
  ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
  ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ

ال�ادر ع� ال����  �� اإل���ل�ج�ة                    ُ ال���ل�جي وخ�مات ال�  
  1ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛

االح��ار العال�ي ) أ( :ف��� ال���مي ال�ولي ال�ع�ي ب�غ�� ال��اخ ��أن
 1.5 ��ق�ارآثار االح��ار العال�ي تق��� خاص لله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن 

، في ن�عاثات غازات ال�ف��ةعال��ة الم�ارات ما ی��ل بها م� 
 SR1.5(،2( تغ�� ال��اخ، وال����ة ال����امة، وال�ه�د ال���ولة للق�اء على الفق�

تغ�� ال��اخ، وال����، وت�ه�ر األراضي، واإلدارة 
ال�ق��� ) ج(و 3،)SRCCL( �� اإل���ل�ج�ة األرض�ة

  4؛ (SROCC)ال���� والغالف ال�ل��� في م�اخ م�غ��
ة ال��ی�ة ��أن ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ وآثاره على 

                                                      ُ    ال�ي ت���� ض�انات لل���ع ال���ل�جي تع� م��نا أساس�ا لل� هج 
  آثاره وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛

 ،ة��ع�ل�ان ال����اق م��� ��أن ال���ع ال���ل�جي، ال��ف� عل�ه في اج��اع وزراء ال���ة ل����عة ال
و��ان االج��اع ال�زار� ل����عة الع���� ال�ع�ي ب���الت ال�اقة وال���ة العال��ة م� 

��أن اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة م�  ةف����األع�ل 

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_EN_Biodiversity_Charter.pdf-https://www.ecologique  
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                       وال�ق��ة وال����ل�ج�ة                                اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
           والع��ون     ل�            االج��اع ال�ا

      2019             ت���� ال�اني  /      ن�ف���    29-  25                 م�ن���ال، ���ا،
                م� ج�ول األع�ال

ت�ص�ة مع���ة م� اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ

  ل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةلإن اله��ة الف���ة 
                    ُ ال���ل�جي وخ�مات ال�  ل���ع ��أن ا�ح� ب�ق��� ال�ق��� العال�ي ت -

ال���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة؛ للعل�م وال��اسات في م�الال���مي ال�ولي 
ف��� ال���مي ال�ولي ال�ع�ي ب�غ�� ال��اخ ��أنل�ال�قار�� ال�اصة ل �ح� أ��ات -
تق��� خاص لله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن . درجة م���ة 
ما ی��ل بها م� ة، و �حلة ال��ا���ال ال�ي ت���ف�ق ال�����ات درجة م���ة 

تغ�� ال��اخ، وال����ة ال����امة، وال�ه�د ال���ولة للق�اء على الفق� ل�ه�ی�س�اق تع��� االس��ا�ة العال��ة 
تغ�� ال��اخ، وال����، وت�ه�ر األراضي، واإلدارة ال�ق��� ال�اص لله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن 

�� اإل���ل�ج�ة األرض�ةال����امة لألراضي، واألم� الغ�ائي، وت�فقات غازات ال�ف��ة في ال�
ال���� والغالف ال�ل��� في م�اخ م�غ�� ال�اص لله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن

ة ال��ی�ة ��أن ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ وآثاره على �ق���اس�ع�اض ال�عل�مات العل��ة وال ك�ل� �ح�ت -
  5؛ةال��ف��� ةاالتفا��ة ال�ق�مة في م���ة األم��

                                                      ُ    ال�ي ت���� ض�انات لل���ع ال���ل�جي تع� م��نا أساس�ا لل� هج ن ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة أت��� إلى  -
آثاره وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛ح�ة القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة لل���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م� 

����اق م��� ��أن ال���ع ال���ل�جي، ال��ف� عل�ه في اج��اع وزراء ال���ة ل����عة ال ت�ح� -
و��ان االج��اع ال�زار� ل����عة الع���� ال�ع�ي ب���الت ال�اقة وال���ة العال��ة م�  2019،6 أ�ار/ف�ن�ا في مای�

