
 CL 164/INF/4-WA3 

ND212/A 

 على الويب: 3امللحق 
 

 املنظمة األعمال التحضريية ملشاركة ،"للطبيعة رائعة سنة" بصفتها 2020 سنة
 املتحدة  لألمم العام األمني إليه دعا الذي 2020 لعام البيولوجي التنوع بشأن القمة مؤمتر يف

 (2020 أيلول/سبتمرب 23-22 نيويورك،)
 
  االت  ق إىل هتدف ع ملي  مؤمترات عد   خّلل  ت ،"للطبيع   ائع  سااااااا  "بصااااااا      2020 سااااااا   إىل اإلشااااااا    متت -1

 العقاااد الل  العااا ملي  ااا  يامل هنيااا  االوال خ يف من وتري   البيولوجي ال  وع حلمااا  ااا  ومعّجلااا  معّزز  إجراءاتاختااا    على
 ، مب  يف  لك:الق دم

 
   ابلغ ابت؛ املعين امل حد  األمم مل  دى عشر  اخل مس  الدو 
 الطبيع ؛ حل ظ الدويل لالحت د الع ملي واملؤمتر 

  البيولوجي؛ ال  وع بشأن امل حد  األمم قم مؤمتر و 
 البيولوجي؛ ال  وع ات  قي  يف ملؤمتر األطراف عشر واالج م ع اخل مس  
 امل  خ تغري بشأن اإلط     امل حد  األمم ات  قي  يف لألطراف والعشرون الس دس واملؤمتر. 

 
بسااااااااب  ت شااااااااي  ال ع لي ت هذه ل عقد مجيعأتجّ البيولوجي،  ال  وع بشااااااااأن امل حد  األمم مؤمتر قم  ابساااااااا    ءو  -2

امل م ل  يف و  املرتابط  الع ملي  ل حدايتا جراء من ح ل  طوا ئ كوك ال مير به م أ رى أبرزت مر  اليت  19-ج ئح  كوفيد
 وتدهو ه البيولوجي ال  وع تدمري أبنل ذكران هذه اجل ئح  ج ءت  قدو . الصاااااااااح  وأزم  امل  خ وتغري البيولوجي ال  وع فقدان
 علىأ ضااا    الضاااوء طسااالّ وت. البشااار إىل احليوان منوان ق هل   األمراض ان شااا    طر  دوزاي احلي   شااابك و ض قإىل ت  ؤداين

 كمج مع  يلحتوّ  تغيريإلحداث  فر د  فرصاااا  يح تج ئح  لل االساااا ج ابت أند على تشاااادّ و  فعال   املوجود  احللول منك ري ال
 .مجع ء البشر   مس قبل يف اس  م   هو كوكب  سالم   و  البيولوجي ال  وع يف  الس  م  ف. ع ملي

 
 ال قدم  كن مل ،2020-2011 البيولوجي لل رت  لل  وع امل حد  األمم وإ  نقرتب من إساااااااادال الساااااااا    على عقد -3

  1.، ابملساااااااااااااا وى الك يفاملساااااااااااااا دام  ال  مي  أهدافالوا د  يف في   تلك  مب  الع ملي ، البيولوجي احملرز يف بلوغ غ ايت ال  وع
ّجل من مل احمللي  األم ل  من العد دمث   حني  يف  اليت كولوجي  اإل ال ظم و دم ت البيولوجي ال  وع  رتاجع جن ح،  ساااااااااااااا 
ساك ن التط ل  لك من آاث  م زا د  لّ ف م  ي   مع ، البشار  ات  خ يفال ظري  م قطع  مبعدالتعلى الصاعيد الع ملي  قدم   
 2. وككالو 

                                                           
 ؛ابل سب  إىل أهداف أ رىابل  وع البيولوجي، ووك ل  مس مه   ات الصل   ظم  وك ل  األمم امل حد  الراعي  للعد د من أهداف ال  مي  املس دام  تع رب امل  1

