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 2017نيسان/أبريل  20 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2017/10) منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابتتوصية  بناء على[

 2030-2017خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت للفرتة  - 2017/4
العمرررل الرابعررري السرررىوات ملىتررردة األمرررم املتحررردة املعررر   وبرررر م 

 2020-2017ابلغاابت للفرتة 
 

 ،إّن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
الـــقر قـــر   يـــ     ي ـــ   2015متوز/يوليـــ   22املـــ     2015/33قـــرا    إىل إذ يشرررر 

تكــــو   2030-2017منتـــدى األمــــم املتحــــدة املعــــين ابلغــــاابت ة ـــةة اســــ اتي ية مــــوج ة لل ــــ ة 
مبثابـة إاـا  اسـ اتي ت لتحاـس اتاـاا  عمــال ال تيـا الـدواب املتعلـع ابلغـاابت وعناصـر  ولتوجيــ  

ينظــر ا املح  ــس املتعلحــس ابالستعااــة عــن األهــا ة إىل األهــدا  وتركي هــا، و    تلــا األعمــال
 (1))ب( مـــن الغـــا زـــا امللـــ ع قـــاعوأة املتعلـــع  ميـــ   عـــوا  الغـــاابت 1األمنائيـــة ليل يـــة ا ال حـــرة 

-2017إبهــــا ة مناســــبة إىل  هــــدا  وزــــاات التنميــــة املاــــتدامة واب  ــــة االســــ اتي ية لل ــــ ة 
2030، 
كـــــــــــــاعو    22املـــــــــــــ     70/199إىل قـــــــــــــرا  ا معيـــــــــــــة العامـــــــــــــة  وإذ يشرررررررررررررر أي رررررررررررررا   

، الـــقر زـــات  يـــ  ا معيـــة العامـــة اســـم الغـــا زـــا امللـــ ع قـــاعوأ املتعلـــع 2015 دياـــمر/األول
  مي   عوا  الغاابت إىل صا األمم املتحدة املتعلع ابلغاابت،

 2030-2017ة ــة األمــم املتحــدة االســ اتي ية للغــاابت لل ــ ة  علــى يوافرر  - 1 
والــوا دة ا املر ــع األول اــقا الحــرا ، ويوصــت ا معيــة العامــة ابعتمادهــا قبــث اععحــاد الــدو ة الثاعيــة 

 عشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت؛

__________ 

 ، املر ع.62/98قرا  ا معية العامة  (1)

https://undocs.org/ar/E/2017/10
https://undocs.org/ar/A/RES/70/199
http://undocs.org/ar/A/RES/62/98
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 بــــــــرأما العمــــــــث الرابعــــــــت الاــــــــنوات للمنتــــــــدى لل ــــــــ ة علــــــــى يوافرررررررر  أي ررررررررا   - 2 
 والوا د ا املر ع الثاين اقا الحرا ؛ 2017-2020
بـــ   تحــوع ا معيــة العامــة بتعــديث األهــا ة إىل األهــدا  األمنائيــة ليل يــة  يوصرري - 3 
تع يــ  ماــا ة ”لتغــبك كمــا يلــت   (2))ب( مــن صــا األمــم املتحــدة املتعلــع ابلغـاابت 1ا ال حـرة 

ة ـــــة التنميـــــة تن يـــــق الغـــــاابت ا احيـــــع األهـــــدا  األمنائيـــــة املت ـــــع علي ـــــا دوليـــــاة، مبـــــا ا  لـــــا 
 .“و هدا  التنمية املاتدامة (3)2030املاتدامة لعاع 

 21 ا لاة العامة
 2017عياا / بريث  20

 
 املرف  األول  
   2030-2017خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت للفرتة   

 مقدمة - أوال
 الرؤية واملهّمة -ألف 

الغـــاابت هـــت مـــن  كثـــر الـــنظم األيكولوجيـــة الريـــة إعتاجيـــةة ا العـــا ، وهـــت  ساســـية للحيـــاة  - 1
إاــا ا عامليــا  2030-2017علــى األ  . وتــو طر ة ــة األمــم املتحــدة االســ اتي ية للغــاابت لل ــ ة 

املاـتدامة  ميـ   عـوا  الغـاابت واألهـ ا  املوجـودة للعمـث، علـى عيـ  املاـتوات، مـن  جـث األدا ة 
ةــا ن ع ــاا الغــاابت، وواــ   ــد ألزالــة الغــاابت وتــدهو ها. وتــو ر ا  ــة االســ اتي ية  ي ــاة إاــا اة 

 ، وات ــــاا اب يــــ (4)2030للماــــا ات املتغــــلة ابلغــــاابت ا تن يــــق ة ــــة التنميــــة املاــــتدامة لعــــاع 
، (6)، وات اقيــة التنــو  البيولــوجت (5)تحــدة األاا يــة بشــ   تغــا املنــا املعتمــد ا إاــا  ات اقيــة األمــم امل

وات اقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكا حــــة التغــــحر ا البلــــدا  الــــم تعــــاين مــــن ا  ــــا  الشــــديد و/ و مــــن 
، وزاهـــا مـــن الغـــكوك (8)، وصـــا األمـــم املتحـــدة املتعلـــع ابلغـــاابت(7)التغـــحر، وةاصـــة ا   ريحيـــا

 ابلغاابت. ات واألهدا  الدولية املتغلةوالعمليات وااللت ام
__________ 

  .70/199و  62/98اعظر قرا ر ا معية العامة  (2)
  .70/1قرا  ا معية العامة  (3)

 .70/1قرا  ا معية العامة  (4)

 ، املر ع.21-/ع  1، املحر  FCCC/CP/2015/10/Add.1اعظر  (5)

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 

 .33480، الرقم 1954املرج  ع ا ، اجمللد  (7)

اعتمــــد منتــــدى األمــــم املتحــــدة املعــــين ابلغــــاابت وا معيــــة العامــــة صــــا  األمــــم املتحــــدة املتعلــــع ابلغــــاابت ا  (8)
)اعظـــر  2030ودوليـــاة لتن يـــق األدا ة املاـــتدامة للغـــاابت وتع يـــ  ماـــا ة الغـــاابت ا ة ـــة التنميـــة املاـــتدامة لعـــاع ااة وإجراءة وانيـاة سياسةة وتدب 44. وحيدطد هقا الغا    بعَة  هدا  عاملية مش كة متعلحة ابلغاابت، و 2007 عاع

 .(70/199و  62/98قرا ر ا معية العامة 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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ومتثــــث ا  ــــة االســــ اتي ية إاــــا ا مرجعيــــا للعمــــث املتغــــث ابلغــــاابت الــــقر ت ــــ ل  بــــ   - 2
منظومــة األمــم املتحــدة، ولتع يــ  االتاــاا والتعــاو  و وجــ  التــتز  ا مــا بــس هي ــات األمــم املتحــدة 

. كمـا تشـكث إاـا ا لتحاـس اتاـاا  عمـال  دأ الرؤيـة وامل مـة املبينتـس وهركائ ا من  جـث احيـع 
 ال تيا الدواب املتعلع ابلغاابت وعناصر  ولتوجي  تلا األعمال وتركي ها.

 
 الرؤية املشرتكة لألمم املتحدة   

تتمثطــث الرؤيــة املشــ كة ليمــم املتحــدة ا إدــاد عــا  تتــدا   يــ  الغــاابت واألهــ ا  املوجــودة  - 3
ةـــا ن ع ـــاا الغـــاابت،  ميـــ   عواع ـــا، علـــى مـــو ماـــتداع؛ وتتاـــاه م  يـــ  ا التنميـــة املاـــتدامة؛ 

 وتولطد مكاسا اقتغادية واجتماعية وبي ية وثحا ية ليجيال احلالية واملحبلة. 
 

 املشرتكة لألمم املتحدة املهمة   
تتمثــــث امل مــــة املشــــ كة ليمــــم املتحــــدة ا تشــــ ي  األدا ة املاــــتدامة للغــــاابت، وتع يــــ   - 4

ة ــة التنميــة املاــتدامة لعــاع  تن يــق ماــا ة الغــاابت واألهــ ا  املوجــودة ةــا ن ع ــاا الغــاابت ا
ــــ  التعــــاو  والتناــــيع واالتاــــاا و وجــــ  ال2030 تــــتز  وااللتــــ اع والعمــــث ، بوســــائث مــــن بين ــــا تع ي

 الاياسي س، على عي  املاتوات.
 
 2030أمهية الغاابت للبشر وخلطة التىمية املستدامة لعام  - ابء
ا املائــة مـــن ماـــا ة الياباـــة،  و قرابــة   بعـــة ب يـــس هكتـــا ،  30تغ ــت الغـــاابت عاـــبة  - 5

. ويعتمـــد مـــا يحـــدط  (9)  وهـــت  ساســـية لر ـــا  األعاـــا ، والتنميـــة املاـــتدامة، وصـــحة كوكـــا األ
ا املائــــة مــــن عــــدد ســــكا  العــــا ، علــــى الغــــاابت ابعتبا هــــا  25بليــــو  عاــــمة،  و عاــــبة  1.6 بـــــ

 مغد اة للحتوت وكاا الرزا والعمث وتوليد الدةث.
وتـــــو ر الغـــــاابت يموعـــــة  ساســـــية مـــــن ةـــــدمات الـــــنظم األيكولوجيـــــة، مثـــــث األةشـــــاب  - 6

زــــا ا شــــبية واملــــ وى، كمــــا تاــــ م ا ا ا ظــــة علــــى ال بــــة  والغــــقاء والوقــــود والعلــــ  واملنت ــــات
وامليــا ، وااــواء النحــت. واــول الغــاابت دو  تــدهو  األ ااــت والتغــحر، واــدط مــن ة ــر  ــدو  
ال ي ــــاأت واالايــــا ات األ اــــية واالايــــا ات الثل يــــة وا  ــــا  والعواصــــ  الغبا يــــة والعواصــــ  

ـــة املائـــة مـــن كـــث  ا 80. والغـــاابت مـــوان ملـــا يحـــدط  بناـــبة الرمليـــة وزاهـــا مـــن الكـــوا   ال بيعي

__________ 

ل اـــــــ   علـــــــى ماــــــــرد للتعـــــــا ي  املتغـــــــلة ابلغــــــــاابت، اعظـــــــر املغـــــــ لحات والتعــــــــا ي  املتعلحـــــــة  ةــــــــر  (9)
متا ــــــــة ). ليمــــــــم املتحــــــــدة للمــــــــوا د احلرجيــــــــة والغــــــــاد ة عــــــــن منظمــــــــة األزقيــــــــة وال  اعــــــــة العامليــــــــة التحييمــــــــات

  .(www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf على 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
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ــــوا  األ يائيــــة األ اــــية. كمــــا  اــــا تاــــ م إىل  ــــد بعيــــد ا الت  يــــ  مــــن     تغــــا املنــــا   األع
 والتكي  مع  و  ظ التنو  البيولوجت. 

و ينمـــا  ـــرر إدا  ـــا علـــى مـــومج ماـــتداع، تكـــو  عيـــ   عـــوا  الغـــاابت عظمـــاة إيكولوجيـــة  - 7
لت ـددد، وتشـكطث مغـد اة للاـل  وا ـدمات األساسـية قابلـة لة ومنت  ة وقـاد ة علـى الغـمود و سليم

للنــايف ا عيــ   مــاء العــا . وا العديــد مــن املنــااع، تكتاــت الغــاابت  ي ــا قيمــة ثحا يــة و و يــة 
امة األدا ة املاــــتد”م مـــة. وعلـــى النحــــو املبـــس  ا صـــا األمــــم املتحـــدة املتعلـــع ابلغــــاابت،  ـــ  ط 

للغاابت، بوص  ا م  ومـاة ديناميكيـا  ةـقاة ا الت ـو ،  ـد  إىل احل ـاا علـى الحيمـة االقتغـادية 
واالجتماعيــة والبي يــة للغــاابت  ميــ   عواع ــا وتع يــ  هــق  الحيمــة،  ــأل تعــود ابلن ــ  علــى األجيــال 

 .“احلالية واملحبلة
الغـــاابت  مـــر   يـــور لتن يـــق ة ـــة واألدا ة املاـــتدامة للغـــاابت واألهـــ ا  ةـــا ن ع ـــاا  - 8

علــى مــو متكامــث، مبــا ا  لــا احيــع  هــدا  التنميــة املاــتدامة،  2030التنميــة املاــتدامة لعــاع 
إدا ة الغـــــاابت علـــــى مـــــو ماـــــتداع، ومكا حـــــة التغـــــحر، ووقـــــ  تـــــدهو   ،15وةاصـــــة ااـــــد  

 األ اات وعك  ماا  ، ووق   حدا  التنو  البيولوجت. 
عــ ا  مبــا تتاــم بــ  الغــاابت مــن   يــة اســتثنائية للنــايف،  علنــ  ا معيــة ومــن من لــع اال - 9

  ا /مــا يف يومــاة  21، يــوَع 2012كــاعو  األول/دياــمر   21املــ     67/200العامــة، ا قرا هــا 
ت ــث بــ  كــث ســنة ا عيــ   مــاء العــا  لل توعيــة بح ــاا الغــاابت وتع يــ  العمــث ا دوليــاة للغــاابت حيت

 هقا اجملال. 
 

 االجتاهات والتحدايت - جيم
علــى الــرزم مــن املاــا ة البالغــة األ يــة الــم تحــدم ا الغــاابت للحيــاة علــى األ   ولر ــا   - 10

األعاـــا ، ال تـــ ال إزالـــة الغـــاابت وتـــدهو  الغـــاابت حيـــد   ا منـــااع عديـــدة، اســـت ابةة ا كثـــا 
  لل لــــا علــــى األةشــــاب والغــــقاء والوقــــود واألليــــا . واــــد  إزالــــة الغــــاابت مد وعــــة األ يــــا

بعوامـــث يحـــ  العديـــد من ـــا ةـــا َن ق ـــا  الغـــاابت وي ـــرب  ـــقو   ا ق ـــاا اجتماعيـــة واقتغـــادية 
 وســــ  ع اقــــاة، مبــــا ا  لــــا اــــدات تتغــــث ابحلــــد مــــن ال حــــر واحيــــع التنميــــة احل ــــرية واعتمــــاد 

اع األ ااــــت ألزـــرا  تــــد ط عائــــدات ماليــــة  كـــر و ســــر ، مثــــث ال  اعــــة سياســـات تشــــ ط  اســــت د
 وال اقة والتعدين والنحث. 