ع�ل الوخ�ة  2019،7 ح���ان/ن�هفي ی� في ال�ا�ان أجل ال��� ال����ام، ال�ع��� 
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                              اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة
            االج��اع ال�ا

               م�ن���ال، ���ا،
              م� ج�ول األع�ال   4      ال��� 

  

إن اله��ة الف���ة 
1-

ال���مي ال�ولي 
2-

 ��1.5ق�ار 
درجة م���ة 

س�اق تع��� االس��ا�ة العال��ة 
ال�ق��� ال�اص لله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن  )ب(

ال����امة لألراضي، واألم� الغ�ائي، وت�فقات غازات ال�ف��ة في ال�
ال�اص لله��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن

3-
االتفا��ة ال�ق�مة في م���ة األم��ع�ل 

4-
القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة لل���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م� 

5-
ف�ن�ا في مای�في ال��عق� 

أجل ال��� ال����ام، ال�ع��� 

                  
1 assessment
2 https://www.ipcc.ch/sr15/
3 https://www.ipcc.ch/report/srccl/
4 https://www.ipcc.ch/srocc/home/
5 CBD/SBSTTA/23/3
6 solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_EN_Biodiversity_Charter.pdf
7 https://www.env.go.jp/press/files/en/803.pdf
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ال�ل�ل القائ�ة على ال���عة ال�ي ��ع �� �الو  2018،8ت���� ال�اني /أجل تع��� الق�رة على ال���د، ال�ع���ة في ن�ف���

  هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي؛   ُ ال�  و  ت���� ض�انات لل���ع ال���ل�جي
ال���ع ال���ل�جي  للعل�م وال��اسات في م�ال�األن��ة ال�����ة ال�ار�ة ب�� ال���� ال���مي ال�ولي  �ـقت -6

  وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة والف��� ال���مي ال�ولي ال�ع�ي ب�غ�� ال��اخ ��أن ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ؛
ج��ع ال�����ات وع�� ج��ع الق�اعات  ال�اجة إلى ات�اذ إج�اءات عاجلة ��أن ال��اخ على ت��د على -7

  م��امل؛ ��لال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ � فق�ان وال�اجة إلى معال�ة
، و��ل� 2020الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  �ع�ت -8

ب�� ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ وال���� وت�ه�ر  ت وال�وا��ال�الحلقات الع�ل ال��اض���ة ال��ت��ة �ه، إلى ال��� في 
هج القائ�ة على ال���                     ُ ، ال س��ا اس���ام ال�  2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام لعال�ي ل�ار ااإل إع�اداألراضي ع�� 

ة اإل���ل�ج�ة لل���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م�  س�فادة م� ال�عل�مات ال�اردة آثاره وال�� م� م�ا�� ال��ارث، مع اال ّ   ح� 
العل��ة وال�ق��ة  اآلراء ال�ي ن�ق�� خالل االج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل���رةم��لف و  5ةال��ف��� ةفي م���ة األم��

 ؛اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جيدع� دمج ه�ه الق�ا�ا في  م�اد ال��ادر ال�اع�ة، به�فوال����ل�ج�ة ف�ال ع� 

 2020الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام أ��ا  �ع�ت -9
ال��ارد، إلى ال��� في الف�ص ال��احة م� م�ادر ت���ل ال��اخ  ح�����ص ل��ف��، في س�اق م�اوالته�ا �لواله��ة الف���ة 

ة القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة لل���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م�  هج   ُ ال�  ات�اع ال�ال�ة وال��ی�ة وال�����ة م� أجل  آثاره  ّ   ح� 
 وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛

ات ��أن ت��ی� االس��ات���ات وخ�� اإلرشادل��ف��، ع�� ال��� في ال�اجة إلى لاله��ة الف���ة  �ع�ت -10
ال���ع ال���ل�جي وتغ��  ت�ف�� س�اسات ة ب��م���روا��  وج�دال�اجة إلى  ل���ع ال���ل�جي واإل�الغ، إلى م�اعاةلالع�ل ال����ة 