 ،1-1-15، 1-ج-14، 1-ب-14، 1-7-14، 1-6-14، 1-4-14، 1-3-12، 2-4-6، 1-4-6، 2-5-2، 1-5-2، 1-4-2األهداف 
 goals/indicators/ar-development-http://www.fao.org/sustainable/. انظر: 15-6-1، 15-4-2، 15-3-1، 15-2-1

هيئ  املوا د الو اثي  تقييم ت . D. Pilling (eds.)و J. Bélanger ، ح ل  ال  وع البيولوجي لألغذ   والز اع  يف الع مل. 2019م ظم  األغذ   والز اع .   2
. تقييم ت هيئ  املوا د الو اثي  لألغذ   والز اع ؛ ح ل  املوا د الو اثي  امل ئي  لألغذ   والز اع  يف الع مل. 2019ألغذ   والز اع ؛ م ظم  األغذ   والز اع . ل

غ ابت الال  . ح2020؛ م ظم  األغذ   والز اع . اس دام  العمل -ربي  األحي ء امل ئي  يف الع مل ح ل  مص  د األمس ك وت. 2020م ظم  األغذ   والز اع . 
 الدويل احلكومي امل رب؛ 2020املوا د احلرجي  لع م الع ملي حل ل   قييم ال. 2020؛ م ظم  األغذ   والز اع . سك نالغ ابت وال  وع البيولوجي وال - الع مليف 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ar/
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 لل  وع ع مليا   إط   ا البيولوجي ال  وع ات ا قيا  يف ملؤمتر األطراف عشاااااااااااااار االج ما ع اخل مس  ع ماد أن امل وقع ومن -4

  ضي به إىل  مس   على الع ملي اجمل مع و ضع 2030 لع م املس دام  ال  مي   ط  يف  س م 2020 بعد ع م مل  البيولوجي
 وت  يذه اإلط  ، هذا  ضااااااااع أن جي و ". الطبيع  مع انسااااااااج م يف العيش" البيولوجي، ل  وع ظ احل 2050 ع م  ؤ   حتقيق

 عشار وسايعقد االج م ع اخل مس. املسا دام  ال  مي  أهداف ل حقيق 2030 ع م حبلول ال ع يفمسا    على الطبيع  ال ع ل،
 ع م يف الصااني، كومني غ،  يف 2020 األولتشاار ن /أك وبر يفن  عقد يف األصاال أ املقر  من ك نملؤمتر األطراف اآلن، الذي  

الع ملي  ط  املعين ابإل العضااااااو  ابب  امل  وحلل ر ق الع مل  ال  ين االج م ع ساااااا ضاااااا ف   ل خر الاب  ظم املشااااااعر وت. 2021
 .الالحق  ال حضري   االج م ع تالك ري من  أتجيلتعني و . 2020 شب ط/فربا ر يف 2020 ع م بعد مل  البيولوجي ل  وعل

 
إسااااا  م ت  وقدمت 2020 ع م بعد مل  البيولوجي لل  وع ع ملي م ني إط   وضاااااع عملي  يف دعم وتسااااا مر امل ظم  -5

 ابإلط   املعين ابب العضااو   امل  وح الع مل في   ال ر ق مب  واملواضاايعي ، والقط عي  واإلقليمي  الع ملي  املشاا و ات من يف عدد
 ال  وع ات  قي   ط  اتإ على  دود ا امل ظم  قدمت  لك، إىل وابإلضاااااااااااااا ف . 2020 ع م بعد مل  البيولوجي لل  وع الع ملي

 ال ر ق  الل أ ضااااااااااااااااا  من امل ظماااا  سااااااااااااااااا همتو . 108-2019و 075-2019و 008-2019و 063-2018 البيولوجي
 يف ابع ب  ه  عضاااااااو ا ،وتسااااااا هم 3.البيولوجي ال  وع البيولوجي ال  بع الت  قي  ال  وع ب عميم املعين الرمسي غري االسااااااا شااااااا  ي

 2020.4 بعد ع م مل  البيولوجي الع ملي لل  وع اإلط   غ ايت ومؤشرات وضع يف البيولوجي، ال  وع مؤشرات شراك 
 