والغــــاابت  ي ــــاة معرطاــــة لل  ــــر عتي ــــةة لح ــــ  األهــــ ا  زــــا الحــــاعوين  و زــــا الرهــــيد،  - 11
واحلرائـــع زـــا املاـــي ر علي ـــا، والتلـــو ، وعواصـــ  الغبـــا  والعواصـــ  الرمليـــة وعواصـــ  الـــرا ، 

 لـــا النـــوازل  ا ا ، واآل ـــات، واألعـــوا  الدةيلـــة املغـــاة، والت ـــ طؤ ومبثـــا تغـــا املنـــا ، مبـــاواألمـــر 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/200
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املناةيـــة، وكلط ـــا تت ـــدد صـــحة الغـــاابت وقـــد  ا علـــى    تاـــتمر  كـــنظم إيكولوجيـــة منت  ـــة وقـــاد ة 
 على الغمود. 

ن الـدةث، إىل وي در اسـتمرا  النمـو الاـكاين الاـري ،   ـ ة عـن ا ت ـا  عغـيا ال ـرد مـ - 12
تاــا   ال لــا  العــاملت علــى املنت ــات وا ــدمات احلرجيــة وتاــا   اســت  ك  ا، وإىل واــ   عبــاء 

، 2050 بليــــو  عاـــمة ملــــول عــــاع 9.6علـــى الغــــاابت. ومـــ  توقــــ     يبلـــ  عــــدد ســــكا  العـــا  
ســـو  تتوقـــ  تلبيـــة ال لـــا املاـــتحبلت علـــى املنت ـــات وا ـــدمات احلرجيـــة علـــى ا ـــا  إجـــراءات 

اجلـة وتناــيع سياســات هــاملة لعـدة ق اعــات، علــى عيــ  املاـتوات، مــن  جــث اــما  األدا ة ع
 املاتدامة للغاابت، مبا ا  لا   ظ ا وإص   ا وتوسيع ا. 

وعلــى الغــعيد العــاملت، هنــاك  اجــة إىل احلــد مــن الت ــ طؤ وإىل تع يــ  التناــيع ا مــا بــس  - 13
 العديد من املنظمات وامل ساات والغكوك الدولية الم تتعىن بح اا الغاابت. 

وعلــــى الغــــعد الــــواين وا لــــت واألقليمــــت، قــــد يكــــو  التناــــيع بــــس  تلــــ  الح اعــــات  - 14
ال تكـو  ســل ات الغــاابت و صـحاب املغــلحة املعنيـس  ــا هــركاء ةغـو  الغــاابت اـعي اة، وقــد 

 على مو كامث ا الت  يط بش   است داع األ اات وا صن  الحرا ات املتغلة ابلتنمية.
ويتوقـطـ  احيــع ال عاليــة ا األدا ة املاــتدامة للغــاابت، إىل  ــد بعيــد، علــى تــوا ر املــوا د  - 15

وير الحــد ات وعحــث التكنولوجيــات الاــليمة بي يــاة. ويل مــ  علــى الكا يــة، مبــا ا  لــا التمويــث وت ــ
وجـــ  ا غـــو   شـــد مـــوا د ماليـــة إاـــا ية، مبـــا ا  لـــا  شـــدها مـــن مغـــاد  مبتكـــرة، لغـــا  
البلــدا  الناميــة، مبــا  ي ــا  قــث البلــدا  منــواة والبلــدا  الناميــة زــا الاــا لية والــدول ا   يــة الغــغاة 

متــــر اقتغــــادا ا مبر لــــة اعتحاليــــة. ويتوقطــــ  احيــــع األدا ة املاــــتدامة  الناميــــة، وكــــقلا البلــــدا  الــــم
 للغاابت  ي اة، بشكث  ساست، على ت بيع األدا ة الاليمة على عي  املاتوات. 

 
الفرررررررح املتاذررررررة الخترررررراذ إجررررررراءات معررررررّدرة وذات قيمررررررة م ررررررافة لتحقيرررررر  ا دارة  - دال

 للغاابت  املستدامة
ا وقــ   2030-2017م املتحــدة االســ اتي ية للغــاابت لل ــ ة أييت إاــ ا ة ــة األمــ - 16

تلــو   يـــ   رصـــة زـــا ماـــبوقة ال ـــا  إجـــراءات معـــ طزة و افـــة مـــن جاعـــا عيـــ  ا  ـــات ال اعلـــة 
علـــى عيـــ  املاـــتوات، داةـــث منظومـــة األمـــم املتحـــدة وةا ج ـــا، مـــن  جـــث  ايـــة زـــاابت العـــا  

  ع ا، ا احلاار واملاتحبث. وقيمت ا املتعدطدة األوج  ووظائ  ا ومنا
و ــد  ا  ــة االســ اتي ية إىل البنــاء علــى الــ ةم النــاب  مــن األلــازات التا  يــة العامليــة  - 17

عمـث  ، وة ـة2030، واملتمث لـة ا اعتمـاد ة ـة التنميـة املاـتدامة لعـاع 2015الـم هـ دها عـاع 
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، وات ــاا اب يــ  املعتمــد مبوجــا (10)تنميــةالغــاد ة عــن املــ متر الــدواب الثالــل لتمويــث ال  ديــ   اباب
 املنا . ات اقية األمم املتحدة األاا ية بش   تغا

وميكـن ملنظومـة األمـم املتحــدة املاـاَ ة ا هـق  املبـاد ات واحيــع الرؤيـة وامل مـة املتعلحتــس  - 18
ـــــدعم األدا ة  ـــــم ت ـــــع يموعـــــة مـــــن األهـــــدا  والغـــــاات العامليـــــة ال ابلغـــــاابت، ابلعمـــــث علـــــى احي

 املاتدامة  مي   عوا  الغاابت واأله ا  املوجودة ةا ن ع اا الغاابت. 
 

 يل املتعل  ابلغاابت الرتتيب الدو  - هاء
يتــ ل  ال تيــا الــدواب املتعلــع ابلغــاابت مــن منتــدى األمــم املتحــدة املعــين ابلغــاابت، وهــو  - 19

؛ ع ـــوا 197 ع ـــائ  البـــال  عـــددهم  نـــة  نيـــة لبعـــة للم لـــ  االقتغـــادر واالجتمـــاعت، ومـــن 
؛ التمويـــث احلرجـــتلتياـــا و ماعـــة املنتـــدى؛ والشـــراكة التعاوعيـــة ا يـــال الغـــاابت؛ والشـــبكة العامليـــة 

والغــندوا االســت ماين ملنتـــدى األمــم املتحـــدة املعــين ابلغــاابت. واملنتـــدى هــو هي ـــة األمــم املتحـــدة 
املكل ــة مبعا ــة الح ــاا املتغــلة ابلغــاابت ب ريحــة متكاملــة وكليــة، وهــو يشــر  علــى تن يــق ا  ــة 

سـا عمـث الشـبكة العامليـة لتياـا  االس اتي ية وصا األمـم املتحـدة املتعلـع ابلغـاابت،   ـ  عـن
 .  احلرجت تمويثال

ويــ در املنتــدى عملــ  متاــعينا صماعتــ  وصــندوق  االســت ماين والشــراكة التعاوعيــة ا يــال  - 20
 14الغـــاابت. وهـــت هـــراكة اوعيـــة تر ســـ ا منظمـــة األزقيـــة وال  اعـــة ليمـــم املتحـــدة وتتـــ ل  مـــن 

. وتـــرد وظـــائ  املنتـــدى و ماعتـــ  والشـــراكة ا (11)ابتمنظمـــة دوليـــة تن طـــق بـــراما هامـــة تتغـــث ابلغـــا
   .2015متوز/يولي   22امل     2015/33قرا  اجملل  االقتغادر واالجتماعت 

الشــركاء تتمثــث ا مــن ويتشــرك ال تيــا الــدواب املتعلــع ابلغــاابت ا عملــ  يموعــة متنوعــة  - 21
زــا احلكوميــة الــم لــدي ا بــراما متغــلة املنظمــات والعمليــات الدوليــة واألقليميــة ودو  األقليميــة و 

ابلغــاابت، ويعــ   ابلــدو  احليــور الــقر ت ديــ  اجملموعــات الرئياــية و صــحاب املغــلحة املعنيــو  
ــــ   مــــاء  ــــع األدا ة املاــــتدامة للغــــاابت ا عي ــــ  املاــــتوات، ا تع يــــ  واحي اآلةــــرو ، علــــى عي

 العا .
 املتعلع ابلغاابت وا ما يلت  هدا  ال تيا الدواب  - 22

تع ي  تن يـق األدا ة املاـتدامة  ميـ   عـوا  الغـاابت، وعلـى وجـ  ا غـو  تن يـق  ) ( 
 صا األمم املتحدة املتعلع ابلغاابت؛

__________ 

 ، املر ع.69/313قرا  ا معية العامة  (10)

ل اـــ   علـــى قائمـــة ابملنظمـــات األع ـــاء ا الشـــراكة التعاوعيـــة ا يـــال الغـــاابت، اعظـــر املوقـــ  الشـــبكت  (11)
 (.www.cpfweb.orgللشراكة )

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313


E/RES/2017/4 

وبررر م  العمرررل  2030-2017للفرررتة خطررة األمررم املتحرردة االسرررتاتيجية للغرراابت 
 2020-2017الرابعي السىوات ملىتدة األمم املتحدة املع  ابلغاابت للفرتة 

 

7/34 

تع يــ  ماـــا ة عيـــ   عــوا  الغـــاابت واألهـــ ا  الواقعــة ةـــا ن ع ـــاا الغـــاابت ا  )ب( 
 ؛2030ة ة التنمية املاتدامة لعاع 

  والتناـــيع واالتاـــاا والتـــتز  ا املاـــائث املتغـــلة ابلغـــاابت علـــى ااـــس التعـــاو  )ن( 
 املاتوات كا ة؛

تع يــ  التعــاو  الــدواب، مبــا ا  لــا التعــاو  بــس بلــدا  الشــمال وبلــدا  ا نــوب،  )د( 
ــــت، وكــــقلا  ــــدا  الشــــمال، والتعــــاو  الث ث ــــس بل ــــوب، وا مــــا ب ــــس بلــــدا  ا ن والتعــــاو  ا مــــا ب

  العاع وا ا ، والتعاو  الشامث لعدة ق اعات، على املاتوات كا ة؛الشراكات بس الح اعس
دعـــم ا  ـــود املبقولـــة لتـــدعيم  اـــر إدا ة الغـــاابت ووســـائث التن يـــق املتغـــلة  ـــا،  (ه) 

 و حا لغا األمم املتحدة املتعلع ابلغاابت، بغية احيع األدا ة املاتدامة للغاابت.
 

 املتعلقة ابلغاابت األهداف والغاايت العاملية - اثنيا
يشـــتمث جـــوهر ا  ـــة االســـ اتي ية علـــى ســـتة مـــن األهـــدا  العامليـــة املتعلحـــة ابلغـــاابت  - 23
. وهـق  األهـدا  والغـاات، 2030من الغاات املرتب ة  ا الـم يتعـس بلوز ـا ملـول عـاع  26 و

 بعــة املتعلحــة ابلغــاابت املبينــة  دأ ، تغ ــت متامــا األســايف املتــس الــقر   ســت  األهــدا  العامليــة األ
 الم يت من ا صا األمم املتحدة املتعلع ابلغاابت، وتبين على هقا األسايف.

وتتاــم األهــدا  والغــاات العامليــة املتعلحــة ابلغــاابت صاــا اوعيــة وعامليــة الشــمول. وهــت  - 24
ا تن يــــق  تــــدعم  هــــدا  ال تيــــا الــــدواب املتعلــــع ابلغــــاابت وترمــــت إىل املاــــا ة ا إ ــــراز تحــــدع

وات ـاا اب يـ  املعتمـد ا إاـا   ،(12) هدا  التنميـة املاـتدامة، و هـدا   يتشـت للتنـو  البيولـوجت
ات اقية األمم املتحدة األاا ية بشـ   تغـا املنـا ، وزـا  لـا مـن الغـكوك والعمليـات وااللت امـات 

 واألهدا  الدولية  ات الغلة ابلغاابت.
تــو ر ســياقا  2030وااللت امــات الــوا دة ا ة ــة التنميــة املاــتدامة لعــاع والرؤيــة واملبــاد   - 25

ليهــدا  والغــاات العامليــة املتعلحــة ابلغــاابت، الــم تتاــم ابلــ ابط و مــ  بــس األبعــاد االقتغــادية 
 واالجتماعية والبي ية لإلدا ة املاتدامة للغاابت والتنمية املاتدامة.

العامليــــة املتعلحــــة ابلغــــاابت مــــن  جــــث ا يــــ  ومباــــا  وقــــد واــــع  األهــــدا  والغــــاات - 26
األجــراءات ال وعيــة، واملاــا ات، والتعــاو  املعــ ز  يمــا بــس البلــدا  والشــركاء و صــحاب املغــلحة 
الــدوليس واألقليميــس ودو  األقليميــس وزــا احلكــوميس. وهــت تــو ر  ي ــا مرجعــا لتع يــ  االتاــاا 

__________ 

 ، املر ع.2/عاهرا، املر ع، املحر  UNEP/CBD/COP/10/27برأما األمم املتحدة للبي ة، الوثيحة اعظر  (12)
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ة األمــم املتحــدة و يمــا بــس املنظمــات األع ــاء ا الشــراكة والتعــاو  بشــ   الغــاابت داةــث منظومــ
 التعاوعية ا يال الغاابت، وكقلا  يما بس سائر املنظمات والعمليات  ات الغلة ابلغاابت.

