
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 ثانيال االجتماع
 1018 تموز/يوليه 13-9، كندا، مونتلاير
  *من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 
 التعاون مع االتفاقيات األخرى والمنظمات الدولية والشراكات

 إضافة
 الغاباتفي مجال التعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية 
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة
 التنفيذي أن يعزز التعاون مع أعضاء الشراكة إلى األمينمؤتمر األطراف طلب ، 13/7من المقرر  7في الفقرة  -1

األخرى  راتالمنظمات والمباد، وكذلك المتحدة المعني بالغابات منتدى األمم بما في ذلك أمانة، التعاونية في مجال الغابات
المقّرر  تنفيذلدعم ، 21/6من المقرر  12من أجل االستجابة الكاملة لطلبات مؤتمر األطراف الواردة في الفقرة  ذات الصلة،

تنفيذ، حسب الفرعية لل الهيئة أوالتكنولوجية والتقنية و  الفرعية للمشورة العلمية التقدم المحرز إلى الهيئة وتقديم تقرير عن الحالي،
 .األطراف لمؤتمر الرابع عشر قبل االجتماع في اجتماع ُيعقداء، االقتض

تساعد إلى األمين التنفيذي إعداد دراسة عن الوسائل التي طلب مؤتمر األطراف ، 11/6من المقرر  11في الفقرة و  -1
في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،لغاباتبشأن اة موضوعيبرامج التي لديها مانات األالدولية و منظمات ال بها

بالغ او شي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، وتحقيق أهداف أي 1011-1010 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ا 
وبطريقة  ،شي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغاباتاإلجراءات لتحقيق أهداف أي لمزيد منات األخرى خيار والتكنولوجية بشأن ال
مناقشته  ىجر  االستعراض للترتيب الدولي بشأن الغابات الذيبأقر مؤتمر األطراف  ،وفي هذا السياق .تكفل الدعم المتبادل

ودعا األعضاء اآلخرين في الشراكة  ،1012يار لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في مايو/أ ةعشر  ةالحادي دورةخالل ال
 10/36في المقرر  اإلجراءات الواردةمؤتمر األطراف أيضا على  شددو الدراسة. للغابات على مواصلة المساهمة في ية تعاونال

 بالتعاون مع الهيئات المختلفة ذات العالقة بالغابات. التي تتصل

أعضاء الشراكة التعاونية في مجال أيضا مؤتمر األطراف  ادع ،13/7من المقرر  2في الفقرة وعالوة على ذلك،  -3
دية ، إلى النظر في سبل ووسائل لمواصلة تعزيز مساهماتها الفر 1030-1017الغابات، عند إعداد خطة عمل الشراكة للفترة 

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ودعم نهج منسق لتحقيق االلتزامات واألهداف المتعددة األطراف ذات الصلة في والجماعية 
 .بالغابات
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الغابات، الوثيقة الحالية، مع االستناد في مجال ية تعاونعاون مع األعضاء اآلخرين في الشراكة التوأعدت األمانة، بال -4
 تطابقاليعالج أوال من خالل مسح،  1الغاباتفي مجال ية تعاونالمنظمات األعضاء في الشراكة ال إلى المدخالت المجمعة من

 طريقةيرها من االلتزامات متعددة األطراف ذات الصلة بالغابات، وذلك بغبين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالغابات و 
. وقد UNEP/CBD/SBI/2/INF/28من هذا المسح في الوثيقة . ويمكن االطالع على التفاصيل بخصوص النتائج ةاعمدمت

 المذكرة. لتكميلاستخدمت مصادر أخرى للمعلومات، بما في ذلك استعراضات على االنترنت 

ية إلى المعلومات الواردة في تكميلمعلومات  CBD/SBI/2/INF/28الوثيقة الحالية ونتائج المسح في الوثيقة وتقدم  -2
UNEP/CBD/SBSTTA/19/8  المقدمة في وهي عبارة عن تحليل للمعلوماتUNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/3  عن

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة  في تحقيقلغابات في مجال امساهمات المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية 
تم تقديم ، UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/3وفي الوثيقة  2للغابات.بالغابات وبرنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي 

أعمالها  في الشراكة التعاونيةاألعضاء األخرى الجداول لتلخيص أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي تجري المنظمات عدد من 
( 2)الهدف  ائل وتدهورهاالمو  بتخفيض فقدانأعماال تتعلق مباشرة الخاصة. وأظهر التحليل أن المنظمات األعضاء أجرت 

(. وعالوة على ذلك، تعمل معظم المنظمات تقريبا 14)الهدف  التي توفر خدمات أساسيةالنظم اإليكولوجية ة وصون استعادو 
 3(.12)الهدف  على التحملالنظم اإليكولوجية  قدرةحفظ واستعادة ( و 1)الهدف  توعيةنحو زيادة ال

التعاونية بأخذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وبدال من اقتراح إجراء استعراض جديد عن كيفية قيام أعضاء الشراكة  -6
ة حددأهداف أيشي للتنوع البيولوجي قد شكل حول نفس العناصر الم تحقيقل لعمفي الحسبان، فإن تحليل الخيارات لمزيد من ال

 بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات العالقة بالغابات تطابقللباعتبارها مجاالت  UNEP/CBD/SBSTTA/19/8في 
 االلتزامات األخرى المتعددة األطراف المتعلقة بالغابات.و 

)ذات  +REDDوتدهور وتجزئة الغابات الطبيعية، بما في ذلك من خالل  فقدانض تطابق هذه: خفوتشمل مجاالت ال -7
الغابات، بما (، وحفظ 7( واإلدارة المستدامة للغابات )المتعلق بالهدف من أهداف أيشي 2هدف العناصر الغابات في ل هميةاأل

(، والمنافع من الغابات 11وغيرها من إجراءات الحفظ المستندة إلى المنطقة )المتعلق بالهدف  ناطق المحميةفي ذلك الم
ة في ألصليالتقليدية وا ارف(، وعناصر التنوع البيولوجي للغابات والمع12( واستعادة الغابات )المتعلق بالهدف 14)الهدف 

، 19و، 17و، 16و، 4-1( وتعزيز االلتزامات التمكينية )المتعلق بأهداف أيشي 18لمتعلق بالهدف تصميم سياسة الغابات )ا
 (.8( )انظر الجدول في الصفحة 10و

لغابات ويستعرض االلتزامات متعددة األطراف في مجال اويقدم القسم الثاني معلومات أساسية عن الشراكة التعاونية  -8
بالغابات. ويقدم القسم الثالث  المتعلقةأهداف أيشي للتنوع البيولوجي بينها وبين  تطابقالذات العالقة بالغابات قبل تحليل 

، تحت اثنين من مجاالت متداعمة بالغابات بشكل المتعلقالبيولوجي  أهداف أيشي للتنوع تحقيقل لعمخيارات عن مزيد من ال
 انيتعلق وهما (القسم الفرعي جيم –ستعادة الغابات وا –القسم الفرعي باء  –وتدهور الغابات  ض إزالة الغاباتتطابق هذه )خفال
برنامج العمل الموسع تقدم في از ركيز في إحر على التوالي، وهي مجاالت من الت ،أيشي للتنوع البيولوجي من 12و 2ن هدفيالب

الذي قد يكون ضروريا ل عممزيد من الال حديدهذه، يسعى البرنامج إلى ت تطابق. وتحت مجاالت الفي الغابات للتنوع البيولوجي
، بما في ذلك من خالل الدعم بمبادرات مشتركة في إطار الشراكة التعاونية. وهذا التحليل مهم بوجه مواءمةمن اللضمان المزيد 

الستراتيجية بالغابات وخطة األمم المتحدة ا ةبين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلق تطابقخاص فيما يتعلق بدرجة ال

                                                                 
ومرفععق  ،(ICRAF)ة يعالزراعالحراجعة  العدولي لبحعوثمركعز الو  اإلنمعائي،وهعي برنععامج األمعم المتحعدة رد تسععة أعضعاء معن الشعراكة العالميعة علعى المسعح:  1

 لبمععم المتحعععدة ألغذيععة والزراعيععةاومنظمععة  ،(IUCN)ظ الطبيععععة فععواالتحععاد الععدولي لح ،(ITTO)والمنظمععة الدوليععة لبخشعععاب االسععتوائية  ،البيئععة العالميععة
أيضععا . وجعاءت وبرنعامج األمعم المتحعدة للبيئعة (IUFRO)الحرجيعة ث و واالتحعاد الععدولي لمنظمعات البحع لغابعاتالمعنعي باوأمانعة منتعدى األمعم المتحعدة  )الفعاو(،

 .(UNFCC)تغير المناخ بشأن اإلطارية األمم المتحدة اتفاقية تعليقات من أمانة 
 الصادر عن مؤتمر األطراف. 6/11انظر المقرر  2
 .21، الجدول الثاني، الصفحة UNEP/CBD/SBSTTA/19/8من الوثيقة  3

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7196
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األهداف العالمية للغابات. ويلخص القسم الرابع نقاط تتعلق  تحقيقل عوالتي تنص على مرج 1030،4-1017 للفترةللغابات 
 بمزيد من البحث.

