فسفيضا  ف  استه    االقتران مع الحد من عد  الم
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  رفكااز. وفستكشاار السااينا يوها  التاا  المرجااوةويمكاان الجمااع دااين هااذ  السياسااا  المستلفااة  طاارا مستلفااة لتحقيااق النتاااجل  -41
 :ثة مسا ا  محتملة من هذا القبيمث  التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج من  اإلصدا  الرا ععليها 

نطاااا وعلااأ د جااة عاليااة ماان واسااعة الالتكنولوجيااة  المثلااأ علااأ الحلااول مسااا  "التكنولوجيااا العالميااة" مااع التركيااز  أ(
اإلنتاجياة الز اعياة، ماع فوساع علاأ التنسيق الدول ،  ما ف  ذل  مان  ا ل فحريار التجاا ة. ويؤكاد هاذا المساا  "مان أعلاأ دلاأ أسافم" 

 ؛ف  فقيي  األلفية "ةالتكنولوجي الحديقةلسينا يو " المفاهيميةمن الناحية  مماثملمنا ق المحمية. وهو لمحدود 
علاأ نهال اإلدا ة التكيفياة اساتجا ة لألولوياا  اإلقليمياة. ويؤكاد هاذا المساا   مسا  "الحلول ال مركزية" مع التركيز  ب(

" ياةفسيفساا  التكيفاللساينا يو " المفاهيمياةمن الناحياة  مماثلةللتنوع البيولوج . وه   راعيةالم"من أسفم دلأ أعلأ" المما سا  الز اعية 
 ؛ف  فقيي  األلفية
علااأ التنياارا  فاا  أنماااط االسااته  ، والتنياار  "فنيياار نمااط الحياااة"  أو "انسفاااق االسااته  "( مااع التركياازمسااا    ج(

لطاقاة اساتسداما لسسا  واألفراد، علأ سبيم المثال من   ل ا تيا  نماط حيااة أقام المؤ  دينلتنوع البيولوج  دزا  االسلوك  اإليجاد  
فا   قلاي ا ف  قطاع األغذية. وكان هذا الناوع مان الساينا يو اسو األالطر  ف  قبم وبعد  الهد جهود  موحة للحد من ترنا  والمواد مق

 التقييما  السا قة.
وك هما  تطل  فركيزا قويا علأ التسطيط المكان ، وإن كان ذل  علاأ  نتاجعلأ التنيرا  ف  أنماط اإلمسا ين أول ويركز  -42

دادو ها أيضاا دلاأ فنيارا  فا  ساتؤدي التا   المساتهلكينمساتويا  مستلفاة مان اإلدا ة. ويركاز المساا  الثالا  علاأ التنيارا  فا   لا  
، ولكناااه  اااؤدي دلاااأ مساااتويا  أعلاااأ مااان التمثيااام أنمااااط اإلنتااااج. ويعتبااار فوساااع المناااا ق المحمياااة مهماااا فااا  جمياااع المساااا ا  الث ثاااة

 المجاااال اسااتعادة األ ا اا  المتاادهو ة أيضااا اسااتجا ة  جيسااية فاا  جميااع  وفمثااماإلقليماا  فاا  مسااا  الحلااول ال مركزيااة. و اإليكولااوج  
و اع نهال كلهاا للث ثاة دلاأ المساا ا  ا  االساتنادالعملية، من المرج  أن فكون هنا  حاجة دلأ نهال مساتلط،  ف  المما سةالث ثة. و 

(، أو التاوازن داين هااذ  الباداجم، قااد الباداجم األ اارذ وفا  نهاياة المطاااد، فا)ن اال تيااا  داين هاذ  المسااا ا   أو  34وقااوي. قادام للتطبياق
 فاا  ف اامي  ةهادفااالو  ةواسااعالأهميااة مشااا كة أصااحاب الم االحة  فرفكااز عليهااايكااون نتيجااة ل  ت فااا  فاا  الثقافااة ون اارة العااال  التاا  

 الت  يمكن أن فسترشد  مثم هذ  السينا يوها . ا فدادير السياس
دلأ أن هنا  مساا ا  معقولاة لتحقياق  ؤياة عاا   التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج من  اإلصدا  الرا عوف  الستا ،  ل   -43

االقت ااد، واساتسدا  الماوا د، المتعلقاة  ة مع أهداد التنمية البشرية الرجيسية. وفتسق هذ  المسا ا  مع القيود المعروف  التزامن 2050
مع االسترافيجيا  المماثلة الت  و اعت مان  ا ل منتاديا  أ ارذ، مثام  دلأ حد كبير جداوأهداد التنمية البشرية. كما أنها فتماشأ 

األغذياااة    لمن ماااةمن ماااة التعااااون والتنمياااة فااا  الميااادان االقت اااادي مااان أجااام الز اعاااة أو الااانهل الحااااللاساااترافيجية النماااو األ ضااار 
ذلا  فنييارا  فا  المجتماع،  ماا  ترف  علاأومع ذل  ف)نها فتطل  فنييارا  أساساية فا  نمااذج التنمياة. وساي 35.لألم  المتحدة والز اعة

