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من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي   طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
يلدة الا دوبين والا اقبين ال ك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااج العدلم وعدد  طتد  سيد  وي جئ من ال عتئ الا لخ.
  www.fao.orgوممعم وثلئق اج العلم الا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ: .  ضللية م  ل

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

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

 لغابات والحراجةلوثيقة استراتيجية جديدة 
 

 معلومات أساسية -أوال 
 

ثاوز /يوليو، لأ دو ث ل الثللثة والمش ين الامقودة لأ (COFO) سلقشت لج ة الغلبلم -1
شرن ب 2050 مكلسية ث فيذ  ؤية عل   وخلصةتغلبلم، ل، س لئج الاؤثا  المللاأ ال ابع عش  2016
الغلبلم أسلسية ل حقيق األمن الغذائأ  ليه ثكون . وث وقع ال ؤية وجود عللملغلبلم والح اجةا

وثحيين سبل الميش؛ وحالية ال  وع البيولوجأ والايلعدة لأ ال مفيف من آثل  ثغي  الا لخ 
ثحيين الييلسلم والاال سلم  عتئال  ج الا كلمتة اس مدا  األ اضأ  ليه  كيف ممه؛ وثيلعدوال

  لئ أن مجتس م عاة م لج ة الغلبلموأشل  1.الز اعة لأوااس فلدة من لوائد  دملج الغلبلم 

 لئ سشط شكل الا عاة ب يمئبرن "ث وأوصئ 20502 ح  أيضل ب ؤية عل   األغذية والز اعة

ثحقيق األهداف  سبيل لأ مجلل الغلبلم لأ من خالل عات ل ميلهالمثقدمه من  ثمزيز مل
خالل ط ق عدة من مع أهداف ال  اية الاي دامة من    لمواءم، بال لأ ذلك ااس  اثيجية لتا عاة

  .3"ألضل الاال سلم والحوا  شجيعالدعم ال ق أ وث بي  ل

 
ااسدد  اثيجية الحلليددة   لددئ أن الغلبددلم لج ددة م، أشددل 2050ولأ مم ض م لقشة  ؤية عددل   -2

، وهددأ ممددااة لف دد ة 5مددن قبددل التج ددة 2009)ااسدد  اثيجية( اع ادددم لددأ عددل   4لتغلبددلم والح اجددة

وأشددل م  ااس شدد الية.لدددعم وث فيددذ هددذه ال ؤيددة  أسلسددل م ي ددلعش  س وام، وبلل للأ لإس ل لن ثكون 
 دعددتتئ المميد المللاأ ولأ  طل  الا عاة، والتج ة أيضل  لئ ال غيي ام الجوه ية ال أ حدثت ع

جددددة لددددأ ضددددوء غلبددددلم والح اتلالا عاددددة سدددد م اض اسدددد  اثيجية اعاتيددددة " طددددالق   لددددئ الا عاددددة
مدددع اإلطدددل  ااسددد  اثيجأ  جديددددة ث دددواء  بللكلمدددلوثيقدددة اسددد  اثيجية  ال طدددو ام األخيددد ة، و عدددداد

                                                      
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_FINAL.pdf 
 CL 153/REP أ لأ الوثيقة -30الفق ة  2

 ج -30 الا جع ذاثه الفق ة 3
4 /012/al043e/al043e00.pdfhttp://www.fao.org/docrep 

 COFO 2009/REP لأ الوثيقة 18 لفق ةا 5

http://www.fao.org/


FO:NEFRC/2017/5 2 

بمددد ال شددلو  مددع ال يمددلم اإلقتيايددة ال ابمددة والمشدد ين  ث ددلو د التج ددة لددأ عتددئ لوع ضدد  لتا عاة
 . 6"لتغلبلم

 
 ا االستراتيجيةتناولهالتطورات في المجاالت الرئيسية التي تأهم  -ثانيا

 
لددأ ذلددك لتاوضددوع أهايددة المللاية  لماس  دم ااس  اثيجية  لئ س لئج أكث  عاتيلم الييلس -3

ئيددة لفلفيددة، و ؤيددة الا عاددة ال ئييددأ عتددئ دعددم ثحقيددق األهددداف اإلسال لث كيزهدد اسمدد و .الوقددت
الا متدددق لغلبدددلم الدددوا دة لدددأ صدددك األمدددم الا حددددة اف المللايدددة، واألهدددداف المللايدددة بشدددرن اواألهدددد