معلومات إضافية عن المبادرات المشتركة للشراكة التعاونية العالمية والتي تعزز  CBD/SB1/2/INF/28وتقدم الوثيقة  -9
. وتنص 7إنجاز أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات العالقة بالغابات تحت المجاالت األخرى لالختالف المذكورة في الفقرة 

ز أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات العالقة أيضا على أمثلة للدعم الفردي من أعضاء الشراكة التعاونية العالمية إلنجا
 .بالغابات في إطار مجاالت االختالف األخرى

 معلومات أساسية - أوال

 الغاباتفي مجال الشراكة التعاونية  -ألف 

وفقا لقرار المجلس  1001 /نيسانالغابات هي شراكة طوعية بشأن الغابات وتم تأسيسها في أبريلفي مجال الشراكة التعاونية  -10
عام لغابات. وفي المعني با، وبموجبه أنشأ المجلس الترتيب الدولي للغابات وأمانة منتدى األمم المتحدة 1000/32االقتصادي واالجتماعي 

الذي أكد فيه، ضمن أمور أخرى، على المبادئ وعّرف  1012/33 هاونية في قرار ، أعطى المجلس إرشادات أخرى للشراكة التع1012
تقديم الدعم لبعمال كما يلي:  1012/33 من القرار 10لغابات حسب تعريفها في الفقرة في مجال االوظائف الرئيسية للشراكة التعاونية 

سداء المشورة العلمية و و  التي يقوم بها المنتدى وبلدانه األعضاء؛ تعزيز االتساق و  التقنية للمنتدى، بما يشمل القضايا المستجدة؛ا 
والتعاون والتنسيق بين منظماتها األعضاء في السياسات والبرامج على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل البرمجة 

المتعلق بجميع أنواع  لمتحدةاألمم اصك تعزيز تنفيذ و  المشتركة وتقديم مقترحات منسقة إلى هيئاتها اإلدارية، كل حسب واليته؛
 .1012 في خطة التنمية لما بعد عامأهدافه العالمية المتعلقة بالغابات، فضال عن مكانة الغابات  تحقيقالغابات، بما في ذلك 

الشراكة التعاونية في مجال الغابات  يشجع ،1012/33 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعيمن  11لفقرة وفقا لو -11
عبر إضفاء الطابع الرسمي على طرائق عملها، بما في ذلك من التعاونية تعزيز الشراكة  )أ(: ا األعضاء على ما يليتهومنظما

ديد تح )ب( خالل النظر في وضع مذكرة تفاهم متعددة األطراف، واستحداث إجراءات تكفل سير عملها واشتغالها بطريقة فعالة؛
تقييم عضويتها والفائدة المحتملة من  )ج( أنشطتها؛ سبل حفز توسيع نطاق مشاركة منظماتها األعضاء الحالية في مختلف
تحديد سبل إشراك المجموعات الرئيسية وأصحاب  )د( انضمام أعضاء إضافيين إليها تكون لهم خبرة كبيرة في مجال الغابات؛

وضع خطة عمل تتماشى مع الخطة االستراتيجية المشار إليها في  (ه)؛ شطة الشراكةالمصلحة اآلخرين بطريقة فعالة في أن
المجموعات الفرعية التابعة  الجزء الحادي عشر من هذا القرار وتحدد أولويات األعمال الجماعية لجميع أعضاء الشراكة أو

نجازاتها إعداد  الموارد؛ )و( ألولئك األعضاء واآلثار المترتبة على ذلك من حيث تقارير دورية عن أنشطة الشراكة وا 
 )ز( ومخصصاتها من الموارد تكون مناسبة لمجموعة عريضة من الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة المحتملة؛

ن التي والمياديالتعاونية زيادة تطوير وتوسيع نطاق المبادرات المواضيعية المشتركة في ظل مراعاة مواطن قوة أعضاء الشراكة 
 .يركزون عليها

 1030-1017لفترة ، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي الخطة االستراتيجية للغابات ل1017/4بموجب القرار و  -11
التعاونية في مجال راكة الش ، ودعا1010-1017دة المعني بالغابات للفترة حتدى األمم المتلمنالسنوات رباعي الوبرنامج العمل 

أجل النهوض باألهداف والغايات العالمية المتعلقة بالغابات، وذلك بوسائل  نم عضاء فيهألدول انتدى والمم الدع ىإلالغابات 
ركة تكون متسقة مع برامج العمل تنفيذ خطة عمل مشتيضا إلى دعا الشراكة التعاونية أو  .تشمل التعاون والشراكة بين أعضائه

رباعية السنوات الخاصة بالمنتدى، وتحديد إجراءات جماعية يقوم بها جميع أعضاء الشراكة أو مجموعات فرعية منهم، إلى ال

                                                                 
 .1122أبريل/نيسان  12المؤرخ  71/182. اعتمدت الخطة االستراتيجية من الجمعية العامة في قرارها E/2017/10انظر  4

http://www.un.org/esa/forests/pdf/2000_35_A.pdf
http://undocs.org/E/RES/2015/33
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/E/2017/10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/115/46/pdf/N1711546.pdf?OpenElement
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لديها برامج أساسية  وأماناتمنظمة دولية، ومؤسسات  12وتتكون الشراكة حاليا من  5.جانب االحتياجات من الموارد المرتبطة بها
 6للغابات.

لغابات في عدة مناسبات ونشرت تقارير دورية عن التقدم المحرز في في مجال ا، اجتمعت الشراكة التعاونية 1012ومنذ عام  -13
يتعلق باالشتراك  وفيما 8، قررت الشراكة التعاونية أساليب عملها من خالل اعتمادها لوثيقة سياسة.1017 /آذاروفي مارس 7.موقعها الشبكي

، عقدت الشراكة مشاورات مع ممثلي المجموعات الرئيسية المختلفة، بمشاركة أصحاب المصلحةالنشط للمجموعاات الرئيسية وغيرها من 
لعمل عبر القطاعات لوقف إزالة الغابات وزيادة مساحة ا، خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الدولي بعنوان "أصحاب المصلحة الجددالعديد من 
. وتواصل الشراكة التعاونية أيضا إعداد منتدى تابع لها 1018 /شباط"، الذي عقد في روما في فبرايرمن الطموح إلى العمل -الغابات 

األمم  منتدىفي الدورة الثالثة عشر ل 1010-1017وقد قدمت خطة للعمل للشراكة للفترة لتسهيل التفاعالت مع المجموعات الرئيسية. 
. وتنفذ حاليا عدة مبادرات مشتركة بين أعضاء الشراكة التعاونية أو أنها قيد التخطيط، مع قيام 1018 /أيارلغابات، في مايواالمعني بالمتحدة 

. وقد ورد وصف لمبادرات مشتركة في األقسام أدناه، بينما قدمت تفاصيل أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بدعم تحقيقعدد من هذه المبادرات 
 .CBD/SBI/2/INF/28 أخرى في الوثيقة

 األهداف والغايات المتفق عليها دوليا ذات الصلة بالغابات -باء 

، كانت مساحة االلتزامات الدولية المتعلقة بالغابات قد تقدمت، UNEP/CBD/SBSTTA/19/8منذ إصدار الوثيقة  -14
في  9اتفاق باريسو ، 1030-1017 للفترة المستوى العالمي مع اعتماد خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات علىوالسيما 

 1030.10لعام خطة التنمية المستدامة و  (UNFCC)تغير المناخ اإلطارية بشأن إطار اتفاقية األمم المتحدة 

 1030-1017 –خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات  - 1

األمم  منتدى اهفي دورة خاصة عقد 1030-1017ابات االستراتيجية للغألمم المتحدة اخطة لبشأن  وضع أول اتفاق -12
بواسطة  1030-1017الخطة االستراتيجية للغابات . وقد اعتمدت 1018 /كانون الثانيفي يناير المعني بالغاباتالمتحدة 

المعني األمم المتحدة  لمنتدىسنوات ال رباعي عمل، مع برنامج 1017 /نيسانأبريل 10المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
 17 المؤرخ 71/182 وقد اعتمدت هذه الوثائق بعد ذلك بواسطة الجمعية العامة في قرارها 1030.11-1017لفترة ل بالغابات

 .1017 /نيسانأبريل

تنص الخطة االستراتيجية على إطار عمل عالمي على جميع المستويات إلدارة جميع أنواع الغابات واألشجار خارج و  -16
هدف  16الخطة االستراتيجية ستة أهداف عالمية و صلبويوجد في  .هاابات وتدهور ، ووقف إزالة الغعلى نحو مستدام الغابات

 ، والتي تعتبر طوعية وعالمية )انظر اإلطار أدناه(.1030عام ها بحلول تحقيقمرتبط بها، وهذه يجب 

  

                                                                 
 .93، المرفق األول، الفقرة 1122/4القرار  5
اتفاقيعة التجعارة الدوليعة بعأنواع الحيوانعات والنباتعات البريعة هعو  1122العضو األخير الذي انضم إلى الشراكة التعاونيعة فعي مجعال الغابعات فعي أبريل/نيسعان  6

 .المهددة باالنقراض
القائمعععععععة الكاملععععععععة الجتماعععععععععات الشععععععععراكة التعاونيعععععععة فععععععععي مجععععععععال الغابععععععععات وتقعععععععارير االجتماعععععععععات الدوريععععععععة يمكععععععععن االطعععععععالع عليهععععععععا فععععععععي الموقععععععععع  7

http://www.cpfweb.org/74837/a/. 
8 05366ac58ffc533300f705a3ef2533810-http://www.cpfweb.org/47318  
 .I-54113 األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، رقم التسجيل 9

 ".1030بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1012سبتمبر/أيلول  12المؤرخ  70/1انظر قرار الجمعية العامة  10

وبرنععامج العمعل الربععاعي السععنوات  1030-1017بشععأن خطععة األمعم المتحععدة االسععتراتيجية للغابعات للفتععرة  1017/4قعرار المجلععس االقتصععادي واالجتمعاعي  11
 .1010-1017لفترة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ل

http://www.cpfweb.org/74837/a/
http://www.cpfweb.org/74837/a/
http://www.cpfweb.org/47318-05366ac58ffc533300f705a3ef2533810.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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 العالمية للغابات هدافنص األ  -اإلطار 
من استعادة المفقود : من األهداف العالمية للغابات 1الهدف 

الغطاء الحرجي على النطاق العالمي من خالل اإلدارة 
عادتها إلى  المستدامة للغابات، بما في ذلك حماية الغابات وا 
عادة التحريج، وزيادة الجهود  حالتها األصلية والتحريج وا 
المبذولة لمنع تدهور الغابات والمساهمة في الجهود العالمية 

 لمعالجة تغير المناخ

حشعد معوارد ماليعة أكبععر : اف العالميعة للغابعاتمعن األهعد 4الهعدف 
ضعععافية معععن جميععععع  حجمعععا بدرجعععة كبيعععرة ومعععوارد ماليععععة جديعععدة وا 
المصعععادر مععععن أجععععل تنفيعععذ اإلدارة المسععععتدامة للغابععععات، وتعزيععععز 

 التعاون والشراكات في المجاالت العلمية والتقنية

تعزيز المنافع  :من األهداف العالمية للغابات 1الهدف 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات، بطرق منها تحسين 

 مصادر رزق السكان المعتمدين على الغابات

تعزيعععز أطععر الحوكمعععة : معععن األهععداف العالميعععة للغابععات 2الهععدف 
الالزمععة لتنفيعععذ اإلدارة المسعععتدامة للغابعععات، بوسعععائل منهعععا صعععك 

غابععات فععي األمعم المتحععدة المتعلععق بالغابععات، وتعزيععز مسععاهمة ال
 1030خطة التنمية المستدامة لعام 

تحقيق زيادة كبيرة في : من األهداف العالمية للغابات 3الهدف 
مساحة الغابات المحمية على النطاق العالمي وغيرها من 
المساحات التي بها غابات تدار على نحو مستدام، وكذلك 

دار زيادة نسبة المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات التي ت
 على نحو مستدام

تحسععععععين التععععععععاون : مععععععن األهععععععداف العالميععععععة للغابععععععات 6الهععععععدف 
والتنسععععيق واالتسععععاق والتععععئزر فععععي المسععععائل المتصععععلة بالغابععععات 
علععععى المسعععععتويات كافععععة، بمعععععا فععععي ذلعععععك داخععععل منظومعععععة األمعععععم 
المتحععدة وفيمععا بععين المنظمعععات األعضععاء فععي الشععراكة التعاونيعععة 

بععععععين القطاعععععععات المعنيعععععععة  فععععععي مجععععععال الغابععععععات، وكععععععذلك فيمععععععا
 وأصحاب المصلحة المعنيين

 
بخصوص خطة األمم المتحدة  1017/4من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  31و 30ووفقا للفقرتين  -17

يمكن للدول ، 1010-1017رباعي السنوات لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات للفترة الاالستراتيجية وبرنامج العمل 
تقديمها في سبيل تحقيق األهداف والغايات العالمية  أن تحدد، بشكل طوعي، المساهمات التي تعتزمالمنتدى  فياألعضاء 

الوطنية وسياساتها وأولوياتها وقدراتها ومستويات التنمية التي وصلت إليها وأحوال الغابات  المتعلقة بالغابات، مع مراعاة ظروفها
األعضاء في المنتدى عتزم يالطوعية الوطنية، المساهمات المتصلة بالغابات التي  مساهماتويمكن أن تشمل هذه ال فيها.

