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                                                     م�ت�� األ��اف في االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
 ال�ا�ع ع��
  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-17ش�م ال��خ، م��، 

  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 

ب�نامج الع�ل ال�اني لل���� ال���مي ال�ولي   14/36ال�ق�ر 
م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

  إن م�ت�� األ��اف،
  ،13/29و 12/25مق�ر�ه إذ ���� إلى 

ال���ای�ة لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال���  �ق� �األه��ةو�ذ 
  اإل���ل�ج�ة للع�ل ���ج� االتفا��ة،

�ال�ق�م ال���ز في ت�ف�� ب�نامج الع�ل األول  مع ال�ق�ی� ی�ح� -
  ؛�� اإل���ل�ج�ةفي م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال�

ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي  ال���مي ل����ل���افقة االج��اع العام  أ��ا ی�ح� -
على إج�اء ال�ق��� ال��اض�عي لالس���ام ال����ام لألن�اع ال���ة وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

وال�ق��� ال��ه�ي ال��عل� �ال�فا��� ال����عة لل��� ال��ع�دة لل���عة وم�افعها؛
وع�اص� ب�نامج الع�ل ال����د  2030على أن اإل�ار االس��ات��ي ح�ى عام  ی�اف� -

ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
، وس��ه� في دع� ت�ف��ه وتق��� ال�ق�م ال���ز،2020ل�ا �ع� عام 

�أن ال���عة ال����دة ل��نامج الع�ل ی��غي أن ت��ح �ال���� م� ت�ادل ال�عل�مات وال���� م� ال�ل�ات م�  و�ق� ،األر�ع لل����
ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي لإل�ار الاالتفا��ة في ض�ء االح��اجات ال����قة م� ال��ل ال�هائي 

ص� ب�نامج الع�ل ال����د لل���� ال���مي ال�ولي وع�ا 2030أن اإل�ار االس��ات��ي ح�ى عام  �الح� -
للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ی��قع

والع�ل�ات األخ�� ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي؛ 2واتفاق �ار�� ��أن تغ�� ال��اخ 1،

                                                           
   .    2015      أیل�ل  /      س�����    25       ال��رخ    1 /  70                         ان�� ق�ار ال����ة العامة 

   .     54113        ، ال�ق�                 م���عة ال�عاه�ات              األم� ال����ة، 

  

  

                                                   م�ت�� األ��اف في االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 16 ال���

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ���� إلى 

و�ذ 
اإل���ل�ج�ة للع�ل ���ج� االتفا��ة،

1-
في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال�

2-
وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

وال�ق��� ال��ه�ي ال��عل� �ال�فا��� ال����عة لل��� ال��ع�دة لل���عة وم�افعها؛ ،الغاز�ة
3-

ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
ل�ا �ع� عام  ال���ل�جي

األر�ع لل����
االتفا��ة في ض�ء االح��اجات ال����قة م� ال��ل ال�هائي 

4-
للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ی��قع

،2030لعام 

                  
                         ان�� ق�ار ال����ة العامة  1
              األم� ال����ة،   2
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ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات  ال���مي ل����ا �ه�د ال�ي ی��لها�الی�ح�  -5

�غ�� ال��اخ، م� أجل وضع وت�ف�� ال�ع�ي بم� أجل م�اصلة تع��� تعاونه مع الف��� ال���مي ال�ولي  ال��� اإل���ل�ج�ة
ال�ي  وال�قار�� ال������ة ال���ار��هات وال�ق���ات ذات ال�لةأن االتفا��ة س���ف�� م� االت�اق ب�� و�الح� ب�نامج ع�له، 

به�ف، م� ب��  أع�ت في س�اق ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ وال�عاون ال�ع�ز ب�� األوسا� العل��ة ذات ال�لة به�ه اله��ات
 ؛اإلن�ان في ج��ع تق���ات ال����ل�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ وآثارها على رفاه اإدماج أم�ر أخ��، ت���� 

ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع  ل����لالتفا��ة م� ال�عاون ال�ع�ز ب�� ا �ال��افع �ق� -6
وأن��ة ال�ق��� األخ�� ذات ال�لة ال�ي ت���ها و�االت األم� ال����ة واالتفاقات ال����ة  ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة

إلى  ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ل����ا و��ع�دة األ��اف، ال��ع�
م�اصلة ال�عاون مع ال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة، ��ا في ذل� تل� ال�����ة في أن��ة ذات صلة ب�ع��� ال���ع ال���ل�جي 