اثفلقية ال  وع  وم  ل لئ ثقديم ميلهاة كبي ة لأ ث فيذ ااثفلقلم ذام المتة،  أيضل ث دفو .لغلبلمبل
، واثفلقيددة األمددم (UNFCCC) بشددرن ثغيدد  الا ددلخ ، واثفلقية األمم الا حدة اإلطل ية(CBD) البيولوجأ
 األمم الا حدة الا متق بللغلبلم ذاثه. كوص (،UNCCD) كللحة ال مح الا حدة لا

 
مددن  عدددد   ختفس ش الية وقت اع الدهل، ااال ع ة و وبي ال اثيات ااس  اثيجية بللشاولية -4

هذه ال طو ام  ق ضأثوقد  ،الح اجة عتئ عال الا عاة لأ مجلل اأث  ال طو ام المللاية األخي ة
م لقشددة   FO:NEFRC/2017/7 الوثيقددةلددأ  أيضددل يجدد  و. اااسدد  اثيجية محددو  ث كيددز جديددد  بعأن ث

 بمض هذه ال طو ام.
 
وأهددداف أيشدددأ  2020 -2011 لتف دد ة لمطدددة ااسدد  اثيجية لت  ددوع البيولدددوجأعتددئ ا تث ثبددو -5

ال زاملم متزمددة قلسوسددل ثشددجع اإلدا ة  وذلك ل ضا  ل ،لمآثل  أسلسية عتئ الغلب 7لت  وع البيولوجأ

 .الاي دامة لتغلبلم
 
ال  ايددة عتددئ  أعاددللوأهددداف ال  ايددة الايدد دامة  2030وس وجه خطة ال  اية الاي دامة لمل   -6 

بوجدده خددل  لددأ   غددم أسدده جدد ا اإلقدد ا  بدددو  الغلبددلمو .جايددع الايدد ويلم لددأ اليدد وام الاقبتددة
. جايددع أهددداف ال  ايددة الايدد دامةل أهايددة ذام  ددللإس ايددة الايدد دامة، أهددداف ال  مددن 15و  6ال دددلين 
جدده من حللة الغلبلم لأ المللم ثحتيال شلمال ل ذه المالقلم، مددع ال  كيددز بو 2018عل   سيمةوس قد  

كفددلءة ميددل ام  مدددا الا ثبطددة ب ددل، وثوضدد  غليددلمصددتة وال خل  عتئ األهداف المش ة األوثددق
  . لئ األمل لتاضأ قدمل عاتية  لق  ح ط قثال  اية الاي دامة، وثقد  أمثتة جيدة و حقيقث الغلبلم لأ

 
بشرن ثغي  الا لخ ع دا جديدا لأ الج ود المللاية ال اميددة  لددئ مكللحددة  8بل يس اثفلقل   و -7

 10 مددل بددين وولقل لددبمض ال قدددي ام، سدد اثل الغلبددلم .ثغي  الا لخ، مال أعطئ دو ا  ئيييل لتغلبلم
ويبدددو أن الايددلهالم الاقدد  ة . 9الاقبتددةلأ الالئة من خيل ام ال مفيف لأ الي وام المشدد   20 لئ 

لددأ الالئددة  86لأ الالئددة مددن جايددع البتدددان و  89 أن  ذثدعم هذه ال وقملم:  (INDCs) الاحددة وط يل
 مدا  األ اضددأ اسدد لددئ  لددئ الز اعددة )الاحلصدديل والالشددية( و/أو ثشددي  مددن جايددع البتدددان ال لميددة 

 .10د ميددلهالث ل لددأ مجددلل ال مفيددفيددع ددد ثحد (LULUCF) اسدد مدا  األ اضددأ والح اجددة اموثغيدد 

تغلبلم ع د اإلشل ة  لئ اسدد مدا  األ اضددأ وثغيدد  اسدد مدا  األ اضددأ والح اجددة ل ي د أيضل ذك و
ثق يدد  اثفلقيددة لددأ  وكلن هددذا هددو الحددلل أيضددلل مفيف من آثل  ثغي  الا لخ، بللأ الغلل  ليال ي متق 

                                                      
 COFO 2016/REP لأ الوثيقة 8 الفق ة 6
7 https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 
8 http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
  Rev. 1COFO 2016/6.1 لأ الوثيقة 6 الفق ة 9

