
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *من جدول األعمال المؤقت 76البند 
 
 

 5102عملية إدماج التنوع البيولوجي في إطار التنمية المستدامة لما بعد  قرير مرحلي عنت
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
األاججرا  وجميجج  الشججركام، والمؤووججات، والمنعمججات وال م يججات فججي اجتماعججح ال ججادي عشججر،  ،مججؤتمر األاججرا  شججج  -7

األمج   خاجةوأهجدا  أيشجي ل تنجوع البيولجوجي فجي  عجداد  4141-4177بيولجوجي الخاة االوتراتيجية ل تنجوع ال مراعاةع ى  الم نية
ار الجم يججة ال امججة  عجداد أهججدا  التنميججة الموججتدامة فجي  اجج االنتهججام مججن، ووججير ال مججل ن جو 4172ب جد عججا  لمججا المت جدة ل تنميججة 

ن مجج  المنعمججات ذات الوجج ة والوكججاالت لت ججاو (. كمججا ا ججى  لججى األمججين التنفيججذي ا77/44مججن الم ججرر  1لألمجج  المت ججدة قالف ججرة 
 .(77/44قج( من الم رر 77الف رة قفي هذه ال م ية المتخووة 

يشججي ل تنججوع أأن أهججدا  فججي اجتماعهججا الوججاب  عشججر،  ،ةوالتكنولوجيجج الهيئججة الفرعيججة ل مشججورة ال  ميججة والت نيججة وال عججت -4
اجها في مجموعة مة بالتنوع البيولوجي التي يمكن  دتو المغايات والمؤشرات والألهدا  لالبيولوجي توفر عناور متا ة جاهزة 

 (.71/7التووية من  1الف رة ق أهدا  التنمية الموتدامة التي يجري  عدادها في الوقت ال اضر

   لججى الفريججع ال امججل المفتججوة ال ضججوية المخوججف الوججت راي تنفيججذ االتفاقيججة، فججي اجتماعججح الخججام ، فججي وثي ججة د  وق جج -3
  ع جججى الف جججر وت  يجججع التنميجججة الموجججتدامة عجججن الت جججد  الم جججرز فجججي م الججججة التنجججوع البيولجججوجي مجججن أججججل ال ضجججامت ريجججر ب نجججوان  

، وأهججدا  التنميججة الموججتدامة 4172ب ججد عججا  لمججا  تنميججة خاججة األمجج  المت ججدة ل م يججة  عججداد لم خججف ( UNEP/CBD/WGRI/5/6ق
بالت جاون مج   4172-4173مجين التنفيجذي خج ل فتجرة الوجنتين األ الجذي اضجا   بجحفي  اار الجم ية ال امة، فضج  عجن ال مجل 

 لجى  ت ريجر أكثجر تفوجي   ق جد  . وباإلضافة  لى ذلج،، مواهمة في ال م يات ل األم  المت دة ذات الو ة والكيانات األخرىوكاالت 
 خاجةأهدا  التنمية الموجتدامة و  داد عب نوان   دماج التنوع البيولوجي وأهدا  أيشي ل تنوع البيولوجي في عم يات الفريع ال امل 

 .وثي ة  ع ميةك (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12  ق4172ب د عا  لما التنمية 

الموجائل فججي اجتماعجح الخججام  هجذه فججي  الفريجع ال امججل المفتجوة ال ضججوية المخوجف الوجت راي تنفيججذ االتفاقيجةونعجر  -2
وأهجدا  التنميجة الموجتدامة  4172ل تنميجة لمجا ب جد عجا  المت جدة  األمج  خاجةمشروع م رر بشأن  دماج التنوع البيولوجي في  أعدو 
م ججرر فججي تجميجج  مشججاري  الم ججررات ال(. ويججرد مشججروع بججام 2/8 قالتووججية مججؤتمر األاججرا  فججي اجتماعججح الثججاني عشججر ينعججر فيججحل
 الم ججررمثججل هججذا  فججي  دمججاجنعججر ي يمكججن أنأن مججؤتمر األاججرا   لججى الفريججع ال امججل  وأشجار(. UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2ق

                                                           
* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1. 
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وت  يججع أهججدا  أيشججي  4141-4177تنفيججذ الخاججة االوججتراتيجية ل تنججوع البيولججوجي لت زيججز بيونججغ شججانغ  خرياججة اريججعكجججزم مججن 
 ل تنوع البيولوجي.

مشروع الاب ة الراب ة من  فيالهيئة الفرعية ل مشورة ال  مية والت نية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن عشر،  ونعرت -2
أيشججي ل تنججوع أهججدا  ت  يججع  فججياوججت راي منتوجج  المججدة ل ت ججد  الم ججرز  تشججملي تججالتوق ججات ال الميججة ل تنججوع البيولججوجي، ال نشججرة

ي فججج 4141-4177 تنفيجججذ االتفاقيجججة والخاجججة االوجججتراتيجية ل تنجججوع البيولجججوجي أوجججه  كيججج بشجججأن البيولجججوجي، بمجججا فجججي ذلججج، ت  يجججل 
 يج  ، 78/7التووية يرد في  م رر، أعدت الهيئة الفرعية مشروع ها في هذه الموألةنعر بنام ع ى و األهدا  اإلنمائية لأللفية. 

الجنع  اإليكولوجيجة وعجائ  وخجدمات التنجوع البيولجوجي و   دمجاجا الضجوم ع جى ال اججة  لجى بجأن يوج مجؤتمر األاجرا   أووت فيجح
، فجي هجذا الوجدد، ي جيا ع مجالموجتدامة وأن وأهجدا  التنميجة ا 4172بشكل مناوى في خاة األم  المت دة ل تنميجة لمجا ب جد عجا  

 النتائج ذات الو ة ل اب ة الراب ة من نشرة التوق ات ال المية ل تنوع البيولوجي.ب

، 4172ب ججد عججا  لمججا األمجج  المت ججدة ل تنميججة  خاججةعم يججة  عججداد عججن مججؤتمر األاججرا   لججى ت ججد  هججذه الوثي ججة ت ججديثا و  -6
ال م يجات هجذه  موجاهمة فجي لية ال امة، فض  عن ال مل الذي قا  بح األمين التنفيجذي وأهدا  التنمية الموتدامة في  اار الجم 

أهججدا  التنميججة الموججتدامة الم نججي ب ال ضججوية الفريججع ال امججل المفتججوة عمججلأدنججاه(. كمججا ي ججد  لم ججة عامججة عججن نتججائج  قال وجج  أوال
، بما فيها النع  اإليكولوجية، وان كاواتها ع ى الخاجة ال ضايا المت   ة بالتنوع البيولوجي يدمج( م  التركيز ع ى كي  OWGق