ال  ف  ذل  استسدا  األ ا ا  والمياا  والطاقاة والماواد اساتسداما أكثار كفاا ة، وإعاادة التفكيار فا  عادافناا االساته كية، وال سايما التحاو 
فاا  نهايااة و الاادول  والااو ن  والمحلاا .  ذ أيضااا عماا  قويااا ومنسااقا وشااام  علااأ المسااتو ذلاا  تطل  يالرجيسااية فاا  الاان   النذاجيااة. وساا

فنفياذ مجموعاة متماساكة فحقيقهاا . وسايتطل  2050متاحاة لتحقياق  ؤياة أي أداة أ ارذ سياسة فردية أو  سايطة أو ، ال فوجد المطاد
الجمهاااو   ماااع هاااذ  األ ااار؛ وإشااارا فتاااوا   قانونياااة أو سياساااافية؛ وحاااوافز اجتماعياااة واقت اااادية أ ااار  : مااان اإلجااارا ا ،  ماااا فااا  ذلااا

 ير التحااويل  وافساااا السياسااا ي ااالتن المتعلقااة القضااايا ويجااري مواصاالة استكشااادالرصااد؛ واإلنفاااذ. و ؛ وعملهاا أصااحاب الم االحة و 
 أدنا .

إلقليما  أيضاا دلاأ مساا ا  مماثلاة للحاد مان فقادان التناوع البيولاوج . علأ المستوذ السينا يوها  افحلي    مستلروفشير  -44
فقااد   األنااواع العاليااة والتااو ن، حياا عااال ماان ثاارا  فتساا  دساايرادو نقطااة سااا نة للتنااوع البيولااوج  العااالم  فمثاام علااأ ساابيم المثااال، و 

العمام القاجماة علاأ توقعاا  ال فباين ااالنقراق. و نوعاا مان النبافاا   450 مماا  هادد األصاليةمان النبافاا   فا  الماجاة 46  الفعم نسابة
                                                           

 الحظ أن سينا يو "االستدامة" للمسا ا  االجتماعية واالقت ادية المشتركة يشمم جميع العناصر المذكو ة أع  .  34

 .والز اعة لألم  المتحدة لمن مة األغذية 9201-2010للفترة  المستعرقاإل ا  االسترافيج   35
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التوساع فا  دنتااج فاول ال اويا ولحا   نتيجاة، 2050من سيرادو المتبقية  حلول عا   ف  الماجة 34-31 من المرج  زوال أن كالمعتاد
العالمياة  األساواادمرة فا  دادو   فاداعيا  ما سايكون لاذل نوعا. و  140 1دلأ حوال  المهددة  االنقراق عدد األنواع  سيزيد مماالبقر، 
 مااا فاا  ذلاا  الرصااد  ،مجموعااة ماان التااداديرفطبيااق أن ف هاار السااينا يوها  البد لااة  غياار أنالبرازياام. فاا  الز اعيااة  األعماااللقطاااع 

 المهاااددة  ااااالنقراقعااادد األناااواع يقلااام لمناااا ق المحمياااة يمكااان أن االساااترافيج  لنشاااا  اإلو  االساااتعادةوالتسطااايط المكاااان  والحاااوافز و 
زيااادا  المتوقعااة فاا  دنتاااج المحاصاايم والثااروة الحيوانيااة. وقااد فاا  نشاار العد ااد ماان فاا  الوقاات نفسااه  اليساام  و  فاا  الماجااة 83 دنساابة
 لااأوفاارد فاا  وثيقااة دع ميااة أمثلااة أ اارذ ع 36.يجااري و ااع فاادادير أ اارذ ة المماثلااة دنجااا  فاا  منطقااة األمااازون، و افيتاادادير السياسااال

 سياسة التنوع البيولوج . إل شاداإلقليم  والو ن  المستويين  علأاستسدا  السينا يوها  
 للتنوع البيولوجي 2050المسارات نحو رؤية عام  -2الشكم 

 
فااااؤدي . 20 يااااو   الااااوا دة فاااا سااااينا يوها  االجتماعيااااة واالقت ااااادية لق االسااااتدامة  اسااااتسدا  ايااااتحقلالمسااااا ا  مقا نااااة م ح ااااة: 

دلااأ أهااداد فبااا ؤ فقاادان التنااوع البيولااوج  ووقفااه فاا  نهايااة المطاااد،  2050 حلااول عااا   دلااأ الوصااولنا يوها  المو ااحة هنااا السااي
 التنمياااة أهاااداد مااان مجموعاااة وفحقياااق مئاااويتين، د جتاااينحااادود  فااا  العالمياااة الحااارا ة د جاااا الحفااااى أيضاااا علاااأ ا ففااااع متوساااط و 

 ال اااحية والمرافاااق ،اسمناااة الشااارب مياااا امم دلاااأ إفاحاااة الوصاااول الشاااو  الجاااوع، علاااأ ضاااا الق ذلااا  فااا   ماااا واالقت اااادية االجتماعياااة
 37.مستلفة مسا ا  ث ثةعن  ريق  األهداد فحقيق ويمكن. الحد ثة الطاقة وم اد  األساسية

إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بالنسبة لاألخرى االعتبارات واالنعكاسات  -خامسا
2020 