10 i6573e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i6573e.pdf
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ولددأ هددذا  .11الايددلهالم الاقدد  ة الاحددددة وط يددل عددناألمددم الا حدددة اإلطل يددة بشددرن ثغيدد  الا ددلخ 

الح جيددة  دا ةلإلبدد، عتددئ سددبيل الاثددلل، بللغلبددلم الا متقددةالييلسلم وال دددابي  أيضل ث ثبط  ،ال ق ي 
 .هلوثدهو  بلمالغلالابلد ة الامززة لمفض ااسبملثلم ال لجاة عن  زالة الاي دامة و

 
بددل يس،  اثفددلق، وهددو أداة ملليددة  ئييددية ثدددعم ث فيددذ (GCFاألخض  ) لا لخاوحدد ص دوق  -8

دعددم خفددض ااسبملثددلم ال لجاددة عددن  زالددة الغلبددلم واسدد مدا   وم  ددلأولويددلم ااسدد ثال  ال ئييددية، 
الا عاددة   األ اضأ، وثمزيز قد ة سبل كي  عيش ال لس وأمدد  م الغددذائأ عتددئ المدداود. وبإمكددلن

ال كيددف، والز اعددة الذكيددة لددأ مجددلام م  ددل دعم البتدان لأ وضع وث فيذ مشل يع ثقودهددل البتدددان، 
م لخيدددل، ومكللحدددة ثددددهو  األ اضدددأ والغلبدددلم، واإلدا ة الايددد دامة لتغلبدددلم، والحدددد مدددن ممدددلط  

 .الكوا ث
 
 2016يولددوجأ لمددل ولددأ مجددلل ال  ددوع البيولددوجأ، أليدد  مددؤثا  األمددم الا حدددة لت  ددوع الب -9

 12"لددلهت ل ثحقيقددلثمادديم م اعددلة ال  ددوع البيولددوجأ ” الددذ  ث ددلول لتاددؤثا  ال ليددع الايدد وا ءجددزالو

م عاددة األغذيددة  أن ثق دد حالط يددق أمددل  عدددة قدد ا ام بميدددة الادددا، وأدا، لددأ جاتددة أمددو ،  لددئ 
ا عادددة أن ثبحددد  ال كفلالمدددفة "سدد وب ددذه  . ماددديم ال  ددوع البيولدددوجأل بدد كا أن ثمادددل والز اعددة 

عدددلم جالالحدددوا  بدددين الحكومدددلم وبادددل ييددد  ل  ال  دددوع البيولدددوجأأج زث دددل ال ئلسدددية والدسددد و ية 
يدددقة ل ماددديم ال  دددوع  خطدددوام متاوسدددة وماثمدددلذ وأصدددحلل الامدددتحة ابخددد ين بشدددرن  ينالاال سددد

اتيددة عثبددلدل الامتومددلم والمبدد ة ل حيددين  بدد ييدد  الا ي. وس13ولوجأ عب  القطلعلم الز اعية"البي

ي اثددل ال دددف و .عبدد  القطلعددلم وعتددئ جايددع الايدد ويلموث يدديق ل الييلسددلم ذام المددتة  صدديلغة
ال  ددوع  صددونجايددع القطلعددلم الز اعيددة ثدددعم  عب اع الد مال سلم جيدة  لأ ب الا  اال  لئأ ل ذ
م كلمدددل س دددج  قدددد ث ل عتدددئ المددداود ضدددانو هلواسددد ق ا  سعدددم اإلس دددلج  س لجيدددة ث لدددعالبيولدددوجأ و

 .14واألسواع الطبيمية الضغط عتئ الاوائل بي ال ثقتص، الطبيمية طق لتال

 
  فيذه، ل اوثييي مؤثا  م عاة األغذية والز اعة هذا ااق  اح،  أيد، 2017 ثاوزيوليو/ ولأ -10

ثمايم ال  وع البيولددوجأ  ميرلةث لول  الغلبلملج ة ممليد األسالك ولج ة الز اعة و  ةلج منطت  
لدددأ  لمددددة قطلعدددلم شدددلمتة بلع بل هدددل ميدددرلة  اعدددة والغلبدددلم وممدددليد األسدددالكلدددأ مجدددلام الز

 .201815 اج العلث ل خالل س ة

 
ثددرثي ا عدد اليكلن بلط اد، ومع كون الز اعددة أحددد الموامددل المل جيددة األكثدد   ث لمأمع و -11

