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ات عمليدتت المظممدة علدل البيودة والمةدتهمة مدا عددي ال درثي  من أجل الحدد  مدن ثدرثي  طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
ي بإحضدت  سةدم م مم دم  لدل ااج متعدتت وعددي طلد  سةد   علل المظتخ. وي جل من الةتدة المظدوبين والم اقبين ال ك  
  www.fao.orgومممم وثتئق اج متعتت المظممة م تحة علل اإلس  ست علل المظوان ال تلا: .  ضتمية مظ ت

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر 14 -11، لبنان، بيروت

نتائج عمليات السياسات العالمية ذات األهمية بالنسبة للهيئات 
 اإلقليمية للغابات

 
 مقدمة -أوال

 
الموامدددل ( SDGs) لمةددد دامةوأهددددال ال ظميدددة ا 2030 لمدددتي خطدددة ال ظميدددة المةددد دامة أصدددبحت -1

 ، وس ة م  ما ال يمظة علل خطة ال ظمية المتلميددة مددا الةددظوات المقبلددة. ووا مددتالمح كة ال ئيةية
مظممة األغذية والز اعة أهدام ت ااس  اثيجية مع أهدال ال ظمية المة دامة، واسدد مدمت مرادد ات 

وسدديكون للبتبددتت دو  هددتي مددا ثحقيددق  أهدال ال ظمية المة دامة لقيتس ال قدي المح ز سحددو بلوغ ددت.
الثتلثددة مددا دو ث ددت  1(COFO) ، وطلبت لجظددة البتبددتت2030ال بي ات ال حويلية ال ا ثدعو  لي ت خطة 

بددين  اددتملحددوا   جدد ا  مددن المظممددة دعددم البلدددان مددا ثمزيددز  2016والمشدد ين الممقددودة مددا عددتي 
 وا  للبتبتت. الةيتستت وثمزيز الدو  الم مدد األدما مجتل  القطتعتت

  
واثفتق بت يس بشرن ثبي  المظتخ له آثت  واسمة الظطتق علل البتبتت سم ا ألن عددددا كبيدد ا  -2

 مدددت ثقدمددده مدددن مدددن البلددددان ال دددزي بتثمدددتأ  جددد ا ات بشدددرن اإلدا ة المةددد دامة للبتبدددتت مدددن خددد ل
مش ين الممقودة ما . وطلبت لجظة البتبتت ما دو ث ت الثتلثة وال(NDCs‘‘)اس تمتت محددة وطظيت’’

من المظممة أن ثمزز الش اكتت من أجل مةتعدة البلدان ما الحصول علل ثمويددل دولددا  2016عتي 
مددا مجددتل المظددتخ، مددن مصددتد  مظ ددت مصددتد  ثظتئيددة وم مددددة األطدد ال مددن قبيددل صددظدوق المظددتخ 

   (.   GEF( وم مق البيوة المتلمية )GCFاألخض  )
    
 ا ات هتمددة بشددرن صددون ال ظددوو البيولددوجا مددا مددرثم  سي وبددا أيضددت قدد 2016وادد د عددتي  -3

( مددا كددتسكون بتلمكةددي  مددا CBDاثفتقيددة ال ظددوو البيولددوجا ) الممقددود مددا  طددت لل ظددوو البيولددوجا 
مددا  80ديةمب /كتسون األول. والظ تئج ل ت أهمية للح اجة علل وجدده المصددو  ألن البتبددتت ثددرو  

 أل ض.  المتئة من ال ظوو البيولوجا علل ا
 

                                                      
 COFO/2016/5.1 (mq579e.pdf-.fao.org/3/ahttp://www)ث د مظتقشة ثفصيلية ما الوثيقة  1

http://www.fao.org/
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مظ ددددأل األمدددم أعدددد ، E/RES/2015/33وثمشددديت مدددع قددد ا  المجلدددس ااق صدددتد  وااج مدددتعا  -4
-2017( للف  ة UNSPF(، خطة األمم الم حدة ااس  اثيجية للبتبتت )UNFF) الم حدة الممظا بتلبتبتت

ل ظفيدددددذ المطدددددة  2020-2017( للف ددددد ة 4PoW، وكدددددذل  أول ب سدددددتمج عمدددددل  بدددددتعا الةدددددظوات )2030
الجمميدددة المتمدددة لممدددم الم حددددة علدددل خطدددة األمدددم الم حددددة ااسددد  اثيجية  دقتتوصددداسددد  اثيجية. ا

مظممدددة ول دددت صددد ت قويدددة برهددددال ال ظميدددة المةددد دامة.  ، وهدددا خطدددة2017للبتبدددتت مدددا متيو/أيدددت  
، بتع بت هددت المظممددة ال ددا ث ددولل  ئتسددة الشدد اكة ال متوسيددة مددا مجددتل البتبددتت األغذيددة والز اعددة

(CPF .وثشت ك ما عضوي  ت، من الم وقددع أن ثةدد م مددا ثظفيددذ المطددة ااسدد  اثيجية ) وعدد وة علددل
مظ دأل األمم الم حدة  ،2016دة ما عتي وأل ، دعت لجظة البتبتت، ما دو ث ت الثتلثة والمش ين الممق

مددة للمظممددة ال ددا ث يح ددت ال يوددتت اإلقليميددة للبتبددتت ال تب تت لل الظمدد  مددا اإلمكتسيدد الممظا بتلبتبتت
ل مزيز المشت كة اإلقليمية/اإلقليمية الف عية، من خ ل أمو  مظ ت ااس فتدة من ال يوددتت مددا  جدد ا  

أدوا هددت ومةددروليتث ت بوضددو  مددا  ضدد و ة ثحديدددحوا ات  قليمية م صلة بتلمظ دأل، مع م حمة 
 ثمتون مع ال يوتت والممليتت اإلقليمية األخ أل الممظية. 