 الاوا دة، فا)ن االساتنتاجا  2020-2011ساه  فحليام الساينا يوها  فا  و اع السطاة االساترافيجية للتناوع البيولاوج   مثلما -45
 ي سترشاد دهااف  األقسا  الفرعية السا قة النافجة عن السينا يوها ، فض  عن األعمال الجد دة الت  يجري اال ط ع دهاا، يمكان أن 

فاا   و ااعهاعاادد ماان الااد وس التاا   تعااين فاا  الفقاارا  التاليااة وياارد . 2020لمااا  عااد عااا   لم د ااا  التنااوع البيولااوج  العااا و ااعفاا  
 مزيد من العمم.فتطل  الاالعتبا  والمجاال  الت  

                                                           
36 . 2017Nature Ecology EvolutionMoment of Truth for the Cerrado.  .(2017) .Strassburg et al. 
 . مونتريالالتوقعا  العالمية للتنوع البيولوج  ، اإلصدا  الرا ع من(2014أمانة اففاقية التنوع البيولوج    37

en.pdf-https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4. 
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، ولكنهاااا ساااتتطل  فنييااارا  أساساااية 2050مساااا ا  معقولاااة لرؤياااة عاااا   هناااا فااا  القسااا  الساااادق، وعلاااأ النحاااو الم حاااظ  -46
 يل  الحاجة دلأ دحدا  فنيير فحو  2030قت ادا  والمجتمعا . وفقر  طة التنمية المستدامة لعا  وفحويلية ف  كثير من جوان  اال

علااااااأ فمكااااااين هااااااذا التنيياااااار  ان اااااار   الفعاااااام 2030فنفيااااااذ  طااااااة عااااااا   وسيساااااااعدماااااان أجاااااام فحقيااااااق أهااااااداد التنميااااااة المسااااااتدامة، 
CBD/SBSTTA/21/2/Add.1 فنيياارا  السياسااا ، أن فااؤدي علااأ كياار يمكاان لطاقااة مثاااال الجااا ي فاا  اسااتسدا  ا(. ويااوفر التحااول

واألولويااا  المجتمعيااة، أن فحااول االفجاهااا    مااا فاا  ذلاا ، علااأ ساابيم المثااال، ماان الفحاا  دلااأ أنااواع الوقااود  التاا  فسترشااد  الشااواغم
فنيار المناا ، زا  دعان شاواغم نافجاا هاذا التحاول  كااناألحفو ي األ رذ، ومن الوقاود األحفاو ي دلاأ م ااد  الطاقاة المتجاددة(. وقاد 

اقت ااد قااج  علاأ   عيدا عنفض  عن اسثا  ال حية لتلو  الهوا ، دلأ جان  الفه  المتزا د للفواجد االقت ادية واالجتماعية للتحول 
الوقااود األحفااو ي. وماان األمثلااة األ اارذ علااأ ذلاا  التنياارا  التاا  حاادثت فاا  كثياار ماان المجتمعااا  فيمااا  تعلااق  التااد ين، حياا  أد  

وعة متسقة ومتماسكة من التدادير التن يمية والحوافز دلأ فنيير المعاا ير االجتماعياة. ويمكان أن يساتفيد العمام المقبام فا  د اا  مجم
 38االففاقية من الد وس المستفادة ف  هذ  المياد ن وغيرها.

والساالو  البشااري والمساااجم  ل  المتعلااق  االقت اااد السياساا يياار التحااو يوهنااا  عاادد ماان العقبااا  التاا  فحااول دون فحقيااق التن -47
افجاهااا  صاانع و لتكااالير ومنااافع اإلجاارا ا ؛  التوزيااع غياار المتساااوي و مكتساابة؛ الم ااال  والالشاافافية؛  نقاا المؤسسااية. وهاا  فشاامم: 

الق اااو  الاااذاف . ويتطلااا  الت ااادي لهاااذ  و  منطاااق العملياااا  التااا  يحركهاااا الساااوا؛ وعاااد  افسااااا السياساااا ؛و ؛ المااادذ القااارا  ق اااير
العمام الجمااع . وي ادا ذلا  دوجاه  ااص عنادما  الحاجاة دلاألسسااجر والمكاسا  و لمن دين أمو  أ ارذ، فها  علا  الانفس  العقبا ،

ن دين مجموعا  أصحاب الم لحة. وكثيرا ما يكاون هاذا هاو الحاال فا  ين و اسر يدين أهداد مستلفة أو فاجز  مفا   فكون هنا  
للمجتماع ككام، فا)ن هاذا الانهل قاد  اسا مكيحقاق لبيولوج  ف  السياسا  األوسع نطاقا المما سة العملية: حتأ لو كان ددماج التنوع ا

 .ن أن فسسركيمأو فد   أنها  رسفسألن  ع  المجموعا  ف  المما سة العملية ال يسود 
ج  فاا  المتعلقااة دتعمااي  التنااوع البيولااو  اإل شااادا ماان األهميااة  مكااان متا عااة المناقشااا  ومواصاالة و ااع القاارا ا  و ،  ولااذل -48

( وإجاارا  فحليااام CBD/SBSTTA/21/5ان اار أيضااا و ؛ 13/3السطااط واالسااترافيجيا  القطاعيااة والمشااتركة دااين القطاعاااا   المقاار  
 اسااتسدا نقاادي لماادذ فحقيااق األهااداد والنتاااجل المحااددة فاا  االسااترافيجيا  و طااط العماام الو نيااة للتنااوع البيولااوج  وفهاا  العقبااا  و 

