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 موجز عن االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 والدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 عن الزراعة واألغذية

 

عشتتتلعيوغ ايتعآع2020-2011مدةعاخلطةعاالستتتياية ةةعاليي  ةةعاوع العاولةاواللعوةييةعع2020انقضتتت عاع   ع -1
وةع العاولةاواللعاوعشتتتتتتتتتتتتتت.يوعاوع نعةعت قعوأ  عموعامعا  عأل عيطةيفعمتف.عاة .اتعاعايي  ةةعاوع ا لعاولةاواللعاعالع    ع

يعضتتت وعع2020،عإ  رًاع  مًة علديًداعوةع العاولةاواللعم عنعدع   ع2020اخل مسع شتتت.عاوكاعأ  عموعام م ع قد عاع   ع
اوستتتتتت.ي ع دعع19-وغ ايتعوةحدعموعفقدا عاوع العاولةاواللقعغريعأل  عييشتتتتتتلعل فحةعأافةدجم ا ةعلديدةعموعاةهداتعوا

عألد ىعإىلعيل  تعاوعقد عاعاجلهادعاو.امةةعإىلعنةارةعهكاعاإل  رعاوع ملقع
ع ربع ققدع دعاةولعاجل ءعوأ  عل أليوقعاعاولةاواللعاوع العايي  ةةعاعأل .اتوع شتت.عاخل مسعااللع  لعستتةقعقدوع -2

عاعاة ضتتتتتتتتت ءعحبضتتتتتتتتتارعفستتتتتتتتتةقعقدعاوث ينعاجل ءعألم ع،2021عاةولعألأعان./يشتتتتتتتتت.يوع15عإىلع11عموعام عدةعاوييةعاعاإلنين 
عموعاةولعة  ءوعاو.فةستتتتةةعاو ع فجع ومشةعق2022عم يا/ألايرع8عإىلعألن.يل/نةستتتت  ع25عموعام عدةعاوييةعاعاوصتتتت ،عأامنة غ،
عاوع العا علتتت راتعم.ا تتت ةعأللتتتلعموعومعكتتت مةتتتةع تتت لةتتتةعإل.اءاتعاختتتت  عإىلعيتتتد اعاوتتتكاعأامنة غععإ ال عا ع تتت دعااللع تتت ل
عع ملاوع  راإلعوع يةكعام يلعاود معوعافريعلديدةعابوع ام تعاوععهدعوإىلعاوع مل،عاال عصتتتتتتتتتتتتتت دع ط   تعمجة عاعاولةاوالل

عإ  رعوض عألللعموعاجل ريةعامي وض تعود معاوسة سلعو خماعأامنة غععإ ال عويض وعق2020وةع العاولةاواللعم عنعدع   ع
ععااللع  لقعموعاوث ينعاجل ءعاعا ع  د عجي.اعوكلع2020ع   عنعدعم عاولةاواللعوةع العفع  لع  مل

خاللعاجل ءعاوثت ينعع2020االييت  ع ة عاإل ت رعاوعت ملعوةع العاولةاواللعمت عنعتدع ت  عأل عجي.اعونة  ت عموعامعا  ع -3
وجم ا ةعموععاعايي  ةةعاوع العاولةاواللعاة .اتموعااللع  لعاخل مسع شتتتتت.عمتف.عاة .ات،عفن عام   شتتتتت تعل ريةعن ع

او.امةةعإىلععاة   لعاوعحضتتتترييةوةعقد عاعع)جم ا ةعاوع ل(عاوع لعاميعاحةعاوعضتتتتايةعةألصتتتتح صعامصتتتتةحةعاعستتتتة  عجم ا 
مشتت رأعه ع ة ع اعع)ام ة ة(عويااصتتلعم ة ةعاةغكيةعواو را ةع1ق2020ع العاولةاواللعم عنعدع   عوضتت عاإل  رعاوع ملعوة

ع3صعإىلعألغستتتتتتتتتتتتتتطس/آع23ف  لعاعجم ا ةعاوع لقعودارتعم   شتتتتتتتتتتتتتت تعااللع  لعاوث واعذ ا ةعاوع لعاوكاع قدعموع
ع2ق2020،عحالعامسادةعصي.عاحملدَّثةعوإل  رعاوع ملعوةع العاولةاواللعم عنعدع   ع2021سلع رب/أليةالع

عاإل  رعاعواو را ةعاةغكيةعدورعحالع  ملعحاارعي ةةمعاعاولةاواللعاوع العايي  ةةعألم نةعم عام ة ةعوشتتتتتتتتتتتت رأ  -4
ع وعاوصتتتتتتتتتتتت درعامشتتتتتتتتتتتتي عاوعق.ي.عأليةحعو دعق2021عياوةا/فازع7وع6عياملع قدع2020ع   عنعدعم عاولةاواللعوةع العاوع مل