 ؛ة  ُ                               ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج� ��ال��اخ، ال س��ا ���ا �

س��ا إلى  أن ت�ع� إلى تق��� تقار�� م����ة م� األ��اف وال�هات األخ��، ةال��ف��� ةإلى األم�� �ل�ت -11
ال��علقة �ال�الت  2020ل���ل على آراء ��أن األه�اف وال��ش�ات ال����لة لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ا

الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة وال�وا�� ب�� ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ، وت���ع اآلراء ال�ق�مة و�تاح�ها ل�ي ی��� ف�ها 
ة �ق��ل���رة العل��ة واللاج��اعاته القادمة واله��ة الف���ة خالل  2020ل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام ال�ع�ي �اإل�ار العال�ي ل
 ال�ا�ع والع����؛ اوال����ل�ج�ة في اج��اعه

  :ما یليعلى غ�ار اج��اعه ال�ام� ع�� �اع��اد مق�ر  فيم�ت�� األ��اف  �صيت -12
 م�ت�� األ��اف،إن 

���� وال���� وت�ه�ر األراضي هي ت���ات ال  ،وتغ�� ال��اخ ،أن فق�ان ال���ع ال���ل�جي�  ّ   ـ�ل � یإذ 
 س��اخ��رة غ�� م���قة ��� معال��ها ���ل م��� وم���� على ت�وم�ت��ة ب�ع�ها ال�ع� و ها ���ا ب��ف�ل ال

 ��2020ل�جي ل�ا �ع� عام ل���ع ال�لعال�ي ل�ار ااإلم��امل م� أجل ت�ق�� أه�اف مع ات�اع أسل�ب  و���رة عاجلة
���ج� اتفا��ة األم� ال����ة  األراضيت�ه�ر ب����� أث� األه�اف ال����ة ال��علقة  ف�ال ع� 9واتفاق �ار��،

��أن اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة م� أجل تع���  ةف����األع�ل الوخ�ة  وأه�اف ال����ة ال����امة ل��اف�ة ال����،
  م�ادرات إقل���ة أخ�� ذات صلة، الق�رة على ال���د، م� ب��

                                                           
8 UNEP/CBD/COP/14/INF/50، ال��ف� ال�اني.  
  .I-54113ال����ل رق� ، م���عة ال�عاه�اتاألم� ال����ة،  9
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إزاء اآلثار ال���ای�ة ل�غ�� ال��اخ ال�ي ت�د� إلى تفاق� فق�ان ال���ع ال���ل�جي و�ذ ��ع� �قل� ع��� 

 تق��� و�ائف وخ�مات ن�� إ���ل�ج�ة �الغة األه��ة،  ُ    وت �عف

درجة  1.5جة ال��ارة على در  في العال��ة ال��ادة���س� ال�ا�ع ال���ود ل�أنه على ال�غ� م�  �ــقـو�ذ ی
درجة م���ة أو أعلى، فإنه ال ��في ل�قف فق�ان  2ة، مقارنة �ارتفاع �ال��ا� ة���ال�ي ت��� ال�����ات الم���ة ف�ق 

 فق�ان ال���ع ال���ل�جي،م� �رجة ����ة  ّ   ��  بس� كان ن�و ال���ع ال���ل�جي، 

ال�ي ت��� ��ة أعلى م� ال�����ات م� درجة 1.5 ع� العال��ة ال��ارة درجةعلى أن ز�ادة م��س�  و�ذ ی���
ة ه� ش�� أساسي ل���� ال���� م� فق�ان ال���ع ال���ل�جي وت�ه�ر األراضي وال����ات وت�ق�� �ال��ا� ة���ال

 ،]ت��ل�ةح�وث تغ���ات وس���ل� [مع ال���عة،  ان��املل��� في  2050 عام رؤ�ة

في ال�ائة م�  37 ن��ة ض�انات ت�ف� ال���عة ال�ي ت����ال�ل�ل القائ�ة على أن � ���� عل�او�ذ 
ة ال����� م�  اإل�قاء على االح��ار ال����ل في ه�ف الل��ق��  2030آثار تغ�� ال��اخ الالزمة ��ل�ل عام  ّ   ح� 