، 2016لن سييددأب يل/ولددأ برهاية خلصة.  لإن ال طو ام لأ مجلل ال غذية ث يمعتئ قطلع الغلبلم، 
 ،و طددل  عاتدده 16ال غذيددة عن عالن  ومل ال  لئج الام وسة وثيقة أق م الجامية الملمة لفمم الا حدة 

م عادددة األغذيدددة والز اعدددة،   دددولئالدددذ  ث ،17(2025 - 2016وأعت دددت عقدددد األمدددم الا حددددة لت غذيدددة )

ي   طل  م السك محدد وال دف من المقد هو ثول .هبلاش  اك مع م عاة المحة المللاية، قيلدة ث فيذ

                                                      
11 http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
 .كلسكون، الاكييك، 2016 ب /كلسون األولدييا 3 - 2 12
 C 2017/33 من الوثيقة 13 الفق ة 13
 من الا جع سفيه 14 الفق ة 14
 /C 2017 ل من ال يمة غي  الاح  ة من ال ق ي  - 47 الفق ة 15
16 ml542e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
17 A/RES/70/259  

http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
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 فيذ اال زاملم الوا دة لأ زم أ يمال ضان ال يلكل القلئاة والاوا د الا لحة ل  له  طل وضوح وب
  عالن  ومل.

 
سعدد م لج ددة الغلبددلم لددأ ال قددد  الاحدد ز لددأ هددذا الاجددلل لددأ دو ث ددل الثللثددة والمشدد ين، و -12
األشجل  خل ج الغلبلم لأ الييلسلم والب امج دعت البتدان  لئ ثمايم الدو  ال ل  لتغلبلم و بي الو

دعددم  األغذيددة والز اعددة م عاددة طتبددت  لددئوعبدد  جايددع األبمددلد األ بمددة لفمددن الغددذائأ وال غذيددة، 
الاؤسيددلم  امحيلزة الغلبلم، ولددأ ثمزيددز قددد  لم عتئ صالح دخلل البتدان لأ هذا الاجلل ولأ 

إلدا ة  ل لددمددن الغددذائأ وال غذيددة لددأ مال سددلثاألاج أهددداف والاج املم الاحتية عتئ  د الحكومية 
وعددالوة عتددئ ذلددك، أجدد ا ل يددق المبدد اء ال ليددع الايدد وا ال ددلبع لتج ددة األمددن الاي دامة لتغلبددلم. 

ي ل س  ع  ل 18األمن الغذائأ وال غذية اسة عن الح اجة الاي دامة ل حقيق د (CFS) الغذائأ المللاأ

البتدان  من أجلالييلسلم  لأ مجلل ثوصيلم إلصدا  2017ب  لأ أك ولج ة األمن الغذائأ المللاأ 
  لا عاة.او
 

بشددرن ال  ثيدد  الدددولأ  2015/33ق ا  الاجتس ااق ملد  وااج العأ اإلشل ة  لئ  ثجد و -13
بوصفه وثيقة  ئييية ثشكل الاشدد د الدددولأ لتغلبددلم لددأ المقددد  201519لال بمد عل  الا متق بللغلبلم 

مددم الا حدددة ااسدد  اثيجية لتغلبددلم وأدا هذا الق ا  مبلشدد ة  لددئ وضددع خطددة األ .وال مف القلدمين
(UNSPF)20 الا حدددة الام ددأ بللغلبددلم واع ادددث ل الجاميددة الملمددة  فلوض بشرس ل م  دددا األمددمال أ ث

األهددداف المللايددة اليدد ة الا متقددة بللغلبددلم والغليددلم الا ثبطددة عتددئ  ، وال أ ثشدد ال21لفمم الا حدة

وم عومددة األمددم الا حدددة وأصددحلل  الاج اددع الدددولأ أن ي مددذهل  اءام الاح اددلمددف اإلجددث، وب ل
خطدددة األمدددم الا حددددة  م بددد ثوح دددئ ابن،  ن دعادددل لدددإلدا ة الايددد دامة لتغلبدددلم.الامدددتحة ابخددد ي

باثلبدددة أشدددال اسددد جلبة مدددن جلسددد  الاج ادددع المدددللاأ لوقدددف  زالدددة الغلبدددلم  ااسددد  اثيجية لتغلبدددلم
كددون واألشددجل ، ومددن ثددم ي بغددأ أن ثق اإلدا ة الايدد دامة لجايددع أسددواع الغلبددلم وثدددهو هل وثحقيدد