 (.ا تنوع البيولوجي قال و  ثانيلأيشي  أهدا و  4141-4177االوتراتيجية ل تنوع البيولوجي 

وأهةداف التنميةة  5102إعداد خطة األمم المتحدة للتنميةة لمةا بعةد عةام عملية عن تحديث  -أوال
 مم المتحدةألل الجمعية العامةفي إطار المستدامة 

أهجدا  التنميجة الموجتدامة الم ني ب ال ضوية الفريع ال امل المفتوة ل ملالوياع وت ديثا التالي  ل أال و  الفرعي  ي د  -1
الضجوم  بجامال و  الفرعجي ويو ا . 4172عا   ل تنمية لما ب د ألم  المت دةخاة ا المت   ة بإعدادوال م يات ذات الو ة األخرى 

 .  لى هذه ال م ياتاألمين التنفيذي ومجتم  التنوع البيولوجي  قدمها التيع ى المدخ ت 

والتنميةة المسةتدامة فةي وأهةداف  5102عام  للتنمية لما بعد األمم المتحدةخطة  إعدادعملية عن تحديث  -ألف
 إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 الوياع
ت  يجججع للمتاب جججة الجهجججود المبذولجججة  4173 /أي ولبتمبروججج 42 فجججي اخاوججج اع جججدت الجم يجججة ال امجججة لألمججج  المت جججدة  جججدث -8

، قررت الدول األعضام  ا ع عم ية مفاوضات  كومية دولية فجي بدايجة الجدورة لهذا ال د نتيجة وكاألهدا  اإلنمائية لأللفية. 
 خاجة التنميجة لمجا ب جدماد ؤدي  لى اعتت، 4172 /أي ولفي وبتمبرالم رر ع دها التاو ة والوتين ل جم ية ال امة لألم  المت دة، 

، ومجموعجة مجن األهجدا  و يجد اجار وضج  ع جى ال مجل ن جو أيضجا ناجوي ي متوع. كما أكدوا ع ى ال اجة  لى نهج 4172عا  
تنابجججع ع جججى جميججج  الب جججدان، مججج  مراعجججاة اخجججت   العجججرو  الوانيجججة وا تجججرا  الوياوجججات واألولويجججات شجججام ة مجججن  يججج  الاجججاب  و 

الهجد  يتمثجل و  جوع اإلنوجان. و  ،والمواواة بين الجنوين ،وويادة ال انون ة،الديم رااي ةكمو وال  ،ألمنت زز الو   واو الوانية، 
مجموعة وا جدة مجن األهجدا  ال امجة ل  ضجام ع جى الف جر فجي م ددة بة، و متماوكتكون  4172عا   خاة تنمية لما ب د في  عداد

 وياع التنمية الموتدامة.

 الموجت بل الجذي  الم نونجةالختاميجة  تجح(، فجي وثي 41، ريجو  UNCSDتنميجة الموجتدامة قمؤتمر األم  المت جدة ل واتفع  -9
 اختواوججات هججذه ال م يججة  لججى أن تكججون(. ودعججت SDGأهججدا  التنميججة الموججتدامة ق إلعججداد نشججام عم يججة  ع ججى ، نوججبو  ليججح

باري ججة وتججدمج  وأن ت ججالج ومدمجججة فيهججا  4172ب ججد عججا  لمججا  األمجج  المت ججدة ل تنميججة خاججةمجج   متوجج ةأهججدا  التنميججة الموججتدامة 
وأن تكجون شجام ة فجي ابي تهجا  وم ورهجا ال مجل أن تكجون امو جة و   بينهامتوازنة جمي  األب اد الث ثة ل تنمية الموتدامة والترابا 
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التجي وجتنعر  م يجة ال فجع ع جى أنوات   1جمي  الب دان م  مراعاة ال  ائع واألولويات الوانية المخت فجة.ع ى وقاب ة ل تابيع عالميا 
التجي  م يجات المج   ةومتوج  ةمنوج وتض ها يججى أن تكجون أهدا  التنمية الموتدامة في  اار الجم ية ال امة لألم  المت دة في 

 4172.2عا   خاة التنمية لما ب دنعر في ت

المفتجوة الفريجع ال امجل  3ن ل جم ية ال امجة لألمج  المت جدةو الدورة الواب ة والوتأت ، أنشاالختواواتوتماشيا م  هذه  -71
أهجدا  التنميجة الموجتدامة  لجى الجدورة بشجأن م تر جا ت جدي  ت ريجر يتضجمن ب وتج  تك يفجحالم نجي بأهجدا  التنميجة الموجتدامة ال ضوية 

 4.وتتخذ اإلجرام المناوى حنعر فيت جم ية ال امة للالثامنة والوتين 

 تنمية الموتدامةأهدا  الال ضوية الم ني ب عمل الفريع ال امل المفتوة

 5.ع ججدها دورةاألولججى مججن ثجج   عشججرة  دورتججحب  ججد  4173 /آذارمججار فججي  حعم ججال ضججوية بججدأ الفريججع ال امججل المفتججوة  -77
اال تياججججات ال اليجججة مجججن بينهجججا المناقشجججات  جججول مججججاالت وقضجججايا مخت فجججة، مججج  األخجججذ ب جججين االعتبجججار جم جججة أمجججور وتم جججورت 

 .وال درات لكن المتباينةوالموت ب ية والموؤوليات المشتركة و 

الم ياجات والغابجات، فجي  موجألتيالتنوع البيولوجي، جنبجا  لجى جنجى مج   ال ضوية موألةالفريع ال امل المفتوة وتناول  -74
النع  اإليكولوجيججة بججاالعتججرا    هججيت جج، الججدورة ومججن النتججائج المهمججة ل. 4172 /شججباافبراير 1 لججى  3 مججنالم  ججودة دورتججح الثامنججة 

الرئيوجان المشجاركان ل فريجع  التجي أعجدهامججاالت التركيجز ألهجدا  التنميجة الموجتدامة فجي الوثي جة األوليجة  كأ جديولوجي  والتنوع الب
 ال ضوية.ال امل المفتوة 

 تججوي ع ججى وججب ة م تر ججا يبالتزكيجة  واعتمججد، 4172 ح/تموزيوليجج 79 فججي ال ضجوية واليتججحالفريججع ال امججل المفتججوة  وأكمجل -73
 6ووجائل التنفيجذ( تنابجع ع جى جميج  الب جدان.غايجة بشجأن  64قبما في ذلج،  غاية 769ولتنمية الموتدامة امن أهدا   هدفاعشر 

 لججى الججدورة الثامنججة والوججتين ل جم يججة ال امججة  7أهججدا  التنميججة الموججتدامة المفتججوة ال ضججوية الم نججي بالفريججع ال امججل  م تججرةأ يججل  و 
وأب غججت األاججرا  مزيججد مججن اإلجججرامات. ال، ل نعججر فيججح واتخججاذ 4172 /أي ولوججبتمبر 72فججي أعمالهججا تختججت ي تججلألمجج  المت ججدة، ال

قالمرجججج  رقججج   196-4172 فجججي اإلخاجججارال ضجججوية الفريجججع ال امجججل المفتجججوة عمجججل نتجججائج ب والمنعمجججات ال اضجججرة بوجججفة مراقجججى
SCBD/MPO/AF/DA/83759) 4172 ح/تموزيولي 42 المؤرخ. 