  
لو قة الظ تئج ال ئيةية للممليتت المتلميددة الددث ث وآثت هددت علددل الح اجددة علددل وثوجز هذه ا -5

 ، وكذل  بتلظةبة لمظممة األغذية والز اعة. األقتليمالمتلما، وما  الصميد
 

 رها على الحراجةثاالنتائج الرئيسية للعمليات العالمية وآ -ثانيا
 

 أهداف التنمية المستدامة -ألف
 
واصل م يق المبدد ا  المشدد  ك بددين الوكددتات الممظددا بمرادد ات ، 2017 و 2016ما عتما  - 6

أهدال ال ظمية المة دامة عملدده بشددرن ثحةددين مرادد ات هددذه األهدددال. ومظممددة األغذيددة والز اعددة 
الحيددتة مددا ’’مددن أهدددال ال ظميددة المةدد دامة بشددرن  15ها ال اعية لث ثة مرا ات مددا  طددت  ال دددل 

 ‘‘:الب 
 (1-1-15من مجموو مةتحة الب  ) مةتحة البتبتت كظةبة 
 ( 1-2-15ال قدي المح ز سحو ثحقيق اإلدا ة المة دامة للبتبتت) 
 (.2-4-15) جبتلمرا  البطت  األخض  لل 
 
. وس يجة لذل ، ج أل 1-2-15وأس مت المظممة، بتل متون من الش كت ، ما ثحةين المرا   -7

أسدده سددي م قيتسدده. وبتإلضددتمة  لددل ألدد ،  الظ ددوض ب ددذا المرادد   لددل  المةدد وأل الثددتسا ، ممددت يمظددا
 س ةتعد المظممة البلدان ما ثمزيز قد ث ت علل اإلب غ عن المرا ات الث ثة. 

 
( اإلادد ال HLPFوي ددولل المظ دددأل الةيتسددا ال ميددع المةدد وأل الممظددا بتل ظميددة المةدد دامة ) -8

. ومددا ل المةدد وأل المددتلماعلدد علل عمليتت ثظفيذ أهدال ال ظمية المةدد دامة وم تبم  ددت واس م اضدد ت
 صددلةاس م ض ال قدي المح ز ما مت ي ملق بث ثة من أهدال ال ظمية المة دامة ال ا ل ددت ، 2017عتي 

 2)القضت  علل الفق (، وهدددل ال ظميددة المةدد دامة  1لبتبتت وها: هدل ال ظمية المة دامة تمبتا ة ب
، 2018لمةددتواة بددين الجظةددين(. ومددا عددتي )ا 5)القضت  ال تي علل الجوو(، وهدل ال ظمية المةدد دامة 

مددن أهدددال  15سيةدد م ض المظ دددأل الةيتسددا ال ميددع المةدد وأل الممظددا بتل ظميددة المةدد دامة ال دددل 
مظ دددأل األمددم الم حدددة الممظددا وستقشت الدو ة الثتسية عش ة لال ظمية المة دامة ضمن أهدال أخ أل. 

 5و  2و  1تبددتت مددا أهدددال ال ظميددة المةدد دامة ، مةددتهمتت الب2017الممقودة ما أيت /مددتيو  بتلبتبتت
وقدمت ثوصيتت  لل المظ دأل الةيتسا ال ميع المة وأل الممظا بتل ظمية المة دامة. وثم زي الشدد اكة 
 ال متوسيددة مددا مجددتل البتبددتت ثظمدديم مددرثم  دولددا بشددرن وقددل ال صددح ، وزيددتدة البطددت  الح جددا

ومددا ااسدد م اض الددذ   الم حدددة الممظددا بتلبتبددتتمظ دددأل األمددم كإسدد تي مددا الدددو ة الثتلثددة عشدد ة ل
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مددن أهدددال ال ظميددة  15يج يه المظ دأل الةيتسا ال ميددع المةدد وأل الممظددا بتل ظميددة المةدد دامة لل دددل 
 . 2018المة دامة ما عتي 

 
مددن أهدددال ال ظميددة المةدد دامة،  15وبيظمت ثم ب  البتبتت عظص ا  ئيةدديت مددا ثحقيددق ال دددل  -9

علددل  مكتسيددة كبيدد ة مددا اإلسدد تي مددا جميددع أهدددال ال ظميددة المةدد دامة األخدد أل.  مإس ت ثظطددو  أيضددت
مددن حتلددة البتبددتت مددا المددتلم ال ددا ثمدددهت مظممددة األغذيددة والز اعددة  2018 عددتي وسدد قدي لددذل  سةددمة

خددت   بشددكل  كددزثللجظددة البتبددتت( ثحلددي  اددتم  ل ددذه الم قددتت، و 24ما الدددو ة  صد ال ا س و)
 والبتيتت الم ثبطة ب ت. وس وضح مدأل كفت ة مةددت ات بتلبتبتت صلة  ة األكث علل األهدال المش

، وثقدي أمثلة ألحةددن ممت سددتت ثممدديم البتبددتت مددا صددميم ال ظمية المة دامةبتلظةبة ل حقيق البتبتت 
 اس  اثيجيتت ال ظمية المة دامة، وثق    ط قت عملية للمضا قدمت.