ال�ق��� تق��� ف�ائ� م����ة م���لة لل���ع ال���ل�جي على ال��� ال�ارد في ت�ق�� العال�ي أقل م� درج��� م������، مع 
للعل�م وال��اسات في ل���� ال���مي ال�ولي ال�ادر ع� ا ال��� اإل���ل�ج�ةخ�مات � ال���ع ال���ل�جي و عالعال�ي 

  ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، م�ال ال���ع
� م� ل�م� خالل ای��غي ال����� م� ح�ة تغ�� ال��اخ في ال�قام األول في ح�� على أنه  و�ذ ی���

                        ُ                                                       ، فإن االس���ام ال���� لل� هج القائ�ة على ال��ام اإل���ل�جي لل���� مع تغ�� ال��اخ �عاثات ال����ة ال���أاالن
ة وال����� م�  ��ا في  ا عال��ا،م�ف� عل�ه ة�ع�دأه�اف م�ه ل��ق�� ب� مآثاره وال�� م� م�ا�� ال��ارث أم� ال  ّ   ح� 

  �10ار��،ذل� أه�اف اتفاق 
الغا�ات ال�����ة لالس�عاضة ع� أن ن�� م�ارع ال�اقة ال����ة ال���فة على ن�اق واسع، ���� عل�ا �ذ �و [

ال�ي ت�د� إلى فق�ان ال���ع ال���ل�جي، م�  ق�اعاتواإلعانات ال�ارة على ال�راعة وغ��ها م� ال ،�����ة��ارع الالو 
آثار سل��ة على ال���ع ال���ل�جي على ���� تم� ال����ل أن  ب�� أم�لة أخ�� على ال�فاضالت غ�� ال��غ�ب ف�ها،

ج ح� ةال��لي، و���� أن یعلى ال����� ه�د األم� الغ�ائي وال�ائي و��ل� س�ل ال��� تو���� أن  ّ    ّ  �ج  ال��اعات   
  ]االج��ا��ة،
ال�ل�ل القائ�ة على ال�����ة ال�ي ت���� ض�انات لل���ع ال���ل�جي تع� م��نا أن � أ��ا���� عل�ا  و�ذ

  ُ                                                                                            لل� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ، وال����� م� ح�ة آثاره وال�� م� أساس�ا 
  ،م�ا�� ال��ارث

ال س��ا ال�ور ال�اس� لل���ع ال���ل�جي  ،14/5و 13/4و 10/33و 9/16و 7/15إلى ال�ق�رات  �ذ ����و 
ة وخ�مات ال��ام اإل���ل�جي في ال���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م�  وو�ائف   ،ال��ارثوال�� م� م�ا��  هآثار  ّ   ح� 

ال�ادر  ل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة� اعی�ح� ب�ق��� ال�ق��� العال�ي  -1
  11ال��� اإل���ل�ج�ة؛ال���ع ال���ل�جي وخ�مات  للعل�م وال��اسات في م�الع� ال���� ال���مي ال�ولي 

 :��أن ب�غ�� ال��اخ ال���مي ال�ولي ال�ع�ي للف���ی�ح� أ��ا �ال�قار�� ال�اصة  -2
آثار تق��� خاص لله��ة الف���ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن . درجة م���ة 1.5االح��ار العال�ي ��ق�ار  )أ(

ة وما ی��ل بها �ال��ا� ة���ت��� الال�ي �����ات الدرجة م���ة ف�ق  1.5 ال�ي ت�لغاالح��ار العال�ي 
تغ�� ال��اخ،  ل�ه�ی�ن�عاثات غازات ال�ف��ة، في س�اق تع��� االس��ا�ة العال��ة الم� م�ارات عال��ة 