فجي الجدورة الثامنجة والوجتين ل جم يجة ال امجة لألمج  ال ضجوية ع ال امجل المفتجوة الم جد  مجن الفريج الم تجرةوأثنام النعر فجي  -72
 م تجرةالجدورة الثامنجة والوجتين ل جم يجة ال امجة أن ت يجل بج ال ضجويةالرئيوان المشجاركان ل فريجع ال امجل المفتجوة  ويوويالمت دة، 

  امة. لى الدورة التاو ة والوتين ل جم ية الال ضوية الفريع ال امل المفتوة 

نتجائج ال م يجات ذات الوج ة، بمجا  ت جمج أن  4172 /أي ول لجى وجبتمبر 4172 /أي ولوبتمبر في الفترة منومن المتوق   -72
نت جال وج   مجن األهجدا  اإلنمائيجة لأللفيجة بال وجماة  ب ضجها الجب ي ، تجدريجيا مج ال ضجوية في ذل، من الفريجع ال امجل المفتجوة

 بما في ذل، أهدا  التنمية الموتدامة. ،4172عا   خاة التنمية لما ب د  لى

                                                           
بام، أهدا  التنمية -(، المرفع، ال و  خامواA/RES/66/288قرار الجم ية ال امة لألم  المت دة  الموت بل الذي نوبو  ليح  ق 1

 .427-422رات الموتدامة، الف 
بام، أهدا  التنمية -(، المرفع، ال و  خامواA/RES/66/288قرار الجم ية ال امة لألم  المت دة  الموت بل الذي نوبو  ليح  ق 2

 .429و 428الموتدامة، الف رتان 
 (.A/67/L.48/rev.1ق 61/222انعر قرار الجم ية ال امة لألم  المت دة  3
 .428(، المرفع، الف رة A/RES/66/288لمت دة  الموت بل الذي نوبو  ليح  ققرار الجم ية ال امة لألم  ا 4
يرد وو  مختور ل دورات الث   عشرة في المرفع بالوثي ة اإلع مية الم دمة  لى الفريع ال امل المفتوة ال ضوية المخوف  5

 .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12الوت راي تنفيذ االتفاقية في اجتماعح الخام ، 
فع ع ى   الة الم ترة  لى خت   األهدا  والغايات، ف د ات  من مالرغ  من أن عددا من المندوبين أبدوا ت فعات ع ى جوانى  ع ى 6

 الجم ية ال امة.
 .focussdgs.htmlhttp://sustainabledevelopment.un.org/متاة ع ى اإلنترنت في  7

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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 4172عا  ما ب د ل ألم  المت دة ل تنميةلخاة الخاوات التالية وال م يات ذات الو ة ا

 تو يجد  هجوموضجوع الجدورة التاوج ة والوجتين وجيكون ، ل جم يجة ال امجة وتينالثامنة وال الدورةع يح في  ت  االتفاع  وبما -76
ال ججا   أثنججام الن ججا ع يججح دعى الججدول األعضججام  لججى الت  يججع ت  ووجج ،  4172عججا  لمججا ب ججد  تنميججة الت وي يججة ل الخاججةاألدام وتنفيججذ 
خجج ل  4172عججا   خاججة التنميججة لمججا ب ججد عججداد وباإلضججافة  لججى ذلجج،، وتوججتفيد عم يججة  .4172 /أي ولفججي وججبتمبر الم ججرر  جججراؤه
عجا   خاجة التنميجة لمجا ب جد  موضجوعا رئجي  الجم يجة ت جت ي  دهالتجي وجالجم يجة ال امجة لألمج  المت جدة أ جدا  مجن  ال ا  الم بل

/أي ول وجججبتمبر  تجججى 4172المفاوضجججات ال كوميجججة الدوليجججة فجججي الفتجججرة مجججن نهايجججة  ججججرام  . ومجججن الم جججرر تمهيجججد الاريجججع :4172
/أي ول تمبر مجة ع جى موجتوى رؤوجام الجدول وال كومجات فجي وجببال كوميجة الدوليجة  األعمجالالنهائيجة مجن لمر  جة . ووتتوج ا4172
 4172.8ب د عا  لما التنمية خاة العتماد  4172

 47فجي نيويجور، خج ل الفتجرة مجن  4172مجا ب جد عجا  ل خاجة التنميجة الم جرر أن ت تمجد 4172قمة ما ب د عجا  ووت  د  -71
ل جم ية ال امة. الدورة الوب ين  توبعالموتوى ل جم ية ال امة لألم  المت دة  ةرفي  ةعامج وة ، ك4172/أي ول وبتمبر 43 لى 

ورقججة ب نججوان  مشججروع  4172 مججا ب ججد مججة لتنعيميججة ال بشججأن األوججاليىل مشججاورات ال كوميججة الدوليججة  انن المشججاركاالميوججر وأوججدر 
ف جرتين وف جا ل و الجدول األعضجام.  لتناقشجها 9في الدورة الوجب ين ل جم يجة ال امجة  4172 ل مة ما ب دالتنعيمية  األواليىعناور: 

 /أي ولوجبتمبر ب  جولباري جة شجام ة ومتوازنجة ووجري ة  أن تنتهي ال م يجات الجاريجة مجن أعمالهجامن المتوق  ، ورقةلمن ا 77و 71
4172. 