 الذي املسااا قبل" اليت سااا عقد حتت شاااع   امل حد  لألمم الع م  للجمعي  والسااابعني اخل مسااا  الدو   ه مش وعلى -6

 امل حد  األمم مؤمتر قم  ساايعقد ،"ب عدد   األطراف اجلم عي ال زام   أتكيد إع د : ن شااده  اليت امل حد  األمم إليه، نصاابو
من " املسااا دام  حتقيق ال  مي  أجل من البيولوجي حل ظ ال  وع اخت   إجراءات ع جل "حتت شاااع    البيولوجي ال  وع بشاااأن

 يسااّلط املؤمتر الضااوء علىوساا 5.واحلكوم ت الدول  ؤساا ء مساا وى على 2020 سااب مرب/أ لول يف الع م  اجلمعي  قبل  ئيس
 اآل ر ن والق د  واحلكوم ت الدول لرؤساااااااا ء فرصاااااااا  وسااااااااي يح. البيولوجي ال  وع بشااااااااأن إجراءات اخت  إىل   حامللّ  ج  احل
 و فع ال غيري، أساااااب ب ومع جل  ،يف املسااااا قبل الطبيع  مع العالق   صاااااو لو  البيولوجي، ال  وعيف جم ل  العمل جت  بظ    إل

 ال  وع كون  أن وضااااااااااااااماا ن ،هت  يااذعملياا  و  2020 عاا م بعااد ملاا  البيولوجي ل  وعالعاا ملي ل طاا  إلل الطموحاا تمساااااااااااااا وى 
 .امل  خ تغري ومك فح  املس دام  ال  مي  صميم يف ال  س جلميع  قدم   اليت واملس مه ت البيولوجي

 
 امل حاااد  لألمم العااا مااا  اجلمعيااا  قرا  وت ظيماااه يف وشااااااااااااااكلاااه، عقاااده، وطرائق القمااا ، مؤمتر نطااا ق حتاااد اااد ومت -7

A/RES/74/269 .البيولوجي ال  وع الصاااااااااالت الق ئم  بني على الضاااااااااوء الع م  واجللسااااااااا  االف   حي اجلزء وسااااااااايساااااااااّلط 
 البيولوجي ال  وع ال صااااااادي ل قدان" بع وان اث  ن من حوا ات الق د ، األول حوا ان وسااااااايعقد. واالق صااااااا دات واجمل مع ت

                                                           
 اإل كولوجي  ال ظم و دم ت البيولوجي ال  وع عن الع ملي ال قييم تقر ر. 2019. اإل كولوجي  ال ظم و دم ت البيولوجي ال  وع جم ل يف والسي س ت للعلوم

  S. Díazو J. Setteleو E. S. Brondizio. اإل كولوجي  ال ظم و دم ت البيولوجي ال  وع جم ل يف والسي س ت للعلوم الدويل احلكومي امل رب عن الص د 
 ن(.و )احملر   H. T. Ngoو
3  en.pdf-mainstreaming-045-2019-bd.int/doc/notifications/2019/ntfhttps://www.c. 
4  review-for-available-indicators-global-of-https://www.bipindicators.net/list. 
وقرا ي اجلمعي  الع م  لألمم امل حد   14/34سيعقد مؤمتر القم  بشأن ال  وع البيولوجي اس ج ب  ملقر  مؤمتر األطراف يف ات  قي  ال  وع البيولوجي   5

 اللذ ن حددا نط ق مؤمتر القم ، وطرائق عقده، وشكله، وت ظيمه. 74/269و 73/234

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-045-mainstreaming-en.pdf
https://www.bipindicators.net/list-of-global-indicators-available-for-review
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 واالب ك  ، وال ك ولوجي  العلم تساااااااااخري"بع وان  وال  ين" املسااااااااا دام  حتقيق ال  مي  أجل من البيولوجي مراع   ال  وع وتعميم
 لرئيس جيوزو  ".البيولوجي ظ ال  وعمن أجل ح  والشاااااااراك ت وال مو ل، امل  فع، وتق سااااااام وفرص الوصاااااااول القد ات، وب  ء