ع3اوث واقعالع   ه عاعاوعضايةعاميعاحةعاوع لعجم ا ةعفة عي ة.عوكلعاحلاارعنع فجعيع.ضعاوكاعامش رأ عاو.فةس 

                                                      
عhttps://www.cbd.int/conferences/post2020عع1
 CBD/WG2020/3/3/ADD2؛عوCBD/WG2020/3/3/ADD1؛عوCBD/WG2020/3/3اوااثفيفععع2
قعCBD OEWG 3،عاواثةقةع2020 عنعدع   عاوعق.ي.عامشي عاوص درع وعاو.فةس عامش رأ ع وعاحلاارعاوع ملعحالعدورعاةغكيةعواو را ةعاعاإل  رعاوع ملعوةع العاولةاواللعم  3

عاوعتتتتتت يل  ع ة عاو.ان  عاإلنكةة يتتتتتتة -https://www.cbd.int/doc/c/0723/09c0/0bc015189d2e877acfcc1595/global-dialogue-cochairعمعتتتتتت ةعابوةغتتتتتتة

report-en.pdfع
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ووافقتتت عجم ا تتتةعاوع تتتلعاعالع تتت  هتتت عاوثتتت وتتتاع ة عمشتتتتتتتتتتتتتت.ولعيق.ي.عااللع تتت لعو ة ع تتتدةعيقتتت ري.عذ ا تتت تع -5
لعهك عاوعق ري.عألستتتت ستتتتً عوة    شتتتت تعاودعستتتتع .اعاعاودورةعامستتتتع نيةعذ ا ةع ة عأل عيشتتتتك ععواي ييفعام دونا ع4االيصتتتت لق

 ،عاعل ةف،عسايس.اق2022أ نا عاوث ينعحبضارعاة ض ءعاويعةلعاعي  ي./عاودعموعامعا  عأل عجتع  عموعلديدوعاوع لع
مال ًه ع اعاوع لقعع هدفًعع21،ع5ع2020عوةع العاولةاواللعم عنعدع   اوع ملععرويضتتتتتتتتت    عامستتتتتتتتتادةعاةوىلعوإل   -6

او را ةعاو  لمع وعامععةيفعابحلدعموعاوعةاثعع7اتدتعيشتتتتتتتتتتتتتت لعمثاًلعمب عصتتتتتتتتتتتتتتة عواليةعام ة ة،عع دةعألهداتعاعوي درج
قعوه   عوغ ابتعامستتتتتتتتعدامةوي.نةةعاةحة ءعام فةةعواعدعاةمس  عواو را ةيمصتتتتتتتت عنشتتتتتتتت  ع10وع9عواتدف ؛عوامصتتتتتتتت درعاةخ.ى

او ة  ععيةكعامععةقةعإبصتتتتتتتتتتالةمب عاع وكع،عم ة ةعاةغكيةعواو را ةإىلعألمهةةعخ صتتتتتتتتتتةعابو ستتتتتتتتتتلةععيكعستتتتتتتتتتلألهداتعألخ.ىع
(،عوإ  دةعيالة ع4)اتدتععوامسع نسةوألناالعاوربيةعاواراثلع،عواوع الع(3(،عوام   يفعاحمل ةةع)اتدتع2اإليكاواللع)اتدتع
عع(ق18)اتدتععألوعإوغ ؤه عاولةاواللاحلااف عاوض رةعابوع الع

اوكاعوافق ع ةة عاوة  ةعاو.فةعةعع6وستتت مه عام ة ةعاعوضتتت عاو هجعامشتتتي عوألممعامعحدةعإزاءعاوع العاولةاوالل -7
امستتتتتتتعاىعامع ةةعابوربامجعاعدوري عاحل ديةعواةرنع ،عوأل .  عجمةسعاو.ؤستتتتتتت ءعاوع يةكي عامعبعابوع ستتتتتتتةيفعاوع ن عم ةامةعاةممع

اعن.اجمه ،عقعوموعخاللعهك عاواثةقة،عيةع  عم ةامةعاةممعامعحدةعنعع ةمعاوع العاولةاواللع2021م يا/ألايرعع4امعحدةعاع
ع2050اوع لعاجل   لعمع جلةعدواف عفقدا عاوع العاولةاواللعواستتتتتتتتتتتتتتعع دةعاوع العاولةاواللعنغةةع قةيفعرؤيةع   ع ونعحية 

