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هذه وثيقة حية، وسيتم تحديثها دوريًا.
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التنمية المستدامة

مسار نحو االزدهار العالمي والرفاه اإلنساني وسالمة كوكب األرض

ي معدالت الفقر المدقع، كما تحسنت إمكانية 
. فقد تحقق تقليص كب�ي �ف ف ية خالل العقدين الماضي�ي ي التنمية الب�ش

لقد حقق العالم مكتسبات مذهلة �ف
ف المرأة. لقد ساهم السعي لتحقيق  ف وتمك�ي ف الجنس�ي ي تعزيز المساواة ب�ي

ة �ف ي والنتائج الصحية، وتحققت خطوات كب�ي
الحصول عىل التعليم االبتدا�ئ

ف حياتهم وآفاقهم المستقبلية. ولكن عىل الرغم من  ي جميع أنحاء العالم من تحس�ي
ي تحقيق هذا التقدم ومكن الناس �ف

نمائية لالئلفية الثمانية �ف االئهداف االإ
ائية  ي العالم عىل دخل يقل عما يعادل القوة ال�ش

نجازات المهمة، ال يزال الفقر المدقع يمثل تحدياً أساسياً، إذ يعيش أك�ش من 700 مليون شخص �ف هذه االإ
لـ 1.90 دوالر أمريكي يومياً. كما أن معدل انعدام المساواة إما مرتفع أو يزداد اتساعاً، وخصوصاً داخل البلدان. كما أن مستويات البطالة والعمالة الهشة 
يكولوجية تتجاوز طاقتها -  ف إىل وضع أعباء عىل االئنظمة االإ نتاج غ�ي المستدام�ي ف الشباب. ويؤدي االستهالك واالإ ي العديد من البلدان، ال سيما ب�ي

مرتفعة �ف
، والكوارث  ورية للحياة والتنمية وإعادة تجديد نفسها. كما أن الصدمات المرتطبة بعدم استقرار االقتصاد الكىلي مما يقوض قدرتها عىل توف�ي الخدمات ال�ف
ة  ي حاالت كث�ي

ف الناس. وتؤدي هذه الصدمات �ف ، واالضطرابات االجتماعية-السياسية تؤثر سلباً عىل حياة مالي�ي ي
المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، والتدهور البي�ئ

نمائية المتفق عليها وطنياً ودولياً، وتؤدي أحيانا إىل عكس مسار هذا التقدم. إن المحافظة عىل المكتسبات  ي بلوغ االئهداف االإ
إىل كبح التقدم الذي تحقق �ف

ي يواجهها العالم، ال يمكن أن يحدث من خالل إصالحات هامشية.
نمائية الحالية ال�ت ي تحققت والتصدي للتحديات االإ

 ال�ت

ورة ماثلة حالياً لتشجيع التنمية المستدامة. وقد حدد جدول االئعمال الجديد للتنمية المستدامة رؤية لما يتضمنه هذا االئمر، إذ يهدف إىل إنهاء  هناك �ف
 ،) ي

نما�ئ نامج االإ ي )ال�ب
نما�ئ مم المتحدة االإ نامج االإ ي الوقت نفسه حماية البيئة بحلول عام 2030. وهناك دور رئيسي ل�ب

الفقر وتعزيز االزدهار ورفاه الناس و�ف
ي لالئمم المتحدة، لدعم البلدان لجعل هذه الرؤية أمراً واقعاً - أي وضع المجتمعات عىل مسار التنمية المستدامة، وإدارة المخاطر 

نما�ئ بوصفه الذراع االإ
ف المنعة والدفع باالزدهار والرفاه.  وتحس�ي

ي أك�ش من 170 بلدا ومنطقة، 
ة 2014-2017 مستنداً إىل مواطن قوته الرئيسية - شبكة قطرية واسعة �ف اتيجية للف�ت ي خطته االس�ت

ي رؤية �ف
نما�ئ نامج االإ وضع ال�ب

قصاء، وحماية  نمائية لالئمم المتحدة، وقدرته المؤكدة عىل دعم الجهود للحد من الفقر وانعدام المساواة واالإ ودوره كمنسق رئيسي ضمن المنظومة االإ
ي 

ي التنمية: مساعدة البلدان عىل القضاء عىل الفقر، و�ف
ة المقبلة �ف يكولوجية حاسمة االئهمية - وتركز هذه الرؤية عىل تحقيق االنطالقة الكب�ي االئنظمة االإ

ف تتسم هذه الرؤية بالطموح، إال أنه يمكن بلوغها ويمكن تحقيق نجاحات  ي ح�ي
قصاء. و�ف ي أوجه انعدام المساواة واالإ

الوقت نفسه تحقيق تقليص كب�ي �ف
قصاء، وصيانة البيئة. ي القضاء عىل الفقر، وتقليص أوجه انعدام المساواة واالإ

ة �ف  كب�ي

ي تنفيذ جدول أعمال 
اتيجية للدعم الفعال والمتسق �ف ي تطوير اس�ت

نمائية �ف ي مع مجموعة االئمم المتحدة االإ
نما�ئ نامج االإ وتماشياً مع هذه الرؤية، عمل ال�ب

التنمية الجديد، وذلك تحت مسمى 'التعميم' والت�يع ودعم السياسات )يرمز لها باالسم المخت� »مابس« )MAPS(. ويهدف العن� المتعلق بالتعميم 
ي نهاية 

