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ٚاذتُد هلل زب ايعاملني ٚايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢ضٝدْا ستُد ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعني
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صاحب املعاي ٞايطٝد ايسٝ٥ظ ،
أصخاب املعاي ٞايٛشزاٚ ٤زؤضا ٤ايٛؾٛد ،
صاحب ١ايطعاد ٠ايطٝد ٠األَ ١ٓٝايتٓؿٝر ١ٜالتؿاق ١ٝاألَِ املتخد ٠حَ ٍٛهاؾخ١
ايتصخس،
ايطٝد َدٜس اآلي ١ٝايعامل ١ٝيتَُ ٌٜٛهاؾخ ١ايتصخس ،
ايطاد ٠ممجً٦ٖٝ ٛات ايتعا ٕٚاإلقًٚ ١ُٝٝايدٚي، ١ٝ
ايطاد ٠املػازن، ٕٛ
اذتطٛز ايهس، ِٜ

امسخٛا ي ٞبدا ١ٜإٔ أغتِٓ ٖر ٙايؿسص ،١ألتٛج٘ إيٝهِ ٜا َعاي ٞايسٝ٥ظ بعبازات ايتٗٓ١٦
مبٓاضب ١اختٝازنِ زٝ٥ط ًا ملؤمتسْا ٖرا ٖٛٚ ،تػسٜـ أنجس َٔ َطتخل ،ملا ٜتُتع ب٘
بًدنِ ايعظ ِٝمجٗٛز ١ٜايصني ايػعب َٔ ١ٝاحرتاّ ٚتكدٜس نبري َٔ ٜٔطسف شتتًـ
غعٛب د ٍٚايعامل ،ؾايصني نإ هلا داً ُ٥ا إضٗاَٗا املتُٝص يف بٓا ٤اذتطاز ٠اإلْطاْ،١ٝ
نُا هلا اي ّٛٝدٚزٖا ايطال٥ع ٞيف دعِ ايعٌُ ايتُٓ ٟٛيف شتتًـ بكاع ايعامل ،خاص ١يف
ايد ٍٚايطا٥س ٠يف طسٜل ايُٓ ،ٛؾٓايت بريو إعجاب ٚتكدٜس جٌ غعٛب ايعامل.
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 ايطٝد ايسٝ٥ظ ،إٕ املٓظُ ١ايعسب ١ٝيًتُٓ ١ٝايصزاع ١ٝاييت ٖ ٞذزاع جاَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝاملعين بهٌ
اإلغهايٝات ذات ايصً ١بايتُٓ ١ٝايصزاعٚ ١ٝاألَٔ ايػرا ،ٞ٥ظًت عًَ ٢داز ارتُظ
ٚاألزبعني ضٓ ١املاض ١ٝتكدّ خدَات جً ١ًٝيدٚهلا األعطا ٤يف َٝاد ٜٔعًُٗا ،خاص ١يف
بعض اجملاالت َجٌ تٓؿٝر املػسٚعات ايكطسٚ ١ٜايكٚ ،١َٝٛإصتاش ايدزاضات ٚبٓا ٤ايكدزات
ٚتكد ِٜاالضتػازات ايؿٓٚ ١ٝإصداز ايتكازٜس ٚاإلحصاٝ٥ات ايدٚز ١ٜيف ٖر ٙايكطاعات.
ٚتعٌُ املٓظُ ١يف ايٛقت ايسأٖ ٚؾكاً ألطس بسزت ١زٝ٥ط َٔ ،١ٝأُٖٗا إضرتاتٝج ١ٝايتُٓ١ٝ
ايصزاع ١ٝايعسب ١ٝاملطتداَٚ ،2025-2005 ١ارتط ١ايتٓؿٝر ١ٜيًربْاَج ايطازئ يألَٔ
ايػرا ٞ٥املسحً ١ايجاْٚ ،2021-2017 ١ٝنريو إضرتاتٝج ١ٝتسب ١ٝاألحٝا ٤املا-2017 ١ٝ٥
.2037
 ايطٝد ايسٝ٥ظ ، اذتطٛز ايهس، ِٜيكد ظًت ظاٖس ٠ايتصخس حتظ ٢باضتُساز باٖتُا ٍّ خاصٍ َٔ طسف ٖر ٙاملٓظُ ،١حٝح ظًت
َٓظُتٓا حاضس ٠يف نٌ املطًطٌ ايتؿاٚض ٞالتؿاق ١ٝاألَِ املتخد ٠ملهاؾخ ١ايتصخسَٔ ،
ذتظ ١اعرتاف اجملتُع ايدٚي ٞخالٍ َؤمتس ز ٜٛد ٟجاْري ،1992 ٚبإٔ ايتصخس ٖ ٛظاٖس٠
ب ١ٝ٦ٝغاًَ ١تطتخل نٌ ايعٓا ١ٜاييت تطتخكٗا االٖتُاَات ايب ١ٝ٦ٝاألخس ،٣ناملٓاخ
ٚايتٓٛع ايبٛٝيٛجٚ ،ٞتٛاصٌ ٖرا االٖتُاّ حت ٢اعتُاد االتؿاق ١ٝببازٜظ يف ٜٛ 17 ّٜٛيٛٝ
ٚ 1994دخٛهلا حٝص ايتٓؿٝر يف  26دٜطُرب ٚ ،1996قد نٓا داُ٥اً حاضس ٜٔإىل جاْب
بًدآْا األعطا ٤خالٍ ايؿرت ٠ايالحك ،١خاص ١عًَ ٢طت ٣ٛتكد ِٜايدعِ يف إعداد ايرباَج
ايٛطٓ ١ٝملهاؾخ ١ايتصخس.