 1030عام ل التنمية المستدامة تقديمها فيما يتعلق بااللتزامات واألهداف الدولية األخرى ذات الصلة بالغابات، مثل تنفيذ خطة
 .ت الرامية إلى معالجة تغير المناخ في إطار اتفاق باريسشي للتنوع البيولوجي واإلجراءاأيوأهداف التنمية المستدامة، وأهداف 

لغابات المعني بامنتدى األمم المتحدة  ، تلقى1018 /أيارفي دورته الثالثة عشرة التي عقدت في نيويورك في مايوو  -18
 ليبيريا.كوادور وغانا وغواتيماال وجامايكا و إإلى المنتدى من اتصاالت بشأن المساهمات الطوعية الوطنية أول خمسة 

في المقترحة األربعة  جراءاتوقد حددت المساهمة الوطنية الطوعية من جامايكا، بوجه خاص، كيف أسهمت اإل -19
 .لغابات وأهداف الخطة االستراتيجية للغابات وكيف ترتبط بأهداف أيشي للتنوع البيولوجيلالعالمية والغايات تحقيق األهداف 

والذي يمكن أن يقدم  12،ة للغاباتالعالميمن األهداف  2-1مثاال لنوع المساهمة للهدف هذه وتقدم المساهمة الوطنية الطوعية 
لغابات وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويتمثل أحد االعتبارات لعالمية لهداف ااأل تحقيقبين  مواءمةوسيلة جديدة لمزيد من ال

لغابات أن ينظروا المعني بااء في منتدى األمم المتحدة االتفاقية الذين هم أيضا أعضفي طراف األفي استكشاف كيف يستطيع 
واحد  تحقيقفي تصميم مساهماتهم الوطنية الطوعية نحو  هم الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط عمل هماستراتيجي فيفي إجراءات 

                                                                 
تعزيعز مسعاهمة جميعع أنعواع الغابعات فعي حفعظ التنعوع البيولععوجي معن خطعة األمعم المتحعدة االسعتراتيجية للغابعات يعنص علعى " 2-1 تابعالهعدف الععالمي للغا 12

". ويشععير ذلععك إلععى أن البلععدان لةوتخفيعف آثععار تغيععر المنععاخ والتكيععف معععه، مععع مراعععاة الواليععات والعمععل الجعاري فععي إطععار االتفاقيععات والصععكوك ذات الصعع
السععتراتيجية ينبغعي أن تأخععذ فععي الحسععبان الغايععات واألطععر األخعرى المتعلقععة بالغابععات فععي سعععيها لتحقيععق األهععداف العالميعة للغابععات، بمععا فععي ذلععك الخطععة ا

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها. 1010-1011للتنوع البيولوجي 
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أهداف أيشي للتنوع  يقتحقلغابات في الخطة االستراتيجية للغابات، والعكس صحيح للعالمية لا الغاياتهداف و األأو أكثر من 
 البيولوجي ذات الصلة بالغابات.

 اتفاق باريس في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ - 1

األمم المتحدة اتفاقية اعتمد مؤتمر األطراف في ، 1012المعقود في باريس في عام  ،في اجتماعه الحادي والعشرين -10
تغير المناخ وتسريع وتكثيف األعمال واالستثمارات ل لتصديل اهام ااتفاق CP.21،13/1اإلطارية بشأن تغير المناخ في المقرر 

جمع ياإلطارية بشأن تغير المناخ و األمم المتحدة اتفاقية إلى اتفاق باريس  ستندالالزمة لخفض الكربون المستدام مستقبال. وي
تغير المناخ والتكيف مع آثاره، مع دعم معزز لمساعدة البلدان لتصدي لللقيام بجهود طموحة لاألمم كافة حول قضية مشتركة 

 النامية لكي تفعل ذلك. وهكذا، فهي ترسم طريقا جديدا في الجهد العالمي للمناخ.

والمحفزات األطراف على اتخاذ إجراءات ترمي، بوسائل من بينها النُّهج السياساتية شجع اتفاق باريس  ،2 وفي مادته -11
دارتها المستدامة  اإليجابية لبنشطة المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ودور حفظ الغابات وا 

رات السابقة لمؤتمر مقر تم تحديد إطار في الالتي  ،(+REDD) وتعزيز المخزونات الكربونية للغابات في البلدان النامية
 .النُّهج السياساتية البديلة، من قبيل ُنُهج التخفيف والتكيف المشتركة لإلدارة السليمة والمستدامة للغاباتبما في ذلك  14األطراف،

 ، حسبتحفيز المنافع غير الكربونية المرتبطة بهذه النُُّهجمن اتفاق باريس التأكيد على أهمية  2وتعيد المادة  -11
رات السابقة مقر من الغابات. ويتمشى ذلك مع ال ةم اإليكولوجيالنظفظ التنوع البيولوجي وخدمات ، بما في ذلك حاالقتضاء

وأهداف أيشي  +REDDبين أنشطة  أوجه التئزراحتمال  تسلط الضوء علىلمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي 
 15(.6، الفقرة 11/9للتنوع البيولوجي )المقرر 

 أهداف التنمية المستدامة - 3

/ سبتمبر 12 المؤرخ 70/1في قرارها  1030لعام  لتنمية المستدامةا العامة لبمم المتحدة خطة لجمعيةاعتمدت ا -13
 بها. ةمرتبط غاية 169و هدفا 17ية المستدامة البالغ عددها تنمأهداف العلى  1030عام  . وتحتوي خطة1012 أيلول

وتنعكس بعض عناصر أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالغابات في أهداف وغايات التنمية المستدامة. ويرمي  -14
دارة الغابات بشكل  12الهدف  بوجه خاص إلى حماية واستعادة والنهوض باالستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية وا 

التي  هدفال اتحت هذ غاياتوالدهور األراضي ووقف خسارة التنوع البيولوجي. مستدام، ومكافحة إزالة الغابات ووقف وعكس ت
 .8إلى الغابات تظهر في الجدول في الصفحة  صراحةتشير 

 االلتزامات الطوعية - 4

ومنظمات  ،كات، والشر الوطنية دونالذي اعتمده عدد من البلدان، والسلطات لغابات، بشأن اإن إعالن نيويورك  -12
، يشمل عددا من 1014سبتمبر/أيلول ة والمنظمات غير الحكومية وذلك في قمة األمم المتحدة للمناخ في الشعوب األصلي

األهداف التي تتمشى بشكل عريض مع االلتزامات المتعددة لبطراف الخاصة بالغابات التي ذكرت أعاله، بما في ذلك على 
، والسعي إلى إنهاء خسارة 1010ى مستوى العالم بحلول عام األقل التخفيض إلى النصف لمعدل خسارة الغابات الطبيعية عل

                                                                 
 .FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  13
برنععامج العمععل المتعلعق بالتمويععل القععائم علعى النتععائج مععن الصعادر عععن اتفاقيععة األمعم المتحععدة اإلطاريععة بشعأن تغيععر المنععاخ، بشعأن  CP.19/9ر مقععر انظعر ال 14

يناير/كععانون  3، المؤرخعة FCCC/CP/2013/10/Add.1 الوثيقععة ،CP.16/1مععن المقعرر  70أجعل التقعدم فععي التنفيعذ الكامععل لبنشعطة المشععار إليهعا فععي الفقعرة 
ة معالجععععة الضعععمانات واحترامهعععا وبعععععشأن طرائععععق تحديعععد المسععععتويات إرشعععادات بشععععأن نظعععم إتاحعععة معلومععععات ععععن كيفيععع، CP.17/12ر مقعععر ؛ وال1014الثعععاني 

 12، المؤرخعععة FCCC/CP/2011/9/Add.2 الوثيقععة ،CP.16/1 قععررمالالمرجعيععة لالنبعاثععات مععن الغابععات والمسععتويات المرجعيععة للغابعععات المشععار إليهعععا فععي 
 .1011مارس/آذار 

، العععذي يسععلط الضعععوء علعععى أهميععة التخطعععيط المشعععترك للعمليعععات UNEP/CBD/COP/12/INF/15تشععمل التقعععارير األخعععرى المتعلقععة بالغابعععات والمنعععاخ  15
مبذولعععة حاليعععا، السياسععية فعععي إطعععار اتفاقيعععة التنعععوع البيولعععوجي واتفاقيععة األمعععم المتحعععدة اإلطاريعععة بشعععأن تغيعععر المنععاخ وقعععدم استعراضعععا لإلرشعععادات والجهعععود ال

فعععي الخطعععة االسعععتراتيجية للتنعععوع  +REDDد معععن المعلومعععات ععععن المسعععاهمة المحتملعععة لمبعععادرة ، الععذي قعععدم المزيعععUNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/30و
 .1010-1011البيولوجي 

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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بحلول عام مليون هكتار من المناظر الطبيعية وأراضي الغابات  120، فضال عن استعادة 1030الغابات الطبيعية بحلول عام 
 1030.16مليون هكتار إضافي بحلول عام  100وعلى األقل  1010

مليون  120والذي كان جهدا عالميا الستعادة  17التي وردت في تحدي بون،لى االلتزامات إهذه االلتزامات  ستندوت -16
مليون هكتار بحلول  320، واستعادة 1010هكتار من أراضي العالم التي أزيلت غاباتها وتدهورت أراضيها وذلك بحلول عام 