عنش  ع"اوعةشعاعوائ عم عاوطلةعة"ق
اة .اتع،عواودورةعاوستت دستتةعواوعشتت.و عمتف.ع7ع اوي. ةعوةهةئع اودورةعاوث نةةعواخل ستتا عع2021اع   ععو قدت -8

 قع2020 قدمه عاع   عاعاةس سعنعدم عأ  عموعامق.رعع8عاعايي  ةةعاةممعامعحدةعاإل  ريةعنش  عيغريعام  خ
عإح.ازعهبدتعافياضتتتتتتتةةعنصتتتتتتتارةعاوعل دلعول.ىعوة تف.اتقعاحملددةعاماا ةدعيغةريعمتع،19-أافةدععل فحةعونستتتتتتتل  -9

ع(0202عيانةا/ح ي.ا ع10عإىلع1ع)موعام تتت خعيغريعأللتتتلعموعح ي.ا /يانةاعزخمعإ تتت رعاعو وتتتكعامعتتت خ.عاوع تتتلعاع يقتتتد ع
عاوث نةةعاودورةعوخاللع(2020عاةولعديس رب/أ نا ع4ع-اوث ينعناف رب/يش.يوع23)عام  خعيغريعنش  عامعحدةعاةممعوحاارات

عاوستتتتتت دستتتتتتةعاودورةعالنعق دعاوستتتتتت نقةعاوييةعوخاللع(2021عيانةا/ح ي.ا ع17وعم يا/ألايرع31)عاوي. ةع عوةهةئع عواخل ستتتتتت 
وأ ن عام   شتت تعاودعل.تعخاللعهك عاجلةستت تعغريعرمسةة؛عومتعيستت ةلعاوعقد عاحمل.زعخاللعع(قاة .اتعمتف.عواوعشتت.يو

عاعااللع  لعاو.مسلعامقللعاوكاعسةقعقدع هك عامش وراتعغريعاو.مسةةعاعواثفيفعغريعرمسةة،عووك   عووعجي.عا ع  دعاوق.اراتعإال 
اة ض ءعاويعةل،عألاعخاللعاودورةعاوس دسةعواوعش.يوعمتف.عاة .اتعاعايي  ةةعاةممعامعحدةعاإل  ريةعنش  عيغريعحبضارع
ناف رب/يش.يوعع12ألأعان./يش.يوعاةولعإىلعع31سكعة دا،عام ةكةعامعحدةعاعاوييةعام عدةعموعااعغالسغا،عع عقدةام  خعام
عق2021اوث ينع

ع لعأارونةية عامشتتتتتتي عيةكعامععةقةعنويع ن عام ة ة،عنصتتتتتتيةعم.ا  ،عام   شتتتتتت تعغريعاو.مسةةعاجل رية،عوالعستتتتتتة  ع -10
نشتتت  عآوة تعستتتا عاوك.نا ،عواوشتتتي فةة،عواتدتعاوع ملعنشتتت  عاوعكةفعم عيغريعام  خ،عون. مجعع6وام دةععنشتتت  عاو را ة،

 وم صةعاذع ع تعاحملةةةعواوشعاصعاةصةةةقعام  خ(ع  لعاودوحةع)إش.ا عاوشل صعاعام   ش تعنش  

                                                      
4  03/documents-https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020 ع
عCBD/WG2020/3/5اواثةقةعع 5
6  biodiversity-approach-common-https://unsceb.org/unع
7  bodies-subsidiary-the-of-sessions-conference-change-climate-2021-june-nt/mayhttps://unfccc.int/eveع
 conference-change-climate-meetings/conferences/glasgow-and-https://unfccc.int/processع 8

https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
https://unsceb.org/un-common-approach-biodiversity
https://unfccc.int/event/may-june-2021-climate-change-conference-sessions-of-the-subsidiary-bodies
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
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؛ع23- عأل/4امق.رعع)اوق.ارات عاوصتتتةةع اتعاوط.ييفعوخ ر ةعاو را ةعنشتتت  عامشتتتي عأارونةية عع  لعإ  رعويكعستتتل -11
خاللعاودورةعقعوعألمهةةعخ صةعابو سلةعإىلعاو ةمعاو را ةةعواوغكافةةع(FCCC/SBSTA/2018/4وعFCCC/SBI/2018/9و

  م عاحلكام تعنعحةةلعنع فجعحةق تعاوع لعاوثالثعاةخريةعام درلةعاعخ ر ةعاوستتتتتت دستتتتتتةعواوعشتتتتتت.يوعمتف.عاة .ات،ع
  اًلعابالستتتتتتع  ل تعامشتتتتتتيأةعاوصتتتتتت درةع وعاتةئةعاوي. ةةعوة شتتتتتتارةعاوعة ةةعواوعك اوالةةعواتةئةعاوي. ةةعع،اوط.ييف،عواييق 