يموعـــــة واســـــعة مـــــن اجملـــــاالت املتعلحـــــة ابلغـــــاابت وتغ ـــــت األهـــــدا  والغـــــاات العامليـــــة  - 27
عيــة وماــا ات وتعــاو  لكــت يتاــىن  ي ــا إ ــراز تحــدع ا املوااــيعية الــم اتــان إىل إجــراءات او 

احيــع هــق  األهــدا  والغــاات. وهــق  اجملــاالت املوااــيعية تعكــ  وتغ ــت الاياســات والتــدابا 
املنغـــو  علي ـــا ا صـــا األمـــم املتحـــدة املتعلـــع ابلغـــاابت. وتـــرد ا تـــقييث  44 ـواألجـــراءات الـــ

وااــيعية األ هــادية الــم تت لــا إجــراءات. وميكــن    هــق  الوثيحــة قائمــة زــا  غــرية ابجملــاالت امل
 تكو  اجملاالت املواايعية األ هادية متعلحة صكثر من هد  وا د.

 
  من األهداف العاملية للغاابت 1اهلدف   

اسرررتعادة املفقرررود مرررن الغطررراء اطرجررري علررر  الىطررراة العررراملي مرررن خررر ل ا دارة املسرررتدامة 
اابت وإعادهتررررا إل ذالتهررررا األصررررلية والتحررررري  وإعررررادة للغرررراابت   ررررا يف ذلرررر   ايررررة الغرررر

التحررري   ورايدة اوهررود املبذولررة ملىررا ترردهور الغرراابت واملسررامهة يف اوهررود العامليررة ملعاوررة 
 تغر املىاخ
 (13)ا املائة على الن اا العاملت 3زادة ماا ة الغاابت بنابة  1-1 
 الغاابت  و تع ي  هق  امل  وأت احل اا على امل  وأت العاملية لكربو   1-2 
تع يــــ  تن يـــــق األدا ة املاـــــتدامة  ميـــــ   عـــــوا  الغـــــاابت، ووقـــــ  إزالـــــة الغـــــاابت،  1-3 

وتــرميم الغــاابت املتــدهو ة واحيــع زادة كبــاة ا عاــبة ز   الغــاابت وإعــادة ز   
 2020الغاابت على الغعيد العاملت، ملول عاع 

ــــوا  الغــــااب 1-4  ــــ   ع ــــة   ــــ  قــــد ة عي ــــاة علــــى يا ــــة الكــــوا   ال بيعي ت بد جــــة كب
 وتداعيات تغا املنا  وقد  ا على التكي  مع ا على الن اا العاملت 

و  2-12و  6-6بلـو  الغـاات  وياـاهم ا هـو والغـاات املنبثحـة منـ  1ويدعم ااـد   
املنبثحـــــــــــة مـــــــــــن  هـــــــــــدا  التنميـــــــــــة  8-15و  4-15 و 1-15 و 2-14و  3-13 و 13-1

نــــــو  مــــــن  هــــــدا   يتشــــــت للت 15و  14و  11و  9و  7و  5امة، وكــــــقلا األهــــــدا  املاــــــتد
 .ىالبيولوجت، ا علة  مو   ةر 

 

__________ 

 .2015استنادا إىل التحييم العاملت للموا د احلرجية لعاع  (13)
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 من األهداف العاملية للغاابت 2اهلدف   
تعديررد املىررافا االقتصررادية واالجتماعيررة والبيابيررة للغرراابت  بطرررة مىهررا  سرر  مصررادر ررة   

 السكان املعتمدين عل  الغاابت
 الح اء على ال حر املدق   مي  الاكا  املعتمدين على الغاابت  2-1 
زادة  ـــر   غـــول املشـــا ي  الغـــغاة احل ـــم املتغـــلة ابلغـــاابت، وال ســـيما ا  2-2 

البلدا  النامية، على ا ـدمات املاليـة، مبـا ا  لـا االئتمـاأت املياـو ة التكل ـة، 
 وإدماج ا ا س سث الحيمة واألسواا

 زادة كباة ا ماا ة الغاابت واأله ا  ا األمن الغقائتاحيع  2-3 
احيـــع زادة كبـــاة ا إســـ اع الغـــناعات احلرجيـــة، وزاهـــا مـــن املشـــا ي  الحائمـــة  2-4 

ــــة للغــــاابت ا التنميــــة االجتماعيــــة  علــــى الغــــاابت وةــــدمات الــــنظم األيكولوجي
 واالقتغادية والبي ية، ا علة  مو   ةرى

ة عيـ   عــوا  الغـاابت ا   ـظ التنــو  البيولـوجت و  يـ      تغــا تع يـ  ماـا  2-5 
املنــا  والتكيــ  معــ ، مــ  مراعــاة الــوالات والعمــث ا ــا ر ا إاــا  االت اقيــات 

 والغكوك  ات الغلة
 4-1و  1-1بلــــو  الغــــاات  وياــــاهم ا هــــو والغــــاات املنبثحــــة منــــ  2ويــــدعم ااــــد   

ن  -15 و 6-15 و 5-12 و 2-12 و 3-9و  3-8و  6-6  و  -5و  4-4 و 4-2 و
مـــن  هـــدا   يتشـــت  18و  14و  4املنبثحـــة مـــن  هـــدا  التنميـــة املاـــتدامة، وكـــقلا األهـــدا  

 للتنو  البيولوجت، ا علة  مو   ةرى.
 

  من األهداف العاملية للغاابت 3اهلدف   
وغرهررا مررن املسرراذات  قيرر  رايدة كبرررة يف مسرراذة الغرراابت ا ميررة علرر  الىطرراة العرراملي 

الررهب  ررا غرراابت ترردار علرر   ررو مسررتدام  وكررذل  رايدة نسرربة املىتجررات اطرجيررة املسررتمدة 
 من الغاابت الهب تدار عل   و مستدام

غـــــ    3-1  ـــــى الن ـــــاا العـــــاملت الـــــم  ت ـــــع زادة كبـــــاة ا ماـــــا ة الغـــــاابت عل احي
ـــــم ات ـــــظ اب ـــــا   ر تـــــدابا  ةـــــرى  عا ـــــة  و ال ـــــى كمنـــــااع أمي ـــــة قائمـــــة عل ل

 املنااع  سايف
احيــــــــع زادة كبــــــــاة ا ماــــــــا ة الغــــــــاابت ا ااــــــــعة   ــــــــط اويلــــــــة األجــــــــث  3-2 

 احلرجية لإلدا ة
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احيــع زادة كبــاة ا عاــبة املنت ــات احلرجيــة املاــت رجة مــن زــاابت تتــدا  علــى  3-3 
 مو ماتداع

و  2-12و  2-7ت بلـو  الغـااوياـاهم ا هـو والغـاات املنبثحـة منـ   3ويدعم ااـد   
املنبثحـــــــــــة مـــــــــــن  هـــــــــــدا  التنميـــــــــــة  4-15 و 2-15 و 5-14 و 2-14 و 7-12و  12-6

مـــن  هـــدا   يتشـــت للتنـــو  البيولـــوجت، ا  16و  12و  11و  7املاـــتدامة، وكـــقلا األهـــدا  
 علة  مو   ةرى. 

 
  من األهداف العاملية للغاابت 4اهلدف   

وارد ماليرررة جديررردة وإضرررافية مرررن  يرررا ذشرررد مررروارد ماليرررة أكررر  ذجمرررا بدرجرررة كبررررة ومررر
املصررررادر مررررن أجررررل تىفيررررذ ا دارة املسرررررتدامة للغرررراابت  وتعديررررد التعرررراون والشرررررراكات يف 

 اجملاالت العلمية والتقىية
 شد موا د كباة من عي  املغـاد  وعلـى عيـ  املاـتوات بغـر  متويـث األدا ة  4-1 

لبلــــدا  الناميـــة لتع يــــ  تلــــا املاـــتدامة للغــــاابت وتـــو ا مــــا يك ــــت مـــن احلــــوا   ل
 األدا ة، احيحا ألزرا  من ا  لا   ظ الغاابت وإعادة ز   الغاابت

احيــــع زادة كبــــاة ا التمويــــث املتعلــــع ابلغــــاابت الــــقر يــــتم  شــــد  مــــن عيــــ   4-2 
املغـــــاد  علـــــى عيـــــ  املاـــــتوات، مبـــــا ا  لـــــا التمويـــــث مـــــن املغـــــاد  العامـــــة 

األاـــرا  والث ثيــة(، والتمويـــث مـــن املغـــاد  ا اصـــة )الوانيــة والثنائيـــة واملتعـــددة 
 وا اية

احيــع ااــس وزادة كبــاين ا التعــاو  بــس الشــمال وا نــوب، والتعــاو  ا مــا  4-3 
بــس بلــدا  ا نــوب، وا مــا بــس بلــدا  الشــمال، والتعــاو  الث ثــت، والشــراكات 

يــا واالبتكــا  ا ق ــا  بــس الح ــاعس العــاع وا ــا  ا يــاالت العلــم والتكنولوج
 الغاابت

احيـــع زادة كبـــاة ا عـــدد البلـــدا  الـــم  عـــدت اســـ اتي يات لتمويـــث الغـــاابت  4-4 
 وع ق ا و صبح  قاد ة على  شد التمويث من عي  املغاد  

ااــــس عــــ  املعلومــــات املتعلحــــة ابلغــــاابت وتوا رهــــا وإمكاعيــــة الوصــــول إلي ــــا،  4-5 
 العلمية املتعددة الت غغات على سبيث املثالو لا من ة ل التحييمات 
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و  7-15  و  -12بلـو  الغـاات  وياـاهم ا هو والغاات املنبثحة من  4ويدعم ااد   
املنبثحـــــــــة  19-17و  16-17 و 7-17و  6-17و  3-17و  1-17ب و  -15  و  -15

للتنـو  البيولـوجت، ا علـة  مـن  هـدا   يتشـت 19من  هدا  التنمية املاـتدامة، وكـقلا ااـد  
  ةرى.  مو 
 

  من األهداف العاملية للغاابت  5اهلدف   
تعديررد أ ررر اطوكمررة ال رمررة لتىفيررذ ا دارة املسررتدامة للغرراابت  بوسررا ل مىهررا صرر  األمررم 

 2030املتحدة املتعل  ابلغاابت  وتعديد مسامهة الغاابت يف خطة التىمية املستدامة لعام 
دة كبــــاة ا عــــدد البلــــدا  الــــم  ديــــ  الغــــاابت ا ة   ــــا الوانيــــة احيــــع زا 5-1 

 للتنمية املاتدامة و/ و اس اتي يا ا للحد من ال حر
ااــس إع ــا  الحــواعس املتعلحــة ابلغــاابت وإدا  ــا، بوســائث من ــا تع يــ  الاــل ات  5-2 

هــ ا  زــا الوانيــة ودو  الوانيــة املعنيــة ابلغــاابت بد جــة كبــاة، وتحليــث ق ــ  األ
 الحاعوين والت ا ة املرتب ة ب  بد جة كباة على الن اا العاملت

ـــــراما الوانيـــــة ودو  الوانيـــــة املتعلحـــــة ابلغـــــاابت  5-3  ك الـــــة تناســـــع الاياســـــات وال
وتناــيح ا وتكامل ــا بــس الــوزا ات واألدا ات والاــل ات، ومتاهــي ا مــ  الحــواعس 

واجملتمعـــــات ا ليـــــة والشـــــعوب الوانيـــــة، وإهـــــراك  صـــــحاب املغـــــلحة املعنيـــــس 
األصــلية  ي ــا، مــ  التاــليم التــاع مبــا جــاء ا إعــ   األمــم املتحــدة بشــ    حــوا 

 (14)الشعوب األصلية
دمـــا املاـــائث املتغـــلة ابلغـــاابت وق ـــا  الغـــاابت ديـــا كـــام  ا عمليـــات صـــن   5-4 

 الحرا ات املتعلحة بت  يط است داع األ اات وت ويرها
 4-2و  4-1بلـــو  الغــــاات  وياــــاهم ا و والغـــاات املنبثحــــة منـــ هــــ 5ويـــدعم ااـــد   

 14-17و  10-16و  7-16إىل  5-16 و 3-16 ن و -15و  9-15  و -5 و
مـــــن  هـــــدا   يتشـــــت للتنـــــو   3و 2املنبثحـــــة مـــــن  هـــــدا  التنميـــــة املاـــــتدامة، وكـــــقلا ااـــــد س 

 البيولوجت، ا علة  مو   ةرى.
 