                                                           
 .I-54113، رق� ال����ل م���عة ال�عاه�اتاألم� ال����ة،  10
11 assessment-https://ipbes.net/global  

https://ipbes.net/global
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ال�ق��� ال�اص لله��ة الف���ة   )بSR1.5(،12 )( وال����ة ال����امة، وال�ه�د ال���ولة للق�اء على الفق�
األراضي، واإلدارة ال����امة لألراضي، واألم�  وت�ه�رتغ�� ال��اخ، وال����، ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن 

ال�ق��� ال�اص لله��ة   )جSRCCL(،13 )( الغ�ائي، وت�فقات غازات ال�ف��ة في ال��� اإل���ل�ج�ة األرض�ة
  14؛)SROCC( ال���� والغالف ال�ل��� في م�اخ م�غ��الف���ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ��أن 

�اس�ع�اض ال�عل�مات العل��ة وال�ق��ة ال��ی�ة ��أن ال���ع ال���ل�جي وتغ��  ل�ی�ح� �� -3
  15ال�ارد في م���ة األم��ة ال��ف���ة؛و على ع�ل االتفا��ة  اال��اخ وآثاره

وأص�اب ال��ل�ة،  ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة و��ع�األ��اف  ��� -4
هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة    ُ ال�  وت�س�ع ن�اق اس���ام إلى تع���  ،��ا في ذل� الق�اعات اإلن�اج�ة

اس�عادة ال��� ح�ا�ة و ال��ارث، ��ا في ذل� م�ا��  وال�� م� هلل���� مع تغ�� ال��اخ وت���� آثار 
ال��� اإل���ل�ج�ة ال�را��ة،  و�دارة ال��� اإل���ل�ج�ة، ��ا في ذل� اإل���ل�ج�ة وال���ة ال����ة ال����امة

ل�عال�ة فق�ان ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ مع تق��� م�ا�ا م�ع�دة، ��ا  ل�آزرل��ق�� ااة إم�اناتها وم�اع
ال����ة ال����امة، ف�ال ع� ق�رتها على ت��� ت�ق�� ة الفق� و و�أفي ذل� ل��ة اإلن�ان وال����� م� 

 ؛ال���ع ال���ل�جي �ال�فاضالت غ�� ال��غ�ب ف�ها ب�� ال����� م� ح�ة آثار تغ�� ال��اخ وحف

ل�ع�ب األصل�ة لفعالة ال�املة و ال��ار�ة الال���مات األخ��، � و��ع�األ��اف  ���ع -5
ال��لي  على ال�����  ال��اخي ت�ف�� الع�لع�� وفقا لل����عات ال����ة،  إلى أن تق�م وال����عات ال��ل�ة،

ال���ع ال���ل�جي واس�عادة ال��� �مج حف� لجه�دها  وت�س�ع ن�اق�ع��� ب ���16ج� اتفاق �ار��،
م�ا��  وال�� م� هلل���� مع تغ�� ال��اخ وت���� آثار  ةهج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�               ُ اإل���ل�ج�ة وال�  

القائ�ة وال��ی�ة ال���دة و���ا ��ا في ذل� ال��اه�ات [ال��ارث في ع�ل�ات ال����� ال����ة وغ��ها، 
، ح�� االق��اء، وفي ال�قار�� ال����ة ال��علقة ب�غ�� ال��اخ، ��ا في وخ�� ال���� ال����ة ]وال���ثة

ال����� ال��اني، ووضع م�ش�ات ل��اس ال��ف�� في �ل س����، و ال�ادرة  ال����ة وال�قار�� ال����راتذل� 
 هج؛                     ُ وفعال�ة ت���� ه�ه ال�  

ل�ة، ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وأص�اب ال�� و��ع�األ��اف  ���ع -6
ال��ار�ة ال�املة والفعالة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال��اء ���ا في ذل� الق�اع ال�اص، 

ل���� مع تغ�� ال��اخ اع�� ت���� وت�ف�� ت�اب��  ، وفقا لل����عات ال����ة،إلى ال��ام ��ا یلي ،وال��اب
، مع م�اعاة ةائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�هج الق                       ُ ال��ارث، ��ا في ذل� ال�  م�ا��  وال�� م� هوت���� آثار 