تيجارات ال مجل فجي ت ريجر مخت ج  من  4172عا  ما ب د عم ية مدخ ت ألمين ال ا  لألم  المت دة تجمي   لى ا ى وا   -78
 /كانون األولوديوجمبر/أي ول الت ريجر مجا بجين وجبتمبرمجن المتوقج  وجدور ة. و المفاوضجات ال كوميجة الدوليج يروجينهائي من أجل ت

الم د   الم ترةفي الف رات التالية، باإلضافة  لى  الوارد ووفهامن ال م يات  وخاوةالدول األعضام مدخ ت،  وتنتعر .4172
 .ال ضوية من الفريع ال امل المفتوة

( ت ريرهجججا فجججي ICESDFق ة الدوليجججة الم نيجججة بتمويجججل التنميجججة الموجججتدامةلجنجججة الخبجججرام ال كوميجججومجججن المتوقججج  أن ت جججد   -79
لجنججة الخبججرام ال كوميججة الدوليججة أنشججئت قججد و  التخججاذ اإلجججرام المناوججى.الجم يججة ال امججة لألمجج  المت ججدة   لججى 4172 /أي ولوججبتمبر

ت جججو  و  4173 ح/ زيرانيونيججج 47بجججارا مجججن اعت 61/229 ب جججرار الجم يجججة ال امجججة لألمججج  المت جججدة الم نيجججة بتمويجججل التنميجججة الموجججتدامة
ث   مجموعات مواضي ية: قأ( ت يي  اال تياجات المالية، ورو  خرائا التجدف ات ال اليجة، واالتجاهجات الناشجئة،  في  اار م ها ب

واتوجججاع  ف جججال  وقج( الترتيبجججات المؤووجججية،ع جججى ن جججو  هاقى( ت بئجججة المجججوارد واوجججتخداموالم  يجججة والدوليجججة   وان كاوجججات البيئجججات
 ةموججؤول لجنججة الخبججرام ال كوميججة الدوليججة الم نيججة بتمويججل التنميججة الموججتدامةووججتكون . ةكمججو أوجججح التججوزر وقضججايا ال و الوياوججات، 

لتنميججة الموججتدامة، بمججا فججي ذلجج، ت  يججع أهججدا  التنميججة اخاججة تنفيججذ بشججكل ف ججال لعججن ت بئججة المججوارد واإلشججرا  ع ججى اوججتخدامها 
 الموتدامة.

 76 لجى  73   د المجؤتمر الجدولي الثالج  لتمويجل التنميجة فجي  ثيوبيجا مجنوي، أيضا هذا الوياعبذات الو ة  ومن األمور -41
 بمججن فججيه ن، يع ججى أع ججى موججتوى وياوججي ممكججن، بمججا فججي ذلجج، رؤوججام الججدول أو ال كومججات والججوزرام الم نيجج 4172 ح/تموزيوليجج

 نتيججججةيؤدي  لجججى  وجججى االقتضجججام ووجججن وغيجججره  مجججن الممث جججين، و خاوجججن الو وزرام الماليجججة والخارجيجججة والت جججاون اإلنمجججائي والممث ججج

                                                           
في  4173وبتمبر/أي ول  42في  4172باعتماد خاة التنمية لما ب د عا   4172ك فت الجم ية ال امة لألم  المت دة قمة ما ب د عا   8

 (.A/RES/68/6ق 68/6ال رار 
 متا ة ع ى اإلنترنت في 9

http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/5292014Informal_consultations_on_the_modalities_summit_on_P

29May2014.pdf-2015_development_agenda-ostالم هد الدولي ل تنمية لمزيد من الم  ومات مث  من خدمات اإلب غ في . وتتاة ا
  ./summit-2015-post-for-smodalitie-draft-release-facilitators-http://post2015.iisd.org/news/coالموتدامة في 

http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/5292014Informal_consultations_on_the_modalities_summit_on_Post-2015_development_agenda-29May2014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/5292014Informal_consultations_on_the_modalities_summit_on_Post-2015_development_agenda-29May2014.pdf
http://post2015.iisd.org/news/co-facilitators-release-draft-modalities-for-post-2015-summit/
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أمجور  ت جدير جم جةمجؤتمر النتيججة الموضجوعية لهجذا ال ووجتتناول 10ع جى الوج يد ال كجومي الجدولي.ع يهجا متفع متفاوي بشأنها و 
 الت د  الم رز في تنفيذ توافع آرام مونتيري وا ع ن الدو ة. من بينها

مجن عم يجة  ةمتوق ج 4172عجا   خاجة التنميجة لمجا ب جد بشجأنالمفاوضات ال كومية الدولية  ضافية  لى  مدخ توهنا،  -47
دور الت جاون فجي مججال التكنولوجيجا  41ريجو  لمجؤتمر الوثي جة الختاميجة وقجد أبجرزت . التكنولوجيجا تيوجيربشأن خيارات آللية   عداد

  تاجوير ون جل يجتيوجير لتشج آليجة  جول لو ة ت ديد خيارات وكاالت األم  المت دة ذات ا لى لت  يع التنمية الموتدامة، وا بت 
ت يججي  اال تياجججات التكنولوجيججة ل ب ججدان الناميججة، وخيججارات مججن بينهججا  ووجج يمة بيئيججا عججن اريججع جم ججة أمججور ونشججر تكنولوجيججا نعيفججة

، قججررت الجم يجة ال امججة 4173 /كانون األولديوجمبر الوجادر فججي 68/471قرارهججا فجي و اال تياجججات وبنجام ال ججدرات . ت ج، لت بيجة 
. الم نيجين ليو  وا د، بدع  من منعومة األم  المت دة، وتمكجين  شجرا، أوج اى الموج  ةمنعمة  وارات أرب ة ع د و و ة من 

ممكنجة ارائجع  بشجأن أمجور منهجا، عنهجامناقشجات وتووجيات منبث جة  عجداد مجوجز ل ال جوارات  ينجتج عجن الجم يجة أيضجا أن وقررت 
 جججرام  وتتخججذا مججفيهولكجي تنعججر والوججتين  ثامنججةفججي دورتهججا ال يهجارئججي  الجم يججة ال امججة  ل ي ججدمها، عججي  م تمججل لهجاوتن اآلليججة لت ج،

11 الشأن.في هذا  خ وةبهد  التوول  لى  التاو ة والوتين افي دورته مناوبا بشأنهما
 

 خاة التنمية لمجا ب جد رر أن ت تمدالم  4172ل ا  ل  مة رفي ة الموتوى  ل ت ضيرمة مواهمة قي  أن تأتي ومن المتوق   -44
بمججججا فججججي ذلجججج، ، 4172خاوججججة مججججن دورتججججح الموضججججوعية ل ججججا  المج جججج  االقتوججججادي واالجتمججججاعي، و مججججداوالت ، مججججن 4172عججججا  

ت جت  الم  جودتنميجة الموجتدامة الرفيج  الموجتوى بشجأن الوياوجي  ومنتدى الت اون اإلنمائي، والمنتدى ،الونوياالوت راي الوزاري 
رفي  الموتوى بشأن التنمية الموجتدامة فجي الوياوي  نشام المنتدى  وقد تمت الدعوة  لى  االقتوادي واالجتماعي. رعاية المج 

تنفيجذ  قاريجة منتعمجة بشجأناوت راضجات لرفيج  الموجتوى االمنتدى الوياوي  ويجري، 4176ابتدام من عا  و  41.12ريو  مؤتمر 
ال الميجججة األهجججدا  المت   جججة بدورا رئيوجججيا فجججي تنوجججيع وروجججد الجهجججود  لمنتجججدىووجججيؤدي ا 13.الموجججتدامة التنميجججةالتزامجججات وأهجججدا  

 الجديدة.