 
ر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير والعشرون لمؤتم ةالثاني الدورة -باء

 المناخ
 

الددددو ة الثتسيدددة والمشددد ون لمدددرثم  بدددت يس لمطددد ال مدددا اثفتقيدددة األمدددم الم حددددة  عقددددت -10
. ومددا 2016سوممب /ثشدد ين الثددتسا  18 لددل  7مددن  ،رن ثبي  المظتخ ما م اكش، المبدد  بش اإلطت ية

 م ين:ااج متو، ثم  ط ق ا اك ين هت
 
المظتخا المتلما ال ا ث دل  لل دعم ثظفيذ مزيد من الممل ما مجتل لممل لا اكة م اكش  (1

ثمزيز زيتدة الطمو  علددل  لل المحددة وطظيت، و المةتهمتتبشكل ي ةق مع ثحقيق ، المظتخ
مدددأل الوقددت مددن أجددل ال مفيددل وال كيددل وثقددديم ال مويددل وال كظولوجيددت وبظددت  القددد ات  لددل 

 ظتمية.البلدان ال
هدددا  ئددد  ل ث أسددده ألمتسيدددت والمبددد   والمةدددتهمتت المحدددددة وطظيدددت،  مدددا مجدددتل شددد اكةال (2

 دل  لل دعم البلدان ما ثحويل اال زامددتت الةيتسددية وثوية ضيفه مم د الموا د المتلمية، 
 ال ا ثم دت ب ظفيذهت ما  طت  المةتهمتت المحددة وطظيت  لل عمل علل أ ض الواقع. 

 
لمددرثم  األطدد ال، يبظددا علددل  22م اكش، وهو أحددد الظ ددتئج ال ئيةددية للدددو ة  و ع ن عمل -11

الددزخم الددذ  ثولددد عددن اثفددتق بددت يس ل قليددل اسبمتثددتت غددتزات ااح بددتس الحدد ا  ، وثمزيددز ج ددود 
وأهدال ال ظمية المة دامة. ويدعو  لل ثمزيز الج ود ال اميددة  لددل القضددت   2030ال كيل لدعم خطة 

األمددن البددذائا واثمددتأ  جدد ا ات سدد يمة لل متمددل مددع ثبيدد  المظددتخ مددا مجددتل  علددل الفقدد ، وضددمتن
 الز اعة. ويشجع أيضت زيتدة ثدمق والحصددول علددل ال مويددل ومدد   ثظميددة القددد ات وال كظولوجيددت

 ما مجتل المظتخ.
 

علددل المةددتئل أات  22و كددزت المفتوضددتت ال ددا دا ت مددا مددرثم  األطدد ال مددا دو ثدده  -12
ش ما ظتق  األوسع سطتقت الم ملقة بة يتن اثفتق بت يس وثظفيذه. و غم أن البتبتت لم ثُ  الصلة بتلمةتئل

البتبددتت مددا مظتسددبتت سممددت خددت    جدد أل ثظددتول طت  بظددد  سددما مددن بظددود جدددول األعمددتل، مقددد 
بددتلزخم الدددولا الددذ  حميددت بدده البتبددتت. وأكددد مددرثم   حيددت ثددم ااح فددت  ،المفتوضددتت ال سددمية
مددن جديددد ال سددتلة القتئلددة  سدده بدددون ثةددمي  اإلمكتسيددتت الضددممة للز اعددة  22ثدده األط ال ما دو 
ل ددزاي الددوا د مددا اثفددتق بددت يس بوقددل  الزيددتدة مددا اا سدديكون ثظفيددذ ،األسددمتك والبتبددتت ومصددتيد

الم وسددا المددتلما لد جددة الحدد ا ة عظددد أقددل مدددن د ج ددين موددوثين مددوق مةدد ويتت مددت قبددل الحقبدددة 
  مبت. ص أم ا  الصظتعية...

 
( الضددو  GCA) ةوبشكل مددوازل للمفتوضددتت ال سددمية، سددلطت خطددة الممددل المظددتخا المتلميدد -13

علل ثظفيددذ اال زامددتت مددا مجددتل المظددتخ مددن جتسدد  الج ددتت الحكوميددة وغيدد  الحكوميددة مددن خدد ل 
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زيدددتدة الطمدددو . ومدددا هدددذا الةددديتق، ادددت كت مظممدددة األغذيدددة ثمزيدددز عددد ض الظجتحدددتت مدددن أجدددل 
اج متعددت ومظتسددبة مددن خدد ل  سدد تمتت  ميمددة  80اسدد مت مددا ثظمدديم مددت يزيددد علددل  والز اعددة أو

وما مددت ي ملددق المة وأل ومظية إل  ت  مةتهمة المظممة ما الممل المظتخا علل المة وأل المتلما. 
بتلبتبتت، قتدت المظممة يوي الممل ما مجتل البتبتت، والمظتسبة الجتسبية ال ا املت مظمومة األمم 

من أهدال ال ظمية المة دامة، وقتدت أو ات كت ما عدددد كبيدد   15برس هت الم ملقة بتل دل الم حدة 
 من المظتسبتت الجتسبية. 