املع ي  أو مم لني  فيعي املساا وى هل  فضااال  امل حد  األمم كي انت  و ؤساا ء حملي  وحكوم ت برمل نيني دعوأن   الع م  اجلمعي 
 اخل ص، والقط ع املدين واجمل مع البيولوجي ابل  وع امل علق  واالت  قي ت   و ات  قي ت وأم انت دولي  حكومي  م ظم تعن 

ي حوا  لق ء كلم ت يف إل احمللي  واجمل مع ت األصااااالي  والشاااااعوب والشاااااب ب األك دميي  واألوسااااا ط مل يلالقط ع ا  لك يف مب 
 .اجلغرايف وال م يل ال  مي  ومس وى اجل سني بني ال وازن مراع   مع الق د ،

 
 عشااااااار اخل مس انعق د االج م ع قبل القم  مؤمتر م  قشااااااا ت  عكس وق ئعي   موجز ا الع م  اجلمعي   ئيس دعّ  وسااااااايا   -8

 البيولوجي. ال  وع ات  قي  يف األطراف ملؤمتر
 
 إط   دعم إىل احل ج  على الضااااوء ل سااااليط مؤمتر القم  يف للمشاااا  ك  مدعو  امل حد  األمم م ظوم  وك الت وإن -9

 لألمم ال اا بع البيئاا  إدا   فر ق  الل من  لااك يف مباا  املباا د ات، يف وال ظر ،2020 بعااد عاا م ملاا  البيولوجي لل  وع عاا ملي
 وال حدايت الصااااال   ات اجليد  املم  سااااا ت ب ب دل   علق م  يف سااااايم  ال ،أعم له ال حضاااااري  و  القم مؤمتر  لدعم ،امل حد 

 .خلص املس  والد وس
 
 إس  م ت هلذا ال ر ق االس ش     وتقدم يف العملي  امل حد  لألمم ال  بع البيئ  إدا   فر ق يف وتع رب امل ظم  عضو ا -10

حيمل   البيئ إدا   ل ر ق    مي تقر ر إعداد  لك يف مب  2020،6 بعد ع م مل  الع ملي البيولوجي الع ملي لل  وع اإلط   بشااأن
   شاااار  الل االج م ع، "البيولوجي ال  وع ملواج   حتدي امل حد  لألمم م م سااااك  اساااا ج ب  إعداد" ع وان بشااااكل مؤقت

 البيولوجي. ال  وع ات  قي  يف األطراف ملؤمتر عشر اخل مس
 
 ب  ء   أنشئت ملؤمتر القم ، األعم ل ال حضري   لدعم الوك الت بني مشرتك  عمل فرق  يف عضو ا كم  تع رب امل ظم  -11

 فرق وىل  وت .للبيئ  امل حد  األمم وبرانمج البيولوجي ال  وع ات  قي  أم ن   قي دهت  يف وتشرتك الع م  اجلمعي   ئيس طل  على
 مذكر  يفاملع ي   الكي انت ميعجل ال  ي اإلسااا  م ت و  امل  ساااب  اخلرب  دمج لضااام ن الع م  اجلمعي   ئيس مك  دعم  العمل

 الرساااا ئل مسااااود  م ل أ رى،إساااا  م ت جوهر    إعداد يف واملساااا عد  القم  مؤمتر مداوالتد هب  يف  ساااارتشاااالال م  هيمي 
 .القم مؤمتر  برانمجسود  وم الرئيسي 

                                                           
6  -process-consultative-emg-the-for-mg.org/eventshttps://uneissues/biodiversity/;  -work/emerging-https://unemg.org/our 

framework-biodiversity-global-2020-post-the-on. 

https://unemg.org/events-for-the-emg-consultative-process-on-the-post-2020-global-biodiversity-framework/
https://unemg.org/events-for-the-emg-consultative-process-on-the-post-2020-global-biodiversity-framework/