ات الدولية القائمة، بما في ذلك . وتحدي بون هو مبادرة طوعية لتعزيز العمل السياسي لتحقيق العديد من االلتزام1030عام 
 أيشي للتنوع البيولوجي.من أهداف  12هدف الو  1010-1011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الذي يهدف إلى استعادة التكامل  (FLR)تحدي بون على مفهوم استعادة المناظر الطبيعية للغابات  يرتكزو  -17
وحتى اآلن أدى تحدي  .البشري من خالل المناظر الطبيعية متعددة الوظائفاإليكولوجي في نفس الوقت مع النهوض بالرفاه 

مليون  16061بما يصل إلى  أخرى جهات فاعلةالوطنية فضال عن  دونتعهدا من السلطات الوطنية و  47بون إلى ظهور 
 .1010 عام االستعادة بحلول قيدهكتار من األراضي التي أزيلت منها الغابات وتدهورت لكي تصير 

 بين االلتزامات الدولية للغابات التطابق - جيم

( للقيام بمزيد من 8)انظر الصفحة  UNEP/CBD/SBSTTA/19/8من الوثيقة  1يرد أدناه نص حديث للجدول  -18
البحث في احتمال التطابق بين االلتزامات الدولية للغابات، وخصوصا فرص بناء التماسك بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

وهذا التطابق يمثل فرصة لتعزيز التخطيط  .المتعلقة بالغاباتالمتعددة األطراف المتعلقة بالغابات وغيرها من االلتزامات الدولية 
مختلف األهداف  تحقيق، وغير ذلك من أنواع األدوات وحشد التمويل بين المنظمات التي تقود وتنهض وتعزز من اتشادواإلر 

 ها.أغراضالمترابطة المتعلقة بالغابات وغاياتها و 

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات خيارات لمزيد من اإلجراءات لتحقيق  -ثانيا 
 الصلة بالغابات بطريقة متداعمة

تقليل إزالة األشجار وتدهور الغابات في القسم  –القسم الحالي اثنين من العناصر التي وردت في الجدول  بحثي -19
على من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  12و 2الهدفين التي يرتبط ب - الفرعي باء، واستعادة الغابات في القسم الفرعي جيم

ويسعى لمعرفة  .برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات قدم فيإحداث تالتوالي، وهي لذلك مجاالت للتركيز في 
مزيد من التطابق، بما في ذلك من خالل الدعم بمبادرات مشتركة في إطار الأين قد يكون العمل اإلضافي ضروريا لضمان 

التطابق بين أهداف أيشي للتنوع  لغابات. وهذا التحليل له أهمية خاصة فيما يتعلق بدرجةفي مجال االشراكة التعاونية 
في الشراكة التعاونية  ى، والتي تدع1030-1017البيولوجي ذات العالقة بالغابات وخطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات 

 لغابات إلى تأييدها.مجال ا

وجي ، اعتمدت أطراف إضافية في اتفاقية التنوع البيولUNEP/CBD/SBSTTA/19/8ومنذ إصدار الوثيقة  -30
ولذلك تم استشارة  .، التي تعّرف األهداف الوطنية الخاصة بسياقها الوطنيالوطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجية وخطط العمل 
وخطط  اتلغابات حول كيفية أخذهم في الحسبان هذه األهداف، كما عّرف في االستراتيجيفي مجال اأعضاء الشراكة التعاونية 

. وقبل 1010-1011بدال من النص العام لبهداف في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  البيولوجيالوطنية للتنوع العمل 
 ،لغابات، تحت كل من هذين العنصرينفي مجال اشراكة التعاونية إجراء تحليل تفصيلي لمساهمة المنظمات األعضاء في ال

لغابات في مجال اعضاء في الشراكة التعاونية فإن القسم الفرعي ألف يقدم معلومات عن كيف أخذت المنظمات األ
 في عملها بشأن الغابات. الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل  اتاالستراتيجي

                                                                 
York-content/uploads/sites/2/2014/07/New-http://www.un.org/climatechange/summit/wp- يمكعن االطععالع علععى اإلععالن علععى الموقععع: 16

Plan.pdf-Action-and-Statement-Action-%E2%80%93-Forest-on-Declaration 
17 //www.bonnchallenge.org/http: 

http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
http://www.bonnchallenge.org/
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 ة بالغاباتالمتعلقالجدول. التطابق بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات وااللتزامات المتعددة األطراف األخرى 

 اتفاقية التنوع البيولوجي: العنصر
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 لغاباتلاالستراتيجية األمم المتحدة خطة 
 1017-1030: 

 للغاباتاألهداف العالمية 

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 بشأن تغير المناخ:

REDD+ 

 األمم المتحدة:
 أهداف التنمية المستدامة

 (6و 12)
ض إزالة الغابات خف

 هاوتدهور 
 يخفَّض، 1010بحلول عام : 2الهدف 
بما  ،الموائل الطبيعيةجميع فقدان معدل 

على األقل،  إلى النصففي ذلك الغابات، 
وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من 

وتفتت الموائل تدهور الصفر، ويخفض 
 .الطبيعية بقدر كبير

: ة للغاباتالعالميمن األهداف  1الهدف 
ستعادة المفقود من الغطاء الحرجي على ا

النطاق العالمي من خالل اإلدارة المستدامة 
عادتها  للغابات، بما في ذلك حماية الغابات وا 
عادة التحريج،  إلى حالتها األصلية والتحريج وا 
وزيادة الجهود المبذولة لمنع تدهور الغابات 
والمساهمة في الجهود العالمية لمعالجة تغير 

 خ.المنا
في المائة  3زيادة مساحة الغابات بنسبة  1-1

 على النطاق العالمي
عزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع ت 1-3

إزالة الغابات، وترميم الغابات  الغابات، ووقف
المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع 
عادة زرع الغابات على الصعيد  الغابات وا 

 .1010 العالمي، بحلول عام

العنصر )أ(: خفض 
 االنبعاثات من إزالة الغابات

 
العنصر )ب(: خفض 
 االنبعاثات من تدهور الغابات

تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع  :1-12الغاية 
الغابات المتدهورة  وترميمالغابات، ووقف إزالة الغابات، 

عادة  زرع الغاباتوزيادة  على الصعيد  زرع الغاباتوا 
 .1010 بحلول عام ،العالمي

 
اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور : 2-12الغاية 

التنوع البيولوجي، والقيام،  فقدانالموائل الطبيعية، ووقف 
 .، بحماية األنواع المهدَّدة ومنع انقراضها1010بحلول عام 

االدارة المستدامة 
 للغابات

، تدار 1010بحلول عام : 7الهدف 
 األحياء المائيةمناطق الزراعة وتربية 

على نحو مستدام، لضمان حفظ والحراجة 
 .التنوع البيولوجي

تحقيق ية للغابات: من األهداف العالم 3الهدف 
زيادة كبيرة في مساحة الغابات المحمية على 
النطاق العالمي وغيرها من المساحات التي بها 
غابات تدار على نحو مستدام، وكذلك زيادة 
نسبة المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات 

 التي تدار على نحو مستدام

العنصر )د(: اإلدارة 
 المستدامة للغابات

تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع : 1-12الغاية 
الغابات المتدهورة  وترميمالغابات، ووقف إزالة الغابات، 

عادة  زرع الغاباتوزيادة  على الصعيد  زرع الغاباتوا 
 .1010 بحلول عام ،العالمي

تحقيق زيادة كبيرة في مساحة الغابات  3-1
 الحرجية لإلدارةالخاضعة لخطط طويلة األجل 

تحقيق زيادة كبيرة في نسبة المنتجات  3-3
الحرجية المستخرجة من غابات تُدار على نحو 

 مستدام

  

ضمان حفظ وترميم النظم ، 1010بحلول عام : 1-12 غايةالعلى أن )ه( ينص الضمان تحقيق من األهداف العالمية للغابات:  3الهدف  يتم حفظ، 1010بحلول عام : 11الهدف  حفظ الغابات
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 اتفاقية التنوع البيولوجي: العنصر
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 لغاباتلاالستراتيجية األمم المتحدة خطة 
 1017-1030: 

 للغاباتاألهداف العالمية 

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 بشأن تغير المناخ:

REDD+ 

 األمم المتحدة:
 أهداف التنمية المستدامة

 (6و 12)
المناطق من على األقل  في المئة 17

في  10األرضية ومناطق المياه الداخلية و
والبحرية،  الساحليةالمناطق المئة من 
 الخاصةالمناطق ذات األهمية وخصوصا 

وخدمات النظام  للتنوع البيولوجي
نظم مدارة بفاعلية ، من خالل اإليكولوجي

ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة 
دماجها  إيكولوجيًا للمناطق المحمية.... وا 

األوسع  المناظر الطبيعية األرضيةفي 
  نطاقا

)التنويع  13)األنواع( و 11الهدفان 
 الجيني( ذوا صلة أيضا

 

زيادة كبيرة في مساحة الغابات المحمية على 
النطاق العالمي وغيرها من المساحات التي بها 
غابات تدار على نحو مستدام، وكذلك زيادة 
نسبة المنتجات الحرجية المستمدة من الغابات 

 و مستدامالتي تدار على نح

تتسق اإلجراءات مع حفظ 
الغابات الطبيعية والتنوع 

 البيولوجي ...

اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية 
وخدماتها، وال سيما الغابات، وضمان استخدامها على نحو 

 وذلك وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، ... مستدام، 

تحقيق زيادة كبيرة في مساحة الغابات  3-1
التي ُتخصص كمناطق على النطاق العالمي 

محمية أو التي ُتحفظ باتخاذ أي تدابير أخرى 
 المناطق فعالة قائمة على أساس

النظم اإليكولوجية المتصلة وترميم حماية : 6-6 غايةال 
بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة 

، بحلول عام والبحيرات واألنهار ومستودعات المياه الجوفية
1010  

إتمام ، 1010بحلول عام : 12الهدف  استعادة الغابات
على التحمل النظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز 

 مخزونومساهمة التنوع البيولوجي في 
الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما 

على األقل  في المئة 12في ذلك استعادة 
مما  ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من 

يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ 
 والتكيف معه ومكافحة التصحر.