 
تلحددد مددن ثدددهو  البتبددتت وعكددس الم ملقددة بالبتبددتت اال زامددتت  مددن أجددل ممددلالوأقدد  يددوي  -14

المحدددددة ةددتهمتت أهدددال ال ظميدددة المةدد دامة والمثحقيددق اثجتهدده ووقددل  زالدددة البتبددتت مددن خددد ل 
األدا  ما  طت  المبتد ة الممددززة لمفددض  أستس ، ومن خ ل اثفتقتت خفض ااسبمتثتت عللوطظيت

. واجع علددل اثمددتأ مزيددد مددن اإلجدد ا ات وثوسدديع هتوثدهو  البتبتتااسبمتثتت الظتجمة عن  زالة 
اليوي أيضت ثطوي  ما ال كيل مع الظمم اإليكولوجية للبتبتت وصمودهت. وعزز  اتسطتق ااس ثمت 

وثظفيدددذ ال كظولوجيدددتت الجديددددة، ممدددت مكدددن الددددول الظتميدددة ومج ممدددتت البتبدددتت مدددن ثحةدددين  مكتسيدددة 
 هالحصول علل ال مويل من خ ل ب امج خفددض ااسبمتثددتت و زال  ددت علددل أسددتس األدا . وسددلم برسدد

ضددتمة  لددل ألدد ، ال كيددل. وبتإل مددا مجددتل وختصددة ج ا ات مظةقة ل ددرمين ال مويددل المةدد داي،  ثلزي
يظببا موا مة األولويتت ما قطتعددتت اسدد مداي األ اضددا بحيددت ا ثددرد  الةيتسددتت مددا قطددتو مددت 

   لل ثقويض الةيتستت ما القطتو اآلخ .
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي لألطراف في المعني بالتنوع البيولوجي مؤتمر األمم المتحدة -جيم
 
 17 لددددل  2و البيولددددوجا مددددا كددددتسكون بتلمكةددددي  مددددن ل ظددددولُعقددددد مددددرثم  األمددددم الم حدددددة  -15

مرثم  األطدد ال بددإع ن كددتسكون الددذ  ااج متو الثتلت عش  ل. و ح  2016ديةمب /كتسون األول 
 صوناع مد خ ل الجز  ال ميع المة وأل، وحت األط ال علل ثمزيز ج ودهت ال امية  لل ثمميم 

البتبدددتت.  ومظ دددتعبددد  القطتعدددتت المم لفدددة، ومةددد داي داخدددل بشدددكل ال ظدددوو البيولدددوجا واسددد مدامه 
، وثمزيددز  سفددتأ القددواسين واللددوائح، ثمكيظيددةوبتإلضتمة  لل أل ، اجع األط ال علل ث يوة  دد ول 

 وثمزيز ثظفيذ اإلدا ة المة دامة للبتبتت.
 

مظممة األغذية الذ  قدم ه ق  ا  امرثم  األط ال بتلالثتلت عش   ااج متو أيضت  ح و -16
لحكومددددتت مددددن أجددددل ال ظوو البيولددددوجا والقطتعددددتت الز اعيددددة ممظددددا بددددتإسشددددت  مظبدددد  بعددددة والز ا

وأصددحت  المصددلحة اآلخدد ين لبظددت  الجةددو  بددين القطتعددتت وثحديددد أوجدده  ينالممت سدد جمتعددتتو
ال آز  وموا مة األهدال ووضع س ج م كتملة مش  كة بين القطتعتت ل مميم ال ظوو البيولددوجا مددا 

الثتلددت عشدد  ااج مددتو د األسمتك. وبتإلضتمة  لل أل ، أحتط يالبتبتت، ومصتالز اعة، وقطتعتت 
الممل المتلمية بشرن الموا د الو اثية الظبتثية والحيواسيددة والح جيددة،  اعلمت بمطمرثم  األط ال ل

 .ال ا اع مدث ت لجظة الموا د الو اثية لمغذية والز اعة وأق هت مرثم  مظممة األغذية والز اعة
 

ودعيت مظممة األغذية والز اعة ولجظة البتبتت ال تبمة ل ت  لل مواصلة دعم وضع وثظفيدذ  -17
علددل الظمد   لددل و ،ثددابي  وثوجي دتت وأدوات ل مزيددز ثممديم ال ظددوو البيولدوجا مدا قطددتو البتبدتت

أهددال أيشدا لل ظدوو  ثحقيق ماوالوستئل الكفيلة بزيتدة ثمزيز المةتهمتت  ط قمظ مم ما الأستس 
 .يولوجا، وأهدال ال ظمية المة دامة أات الصلةالب
 

 وجدهوميمت ي ملق بدو  المظممتت الدولية ما دعم ثحقيق أهدال أيشدا لل ظدوو البيولدوجا،  -18
مظ دأل األمم الم حدة الممظدا بتلبتبدتت  لدل  دعوة  لل األط الالدول  لمرثم  الثتلت عش ااج متو 