  في ق�اعات اإلن�اج؛
إلى  للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ال���مي ال�ولي ل����ا ی�ع� -7

 ؛2030ح�ى عام  هاالس��ات��ي و��نامج ع�ل هه�ا ال�ق�ر ���ء م� إ�ار ب��ف� الال��� في ال�ل� ال�ارد في 

�مات ال��� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ ل����ای�ع� أ��ا  -8
في ض�ء إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي  2030إلى ال��اح ���خالت إضا��ة في ب�نامج ع�له ح�ى عام  اإل���ل�ج�ة

 ؛2020ل�ا �ع� عام 

ول���� ، ة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةاله��ة الف���ة لل���ر  ، أن تع�، ل���� ف�هااألم��ة ال��ف���ة إلى��ل�  -9
ب�نامج الع�ل ح�ى عام إلدراجه في  لل��� ��ه م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع��، مق��حات ل�ل� آخ� الحقا اف�ه

لل���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة به�ف دع� ت�ف��  2030
 ؛�2020ع� عام  اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا

ج��ع ن�اتج في ، أن تع� ��ائ� لل��� ال��ه�ي 12/25لل�ق�ر  وفقااألم��ة ال��ف���ة،  إلىأ��ا ��ل�  -10
مع األخ� في االع��ار ن�ائج ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، 

به�ف تع���  3،��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةاس�ع�اض ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال
اج��اع �عق� ق�ل  اس���امها في دع� ت�ف�� االتفا��ة، وأن ت�فع تق���ا إلى اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في

 .االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف

  ال��ف�
ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي  ال���مي ل����ا جان��ل� لل��� ��ه م� 

  2030 ح�ى عام هاالس��ات��ي و��نامج ع�ل هفي س�اق إ�ار  وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة
                                                                                                 ی�عى ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخـ�مات الـ��� اإل���ل�ج�ـة إلـى   - 1
   :    2030        ح�ى عام                     ات��ي و��نامج ع�له                                                ال���ان االع��ارات ال�ال�ة ع�� إع�اد إ�اره االس��         األخ� في 
-2011ال ت�ال االح��اجات العل��ة وال�ق��ة ال�ئ���ة م� أجل ت�ف�� ال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي   )أ(

ر 2020 ّ   ، ال�ي اع���ت في ال�ق�  ع��ار ع�� ت���� و�ن�از األن��ة ال�ق�لة ، صال�ة و���غي ل�ل� م�اصلة أخ�ها في اال10/1                     
  ع�� ج��ع و�ائفه األر�ع؛ ل����ل

                                                           
  .      لل����      األول     ع�ل  ال             ت�ف�� ب�نامج      ��أن   IPBES-6/1       ال�ق�ر   3
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ی��غي ال��� في ن�اق وم�ع� ال�ق��� العال�ي ال�ق�ل، ��ا في ذل� االع��ارات ال��علقة �إج�اء تق��� واح�   )ب(
�ع�ا�ة ل��مة اح��اجات ال�ق��� ال����قة ی�مج ال���نات اإلقل���ة والعال��ة، ��ا في ذل� م��ل�ات ال��ارد لل���نات اإلقل���ة، 

�العالقة إلى ال���ع  2030و��ل� خ�ة ال����ة ال����امة لعام  2020ع� اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
ذل� وتق���ات أخ��، ��ا في  وت�ل�التو���غي ال�قل�ل م� درجة ال��اخل مع أن��ة . وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ةال���ل�جي 

  وز�ادة أوجه ال�آزر إلى أق�ى ح�؛ل���ع ال���ل�جي ال��قعات العال��ة لم� ن��ة ال����لة اإلص�ارات القادمة 
 ح�ىاالس��ات��ي وفي ت�ف�� ب�نامج ع�له  ال����� وت���� ال��أة في إ�اره ��اواة ب��للال�اجة إلى م���ر   )ج(

  ؛2030عام 
ال�عاون مع الف��� ال���مي ال�ولي ال�ع�ي ب�غ�� ال��اخ، به�ف تع��� م�اصلة تع��� إلى ه�اك حاجة ق��ة   )د(

، ��ا في ذل� ال��� ال��ا�� ب�� ال���ار��هات وال�ق���ات ذات ال�لة ال�ي ت� إع�ادها في س�اق ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ
  ؛ه�ه اله��اتبال�لة العل��ة ذات  وسا����� م� ال�عاون ب�� األال دع�و  في أن��ة ال�ق��� ال����ك،