من األهداف العالمية للغابات:  1الهدف 
ستعادة المفقود من الغطاء الحرجي على ا

النطاق العالمي من خالل اإلدارة المستدامة 
عادتها  للغابات، بما في ذلك حماية الغابات وا 

عادة التحريج، إلى حالتها األصلية والتحري ج وا 
وزيادة الجهود المبذولة لمنع تدهور الغابات 
والمساهمة في الجهود العالمية لمعالجة تغير 

 خ.المنا

ربون كالعنصر )ج(: حفظ 
 الغابات

 
تعزيز مخزونات )ه( العنصر 

 كربون الغابات
 

النظم اإليكولوجية البرية  وترميمضمان حفظ : 1-12الغاية 
والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال سيما 

، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك ...الغابات 
 1010 بحلول عام ،وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية

في المائة  3زيادة مساحة الغابات بنسبة  1-1
 على النطاق العالمي

الحفاظ على المخزونات العالمية لكربون  1-1
 الغابات أو تعزيز هذه المخزونات

عزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع ت 1-3
الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات 
المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع 

تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع ، 1010بحلول عام  
الغابات المتدهورة  وترميمأنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، 

عادة  زرع الغاباتوزيادة  على الصعيد  زرع الغاباتوا 
 .العالمي
األراضي والتربة  وترميممكافحة التصحر، : 3-12الغاية 

المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر 
والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من 
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 اتفاقية التنوع البيولوجي: العنصر
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 لغاباتلاالستراتيجية األمم المتحدة خطة 
 1017-1030: 

 للغاباتاألهداف العالمية 

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 بشأن تغير المناخ:

REDD+ 

 األمم المتحدة:
 أهداف التنمية المستدامة

 (6و 12)
عادة زرع الغابات على الصعيد  الغابات وا 

 1010 عام العالمي، بحلول
رفع قدرة جميع أنواع الغابات بدرجة كبيرة  1-4

على مجابهة الكوارث الطبيعية وتداعيات تغير 
المناخ وقدرتها على التكيف معها على النطاق 

 العالمي

 .1030ام بحلول ع ،ظاهرة تدهور األراضي

استعادة ، 1010بحلول عام : 14الهدف  المنافع من الغابات
التي توفر النظم اإليكولوجية وصون 

خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات 
المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل 
العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات 

والمحلية  ةمجتمعات األصليالنساء وال
 والفقراء والضعفاء.

تعزيز : من األهداف العالمية للغابات 1الهدف 
المنافع االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
للغابات، بطرق منها تحسين مصادر رزق 

 السكان المعتمدين على الغابات

)د( ينص على أن 1التوجيه 
خفض االنبعاثات أنشطة 

الناجمة عن إزالة الغابات 
تضع في االعتبار " وتدهورها

مختلف المهام التي تؤديها 
 "الغابات والنظم اإليكولوجية"

كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة : 6-12الغاية 
 تلكإلى  سبل الوصولعن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز 

 ، على النحو المتفق عليه دوليا.الموارد
 

اإليكولوجية والتنوع البيولوجي إدماج قيم النظم : 9-12الغاية 
في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات اإلنمائية، 

 1010واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، بحلول عام 
التقليدية  ارفالمع
 مستوطنةوال

احترام ، 1010بحلول عام : 18الهدف 
المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية 

ة للمجتمعات األ صلية والمحلية ذات الصل
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
المستدام، واحترام استخدامها المألوف 
للموارد البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني 
وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج 
وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع 
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات 

لمحلية، وذلك على جميع األصلية وا
 المستويات ذات الصلة.

 احترامالضمانات )ج(:  ال ينطبق

 الشعوب وحقوق معارف

 تمعاتلمجا وأفراد األصلية

 ]...[ المحلية
 التامة المشاركةالضمانات )د( 

 الجهات جانب من والفعالة

 وال المصلحة، صاحبة المعنية

 األصلية الشعوب سيما

، إطار المحلية تمعاتلمجوا
 [+REDD]اإلجراءات بشأن 

تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى   ج-12الغاية 
مكافحة الصيد غير المشروع لبنواع المحمية واالتجار بها، 

بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على وذلك 
السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق 

 .المستدامة
وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في دعم ب: -6الغاية 

 .تحسين إدارة المياه والصرف الصحي
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 اتفاقية التنوع البيولوجي: العنصر
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 لغاباتلاالستراتيجية األمم المتحدة خطة 
 1017-1030: 

 للغاباتاألهداف العالمية 

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 بشأن تغير المناخ:

REDD+ 

 األمم المتحدة:
 أهداف التنمية المستدامة

 (6و 12)
االلتزامات المتعلقة 

 بالدعم والتمكين
 19، و17، و16، و4إلى  1األهداف 

 10 و
حشد من األهداف العالمية للغابات:  4الهدف 

موارد مالية أكبر حجما بدرجة كبيرة وموارد 
ضافية من جميع  المصادر من مالية جديدة وا 

أجل تنفيذ اإلدارة المستدامة للغابات، وتعزيز 
 التعاون والشراكات في المجاالت العلمية والتقنية

حشد الموارد المالية من جميع المصادر أ: -12الغاية  
بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم  ةكبير  زيادةوزيادتها 

 اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا مستداماً 
حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى ب: -12الغاية 

جميع المستويات بغرض تمويل اإلدارة المستدامة للغابات 
وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك 

عادة   زرع الغاباتاإلدارة، بما في ذلك حفظ الغابات وا 
 
 
 



CBD/SBI/2/10/Add.2 
Page 12 

 

النظر في األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي في عمل المنظمات  -ألف 
 الغاباتفي مجال األعضاء في الشراكة التعاونية 

 4المسح )انظر الفقرة لغابات التي أجابت على في مجال اأشارت جميع المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية  -31
واألهداف الوطنية التي  الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل  اتالتي تأخذ في الحسبان االستراتيجي جراءاتأعاله( إلى اإل

والحظ عدد غير قليل أن ذلك كان  .تحتويها هذه كجزء من االستعراضات للسياسات الوطنية ذات الصلة والقوانين والنظم
المتخذة قبل تمويل أو تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالغابات. والبعض، مثل االتحاد الدولي لحفظ  ءاتجراجزءا من اإل

وخطط  ات، و/أو تنفيذ االستراتيجيدعم إعدادالطبيعة  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أشار أيضا إلى اشتراكه المباشر في 
 18في بلدان معينة. الوطنية للتنوع البيولوجيالعمل 

وبين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي أبلغ عنها، أشار عدة أعضاء إلى أهمية القدرة على الرجوع بسهولة إلى  -31
أهداف االستعادة المقررة وفقا لعمليات مختلقة إلنشاء توافق أفضل بين العمليات. ولوحظ أيضا أن هذا يعد مهما في اإلسهام 

يط والتنفيذ والتقدم. وقد أجرت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي استعراضا لبهداف في استعراضات التخط أوجه التئزرتحديد في 
 ةم اإليكولوجيعادة النظمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وذلك كجزء من مبادرة است 12و 2 هدفينال في إطارالوطنية 
لبلدان األعضاء في االتحاد الدولي لحفظ ل الموجزات القطريةنتائج هذا التحليل في  لدمجويجري العمل اآلن  19للغابات.

 InfoFLR.20الشبكي  هالواردة في موقع (FLR) الطبيعة بشأن استعادة المناظر الطبيعية للغابات

التي قد تكون موجودة مع  تئزرإلى أنه أيضا يشجع البلدان على تقييم أوجه الار برنامج األمم المتحدة للبيئة أشو  -33
، نظرا لبنشطة التي تعزز تطور االستراتيجيات الوطنية لتنفيذ الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل  اتتنفيذ االستراتيجي

REDD+  من خالل برنامجREDD+  الوثيقة التابع لبمم المتحدة. وتقدمUNEP/CBD/COP/12/INF/15  أمثلة لهذا
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وأهميه لتحقيقالعمل 

، فقد الحظ برنامج األمم +REDDالتنوع البيولوجي في تخطيط وفيما يتعلق بالحواجز األخرى أمام إدخال أهداف  -34
التي عفى عليها الزمن أو النهائية تقريبا ولم  الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل  اتالمتحدة للبيئة التحديات باالستراتيجي

الوطنية للتنوع وخطط العمل  اتواالستراتيجي +REDD بشأن ال بين األفرقة العاملةيتم ولكنها لم تتحقق بعد، وفقدان االتص
 .البيولوجي

 خفض إزالة الغابات وتدهور الغابات -باء 

من  1-1الهدف ض إزالة الغابات وتدهور الغابات، فإن تحت عنصري خف 8ي الصفحة فدول جكما الحظنا في ال -32
يدعو إلى زيادة مساحة الغابات بنسبة  1030-1017االستراتيجية للغابات األمم المتحدة خطة في غابات لعالمية للف ااهداأل
 عام إلى وقف إزالة الغابات بحلول من األهداف االعالمية للغابات 3-1الهدف في المائة على مستوى العالم بينما يدعو  3

. وهناك اختالفات مع ذلك في صياغة هذه من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2. ويرتبط هذان الهدفان بالهدف 1010
معدل إزالة الغابات،  إلى خفضمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2يدعو الهدف  ،األهداف والغايات. فعلى سبيل المثال

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يركز على  2. كما أن الهدف بدال من وقفه، 1010بحلول عام  على األقل إلى النصف
أهداف  إلى تحقيقتحقيق هذا الهدف من منافع ال ربط، بما ينواعلموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات كموائل لبجميع ا

ال تميز  ،فهي على العكس من ذلك ،. أما الخطة االستراتيجية للغابات11و 11أيشي األخرى للتنوع البيولوجي، مثل الهدفين 
 21بين أنواع الغابات المختلفة.

                                                                 
 .CBD/SBI/2/INF/28االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عددا من المراجع التي يمكن االطالع عليها في الوثيقة قدم  18
19 UNEP/CBD/COP/13/INF/12. 
20 https://infoflr.org/countries. 
معن أهعداف أيشعي للتنعوع البيولعوجي هعو الغابعات األوليعة، التعي باإلضعافة إلعى  5الفرعي عن الغابعات الطبيعيعة ذات األهميعة الخاصعة للهعدف ان القسم  21

اب البشعري الكبيعر ووجععود األشعجار التعي نمعت منععذ وقعت طويعل. والغابعات األوليععة لهعا أهميعة خاصععة أنهعا تععاود النمعو طبيعيععا، فهعي مميعزة بغيعاب االضععطر 
 لحفظ التنوع البيولوجي ألنها توفر موئال ال يمكن استبداله لبعض األنواع.

