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םילקאה יונישב  קבאמל  רתויב  בוטה  יעצמאה  אוה  רועיי  תלעות  – תולע תניחבמ  "ם , ואה יפל 

רועייל "ם  ואה לש  תיגטרטסאה  תינכותה 

תינרציה חמוצה  תרוצתל  םיבשחנו  ץראה , רודכ  לש  יתשביה  חטשהמ  שילשכ  "ר , מק ןוילימ  ינפ 40  לע  םיסורפ  םלועה  תורעי 
םיקפסמש םינווגמה  תכרעמה  יתורישו  ותייחמל , םיצעב  רישי  ןפואב  יולת  םלועה  תייסולכואמ  עברכ  .המדאה  ינפ  לע  רתויב 

. המדאה  ינפ  לע  םייסיסבה  םייגולוקאה  םיכילהתה  םויקל  םייחרכה  תורעיה 

יחטש רומיש  תא  "ם  ואה ביצה  תישונאה , הייסולכואה  ייח  תוכיאל  הפיקעהו  הרישיה  ותמורתו  רעיה  לש  המוצעה  תובישחה  רואל 
ארקנ ( SDGs  ) אמייק 2030 - רב חותיפל  "ם  ואה ידעי  ןיבמ 17  דעי 15  .הלעמב  הנושאר  הרטמכ  םתבחרהו  םמוקיש  םלועב , רעיה 

המיחלל םלועב , רעיה  יחטש  תבחרהל  םיצמאמה  ךשמהל  הברה  תובישחה  לע  רישי  שגד  םש  אוהו  המדאה ,' ינפ  לע  םייחה  '
ךרואל רתי  לוצינ  לשב  םהלש  תכרעמה  יתוריש  לאיצנטופ  תא  םיקפסמ  םניא  םויכש  םירדרודמ  םיחטש  םוקישלו  רובדמב 

בורל םימרות  םלועה  תורעיש  הדבועה  השגדוה  "ם  ואה לש  תואלקחהו  ןוזמה  ןוגרא  םסרפש  ךמסמב  תישונאה  . הירוטסיהה 
דעיל 15. קר  םילבגומ  אלו  וז , תינכותב  "ם  ואה ידעי  לש  טלחומה 

רומיש לוהינ , דדועל  ידכ  תנשב 2000  םקוה  ( UNFF – United Nations Forum on Forests  ) "ם ואה לש  ימלועה  רועייה  םורופ 
לש תיטילופה  תוביוחמה  קוזיח  אוה  םורופה  תא  החנמה  ןורקיעה  .רעיל  ץוחמ  םיצעהו  תורעיה  יגוס  לכ  לש  אמייק  - רב חותיפו 
ףותיש קוזיחו  תוימואל  - ןיב תונמא  םושייב  עויס  רועייה , תוינידמ  אשונב  ימלוע  גולאיד  םודיק  ידי  - לע "ם  ואה ידעיל  םלועה  תומוא 

UNSPF-UNSPF – United Nations Strategic Plan for  ) רועייל תיגטרטסאה  תינכותה  התנבנ  הז  ךרוצל  .םוחתב  הלועפה 
תריצעל תורעיה , לש  אמייק  - רב לוהינל  תימלוע  תרגסמ  תקפסמו  םייחה  ימוחת  לכל  תורעיה  תובישח  תא  השיגדמה  ( Forests

םכסה ןוגכ  "ם , ואה ליבומש  םיפסונ  םיימלוע  םיכילהת  םע  תבתכתמ  תינכותה  .יבטימה  םדוקפת  תחטבהלו  תורעיה  אוריב  ךילהת 
המיחלהו ( UNCBD  ) יגולויבה ןווגמה  (, UNFCCC  ) םילקאה יוניש  אשונב  "ם  ואה תודיעו  תדובעו  תופסונ  תוימואל  - ןיב תונמא  זירפ ,

(. UNCCD  ) רובדמב

ירטנולוו ןפואב  תנש 2030  דע  שומימל  תוילסרבינוא ,) תורטמ  ו-26   ) םידעי השיש  םיללוכ  רועייל  תיגטרטסאה  תינכותה  ירקיע 
: םלועה  תונידמ  ידי  - לע

ימלועה תורעיה  יוסיכ  חטש  תלדגהו  םיבחרנ  םיחטש  לש  רועייו  םוקיש  רומיש , ידי  - לע תורעיה  אוריב  תמגמ  תכיפה 
.םילקאה יוניש  רועזמל  ימלועה  ץמאמב  עייסל  ידכ  ב-3% 

.הייסולכואה תחוורל  רעיה  לש  תיתביבסהו  תילכלכה  תיתרבחה , תלעותה  תרבגהב  תודקמתה 
.םידעיה תגשהל  ךרדכ  אמייק  - רב רעיל  קשממו  לוהינ  לש  דודיע 

.אשונל םייטנוולר  םיביצקת  תאצקהו  ימואל  - ןיב הלועפ  ףותישל  שגד  ןתמו  יעוצקמו  יעדמ  עדי  ףותיש  קוזיח 
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ידעיל תורעיה  תמורתמ  ברמה  תא  קיפהל  ידכ  "ם  ואה ינונגנמב  שומישו  אמייק  - רב לוהינל  תובחרנ  תוינכות  םודיק 
אמייק 2030. - רב חותיפל  "ם  ואה

.םיחותפה םיחטשה  םוחתל  םייטנוולרה  םיפוגהו  ןיינעה  ילעב  לכ  ןיב  יברמ  םואיתו  םירזגמ  הצוח  הלועפ  ףותיש 

חורל תביוחמ  קרוי , וינב  "ם  ואה הטמב  הנש  לכב  סנכתמה  ימלועה  רועייה  םורופב  העובק  תפתתשמ  "ל ,) קק  ) לארשיל תמיק  ןרק 
יאמב  ) ימלועה רועייה  םורופ  לש  ןורחאה  שגפמב  .םתגשהל  תרתוחו  רועייל , "ם  ואה לש  תיגטרטסאה  תינכותב  םיעיפומה  םידעיה 

תונידמ לש  הזל  תיסחי  ןטק  לארשיב  רעיה  חטשש  יפ  לע  ףא  .תינכותה  לש  תורטמלו  םידעיל  ותמורת  תא  ןוגראה  שיגדה  ( 2019
העקשה תובקעב  םינורחאה  םירושעב  "ל  קקב רבצנש  עדיה  בשותל ) , רעיה  חטש  טרפבו ,  ) ןוכיתה םיה  יפוחל  תונכושה 

םירשפאמ םישק , םילקא  יאנתב  רועייה  לעפמ  תדובע  תובקעב  החתפתהש  תויחמומהו  חווט , ךורא  רוטינבו  רקחמב  תיביסנטניא 
רועייבו רובדמב  המיחלב  תורדרודמ , תוכרעמ  םוקישב  רקיעב  םהב , בלתשהלו  םיימואל  - ןיבו םיירוזא  הלועפ  יפותיש  םוזיל  "ל  קקל

"ם ואה ידעי  תגשהל  םיימלועה  םיצמאמב  יזכרמ  ךבדנ  םהו  תימלועה , המבה  זכרמב  םיאצמנ  הלא  םיאשונ  .םיינשבוי  םירוזאב 
.תורחא תוימואל  - ןיב תונמאו  אמייק  - רב חותיפל 
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