؛ و�ف ي
ف المحىلي والوط�ف ي إدماج جدول االئعمال عىل المستوي�ي

اتيجية إىل توعية جميع الجهات الفاعلة المعنية ومساعدة الحكومات �ف ي هذه االس�ت
�ف

ي 
كز عىل مساعدة الحكومات عىل ت�يع التقدم �ف انيات الوطنية. أما عن� الت�يع ف�ي ف اتيجيات والم�ي ي الخطط واالس�ت

المطاف تعميم جدول االئعمال �ف
ف عىل هذه الغايات  ك�ي ي تحديد العوائق االئساسية أمام التقدم ال�يع، وال�ت

ي تساعد �ف
تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة، من خالل توف�ي الوسائل ال�ت

ي تعمل عىل تحقيق غايات 
ف يهدف عن� دعم السياسات إىل توف�ي دعم سياسي منسق ومجّمع للبلدان ال�ت ي ح�ي

. �ف ي
نمائية االئك�ش صلة بالسياق الوط�ف االإ

مجة. وتغطي  ي تتماسش مع أولويات ال�ب
ي حزمة متكاملة من خدمات دعم السياسات ال�ت

نما�ئ نامج االإ أهداف التنمية المستدامة. وبهذا الخصوص، يقدم ال�ب
ات المعلوماتية، مجموعة واسعة من المجاالت: الحد من الفقر، والنمو الشامل للجميع وفرص العمل المنتجة،  ي الن�ش

هذه الخدمات، حسبما هو موضح �ف
ية والصحة، وإمكانية الحصول عىل المياه وخدمات ال�ف الصحي، والتكيف مع تغ�ي  وس نقص المناعة الب�ش ف المرأة، وف�ي ف وتمك�ي ف الجنس�ي والمساواة ب�ي

ية، وإدارة المحيطات، وتعزيز المجتمعات المسالمة  يكولوجية ال�ب دارة المستدامة لالئنظمة االإ المناخ، وإمكانية الحصول عىل مصادر الطاقة المستدامة، واالإ
 والشاملة للجميع.

ي التنفيذ الفعال لجدول 
ف �ف كاء القطري�ي ي مجهز جيداً ع�ب الحزمة المتكاملة لخدمات دعم السياسات، فإنه مستعد تماماً لدعم ال�ش

نما�ئ نامج االإ وبما أن ال�ب
ي طويل االئجل، أمراً واقعاً.

ي والبي�ئ
نسا�ف أعمال التنمية الجديد، وجعل االزدهار االقتصادي والرفاه االإ
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ترتبط الجهود الرامية إىل اجتثاث الفقر والحد من أوجه انعدام المساواة 
ي ندير بها النظم 

اً بالطريقة ال�ت وتعزيز النمو الشامل للجميع ارتباطاً مبا�ش
ي تقدمها تلك النظم.

ية عىل كوكبنا والسلع والخدمات ال�ت يكولوجية ال�ب االإ

ي تؤلف نحو 
ية –وهي مختلف المسطحات ال�ت يكولوجية ال�ب تزودنا النظم االإ

ي ذلك الغابات والمروج الطبيعية 
30 بالمائة من سطح كوكب االئرض بما �ف

والصحراء- بالأعمال وسبل الرزق والغذاء والوقود والدواء.

ي تعتمد تماماً عىل االئرض بصفتها االئصول 
بالنسبة للمجتمعات المحلية ال�ت

ي لديهم، وبوجه خاص االئ� القروية والرجال والنساء الذين 
الرئيسية ال�ت

ف  ، ثمة اعتماد كامل وارتباط معقد ب�ي ن يعيشون الفاقة والسكان الأصلي�ي
ف غ�ف االئرض وإنتاجيتها. نسان واستدامة سبل رزقه وب�ي رفاه االإ

اً عىل         يعتمد أك�ش من 1.6 بليون شخص حول العالم اعتماداً مبا�ش
ي قطاع الغابات 

ن شخص يعملون �ن ي ذلك 10 مالي�ي
الغابات، بما �ف

ي القطاع غ�ي الرسمي.
ف �ف الرسمي إضافة إىل الكث�ي من العامل�ي

ة من         يعتمد 65 إىل 80 بالمائة من السكان عىل االئدوية المستح�ف
الغابات كوسيلة أساسية للرعاية الصحية عندهم.

ية جزءاً أساسياً أيضاً من الكث�ي من القطاعات  يكولوجية ال�ب تشكل النظم االإ
االقتصادية الوطنية والعالمية كالزراعة والغابات والطاقة والصناعات 

الستخراجية والسياحة والنقل والتجارة.

يكولوجية  ة عىل النظم االإ ي تعتمد مبا�ش
       تخلق السياحة البيئية، ال�ت

اً من فرص التوظيف وتعادل قيمتها الحالية نحو 100  ية، عدداً كب�ي ال�ب
/ سنوياً عىل مستوى العالم. بليون دوالر أمريكي

ي الكوكب ما تفوق قيمته السنوية 16 تريليون دولر 
       تقدم أرا�ف

يكولوجية. أمريكي من خدمات النظم االإ
       تحتوي ثالثة أرباع االئدوية التجارية العالمية الم�وفة بوصفات طبية 

عىل عنا� مشتقة من النباتات، كما تبلغ قيمة المبيعات السنوية 
للبذور التجارية مبلغاً يزيد عن 15 بليون دوالر سنوياً.

ية أن تضمن أيضاً رفاه المجتمعات  يكولوجية ال�ب بوسع إدارة النظم االإ
ي والتخفيف 

المحلية والبلدان ومنعتها من خالل الحفاظ عىل التنوع الأحيا�أ
ي 

من آثار التغ�ي المناخي والتكيف معه ومكافحة التصحر وتدهور الأرا�ن
وإدارة المواد الكيميائية والنفايات والحد من مخاطر الكوارث.