__________ 

 ، املر ع.61/295قرا  ا معية العامة  (14)

http://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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  للغاابتمن األهداف العاملية  6اهلدف   
 سرر  التعرراون والتىسرري  واالتسرراة والتررئرر يف املسررا ل املتصررلة ابلغرراابت علرر  املسررتوايت  
كافة   ا يف ذل  داخل مىظومرة األمرم املتحردة وفيمرا بر  املىظمرات األع راء يف الشرراكة 
 التعاونية يف جمال الغاابت  وكذل  فيما ب  القطاعات املعىية وأصحاب املصلحة املعىي 

احيــــع االتاــــاا والتكامــــث بــــس الــــراما املتغــــلة ابلغــــاابت داةــــث منظومــــة األمــــم  6-1 
  مكن املتحدة، وت مين ا األهدا  والغاات العاملية املتعلحة ابلغاابت،  يثما

احيــــع االتاــــاا والتكامــــث بــــس الــــراما املتغــــلة ابلغــــاابت ا عيــــ  املنظمــــات  6-2 
ال الغـــــــاابت واهـــــــتمااا يتمعـــــــةة علـــــــى األع ـــــــاء ا الشـــــــراكة التعاوعيـــــــة ا يـــــــ

املاـا ات املتعــدطدة الــم تحـدم ا الغــاابت وق ــا  الغـاابت ا تن يــق ة ــة التنميــة 
 2030املاتدامة لعاع 

ااس التناـيع والتعـاو  بـس الح اعـات بد جـة كبـاة علـى عيـ  املاـتوات مـن  6-3 
 ت وتدهو ها جث تش ي  األدا ة املاتدامة للغاابت ووق  إزالة الغااب

ااـــس ال  ــــم املشــــ ك مل  ــــوع األدا ة املاــــتدامة للغــــاابت واديــــد يموعــــة مــــن  6-4 
 امل هرات املرتب ة ب 

تع يــ  ماــا ة ومشــا كة اجملموعــات الرئياــية وابقــت  صــحاب املغــلحة ا تن يــق  6-5 
ا  ة االسـ اتي ية وا عمـث املنتـدى، مبـا ا  لـا العمـث الـقر دـرر  يمـا بـس 

 و اتالد
ـــــــة  وياـــــــاهم ا هـــــــو والغـــــــاات املنبثحـــــــة منـــــــ  6ويـــــــدعم ااـــــــد    ـــــــع هـــــــد  التنمي احي
 .، ا علة  مو   ةرى4-17 املاتدامة

 
 إ ار التىفيذ - اثلثا
مرجعـــــــا  2030-2017تتـــــــو طر ة ـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة االســـــــ اتي ية للغـــــــاابت لل ـــــــ ة  - 28

ينبغــت    تت ــقها عيــ  ا  ــات ال اعلــة، لإلجــراءات ال مو ــة الحــاد ة علــى احيــع التحــوطل الــم 
علــى عيــ  املاــتوات، مــن  جــث احيــع  هــدا  ا  ــة وزاا ــا العامليــة املتعلحــة ابلغــاابت. وتــرد 

  دأ   ة عامة عن األدوا  واملا وليات ووسائث التن يق.
   األدوار واملسؤوليات - ألف
 لغاابتمىتدة األمم املتحدة املع  ابيف الدول األع اء  - 1
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منتـــدى ا  لإلجـــراءات وااللت امـــات ال رديـــة وا ماعيـــة الـــم ت ـــ ل   ـــا الـــدول األع ـــاء - 29
  يـــة  افـــة لن ـــا  تن يـــق ا  ـــة االســـ اتي ية واحيـــع  هـــدا  ا  األمـــم املتحـــدة املعـــين ابلغـــاابت

 وزاا ا العاملية املتعلحة ابلغاابت.
ـــــــم    اـــــــا املنتـــــــدى وميكـــــــن للـــــــدول األع ـــــــاء  - 30 دد، بشـــــــكث اـــــــوعت، املاـــــــا ات ال

تحــــــدمي ا ا ســــــبيث احيــــــع األهــــــدا  والغــــــاات العامليــــــة املتعلحــــــة ابلغــــــاابت، مــــــ  مراعــــــاة  تعتــــــ ع
الوانيــــة وسياســــا ا و ولوا ــــا وقــــد ا ا وماــــتوات التنميــــة الــــم وصــــل  إلي ــــا و  ــــوال  ظرو  ــــا

 الغاابت  ي ا. 
ن ا ماــــا ا ا ال وعيــــة الوانيــــة،  اــــا    تتــــد  ا املنتــــدى وميكــــن للــــدول األع ــــاء  - 31

االقت ـــاء، املاـــا ات املتغـــلة ابلغـــاابت الـــم تعتـــ ع تحـــدمي ا  يمـــا يتعلـــع اباللت امـــات واألهـــدا  
و هــدا   2030عــاع ل التنميــة املاــتدامة الدوليــة األةــرى  ات الغــلة ابلغــاابت، مثــث تن يــق ة ــة

للتنـو  البيولـوجت واألجـراءات الراميـة إىل معا ـة تغـا املنـا  ا  التنمية املاتدامة، و هـدا   يتشـت
 تحدة األاا ية بش   تغا املنا .إاا  ات اا اب ي  املعتمد ا إاا  ات اقية األمم امل

   تحــوع، علــى  ســايف اــوعت، ابألبــ   عمــا اــرز  ا املنتــدى وميكــن للــدول األع ــاء  - 32
لوانيـــة املوج ـــة إىل منتـــدى األمـــم املتحـــدة املعـــين ابلغـــاابت مـــن تحـــدع بشـــ   املاـــا ات ال وعيـــة ا

مــن ا  ــة االســ اتي ية. ومــن  جــث  نطــا  67علــى  ــ ات منتظمــة حيــددها املنتــدى، و حــا لل حــرة 
 ر   عباء إب   إاـا ية، ميكـن اـق  الب زـات ال وعيـة املتعلحـة ابملاـا ات ال وعيـة الوانيـة    

تعلــــع ت بشــــ   ا  ــــة االســــ اتي ية وصــــا األمــــم املتحــــدة املتغــــبك جــــ ءا مــــن األبــــ   ال ــــوع
 ابلغاابت.

ــــــدول األع ــــــاء - 33 ــــــدى وتتشــــــ    ال ، بوصــــــ  ا  ع ــــــاء ا يــــــال  إدا ة املنظمــــــات ا املنت
والعمليــــات الدوليــــة واألقليميــــة ودو  األقليميــــة  ات الغــــلة ابلغــــاابت، علــــى    تحــــوع،  اـــــا 

ــــ  إدمــــان األهــــدا  والغــــا ــــة املتعلحــــة ابلغــــاابت ا اســــ اتي يات تلــــا االقت ــــاء، بتع ي ات العاملي
 املنظمات وبراي ا وا العمليات والغكوك، مبا يتماهى م  والا ا و ولوا ا.

 
 املتحدة املع  ابلغاابت وأمانتهمىتدة األمم  - 2
دة ، بوصـــ   جـــ ءاة مـــن منظومـــة األمـــم املتحـــنتـــدى األمـــم املتحـــدة املعـــين ابلغـــاابتمل ينبغـــت - 34

ابلغــاابت،    يا هــد اب  ــة االســ اتي ية ا مبديــة م امــ  الرئياــية  ومــن ال تيــا الــدواب املتعلــع
. وست اـــد بـــراما عمـــث املنتـــدى 2015/33اجمللـــ  االقتغـــادر واالجتمـــاعت  قـــرا  ا ـــددة ا
ة الاــــنوات ماــــا ت  ا احيــــع األهــــدا  والغــــاات العامليــــة املتعلحــــة ابلغــــاابت لكــــث  ــــ   الرابعيــــة

  ابعية الانوات.
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واملنتــــدى هــــو ااي ــــة احلكوميــــة الدوليــــة املاــــ ولة عــــن متابعــــة تن يــــق ا  ــــة االســــ اتي ية  - 35
واستعراا ا، بابث من ا تو ا التوجيـ  للشـراكة التعاوعيـة ا يـال الغـاابت وك الـة الت اعـث الاـل  

 بس دو ات  ال ردية الانوات ودو ات  ال وجية الانوات.
وتحدع  ماعـة املنتـدى ا ـدمات والـدعم إىل املنتـدى ا عيـ  املاـائث املتغـلة بـراما عملـ   - 36
 ية الانوات وا  ة االس اتي ية.الرابع
وينبغـت للمنتـدى    يـنظم هيكـث دو اتـ  الاــنوية و   يعـ ز األعشـ ة الـم تـتم بـس الــدو ات  - 37

الرابعيـــة الاـــنوات، باـــبث من ـــا تع يـــ  مـــن  جـــث تعظـــيم  ثـــر عملـــ  وجـــدوا  ا إاـــا  بـــراما العمـــث 
 .عمليات التبادل بس الح اعات بغية ااس  وج  التتز  داةث األمم املتحدة وةا ج ا

 
 الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت واملىظمات األع اء فيها  - 3
ن يــــق تـــ در املنظمـــات األع ـــاء ا الشـــراكة التعاوعيــــة ا يـــال الغـــاابت دو اة م مـــاة ا ت - 38

ا  ـــة االســـ اتي ية و بـــقا لـــو قامـــ  إبدمـــان األهـــدا  والغـــاات العامليـــة  ات الغـــلة ا يـــال 
 الغاابت ا ة   ا وبراي ا املتغلة ابلغاابت، عند االقت اء وو حاة لوالية كث من ا. 

مـــن  جـــث الن ـــو  ابألهـــدا   يـــ  وتـــدعى الشـــراكة إىل دعـــم املنتـــدى والـــدول األع ـــاء  - 39
العامليــة املتعلحــة ابلغــاابت، و لــا بوســائث تشــمث التعــاو  والشــراكة بــس  ع ــائ ، وتن يــق والغــاات 

ة ــــة عمــــث مشــــ كة مــــ  الشــــراكة تكــــو  متاــــحة مــــ  بــــراما العمــــث الرابعيــــة الاــــنوات ا اصــــة 
ابملنتـدى، واديـد إجــراءات عاعيـة يحــوع  ـا عيـ   ع ــاء الشـراكة  و يموعــات  رعيـة مــن م، إىل 

 جات من املوا د املرتب ة  ا. جاعا اال تيا
علــى دعــم ة ــة عمــث الشــراكة بوصــ  ا اســ اتي ية ا املنتــدى وتشــ   الــدول األع ــاء  - 40

 ساســـية لتحاـــس التعـــاو  والتـــتز  واالتاـــاا  يمـــا بـــس املنظمـــات األع ـــاء ا الشـــراكة. وتشـــ   
شــ ة الشــراكة واملنظمــات  ي ــاة علــى تحــدع الترعــات املاليــة لــدعم  عا املنتــدى الــدول األع ــاء 
 األع اء  ي ا.

 
 مىظومة األمم املتحدة  - 4
تتنــاول عــدة هي ــات لبعــة ليمــم املتحــدة ومنظمــات ووكــاالت مت غغــة زــا مشــا كة ا  - 41

الشـــراكة التعاوعيـــة ا يـــال الغـــاابت، ماـــائث اـــا صـــلة ابلغـــاابت مثـــث الح ـــاء علـــى ال حـــر  ميـــ  
ومتكــــس املــــر ة، ومعــــايا العمــــث، واملشــــا ي  الغــــغاة واملتوســــ ة   هــــكال ، واملاــــاواة بــــس ا ناــــس

احل ــم، والتعــاو  العلمــت والتحــين، واحلــد مــن  ــاار الكــوا  ، والاــيا ة األيكولوجيــة، واملاــائث 
املتغــلة إبعــ   األمــم املتحــدة بشــ    حــوا الشــعوب األصــلية. وتــدعى هــق  ااي ــات واملنظمــات 
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اــت دع، اــمن ع ــاا والا ــا، ا  ــة االســ اتي ية كمرجــ  بغيــة والوكــاالت املت غغــة إىل    ت
بناء ع قات آتز  بس األهـدا  والغـاات العامليـة املتعلحـة ابلغـاابت الـوا دة ا ا  ـة االسـ اتي ية 
وبـــس الاياســـات والـــراما ا اصـــة بكـــث من ـــا، مبـــا ا  لـــا ماـــا ا ا ا احيـــع  هـــدا  التنميـــة 

 املاتدامة.
واألاــرا   ي ــا والتن يــق املتعااــد  (15)ت التعــاو  الوثيــع مــ   مــاأت ات اقيــات  يــوويكتاــ - 42

 ألهدا  ا املتعلحة ابلغاابت   ية لتححيع األهدا  والغاات العاملية املتعلحة ابلغاابت.
ويتـــدعى يلـــ  الرؤســـاء التن يـــقيس ا منظومـــة األمـــم املتحـــدة املعـــين ابلتناـــيع  ي ـــاة إىل  - 43

تشــ ي  اســت داع ا  ــة االســ اتي ية بوصــ  ا مرجعــاة ليعمــال املتغــلة ابلغــاابت داةــث منظومــة 
 األمم املتحدة،  اا االقت اء. 

 
علررر  ذبة املصرررلحة صرررااوهرررات اطكوميرررة الدوليرررة الشرررريكة األخررررة واوهرررات األخررررة  - 5

 الصعيد الدويل
ابألاـــا ة إىل االت اقـــات البي يـــة املتعـــددة األاـــرا  املمث لـــة ا الشـــراكة التعاوعيـــة ا يـــال  - 44

ـــق  عشـــ ة متعلحـــة ابلغـــاابت ا إاـــا  عـــدد مـــن االت اقـــات البي يـــة األةـــرى املتعـــددة  الغـــاابت، تـتنَـ  
يــــة الدوليــــة وةاصــــة بوصــــ  ا مــــوئ ة لل يــــو  األاــــرا ، مثــــث ات اقيــــة األ ااــــت الرابــــة  ات األ 

ــــالت الريــــة امل ــــددة ابالعحــــرا (16)املائيــــة ــــة صعــــوا  احليــــواأت والنب ، (17)، وات اقيــــة الت ــــا ة الدولي
، وميكن ــا    تحــدع ماــا ات م مــة ا احيــع (18)وات اقيــة  ايــة الــ ا  العــاملت والثحــاا وال بيعــت

ابلغـاابت. وتـدعى  مـاأت هـق  االت اقـات واألاـرا   ي ـا إىل األهدا  والغاات العامليـة املتعلحـة 
 والا ا.  البحل عن  ر  لإلس اع ا تن يق ا  ة االس اتي ية عند االقت اء ومبا يتماهى م 

 
 املىظمات والعمليات ا قليمية ودون ا قليمية  - 6
ـــة، وال ســـيما الل ـــا  االقتغـــادية األقليم - 45 يـــة التابعـــة ليمـــم املتحـــدة تتـــيك ااي ـــات األقليمي

، وزاهـــا مـــن ااي ـــات ليمـــم املتحـــدة والل ـــا  األقليميـــة للغـــاابت التابعـــة ملنظمـــة األزقيـــة وال  اعـــة
والعمليــات األقليميــة ودو  األقليميــة مــدط جاــر ابلــ  األ يــة بــس الاياســات الدوليــة واألجــراءات 

__________ 

ات اقية التنو  البيولوجت، وات اقية األمم املتحدة ملكا حة التغحر ا البلدا  الم تعاين مـن ا  ـا  الشـديد  (15)
 و/ و من التغحر، وةاصة ا   ريحيا، وات اقية األمم املتحدة األاا ية بش   تغا املنا .

(16) United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583. 

 .14537، الرقم 993املرج  ع ا ، اجمللد  (17)

 .15511، الرقم 1037املرج  ع ا ، اجمللد  (18)
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ن يــق ا  ــة االســ اتي ية واحيــع مــا الوانيــة، وهــت ج ــات هــريكة م مــة ا ا  ــود الراميــة إىل ت
 تت من  من  هدا  وزاات عاملية متعلحة ابلغاابت. 

ويعمــــث املنتــــدى مــــ  ااي ـــــات والعمليــــات األقليميــــة ودو  األقليميـــــة علــــى اديــــد ســـــبث  - 46
لإلســـ اع ا األهــــدا  والغــــاات العامليـــة املتعلحــــة ابلغــــاابت، باــــبث من ـــا تشــــ يع ا علــــى تبــــادل 

وتع يـ  التعـاو ، وإ كـاء الـوعت، وتع يـ  مشـا كة  صـحاب املغـلحة، وبنـاء الحـد ة علـى املعلومات، 
 التوس  ا ت بيع    ث املما سات داةث املنااع و يما بين ا. 