ٚال أحتاج إىل إٔ أضٛم تربٜسات هلرا االٖتُاّ َا دَٓا ْعسف مجٝع ًا إٔ نٌ ايد ٍٚايعسب١ٝ
تكع يف ايكازتني اإلؾسٜكٚ ١ٝاآلضٖٚ ١ٜٛٝاتإ ايكازتإ َٔ أنجس َٓاطل ايدْٝا تأثساً بٗرٙ
ايهازث.١
 ايطٝد ايسٝ٥ظ ، ايطاد ٠املؤمتس، ٕٚإٕ ايرتبَٛ ٖٞ ١زد طبٝع ٞأضاض ٞال غٓ ٢عٓ٘ يف حٝاتٓا ،بايٓظس إىل ٚظا٥ؿٗا ايب١ٝ٦ٝ
ٚاالجتُاعٚ ١ٝاالقتصاد ،١ٜؾٗ ٞتتٝح يٓا ايصزاعٚ ١تٛؾس احملٝط املٓاضب يًطهٔ ٚملدتًـ
األْػط ١ايبػسٚ ١ٜتأ ٟٚايهجري َٔ ايعٓٝات ايبٛٝيٛجٚ ،١ٝختصٕ املٛازد ايطبٝعَ ١ٝجٌ
املعادٕ َٚصادز ايطاق ١األحؿٛز.١ٜ
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ٖٓ َٔٚا ٜتطح إٔ أ ٟتدٖٛز يألزاضٜ ٞؤثس ضًباً عًٖ ٢ر ٙايٛظا٥ـٜٚ ،ؤد ٟإىل اختالالت
ؾٗٝا تٓعهظ ضًب ًا عً ٢حٝا ٠اإلْطإَٚ ،ع األضـ ٜتعسض ٖرا املٛزد اي ّٛٝيف األزاضٞ
ادتاؾٚ ١غب٘ ادتاؾٚ ١غب٘ ايسطب ،١اييت متجٌ ْطب َٔ %40 ١نٛنبٓا يًتٗدٜد بظاٖس٠
ايتصخس ،اييت ْٖٛ ٞع َٔ تدٖٛز ايرتبٜ ١تجطد يف ايؿكدإ ايتدزجي ٞيإلْتاج ،١ٝبطبب
األْػط ١ايبػسٚ ١ٜايتػريات املٓاخٚ ،١ٝغايبا َا ٜه ٕٛايطهإ األنجس ؾكساً ِٖ املتطسز
األ َٔ ٍٚتدٖٛز املٛازد ايطبٝعٚ ،١ٝتػري اإلحصاٝ٥ات اي ّٛٝإىل إٔ ًَٝ 1.5از َٔ أبٓا ٤ايبػس
ٜتأثس ٕٚبظاٖس ٠ايتصخس ٜٚتٛشع ٕٛبني  100دٚي ١يف ايعامل ،خاص ١إؾسٜكٝا ٚآضٝا
ٚأَسٜها ايالت.١ٝٓٝ
ٖٓ َٔٚا ،ؾإٕ اإلضرتاتٝج ١ٝادتدٜد ٠هلر ٙاالتؿاق 2030-2018 ١ٝاييت ضٓعتُدٖا خالٍ ٖرا
املؤمتسٚ ،اييت تأت ٞضعً ٝا إىل بًٛؽ اهلدف ارتاَظ عػس َٔ أٖداف ايتُٓ ١ٝاملطتداَٚ ١تسنص
عً ٢جتطٝد تدٖٛز األزاض ،ٞقد جا٤ت يف ٚقتٗا املٓاضبٖٚ ،ر ٙؾسص ١أغتُٓٗا ألغهس
ايؿسٜل اذته َٞٛايدٚي ٞاير ٟقاّ بإعداد ٖر ٙايٛثٝك ، ١حٝح قاّ ؾعال بعٌُ َتُٝص خالٍ