ها من         تمثل انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الزراعة والغابات وغ�ي
أوجه استغالل االئرض 20 إىل 24 بالمائة من إجماىلي االنبعاثات السنوية 

ي تزيد من حالة التغ�ي المناخي.
ي العالم وال�ت

�ف
ي العالم.

ي �ف
ي االئر�ف

       تحتوي الغابات عىل أك�ش من 80 بالمائة من التنوع االئحيا�ئ
ي الحد من مخاطر وآثار 

ي أن تساعد �ف
دارة المستدامة لالئرا�ف        بوسع االإ

موجات الجفاف واالنزالقات االئرضية والفيضانات.
بة         النفايات الناتجة وانطالق المواد الكيميائية الضارة يؤثر عىل ال�ت
يكولوجية والسلسة الغذائية وما لذلك من  ية والنظم االإ والحياة ال�ب

ي 
ة ال�ت نسان السيما صحة االئ� المعيشية الفق�ي تداعيات عىل صحة االإ

ية. ي االئرياف والمناطق الح�ف
تعيش �ف

ية  ي والتغ�ي المناخي وتوسع المناطق الح�ن
بيد أن النمو السكا�ن

ايد  ف ي الوقت ذاته، وعىل نحو م�ت
واحتياجات الزارعة والصناعة تضغط، �ف

ي تدهور حالتها.
عىل المصادر االئرضية المنتجة وتتسبب �ف

اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية البرية

ما هو سبب أهمية هذا األمر؟
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نسان بإزالة أو تحويل 70 بالمائة من  ، قام االإ ف ف الماضي�ي        خالل القرن�ي
المروج الطبيعية و50 بالمائة من السهول العشبية )السفانا( و45 

بالمائة من الغابات متساقطة االئوراق معتدلة المناخ و27 بالمائة من 
الغابات االستوائية المستغلة للزراعة.

ة، خ� العالم حواىلي ثلث أراضيه  ف االئخ�ي        خالل السنوات االئربع�ي
ي 

الصالحة للزراعة بسبب عوامل التعرية وال يزال يخ� هذه االئرا�ف
ي السنة.

ف هكتار �ف بمعدل يزيد عن 10 مالي�ي
ي العالم أو أنها تخضع 

       تدهورت ما نسبته 25 بالمائة من مساحة أرا�ف
لمعدالت مرتفعة من التدهور.

، وهذا يؤثر عىل ما ال  ف ي أفريقيا بالفعل إىل حد مع�ي
       تدهور ثلثا أرا�ف

يقل عن 485 مليون شخص – أي 65 بالمائة من إجماىلي عدد سكان 
أفريقيا.

       يخ� المجتمع العالمي حالياً 5 بالمائة من إجماىلي الناتج الزراعي 
، أي ما يكلف نحو 490 بليون دوالر  ي

المحىلي بسبب تدهور االئرا�ف
سنوياً.

ية تحدياً حقيقياً بالنسبة للعائالت  يكولوجية ال�ب تعت�ب خسارة النظم االإ
ي 

ات ال�ت ي دوماً عىل نحو غ�ي متناسب من التغ�ي
ي تعا�ف

ي تعيش الفقر وال�ت
ال�ت

ي العقود المقبلة.
يكولوجية �ف يحتمل أن تكون كارثية عىل النظم االإ

ي 
ي المناطق ال�ت

ي العالم المتدهورة �ف
       يقع نحو 40 بالمائة من أرا�ف

ي تظل مناطق ريفية بنسبة ساحقة.
تشهد أعىل معدالت الفقر وال�ت

ي المتدهورة و74 
ي العالم عىل الأرا�ن

       يعتمد 1.5 بليون شخص �ن
بالمائة من هؤالء هم من الفقراء.

       قد يتم تهج�ي قرابة 135 مليون شخص بحلول عام 2045 من جراء 
التصحر.

من المتوقع أن يزداد الطلب عىل الغذاء والطاقة والماء، بحلول عام 2030، 
تيب. ولن يتس�ف  بنسٍب ال تقل عن 50 بالمائة و45 بالمائة و30 بالمائة عىل ال�ت

لنا تلبية تلك االحتياجات عىل نحو مستدام ما لم نقم باستعادة إنتاجية 
أراضينا والمحافظة عليها. وإذا ما أردنا التغلب عىل الجوع وانعدام االئمن 

نتاجية الزراعية بنسبة تقّدر بنحو 60 بالمائة،  ف علينا زيادة االإ ي فإنه يتع�ي
الغذا�ئ

ي البلدان النامية، بحلول عام 2050.
ي ذلك زيادة تبلغ نسبتها 100 بالمائة �ف

بما �ف

ي منطقة أفريقبيا جنوب الصحراء 
نتاجية الزراعية �ف        يمكن رفع االإ

ى بنسبة تصل إىل 20 بالمائة عن طريق تخصيص حصة أك�ب من  الك�ب
المدخالت الزراعية للنساء. فإذا ما أُعطيت النساء إمكانية الحصول 

ي تُعطى للرجال )كاالئرض والتمويل 
عىل الموارد مساوية لتلك ال�ت

والتكنولوجيا( فإن المحصول الزراعي قد يرتفع بنسبة 20 إىل 30 
ي أن يرتفع بنسبة 2.5 إىل 4 