ال��ل�ب  ���لين�� ال�غ�� اللع�ل على س��ار��هات ون�اذج ل�ق��� ال��ارات إلى اه�اك حاجة م����ة   )ه(
  ؛ل���ق�ل م���ام

م� شأن ال���ات ال�ي ات��ها ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي   )و(
�� دمج ال��ائف األر�ع لل���� أن ت�اع� على ض�ان أن ن�ات�ه س���ن ذات صلة �الع�ل في وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة ل�ع� 

  إ�ار االتفا��ة؛
  الف��ات في ال�عارف وال��انات ال�ي ت� ت��ی�ها في ب�نامج الع�ل األول؛ س�ی��غي   )ز(
 ،ال�ع�ي �ال��ارد ال�وليف��� ال، و "ال�اح�ة ال��ة"نهج  أه��ة ال��اصل مع ال����ات وال��ادرات، م�ل  )ح(

وش��ة اإلح�اءات في األم� ال����ة،  ،العال�ي لألم� ال����ة واالتفاق ،وال����� االق��اد� العال�ي ال�اح�،وش��ة ال���� 
 ، وال��ادرة العال��ة�ي �ال���ع ال���ل�جيال�عوف��قه العامل  وائ�الف رأس ال�ال ال���عيلإل�الغ ال���امل،  وال��ل� ال�ولي

  ؛وغ��ها، لإل�الغ
مع مالح�ة أن ال���� م� ت��ی� ال��اق وت��ی� أول��ات اح��اجات االتفا��ة س���أ م� إع�اد وت�ف�� و   -2

، ی�عى أ��ا ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع 2020اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام 
  :�2030ل�ج�ة إلى األخ� في ال���ان ال�ل�ات األول�ة ال�ال�ة ل��نامج ع�له ال����د ح�ى عام ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل��

فه� وتق��� ال���دات ال�ل���ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة وال��س��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة لل�غ�� ال���لي،   )أ(
  ؛لل���ع ال���ل�جي 2050عام  و��� ���� ن��ها ل��ق�� رؤ�ة

  نهج م�ع�د ال����ات لفه� ال�فاعالت لل����ات ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة لفق�ان ال���ع ال���ل�جي؛ إع�اد  )ب(
، واألم� الغ�ائي وال�غ��ة ،وال�راعة وال��ة ،واألغ��ة وال��اه ،ب�� ال���ع ال���ل�جي ال���ا��ةال��ائل تق���   )ج(

���ا ی�عل� �اإلن�اج  ب�� ه�ه ال��االت وخ�ارات ال��اسات ذات ال�لة ال�فاضالتمع ال��� في وال��اجة وم�ای� األس�اك، 
، ��ا في ذل� اآلثار ال���ت�ة على ال�اقة وال��اخ، مع م�اعاة دور ال���ع واالس�هالك ال����ام��، وال�ل�ث وال��سع ال���� 

���� الق�ارات ال�ي ت�ع� ال��اسات ال���قة ، به�ف تأه�اف ال����ة ال����امة ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة في معال�ة
  ؛لل���ع ال���ل�جي 2050عام  وال�غ�� ال���لي الالزم ل��ق�� رؤ�ة

لفه� ����ة فعال�ة أدوات ال��اسات ال���لفة وأدوات دع� ال��اسات وال�����، لإج�اء تق���ات م�ه��ة   )د(
  ؛اوتأث��اته، واس���امه ال����ام ل���ع ال���ل�جياوال�االت ال�اج�ة ل�ف�  ُ   � هجالوتق�ی� ��ص�� لو ت�ق�� ال�غ�� ال���لي، 
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وال�قای�� تق��� اآلثار اإل��اب�ة وال�ل��ة ال����لة للق�اعات اإلن�اج�ة و�ج�اء تق��� م�ه�ي لل�عای��   )ه(
ف�ال ع� ال��افع ال���قة م� ال���ع  ةعلى ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج� الق�اعات اإلن�اج�ة�أث��ات ل وال��ش�ات

وتع��� االت�اق في ال�ق��� ال�ل��ة م� ال�� م� ه�ه ال�أث��ات  األع�ال ال��ار�ةل�����  ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة،
 .، مع م�اعاة ال�غ�� ال��اش�ة وغ�� ال��اش�ة على ال���ع ال���ل�جي، ف�ال ع� ال��ا�� ب��هاواإل�الغ

________ 