 .باثلبة  طل  م جمأ أل   ج اء لأ هذا المدد
 

 تطور اإلطار االستراتيجي للمنظمة -ثالثا
 

عن خطة المال  م بثقةم ذ اع الد ااس  اثيجية، م م الا عاة سفي ل بماتية  صالح كبي ة  -14
 طل   من بي  ل"، وأسف م عن وثلئق ثمطيط جديدة 22الفو ية ل جديد م عاة األغذية والز اعة

كل أ بع س وام،  يُ اجععش ة س ة و  خاس لئ عش  س وام  منث  اوح  ، يُمد لادةاس  اثيجأ
 س  ين.ل  ة  يغطيلن زاسيةميم وسطة األجل ثغطأ ل  ة أ بع س وام، وب سلمج عال و عال وخطة

ولج  أ  الاؤثا ام اإلقتياية والتجلن الف ية قيل ال  ثيبلم الجديدة  تو ضللة  لئ ذلك، ثوخ
للب امج والايزاسية، بال لأ ب األمو  الا متقةإسداء الاشو ة  لئ الاجتس بشرن بالب سلمج والاللية 

  .23" ذلك مجلام المال ذام األولوية لتا عاة

 

                                                      
18 11_EN.pdf-Report-lpe_documents/HLPE_Reports/HLPEhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/h 
19 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/110/73/PDF/N1511073.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
20 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/034/53/PDF/N1703453.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
21 A/71/L.63 
22 g/fileadmin/user_upload/IEE/Resolution_IPAEnglish.pdfhttp://www.fao.or 
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واألهداف المللاية الثالثة لفعضلء  ، ؤية الا عاةالُا اجع  جأويشال اإلطل  ااس  اثي -15
 :ال أ ثاثل الاجلام ال ئييية لمال الا عاة 24واألهداف ااس  اثيجية

 
 الايلهاة لأ القضلء عتئ الجوع، واسمدا  األمن الغذائأ وسوء ال غذية؛ 
 جمل الز اعة والغلبلم وممليد األسالك أكث   س لجية واس دامة؛ 
  ؛لأ ال يفمن الفق  الحد 
 ثاكين سعم ز اعية وغذائية أكث  شاولية وكفلءة؛ 
  زيلدة قد ة سبل الميش عتئ الماود أمل  ال  ديدام واألزملم؛ 
 :)الجددودة ال ق يددة، واإلحمددلءام والاواضدديع الاشدد  كة )ثغيدد  هدف  ضددللأ )سددلدس 

 الا لخ، والايلواة بين الج يين، والحوكاة، وال غذية(.
 

األهداف ااس  اثيجية ل ولي   طل  لتمال عب  القطلعددلم ومجاوعددلم أصددحلل وُوضمت  -16
ؤد  يددياكددن أن  ماددل   ددلواسمزالي لمالقطلعددبددين و زالة الحدود  ،الامتحة ل حقيق األهداف المللاية

 .األمثل لتاوا د الا لحةأقل من اس مدا   لئ  لئ اسمفلض الكفلءة و
 

 الا عاة  عاة مي جيبة لت طو ام المللاية، وضمتوعالوة عتئ ذلك، وبغية أن ثعل الا -17
ث دف  لئ اثبلع س ج مبيط  زاء أهداف  25مؤخ ا  ؤية مش  كة لفغذية والز اعة الاي دامة

 .26ضمت اس  اثيجية لمال الا عاة بشرن ثغي  الا لخال  اية الاي دامة، ووُ 

 
 لألعضددلئ واسددمة ال طددلق  ت لج ة الغلبلم ثوجي لمولدا م لقشة هذه ااس  اثيجيلم، قدم -18

وممددليد األسددالك والقطلعددلم  الز اعددة قطلعددلم  لئ ثمزيددز الحددوا  مددع بتداندعت الو .ولتا عاة
ثحقيددق أهددداف  يددؤد   لددئلأ  حددداث ثغييدد  ثحددو   من أجددلج ود ال ثضلل ذام المتة بشرن  األخ ا

 لس جددبوصددف ل  28 عاددة ل الاأعدددثأ واسدد مدا  الابددلدخ المايددة الا  ابطددة ال دد 27ال  ايددة الايدد دامة