بالمائة، ويمكن للناتج الزراعي الوط�ف
بالمائة، ويمكن تخفيض عدد االئشخاص الذين يعانون من سوء 

التغذية بنسبة 12 إىل 17 بالمائة.
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النظم ايكولوجية البرية – حقائق أساسية

خالل القرنين الماضيين، قام انسان بإزالة أو تحويل 

إسهامات الغابات في االقتصاد العالمي

من مساحة أراضي العالم 
تدهورت أو أنها تخضع لمعدالت 

مرتفعة من التدهور

من أراضي العالم المتدهورة تقع 
في المناطق التي تشهد أعلى 

معدالت الفقر

شخص في العالم يعتمدون 
على ا�راضي المتدهورة 

آثار تدهور ا�راضي

 من 
المروج الطبيعية

شخص يعتمدون على 
الغابات في الوظائف وسبل 

الرزق والغذاء والوقود

شخص يعملون في قطاع 
الغابات الرسمي

يعتمدون على ا�دوية المستحضرة 
من الغابات كوسيلة أساسية 

للرعاية الصحية 

من السهول 
العشبية (السفانا)

من الغابات متساقطة 
ا�وراق معتدلة المناخ

من الغابات االستوائية 
المستغلة للزراعة

70%

25% 40% 1.5 بليون

1.6 بليون 10 مليون

  135مليون شخص
قد يتم تهجيرهم بحلول عام 2045 من جراء التصحر

%80 - %65  من السكان

50% 45% 27%
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ما الذي نقدمه

ي 
نما�ئ ي يقوم بها برنامج االئمم المتحدة االإ

إن الغاية من االئعمال ال�ت

ف مصادر الرزق والغذاء والماء والصحة  «( هي تأم�ي ي
نما�ئ نامج االإ )»ال�ب

وتعزيز المنعة والحفاظ عىل االئنواع المهددة باالنقراض ومواطن عيشها 

ته  ، مستنداً إىل خ�ب ي
نما�ئ نامج االإ وزيادة تخزين الكربون وحجزه. ويساعد ال�ب

ي فاقت 40 عاماً، البلدان عىل دمج مسألة االئرض والشواغل 
وتجربته ال�ت

ف  اتيجية التنمية الوطنية والقطاعية وتأم�ي ي خطط واس�ت
البيئية ذات الصلة �ف

ي من شأنها أن تعزز استدامة النمو والتنمية 
امج ال�ت الموارد وتنفيذ ال�ب

وشمولهما للجميع. يدعم عملنا عىل هذا الصعيد الحكومات لتنفيذ 

اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف كما أنه يتواءم تماماً مع هدف التنمية 

ية وترميمها وتعزيز  يكولوجية ال�ب المستدامة رقم 15 - حماية النظم الإ

استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، 

ي وعكس مساره ووقف فقدان 
ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأرا�ن

ي المجاالت 
، باالإضافة إىل انسجامه مع االئهداف االئخرى �ف ي

التنوع الأحيا�أ

المرتبطة بذلك بما فيها الفقر والحوكمة والنمو الشامل للجميع.

يرتكز هذا العمل عىل ثالث نُُهج رئيسية، هي:

       تنمية القدرات عىل مستوى الفرد والمؤسسة والجهاز بغية زيادة 

ية. يكولوجية ال�ب ي إدارة النظم االإ
فعالية الحوكمة الديمقراطية �ف

ي المبتكر والحصول 
       مساعدة البلدان عىل تحديد التمويل البي�أ

ي ذلك مرفق البيئة العالمي 
ن مصادره وترتيبها بما �ف عليه والجمع ب�ي

والصندوق المتعدد االئطراف وصندوق التكيف الئغراض إدارة النظم 

ي تبيع سلع وخدمات النظم 
ية وتوجيه االئسواق ال�ت يكولوجية ال�ب االإ

يكولوجية نحو خدمة مصالح الفقراء. االإ

       التأكد من العمل بالضمانات المناسبة من أجل تجنب إلحاق االئنشطة 

يكولوجية وإدارة مثل تلك  ار محتملة بالنظم االإ نمائية أية أ�ف االإ

ار والتخفيف من آثارها. ويشتمل ذلك عىل تطبيق المعاي�ي  االئ�ف

ي وآلية المساءلة ذات الصلة.
نما�ئ نامج االإ االجتماعية والبيئية لل�ب

اكة  ،  البلدان لتحقيق هذه االئهداف من خالل ال�ش ي
نما�ئ نامج االإ يدعم ال�ب

ف عىل المجاالت التكميلية التالية: ك�ي مع عدد كب�ي من االئطراف الفاعلة وبال�ت

ي
التنوع الأحيا�أ

ي 
نما�أ ي التخطيط الإ

ي والبيئة �ن
       دمج الشواغل المرتبطة بالتنوع الأحيا�أ

والقطاعات المنتجة -كالزارعة والغابات والصناعات االستخراجية- بهدف 

ي عىل خلق 
نما�ئ نامج االإ يكولوجية. ويحفز ال�ب صون خدمات النظم االإ

‘ عىل  ي
ف ’االئصدقاء للتنوع االئحيا�ئ الفرص عن طريق مساعدة المنتج�ي

ولوج أسواق جديدة، ويشجع المبادرات السياحية المحلية القائمة عىل 

ي سبل الرزق المرتبطة بغالل المحاصيل 
الطبيعة، ويدعم االستدامة �ف

وإمكانية الوصول إليها واتفاقيات تقاسم النفع بشأن الموارد الوراثية.