 لعمع جلةعامست فلعامعصتةةعابو را ة،عواوستعلعإىلع ة عمااصتةةعاوع،ع9امشتي عنشت  عاو را ةعأارونةية وةع يةكعاوع نعع عوع لعع
و دععنشتتت  عوضتتت عآوة تعوةع ايلعموعألللعد معاوع لعاعامةدا قع .ارًااعدوري عاوستتت نعةعواوعشتتت.يوععف.عاة .اتتعما ع  دع

عاالستتتتتع ع ل تعوموعامعا  عم ه عأل عيستتتتت همعاعام   شتتتتت تعنشتتتتت  ع  أ.تعم ة ةعاةغكيةعواو را ةعنصتتتتتيةعخ صتتتتتةعاعنج 
عيص ةمعاآلوة تعاحملع ةةعويطلةقه عنعدعاودورةعاوس نعةعواوعش.يوعمتف.عاة .اتق

عاو را ةعنشتتتتت  عامشتتتتتي عأارونةية عع  لعإ  رعاعاجل ريةعم   شتتتتت تابعوة هاضعوةلةدا عد  ه عام ة ةعويااصتتتتتل -12
عموعمع ا ةعوجم ا ةعاإلوكيونةةعواو دواتعاوع لعحةق تعخاللعموعامع رتعيل دلعنكوكعفع ك وع،2022ع   عخالل
عاواستتتت ف قعمععددةعوماادعومال اتعاوع ل،عحةق تع وعومةخصتتتت تعامقدمةعوةعق ري.ع  وةلعيشتتتت لعمب عاإل المةة،عامااد

عستتتاتعيعقدامشتتتي عنشتتت  عاو را ةع)وععأارونةية ستتتعضتتت ف عام ة ةعحااراتعاخلرباءعاعإ  رع  لععوابإلضتتت فةعإىلع وك،عا
(عهبدتعاو هاضعابم   شتتتت تعغريع2022ألن.يل/نةستتتت  عوم يا/ألايرععخاللعاعإ  رع  لعأارونةية عاوستتتت دسحاارعاخلرباءع

عاوستت نعةلعإىلع .ارعخاللعاودورةعاوعاصتت ععوامستت  دةع ة او.مسةةعاعإ  رعايي  ةةعاةممعامعحدةعاإل  ريةعنشتت  عيغريعام  خ،ع
عواوعش.يوعمتف.عاة .اتق

ع10ابريس(عايي  عموع6ع)ام دةعاوك.نا عألستتتتتاا عن اهةعوعع ي ع اا دعوضتتتتت ع ة عاولةدا عاييق ع وك،ع ة عو الوة -13
عيععةيفعم عوا اوك.نا قعألرصتتتتدةعحستتتت صعاعاالزدوالةةعجت   عشتتتت   عموعاوك.نا ع وعوةععايضعلديدةع  مةةعآوةةعوإنشتتتت ء
وستتتتتتعقيةعم ة ةع ق11اوعالةهةةعوامل دئعواإلل.اءاتعاوط.افيفعوعيعةلعيالةه تع ة عاولةدا عاييق عامع ز،عاوشتتتتتتي فةةعإب  ر

اًلعوةقاا دعوعثرياي ع ة عاود معامستتتتتتتع .عوع يةكعاولةدا عمستتتتتتت مه ي عاحملددةعو  ًة ،عوصتتتتتتتة غةع اةغكيةعواو را ةع ةةاًلعميصتتتتتتت 
،عواوعق ري.عاحملد ثةع وعألعفيةعستتتتت ع ع اتعاوصتتتتتةةعنقط   تعاو را ةعوةحدعموعانلع اثتعاوك.نا استتتتتياية ةةع ايةةعاةللع

ع راضل،عومااءمعه عم عامعطةل تعاجلديدةقواسعخدا عاة
ش. عاوشةخعاوش ملعومد ي عس ع  عنش  عاتدتعاوع ملعع-أ  عوضع عاولةدا عواسعهة  عن. مجع  لعغالسكا -14

ع،وستتتتتاتعيع لعام ة ةعم عرفةستتتتتلعاتةئةعاوي. ةةعوةع يةكعواتةئةعاوي. ةةعوة شتتتتتارةعاوعة ةةعواوعك اوالةةقع12امععةيفعابوعكة ف
امقلةةعوةدورةعاوستتتتت نعةعواوعشتتتتت.يوعمتف.عاة .اتعموعألللعمااصتتتتتةةعألنشتتتتتطةععاوع.نةةعمصتتتتت.مجهاريةعوجل ةعاوعكةف،عورائستتتتتةع