 في العملية األمين التنفيذي ومجتمع التنوع البيولوجي مدخالت -باء

فريجع عمججل منعومجة األمجج  المت جدة الم نجي بخاججة التنميجة لألمجج  فججي  اجار  مجل يلألمج  المت ججدة دعجج  ت نجي فريجع  أنشجى -43
4172عججا   المت ججدة لمججا ب ججد

 لفريججع ال امججل لججى ا، وخبججرام أواوججيةت  ي يججة، ومججواد بمججا فججي ذلجج، مججدخ ت ، الت نججيلت ججدي  الججدع   14
أمانجججة اتفاقيجججة التنجججوع  يضججج كيانجججات األمججج  المت جججدة و كيانجججا مجججن  21 جججوالي الت نجججي مجججن فريجججع الجججدع  ويتجججأل  . المفتجججوة ال ضجججوية

 البيولوجي.

التنجوع البيولجوجي، بالت جاون مج  برنجامج األمج   الت نجي لألمج  المت جدة بشجأن الجدع فريجع ل 15  ااجةاألمانجة مجوجز وأعدت  -42
مواهمات مجن كيانجات بومنعمة األغذية والزراعة لألم  المت دة والبن، الدولي، و  ،المت دة اإلنمائي، وبرنامج األم  المت دة ل بيئة

التنججوع البيولججوجي   ااججة بشججأنمججوجز اإل وقججد أعججدلبيولججوجي. وأمانججات االتفاقيججات األخججرى المت   ججة بججالتنوع ااألخججرى األمجج  المت ججدة 
                                                           

ution%20ers/6112014Draft%20resolhttp://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/lett- تتاة المزيد من الم  ومات في 10

%2011%20June%202014.pdf-%20Financing%20for%20Development%20. 
 تتاة المزيد من الم  ومات في 11

26March2014.pdf-rg/en/ga/president/68/pdf/letters/3262014One_Day_Structured_Dialogueshttp://www.un.o. 
من وثي ة  الموت بل الي نوبو  ليح  تنف ع ى:  ن رر  نشام منتدى وياوي  كومي دولي عالمي رفي  الموتوى، باالوتفادة  82الف رة  12

جاربها ومواردها وارائع مشاركتها الشام ة، لي ل م ل ال جنة في وقت ال ع. ويتولى من مواان ال وة لدى لجنة التنمية الموتدامة ومن ت
 ائمة المنتدى الوياوي الرفي  الموتوى متاب ة تابيع مفهو  التنمية الموتدامة، وينبغي أن يتجنى التداخل م  الهياكل والهيئات والكيانات ال

 باري ة ف الة من  ي  التك فة. 
 .http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1317HLPF_Brief_4.pdfم  ومات في يرد المزيد من ال 13
14 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/. 
  موجز   ااة فريع الدع  الت ني: التنوع البيولوجي  متاة في 15

ainabledevelopment.un.org/content/documents/2401TST%20Issues%20Brief%20Biodiversity_FINAL.pdfhttp://sust. 

http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/6112014Draft%20resolution%20-%20Financing%20for%20Development%20-%2011%20June%202014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/6112014Draft%20resolution%20-%20Financing%20for%20Development%20-%2011%20June%202014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/6112014Draft%20resolution%20-%20Financing%20for%20Development%20-%2011%20June%202014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/3262014One_Day_Structured_Dialogues-26March2014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/3262014One_Day_Structured_Dialogues-26March2014.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1317HLPF_Brief_4.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2401TST%20Issues%20Brief%20Biodiversity_FINAL.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2401TST%20Issues%20Brief%20Biodiversity_FINAL.pdf
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التججي ، و 4172 /شججباابرايرف 1 لججى  3مججن الم  ججودة فججي دورتججح الثامنججة، ال ضججوية الفريججع ال امججل المفتججوة  عمججل ل وترشججاد بججح فججي
رقجججججج  المرججججججج  ق 774-4173اإلخاججججججار  فججججججي ااججججججة مججججججوجز اإلم  ومججججججات عججججججن  تمد  التنججججججوع البيولججججججوجي. وق جججججج موججججججألة تناولججججججت

SCBD/MPO/AF/NP/82985 )التنججوع البيولججوجي  موججألةقججد  األمججين التنفيججذي أيضججا و  .4173 /كانون األولديوججمبر 77 المججؤرخ
 في دورتح الثامنة. فريعال بووفح عضوا فيال ضوية لفريع ال امل المفتوة  لى ا

 ججول األهججدا   لججارامشججاورات وتبججادل ممججن المفتججوة ال ضججوية تألفججت الججدورات التججي ت ججت الججدورة الثامنججة ل فريججع ال امججل و  -42
 تكججوناألهججدا  والغايججات ل وتو يججدوتبوججيا  تجميجج ة  مكانيجج ال ضججوية أيضججا فججيالفريججع ال امججل المفتججوة ونعججر والغايججات الم تم ججة. 