أعضدت  دعدوة  لدل وجده و ،البيولدوجا الم صدلة بتلبتبدتتأن يرخذ ما اع بت ه أهدال أيشدا لل ظدوو 
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 هممواصددلة ثمزيددزة لمكظددالموسددتئل الو الطدد قلظمدد  مددا ل ال متوسيددة مددا مجددتل البتبددتتالشدد اكة 
 أهدال أيشا لل ظوو البيولوجا. بلوغ والمةتهمتت الجمتعية ما الف دية هدام مأل
 

األطد ال  ب شدجيعمرثم  األطد ال لش  الثتلت عااج متو  قتيوميمت ي ملق بتثفتق بت يس،  -19
ال ظددوو  صددون، وطظيددت علددل أن ثضددع مددا اع بت هددت ثمتمددت، عظددد وضددع وثظفيددذ مةددتهمتث ت المحددددة

والحددوامز اإليجتبيددة لمسشددطة الم صددلة بمفددض  تتج الةيتسدد   بددظُ أيضددت أحددتط علمددت والبيولددوجا. 
ودو  اإلدا ة المة دامة للبتبتت ما ثمزيز ممزون  هتثدهو  زالة البتبتت وااسبمتثتت الظتجمة عن 

 الك بون ما البتبتت ما البلدان الظتمية.
 

 لددل هيو  ددت  الددظمم اإليكولوجيددة  عددتدةواع مددد المددرثم  خطددة عمددل قصددي ة األجددل بشددرن  -20
األهددال والبتيدتت  وسدتئ أات الصلة كإطت  م ن ل حقيق أهدال أيشا لل ظوو البيولوجا  األصلية

 لدل  الدظمم اإليكولوجيدة إعتدةفق علي ت دوليت، وحت األط ال علل ثمزيز اإلج ا ات الم ملقة بالم 
  .ااق ضت  حة  قصي ة األجلالممل المن خطة  وااس فتدة هيو  ت األصلية،

 
األطد ال  ب شدجيع مدرثم  األطد الل الثتلددت عشدد قدتي ااج مدتو وما مجتل الحيتة الب ية،  -21

الشد اكة الدذ  ثقدوي بده دو  الد وأكدد أيضدت مدن جديددي المةد داي للحيدتة الب يدة. علل ثمزيز ااس مدا
  يثيةدمدا األمتسدة،  خددمتت مظممدةالاإلدا ة المة دامة للحيتة الب ية، ال ا ثدوم  ل دت  بشرنال متوسية 

 الممل المظةق بشرن ااس مداي المة داي للحيتة الب ية وثمزيز أوجه ال آز  بين أعضتئ ت.
 

 دوق المناخ األخضرصن -دال
 

، أصدبحت 2016ما عتي الممقود لمجلس صظدوق المظتخ األخض   ةعش  ةال ابم ةالدو ما  -22
مليون  250 - 50لمشت يع الم وسطة الحجم )المقدمة  لل امظممة األغذية والز اعة كيتست مظفذا للمظح 

، ل ره  والدعم ال م يدد لما ثظفيذ ب ستمج صظدوق المظتخ األخض   تا يك وكذل دوا  أم يكا(، 
م يدين دوا   3صدل  لدل مدت ي، ولكدل بلددمدا الةدظة صل  لدل مليدون دوا  أم يكدا ي ت  مت يحيت 

علدل  البلدد ل مزيز الملكية القط يدة وحصدول يقدي ثمويل اكل أم يكا لكل بلد من أجل ال كيل، ما
 األموال.

 
أن بوسدع البلددان أن خ األخضد  صدظدوق المظدتوأكدت أيضت الدو ة ال ابمة عش ة لمجلدس  -23

وضدع اسد  اثيجيتت لموا د  عللصول حللصظدوق المظتخ األخض  ال ره  ال تبع لب ستمج ب ثة مين
ظتجمدة مفض ااسبمتثدتت الل الممززة مبتد ةتلب ث ملقة وخطا اس ثمت ية وطظيوطظية أو خطا عمل 

. ه المبدتد ةل ذ المبك ة لم احلمن أجل الحصول علل أموال ل وكذل  ،عن  زالة البتبتت وثدهو هت
وبتإلضددتمة  لددل ألدد ، طلدد  المجلددس  لددل أمتسددة صددظدوق المظددتخ األخضدد  وضددع أدوات ومبددتد  

بتسدد مداي  لمبددتد ةل المبكدد ةلم احددل مددن أجددل اثوجي يددة ومظ جيددتت للبلدددان للحصددول علددل ثمويددل 
قتئمدة علدل المددموعتت لا ل فميلمق  حتت  علل طل الل طوي  م يق عتمل أسشئ الط ائق القتئمة. و

لم احدل المبكد ة مدا االمظدتخ األخضد   صدظدوق  لل البلددان للمشدت كة مدع ثوجي تت ثقديم ولظ تئج ا
القد ة علل مةتعدة البلدان ما ثحديد وثمبوة الموا د المتلية لدعم لدي ت . والمظممة للمبتد ة الممززة
ق المظدتخ األخضد . ويشدمل ألد  البتبدتت واسد مداي األ اضدا مدن خد ل صدظدو اعمل ت ما قطتع