شتتتت. عع-غالستتتتكاعاود اةعنشتتتت  عإدم جعاال عل راتعامععةقةعابو را ةعواستتتتعخدا عاةراضتتتتلع ة ع اعألفضتتتتلعاعن. مجع  ل
 اوشةخعومدي عس ع  ق

ع

                                                      
 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_A.pdfعع9

10  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art._6.2%20_draft_decision.pdf 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art.6.4%20draft_decision.v4.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art.%206.8%20decision_5.pdf 
11  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L21A.pdf 
 /sites/default/files/resource/cma3_auv_4ac_Global_Goal.pdfhttps://unfccc.intع 12

https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_A.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art._6.2%20_draft_decision.pdf
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L21A.pdf
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مدةع شت.عع13اودوحةعنرب مجع  لعغالستتكاعنشتت  عاوع لعموعألللعاوع ك عام  خلواستتععةضع وعن. مجع  لع -15
وهاعيشتتتتتريعإىلعستتتتتعةع   صتتتتت.عوةع لعموعألللعاوع ك عام  خلعوهلعاوععةةمعواوعدري عواوعا ةةعاوع مةعومشتتتتت رأةع ستتتتت اات،ع

خطةع  لعمدي ععاولةدا عأليضتتتتتتتً وا ع دتعاجل هار،عووصتتتتتتتالعاجل هارعإىلعامعةام تعواوعع و عاودويلعنشتتتتتتت  عيغريعام  خقع
،ع14(عوع ك عاوي.ييفعاوع ملعاوعةستتتتترياعموعي يةكعم ربعاذع ع تعاحملةةةعواوشتتتتتعاصعاةصتتتتتةةة2024-2022ثالثعستتتتت ااتع)

ويد معم ة ةعاةغكيةعواو را ةعي يةكع اوكاعيستتتتتة عاوضتتتتتاءع ة عامشتتتتت رأةعاوشتتتتت مةةعواو هجعاوق ف ةع ة عحقا عاإلنستتتتت  ق
شتتتتت فه  عوستتتتتعااصتتتتتلعد معاولةدا عوايي  ةةعاةممعامعحدةعاإل  ريةعنشتتتتت  عيغريعام  خعإلدم جعا عل راتعن. جملعاوع لعم كعإن

عاو ةمعاو را ةةعواوغكافةةعو ط   تعاو را ةعوألنع دعاةموعاوغكافلع ة ع اعألفضلق
أبمهةةعضتت   عستتالمةعمجة عاو ةمعاإليكاوالةة،عمب عاع وكعاحملةط ت،ع  دعاخت  عإل.اءاتععوأل . تعاولةدا عصتت.احةًع -16

وستتتتتتةقعقدعحاارعستتتتتت ااعنشتتتتتت  عاحملةط تعويغريعام  خعاع   ع ق15وةعصتتتتتتداعوعغريعام  خعاعديل لةعمةث  عغالستتتتتتكاعوة   خ
عس نعةعواوعش.يوعمتف.عاة .اتق،عوسةع ةعيق.ي.عمال عوةدورةعاو2022

ا،ع دم عجم ا  تعموعاولةدا ع دةعيعهداتعخاللعاودورةعاوستتتتتتتتت دستتتتتتتتتةعواوعشتتتتتتتتت.يوعمتف.عاة .اتعهبدتعوألخريًع -17
،عوإ ال ع16ومشةت عهتك عاوععهتدات،عاوععهتدعاوعت ملعنشتتتتتتتتتتتتتتت  عامةثت   خيضعانلعت اثتعامةثت  عو كسعاجتت  عإزاوتةعاوغت ابتق

 ق18غالستتتكاعنشتتت  عاوغ ابتعواستتتعخدا عاةراضتتتل،عوإ ال عاوق دةعاع17غالستتتكاعامشتتتي عن عاواالايتعامعحدةعواوصتتت 
ع،عن  ءع ة ع ةله ،عاعاواف ءعهبك عاوععهداتقود معاولةدا وسعع لعام ة ةعم عاولةدا عوام ة  تعاوش.يكةع

ع
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 https://unfccc.int/documents/307767ع 14
15  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf 
16  /.orghttps://www.globalmethanepledge 
 2020s-the-in-action-climate-enhancing-on-declaration-glasgow-joint-china-s-https://www.state.gov/u/عع17
18  /use-land-and-forests-on-declaration-leaders-https://ukcop26.org/glasgow 
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