ي ذلك محميات الشعوب الأصلية 
       إطالق إمكانات المحميات، بما �ن

ي 
نما�ئ نامج االإ والمحميات التابعة للمجتمعات المحلية. يشجع ال�ب

دارة الفعالة للمناطق المحمية وتوسيع تلك  ، واالإ ي
ضمان حيازة االئرا�ف

المناطق بهدف زيادة عائدات السياحة وفرص العمل، وحماية االئنواع 

ي ذلك حمايتها من خطر االتجار- ومناطق 
المهددة باالنقراض-بما �ف

ي تعمل بمثابة حواجز صد للكوارث المناخية.
يكولوجية ال�ت النظم االإ

يكولوجية وإعادة تأهيلها لغايات التخفيف من آثر         إدارة النظم الإ

: التكيف  ي
نما�ئ نامج االإ التغ�ي المناخي والتكيف معه. حيث يدعم ال�ب

يكولوجية لمساعدة المجتمعات المحلية عىل  القائم عىل النظم االإ

يكولوجية، وخلق فرص  رفع مستوى منعتها وكذلك منعة النظم االإ

العمل من خالل مشاريع إعادة التأهيل الضخمة، توسيع المحميات 

ي الرطبة بصفتها 
والربط بينها من أجل الحفاظ عىل الغابات واالئرا�ف

يكولوجية بصفتها  حواجز صد طبيعية؛ والحفاظ عىل النظم االإ

، والوصول إىل  ي
مصارف للتخلص من الكربون، وضمان حيازة االئرا�ف

مصادر تمويل جديدة.

ي
دارة المستدامة لالأرا�ن الإ

ي الجافة )والشواغل المتعلقة بالتكيف مع التغ�ي 
       تعميم قضايا االئرا�ف

نمائية الوطنية  ي السياسات والخطط واالئطر االإ
المناخي والتخفيف من آثاره( �ف

ي التنفيذ الفعال التفاقية االئمم المتحدة لمكافحة التصحر.
سهام �ف واالإ

نتاج. ي مناطق االإ
       الحد من االستخدامات المتضاربة �ف

       دعم االئعمال المجتمعية، ومن ضمن ذلك الدعم ع�ب مرفق البيئة العالمي 

ة ومبادرة خط االستواء لضمان استفادة المجتمعات  وبرنامج المنح الصغ�ي

ي المناطق الجافة.
يكولوجية �ف ف إدارة النظم االإ المحلية من تحس�ي

دارة المستدامة للغابات الإ
ي مجال 

ي من خالل برنامج االئمم المتحدة للتعاون �ف
نما�ئ نامج االإ يعمل ال�ب

مجة  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة االئحراج وتدهور الغابات وال�ب

: التكميلية، عىل ما يىلي

اتيجيات الوطنية لخفض  ي مجال تطوير وتنفيذ االس�ت
       دعم البلدان �ف

ضافة إىل  االنبعاثات الناجمة عن إزالة االئحراج وتدهور الغابات باالإ

.)+REDD( المحافظة عىل مخزونات الكربون وتحسينها

دارة الحكومية عىل إدارة موارد         تعزيز إدارة الغابات )أي قدرة االإ

الغابات، وتعزيز المساءلة عن صنع القرارات(.

ي عملية 
ي �ف

ف والمجتمع المد�ف اك سكان المناطق االئصلي�ي        ضمان إ�ش

صناعة قرارات القطاع.

       العمل مع القطاع الخاص والحكومات لتعزيز وجود سالسل إمداد 

بالسلع خالية من إزالة االئحراج.

ي تعتمد عىل الغابات بما 
ي المجتمعات المحلية ال�ت

       تعزيز سبل الرزق �ف

يكفل تمتعها بقدر أك�ب من االستدامة وشمول الكافة.
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ف  ي ذلك محميات السكان االئصلي�ي
       تعزيز إدارة المحميات بما �ف

والمحميات التابعة للمجتمعات المحلية.

إدارة المواد الكيميائية والنفايات
       تخفيض حجم الملوثات العضوية الثابتة وإطالق عن� الزئبق الذي 
دارة السليمة  ية، وذلك من خالل االإ يكولوجية ال�ب يؤثر عىل النظم االإ

ي قطاعات الصناعة والصحة 
للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة �ف

والطاقة والزراعة.

ابطة لمعالجة القضايا  ي كافة هذه المجاالت الم�ت
ي �ف

نما�ئ نامج االإ يعمل ال�ب
ي ميادين المنا�ة والحوكمة والسياسات والتنظيم 

الوطنية والعالمية �ف
ف بلدان  نسان والجنسانية والتكنولوجيا والتعليم فيما ب�ي وحقوق االإ

ي عىل كافة 
اكات مع القطاع الخاص والمجتمع المد�ف الجنوب وكذلك ال�ش

المستويات. وبصفته مزوداً رئيسياً للمساعدة الفنية البيئية وتمويل المنح، 
ي ذلك البلدان االئقل نمواً 

ي 170 بلداً وإقليماً بما �ف
ي �ف

نما�ئ نامج االإ يعمل ال�ب
ة النامية والدول الخارجة من نزاعات والدول الهشة. والدول الُجزرية الصغ�ي
ي وكالة منفذة متعددة االئطراف وهو مفوض من قبل كل 

نما�ئ نامج االإ يعد ال�ب
من مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد االئطراف وصندوق التكيف منذ 
إنشائها. وبصفته وكالة منفذة مفوضة من قبل مرفق البيئة العالمي، يقدم 