وتشـــــ    ااي ـــــات والعمليـــــات األقليميـــــة ودو  األقليميـــــة، ومن ـــــا تلـــــا املوجـــــودة اـــــمن  - 47
ملعنيــة بواــ  املعــايا وامل هــرات، علــى إدــاد وتحويــة منظومــة األمــم املتحــدة إاــا ةة إىل العمليــات ا

 وجـ  التـتز  بـس ا  ـة االسـ اتي ية وسياســات تلـا املنظمـات والعمليـات وبراي ـا، وال ســيما ا 
 سياا ماا ا ا ا تن يق  هدا  التنمية املاتدامة. 

والتناـيع ا  واحلـوا إىل النظـر ا تع يـ  واـ  الاياسـات ا املنتدى وتتدعى الدول األع اء  - 48
 االس اتي ية.  يال الغاابت على الغعيدين األقليمت ودو  األقليمت للن و  اب  ة

 
 اجملموعات الر يسية وأصحاب املصلحة اآلخرين  - 7
يتوقــ  التن يــق ال عــال لــإلدا ة املاــتدامة للغــاابت علــى ماــا ة عيــ   صــحاب املغــلحة  - 49

ابت والشـعوب األصـلية واجملتمعـات ا ليـة والاـل ات ا ليـة والح ـا  مـ ك الغـا مبن  ي ماملعنيس، 
ا ــــا  )مبـــــا يشــــمث املشـــــا ي  الغــــغاة واملتوســـــ ة والكبــــاة واملشـــــا ي  الحائمــــة علـــــى الغـــــاابت(، 
واملنظمـــات زـــا احلكوميـــة والناـــاء واألا ـــال والشـــباب واملنظمـــات العلميـــة واألكادمييـــة وا ايـــة 

 على عي  املاتوات.
وياــعى املنتــدى إىل العمــث مــ  اجملموعــات الرئياــية وا  ــات صــا بة املغــلحة األةــرى  - 50

املتعلحـــــة  العامليـــــة علـــــى اديـــــد الاـــــبث الك يلـــــة بتع يـــــ  ماـــــا ا ا ا احيـــــع األهـــــدا  والغـــــاات
ابلغــاابت علــى عيــ  املاــتوات و وجــ  ت اعل ــا مــ  املنتــدى والشــراكة التعاوعيــة ا يــال الغــاابت، 

ائث تشــمث الشــبكات واأل رقــة االستشــا ية وزاهــا مــن اآلليــات مــن  جــث إ كــاء الــوعت وتع يــ  بوسـ
 تبادل املعلومات املتعلحة ابلغاابت وعشرها وتياا تحدع ماا ات منا حة. 

وتشــ    اجملموعــات الرئياــية وا  ــات املعنيــة األةــرى صــا بة املغــلحة، مثــث املنظمــات  - 51
 ــات التعليميــة واألكادمييــة وااي ــات الت وعيــة وزاهــا، علــى    تتــوىل بن اــ ا ا ايــة ا اصــة وااي

إعشــاء وتع ــد  ليــات تناــيع  عالــة علــى عيــ  املاــتوات للت اعــث واملشــا كة ا املنتــدى وا زــا  
 من هي ات األمم املتحدة  ات الغلة ابلغاابت. 
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 وسا ل التىفيذ  - ابء
تبــين ا  ــة االســ اتي ية علـــى ة ــة عمــث  ديــ   اباب، الـــم تشــكث جــ ءاة ال يت ــ   مـــن  - 52

، مــــن  يــــل كواــــا تــــو ر مرجعــــاة للتعــــاو  الــــدواب ووســــائث 2030ة ــــة التنميــــة املاــــتدامة لعــــاع 
التن يـــق، مبـــا ا  لـــا التمويـــث وبنـــاء الحـــد ات املتغـــلة ابلغـــاابت، بـــدعم مـــن امل ساـــات ال عالـــة، 

يمة، واألار الحاعوعيـة، واحلكـم الرهـيد، والشـراكات علـى عيـ  املاـتوات. وعظـرا والاياسات الال
ألعــ  ال يوجــد  ــث و يــد لتلبيــة عيــ  ا تياجــات التمويــث لإلجــراءات الراميــة إىل بلــو  األهــدا  
والغاات العامليـة املتغـلة ابلغـاابت، هنـاك  اجـة إىل يموعـة مـن األجـراءات علـى كـث املاـتوات 

 د يت ــقها عيــ   صــحاب املغــلحة ومــن عيــ  املغــاد ، عامــة وةاصــة، أليــة ودوليــة، حلشــد املــوا
 األارا .  ثنائية ومتعددة

وا إاــــا  كــــث  17وتتاــــم الغــــاات املتعلحــــة بوســــائث التن يــــق املند جــــة ا إاــــا  ااــــد   - 53
، 2030 عــاعهـد  مــن  هـدا  التنميــة املاـتدامة ص يــة أو يــة ا إلـاز ة ــة التنميـة املاــتدامة ل

ـــــق ا  ـــــة،  ـــــة مـــــ  األهـــــدا  والغـــــاات األةـــــرى. وميكـــــن تن ي ـــــل األ ي وهـــــت تتاـــــاوى مـــــن  ي
الشـــراكة العامليـــة مـــن  جـــث التنميـــة  إععـــا   لـــا  هـــدا  التنميـــة املاـــتدامة، اـــمن إاـــا  ا مبـــا

ميثــث  املاــتدامة، بــدعم مــن الاياســات واألجــراءات ا ــددة املبينــة ا ة ــة عمــث  ديــ   اباب. وإ 
ــــة إقــــر  ا  ا معيــــة العامــــة ة ــــة عمــــث  ديــــ   اباب، الــــم تشــــكث جــــ ءاة ال يت ــــ   مــــن ة ــــة التنمي

  ــة ، ة ــوة اظــى ابل  يــا،  ــ   مــن املعــ   بــ     التن يــق الكامــث 2030املاــتدامة لعــاع 
  مر  ساست لتححيع  هدا  التنمية املاتدامة وزاا ا.  عمث  دي   اباب

ت دام ا ب عاليـــة، مبـــا ا  لـــا املـــوا د ا ديـــدة واألاـــا ية مـــن و شـــد املـــوا د املاليـــة واســـ - 54
عيــ  املغــاد  وعلــى عيــ  املاــتوات، هــو  مــر ابلــ  األ يــة. وتشــكث الاياســات العامــة و شــد 
املــوا د ا ليــة واســت دام ا بغــو ة  عالــة، علــى  ســايف مبــد  إماــاك ا  ــات الوانيــة ب مــاع األمــو  

 املش ك لتححيع التنمية املاتدامة. وتولي ا الحيادة، أو  ماعاأ 
وتشكث األعمـال الت ا يـة واالسـتثما ات واالبتكـا ات ا الح ـا  ا ـا  أركـات  ئياـية  - 55

لإلعتاجيـة والنمـو االقتغــادر الشـامث لل ميـ  وإدــاد  ـر  العمـث، ومتثــث تـد حات  ؤويف األمــوال 
ىل جاعـا اســتحرا  النظـاع الــدواب، عناصــر الدوليـة ا اصــة، وال سـيما االســتثما  األجنـر املباهــر، إ

  يوية مكملة لل  ود األمنائية الوانية.
ويــــ در التمويــــث العــــاع الــــدواب دو اة م مــــاة ا تكملــــة ا  ــــود الــــم تبــــقاا البلــــدا  حلشــــد  - 56

املــوا د العامــة أليـــاة، وال ســيما ا  كثــر البلـــدا   اجــة و قل ـــا قــد ة علــى  شـــد املــوا د األةـــرى. 
شــد ومــن الغــاات امل مــة للتمويــث العــاع الــدواب، مبــا ا  لــا املاــاعدة األمنائيــة الرفيــة، ا يــ   

 موا د إاا ية من مغاد   ةرى، عامة وةاصة. 
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وتــــــ در املنظمــــــات وامل ساـــــــات ا ايــــــة والشـــــــراكات بــــــس الح ـــــــاعس العــــــاع وا ـــــــا   - 57
والشـــــراكات املتعـــــددة  صـــــحاب املغـــــلحة،  ي ـــــاة  دوا اة م مـــــة ا زادة املـــــوا د املتا ـــــة لـــــإلدا ة 

  ة االس اتي ية. ا املاتدامة للغاابت وتن يق 
أل ـــراز تحـــدع ا احيـــع األهـــدا  والغـــاات العامليـــة املتعلحـــة ابلغـــاابت، تشـــ   الـــدول و  - 58

 على الحياع مبا يلت ا املنتدى األع اء 
تع يــ  التعــاو  بــس بلـــدا  الشــمال وا نــوب و يمــا بـــس بلــدا  ا نــوب والتعـــاو   ) ( 

كــــا  و ــــر  الوصــــول إلي ــــا، الث ثــــت األقليمــــت والــــدواب،  يمــــا يتعلــــع ابلعلــــوع والتكنولوجيــــا واالبت
وتع ي  تبادل املعـا   و ـع هـروت مت ـع علي ـا، بوسـائث تشـمث ااـس التناـيع  يمـا بـس اآلليـات 

 الحائمة، وال سيما على ماتوى األمم املتحدة، ومن ة ل  لية عاملية لتياا التكنولوجيا؛
ا ا تشـــــ ي  اســـــتحدا  تكنولوجيـــــات ســـــليمة بي يـــــاة وعحل ـــــا وعشـــــرها وتعميم ـــــ )ب( 

البلــــدا  الناميــــة بشــــروت مواتيــــة، مبــــا ا  لــــا هــــروت تاــــاهلية وت  ــــيلية، و لــــا علــــى النحــــو 
 علي ؛ املت ع

االسـت ادة بغـو ة كاملـة مــن املـنك واملـوا د امليا ـرة الشــروت واملبتكـرة الـم تتـا  اــا  )ن( 
ع الوانيـــة مـــن ةـــ ل بـــراما منظومـــة األمـــم املتحـــدة وصـــناديح ا ووكاال ـــا املت غغـــة؛ والغـــنادي

واملـــــوا د ا ليـــــة؛ والتمويـــــث ا ـــــا ؛ ومغـــــا   التنميـــــة وم ساـــــات التمويـــــث املتعـــــددة األاـــــرا  
واألقليميـة ودو  األقليميـة؛ ووكـاالت تحـدع املاـاعدة األمنائيــة الثنائيـة؛ و ـر  التمويـث املتا ـة عــن 

 اريع امل ساات واملنظمات ا اية. 
علــى االســت ادة الكاملــة مــن املــوا د الدوليــة املتا ــة، وتشــ   البلــدا  املاــتو ية للشــروت  - 59

 بابث من ا ما يلت 
اســ اتي ية مر ــع البي ــة العامليــة لــإلدا ة املاــتدامة للغــاابت ويــاالت تركيــ  مر ــع  ) ( 

البي ـــة العامليـــة املتعلحـــة ابلتنـــو  البيولـــوجت وتغـــا املنـــا  وتـــدهو  األ ااـــت، الـــم تعمـــث مبثابـــة  ليـــات 
 قيات  يو؛متويث الت ا
اســـــ اتي ية مر ـــــع البي ـــــة العامليـــــة ومتويلـــــ  لـــــإلدا ة املاـــــتدامة للغـــــاابت ا إاـــــا   )ب( 

عمليــات  ديــد مــوا د ، باــبث من ــا تاــ ا  وجــ  التــتز  بــس عيــ  يــاالت تركيــ  املر ــع مــن  جــث 
عــــات تع يــــ  مــــا تتاــــم بــــ  األدا ة املاــــتدامة للغــــاابت مــــن   يــــة لتححيــــع الت لعــــات البي يــــة والت ل

 األمنائية معاة؛



E/RES/2017/4 

وبررر م  العمرررل  2030-2017للفرررتة خطررة األمررم املتحرردة االسرررتاتيجية للغرراابت 
 2020-2017الرابعي السىوات ملىتدة األمم املتحدة املع  ابلغاابت للفرتة 

 

19/34 

بــــرأما األمــــم املتحــــدة للتعــــاو  ا يــــال ة ــــل االعبعــــا ت الناعــــة عــــن إزالــــة  )ن( 
الغـــــاابت وتـــــدهو ها ا البلـــــدا  الناميـــــة، واألعشـــــ ة املن ـــــقة ا إاـــــا  مر ـــــع الشـــــراكة للحـــــد مـــــن 

 اعبعا ت كربو  الغاابت وبرأما االستثما  ا الغاابت، والغندوا األة ر للمنا .
إىل االســت ادة الكاملــة مــن إمكــاأت  ليــات التمويــث ا املنتــدى وتتــدعى الــدول األع ــاء  - 60

املبتكــرة، مبــا ا  لــا ة ــط الــد   محابــث ةــدمات الــنظم األيكولوجيــة واآلليــات الحائمــة ا إاــا  
 .  (19)ات اقية األمم املتحدة األاا ية بش   تغاط املنا 

والغــــاات العامليــــة املتعلحــــة ابلغــــاابت  ي ــــاة  شــــد  ويت لــــا التححيــــع ال علــــت ليهــــدا  - 61
   ــث املعـــا   العلميـــة والتحليديـــة املتـــو رة ا يــال الغـــاابت. وتتشـــ    األوســـات العلميـــة علـــى    

، بــدعم تن يـــق ا  ـــة االســ اتي ية، مـــن ةـــ ل  يـــ  تحــوع، ابلتعـــاو  مــ  املنتـــدى والـــدول األع ــاء
تدى. وا هـقا الاـياا، يـدعى املنتـدى إىل البنـاء علـى املبـاد ات املاا ات العلمية املحدمة إىل املن

 املباد ات. ال الغاابت ومواصلة تع ي  هق املش كة املوجودة  اليا للشراكة التعاوعية ا ي
 
 الشبكة العاملية لتيسر متويل الغاابت - 1
املتحــــدة املعـــــين  التابعــــة ملنتــــدى األمــــم احلرجــــت تمويــــثالتاــــ م الشــــبكة العامليــــة لتياــــا  - 62