ؾرتٚ ٠جٝصٚ ،٠غهسَٛ ٟص ٍٛنريو إىل األَاْ ١ايتٓؿٝر ١ٜيالتؿاق ١ٝاييت ناْت ايداعِ
ارتًؿ ٞاألضاض ٞهلرا ايؿسٜلٚ ،أخص بػهس ٟايطٝد ٠األَ ١ٓٝايتٓؿٝر ١ٜاييت ئ تٓط ٢هلا
أطساف ٖر ٙاالتؿاق ،١ٝؾإٕ ؾرت ٠ز٥اضتٗا ملسؾل ايب ١٦ٝايعامل (GEF) ٞصادؾت ؾتح ٖرا املسؾل
يػباى خاص بايتصخس ،يٝصبح ضادع غباى بعد املٓاخ ٚايتٓٛع اذتٚ ،ٟٛٝاملٝا ٙايدٚي،١ٝ
ٚطبك ١األشٚ ٕٚاملًٛثات ايهُٝا ١ٝ٥ايعط.١ٜٛ
 ايطٝد ايسٝ٥ظ ، ايطٝدات ٚايطاد،٠إٕ دزاضتٓا ملػسٚع اإلضرتاتٝج ١ٝاملعسٚض ١عًٓٝا ايَ ّٛٝهٓتٓا َٔ اإلطالع عً ٢جٛاْب
ق ١َُٗ ٠ٛؾٗٝا َكازَْ ١ع اإلضرتاتٝج ١ٝايطابكٚ ،١يعٌ أُٖٗا ختصٝص ٖدف جدٜد ٚألٍٚ
َسَٛ ٖٛٚ ٠ضٛع َٛاجٗ ١آثاز ادتؿاف ٖٓٚ ،ا البد يٓا َٔ ايتأنٝد عً ٢أُٖ ١ٝإٔ ٜربش ٖرا
اهلدف دٚز ايعٛاصـ ايسًَ ١ٝبٛصؿٗا َطبباً زٝ٥طً ٝا يًتصخس ،خاص ١يف إؾسٜكٝا ٚآضٝا،
نُا أطًعٓا نريو ٚبازتٝاح عً ٢ايتٛج٘ ادتدٜد ضتَ ٛساجعَٗٓ ١ج ١ٝإعداد ايتكازٜس
ايٛطٓ ١ٝاملكدَ َٔ ١األطساف ،يتصبح أنجس حتدٜد ًا ٚمتهٔ َٔ تكدَ ِٜعًَٛات متهٔ
َٔ قٝاع ايتخطٔ اذتاصٌ يف زتاٍ حتٝٝد تدٖٛز األزاض ،ٞاضتجاب ١يإلجسا٤ات ٚايتدابري
املتدرَ ٖٛٚ ،٠ا َٔ غأْ٘ إٔ ميهٔ َٔ تك ِٝٝؾعاي ١ٝايعٌُ املكاّ ب٘ٚ ،بايتاي ٞايكٝاّ يف
ض ٤ٛذيو باملساجعات ايالشَ ١إلدخاٍ ايتخطٓٝات املطًٛب.١
نُا اضرتع ٢اٖتُآَا بٛج٘ خاص ايتٛج ٘ٝاير ٟتعط ٘ٝاإلضرتاتٝج ١ٝادتدٜد ٠يآلي١ٝ
ايعامل ١ٝيتَُ ٌٜٛهاؾخ ١ايتصخس يًػسٚع َع ادتٗات ايدٚي ١ٝاملعٓ ١ٝيف دزاض ١إْػا٤
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صٓدٚم عامل ٞخاص بتَُ ٌٜٛهاؾخ ١ايتصخس ٖٚ -را َطًب قد ِٜجدٜد  -يًد ٍٚاملتأثس٠
بٗر ٙايظاٖس ،٠ظٌ حاضس ًا خالٍ َساحٌ ايتؿاٚض عً ٢املعاٖد ٠خالٍ ايطٓٛات األٚىل.