 الية التدادير المتسذة دهدد فحقيق أفضم النتاجل للتنوع البيولوج  والمجتمع ككم.األدوا  المناسبة لتقيي  فع
،  أن الن   اإليكولوجية ن   معقادة وأن ساس ها األمد ف  د ا  االففاقية ك) ا  عملنهل الن   اإليكولوجية، الذي اعت   ويقر -49

 :أندلأ  2000ف  اجتماعه السامس ف  عا  مؤفمر األ راد  وأشا ال  تجزأ من العد د منها.  مكوناالبشر يشكلون 

الن ااا  اإليكولااوج   تطلاا  ددا ة فكيفيااة لمعالجااة الطبيعااة المعقاادة والد ناميكيااة للاان   اإليكولوجيااة وعااد  "نهاال 
ماا فكاون غيار ممتادة  ا. والعملياا  المتعلقاة  االن   اإليكولوجياة كثيار املة أو ففها  كامام لوساجفهااوجود معرفة ك
. وفكاون النتيجاة عاد  التواصام الاذي  اؤدي دلاأ لذل  فنطوي علأ ففااو  فا  األوقاا نتيجة ، و علأ  ط واحد

. ويجاا  أن فكااون اإلدا ة فكيفيااة كاا  فسااتطيع أن فسااتجي  لهااذا االفتقااا  دلااأ المفاجااأة أو االفتقااا  دلااأ اليقااين
قاد  لاز  افسااذ فادادير و .  فجاعياة للبحاو والاردود اال "التعل  عن  رياق العمام"اليقين وأن فحتوي علأ عناصر 
  39".ع قا  دين األسباب والمسببا  غير ثادتة من الناحية العلميةالحتأ ف  الحاال  الت  فكون دها 

                                                           
"التحديا   للتنل  علأمتزا د لإلشا ة دلأ التنيرا  المجتمعية واسعة النطاا، الت  فعتبر  رو ية   شكميستسد  م طل  "فحوال  االستدامة"  38

ية فثير المجتمعالن   فنييرا  واسعة النطاا ف   -االستدامة للتحوال  دلأ  لكا تزاستسد  الم طل  ي  االجتماعية الكبرذ". وف  هذ  المذكرة، 
 Loorbach et al. (2017). Sustainability Transitions ف  د اسة حد  وأجري استعراق علأ مدذ عقود  ويلة.  اال طرا ا  وفنشأ

Research: Transforming Science and Practice for Societal Change. Annu. Rev. Environ. Resour. 2017. 42:4.1–4.28. 
 .5/6المقر   39
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 شاأنها شاأن، اإليكولوجياةالحادود اإلقارا   يات  و مجتمعا . ال تياا  فسضاع ل أن ددا ة الان   اإليكولوجياة ها  مساألة دلاأ كذل   ويشا 
 40حتمية التنير.

اإليكولوجيااة و االففاقيااة والتقااد  المحاارز فاا  فهاا  الاان   االجتماعيااة  فاا  د ااا غ  ماان فأ يااد نهاال الن ااا  اإليكولااوج  وعلااأ الاار  -50
حدد  الهيئة الفرعية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ف  اجتماعها السا ع و وإدا فها، فوجد ثنرا  ف  األدوا  المتاحة وفنفيذها. 

،  ماا فا  ذلا  2020-2011دتنفياذ السطاة االساترافيجية للتناوع البيولاوج   المتعلقاةلمية والتقنية الرجيسية عشر،  ع  االحتياجا  الع
ق ماااع أهاااداد السطاااة االساااترافيجية للتناااوع ساااالحاجاااة دلاااأ  ااارا أفضااام ل ساااتفادة مااان العلاااو  االجتماعياااة لتحفياااز السياااا ا  التااا  فت

هاا فها  أفضاام لتنيار السالو  وأنمااط اإلنتااج واالسااته   دين أماو  مانة جملاهال جد ادة مان  اا ل وو اع ن   2020-2011البيولاوج  
مزياد مان الفعالياة   االف اال والتعلاي  وفوعياة الجمهاو  نشاروو ع السياسا  واستسدا  األدوا  غير السوقية فض  عان الحاجاة دلاأ 

ف ااال والتوعيااة  شااأن التنااوع البيولااوج ، علااأ نطاااا أوسااع ماان  اا ل الاان   المد سااية وغيرهااا ماان القنااوا ، وو ااع اسااترافيجيا  ل 
الثقافااا   دا اامأ اارذ،  مااا فاا  ذلاا  البحااو  المتعلقااة دتجااا ب التواصاام   من ااو ا والتوعيااة العامااة  والتعلااي جهااود االف ااال فسااتكمم 

 الثقافا .بين مستلر و 
حمايااة لهمياة  االغ األالمناا  فسفياار  ثاا  فنيار  يعتبارومان األهمياة  مكاان فحقياق االفسااا مااع سياساة المناا . فمان ناحياة،  -51