ابلغاابت، ابلتعـاو  الوثيـع مـ  الشـراكة التعاوعيـة ا يـال الغـاابت، ا توسـي  ع ـاا ت بيـع األدا ة 
املاـــتدامة للغـــاابت، وتـــتم هـــق  املاـــا ة مـــن ةـــ ل تياـــا  غـــول البلـــدا  علـــى املـــوا د ال زمـــة 

لحـة ابلغـاابت. واحيحـاة اـق  الغايـة، لتن يق ا  ة االس اتي ية واحيـع  هـدا  ا وزاا ـا العامليـة املتع
 تتمثث  ولوات الشبكة ا ما يلت 

وماــــاعد ا علــــى تغــــميم اســــ اتي يات ا املنتــــدى تشــــ ي  الــــدول األع ــــاء  ) ( 
وانيــــة لتمويــــث الغــــاابت مــــن  جــــث تعب ــــة املــــوا د ال زمــــة لــــإلدا ة املاــــتدامة للغــــاابت، مبــــا يشــــمث 

ـــــــراما الوانيـــــــة للغـــــــاابت  و زاهـــــــا مـــــــن األاـــــــر املبـــــــاد ات الوانيـــــــة الحائمـــــــة، اـــــــمن إاـــــــا   ال
 املناسبة؛ الوانية

ماـــاعدة البلـــدا  علـــى تعب ـــة املـــوا د املاليـــة مـــن عيـــ  املغـــاد  مـــن  جـــث األدا ة  )ب( 
املاـــتدامة للغـــاابت، واحلغــــول علي ـــا وتع يــــ  اســـت دام ا بغــــو ة  عالـــة، مــــ  مراعـــاة الاياســــات 

 واالس اتي يات الوانية؛
العمث مبثابة مرك  لتبادل املعلومات وقاعـدة بيـاأت بشـ    ـر  التمويـث الحائمـة  )ن( 

ــــم تتكلــــث ابلن ــــا   ــــة  داة لتبــــادل الــــد ويف املاــــت ادة مــــن املشــــا ي  ال ــــدة والناهــــ ة، ومبثاب وا دي

__________ 

 .30822، الرقم 1771املرج  ع ا ، اجمللد  (19) 
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ومما ســــا ا ال  ــــلى، و لــــا ابالســــتناد إىل دليــــث املــــوا د املتعلــــع بتمويــــث الغــــاابت الــــقر تتيحــــ  
 ؛ية ا يال الغاابت على األع ع تعاوعالشراكة ال
األســــــ اع ا احيــــــع األهــــــدا  والغــــــاات العامليــــــة املتعلحــــــة ابلغــــــاابت وكــــــقلا  )د( 

 .ا براما العمث الرابعية الانواتاألولوات الوا دة 
ينبغــــت إيــــ ء عنايــــة ةاصــــة ل  تياجــــات والظــــرو  ا اصــــة أل ريحيــــا و قــــث البلــــدا  منــــوا  - 63

لغ ـــاء احلرجـــت ا  يـــ ، و ات الغ ـــاء احلرجـــت الكثيـــ ، و ات الغ ـــاء احلرجـــت والبلـــدا   ات ا
املتوســـط واملعـــدالت املن   ـــة ألزالـــة الغـــاابت، والـــدول ا   يـــة الغـــغاة الناميـــة، وكـــقلا البلـــدا  

 الم متر اقتغادا ا مبر لة اعتحالية،  يما يتعلع ابالست ادة من األموال.
 
 ة األمم املتحدة املع  ابلغاابتالصىدوة االستابماين ملىتد - 2
 2001 تعشـــــن الغـــــندوا االســـــت ماين ملنتـــــدى األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين ابلغـــــاابت ا عـــــاع  - 64

بغــــر  متويــــث األعشــــ ة الــــم تــــدعم املنتــــدى مــــن مــــوا د الترعــــات ا ا جــــة عــــن املي اعيــــة واااد ــــة 
 ة الشــــــبكة العامليــــــةمتويــــــث  عشــــــ ت . وميكــــــن اســــــت داع الغــــــندوا االســــــت ماين لــــــدعم  عشــــــ  إىل

علــــى تحــــدع ترعــــات إىل هــــقا ا املنتــــدى . وتتشــــ    الــــدول األع ــــاء احلرجــــتتمويــــث ال لتياــــا
 الغندوا االست ماين. 

و دائ ـا علـى العامليـة لتياـا التمويـث احلرجـت وسـيحوع املنتـدى برصـد وتحيـيم عمـث الشـبكة  - 65
 الست ماين. مو منتظم، مبا ا  لا مدى توا ر املوا د للغندوا ا

 
 إ ار االستعراض - رابعا
 استعراض الرتتيب الدويل املتعل  ابلغاابت  - ألف
، سـي رر 2015/33الثـاين عشـر مـن قـرا  اجمللـ  االقتغـادر واالجتمـاعت  لل  ء و حا - 66

استعرااا عغـ  مر لـت ل عاليـة ال تيـا الـدواب املتعلـع ابلغـاابت ا بلـو   2024املنتدى ا عاع 
ـــــدى    ينظـــــر، ا ســـــياا 2030 هدا ـــــ ، وســـــي رر استعرااـــــا اائيـــــا ا عـــــاع  . وإبمكـــــا  املنت

 لت االستعرا  عغ  املر لت،  يما ي
يموعة كاملـة مـن ا يـا ات، تشـمث اعتمـاد صـا ملـ ع قـاعوأ بشـ   عيـ   عـوا   ) ( 

 الغاابت، وتع ي  ال تيا احلااب ومواصلت ؛
يموعــة كاملــة مــن ةيــا ات التمويــث مــن علت ــا إعشــاء صــندوا عــاملت للترعــات  )ب( 

اـــتدامة  ميـــ   عــــوا  امل لـــإلدا ةةـــا  ابلغـــاابت، هد ـــ  تعب ـــة املـــوا د مـــن عيـــ  املغـــاد  دعمـــا 
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الغاابت. وميكن مواصـلة النظـر ا األمـر، إ ا  ـد  توا ـع ا اآل اء علـى الحيـاع بـقلا ا إ ـدى 
 .2024دو ات املنتدى قبث عاع 

 
 2030-2017 التقدم ا رر يف تىفيذ خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت - ابء
 ن يــق ة ــة األمــم املتحــدة االســ اتي ية للغــاابتينبغــت للمنتــدى تحيــيم التحــدع ا ــرز ا ت - 67

ا ســـياا استعرااـــ  عغـــ  املر لـــت واستعرااـــ  الن ـــائت ملـــدى  عاليـــة ال تيـــا  2017-2030
. وينبغــت    ياــتند التحيــيم إىل يموعــةمج مــن 2030و  2024الــدواب املتعلــع ابلغــاابت، ا عــامت 

ــــا واملتغــــلة ابألهــــدا  والغــــ ــــة املتعلحــــة ابلغــــاابت، ومن ــــا امل هــــرات املت ــــع علي ــــا دولي اات العاملي
 م هرات  هدا  التنمية املاتدامة  ات الغلة. 

ا  ـــــة  تن يـــــق وينبغـــــت    أيةـــــق التحيـــــيم ا االعتبـــــا  التحـــــا ير الوانيـــــة ال وعيـــــة بشـــــ   - 68
ابلغــاابت واملاــا ات ال وعيــة الوانيــة وعتــائا   ــد   وصــا األمــم املتحــدة املتعلــع االســ اتي ية

، ابألاــا ة إىل ليمــم املتحــدة للمــوا د احلرجيــة ا العــا  صــاد  عــن منظمــة األزقيــة وال  اعــة تحــدير
املــدة ت املحدمــة مــن الشــراكة التعاوعيــة ا يــال الغــاابت واملنظمــات األع ــاء  ي ــا وزاهــا مــن 

 يميــةاألقليميــة ودو  األقل املنظمــاتالشــركاء داةــث منظومــة األمــم املتحــدة وةا ج ــا، مبــا ا  لــا 
 .  صا بة املغلحةوا  ات املعنية 

ا وســعياة لت  يــ  عــاء تحــدع التحــا ير، سينشــن املنتــدى دو ةة لتحــدع الــدول األع ــاء  - 69
 للتحا ير الوانية ال وعيـة وسـيحدطد هـك ة مو طـدا لتلـا التحـا ير، مـ  مراعـاة دو ة عمليـاتاملنتدى 

  هدا  التنمية املاتدامة على الغعيد العاملت. تحدير املوا د احلرجية ا العا  ودو ة استعرا 
 

 2030املسامهة يف متابعة واستعراض خطة التىمية املستدامة لعام  - جيم
ينبغــــــت ملنتــــــدى األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين ابلغــــــاابت، بغــــــ ت   نــــــةة  نيــــــةة لبعــــــة للم لــــــ   - 70

 2030عـــاع ل اـــتدامةالتنميـــة امل االقتغـــادر واالجتمـــاعت،    ياـــ م ا متابعـــة واســـتعرا  ة ـــة
املاــتدامة، بوســائث مــن اــمن ا عمــث الشــراكة التعاوعيــة ا يــال الغــاابت بشــ    و هــدا  التنميــة

ـــة، كمـــا ينبغـــت لـــ     ياـــلط ال ـــوء علـــى ماـــا ة الغـــاابت ا  هـــدا   امل هـــرات احلرجيـــة العاملي
ســــت الر يــــ  التنميــــة املاــــتدامة، علــــى    تتاــــتعر  بتعمــــع ا الــــدو ات الاــــنوية للمنتــــدى الايا

 املاتوى املعين ابلتنمية املاتدامة. 
 

 اسرتاتيجية االتصال والتوعية - خامسا
 ــة االســ اتي ية، الــم تتعــد ا ا ميثطــث االتغــال والتوعيــة مكــوطعس  ساســيس مــن مكــوطأت  - 71

 ــد  ا ــا  داة اتغـــال هامــة. وينبغـــت واــ  اســ اتي ية اتغـــاالت وتوعيــة أل كـــاء الــوعت، داةـــث 
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وةــا ن ق ــا  الغــاابت، ابملاــا ة احليويــة  ميــ   عــوا  الغــاابت واألهــ ا  ا احليــاة علــى األ   
و  ا  األعاا . وينبغت الس اتي ية االتغاالت والتوعيـة هـق     تاـت يد مـن ا  ـة االسـ اتي ية، 

ومن ــا تلــا  وتتـ امَن مــ  بــراما العمــث الرابعيــة الاــنوات ومبةـَق ا االعتبــا  املوااــي   ات الغــلة،
املتغلة ابملنتدى الاياست الر ي  املاتوى املعين ابلتنميـة املاـتدامة. ويت ـاب اب  ـات ال اعلـة علـى 

 ا  ود. عي  املاتوات    تااهم ا هق 
 ـــة االســـ اتي ية، ا    تـتــقكت الـــوعت بشـــ    والتوعيـــة وينبغـــت الســـ اتي ية االتغـــاالت - 72

  . بوسائث من ا عرا ا ا هكث متغو  
وينبغــــت للمنتــــدى    ي ــــ  اســــ اتي ية اتغــــاالت وتوعيــــة ةاصــــة اب  ــــة االســــ اتي ية.  - 73

وينبغــت    اــدد هــق  االســ اتي ية عــدة  مــو ، مــن بين ــا ا مــاها املاــت د ة والرســائث الرئياـــية 
 واألساليا واألعش ة ومعايا الن ا . 

وتشــ    منظومــة األمــم املتحــدة والشــراكة التعاوعيــة ا يــال الغــاابت واملنظمــات األع ــاء  - 74
 ي ــا وا  ــات الشــريكة األةــرى علــى    تعــ ز التعــاو  والتــتز  بشــ   االتغــال والتوعيــة ا يــال 
الغاابت لتعميع  ثر  سـائل ا، و   تنظـر ا إقامـة مناسـبات مشـ كة وإصـدا  منت ـات مشـ كة مـ  

 نظمات والعمليات الوانية واألقليمية ودو  األقليمية وزا احلكومية. امل
  ا /مـــــا يف، مناســـــبة ســـــنوية  21وميثـــــث اليـــــوع الـــــدواب للغـــــاابت، الـــــقر حيتت ـــــث بـــــ  ا  - 75

للن ــو  بتن يــق ا  ــة االســ اتي ية، كمــا ميثــث منــراة لحيــاع عيــ  ا  ــات ال اعلــة املعنيــة ابلغــاابت 
ــــ  املاــــتوات  ــــدول األع ــــاء علــــى عي ــــة ا م ــــو . وتتشــــ    ال ــــة وعاعيــــة لتوعي ا صعشــــ ة  ردي

، و   صـــا بة املغـــلحة علـــى اال ت ـــال  ـــقا اليـــوع ابلتعـــاو  مـــ  ا  ـــات املعنيـــة األةـــرىاملنتـــدى 
  عش ت ا.  تبل  املنتدى عن

  
 التذييل  
ة جمررررراالت العمرررررل املواضررررريعية ا رألرررررادية املرتبطرررررة ابألهرررررداف والغررررراايت العامليررررر  

ابلغررراابت الرررواردة يف خطرررة األمرررم املتحررردة االسررررتاتيجية للغررراابت للفررررتة  املتعلقرررة
2017-2030 
قائمــة يــاالت العمــث املوااـــيعية األ هــادية املــقكو ة  دأ  لياـــ   غــرية ولياــ  مرتبـــة  

 ترتيباة معيناة.
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  من األهداف العاملية للغاابت 1اهلدف   
اسرررتعادة املفقرررود مرررن الغطررراء اطرجررري علررر  الىطررراة العررراملي مرررن خررر ل ا دارة املسرررتدامة 
للغرررراابت   ررررا يف ذلرررر   ايررررة الغرررراابت وإعادهتررررا إل ذالتهررررا األصررررلية والتحررررري  وإعررررادة 