  باري ججة تتوجججميجج  أب ججاد التنميججة الموججتدامة مراعججاة شججام ة ومتوازنججة مججن  يجج   نفوججح فججي الوقججتتكججون ، ولكججن ودقججةأكثججر تركيججزا 
فريجع الجدع   لجى  م  ومجات مرتجدةو ت  ي جات مدخ ت و  ت دي األمانة بنشاا في هذه ال م ية من خ ل وشاركت . االتواعتوزر و بال

16من خ ل الووائل اإللكترونية. الت ني
 

 قجد ، 4172 زيران يونيجح/فجي  االتنميجة الموجتدامة الم تم جة متا جوغايجات أهجدا   مجنمشروع وفر  ال  أوبحوب د أن  -46
إلعجججادة وجججياغة ب جججي األهجججدا  والغايجججات فجججي مججججاالت التركيجججز  ات نيجججا األمجججين التنفيجججذي، مجججن خججج ل فريجججع الجججدع  الت نجججي، دعمججج

. الجواردة فيهجا تنجوع البيولجوجي أيشجي لوأهجدا   4141-4177االوجتراتيجية ل تنجوع البيولجوجي الخاجة المخت فة لت زيز االتواع مج  
كغايات ضمن ال ضايا ذات الو ة بالتنوع البيولوجي وخدمات النع  اإليكولوجية   دماج ول  بورامواه  األمين التنفيذي أيضا و 

واألمججن  ،الف ججر، والزراعججةال ضججام ع ججى ألهججدا  المت   ججة با: مثججل مهمججادورا  فججي ال ججاالت التججي يمكججن أن تججؤدي فيهججااألهججدا ، 
والمججدن والموججتوانات  ،موججتدامين، والبنيججة الت تيججة والتوججني الميججاه والوججر  الوجج ي، واالوججته ، واإلنتجاج الو الغجذائي والتغذيججة، 

وكجذل، المشجاورات غيجر  ال ضجوية فريجع ال امجل المفتجوة لالكام ة النهائية األمين التنفيذي الدورة عن ممثل   ضرغيرها. و ضمن 
وأهدا  أيشي  4141-4177ولوجي االتفاقية والخاة االوتراتيجية ل تنوع البيبفيما يت  ع  عري التجارى، و التي وب تهاالرومية 

 ل تنوع البيولوجي.
عججا   خاججة التنميججة لمججا ب ججد  عججدادفججي ال م يججات األخججرى ذات الوجج ة فججي وججياع  مججدخ تاألمججين التنفيججذي أيضججا وقججد   -41

نتججائج  منعومججة األمجج  المت ججدة مهججا مججن خجج ل فريججع و  4173الثججاني مججن عججا  النوجج   فججيمت د  ق ججع ججى وججبيل المثججال، و . 4172
لجنجججة   لجججى 4141-4177التمويجججل ل تنجججوع البيولجججوجي وت  يجججع الخاجججة االوجججتراتيجية ل تنجججوع البيولجججوجي مجججن  تياججججات ات االت ييمججج

 17.لتنمية الموتدامةالم نية بتمويل االخبرام ال كومية الدولية 
المهجا  ريجع أعجد فو . ع جى الموجتوى الت نجي ال مجل ع جى مؤشجرات ألهجدا  التنميجة الموجتدامةالمضجي قجدما بومن المتوقج   -48
وأعججد  4173.18 ح/تموز  فججي يوليجج4172عججا   خاججة التنميججة لمججا ب ججدومؤشججرات  ماتمنعومججة األمجج  المت ججدة وثي ججة ب نججوان  ا وججال
  4172.19 في مايو/أيارمشروع ت رير بشأن مؤشرات أهدا  التنمية الموتدامة لشبكة   ول التنمية الموتدامة  ةج   ال يادم

عجا   خاجة التنميجة لمجا ب جداونجح مج  المنعمجات والوكجاالت األخجرى ومشجاركتح فجي وجياغة ويواول األمين التنفيذي ت و  -49
مؤشجرات ل يجا  الت جد  الم جرز فجي تنفيجذ أهجدا  التنميجة الموجتدامة،  بإعجدادم  الواليات ال ائمة. وفيما يت  ع  بما يتماشى 4172

 . ال ضوية الفريع ال امل المفتوة ترةم ، بنام ع ى الت نياألمين التنفيذي ال مل ضمن فريع الدع  ويواول 

                                                           
  .en.pdf-12-inf-05-05/information/wgri-/wgrihttp://www.cbd.int/doc/meetings/wgriيرد المزيد من الم  ومات في  16
اوتنادا  لى ت رير  الفريع الرفي  الموتوى الم ني بالت يي  ال المي ل موارد من أجل تنفيذ الخاة االوتراتيجية ل تنوع البيولوجي  17
ديد الواد  لموارد الوندوع االوتئماني (، و الت يي  الكامل ل ج  األموال الما وبة لتنفيذ االتفاقية ل تجUNEP/CBD/COP/11/INF/20ق

 (.UNPE/CBD/COP/11/INF/35لمرفع البيئة ال المية: ت يي  أجراه أعضام فريع خبرام اتفاقية التنوع البيولوجي  ق
 ع ى اإلنترنت في  ةمتا  18
 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf. 

 .Report.pdf-Indicator-SDSN-uploads/2014/05/140522content/-http://unsdsn.org/wpمتاة ع ى اإلنترنت في  19

http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/information/wgri-05-inf-12-en.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/05/140522-SDSN-Indicator-Report.pdf
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 لتنمية المستدامة لالمقترحة والغايات إدماج التنوع البيولوجي في األهداف  -ثانيا
 الفريجججع ال امجججل المفتجججوة الجججذي أعجججدهأهجججدا  التنميجججة الموجججتدامة  الم نجججي ب المفتجججوة ال ضجججوية الفريجججع ال امجججل م تجججرةفجججي   -31

أهجدا  التنميجة الموجتدامة من  ينم تر هدفين في  بشكل مباشر التنوع البيولوجي   تناوليتالجم ية ال امة، ال ضوية وأ الح  لى 
وأهججدا   4141-4177الخاججة االوججتراتيجية ل تنججوع البيولججوجي  غايججات ع ججى عناوججر مججنعججدة مل توتشجج. غاياتهمججافججي عججدد مججن و 

مباشرة أو غير مباشجرة وتكون بوورة  ذا ت   ت،  اياتغ ها، أوي، أو مواد االتفاقية وبروتوكولالواردة فيهاأيشي ل تنوع البيولوجي 
التجي  الغايجات تنميجة الموجتدامة و لالم تر جة ال ضجوية الفريجع ال امجل المفتجوة وغايجات ل تنوع البيولوجي. ويرد موجز ألهدا   ةمفيد

 هذه الوثي ة. بمرفع الالتنوع البيولوجي والنع  اإليكولوجية في  تتناول
 بالتنوع البيولوجي: أو  مت   ة الهدا  من األ ةأهدا  التنمية الموتدامة الم تر  اثنان منهدفان  وهنا، -37

دارة ، و الموجججتدا  ل جججنع  اإليكولوجيجججة األرضجججية االوجججتخدا :   مايجججة واوجججت ادة وت زيجججز 72الهجججد   لغابجججات ع جججى ن جججو اا 
 يولوجي . موتدا ، ومكاف ة التو ر، ووق  وعك  اتجاه تدهور األراضي ووق  ف دان التنوع الب