العاالم  فا  حادود د جتاين مئاويتين أو أقام لتفاادي مساا ر  ااالحترا  االحتفااى مان الضارو ي التنوع البيولوج  والان   اإليكولوجياة. و 
مان ال مفار و ل؛ ، وال سيما ف  الن   الضعيفة مثم الشعاب المرجانية والجباالعالية فدهو  التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية

التنيار فا  اساتسدا  األ ا ا  حالياا أكبار محار  لفقادان  يعاد ارذ، األناحياة الهذ  الحادود. ومان   منحتأ سلبية كبيرة   ثا حدو  
ن اارا ومان المتوقاع أن ي اام كاذل  لمع ا  هااذا القارن فا  ساام مع ا  الساينا يوها ،  لوجياة األ  اايةالتناوع البيولاوج  فاا  الان   اإليكو 

جة دلأ المزيد من األ ا   إلنتاج األغذياة والسالع الز اعياة والسشا  والطاقاة الحيوياة وكاذل  لتنمياة المناا ق الحضارية ن هنا  حاأل
اسااتسدا  األ ا اا ، فاا  تنياار الهل القاجمااة علااأ األ ا ا  للتسفياار ماان  ثااا  فنياار المنااا  أن فزياد أو فقلاام والبنياة التحتيااة. ويمكاان للاان  
ساينا يوها  التسفيار مان حادة فنيار المناا  صارامة أكثار االسترافيجية المتبعة. وف  الواقاع، فا)ن حس  ، وأثرها علأ التنوع البيولوج 

( فاؤدي دلاأ فقادان 6-2 التمثيلا  التركيازمساا    للهيئاة الحكومياة الدولياة المعنياة دتنيار المناا فا  فقريار التقياي  الساامس  المعرو ة
سااينا يوها  الب  فنياار اساتسدا  األ ا ا  الماارفبط  محاصايم الوقاود الحيااوي. وفعتماد هااذا القارن  سا ا ل كبيار فا  التنااوع البيولاوج  

( علأ وقار دزالاة النا اا ، والحاد مان فادهو  5-4 التمثيل  التركيزمسا    مث  للهيئة الحكومية الدولية المعنية دتنير المنا  رذ األ
، ماان المهاا  ددماااج التنااوع وبالتااال  41حسااينا  فاا  التنااوع البيولااوج .النا ااا ، والتحااريل، واسااتعادة الاان   اإليكولوجيااة، وفااؤدي دلااأ ف
  43.القاج  علأ األ ا  وال سيما فيما  تعلق  التسفير  42البيولوج  ددماجا فاما ف  سياسا  المنا  والتقييما  ذا  ال لة،

                                                           
 المرجع نفسه. 40

41 50–45520,  Nature.Global effects of land use on local terrestrial biodiversity.  .(2015) .Newbold et al. وان ر أيضا 
التحد    شأن الهندسة "و (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29"  لمنا  القاج  علأ األ ا  "الع قا  دين أهداد أيش  وفسفير  ثا  فنير ا

 .UNEP/CBD/SBSTTA/19/7الموجز ف  ، (UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/2  "الجنرافية للمنا   الع قة دلأ اففاقية التنوع البيولوج 
نته  ي( وث ثة فقا ير  اصة س2022كمم ف  عا  ست الذي سي دتنير المنا  لهيئة الحكومية الدولية المعنيةلفقرير التقيي  السادس  ذل يشمم  42

ة يال ناعالثو ة د جة مئوية فوا مستويا  ما قبم  1.5: التقرير الساص عن  ثا  االحترا  العالم  البالغ 2019أ لول /ف  سبتمبردعدادها 
فنير المنا ، والتنمية المستدامة، والجهود  لتهد دز االستجا ة العالمية ، ف  سياا فعزيالدفيئة العالمية ذا  ال لةومسا ا  انبعاثا  غازا  

التقرير الساص عن فنير المنا  والت حر وفدهو  األ ا   واإلدا ة المستدامة لأل ا   واألمن النذاج  و الرامية دلأ القضا  علأ الفقر؛ 
والن د الجليدي ف  منا  متنير. ودعت الهيئة الفرعية  ا لساص عن المحيطوفدفقا  غازا  الدفيئة ف  الن   اإليكولوجية األ  ية؛ والتقرير ا

، عند دعداد فقريرها الساص الهيئة الحكومية الدولية المعنية دتنير المنا التنوع البيولوج  للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجية التا عة الففاقية 
اسثا  المترفبة علأ التنوع  الن ر ف  فوا مستويا  ما قبم الثو ة ال ناعية، دلأ دد اج د جة مئوية 1.5عن  ثا  االحترا  العالم  البالغ 

المستدا ، واستعادة الن   اإليكولوجية دلأ الجهود  هاستسداملتنوع البيولوج  و ومساهمة حفظ االبيولوج  ووساجر و دما  الن   اإليكولوجية، 
  (.20/10د جة مئوية  التوصية  1.5الرامية دلأ د قا  االحترا  العالم  ف  حدود 

 " علأ األ ا  القاج   المنا فنير  الع قا  دين أهداد أيش  والتسفير من  ثا " ل   ع علأ مزيد من التحليم، ان ر 43



CBD/SBSTTA/21/2 
Page 17 

 