ي للبلدان الخدمات الفنية المتخصصة والمتكاملة لتقييم مدى 
نما�ئ نامج االإ ال�ب

اف عىل التنفيذ  �ش كة واالإ امج وحشد التمويالت المش�ت االئهلية وصياغة ال�ب
دارة المعرفية. وإدارة النتائج وتقييمها وعمليات الدفع القائمة عىل االئداء واالإ

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
ميدان العمل

التنوع األحيائي

ي عملية دمج أولويات إدارة النظم 
ي أك�ش من 100 بلٍد �ف

نما�ئ نامج االإ دعم ال�ب
ي وأنشطة قطاع 

نما�ئ ي التخطيط االإ
ية والنظم ذات الصلة، �ف يكولوجية ال�ب االإ

ي التعامل مع التغ�ي 
يكولوجية �ف ي نُُهج قائمة عىل النظم االإ

نتاج وتب�ف االإ
ي ذلك محميات 

المناخي. وقد تم تعزيز أك�ش من 2,800 محمية، بما �ف
ي زاد إجماىلي 

الشعوب االئصلية والمحميات التابعة للمجتمعات المحلية وال�ت
مساحتها عن 480 مليون هكتار.

ي عملية وضع إجراءات تنظيمية للحفاظ عىل 
نما�ئ نامج االإ ففي كوبا، ي� ال�ب

يكولوجي  ي نظام سبانا كماغوي االإ
ي والبحري المهم �ف ي ال�ب

التنوع االئحيا�ئ
الُمهّدد بسبب أنشطة مرتبطة بقطاعات السياحة والزراعة وصيد السمك. 

ي فرض إجراءات 
ي الحكومة �ف

نما�ئ نامج االإ ففي قطاع السياحة، دعم ال�ب
ي جميع 

تتطلب بناء محطات لمعالجة النفايات الصلبة ومياه المجاري �ف
ي المناطق 

، تمتلك جميع الفنادق الجديدة �ف ي المنطقة. وبالتاىلي
الفنادق �ف

الحساسة إيكولوجياً أنظمة لمعالجة مياه المجاري وتستخدم نباتات 
ي حدائقها وأعمال تجميل المناظر فيها. ومنذ البدء بهذا 

طبيعية أصلية �ف
ي سبانا كماغوي زيادة بلغت ثالثة 

انية قطاع السياحة �ف ف نامج شهدت م�ي ال�ب
هن  ي مما ي�ب

أضعاف لتغطية أعمال تتعلق بالمحافظة عىل التنوع االئحيا�ئ
ام الحكومة بمسألة االستدامة. ف عىل ال�ت

- ف ي إنشاء مجاز ’يرغ�ي
ي الحكومة �ف

نما�ئ نامج االإ ي كازاخستان، دعم ال�ب
و�ف

ي هكتار( الذي يعمل بمثابة 
ية )مليو�ف تورغاي-زيالنشيك‘ الضخم للحياة ال�ب

ي 
نما�ئ نامج االإ ي المنتجة. وقد قدم ال�ب

ف المحميات واالئرا�ف منطقة انتقالية ب�ي
هم  ي وغ�ي

اك مالكي االئرا�ف ي ضمان إ�ش
المساعدة الفنية للحكومة وساعد �ف

يكولوجي لهذا السهل  من أصحاب المصلحة. ونتيجة لذلك، أخذ النظام االإ
ي هذا 

ي االقتصاد االئخ�ف المتنامي �ف
ي ولعِب دوٍر حاسم �ف

الواسع بالتعا�ف
كة النفط الكازاخستانية التابعة للدولة للتنقيب  البلد. وقد رُفضت طلبات �ش

نامج  ي المجاز، وذلك وفقاً للقانون الذي صيغ بدعم من ال�ب
ي مناطق �ف

�ف
ي الستحداث هذا المجاز.

نما�ئ االإ

اإلدارة المستدامة لألراضي

ي أك�ش من 30 بلداً من خالل مشاريع مولها مرفق 
نما�ئ نامج االإ دعم ال�ب

دارة  البيئة العالمي واستهدفت أراٍض متدهورة وذلك عن طريق تعزيز االإ
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ف هكتار عىل مستوى  ي – مما كان له أثر عىل 9 مالي�ي
المستدامة لالئرا�ف

الموقع ومستوى المناظر الطبيعية إىل جانب استفادة أك�ش من 43 مليون 
هكتار من االإجراءات عىل مستوى السياسات.

ي الجافة، المنبثق 
ففي المغرب، أدى دعم برنامج التنمية المتكامل لالئرا�ف

نامج واحات الجنوب إىل: تطوير إطار لالستثمار  ، ل�ب ي
نما�ئ نامج االإ عن ال�ب

ي من أجل دمج مبادئ إدارة 
اتيجي وسياسات عىل المستوى دون الوط�ف االس�ت

انياتها، وتعزيز  ف ي خطط تنمية النواحي وخطط التنمية المحلية وم�ي
ي �ف

االئرا�ف
ي تصنيع 

السلطات المحلية والجماعات النسائية، واالستثمار الناجح �ف
االئغذية-الزراعية والسياحة البيئية، ومبادرات إدرار الدخل وتشغيل السكان 
ف إدارة موارد االئرض لالرتقاء بمستوى االستدامة والتكيف  ، وتحس�ي ف المحلي�ي

مع التغ�ي المناخي.