تبت التج ة أيضل  لئ الا عاة وط .سل القياةعتئ ام داد سالس دامة عب  هذه القطلعلم واا شجيعل 
ليال بين القطلعلم لأ  طددل   وثمزيزه ال ملون ةواصتملأ هذا المدد و الابذولة دعم ج ود البتدان

ذلددك مددن خددالل ال  ثيدد  الدددولأ  للغلبددلم باددل لددأب الا متق عال الا عاة وكذلك لأ الحوا  المللاأ
الا  دا الييلسأ ال ليع الاي وا الام أ بلل  اية  لئ   س لملموعن ط يق ثقديم  ،لغلبلمالا متق بل

 .29 لئ مجلل خب ث ل االاي دامة اس  لد

 
الايددلهالم لددأ ستياة و د اج ل  ح جية  جاثبلع سُ  البتدان  لئ ضالن ودعت لج ة الغلبلم -19

الا عاددة   لددئوطتبددت . حيدد  ااق ضددلء الملصددة ب ددل،الوط يددة ال كيددف  خطددطأو /الاحددددة وط يددل و
أطدد  الحوكاددة، وال مددد   قطلعددلم، وثاكددينال مشدد  كة بددين ميددلعدة البتدددان لددأ وضددع سيلسددلم

 زالدددة الغلبدددلم وثددددهو هل، وزيدددلدة القدددد ة عتدددئ المددداود، والحدددد مدددن  لتايدددببلم ال دددأ ثكادددن و اء
 ل حددل محددل مددن غلبددلم ميدد دامة  حقددق، وثمزيددز اسدد مدا  أخشددللوال صددد واإلبددالل وال ، شلشةال

                                                      
 C 2017/3 الوثيقة، 1 الشكل 24
25 i3940e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
26 ms540e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 COFO 2016/REP الوثيقة، 12 الفق ة 27
 COFO 2016/5.1 الوثيقة، 1 الشكل 28
 COFO 2016/REP الوثيقة، 14 -13 ق ثلنالف 29
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ا عاددة كددذلك وضددع ال التج ددة  لددئ وطتبددت. يةلك بوسا األكث  كثللة لأ ااسبملثلم الا  جلماس مدا  
 .30ودعم ثطبيق ل ل يةثوجي ية  خطوط

 
ثددم ثجايم ددل عتددئ وهددأ المطددة ال ددأ ، 2021 - 2018وأحدددث خطددة م وسددطة األجددل لتف دد ة  -20
من التجلن الف ية )ومن خالل ل الاؤثا ام اإلقتياية و اإلس لملم الاقدمة منس جاتة أمو  م  ل أسل

، ، وخطة األمم الا حدة ااسدد  اثيجية لتغلبددلموالاؤثا  المللاأ لتغلبلم اإلقتياية لتغلبلم(، ال يملم
 :ا عاةال  ضطتع ب للال للية  31يةالوظلئف ال ئييثحدد 

 
 ؛مليي لاال أ ثحدد اوالمكوك  المكوك الاميل يةوث فيذ وضع  ثييي  ودعم البتدان لأ 
 ثجايع وثحتيل و صد وثحيين الوصول  لئ البيلسلم والامتوملم؛ 
 الييلسدددلم عتدددئ الايددد ويلم المللايدددة واإلقتيايدددة  لدددأ مجدددلل حدددوا الودعدددم  ثييدددي  وثمزيدددز

 والقط ية؛
 إلقتياأ؛الاشو ة ودعم ث اية القد ام عتئ الاي ويين القط   وا  سداء 
 الامل ف وال ك ولوجيلم والاال سلم الجيدةة ال أ ثجاع الاشو ة والدعم لفسشط ثقديم 

 ؛وث ش هل وثحين من ثطبيق ل
  األمددن الغددذائأ وال غذيددة والز اعددة وال  ايددة ال يفيددة بددين  لددأ مجددللالشدد اكلم   قلمددة ثييي

 ال  اية والاج اع الادسأ والقطلع المل ؛لأ ش كلء الالحكوملم و
 اخ ملصددلمل عتئ الاي ويلم الوط ية واإلقتيايددة والمللايددة لددأ مجددلام ثمللدعوة وااا 

 .الا عاة
 

-2018 وولقددل لتمطددة الا وسددطة األجددل، ي ضددان  طددل  س ددلئج األهددداف ااسدد  اثيجية لتف دد ة -21
 ، ومن ثم لإن أهداف32من أهداف ال  اية الاي دامة اليبمة عش  15 من أجلأهدالل ومؤش ام  2021