التناوع البيولاوج . وها  فشامم حاليا  شكم كاد ف  مع   سينا يوها    ت  فناولهامحتملة أ رذ للتنيير ال  محركا وهنا   -52
، وفطوير فكنولوجياا  االنعكاسا عن قتران عن  عد" للن   اإليكولوجية من   ل التجا ة الت  فؤدي دلأ ف م األسباب االما  ل : "

 ،  ما ف  ذل  البيولوجيا التركيبية والهندسة الجيولوجية والذكا  االصطناع .مثيرة ل  طرابجد دة يحتمم أن فكون 
هال جد ادة لحفاظ فا  مجتماع الحفاظ علاأ الادعوة دلاأ أهاداد ون  مستلفاة ، دأدات جهاا  فاعلاة 2050ما  تعلق درؤية عاا  وفي -53

لحاداجق ل العاالم ماؤفمر العان  صااد ةعلمياة مساتقلة  لاي  ث ثاة فح مالتعلأ سبيم المثال، و التنوع البيولوج  واستسدامه المستدا . 
( مااان األ ا ااا  لضااامان حفاااظ أناااواع فااا  الماجاااة 28-32  فااا  الماجاااة 30ماياااة حاااوال  دلاااأ التقاااا ب حاااول  ااارو ة ح 2014فااا  عاااا  
مماثلة للمنا ق البحرية والساحلية. وفوفر هذ  الد اسا  أساسا فجريبيا لتحقيق هادد حماية وقد اقترحت نس   44ف  العال . ا الفقا ي

وعملياااة التطااااو ، والهجاااارا ، وجميااااع أنااااواع النبافااااا  ، ة  اإليكولوجياااا اااادما  الاااان  غياااار أنهاااا ال فراعاااا هااااذا الحجاااا . د ويااام األجاااام 
 .كام   حثاهذ  األهداد  قادلية فحقيق ح   يجرل   ،وال فقا يا . وع وة علأ ذل 

الباري والبحاري،  العالماانلحفاظ الطبيعاة،  ماا فا  ذلا   يةاأل  االكارة ويركز نهل أكثر  موحا علأ فكارة فس اي  ن ار  -54
 45المترا طة. غير أن  عا  الد اساا  الساا قة المحفوسةجم، أو كمجموعة من المنا ق المحمية و حماية المو نطاا عن  ريق فوسيع 

نهاال "ن اار عكااس مااا يطلااق عليااه فشااير دلااأ أن هااذا الاانهل قااد ال يكااون متسااقا مااع  عاا  أهااداد التنميااة المسااتدامة األ اارذ. وعلااأ 
نهاال  اارذ البشاار والطبيعااة  يشااير دلااأالناااس والطبيعااة و محاااوال  اسااتقطاب   قايعاا" هااو مفهااو   أكملهااا"األ ق نهاال األ ق"، فاا)ن 

أن عااد  المساااواة دااين ففيااد  اا التاا حجااة ال". واسااتنادا دلااأ  أكملهااا"األ ق  عباار صااحية، ويهاادد دلااأ  اامان ن اا  ديكولوجيااة ينمتاارا ط
قت اادا  وإعاادة فوزياع الثاروة اللتراجاع نماو االبشر هو أحد األسباب الرجيسية لفقدان التنوع البيولاوج ، فا)ن هاذا الانهل  تطلا  ن اماا 

 علأ نطاا واسع.
 االستنتاجات العامة -اسادس

 يمكن استس ص االستنتاجا  التالية مما سبق: -55
أي متا عااة للسطاااة  فاا  و ااعها فاا  االعتباااا ذا  صاالة وينبنااا   2050ال فاازال  ؤيااة السطااة االساااترافيجية لعااا    أ(

عناصاار يمكاان فرجمتهااا دلااأ هاادد  وياام األجاام فحتااوي علااأ  2050ؤيااة عااا     دن. 2020-2011 االسااترافيجية للتنااوع البيولااوج 
يولااوج  كجااز  ماان د ااا  التنااوع الب 2030أهااداد التنااوع البيولااوج  الممكنااة لعااا  المتعلقااة  لمناقشااا  ل اللتنااوع البيولااوج  وفااوفر سااياق

 ؛2020العالم  لما  عد عا  
، ماع ماا  ترفا  علااأ " اساتمرا  فقادان التناوع البيولاوج المعتاادالعمام كفو ا  االفجاهاا  الحالياة أو ساينا يوها  "  ب(
العمام  ال  ازال،  ماا فا  ذلا  التنييارا  التا  قاد ال يمكان عكاس افجاههاا. ولاذل   فاهياة اإلنساانسلبية كبيرة علاأ  انعكاسا ذل  من 

 عالمية ملحة؛ مجتمعيةالعاجم  شأن التنوع البيولوج  قضية 

الت ااااو ا  واسااااعة ماااان  مجموعااااةة االجتماعيااااة واالقت ااااادية فاااا  المسااااتقبم أن هنااااا   هاااار سااااينا يوها  التنميااااف  ج(
هاال التجااا ة الدوليااة، ماان التكنولااوج  ون   التطااو فيمااا  تعلااق  ااالنمو السااكان  والتعلااي  والتحضاار والنمااو االقت ااادي و  المعقولااة المسااتقبلية