 من أجل التنمية الموتدامة . واوتخدامها ع ى ن و موتدا  لم ياات والب ار والموارد الب رية ا:   فع 72الهد  
 : وهما التنوع البيولوجي والنع  اإليكولوجيةم ددة مت   ة ب غاياتيشتم ن ع ى  انم تر هدفان آخران  ،وهنا -34

تضججمن الججذي يالزراعججة الموججتدامة ، ت زيججز غججذائي وت وججين التغذيججة و وت  يججع األمججن ال ال ضججام ع ججى الجججوع:  4الهججد  
 اوتدامة نع  اإلنتاج الغذائي وال فاع ع ى التنوع الجيني وال وول وت او  المناف   بشأن أهدافا 
دارتهمجججا الموجججتدامة لميجججاه والوجججر  الوججج ي ل جميججج ا:  ضجججمان تجججوافر 6الهجججد    مايجججة ا بشجججأن  ، الجججذي يتضجججمن هجججدفوا 
 النع  اإليكولوجية ذات الو ة بالمياه. واوت ادة 

ضافة  لى ذل، -33 الشامل والموتدا  وال مالجة الكام جة والمنتججة و  الدائ النمو االقتوادي  ت زيز وهو   8يتضمن الهد   ،وا 
 . هدفا بشأن االوته ، واإلنتاج الموتدامين وال مل ال ئع ل جمي  

الجججواردة ضجججمن  الغايجججاتضجججمنا فجججي    أيشجججي ل تنجججوع البيولجججوجيأو عناوجججر مجججن أهجججدا/التنجججوع البيولجججوجي وويشجججار  لجججى  -32
،  ت  يع المواواة بين الجنوين وتمكجين جميج  النوجام 2لهد  او   في جمي  أشكالح في كل مكان  ال ضام ع ى الف ر،  7 الهد 

،  ج ججل المججدن 77الهججد  و   االبتكججار  وت فيججزالتوججني  الشججامل والموججتدا  ت زيججز نججة، و ت تيججة مر بنججام بنيججة   9هججد  وال  والفتيججات 
   ين،  ضجججججمان أنمجججججاا االوجججججته ، واإلنتجججججاج الموجججججتدام74الهجججججد  و   والموجججججتوانات البشجججججرية شجججججام ة وآمنجججججة ومرنجججججة وموجججججتدامة 

،  ت زيججز مجتم ججات وجج مية 76والهججد    ، بشججأن تغيججر المنججاخ:  اتخججاذ  جججرامات عاج ججة لمكاف ججة تغيججر المنججاخ وآثججاره 73 هججد وال
مية الموتدامة، وتوفير الووول  لى ال دالة وبنام مؤووات ف الة وموؤولة وشام ة ع ى جمي  الموجتويات . لتنمن أجل اوشام ة 

ع ججى الججرغ  مججن أهميججة  التنوع البيولججوجية بججواضجج  التججي ال تتضججمن روابججاعججدد مججن األهججدا  الم تر ججة  هنججا،فججي الوقججت نفوججح، و 
هجد  والالتنوع البيولجوجي. بجالروابا ب تر  يال  الو ة بشأن 3الهد   فإنع ى وبيل المثال، و األهدا .  لت ،التنوع البيولوجي 

شججمل التنميججة الموججتدامة، وأنمججاا ال يججاة الموججتدامة ي حالتنججوع البيولججوجي أو ال ضججايا البيئيججة، ولكنججقضججايا الت  ججي  ال يشججمل  بشججأن 2
 والتنوع الث افي. 

ضجروري  فإنجحب جي هجذه األهجدا  والغايجات الم تر جة،  التنجوع البيولجوجي وجرا ة فجي ح ل  يشجر  لجىأنع ى الرغ  من و  -32
عداد و  هذه ال  ي يةلمواو ة تو يا الضوم ع ى  هنا، فرفولذل،، لضمان ت  ي ها.  ال ضجايا بالتنجوع البيولجوجي تربا مؤشرات ا 

لمنججاخ،  اتخججاذ الم تججرة بشججأن تغيججر ا 73 الهججد   اججارع ججى وججبيل المثججال، فججي و . األهججدا  والغايججاتهججذه ت  تناولهججا فججي يججالتججي 
تغيجر المنجاخ  ال جدرة ع جى الوجمود أمجا  آثجارلتكيج  و ال ديجد مجن اوجتراتيجيات فجإن ا جرامات عاج ة لمكاف ة تغير المنجاخ وآثجاره ، 

منجججاف  مشجججتركة كبيجججرة ل تنجججوع  ويمكجججن أن ت  جججعالجججنع  اإليكولوجيجججة وعجججائ  لجججى االوجججتخدا  الموجججتدا  ل تنجججوع البيولجججوجي و توجججتند  
 البيولوجي. 
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ع ججى  تنفيججذ وتنشجيا الشججراكة ال الميججة مججن أجججل التنميججة الموججتدامة ووججائل ت زيججز  لججى   يوجج ىالججذي  71الهججد   شجتملوي -36
المؤووججي، والشججراكات بججين أوجج اى  االتوججاعو  ،اتوالوياوجج ،وبنججام ال ججدرات، والتجججارة ،والتكنولوجيججا ،مت   ججة بالتمويججلغايججة  79

-4177االوججتراتيجية ل تنججوع البيولججوجي  بالخاججةوجج ة املة التججي هججي أيضججا ذات وججد والموججوالر  ،الموجج  ة المت ججددين، والبيانججات
  تنفيذ. لووائل ع ى أيضا  72و 72ما في ذل، الهدفان باألهدا  األخرى، تشتمل و . 4141

فإن في هذا الوياع، و ترج  األهدا  والغايات  لى الموتوى الواني. تفي هذه المر  ة، فإنح لي  من الواضح كي  وو  -31
 تنفيجذ، قجد لوفر  اجارا مرنجا لوضج  األهجدا  الوانيجة وتشجمل ووجائل التجي تج، 4141-4177ة االوتراتيجية ل تنوع البيولوجي الخا

تجربة الخاة االوجتراتيجية و أهدا  التنمية الموتدامة بين وياغة  هنا، أوجح كثيرة من التشابحفي الواق ، و كون نموذجا مفيدا. ت
األوضججاع الوانيججة  تراعججييجججى أن  هججاأن تكججون عالميججة، ولكن يجججىأهججدا  التنميججة الموججتدامة ف .4141 4177ل تنججوع البيولججوجي 