  :ال��وف ال����ة

                                                           
12 https://www.ipcc.ch/report/srccl/ 
13 https://www.ipcc.ch/srocc/home/  
14 https://www.ipcc.ch/srocc/home/  
15 CBD/SBSTTA/23/3  
 .I-54113رق� ال����ل  م���عة ال�عاه�ات، األم� ال����ة، 16

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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هج الفعالة القائ�ة على ال���                                                        ُ االس�فادة م� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل����� وت�ف�� ال�    )أ(

 اإلرشادات األخ�� األدوات و و��ل�  17تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارثل���� مع لاإل���ل�ج�ة 
  ؛األخ��  ال��ض�عة ���ج� اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي وال���ك ال�ول�ة

وتع��� اآلثار اإل��اب�ة وت���� أو ت��� اآلثار  أوجه تآزر م���لة وتع���ت��ی�   )ب(
ل��� لال س��ا و  ]��ا في ذل� ال��ا�� ال�ات�ة ع� ان�قال ال�اقة ال����دة،[ال���ع ال���ل�جي،  على ال�ل��ة

 ال�ي تع���وال����عات  وال��� اإل���ل�ج�ة األخ�� ال�ي ال ���� االس�غ�اء ع�ها، ال���فة ةاإل���ل�ج�
  ؛على ال���ع ال���ل�جي ���ل م�اش�

 ذات ال�لةوال��س�ات ال�ال�ة وال����ات  األخ��، ال���مات و��ع�األ��اف  ���ع -7
م�  20مع ال�ادة  ی�����ا إلى ال��ام ��ا یلي، وأص�اب ال��ل�ة، ��ا في ذل� الق�اع ال�اص، 

 :االتفا��ة

  ُ                لل� هج القائ�ة على  ]خاصة لأل��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة[، االس���ارات ت�س�ع ن�اق  )أ([
ال��ارث، ��ا في ذل� حف� م�ا��  وال�� م� هال��� اإل���ل�ج�ة لل���� مع تغ�� ال��اخ وت���� آثار 

  ]ال����امة؛ ال���ة ال����ةل��� اإل���ل�ج�ة و ال����ام واس�عادة ا اس���امهل���ع ال���ل�جي و ا
ذات  هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة في ال��اسات وال���ان�ات الق�ا��ة   ُ ال�   إدراج  )ب([

  ]؛ال�لة وفقا لألول��ات ال����ة
وت�ه�ر األراضي  تغ�� ال��اخو ال�آزر ب�� آل�ات ت���ل ال���ع ال���ل�جي  إ��اد أوجه  )ج(

  ؛واالس�فادة م�ها

ال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة وأص�اب  و��ع�األ��اف  ���ع [ -8
لل�� م� ال�عف أمام ال����لة  الف�صإلى ال��� في  ات اإلن�اج�ة وال�ال�ة،ال��ل�ة، ��ا في ذل� الق�اع
، به�ف ال�� م� م�ا�� ةال��� اإل���ل�ج�هج القائ�ة على                ُ خالل اس���ام ال�  تغ�� ال��اخ، ��ا في ذل� م� 

 ]وت���� اإلج�اءات ال���قة ل�ع��� اإلدارة ال����امة لل��ارد؛ ه�ه الق�اعات

�أن االس��ات���ات العال��ة ال�ع���ة ل�عال�ة ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ ��� �ق� [  -9
 ]�ات ال�����ة و�ن �ان� م��ای�ة؛أن ت�اعي ال��وف والق�رات ال����ة، و��ل� م�اد� م� ق��ل ال���ول

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ إلى ال���  ی�ع� -10
                                    ُ                                                           في ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل����� ن هج قائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة لل���� مع تغ�� ال��اخ وال�� 

 18؛�فعال�ة هام� م�ا�� ال��ارث وت�ف��

ع�� دع� األن��ة في إ�ار عق� األم� ال����ة ��ا في ذل� إلى األم��ة ال��ف���ة،  ��ل� -11
ال��� اإل���ل�ج�ة، ت���ع أوجه ال�آزر وال�عاون األوث� ب�� االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف  صالحإل