ة من مرفق البيئة العالمي والذي نفذه  تم من خالل برنامج المنح الصغ�ي
ي المتدهورة 

ف أوضاع نحو 250,000 هكتار من االئرا�ف ي تحس�ي
نما�ئ نامج االإ ال�ب

دارة الزراعية حيث تحول أك�ش  عن طريق تعزيز ممارسات إدارة الغابات واالإ
من 100,000 من أبناء المجتمع المحىلي إىل تطبيق ممارسات أك�ش استدامة 

ة، تم تعزيز  ي والغابات. وبدعم من برنامج المنح الصغ�ي
ي إدارة االئرا�ف

�ف
ي و1,126 منظمة مجتمعية 

عمل أك�ش من 1,420 منظمة مجتمع مد�ن
ي ذلك 

، بما �ف للتصدي لمعالجة قضايا بيئية عىل مستوى المجتمع المحىلي
ف االئقران و800 حلقة عمل. وبموجب برنامج المنح  1,200 عملية تبادل ب�ي

ي الدول الجزرية 
ة للتكيف القائم عىل أساس مجتمعي-محىلي �ف الصغ�ي

ة النامية ومنطقة ميكونغ وآسيا والمحيط الهادي، تب�ف أك�ش من  الصغ�ي
دارة المستدامة للغابات  100,000 من أبناء المجتمعات المحلية نُُهجا االإ

ي منذ عام 2013.
واالئرا�ف

تغير المناخ

ي أك�ش من 20 
وعاً للتكيف مع تغ�ي المناخ �ف ي 42 م�ش

نما�ئ نامج االإ دعم ال�ب
ي 

ف وأدى إىل حدوث زيادة �ف ة عىل المزارع�ي بلداً مما عاد بالفائدة المبا�ش
ي الدخل بمعدل 47 بالمائة.

نتاجية بمعدل 80 بالمائة وزيادة �ف االإ

ي وزارة الزراعة والغابات ومصايد 
نما�ئ نامج االإ ففي كمبوديا، دعم ال�ب

ي مساعدة المجتمعات الزراعية القروية لتصبح أك�ش منعة ضد 
االئسماك �ف

آثار التغ�ي المناخي عن طريق إنشاء أنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، 
وآبار مجهزة بمضخات، وشبكات للري، وبرك محلية استفاد منها 13,000 

ي إطار هذا العمل، 
. وقد طورت وزارة شؤون المرأة، �ف ف ي محافظت�ي

شخص �ف
كتيب تدريب حول الجنسانية والتغ�ي المناخي يمثل حالياً أحد االئركان 

اتيجية الخمسية المقبلة للوزارة. االئساسية للخطة االس�ت

ي 
نما�ئ نامج االإ ي زامبيا، وبتمويل من صندوق أقل البلدان نمواً، ساعد ال�ب

و�ف
ف مع ظروف الجفاف عن طريق  الحكومة هناك عىل دعم تأقلم المزارع�ي

ي السياسة الخاصة بتغ�ي المناخ والزراعة 
دمج مبادئ الزراعة المنيعة مناخياً �ف

والغابات إىل جانب العمل بأساليب الزراعة الحافظة للموارد وتنويع المحاصيل.

اإلدارة المستدامة للغابات

ي 
يكة �ف ي جهود أك�ش من 60 بلداً نامياً من البلدان ال�ش

نما�ئ نامج االإ دعم ال�ب
ي مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

برنامج االئمم المتحدة للتعاون �ف
االئحراج وتدهور الغابات من أجل تعزيز آلية خفض االنبعاثات الناجمة عن 
طارية  إزالة االئحراج وتدهور الغابات المنبثقة عن اتفاقية االئمم المتحدة االإ

ي قطاع 
بشأن تغ�ي المناخ، والمتعلقة بالتخفيف من آثار التغ�ي المناخي �ف

ف هذه البلدان تم دعم 20 بلداً من أفريقيا ومنطقة آسيا  الغابات. ومن ب�ي
والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية لتصميم سياسات من شأنها الحد من 
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اكات  ي ذلك )1( تعزيز الحوارات وال�ش
إزالة الغابات وتدهور الغابات، بما �ف

متعددة أصحاب المصلحة، )2( والتأكد من اتخاذ تداب�ي قادرة عىل تحقيق 
ي انبعاثات غازات الدفيئة، و)3( دعم حقوق الشعوب 

انخفاض جوهري �ف
االئصلية والمجتمعات المحلية.

ي مجال خفض 
ففي إندونيسيا، وبدعم من برنامج االئمم المتحدة للتعاون �ف

االنبعاثات الناجمة عن إزالة االئحراج وتدهور الغابات، مددت الحكومة 
ي الخث فيما وافق 

ي محاصيل الغابات الأساسية والأرا�ن
إجراء وقف ج�ن

صانعو السياسات الوطنية عىل جعل مسألة الحوكمة االئفضل جزءاً مركزياً 
اتيجية للغابات. من الخطة االس�ت

دارة الغابات تتعلق برسم حدود  ي 12 خطة محلية الإ
ي كمبوديا، تم تب�ف

و�ف
مجازات التحكم بإطفاء الحرائق وإنشائها من قبل سلطات الغابات التابعة 

ف للمناطق  دارة المستدام�ي للحكومات المحلية. وأدى ذلك إىل االستخدام واالإ
ي تسكنها الشعوب االئصلية وجماعات محلية من قبل أك�ش من 

الحرجية ال�ت
100,000 شخص من ضمنهم أك�ش من 50,000 امرأة و20,000 أ�ة.

اليون، ساعد برنامج لكهربة المناطق بالطاقة الشمسية يخدم  ي س�ي
و�ف

ام المجتمعات  ف 3,000 شخص من أربعة مجتمعات محلية عىل توطيد ال�ت
المحلية بالحفاظ عىل الغابات التابعة لها.