 المحركاا  األ ارذ للتنيار فا اساتسدا  األ ا ا  و التنيار فا  و  ،ؤدي دلأ مستويا  متفاوفاة مان فنيار المناا الت  فدين عوامم أ رذ، 
 2050لتحقيااق  ؤيااة عااا   افيةالمعقولااة مجاااال لو ااع فاادادير سياساا الت ااو ا  المسااتقبليةالتنااوع البيولااوج . ويااوفر هااذا النطاااا ماان 

 أهداد عالمية أ رذ؛و 

                                                                                                                                                                                                   

 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29). 
44 015). Shortfalls and Solutions Butchart SHM, Clarke M, Smith RJ, Sykes RE, Scharlemann JPW, Harfoot M, et al. (2

for Meeting National and Global Conservation Area Targets. Conserv Lett. 8: 329–337. Pouzols FM, Toivonen T, Di 
Minin E, Kukkala AS, Kullberg P, Kuusterä J, et al. (2014). Global protected area expansion is compromised by 
projected land-use and parochialism. Nature 516: 383–6. Venter O, Fuller R.A., Segan D.B., Carwardine J., Brooks T., 

Butchart S.H.M., et al. (2014). Targeting Global Protected Area Expansion for Imperiled Biodiversity. PLoS Biol.12. 
 ".ف  سينا يوها  التنوع البيولوج  التفكير"دعادة ( 2010  ةتقيي  البيئالمعنية دندية الوكالة الهول  ما ف  ذل  45
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فحقياق أهاداد اجتماعياة واقت اادية أوساع و  2050ف   ؤية عاا   الت  فنعكسأهداد التنوع البيولوج   دلوغيمكن   د(
لتنااوع البيولااوج  فاا  أكباار لزيااادة دنتاجيااة الز اعااة واسااتدامتها، واسااتسدا  ل: رفاادادي فشاامم نطاقااا عاان  ريااق نشاار مجموعااة ماان التاادادير
زؤها والحفاى علاأ التناوع ؛ والحد من فدهو  الن   اإليكولوجية وفجةاإلنتاج المستدام ا الن   اإليكولوجية الز اعية للمساهمة ف  زياد

البيولااوج  وفااوفير  اادما  الاان   اإليكولوجيااة الرجيسااية ماان  اا ل التسطاايط المكااان  االسااتباق  واسااتعادة األ ا اا  المتاادهو ة والتوسااع 
ع النريباة مراقباة األناوا ؛ و د األساما  والماوا د البيولوجياة األ ارذ جلحاد مان اإلفاراط فا  اساتن ل م ااوا االسترافيج  للمناا ق المحمياة؛

 ؛واالسته   المفرط الهد د من ؛ والتسفير من حدة فنير المنا ، والحالنازية
الحتياجااا  وففضااي   البلاادان وأصاااحاب حسااا  اسياسااا " مستلاار ماان اليمكاان و ااع هااذ  التاادادير فااا  "ماازيل  (ه 
را  فا  اإلنتاااج واالساته   ود جااة يانيفيمااا  تعلاق  االتركيز علااأ الت السياساا علاأ ساابيم المثاال، يمكان أن فستلاار هاذ  و  الم الحة.

االعتماااد علااأ التكنولوجيااا  الجد اادة والتجااا ة الدوليااة والتنساايق العااالم  مقاداام التنساايق المحلاا . وهنااا  حاجااة دلااأ مزيااد ماان عمليااا  
 ؛فو ي  السيا ا  وفعزيز العمم لمواصلةمتعددة وبمشا كة قوية من أصحاب الم لحة،  نطاقا ، علأ و ع الرؤذ 
،  ما ف  ذل  فنيارا  فا  السالو  افحولي ار فنيفتطل  ف)نها ، معقولة مستدا المستقبم الالمسا ا  نحو ف  حين أن   و(
وفيساير  العوامام الحاافزةمزياد مان الجهاود لفها   ساتكون هناا  حاجاة دلاأالمنتجاين والمساتهلكين والحكوماا  والشاركا . و  ذ علأ مستو 

دلأ عمليا  انتقال يمكن أن فسه  فا  االساتدامة أو  المثيرة ل  طرا ا ماعية والتكنولوجية لتطو ا  االجتأن فؤدي االتنيير. ويمكن 
لحكومااا  والمؤسسااا  الدوليااة دو ا حاسااما فاا  فهيئااة ديئااة فمكينيااة لتعزيااز التنياار اإليجاااد . ويلااز  القيااا   مزيااد ماان فااؤدي او ها. عكساا

هاذا  يساعدا فا  فحقياقأن  2020يولوج  العالم  لما  عد عا  وإ ا  التنوع البالعمم لتحد د السبم والوساجم الت  يمكن دها ل ففاقية 
 التنير؛

 علاأ التناوعفنيار المناا    ثاا لضامان  فا   هنا  حاجة دلأ نهل متماس   شأن التنوع البيولوج  وفنيار المناا   ز(
 ال فاؤثرتكير مع فنير المنا  والتسفيار مان  ثاا  ، وأف  ال المساهمةالتنوع البيولوج  والن   اإليكولوجية يكون دوسع ، وأن البيولوج 

 ؛علأ التنوع البيولوج  من   ل فنيير استسدا  األ ا   فأثيرا سلبيافدادير التسفير من  ثا  فنير المنا  
 نحاوومان شاأن التقاد   واألهداد الدولياة األ ارذ. 2030مع  طة التنمية المستدامة لعا   2050 ؤية عا   فتسق   (