ال دتبع وضع مق  حتت للمشت يع والب امج من أجل الوصول  لل ب سدتمج ال رهد  والددعم ال م يدد  
لمشت يع والبد امج ل كتملة مق  حتتللمظتخ األخض ، مض  عن وضع مذك ات مفتهيمية ا صظدوقل

وال مفيدل. ومدا عدتما  بشرن مبدتد ات البتبدتت وغي هدت مدن مبدتد ات اسد مداي األ اضدا لل كيدل
 لل رهد وضدع مق  حدتت ل، عملت مظممة األغذية والز اعة عدن كثد  مدع عددة بلددان 2017و  2016

، دعمت ل ظفيذ ب ستمج الجددا  األخضد  كتملة ب امجمشت يع/ية لمذك ات مفتهيم وكذل بقيتدة البلدان 
مفدددض بدددتد ة الممدددززة لالم، و لدددل هيو  دددت األصدددلية الطبيميدددة للبتبدددتت طقالمظدددت  عدددتدةالممددديم، و
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البتبددتت واسدد مداي  ا، وااسدد ثمت ات مددا قطددتعهتوثدددهو  البتبددتتااسبمتثددتت الظتجمددة عددن  زالددة 
 واألهدال اإلسمتئية األوسع سطتقت.ت، وطظي القط ية المحددةاأل اضا، ال ا ثدعم المةتهمتت 

 
 خطة األمم الم حدة ااس  اثيجية للبتبتت -هت 

 
مظ ددأل األمدم  بشدرس تا ثفدتوض  د، ال(UNSPF) حدة ااس  اثيجية للبتبتتخطة األمم الم   ن -24

واثجتهدتت  م مدة ؤيدة وثشدمل الجمميدة المتمدة لممدم الم حددة،  تع مدث واالم حدة الممظا بتلبتبتت 
ل ظفيددذ ل اأطدد وكددذل  ب ددت،  ةم ثبطدد غتيددة 26وثحددديتت وم صددت وسدد ة أهدددال عتلميددة للبتبددتت و 

ملقددة بتاثصددتات وال وعيددة. وث متاددل األهدددال والبتيددتت ثمتمددت مددع م  توأحكتمدد ، سدد م اضلو
األهدال المتلمية للبتبتت، وأهددال ال ظميدة المةد دامة أات الصدلة بتلبتبدتت، وأحكدتي اثفدتق بدت يس 

اثفتقيددة األمددم الم حدددة اإلطت يددة بشددرن ثبيدد  المظددتخ، وأهدددال أيشددا لل ظددوو  مددا  طددت  ةالمم مددد
 اثفتقية ال ظوو البيولوجا، واال زامتت المتلمية األخ أل أات الصلة. المظبثقة عنالبيولوجا 

 
وث كز األهدال علل عكس اثجته مقدان البطت  الح جا، وزيتدة مةتحة البتبتت المتضمة  -25

مدا لإلدا ة المة دامة للبتبتت، وحصة ومةتهمة المظ جتت من هذه البتبتت مدا ال ظميدة المةد دامة و
، وثمزيدز ال ظةديق وااثةدتق وال دآز . ةكمدوبودة المدوا د، وثمزيدز أطد  الحالمديش، وثمكة  سبل 

، ال زمت الدول األعضت  بزيتدة مةتحة البتبدتت القتبلة للقيتسالكمية وومن بين المديد من األهدال 
مددا أسددتس ثقيدديم المددوا د ب بتلمقت سددة 2030مددا المتئددة مددا جميددع أسحددت  المددتلم بحلددول عددتي  3بظةددبة 

للددول األعضدت ،  خطة األمم الم حدة ااس  اثيجية للبتبتت م صة  يح أيضتث. و2015ي الح جية لمت
ثحقيق البتيتت واألهددال المتلميدة للبتبدتت )المةدتهمتت  سحو حديد مةتهم  ت لعلل أستس طوعا، 
 الوطظية الطوعية(.

 
األغذيددة  خطددة األمددم الم حدددة ااسدد  اثيجية للبتبددتت ل ددت أهميددة ختصددة بتلظةددبة لمظممددةو -26

ث ظددتول البتبددتت واإلدا ة المةدد دامة صف ت مظممة عتلمية ثتبمة لمظمومة األمم الم حدددة والز اعة بو
للبتبتت، واألمن البذائا وسبل كة  الميش بط يقة اددتملة لمدددة قطتعددتت، وكددذل  كمظممددة ثدد أس 

 الش اكة ال متوسية ما مجتل البتبتت.
 