ل�� م� ل��ا� �     ِ �ار س  و� ،وم���� األم� ال����ة ال�ع�ي �الغا�ات ،واتفا��ات ر�� ،�ال���ع ال���ل�جي ال��علقة

                                                           
، وال��احة على ال��قع 93سل�لة ال����رات ال�ق��ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي رق� وال����رة م�ف�عة ��عل�مات ت���ل�ة في  14/5ال�ع���ة في ال�ق�ر  17

 .en.pdf-93-ts-ttps://www.cbd.int/doc/publications/cbdh :ال�الي
، وال��احة على ال��قع 93سل�لة ال����رات ال�ق��ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي رق� وال����رة م�ف�عة ��عل�مات ت���ل�ة في  14/5ال�ع���ة في ال�ق�ر  18

 .en.pdf-93-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd: ال�الي

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd
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 وال��ةوال�هج االس��ات��ي لإلدارة ال�ول�ة لل��اد ال����ائ�ة،  2030،19-2015 للف��ة ل��ارثام�ا�� 
لل���� هج ال���املة          ُ تع��� ال�  إلى وغ��ها م� ال����ات والع�ل�ات ذات ال�لة  20،ةال��ی� ةال����

 وت�ه�ر األراضي وال����ات؛فق�ان ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ ل

ت��� ازدواج�ة ال�ه�د، مع إلى األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد و  أ��ا ��ل� -12
، وال�ع�ب و�ال�عاون مع ال����ات والع�ل�ات ذات ال�لة، وال س��ا ف��� االت�ال ال����ك التفا��ات ر��

  :��ا یلي، إلى ال��ام وأص�اب ال��ل�ة األصل�ة وال����عات ال��ل�ة
س�ل ووسائل م�اجهة ال����ات، ��ا في ��أن  ، ح�� االق��اء،إرشادات و�ع�اد ت�ف��  )أ([

تق��� ال��ا�� و�دارة ال��ا�� لل��� اإل���ل�ج�ة ال���فة ال��أث�ة ب�غ�� ال��اخ وال��� اإل���ل�ج�ة ذل� 
اش�ة على و�ائف وخ�مات ال��� ال�ي تع��� م�ال��ل�ة وال����عات أث�ه ذات اإلم�انات العال�ة ل����� 

��� ��ه اله��ة الف���ة �، ��ا في ذل� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وتق��� تق��� لةاإل���ل�ج�
  ]عق� ق�ل االج��اع ال�ادس ع�� ل��ت�� األ��اف؛                                                 ُ لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اع �  

                ُ                      ل��ادة ال�عي �ال� هج القائ�ة على ال���  ان ال�ام�ة،، الس��ا لل�ل�ب�اء الق�رات ت����  )ب(
  ؛2020، �ع��� م��ل لإل�ار االس��ات��ي ال���ل األجل ل��اء الق�رات ل�ا �ع� عام اإل���ل�ج�ة وفه�ها

��أن ن��  وفقا لل����عات ال����ة دع� م�ادرات ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  )ج(
�ع �غ�� ال��اخ، مع م�اعاة االس���ام ال�أل�ف ال����ام لل��ل��علقة باال�ص� وال�عل�مات ال������ة 

  ؛ال���ل�جي وال�عارف ال�قل���ة
ال����عات ال��ل�ة وال�ع�ب  م���ت���� أوجه ال�آزر ب�� و  ال����� ال�عاون ر    ّ تق�    -13

األصل�ة في إ�ار اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ والف��� العامل ال�ف��ح الع���ة 
اله��ات ذات ال�لة في اتفا��ة م� واألح�ام ال���لة بها أو م� ��لفه وغ��ها ) �(8ال���� لل�ادة 
  .ال���ع ال���ل�جي

__________  
  

                                                           
 .، ال��ف� ال�اني69/283ق�ار ال����ة العامة  19
 .، ال��ف�71/256ق�ار ال����ة العامة  20