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/information/cop-13-inf-12-A.pdf
https://infoflr.org/countries
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والخطة االستراتيجية للتنوع  1010-1017للغابات االستراتيجية ألمم المتحدة اخطة ف آخر مهم بين وهناك اختال -36
من  2عن حقيقة أن الهدف  وينبعوتدهور الغابات  الغاباتهذا العنصر الخاص بخفض إزالة تحت  1010-1011البيولوجي 

من األهداف  1هدف الاإلجمالي وتدهور الغابات، بينما  الغاباتأهداف أيشي للتنوع البيولوجي هو هدف لخفض إزالة 
، مثل الزيادة بنسبة الحرجيغطاء ال. وهكذا، فإن تغيرا إيجابيا في الحرجيغطاء الهو هدف لزيادة صافية في العالمية للغايات 

من أهداف  2قيق الهدف لغابات قد ال تسهم بالضرورة في تحمن األهداف العالمية ل -1-1الهدف في المائة التي يتطلبها  3
أيشي للتنوع البيولوجي. ويمكن استبدال غطاء الغابات الطبيعية بغابات مزروعة أو غابات جرى استعادتها أخيرا، وهي ال 

ولكنها بدال من ذلك تركز على  ةم اإليكولوجيمنافع النظأو نفس النطاق، ونوعية أو كمية  نواعتقدم نفس جودة الموئل لب
 األخشاب وحجز الكربون أو حتى مراقبة تئكل التربة(. وفيرعدة وظائف )مثل ت وظيفة واحدة أو

وحتى عند فقدان الغابات الطبيعية واستبدالها بغابات طبيعية نامية في نفس المنطقة، فهناك  وعالوة على ذلك، -37
 آثارلى "دين االنتعاش" ويترك حاجة إلى أوقات تعود فيها النظم اإليكولوجية إلى تكوينها وهيكلها الكامل، وهو ما يؤدي إ

من األهداف العالمية للغابات وحده لن يؤدي  1-1ولذلك، فإن النجاح في الوفاء بالهدف  22كبيرة على التنوع البيولوجي.
من  3-1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، إذا لم يتحقق تقدم كبير أيضا في الهدف  2بالضرورة إلى تحقيق الهدف 

 .غاباتة للغابات الذي يدعو ضمن جملة أمور أخرى، إلى وقف إزالة الاألهداف العالمي

 التقارير الوطنية الطوعية إلى منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات - 1

دورة وشكل ، نظر منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في 1018في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة في مايو/أيار  -38
ويحتوي شكل اإلبالغ المقترح  23.الطوعية المقدَّمة إلى المنتدى، مع مراعاة العمل المتعلق بمؤشرات الغاباتالتقارير الوطنية 

المسائل التشريعية، والسياساتية،  نعلى أسئلة بشأ من األهداف العالمية للغابات 3إلى  1األهداف لبقسام ذات الصلة ب
 .األهداف العالمية للغاباتمن  3-1و 1-1إبالغا منفصال بموجب الهدفين والمؤسسية، والمالية والتقنية. غير أنه لم يحدد 

 3إلى  1تنفيذ األهداف  سيجري، إلى حد كبير، تكميل تقييم التقدم المحرز فيأشار شكل اإلبالغ كذلك إلى أنه و  -39
لموارد لعالمي لحالة اتقييم االببيانات كمية مستمدة من مختلف المصادر وقواعد البيانات العالمية واإلقليمية، بما في ذلك 

الحرجية، والمنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات، والعمليات المعنية بوضع المعايير والمؤشرات، 
 .1030عام لالتنمية المستدامة خطة التي تقودها عملية الو 

لي للغابات الطبيعية واألولية، ودعم مؤشرات للفقدان الكلويسلط ذلك الضوء على أهمية إدراج مقدمي البيانات  -40
اإلجراءات المستمرة والتعاون المستمر بين المنظمات االعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات من أجل خفض إزالة 

 والطبيعية واألولية. ،الغابات، وتفتت الغابات الطبيعية وتدهورها والتمييز األكثر صراحة بين الغابات المزروعة

، طلب المسح الذي أجري لغرض الوثيقة الحالية من المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال ولذلك -41
الغابات اإلشارة إلى كيفية حساب األعضاء للغابات الطبيعية والتمييز بين األهداف الصافية والكلية للغابات في قراراتها، 

يما يتعلق بخفض إزالة الغابات وتدهورها، بما في ذلك عملها بشأن ومنتجات المعارف، والمساعدة التقنية و/أو التمويل، ف
)خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، ودور الحفاظ على الغابات  +REDD برنامج

داراتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية(. ويرد المزيد من   الوثيقة التفاصيل فيوا 
CBD/SBI/2/INF/28. 

 المبادرات المشتركة ذات الصلة بواسطة المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات - 1

، في روما، عقدت الشراكة التعاونية في مجال الغابات ومنظماتها األعضاء مؤتمرا دوليا 1018في فبراير/شباط  -41
". وجمع المؤتمر مجموعة من الطموح إلى العمل -القطاعات لوقف إزالة الغابات وزيادة مساحة الغابات لعمل عبر ا"بعنوان 

                                                                 
22 Moreno-Mateos D, Barbier EB, Jones PC, Jones HP, Aronson J, Lopez-Lopez JA, McKrackin ML, Meli P, Montoya D, and 

Rey Benayas JM. 2017. Anthropogenic ecosystem degradation and the recovery debt. Nature Communications 8: 14163. 
بالغابععات ، بمععا يشعمل صعك األمعم المتحعدة المتعلعق 1030-1017رصعد التقعدم المحعرز فعي تنفيععذ خطعة األمعم المتحعدة االسعتراتيجية للغابعات للفتعرة انظرر   23

 ".والمساهمات الوطنية الطوعية، وتقييم ذلك التقدم واإلبالغ عنه
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واسعة من أصحاب المصلحة يمثلون المؤسسات الحكومية من الغابات، والزراعة، والثروة الحيوانية والبيئة، فضال عن القطاع 
ابطات الشعوب األصلية، والباحثين، من أجل مناقشة التحديات الخاص، ومنظمات المنتجين الصغار، والمجتمع المدني، ور 

، والمشاركة في استكشاف وسائل لإلسراع في إحراز التقدم صوب تحقيق أهداف إيقاف وعكس اتجاه إزالة الغاباتمام أ
ابات. وسلط من األهداف العالمية للغ 1-1من أهداف التنمية المستدامة والهدف  1-12وغايات الغابات، والسيما الهدف 

التنفيذية السابقة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  ةاألمينسي من السيدة كريستينا فيجيريس، البيان االفتتاحي الرئي
جدول أعمال التخفيف من حدة تغير المناخ وجدول أعمال حفظ  القيمة الفردية للغابات األولية فيالمناخ، سلط الضوء على 

 24جي.التنوع البيولو 

وخالل األيام الثالثة للمناقشة، سلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى معالجة الدوافع وراء إزالة الغابات وتدهورها  -43
مع تقديم بدائل مستدامة للمجتمعات المحلية من أجل الوقود، واأللياف، والمياه العذبة، واألغذية. وشددت المناقشات على 

الغابات والزراعة مع االهتمام بكيفية تسوية هذا التنافس عن طريق إدخال نظم اإلنتاج  التنافس في استخدام األراضي بين
الزراعي المتنوعة التي تدمج األشجار، والمحاصيل والثروة الحيوانية في نهج المناظر الطبيعية. واشتملت األمثلة المقدمة على 

ات المثمرة بين المحاصيل أو حولها أو في النظم الحرجية النظم الزراعية الحرجية التي يتم فيها زراعة األشجار والجنيب
الرعوية، مع الجمع بين الزراعة والحراجة ورعي الحيوانات المدجنة بطريقة مفيدة على نحو متبادل. وسلط آخرون الضوء 

ريق االعتراف على الحاجة إلى التركيز على استقرار سبل العيش ودور الغابات كمقدمين لخدمات النظم اإليكولوجية عن ط
 بالقيم "الخفية" للغابات، مثل التلقيح، وعن طريق تعزيز النظم البسيطة والمباشرة للمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية.

وشددت الوثيقة النهائية للمؤتمر على الدور الحيوي لمسؤولية الشركات في األعمال التجارية الزراعية في وقف إزالة  -44
صكوك التجارة الدولية التي تفضل السلع األساسية غير المنطوية ير المختلفة للدعم، بما في ذلك تدابالغابات. ولوحظت ال

تمر أن زيادة ؤ على إزالة الغابات وتوفير حصول أفضل على الخدمات، والتمويل واألسواق للمنتجين الصغار. والحظ الم
يتطلب حوافز إيجابية، وحوكمة محسنة، وشراكات بين  التمويل واالستثمار في االستخدام المستدام لبراضي والغابات

ام والخاص وأدوات تمويل إبتكارية. وينبغي أيضا استكشاف مدى تركيز التمويل واالستثمارات على التدابير عالقطاعين ال
دراجه في أعمال المتابعة بشأن التمويل األخضر من جانب الشراكة التعاونية في  مجال الغابات. اإلبتكارية لحفظ الغابات وا 

ستتاح لمنتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع من خالله ت نتائج المؤتمر إلى منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، و أحيلوقد 
من أهداف التنمية  12، الذي سيستعرض التقدم المحرز صوب تحقيق الهدف 1018عام لالمستوى المعني بالتنمية المستدامة 

 .1018ي يوليه/تموز المستدامة، وذلك ف

ساسية تتعلق وتتعلق مبادرة مشتركة أخرى للشراكة التعاونية بالعنصر قيد المناقشة إلعداد مجموعة مؤشرات عالمية أ -42
، الحظ منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات العمل الجاري 1017الثانية عشرة، المنعقدة في مايو/أيار  بالغابات. وفي دورته

اكة التعاونية في مجال الغابات إلعداد مجموعة عالمية من مؤشرات الغابات الستخدامها، ضمن جملة أمور، الذي تقوده الشر 
وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغابات. ودعيت الشراكة التعاونية رز في األهداف العالمية للغابات في تقييم التقدم المح

للمنتدى.  ةألساسية المعنية بمؤشرات تتعلق بالغابات في الدورة الثالثة عشر إلى تقديم مقترحها إلى المجموعة العالمية ا
مؤشرا، ويدمج الكثير من المؤشرات المستندة إلى البيانات التي تم توليدها بواسطة التقييم  11واالقتراح الناشئ يحتوي على 
تبسيط اإلبالغ عن الغابات. غير أن الكثير  منظمة األغذية والزراعة، مع غرض الصادر عنالعالمي لحالة الموارد الحرجية 

في  2من المؤشرات المقترحة يتطلب المزيد من العمل لضمان وجود بيانات كافية ومنهجيات مناسبة لإلبالغ عنها. والمؤشر 
من  2ف "التغير في مساحة الغابات األولية" يرتبط صراحة بقياس التقدم المحرز في إطار الهدالمجموعة العالمية األساسية 

 الصادر عنالتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لهذا المؤشر ستكون ع البيولوجي. والبيانات المقدمة أهداف أيشي للتنو 
إلى أن زيادة أيضا  1010-1017. وتشير حاشية لخطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات للفترة منظمة األغذية والزراعة

                                                                 
، مبععادرة مععن الطمععوح إلعى العمععل -لعمععل عبععر القطاععات لوقععف إزالععة الغابعات وزيععادة مسععاحة الغابعات ا(. 1008التقريعر المععوجز للرئيسععين المشعاركين ) 24

 الموقع التالي: علىع عليه مشتركة للشراكة التعاونية في مجال الغابات، يمكن االطال

 080cab460fd2563e8b388f642b811133.pdf-http://www.cpfweb.org/47129 

http://www.cpfweb.org/47129-080cab460fd2563e8b388f642b811133.pdf
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من األهداف العالمية للغابات سيتم قياسها على أساس التقييم العالمي لحالة الموارد  1-1ف في المائة في الهد 3بنسبة 
 الحرجية الصادر عن منظمة األغذية والزراعة.