وينبغجي أن يكجون ومؤشرات م ددة ل يا  الت د  الم جرز.  مرا ل رئيوية تتا ى هاأن تكون اوي ة األجل، ولكن ويجىالمخت فة. 
كججل مججن الموججادر الم  يججة واألجنبيججة. مججن تمويججل، تكججرة ل ووججائل مبوججيتا ى شججراكات و  حاألولويججات ال اريججة، ولكنججبالتنفيججذ مججدفوعا 

نمجوذج الخاجة االوجتراتيجية ، ف جد يكجون التنمية الموجتدامةأهدا  و  4172عا   خاة التنمية لما ب دال يزال يجري  عداد  حبما أنو 
، ولجذل،ال امجة لألمج  المت جدة. الجم يجة  وجت تمدهاي تجال ة ناوجر النهائيجالهيكجل و الفجي توجمي   ما  لى  دمفيدا ل تنوع البيولوجي 

أهجدا  التنميجة الم نجي بال ضجوية ن ل فريجع ال امجل المفتجوة يالمشجارك وأتا تها ل رئيوين 20المواضي هذه أعدت األمانة مذكرة عن 
 الموتدامة. 

الم تر جة التنوع البيولجوجي والجنع  اإليكولوجيجة فجي أهجدا  التنميجة الموجتدامة تناول  لى أي مدى ت   رؤيةومن المشج   -38
تفاقيججة وأمانججة االاألاججرا  فججي االتفاقيججة،  بججذلتهاالتججي كبيججرة اللجهججود اا فججي عججدد مججن األهججدا  والغايججات األخججرى، نتيجججة مججودمجه

جهجود كبيجرة مجن أججل  لجى رغج  هجذا الت جد ، ال تجزال هنجا،  اججة  غيجر أنجحوالشجركام. التنوع البيولجوجي الم ني بجوالمجتم  األوو  
الجاريججة ، وال م يججات 4172عججا   خاججة التنميججة لمججا ب ججدالوججريح فججي و التنججوع البيولججوجي االعتبججار الواجججى  م عاججاضججمان اوججتمرار 

عدادبما في ذل،، في جم ة أمور، تمويل التنمية الموتدامة و ، ذات الو ة  المؤشرات.  ا 

                                                           
وهي   4141-4177نموذج الخاة االوتراتيجية ل تنوع البيولوجي  –لتنفذ األهدا  ال المية ل تنمية الموتدامة  وض   اار عنوان الوثي ة  20

  .elopment/http://www.cbd.int/devفي  ةمتا 

http://www.cbd.int/development/
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 المرفع
المعني بأهداف وية المفتوح العضالفريق العامل  التي اقترحهاالتنمية المستدامة وغايات موجز أهداف 

التنوع البيولوجي وعناصر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وكيف تتناولالتنمية المستدامة، 
5100-5151 

 أهداف التنمية المستدامة المقترحة
 التنوع البيولوجي الذي يتم تناوله في الغايات

 بصورة غير مباشر بصورة مباشر

 ى-7أ و-7و 2-7و 2-7الغايات   لح في كل مكانفي جمي  أشكا ال ضام ع ى الف ر .7

الزراعة ت زيز وت  يع األمن الغذائي وت وين التغذية و  ال ضام ع ى الجوع .4
 الموتدامة

 2-4الغايتان 
 2-4و

 ى-4أ و-4و 3-4و 7-4الغايات 

  ضمان ال ياة الو ية وت زيز الرفاه لجمي  األعمار .3
 

 د3ى و-3و 9-3و 8-3و 2-3و 3-3الغايات 

 ياة اوال الجودة وت زيز فرف الت    من  ي  الشامل وعادل ت  ي  ن ضما .2
 ل جمي 

 1-2و 2-2الغايتان  

 ج-2أ و-2و 2-2و 7-2الغايات   ت  يع المواواة بين الجنوين وتمكين جمي  النوام والفتيات .2

دارتهما الموتدامة لمياه والور  الو ي ل جمي اضمان توافر  .6  ى6أ و-6و 2-6و 2-6و 3-6و 7-6الغايات  6-6الغاية  وا 

 أ-1الغاية   ضمان  مكانية  وول الجمي  ع ى ااقة م  ولة الو ر وموثوقة و ديثة .1

الشامل والموتدا  وال مالة الكام ة والمنتجة النمو االقتوادي الدائ  و ت زيز  .8
 وال مل ال ئع ل جمي 

 9-8و 2-8و 3-8و 4-8الغايات  2-8الغاية 

 ى-9أ و-9و 2-9و 7-9الغايات   االبتكار وت فيزالتوني  الشامل والموتدا   زيز تبنام بنية ت تية مرنة، و  .9

 ى-71أ و-71و 2-71و 4-71الغايات   خفي عد  المواواة داخل الب دان وفيما بينها .71

 2-77الغايات  ج ل المدن والموتوانات البشرية شام ة وآمنة ومرنة وموتدامة .77
 أ-77و 1-77و

-77و 6-77و 2-77و 3-77و 7-77الغايات 
 ج-77ى و

 4-74الغايات  ينضمان أنماا االوته ، واإلنتاج الموتدام .74
 8-74و 2-74و

-74أ و-74و 1-74و 2-74و 7-74الغايات 
 ى

 ى-73أ و-73و 3-73و 7-73الغايات   اتخاذ  جرامات عاج ة لمكاف ة تغير المناخ وآثاره .73

من ن و موتدا   واوتخدامها ع ىلم ياات والب ار والموارد الب رية ا فع  .72
 أجل التنمية الموتدامة

 7-72الغايات 
-72و 6-72و
 ج

 ى-72أ و-72و 1-72الغايات 

 ماية واوت ادة وت زيز االوتخدا  الموتدا  ل نع  اإليكولوجية األرضية،  .72
دارة الغابات و  ومكاف ة التو ر، ووق  وعك  تدهور  ،ع ى ن و موتدا ا 

 ووق  ف دان التنوع البيولوجي ،األراضي

 7-72الغايات 
أ -72و 2-72و
 ج-72و

 

لتنمية الموتدامة، وتوفير الووول من أجل ات زيز مجتم ات و مية وشام ة  .76
  لى ال دالة وبنام مؤووات ف الة وموؤولة وشام ة ع ى جمي  الموتويات

 1-76و 6-76و 2-76و 3 -76الغايات  
 ى-76أ و-76و 71-76و 8-76و

 77-71 لى  6-71و 2-71و 4-71الغايات   ال المية من أجل التنمية الموتدامة ووائل تنفيذ وتنشيا الشراكةت زيز  .71
 79-71 لى  72-71و

 
------ 