خطدددة األمدددم الم حددددة  لدددل دعدددم ثظفيدددذ مددددعوة  تالبتبدددتمدددا مجدددتل الشددد اكة ال متوسيدددة و -27
 المطدة ااسد  اثيجيةوضع خطة عمل ث متال مع بثحقيقت ل ذه البتية القيتي ، وااس  اثيجية للبتبتت

البتبددتت مددا مجددتل أن ثدددعم الشدد اكة ال متوسيددة مددن الم وقددع و ال بددتعا الةددظوات. عمل ددت وب سددتمج
دعم ثدعمل الشبكة المتلميدة ل يةدي  ثمويدل البتبدتت، و ما ثة موثبةا اإلب غ عن ال قدي المح ز، و
مددا ل اه مددتي خددت  . ويددول  2030مددا اسدد م اض خطددة  ثةدد مال صددد وال قيدديم بتلمظ جددتت ال حليليددة و
 ئيةديت  متقدد  مُ  تعملية ثقييم الموا د الح جية بتع بت ه لل  خطة األمم الم حدة ااس  اثيجية للبتبتت

   متت الم ملقة بتلبتبتت وثحليل ت.لجمع المملو وسيلةللمملومتت و
 

 س تئج الدو ة الثتسية عش ة لمظ دأل األمم الم حدة الممظا بتلبتبتت -واو
 

 5 لددل  1عقدددت الدددو ة الثتسيددة عشدد ة لمظ دددأل األمددم الم حدددة الممظددا بتلبتبددتت مددا الف دد ة مددن  - 28
مجلدددس ااق صدددتد  ال  اثقددد  ت بموجددد  قددد اس م اضدددية  دو ة. وكتسدددت هدددذه أول 2017 متيو/أيدددت 

 بددت ط ائددق عمددل جديدددة. وبظددت  علددل ث كز علل ال ظفيذ، ومددن ثددم، جُ  E/RES/2015/33وااج متعا 
لمطددددة األمددددم الم حدددددة ألدددد ، ثرلفددددت الدددددو ة مددددن عدددددة أم قددددة م  تليددددة ثظددددتقش المظتصدددد  ال ئيةددددية 

مددن أهدددال  1 ، بمت ما أل  البتبتت والقضت  علددل الفقدد  )ال دددل2030وخطة  ااس  اثيجية للبتبتت
؛ والمةددتواة مددن أهدددال ال ظميددة المةدد دامة( 2؛ والبتبتت واألمن البددذائا )ال دددل ال ظمية المة دامة(

. وستقش المظ دأل أيضت خيت ات من أهدال ال ظمية المة دامة( 5 ال دلبين الجظةين وثمكين الم أة )
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هددذه  قدددمت س ددتئج. ويجيةالمطددة ااسدد  اثمددا بتسدد هت المةتهمة علل سطددتق مظمومددة األمددم الم حدددة 
المظ ددددأل الةيتسدددا ال ميدددع المةددد وأل للظمددد  مي دددت مدددا عمليدددة ااسددد م اض ال دددا يج ي دددت المظتقشدددتت 

 ل ئيس.وجزا مقدمت من ام تبوصف 
 

ثمزيددز  الدددو ة أمددو ا مظ ددتمددن أهدددال ال ظميددة المةدد دامة، اق  حددت  1وميمت ي ملق بتل دددل  -29
ة الثب ات ما البيتستت الم صلة بتلو تئل ااج متعيددة وممتلج ،أصحت  المصلحةبين حوا   ج ا  

و جدد ا  ثقييمددتت لمةددتهمة البتبددتت مددا الحددد مددن الفقدد  للمةددتعدة مددا وضددع  ،وااق صتدية للبتبددتت
 ثدابي  مظتسبة.

 
بتلدددو  ال ئيةددا  ال وعيددةمن أهدددال ال ظميددة المةدد دامة  2تل دل ب الم ملقةواملت المق  حتت  - 30
الم كتملدددة  دا ةاإلثوسددديع سطدددتق وتت واألادددجت  مدددا األمدددن البدددذائا وال بذيدددة؛ لبتبددد  ثرديددده اذالددد

 ج المظت   ثمزيز سُ وس ظتد  لل الممت ل ال قليدية؛ بتاس ت  األغذية، إللموا د الطبيمية ل والمة دامة
ددالمظ   الطبيمية لممت ستت الز اعة الح جية المج ممية؛ وثشجيع مواصلة ثطددوي  س سددل الةددلع  ة ج 

  زالة البتبتت.ن بدو
 

من أهدال ال ظمية المة دامة، ثضددمظت ااق  احددتت ثحةددين ااع بددت ات  5وميمت ي ملق بتل دل  - 31
أمضددل الممت سددتت الم ملقددة بتلمةددتواة بددين الجظةددين وثمكددين  بددتدلالجظةتسية ما ثددومي  البيتسددتت؛ وث
اددبل  يددتت علددل الظمدد  مددا لمظمددو  الجظةددتسا، وثشددجيع الفث اعا االم أة؛ ووضع أدوات لل مويل 

 ما مجتل البتبتت. و تئل
 

اع مد مظ دأل األمم الم حدة الممظا بتلبتبددتت قدد ا ا اددتم  ي ضددمن المظتصدد  ال ئيةددية ال تليددة و - 32
 أات األهمية المتصة بتلظةبة للمظممة:

 
  ثقددديم اق  اح ددت بشددرن مجموعددة عتلميددة مددن  لددل البتبددتت  ما مجتلدعوة الش اكة ال متوسية

 ا ات البتبتت  لل مظ دأل األمم الم حدة الممظا بتلبتبتت ما دو ثه الثتلثة عش ة؛مر
  والممليددتت المظممددتتو األعضت  ما الش اكة ال متوسية ما مجددتل البتبددتت لمظممتتادعوة 