نحو التقييم العالمي : لموارد الحرجيةلعالمي لحالة اتقييم اوعقدت مناقشات في مجموعة مشاورات الخبراء المعنية بال -46
ن "الغابات األولية" في إطار ع، وخلصت إلى أن اإلبالغ الوطني 1017فنلندا، في يونيه/حزيران ، في جونسو، 1010لعام 

التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية لم يكن متسقا من حيث المنهجيات المستخدمة، مما أدى إلى صعوبات في تجميع 
ود المبذولة لتحقيق األهداف العالمية للغابات والجهود بين الجه التطابقاألرقام. ونظرا ألهمية هذه البيانات لقياس درجة 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، تتعاون أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مع مجموعة التقييم  2المبذولة لتحقيق الهدف 
للتقييم العالمي الذين  العالمي لحالة الموارد الحرجية في منظمة األغذية والزراعة والوكاالت األخرى والمراسلين الوطنيين

، من أجل دعم أنشطة تنمية القدرات في البلدان، مع التعاون أيضا في المزيد من 1010حضروا مجموعة مشاورات الخبراء 
 المعايير التشغيلية لتعريف الغابات األولية من أجل تحسين البيانات العالمية بشأن هذا المؤشر الرئيسي.

 استصالح الغابات -جيم 

استعادة المفقود من الغطاء الحرجي على " –من األهداف العالمية للغابات  1استصالح الغابات مذكور في الهدف  -47
عادتها إلى حالتها األصلية والتحريج  النطاق العالمي من خالل اإلدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك حماية الغابات وا 

عادة التحريج تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم  تعزيز" – 3-1والهدف  -]...["  وا 
عادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام  ". 1010الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وا 

 –" ة لكربون الغابات أو تعزيز هذه المخزوناتالحفاظ على المخزونات العالمي" –من األهداف العالمية للغابات  1-1والهدف 
 هو أيضا ذو أهمية ألن استصالح الغابات قد يكون أحد وسائل تعزيز مخزونات الكربون.

-1011واستعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك الغابات، هو هدف مركزي للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -48
الكربون، من خالل  مخزونمساهمة التنوع البيولوجي في من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى  12. ويدعو الهدف 1010

]...[. وقد تحققت مرحلة  المتدهورةالنظم اإليكولوجية من على األقل  ةئافي الم 12الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 
، لخطة العمل 13/2رئيسية مهمة في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مع اعتماد المقرر 

إلجراءات فورية نحو التشريعات و قصيرة األجل الستعادة النظم اإليكولوجية، كإطار مرن ويمكن تكييفه للظروف الوطنية 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 12و 14و 11و 2تحقيق األهداف 

علقة بالغابات بطريقة تويعرض القسم أدناه خيارات لمزيد من اإلجراءات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الم -49
تدعمها المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في متداعمة مع االلتزامات األخرى الستعادة الغابات واإلجراءات التي 

مجال الغابات. ويبحث أيضا الدعم من المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية لخطة العمل قصيرة األجل الستعادة النظم 
نية بشأن اإليكولوجية، ويقدم معلومات تتعلق بالمبادرات المشتركة األخرى بين المنظمات األعضاء في الشراكة التعاو 

 االستعادة.

خيارات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عمل الشراكة  - 1
 التعاونية في مجال الغابات من خالل استصالح الغابات

من أهداف  12من االختالفات الرئيسية في النطاق بين أحكام األهداف العالمية للغابات بشأن االستعادة والهدف  -20
ي أن األخير يتعلق باستعادة جميع أنواع النظم اإليكولوجية، بينما األهداف العالمية للغابات تتعلق أيشي للتنوع البيولوجي ه

المكاسب في الغطاء الحرجي إلى فقدان النظم فيها فقط بالغابات. وينبغي لذلك إعطاء االهتمام للحاالت التي تؤدي 
نظر إليها على نحو خاطئ بأنها متدهورة. وتم إثارة هذه اإليكولوجية الطبيعية األخرى، بما في ذلك في الحاالت التي ي

+REDDفي سياق  المسألة
 26.(FLR)في سياق إعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية  وكذلك 25

                                                                 
25 Miles, L. & Kapos, V. (2008). Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation: global land-use 

implications. Science, 320, 1454–1455. 
26 Veldman J. W. et al. (2015) Tyranny of trees in grassy biomes, Science, Vol. 347, Issue 6221 
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ه، اعتمد مفهوم إعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية على مجموعة من "المبادئ بدايتومنذ  -21
اشتركت أمانة و  27.(GPFLR) الشراكة العالمية إلعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصليةالتوجيهية" المعّرفة من 

التوجيهية للشراكة العالمية إلعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى  في استعراض للمبادئ التي بدأتها اللجنةمؤخرا االتفاقية 
أدى االستعراض إلى تعديالت في نص المبدأ: . و 1017هيئتها األصلية بعد اجتماعها في بون في ديسمبر/كانون األول 

من أهداف أيشي  2نص هذا المبدأ مع الهدف في التغييرات  فقتوا"تجنب المزيد من خفض الغطاء الحرجي الطبيعي". وت
ويعتبر هذا اإلدراج مهما  28الطبيعية.ق عن طريق إدراج عدم تحويل جميع النظم اإليكولوجية أوثللتنوع البيولوجي على نحو 

بأنه يسمح أو ييسر  ئبأن مفهوم إعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية يمكن تفسيره على نحو خاط قلقنظرا لل
 29عينة من أراضي الحشائش الطبيعية.مساحات متحويل 

في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  +REDDلبرنامج  النتائجلى إة مستندال للمدفوعاتومن أجل التأهل  -21
بين شروط أخرى  30في الحسبان،الضمانات أخذ تغير المناخ، يتوقع من البلدان النامية أن تقدم موجزا للمعلومات عن كيفية 

رجح أن تنظر السلطات الوطنية ودون الوطنية، أو أي منظمات من الم. ولذلك، +REDDمقدمة من إطار وارسو لبرنامج 
كوسيلة لالستفادة من منافع التخفيف من حدة المناخ وبذلك  +REDD، أن تنظر في تمويل FLRأخرى تقوم بتنفيذ مفهوم 

استعادة  عند وضع برامج+REDD شروط األهلية للمدفوعات المستندة إلى النتائج لعيمكن أن ترغب في األخذ في الحسبان 
 .المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية

أشار االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهو عضو في كل من الشراكة التعاونية في مجال الغابات ، ى ذلكوبناء عل -23
، في رده على المسح إلى أن ضمانات (GPFLR) يعية للغابات إلى هيئتها األصليةالشراكة العالمية إلعادة المناظر الطبو 

REDD+  كانت في صميم أنشطته المتعلقة بالغابات، وأنFLR  يمكن فهمه على أنه جسر للتفعيل المتكامل لالستراتيجيات
المشتركة. ويمكن أن يشمل ذلك إجراء التقييمات  المنافعم أن تعظالوطنية للتخفيف والتكيف القائمة على األراضي التي يمكن 

إلمكانية إعادة تأهيل النظم اإليكولوجية للغابات على مستوى المناظر الطبيعية التي ترى أن طائفة من المتغيرات ذات الصلة 
جل حفظ التنوع بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك تحديد مجاالت الفرص الستعادة المناظر الطبيعية للغابات الطبيعية من أ

 البيولوجي واستخدامه المستدام، مثال داخل المناطق المحمية للمناطق ذات التنوع البيولوجي الرئيسي.

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات الفرص الستعادة  -24
بعنوان: المبادئ التوجيهية لتقييمات الفرص الستعادة الغابات  CBD/SBI/2/INF/19الغابات والمناظر الطبيعية في الوثيقة 

والمناظر الطبيعية. وقد أعد هذه المبادئ التوجيهية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلرشاد تطبيق منهجية تقييم الفرص 
ن. وعلى الرغم من إعدادها في لالستعادة التي أعدها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي كانت تطبق في العديد من البلدا

تقييم الفرص  –إلى هيئتها األصلية، تتعلق هذه المبادئ التوجيهية بالخطوة ألف  إعادة المناظر الطبيعية للغاباتسياق 
استعادة النظم اإليكولوجية. وهناك المزيد من التفاصيل المالحظة في القسم بشأن لالستعادة في خطة العمل قصيرة األجل 

 القادم.

ة، وهي جمعية بيعية للغابات إلى هيئتها األصليالشراكة العالمية إلعادة المناظر الطهناك عضو آخر في و  -22
الرجوع إليها في الوثيقة اقترحت مجموعة من المعايير الدولية لالستعادة اإليكولوجية، والتي يمكن التي  ،االستعادة اإليكولوجية

                                                                 
27 restoration-landscape-and-forest-http://www.forestlandscaperestoration.org/what 
 4لية. والمبعدأ ما زال النص المحدث للمبادئ قيد البحث بواسطة اللجنعة التوجيهيعة للشعراكة العالميعة إلععادة المنعاظر الطبيعيعة للغابعات إلعى هيئتهعا األصع 28

طبيعيععة للغابععات إلععى وقعف إعععادة المنععاظر التو  –حفععظ وتعزيععز العنظم اإليكولوجيععة الطبيعيععة داخععل المنععاظر الطبيعيععة  -4يقعرأ اآلن علععى النحععو التععالي: "
عععزز اسعتعادة وحفععظ الغابععات والععنظم اإليكولوجيععة الطبيعيععة تإزالععة الغابععات وتععدهور الغابعات الطبيعيععة والععنظم اإليكولوجيععة األخععرى، و مععن هيئتهعا األصععلية 

 استخدامها المستدام.األخرى، و 
29 See Veldman et al. (2015) at note Error! Bookmark not defined. above and Veldman J. W. et al. (2015). Toward an old-

growth concept for grasslands, savannas, and woodlands, Frontiers in Ecology and the Environment, Vol. 13, Issue 3 Pages 
154–162. 