فقدان التنوع البيولوج  وأن  دع  أيضا أهداد التناوع محركا  أن يساعد علأ معالجة العد د من  2030لتنمية المستدامة لعا   طة ا
أن فحقيااق جميااع األهااداد  اارو ي وأن  للسطااة يعناا موافيااة. والطااا ع غياار القاداام للتجزجااة  فمكينيااةالبيولااوج  ماان  اا ل فهيئااة ديئااة 

 ؛ برز الحاجة دلأ افساا السياسا  المسا ا  نحو فحقيقها، مماعلأ ا تيا   اهنا  أيضا قيود
و اع وفنفياذ د اا  التناوع البيولاوج  العاالم  لماا  عاد عاا  عملياة  د شادقد فكون السينا يوها  والنماذج مفيدة ف    ط(

التنااوع البيولااوج   مااا فاا    سااينا يوها  2020-2011رشااد فاا  و ااع السطااة االسااترافيجية الحاليااة للتنااوع البيولااوج  است  فقااد  .2020
التا  ساينا يوها ، أن فساتسد  ال. وهناا  أيضاا دمكانياة التوقعا  العالمية للتنوع البيولوج الثال  من  إلصدا الت  و عت ل فل ذل  

 و عت علأ مستويا  مناسبة، إل شاد عملية صنع السياسا  وفنفيذها علأ المستويا  الو نية.
 مقترحةال ةالتوصي -سابعا

 رغ  الهيئة الفرعية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجية ف  اعتماد فوصية علأ غرا  ما  ل :قد ف -56
 ،الهيئة الفرعية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةدن 

للتنااوع  2050المااذكرة التاا  أعاادفها األمينااة التنفيذيااة  شااأن سااينا يوها   ؤيااة  فاا  الااوا دة المعلومااا   حاايط علماااف -1
فا  اجتماعاه  هاذ  المعلوماا  ماؤفمر األ اراد اأن يساتسد   وصا فو ، منهاا 56وال سايما االساتنتاجا  الاوا دة فا  الفقارة  46،يولوج الب

 انساجا هال العايش فا  "ن  و ،"للتنوع البيولوج  2050المناقشا   شأن "التوجها  االسترافيجية  ويلة األجم لرؤية  إل شاد الرا ع عشر
 مع الطبيعة"؛
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فاا  اعتبا هااا لاادذ دعااداد مقترحااا  فاا  اجتماعهااا الثااان  هااذ  المعلومااا  الهيئااة الفرعيااة للتنفيااذ  فضااعأن  اا وصاا ف -2
 ؛2020لعملية و ع د ا  عالم  للتنوع البيولوج  لما  عد عا  

  العمام الجاا ي الاذي يقاو   اه فرياق السبارا  المعنا   النمااذج والساينا يوها  التاا ع للمنبار الحكاوم  الادول  ح ر ف -3
ن سااينا يوها  التنااوع البيولااوج  للعلااو  والسياسااا  فاا  مجااال التنااوع البيولااوج  و اادما  الاان   اإليكولوجيااة لو ااع مجموعااة جد اادة ماا

عاالم  لماا اللتناوع البيولاوج  للعملياة و اع د اا   امن  ا ل عملياة يحركهاا أصاحاب الم الحة، مشايرة دلاأ أهميتها ا متعددة النطاق
راد والحكوماااا  األ ااارذ والشاااعوب األصااالية والمجتمعاااا  المحلياااة وجمياااع أصاااحاب الم ااالحة علاااأ األ ااا وفشاااجع، 2020 عاااد عاااا  

 المشا كة ف  هذ  العملية؛

، 2020عند دعداد مقترحا  لعملية و ع د ا  عالم  للتنوع البيولوج  لما  عد عا   ،ةالتنفيذي ةدلأ األمين طل ف -4
المنباار الحكااوم  الاادول  للعلااو  فاا  د ااا   الجااا ي  العمااممااع مراعاااة ماام السااادق و اسااتنادا دلااأ العضااع أحكامااا للعماام التحليلاا ، فأن 

 ، الت  فتناول  من أمو  أ رذ القضايا التالية:والسياسا  ف  مجال التنوع البيولوج  و دما  الن   اإليكولوجية
فاا  فااوفير  203047مة لعااا  الااروا ط دااين التنااوع البيولااوج  وأهااداد االسااتدامة األ اارذ ودو   طااة التنميااة المسااتدا  أ(
 ؛ديئة فمكينية
 48؛2020-2011يجية للتنوع البيولوج  الد وس المستفادة من فنفيذ االففاقية والسطة االستراف  ب(
 ؛نحو أهداد أيش  للتنوع البيولوج األسباب المحتملة لتفاو  مستويا  التقد    ج(
ل  المطلااوب لتحقيااق يياار التحااو يالتن ففيااد  االففاقيااة أن الطاارا الممكنااة التاا  يمكاان دهااا لإلجاارا ا  المتسااذة  موجاا  د(
 .2030أيضا ف  فنفيذ  طة التنمية المستدامة لعا   بالتال  المساهمةللتنوع البيولوج ، و  2050 ؤية عا  

 

__________ 
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