واملسررامهة يف اوهررود العامليررة ملعاوررة التحررري  ورايدة اوهررود املبذولررة ملىررا ترردهور الغرراابت 
 تغر املىاخ
 وتتمثث ياالت العمث املواايعية األ هادية ا  
 ة ل و/ و وق  إزالة الغاابت  ) ( 
 احلد من تدهو  الغاابت و/ و وق   )ب( 
 صياعة صحة الغاابت وااين ا  )ن( 
 التحريا وإعادة التحريا )د( 
 إعادة املناظر ال بيعية للغاابت إىل هي ت ا األصلية وإص   ا )هـ( 
 ابت  ديدا ابيعيا ديد الغا )و( 
 إس اع الغاابت ا الت  ي  من     تغا املنا  وا التكي  مع  )ز( 
 احلد من  حدا  التنو  البيولوجت للغاابت و/ و وق    ) ( 
 الت  ي  من  ثر األعوا  الدةيلة املغاة )ت( 
 الت  ي  من  ثر تلو  ااواء )ر( 
 الاي رة على الناا  وا تواؤها )ك( 
   الغاابت ا من  تدهو  األ اات والتغحردو  )ل( 
 مكا حة العواص  الرملية وال ابية )ع( 
  اية األ ياء الرية وتنظيم ا ) ( 
 الن ا املبتكرة لإلدا ة املاتدامة للغاابت ال بيعية وامل  وعة )يف( 
 احلد من  اار الكوا   ) ( 
اَ يف داةث الغاابت  ) (    وا هاو مراقبة  عش ة التعدين الم متت
 الت  ي  من  ثر تلو  ااواء واملاء وال بة ) ( 
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  من األهداف العاملية للغاابت 2اهلدف   
تعديررد املىررافا االقتصررادية واالجتماعيررة والبيابيررة للغرراابت  بطرررة مىهررا  سرر  مصررادر ررة 

 السكان املعتمدين عل  الغاابت
 تتمثث ياالت العمث املواايعية األ هادية ا  
 ماا ة الغاابت ا الح اء على ال حر وا تو ا سبث العيش ) ( 
 األدا ة اجملتمعية/التعاوعية للغاابت )ب( 
 إعتان و  ي  منت ات  رجية  ات قيمة م ا ة )ن( 
 ظرو  عمث العاملس ا الغاابت و جو هم )د( 
 الحد ة التنا اية للمنت ات احلرجية وتنوي  هق  املنت ات )هـ( 
 الال  وا دمات احلرجيةتثمس  )و( 
 األموال املد وعة محابث ةدمات النظم األيكولوجية )ز( 
 امل اع الوقائية للغاابت )إدا ة ال بة وامليا ( ) ( 
  ـظ التنـو  ا يــين للغـاابت واألهــ ا  الواقعـة ةـا ن ع ــاا الغـاابت واســت داع  )ت( 

 هقا التنو  بغو ة ماتدامة 
 لة ابلغاابتاملعا   التحليدية املتغ )ر( 
 التثحي  والتد يا واأل هاد املتغث ابلغاابت )ك( 
 الغاابت واأله ا  ا الاياا احل رر )ل( 
 األعتان واالست  ك املاتداما  للمنت ات احلرجية )ع( 
 االقتغادية للغاابت - الوظائ  االجتماعية ) ( 
 تنمية الايا ة البي ية )يف( 
 واملدا ية( ائغ ا )مثث الغاابت الشمالية واملعتدلة  ية  تل   عوا  الغاابت وةغ ) ( 
 ال  اعة احلراجية ) ( 
 البحو  ) ( 
 املنت ات احلرجية ا ديدة واملبتكرة )ا( 
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 دو  النااء وال تيات ا األدا ة املاتدامة للغاابت ) ( 
 مواد البناء املاتدامة ) ( 

 
  من األهداف العاملية للغاابت 3اهلدف   

 قيرر  رايدة كبرررة يف مسرراذة الغرراابت ا ميررة علرر  الىطرراة العرراملي وغرهررا مررن املسرراذات 
الررهب  ررا غرراابت ترردار علرر   ررو مسررتدام  وكررذل  رايدة نسرربة املىتجررات اطرجيررة املسررتمدة 

 من الغاابت الهب تدار عل   و مستدام 
 تتمثث ياالت العمث املواايعية األ هادية ا  
 املنااع والشبكات احلرجية ا ميةإدا ة  ) ( 
تع ي  احل ظ من ة ل تـدابا   ـظ  عالـة  ةـرى تت ـق  اـا املنـااع، و لـا  )ب( 

  ملة وسائث من امن ا إعشاء متن هات وانية وتوسيع ا  يثما اقت ى األمر 
  ــــظ التنـــــو  البيولـــــوجت للغـــــاابت واســــت دام  بغـــــو ة ماـــــتدامة، ا الغـــــاابت  )ن( 

 املنت ة وزاها
األدا ة املاـــتدامة للغـــاابت املاـــت دمة ا إعتـــان األةشـــاب واملنت ـــات احلرجيـــة  )د( 

 زا ا شبية
 الوظائ  األعتاجية للغاابت )هـ( 
اســــــت داع األةشــــــاب ا توليــــــد ال اقــــــة وكح ــــــا، مبــــــا ا  لــــــا االســــــت داع  )و( 

 املاتداع للكتلة األ يائية ا شبية
 الغاابت املدا ة على مو ماتداعتع ي  الحد ة التنا اية ملنت ات  )ز( 
 األدوات الحائمة على الاوا  ) ( 
تــوا ر  ــوا   مــن  جــث األدا ة املاــتدامة للغــاابت وزاهــا مــن  دوات الاياســات  )ت( 
 العامة 

 التححع من مشروعية املنت ات احلرجية وإمكاعية اقت اء  ثرها )ر( 
ا ق   األه ا  األقث ار اة  )ك(   ات
 دوات الت  يط املكاين و دوات الت  يط الست داع األ ااتاست داع   )ل( 
 دو  الشعوب األصلية واجملتمعات ا لية ا األدا ة املاتدامة للغاابت  )ع( 
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إقامــة األســواا والبــىن التحتيــة لتشــ ي  إعتــان واســت  ك املنت ــات احلرجيــة الــم  ) ( 
 تدا  على مو ماتداع

 ام  املاتداع   ظ التنو  البيولوجت واست د )يف( 
 

  من األهداف العاملية للغاابت 4اهلدف   
ذشرررد مررروارد ماليرررة أكررر  ذجمرررا بدرجرررة كبررررة ومررروارد ماليرررة جديررردة وإضرررافية مرررن  يرررا 

اجملرال  املصادر من أجرل تىفيرذ ا دارة املسرتدامة للغراابت  وتعديرد التعراون والشرراكات يف 
 العلمي والتق 

 املواايعية األ هادية ا تتمثث ياالت العمث  
 وسائث التن يق املتطبعة لتححيع األدا ة املاتدامة للغاابت  ) ( 
 الدعم التمويلت لتن يق صا األمم املتحدة املتعلع ابلغاابت )ب( 
 التمويث العاع الدواب واملي اعيات الوانية )ن( 
للغــاابت واملشــا ي   اســتثما  الح ــا  ا ــا  األجنــر وا لــت ا األدا ة املاــتدامة )د( 

 الحائمة على الغاابت
 للغاابت  بناء الحد ات للحغول على األموال وتعب ت ا من  جث األدا ة املاتدامة )هـ( 
 ا رة ا توسي  ع اا بناء الحد ات ا البلدا  النامية )و( 
 إقامة الشراكات بس الح اعس العاع وا ا  )ز( 
 توا ر تكنولوجيا ود اية  نية قائمة على الغاابت تكو  سليمة بي يا وابتكا ية  ) ( 
التعــاو  بــس الشــمال وا نــوب، وا مــا بــس بلــدا  ا نــوب، والتعــاو  الث ثــت ا  )ت( 

 اجملالس التحين والعلمت 
 التعاو  ا ما بس بلدا  الشمال ا اجملالس التحين والعلمت )ر( 
 عات الحائمة على الغاابت ك اءة الغنا )ك( 
 الت اعث بس العلوع والاياسات املتعلحة ابلغاابت  )ل( 
    ث املما سات واألدوات املبتكرة )ع( 
 مغاد  و ليات التمويث األقليمية ودو  األقليمية ) ( 
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الــــراما واملشــــا ي  الرائــــدة لتن يــــق صــــا األمــــم املتحــــدة وة ت ــــا االســــ اتي ية  )يف( 
 اابت املتعلحس ابلغ

 
  من األهداف العاملية للغاابت 5اهلدف   

لتىفيررذ ا دارة املسررتدامة للغرراابت  بوسررا ل مىهررا صرر  األمررم  ال رمررةتعديررد أ ررر اطوكمررة 
 2030 املتحدة املتعل  ابلغاابت  وتعديد مسامهة الغاابت يف خطة التىمية املستدامة لعام

 تتمثث ياالت العمث املواايعية األ هادية ا  
 التنايع الشامث لعدة ق اعات على كا ة املاتوات  ) ( 
 دما قيمة املنت ات احلرجية ا عمليات الت  يط وا اسبة الوانية  )ب( 
  ي ة بي ة مواتية ل ستثما  ا األدا ة املاتدامة للغاابت )ن( 
 إع ا  الحواعس املتعلحة ابلغاابت واحلوكمة والت ا ة احلرجية )د( 
 أله ا  زا الحاعوين والت ا ة املرتب ة ب  ق   ا )هـ( 
  يازة األ اات احلرجية وامت ك ا )و( 
 املااواة بس ا ناس ا ق ا  الغاابت، مبا يشمث متكس النااء وال تيات )ز( 
 إهراك  صحاب املغلحة على عي  املاتوات ) ( 
 مشا كة ا م و  ا صن  الحرا ات املتعلحة ابلغاابت )ت( 
 إقامة هراكات م  اجملتم  املدين )ر( 
 دو  البحو  ا األدا ة املاتدامة للغاابت )ك( 
 معايا وم هرات األدا ة املاتدامة للغاابت )ل( 
  غر الغاابت وتوا ر بياأت وإ غاءات موثوقة متعلحة ابلغاابت )ع( 
  غر الغاابت الوانية وتوا ر بياأت  فية  ةرى متغلة ابلغاابت  ) ( 
 توا ر إاا  سياسايت قاعوين وم سات لإلدا ة املاتدامة للغاابت )يف( 
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  من األهداف العاملية للغاابت 6اهلدف   
 سرر  التعرراون والتىسرري  واالتسرراة والتررئرر يف املسررا ل املتصررلة ابلغرراابت علرر  املسررتوايت  
كافررررة   ررررا يف ذلرررر  داخررررل مىظومررررة األمررررم املتحرررردة  وفيمررررا برررر  املىظمررررات األع رررراء يف 

لشررررراكة التعاونيررررة يف جمررررال الغرررراابت  وكررررذل  فيمررررا برررر  القطاعررررات املعيىررررة وأصررررحاب ا
 املصلحة املعىي 

 تتمثث ياالت العمث املواايعية األ هادية ا  
 تع ي  االتااا واحلدط من الت  ؤ ا احلوكمة العاملية للغاابت ) ( 
 ت املتغلة ابلغاابتاالتااا والتتز  والتعاو  ا ما بس الراما واملباد ا )ب( 
 املباد ات املش كة والرية املش كة للشراكة التعاوعية ا يال الغاابت )ن( 
، والشــراكة التعاوعيــة ا ا املنتــدى التعــاو  والتناــيع ا مــا بــس الــدول األع ــاء )د( 

الرئياــــية يــــال الغــــاابت، واملنظمــــات والعمليــــات األقليميــــة ودو  األقليميــــة، وكــــقلا اجملموعــــات 
 وزاها من  صحاب املغلحة زا احلكوميس

 مواءمة براما العمث على عي  املاتوات )هـ( 
 مواءمة وتع ي  عملية ع  البياأت ودو ات تحدع التحا ير ومنا ج ا )و( 
 مباد ات التنايع بس عمليات وا  املعايا وامل هرات )ز( 
 ابتال  م املش ك لإلدا ة املاتدامة للغا ) ( 
  ليات التنايع األقليمية ودو  األقليمية )ت( 

  
 املرف  الثاين  
برررر م  العمرررل الرابعررري السرررىوات ملىتررردة األمرررم املتحررردة املعررر  ابلغررراابت للفررررتة   

2017-2020 
يحــــــوع منتــــــدى األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين ابلغــــــاابت مب امــــــ  األساســــــية اســــــتناداة إىل ة ــــــة  - 1

ـــــثمي. و 2030-2017للغـــــاابت لل ـــــ ة املتحـــــدة االســـــ اتي ية  األمـــــم ـــــرأما العمـــــث الرابعـــــت  ث ب
الاـــنوات للمنتـــدى ماــــا ت  ا تن يـــق ا  ـــة االســــ اتي ية وحيـــدط د جـــدول  عمــــال كـــث دو ة مــــن 

 دو ات املنتدى امن   ة الانوات األ ب . 
ت وحيــــدد بــــرأما العمــــث الرابعــــت الاــــنوات األولــــوات املوااــــيعية والتن يقيــــة، واألجــــراءا - 2

  ات األولوية، واال تياجات من املوا د. 
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ـــد بـــراما العمـــث الرابعيـــة الاـــنوات الغـــلة الراب ـــة بـــس دو ات املنتـــدى املعحـــودة ا  - 3 و اط 
 الانوات ال ردية وتلا املعحودة ا الانوات ال وجية. وكحاعدة عامة  

تن يـق وتحـدع ال ات بشـ  مناقشـ ترك  الدو ات املعحـودة ا الاـنوات ال رديـة علـى ) ( 
واملنظمــــات ا املنتــــدى املشــــو ة ال نيــــة، مبــــا ا  لــــا تبــــادل ا ــــرات  يمــــا بــــس الــــدول األع ــــاء 

األع ــاء ا الشــراكة التعاوعيــة ا يــال الغــاابت واملنظمــات األقليميــة ودو  األقليميــة واجملموعــات 
ات. و ــــرن أتــــا الرئياــــية وا  ــــات املعنيــــة األةــــرى  ات الغــــلة، والغــــلة بــــس العلــــم والاياســــ

ــــا  ــــر مــــوج  للــــرئي  بشــــ   تلــــا املناقشــــات، مبــــا ا  ل دو ات الاــــنوات ال رديــــة ا هــــكث تحري
يت ـــمن  مـــن مح  ـــات. ويحـــد ع التحريـــر إىل املنتـــدى ا دو تـــ  التاليـــة املعحـــودة ا الاـــنوات  قـــد مـــا