 ايطٝد ايسٝ٥ظ ، أصخاب املعايٚ ٞايطعاد، ٠إٕ ايرتابط ايٛثٝل بني َٛضٛع ٞتدٖٛز األزاضٚ ٞاإلغهايٝات املتعًك ١باألَٔ ايػراٞ٥
جعٌ املٓظُ ١ايعسب ١ٝيًتُٓ ١ٝايصزاع ١ٝحتسص عً ٢إٔ ته ٕٛغسٜه ًا ؾعًً ٝا يف تٓؿٝر
ٖر ٙاإلضرتاتٝج ١ٝبايٓظس إىل ن ٕٛحتٝٝد تدٖٛز األزاض ٞال ميهٔ إال إٔ حيتٌ ايصداز٠
بني اٖتُاَات ايكاُ٥ني عً ٢ايتُٓ ١ٝايصزاع ١ٝخاص ١يف املٓطك ١ايعسب ١ٝاييت تطتؿخٌ ؾٗٝا
ٖر ٙايظاٖس.٠
ٚيف ٖرا ايطٝامٜ ،دخٌ تٛاجدْا اي ّٛٝبٓٝهِ ضُٔ املبادزات اييت ْتدرٖا جٓباً إىل جٓب َع
األَاْ ١ايعاَ ١دتاَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاملسنص ايعسب ٞيدزاضات املٓاطل ادتاؾٚ ١األزاضٞ
ايكاحً( ١أنطاد) اير ٖٛ ٟاملسجع ١ٝايعسب ١ٝيف ٖرا اجملاٍ َٔٚ ،بني ٖر ٙاملبادزات تصٛز
خط ١إطاز ١ٜعسب ١ٝيدعِ تٓؿٝر ارتط ١اإلضرتاتٝج ١ٝملهاؾخ ١ايتصخس 2030-2018
ٚاهلدف ارتاَظ عػس َٔ أٖداف ايتُٓ ١ٝاملطتداَ.١
ٚتتطُٔ ٖر ٙارتط ١زتُٛع َٔ ١األٖداف ،تتعًل مبطاعد ٠األقطاز ايعسب ١ٝيف إعداد
بسازتٗا ايٛطٓٚ ١ٝايتكازٜس املٓصٛص ١يف االتؿاقٚ ،١ٝاذتص ٍٛعًَٛ ٢ازد َاي١ٝ
ٚتهٓٛيٛجٝا جدٜدٚ ٠إضاؾٚ ،١ٝتطٜٛس ٚتعُٝل املعازف املتعًك ١بظاٖس ٠ايتصخس،
ٚتػجٝع َػازن ١اجملتُع املدْٚ ٞايباحجني ايعسب يف زتاٍ َهاؾخ ١ايتصخسٚ ،بٓا٤
قدزات املؿاٚضني ايعسب يف زتاٍ َهاؾخ ١ايتصخسٚ ،ايتأثري عً ٢تٛجٗات املؤضطات
ايدٚي ١ٝاملطٛ٦ي ١عٔ تٓؿٝر االتؿاقٚ ١ٝاالْؿتاح عً ٢املٓظُات اإلقً ١ُٝٝايٓظري ٠ال ضُٝا يف
آضٝا ٚإؾسٜكٝا.
ٚيٝطت ٖر ٙاملبادز ٠إال ٚاحدَ َٔ ٠بادزات أخس ،٣ضٓك ّٛبٗا يف املطتكبٌ املٓظٛز َجٌ ايدع٠ٛ
إىل إقاَ ١حتايـ إقً َٔ ُٞٝأجٌ حتٝٝد تدٖٛز األزاضٜ ،ٞه ٕٛإطازاً تٓطٝكٝاً بني
املٓظُات اإلقًٚ ١ُٝٝغب٘ اإلقً ١ُٝٝاملتدخً ١يف ٖرا اجملاٍٚ ،حتؿٝصٖا إلقاََ ١ػسٚعات
َػرتن ١بٗٓٝا خاص ١يف املٓاطل اذتدٚد ١ٜبني ايدٚ ٍٚاألقاي.ِٝ
 ايطٝد ايسٝ٥ظ ، أٜٗا اذتطٛز ايهس، ِٜإْين ألحسص ٖٓا ٖ َٔٚرا املٓرب ،عً ٢إٔ أحَ ٞٝبادز ٠طسٜل جتاز ٠اذتسٜس اييت أعًٓتٗا
مجٗٛز ١ٜايصني ايػعبٚ ،١ٝاييت ضٝه ٕٛهلا ال ستاي ١أثسٖا ايبايؼ يف دؾع ايتعا ٕٚجٓٛب –

نًَُ ١عاي ٞاملدٜس ايعاّ أَاّ َؤمتس األطساف ايجايح عػس التؿاق ١ٝاألَِ املتخد ٠حَ ٍٛهاؾخ ١ايتصخس
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جٓٛب إىل األَاّ ٚخاص ١تٛؾري َصادز ايتُ ٌٜٛيًرباَج ايٛطٓٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝيتخٝٝد تدٖٛز
األزاض ،ٞال ضُٝا يف ايد ٍٚايطا٥س ٠يف طسٜل ايُٓ.ٛ
َس ٠أخس ٣أجدد ايػهس يًكاُ٥ني عًٖ ٢را املؤمتس عً ٢حطٔ ايرتتٝبٚ ،ايتطٗٝالت اهلاَ١
املٛضٛع ١حتت تصسؾٓاٖٚ ،را َا نإ ي٘ األثس ايبايؼ يف إصتاح أعُاٍ َؤمتسْا ٖرا.
ٚأغهسنِ ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل ٚبسنات٘،،،