، وصددف 33ج الماددل والايزاسيددةويدد د لددأ ب سددلم .ال  ايددة الايدد دامة هددأ محددو  األسشددطة الا وقمددة

( لجايدددددع األهدددددداف 2019 - 2018ثفمددددديتأ لجايدددددع اإلجددددد اءام الاقددددد  ة لف ددددد ة اليددددد  ين األولدددددئ )
سعدد ة  قددد ال  كيددز، وال  ددلئج وال ددواثج، وي محو  ال  كيز، وال غيي  لأمحو   ااس  اثيجية، يمف

 و دم من ال يملم ال ئلسية.ال أ ث فيذ ال وجي لم عن  ثلقبة
 

 محور التركيز المحتمل للوثيقة االستراتيجية الجديدة -رابعا
 

الحددللأ  لحوكاددةلددأ  طددل  ا لتح اجددة  الوثيقددة ااسدد  اثيجية الجديدددة مددن الا وقددع أن ث عدد -22
اس م اضدد ل  يجدد   2030ح ددئ عددل   ا دددثخطة عال م وسطة األجددل )يفضددل أن  قد لتا عاة وأن ث

وي بغددأ أن  .ضددان اإلطددل  ااسدد  اثيجأ ث فيددذهل  ميددمددن الاقدد   أن ولقل لتمطط الا وسطة األجددل( 
 مددددم الا حدددددةخطددددة األ، و2050ث فيددددذ  ؤيددددة عددددل   لتماددددل مددددن أجددددلثحدددددد الاجددددلام ذام األولويددددة 

يال ااثفلقددلم الاشددل  ، وس ددلئج ااثفلقددلم المللايددة ذام المددتة بللغلبددلم، وا سددااس  اثيجية لتغلبلم
مددن  الددوا دة ، لضددال عددن ااسدد  اثيجيلم ال  عيايددة ال لشددمة وال وجي ددلم11 - 4 لي ددل لددأ الفقدد ام 

 ال ئلسدددية يمدددلم الاإلقتيايدددة لتغلبدددلم، ولج دددة الغلبدددلم، وغي هدددل مدددن  ال يمدددلماألعضدددلء مدددن خدددالل 
 .تا عاةل
  

                                                      
 .21  لئ 18 ، الفق ام منالا جع ذاثه 30
 C 2017/3 الوثيقة، 11 الفق ة 31
 1 ، الشكلالا جع ذاثه 32
 C 2017/3 الوثيقةمن  74  لئ 40 المفحلم من 33
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ال والق، ياكن لتوثيقة ااس  اثيجية  وع د القيل  بذلك، وبغية الحفلظ عتئ أعتئ مي وا من -23
أن ث بددع هيكددل المطددة الا وسددطة األجددل وخطددة األمددم الا حدددة ااسدد  اثيجية  الح اجددةالجديدددة عددن 
 :م لقشة بشرن مل يتأ م ضلتغلبلم، وأن ث

 
  عمال  اية الاي دامة األ خطةدو  الغلبلم لأ. 
 لاحة علمة عن ال حديلم ومل اس جد من ثطو ام. 
 ل ئييية لتا عاة لأ مجلل الح اجةالوظلئف ا. 
 أهداف محددة ث متق بللح اجة. 
 طل  ال  فيذ وااس م اض . 
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -خامسا
 

قد ث غ  ال يمة لأ ال عدد  لددأ الم لصدد  الاددذكو ة أعدداله لوضددع وثيقددة اسدد  اثيجية جديدددة  -24
 .و سداء الاشو ة بشرن هيكت ل الا لس  وع لص هل ال ئييية

 
 أن ثقد  ثوجي لم بشرن مل يتأ:لأ وقد ث غ  التج ة أيضل  -25
 

 ثوضي  وثفميل ميلهالم الغلبلم لأ أهداف ال  اية الاي دامة؛ 
   بشرن الغلبلم والح اجة واألهداف المللاية الا متقة  2050ط ق ووسلئل ثفميل  ؤية عل

 بللغلبلم الوا دة لأ خطة األمم الا حدة ااس  اثيجية لتغلبلم؛
 ال سبقب مل ي متق لأديد الوظلئف الاميل ية وال شغيتية ال ئييية لتا عاة ثح. 
 
 
  