السلع الخضراء

ي مع الحكومات 
نما�ئ نامج االإ اء المنبثق عن ال�ب يعمل برنامج السلع الخ�ف

ف االئداء االقتصادي واالجتماعي  ف عىل تحس�ي والقطاع الخاص وصغار المزارع�ي
ي لسالسل إمدادات السلع الزراعية )زيت النخيل ولحم البقر وفول 

والبي�ئ
الصويا والكاكاو والقهوة(. ويشتمل الدعم عىل: خلق بيئة مواتية الستدامة 

ن الحكومة  ، وإنشاء منصات للسلع الوطنية تمكِّ ف نتاج والتجارة الزراعي�ي االإ
ي من توحيد جهودها من أجل تعزيز 

والقطاع الخاص والمجتمع المد�ف
نتاجية والتجارية لسلع مستهدفة، وبناء قدرات االئجهزة عىل  االستدامة االإ

ف ومنظماتهم، بناء  مستوى الحكومة لتطوير أداء أنظمة التوزيع عىل المزارع�ي
ي أعمالهم من أجل الحفاظ عىل 

ي أفضل الممارسات �ف
ف بتب�ف قدرات المزارع�ي

ي من أجل توف�ي القروض 
، والعمل مع القطاع الماىلي الوط�ف ي

التنوع االئحيا�ئ
ف وتحقيق نقلة نحو الممارسات الزراعية المستدامة. للمزارع�ي

ي العالم، ساعد برنامج 
ي أك�ب منتج ومصّدر للكاكاو �ف

ففي غانا، وهي ثا�ف
ف  اكة مبتكرة ب�ي ي عىل إقامة �ش

نما�ئ نامج االإ اء المنبثق عن ال�ب السلع الخ�ف
كة  ي و�ش

ف العام-والخاص من جهة والحكومة ومجلس الكاكاو الغا�ف القطاع�ي
ي تملكها كرافت االآن( وآخرين، من جهة أخرى، من أجل 

كادبوري )ال�ت
ي سلسلة أمداد الكاكاو وإيجاد أساليب زراعية أك�ش استدامة. 

إحداث تحول �ف

ي لصغار 
، عن طريق تقديم التدريب الف�ف ي

نما�ئ نامج االإ وقد ساعد ال�ب
اكة عىل  ف غالل محصول الكاكاو واستدامته، هذه ال�ش ف لتحس�ي المزارع�ي

ي خطوة 
اء، �ف ف دخل نحو 500,000 مزارع. وقدم مرفق السلع الخ�ف تحس�ي

اتيجية بيئية غانية عىل االإطالق  حاسمة، الدعم لعملية صياغة أول اس�ت
. ي

ي تبناها مجلس الكاكاو الغا�ف
لقطاع الكاكاو وال�ت

الصناعات االستخراجية

دارة صناعاته االستخراجية  ي جهود أك�ش من 25 بلداً الإ
نما�ئ نامج االإ دعم ال�ب

ي ذلك مشاريع تتعلق بتعزيز االئطر الحوكمية 
عىل نحو أفضل، بما �ف

اعات ودعم  ف والقانونية، وإدارة االآثار البيئية للصناعات، والحد من ال�ف
مبادرات إيجاد مصادر رزق وفرص عمل ذات صلة بهذه الصناعات. ففي 

ي صياغة المبادئ التوجيهية 
ي �ف

نما�ئ نامج االإ جنوب أفريقيا، ساعد ال�ب
ي تشكل نقطة مرجع وحيدة للصناعة 

ي وال�ت
للتعدين والتنوع االئحيا�ئ

ي عملية 
ي بصورة دائمة �ف

ف للتأكد من إدماج قضايا التنوع االئحيا�ئ والمنظم�ي
صنع القرار بالنسبة لمشاريع التعدين. وقد أُطلقت هذه المبادئ التوجيهية 

عام 2013 حيث وافق عليها وزراء من وزارات المعادن والبيئة وغرفة 
المناجم.

المواد الكيميائية والفضالت

ي 
نما�ئ نامج االإ يـال/ والمواد الكيميائية التابع لل�ب قام برنامج بروتوكول مون�ت

نسان من الملوثات  بتدريب 300,000 شخص عىل حماية البيئة وصحة االإ
العضوية الثابتة، وحمى 220,000 شخص من التعرض شديد الخطر 

لهذه الملوثات، ودعم عملية إقرار 65 سياسة ونظام خاص بالملوثات 
العضوية الثابتة وحرس 335,000 طن من هذه الملوثات.

ففي جورجيا، وبدعم من مرفق البيئة العالمي، تم تجريف 230 طناً من 
بة الملوثة )ومن ضمنها 118 طناً من مادة الدي دي  ية وال�ت المبديات الح�ش
ي بلجيكا وفرنسا.

( وإعادة تعبئتها وإرسالها إىل مرافق معتمدة للتخلص منها �ف ي
�ت

يا، وبدعم من مرفق البيئة العالمي، تم خفض حجم إطالق  ي نيج�ي
و�ف

الملوثات العضوية الثابتة الناجمة عن عملية الحرق المفتوحة للنفايات 
ي السنة. وقد أدى 

أ ُسمي )TEQ( �ف البلدية والزراعية بنسبة 300 غرام-مكا�ن
، وتخفيض انبعاثات  ف ي المياه والزيت المحلي�ي

ذلك إىل تخفيض نسبة التلوث �ف
غازات الدفيئة، ودعم عملية خلق فرص العمل وسبل الرزق المستدامة.
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