البتبددتت  مةددتهمةثقدي مدخ ت  لل أمتسة المظ دددأل بشددرن أن الف عية  لل  اإلقليمية واإلقليمية
المظ دددأل الةيتسددا ال ميددع  عددن ط يددقألهدددال ال ظميددة المةدد دامة  2018مددا اسدد م اض عددتي 

 ؛2017ثش ين الثتسا سوممب / 30بحلول  وأل  المة وأل
  ظميم مرثم  دولا بشرن وقل  زالة لال متوسية ما مجتل البتبتت ال  حي  بمبتد ة الش اكة 

مددا دو ثدده  لبتبددتتالممظددا بت مددا مددداوات المظ دددأل تيالبتبتت وزيتدة مةتحة البتبددتت كإسدد 
ال ميددع المةدد وأل  الةيتسددتت مددا مظ دددأل الممظددا بتلبتبددتت مظ دألالمن إس تي كالثتلثة عش ة و

 .2018عتي ما 
 

 سقتط مط وحة لكا ثظم  مي ت ال يوة -ثتلثت
 
 :القيتي بمت يلا ماال يوة قد ث غ   - 33
 

لة بتلبتبتت، واإلب غ البلدان  لل ثمزيز و صد ال قدي المح ز بشرن المرا ات الم ص ( دعوة1
مددن أهدددال  15لل دددل  الةيتسا ال ميددع المةدد وأل مظ دألالعن ال قدي المح ز خ ل اس م اض 

 .2018ما عتي  ال ظمية المة دامة
يددة ثتسمرثم  األط ال ما دو ثدده ال خلص  لي تاإلحتطة علمت بتلظ تئج الم ملقة بتلبتبتت ال ا ( 2

ل مزيددز بيوددتت  مددن أجددل البتبددتتممددل الا ثوصدديتت يددوي والمش ين، ودعوة البلدان  لل الظم  م
المف ددو   الوصددولأدوات  اسدد مداي ثيةددي وثمكيظية لل متون بين أصددحت  المصددلحة الم مددددين؛ 
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؛ وااع دد ال بتلمةددتهمتت اإلسمتئيددة الوطظيددة كف صددة Collect Earthمثددل ثطبيددق ل صد البتبتت 
مددا عمليددتت  هتوثدددهو  البتبددتتمددة عددن  زالددة ل مميم المبتد ة الممززة لمفض ااسبمتثتت الظتج

 ال مطيا الوطظية.
اإلحتطدددة علمدددت بتلظ دددتئج الم ملقدددة بتلبتبدددتت لمدددرثم  األطددد ال الثتلدددت عشددد  اثفتقيدددة ال ظدددوو ( 3

البيولددوجا ودعددوة البلدددان  لددل مواصددلة ج ودهددت ل ظفيددذ اإلدا ة المةدد دامة للبتبددتت بتع بت هددت 
 ل ظوو البيولوجا.مةتهمة قطتو البتبتت ما ثمميم ا

مظ دأل األمم الم حدة الممظددا بتلبتبددتت ل الثتسية عش ةس تئج الدو ة  الظم  ما سبل ثيةي  ثظفيذ( 4
 ؛أل األمم الم حدة الممظا بتلبتبتتمظ دل 14و  13الدو ثين  وثقديم مدخ ت  قليمية  لل

 ثظددتول مددامظممددة، تل مددتون مددع اللجددتن الفظيددة األخدد أل للب ،ثوصددية لجظددة البتبددتت بددرن ثظمدد ( 5
 الف   الم تحة ل  جمة س تئج المفتوضتت الدولية  لل  ج ا ات ملموسة.
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مةتعدة البلدان علل ثمزيز قد اث ت علل  صد مرا ات أهدال ال ظمية المة دامة الم ملقددة  (  1
 وسع للبتبتت ما أهدال ال ظمية المة دامة.ألبتلبتبتت وما ثمزيز المةتهمتت ا

مواصلة اإلس تي ما خطة الممددل المتلميددة الم ملقددة بتلمظددتخ وثشددجيع المبددتد ات والمشددت يع (  2
، مضدد  عددن دعددم البلدددان مددا 23والبدد امج الم صددلة بتلبتبددتت مددا مددرثم  األطدد ال مددا دو ثدده 

صددظدوق المظددتخ من أجددل ت األ اضا وضع مق  حتث ت الم ملقة بتلبتبتت وغي هت من اس مدامت
  األخض ؛

 بدد غ لجظددة البتبددتت عددن المطددا وال قدددي المحدد ز مددا  سشددت  المظبدد  الم ملددق ب ممدديم ال ظددوو (  3
البيولوجا، وكذل  عن عمددل المظممددة مددا ثمزيددز حفددل ال ظددوو البيولددوجا للبتبددتت واسدد مدامه 

 المة داي؛
ثممدديم  دة ثمزيددز مةددتهمة قطددتو البتبددتت مددااس كشددتل الةددبل والوسددتئل للمةددتعدة مددا زيددت(  4

 ال ظوو البيولوجا؛
الممددل ال حليلددا، مثددل حتلددة  بةددبل مظ ددتدعددم عمددل مظ دددأل األمددم الم حدددة الممظددا بتلبتبددتت (  5

 .البتبتت ما المتلم وال قييم المتلما للموا د الح جية
 

 
 
 

 
  
 