 ال وجية ملواصلة النظر  ي  وصيازة توصيات بش   ما جاء  ي ؛
ات املعحــودة ا الاــنوات ال وجيــة علــى احلــوا  بشــ   الاياســة العامــة وتركــ  الــدو   )ب( 

والتنميــة وصــن  الحــرا ، مــ   ةــق مناقشــات الــدو ة الاــابحة ومح  ا ــا ا االعتبــا . و ــرن النــاتا 
املواــوعت لــدو ات الاــنوات ال وجيــة ا هــكث قــرا   و محــر  محت ــا للمنتــدى بشــ   ا  ــوات 

 املحبلة؛ 
موااــيعت بــس دو ات الاــنوات ال رديــة ودو ات الاــنوات ال وجيــة  ويوجــد تــرابط )ن( 

األولويــــة  اــــيعية والتن يقيــــة واألجــــراءات  اتل ـــ ة ســــنتس معينــــة. وحيــــدط د املنتــــدى األولـــوات املوا
ــــة املتعلحــــة  واال تياجــــات مــــن املــــوا د لكــــث  ــــ ة ســــنتس علــــى  ســــايف األهــــدا  والغــــاات العاملي

االســ اتي ية،  ةــقاة بعــس االعتبــا  املوااــي  الاــنوية و هــدا  التنميــة   ــةا الــوا دة ا  ابلغــاابت
الــم هــت قيــد االســتعرا  مــن قبــث املنتــدى الاياســت الر يــ  املاــتوى املعــين ابلتنميــة  (20)املاــتدامة
 املاتدامة؛
 ــا  وي ــ      تــ در دو ات املنتــدى وعتائ  ــا،   ــ  عــن األعمــال امل ــ ل  )د( 

 بس الدو ات، إىل تعظيم مبثا وجدوى عمث املنتدى. 
وميكن ليعش ة الـم تـتم بـس الـدو ات، مبـا ا  لـا املبـاد ات الح ريـة واملبـاد ات املماثلـة  - 4

 األةرى،    تا م ا براما العمث الرابعية الانوات وا تن يق ا  ة االس اتي ية.
عشرة والرابعـة عشـرة علـى املشـو ة ال نيـة، بينمـا سـ ك  دو ل  وس كط   دو ل املنتدى الثاعية  - 5

الثالثـــة عشـــرة وا اماـــة عشـــرة علـــى احلـــوا  بشـــ   الاياســـة العامـــة والتنميـــة وصـــن  الحـــرا  )اعظـــر 
  دأ (. 4إىل  1ا داول 

__________ 

 .70/1قرا  ا معية العامة اعظر  (20)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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، هـت الـدو ة األوىل الـم 2017ومبا    دو ة املنتدى الثاعيـة عشـرة، املحـر  عحـدها ا عـاع  - 6
 2015متوز/يوليــ   22املـ     2015/33يت عحـا ا ــا  قـرا  اجمللــ  االقتغـادر واالجتمــاعت مب

واعتماد ا  ة االسـ اتي ية،   اـا دو ة  ات اـاب  اعتحـااب وميكـن    تت ـق قـرا ات بشـ   ماـائث 
 دعا إلي ا  لا الحرا  ابعتبا ها ارو ية لتياا عمث املنتدى. 

 
 1اودول 

    2017رة ملىتدة األمم املتحدة املع  ابلغاابت  الدورة الثانية عش  
 األجراءات  ات األولوية

 2030-2017تن يق ة ة األمم املتحدة االس اتي ية للغاابت لل  ة  - 1 
ــــــة  ) (   مناقشــــــة  نيــــــة وتبــــــادل لل ــــــرات بشــــــ   األولــــــوات املوااــــــيعية والتن يقيــــــة واألجــــــراءات  ات األولوي

، مـــ  مراعـــاة دو ة االســـتعرا  للمنتـــدى الاياســـت الر يـــ  املاـــتوى 2018-2017املـــوا د لل ـــ ة واال تياجـــات مـــن 
 املعين ابلتنمية املاتدامة ة ل   ة الانتس ومواو  اليوع الدواب للغاابت

 الشكث القر ستحدع ب  املاا ات ال وعية الوانية واألع   ال وعت،  يثما اقت ى األمر )ب(  
 ات على ع اا منظومة األمم املتحدة ا تن يق األهدا  والغاات العاملية املتعلحة ابلغاابتاملاا  )ن(  
 الرصد والتحييم واألب   - 2

دو ة وهــكث األبــ   الــواين ال ــوعت عــن تن يــق ا  ــة االســ اتي ية، مبــا ا  لــا صــا األمــم املتحــدة  ) (  
 ات الوانية ال وعية، واملاا (21))ن(( 16 املتعلع ابلغاابت )ال حرة

 التحدع ا رز ا وا  امل هرات احلرجية العاملية )ب(  
 )ب(( 16التدابا الرامية إىل ااس ت امن عمليات ع  البياأت و  يل  عباء األب   )ال حرة  )ن(  
 وسائث التن يق - 3

الغـــاابت، وتـــوا ر املـــوا د مناقشــات  وليـــة بشـــ   املبـــاد  التوجي يـــة لتشـــغيث الشــبكة العامليـــة لتياـــا متويـــث  ) (  
 ‘(4’)و(  6 )ال حرة

 التحدع ا رز ا  عش ة وتشغيث الشبكة العاملية لتياا متويث الغاابت )ب(  
 ابلغاابتتع ي  التعاو  والتنايع واالخنرات بش   املاائث املتغلة  - 4

معلومــــات عــــن ة ــــة عمــــث الشــــراكة التعاوعيــــة ا يــــال الغــــاابت واألجــــراءات املت ــــقة لتع يــــ  عمليا ــــا  ) (  
 2020-2017الداعمة لل  ة االس اتي ية وبرأما العمث الرابعت الانوات لل  ة 

__________ 

الـــــوا دة بـــــس قوســـــس إىل ال حـــــرات  ات الغـــــلة مـــــن قـــــرا  اجمللـــــ  االقتغـــــادر واالجتمـــــاعت  تشـــــا االستشـــــ ادات (21)
2015/33. 
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 األجراءات  ات األولوية
 الشركاء األقليميو  ودو  األقليميس )ب(   
 ا  ات املعنيةاجملموعات الرئياية وزاها من  )ن(  
تنحـــيك املبـــاد  التوجي يـــة الحائمـــة املتعلحـــة ابملبـــاد ات الـــم تحودهـــا البلـــدا  واملبـــاد ات املماثلـــة بغيـــة تع يـــ   )د(  

 )هـ(( 6إس ام ا ا  عمال املنتدى )ال حرة 
  عش ة االتغال والتوعية )هـ(  
 معلومات عن األعش ة امل  ل   ا  يما بس الدو تس )و(  
 الح اا والتحدات املات دة - 5
  ملنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابتينالغندوا االست ما - 6
 

  
 2اودول 

  )دورة السياسات( 2018الدورة الثالثة عشرة ملىتدة األمم املتحدة املع  ابلغاابت    
 األجراءات  ات األولوية

 2030-2017للغاابت لل  ة تن يق ة ة األمم املتحدة االس اتي ية  - 1 
 وا  سياسايت بش   األولوات املواايعية والتن يقية واألجراءات  ات األولوية واال تياجـات مـن املـوا د  ) (  

، مـــ  مراعـــاة دو ة االســـتعرا  للمنتـــدى الاياســـت الر يـــ  املاـــتوى املعـــين ابلتنميـــة املاـــتدامة 2018-2017لل ـــ ة 
 اليوع الدواب للغاابتة ل   ة الانتس ومواو  

 األع   اواعية عن تحدع إس امات وانية اوعية )ب(  
 املاا ات على ع اا منظومة األمم املتحدة ا تن يق األهدا  والغاات العاملية املتعلحة ابلغاابت )ن(  
 وا  ة ة االتغال والتوعية لل  ة االس اتي ية )د(  
 الرصد والتحييم واألب    - 2

التحدع ا رز ا تن يق ا  ة االس اتي ية، مبا ا  لـا صـا األمـم املتحـدة املتعلـع ابلغـاابت واملاـا ات  ) (  
 الوانية ال وعية

 التحدع ا رز ا وا  امل هرات احلرجية العاملية )ب(  
 وسائث التن يق - 3

 ث الغاابتالتحدع ا رز ا  عش ة وتشغيث الشبكة العاملية لتياا متوي ) (  
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 األجراءات  ات األولوية
 املباد  التوجي ية لتشغيث الشبكة العاملية لتياا متويث الغاابت )ب(   
 (21)) (( 14التدابا الرامية إىل زادة  عالية وك اءة الشبكة العاملية لتياا متويث الغاابت )ال حرة  )ن(  
 الح اا والتحدات املات دة - 4
  ملنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابتينما الغندوا االست - 5
 معلومات عن األعش ة امل  ل   ا  يما بس الدو تس - 6
 (56)ال حرة  2015/33قتغادر واالجتماعت التحدع ا رز ا تن يق قرا  اجملل  اال - 7
  

 3اودول 
  التقىية( )التىفيذ واملشورة 201٩الدورة الرابعة عشرة ملىتدة األمم املتحدة املع  ابلغاابت    

 األجراءات  ات األولوية
 2030-2017تن يق ة ة األمم املتحدة االس اتي ية للغاابت لل  ة  - 1 
ــــــة مناقشــــــة  نيــــــة  ) (   وتبــــــادل لل ــــــرات بشــــــ   األولــــــوات املوااــــــيعية والتن يقيــــــة واألجــــــراءات  ات األولوي

، مـــ  مراعـــاة دو ة االســـتعرا  للمنتـــدى الاياســـت الر يـــ  املاـــتوى 2020-2019واال تياجـــات مـــن املـــوا د لل ـــ ة 
 املعين ابلتنمية املاتدامة ة ل   ة الانتس ومواو  اليوع الدواب للغاابت

    اواعية عن تحدع إس امات وانية اوعيةاألع )ب(  
 املاا ات على ع اا منظومة األمم املتحدة ا تن يق األهدا  والغاات العاملية املتعلحة ابلغاابت )ن(  
 الرصد والتحييم واألب   - 2

ابلغـاابت واملاـا ات التحدع ا رز ا تن يق ا  ة االس اتي ية، مبا ا  لـا صـا األمـم املتحـدة املتعلـع  ) (  
 الوانية ال وعية

 التحدع ا رز ا وا  امل هرات احلرجية العاملية )ب(  
ــــوا ر املــــوا د  - 3 ــــة لتياــــا متويــــث الغــــاابت، وت وســــائث التن يــــق  التحــــدع ا ــــرز بشــــ    عشــــ ة وتشــــغيث الشــــبكة العاملي

 (21)‘(4’و ‘ 3’)و(  6 ل )ال حر 
تع يــــ  اتاــــاا الاياســــات العامــــة بشــــ   الغــــاابت علــــى الغــــعيد العــــاملت والتوصــــث إىل   ــــم دواب مو ــــد لــــإلدا ة  - 4

 ‘(2’)و(  6املاتدامة للغاابت )ال حرة 
 ت بش   املاائث املتغلة ابلغاابتتع ي  التعاو  والتنايع واالخنرا - 5
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 األجراءات  ات األولوية
األجراءات املت قة من قبث الشراكة التعاوعية ا يال الغاابت دعماة لل  ة االس اتي ية وبـرأما العمـث  ) (   

 2020-2017الرابعت الانوات لل  ة 
 تن يق ات اا اب ي  املعتمد مبوجا ات اقية األمم املتحدة األاا ية بش   تغا املنا  )ب(  
  هدا   يتشت للتنو  البيولوجت -ات اقية التنو  البيولوجت  )ن(  
 الشركاء األقليميو  ودو  األقليميس )د(  
 اجملموعات الرئياية وزاها من ا  ات املعنية )هـ(  
  عش ة االتغال والتوعية )و(  
 املشا كة الشاملة لعدة ق اعات )ز(  
 امل  ل   ا  يما بس الدو تسمعلومات عن األعش ة  ) (  
 الح اا والتحدات املات دة - 6
 الغندوا االست ماين ملنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت - 7
 

  
 4اودول 

  )دورة السياسات( 2020الدورة اخلامسة عشرة ملىتدة األمم املتحدة املع  ابلغاابت    
 األجراءات  ات األولوية

 2030-2017ة ة األمم املتحدة االس اتي ية للغاابت لل  ة تن يق  - 1 
 وا  سياسايت بش   األولوات املواايعية والتن يقية واألجراءات  ات األولوية واال تياجـات مـن املـوا د  ) (  

املاـــتدامة ، مـــ  مراعـــاة دو ة االســـتعرا  للمنتـــدى الاياســـت الر يـــ  املاـــتوى املعـــين ابلتنميـــة 2020-2019لل ـــ ة 
 ة ل   ة الانتس ومواو  اليوع الدواب للغاابت

 األع   اواعية عن تحدع إس امات وانية اوعية )ب(  
 املاا ات على ع اا منظومة األمم املتحدة ا تن يق األهدا  والغاات العاملية املتعلحة ابلغاابت )ن(  
 يـــق ا  ـــة االســ اتي ية، مبـــا ا  لـــا صــا األمـــم املتحـــدة املتعلـــع الرصــد والتحيـــيم واألبـــ    التحــدع ا ـــرز ا تن - 2

 ابلغاابت واملاا ات الوانية ال وعية
وإجراءا ـا  ات األولويــة  (21)) (( 14وسـائث التن يــق  تـوا ر املــوا د للشـبكة العامليــة لتياـا متويــث الغـاابت )ال حــرة  - 3

 2024-2021وا تياجا ا من املوا د لرأما العمث الرابعت الانوات لل  ة 
 الح اا والتحدات املات دة - 4
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 األجراءات  ات األولوية
 الغندوا االست ماين ملنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت - 5 
ا  ء الر ي  املاتوى، مبا  ي  منتدى الشراكة ا يـال الغـاابت مـ  الشـراكة التعاوعيـة ا يـال الغـاابت واملنظمـات  - 6

 )د(( 6زا احلكومية وكبا  املا ولس التن يقيس ا الح ا  ا ا  )ال حرة 
ا إجراءاتـــ   ات األولويـــة ، مبـــا ا  لـــا النظـــر 2024-2021اعتمـــاد بـــرأما العمـــث الرابعـــت الاـــنوات لل ـــ ة  - 7

 واملوا د ال زمة
 