إرشععععادات بشعععأن نظععععم إتاحعععة معلومععععات ععععن كيفيععععة معالجععععة الضعععمانات واحترامهععععا وبععععشأن طرائعععععق تحديعععد المسععععتويات المرجعيععععة ، CP.17/12المقعععرر  30
 12، المؤرخعععععة FCCC/CP/2011/9/Add.2، الوثيقعععععة CP.16/1 قععععررملالنبعاثععععات معععععن الغابعععععات والمسععععتويات المرجعيعععععة للغابعععععات المشععععار إليهععععععا فعععععي ال

 .1011مارس/آذار 

http://www.forestlandscaperestoration.org/what-forest-and-landscape-restoration
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CBD/SBI/2/INF/30 وتقدم المعايير الدولية إطارا إلرشاد إعداد  ستعادة اإليكولوجية".المارسة اة لمبعنوان "المعايير الدولي
وتنفيذ مشروعات االستعادة اإليكولوجية، في الغابات وغيرها من النظم اإليكولوجية، وهي تتعلق بتنفيذ خطة العمل قصيرة 

اإلرشادات لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في استعادة النظم اإليكولوجية، والسيما فيما يتعلق بقسمها بشأن بشأن األجل 
 استعادة النظم اإليكولوجية.

الدعم المقدم من أعضاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات إلى تنفيذ خطة  - 1
 استعادة النظم اإليكولوجيةبشأن العمل قصيرة األجل 

المساهمة التي يمكن أن تقدمها  رسمالنتائج كجزء من المسح الذي  CBD/SBI/2/INF/28تعرض الوثيقة  -26
بشأن المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات إلى تنفيذ مختلف الخطوات في خطة العمل قصيرة األجل 

استعادة النظم اإليكولوجية، من حيث منتجات المعارف، والمساعدة التقنية في الموقع الطبيعي أو التمويل. والغرض من ذلك 
تحديد توافر الدعم من أي عضو في الشراكة التكاونية، ونوع الدعم، استنادا إلى كل خطوة من خطة العمل  فيدة المساع

بشأن فعلى سبيل المثال، يتعلق بالقسم األول من خطة العمل قصيرة األجل  31استعادة النظم اإليكولوجية.بشأن قصيرة األجل 
من لعالمي للزراعة الحراجية بالتعاون مع جامعة كوبنهاغن وشركاء وطنيين، استعادة النظم اإليكولوجية، ما أعده المركز ا

 32لزراعة الحرجية، واالستعادة، والتخطيط لزراعة األشجار وحفظ التنوع البيولوجي.في مجال اأدوات تفاعلية لدعم القرار 

بكرة التي تجد سياسات وبرامج ن نتائج المسح في أنها تتناسب مع المراحل المعة نثقوتتمثل الخالصة الرئيسية الم -27
وطنية كثيرة بشأن االستعادة أن الدعم المقدم من أعضاء الشراكة العالمية في مجال الغابات أقوى في الخطوات المبكرة من 

استعادة النظم اإليكولوجية، مثل تلك المرتبطة بع"تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية" بشأن خطة عمل قصيرة األجل 
الجهات الفاعلة لالستعادة من التخطيط،  مع انتقال". و البيئة المؤسسية التمكينية الستعادة النظم اإليكولوجية تحسينو"

يمكن أن يبحث أعضاء الشراكة التعاونية الوسائل لمصاحبة هذه ، واستعراضات الحوكمة، وحشد الموارد إلى التنفيذ، والرصد
اإلجراءات بالتركيز على المساعدة التقنية، ومنتجات المعارف، والتمويل للجهود الرامية إلى التنفيذ والرصد، مع توجيه من 

قل من نصف المجيبين التسع استعادة النظم اإليكولوجية. ويمكن أن يكون ذلك مفيدا إذ أن أبشأن خطة العمل قصيرة األجل 
استعادة النظم اإليكولوجية بشأن االستفادة من خطة العمل قصيرة األجل إلى في عملهم/منتجاتهم بشأن االستعادة أشاروا 

و/أو الرجوع إليها. ويمكن أن يعكس ذلك ببساطة كيف تم اعتماد خطة العمل قصيرة األجل الستعادة النظم اإليكولوجية 
 ة إلى األطر األخرى لتخطيط إجراءات االستعادة.بالمقارن مؤخرا

وسيقتضى األمر المزيد من الجهود الرامية إلى إعالم ومساعدة وتمويل الخطوات في إطار خطة العمل هذه وبدعم  -28
 ات، وبدعم من مبادرة استعادة النظام اإليكولوجي للغابات، الذي تموله خدم1010من المنظمات ذات الصلة. وحتى عام 

ات في كوريا، تعد أمانة االتفاقية المزيد من مواد التوعية واالتصال والدعم المباشر لتنفيذ الخطوات في خطة العمل هذه، الغاب
فضال عن نشر وثائق إرشادات مصاحبة تستند إلى الموارد المتاحة من شركاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات التي 

 حددت كجزء من هذه العملية.

 المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات من جانبرات المشتركة ذات الصلة المباد - 3

إعادة المناظر الطبيعية للغابات على ، وافقت الشراكة التعاونية في مجال الغابات على العمل 1017في مايو/أيار  -29
هذه المبادرة هو تعزيز االستجابة الجماعية  . والغرض من1017عام لخطة عملها في كمبادرة مشتركة  ةإلى هيئتها األصلي

إعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى للشراكة التعاونية إلى القضايا العالمية الحالية والمتطورة المتعلقة بالغابات من خالل 
البيولوجي  ، وتغير المناخ، والتصحر، والتنوع+REDD. ومن المتوقع أن تعالج الجهود المنسقة سياسات ةهيئتها األصلي

إلعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها وأهداف التنمية المستدامة، فضال عن تيسير حشد التمويل اإلضافي والالزم 

                                                                 
تحسععين البيئععة المؤسسعية التمكينيععة السععتعادة الععنظم اإليكولوجيععة؛ )ب( تقيععيم فععرص اسعتعادة الععنظم اإليكولوجيععة؛  : الخطععوات الرئيسععية: )أ(12/2المقعرر  31

بداء التعقيبات ونشر النتائج.تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها؛ الرصد والتقييم و )ج( و   ا 

 انظر:. (Google Play Store) باإلضافة إلى الخرائط القائمة على االنترنت، تتوافر تطبيقات الهواتف الذكية من محل ألعاب غوغل 32
 Kindt et al. 2017, Africa Tree Finder, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icraf.gsl.africatreefinder. 
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. وتستجيب هذه المبادرة أيضا إلى الدعوة الموجهة إلى المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات ةاألصلي
 بشأن التنوع البيولوجي للغابات. 13/7رره من مؤتمر األطراف في مق

الشراكة العالمية إلعادة ق مع أوثإلى فرص للمشاركة على نحو أيضا ويمكن أن تؤدي هذه المبادرة المشتركة  -60
بطريقة منسقة من أجل تعزيز الدعم الوطني والدولي والمشاركة  ،(GPFLR) المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصلية

 استعادة النظم اإليكولوجية.بشأن عناصر خطة العمل قصيرة األجل  في

، عملت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مع منظمة األغذية والزراعة في العديد من حلقات عمل بناء 1012ومنذ عام  -61
النظم اإليكولوجية القدرات في مجال استعادة النظم اإليكولوجية، وذلك في عدد من المناطق، بدعم من مبادرة استعادة 

للغابات في العديد من البلدان  ةم اإليكولوجيم المباشر إلجراءات استعادة النظللغابات. ويمتد هذا التعاون إلى مشروعات الدع
، على النحو الوارد وصفه في الوثيقة بعنوان: "مبادرة استعادة النظم اإليكولوجية 1018ومن المتوقع أن يستمر في عام 

 .(CBD/SBI/2/INF/18)" 1010-1018والتوقعات للفترة  1017-1012لتنفيذ لتعراض اس –للغابات 

 نقاط لمزيد من البحث -ثالثا 

الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي، تتمثل إحدى الوظائف  1012/33على النحو المحدد في القرار  -61
تعاون والتنسيق بين منظماتها األعضاء في السياسات تعزيز االتساق والفي األساسية للشراكة التعاونية في مجال الغابات 

والبرامج على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل البرمجة المشتركة وتقديم مقترحات منسقة إلى هيئاتها اإلدارية، كل 
. وتواصل المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية أداء دورها الرئيسي، بما في ذلك من خالل دمج األهداف حسب واليته

العالمية للغابات والغايات ذات الصلة في خططها وبرامجها المتعلقة بالغابات، حسب االقتضاء، وبما يتفق مع والية كل 
لعمل عبر ا"إلجراءات أيضا في الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي بعنوان منها. وقد تم التركيز على أهمية مثل هذا النوع من ا
 .1018"، المنعقد في روما في فبراير/شباط من الطموح إلى العمل -القطاعات لوقف إزالة الغابات وزيادة مساحة الغابات 

مبادرات مشتركة كثيرة، وبدء  1010-1017ومع اعتماد خطة عمل الشراكة التعاونية في مجال الغابات للفترة  -63
فضال عن المبادرات الفردية التي تنفذها المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية، هناك فرصة لمدخالت موجهة من أمانة 
اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تحسين حساب قيمة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية المتعلقة بالغابات في دعم تنفيذ األهداف 

لمية للغابات، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس وااللتزامات المتعددة األطراف األخرى واألهداف المتعلقة بالغابات، العا
من أعضاء الشراكة التعاونية الذي سيؤدي إلى استعراض التقدم المحرز في الخطة االستراتيجية  وحشد المزيد من الدعم

. ومن شأن التحضيرات إلطار 1010ضيرات إلطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد والتح 1010-1011للتنوع البيولوجي 
بحث أيضا الوسائل التي يمكن أن تدعم من خاللها الشراكة التعاونية في تأن  1010التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 

تمر لإلجراءات المتعلقة بالغابات وباستخدام عضوا، تدعم التنفيذ المس 14مجال الغابات وأعضاؤها اآلخرون البالغ عددهم 
األراضي مع صلة أقوى ألهداف حفظ الغابات واستخدامها المستدام. وما زال االلتزام من جانب المنظمات األعضاء في 

ويات للحفاظ على مثل هذه األول احيوي 1010الشراكة التعاونية بمواصلة معالجة أولويات التنوع البيولوجي للغابات بعد عام 
 داخل خطة عملها بل وتوسيع نطاقها.

وعالوة على ذلك، يمكن أيضا أن تستخدم الشراكة التعاونية محتوى الوثيقة الحالية في اإلبالغ إلى منتدى األمم  -64
تحسين من األهداف العالمية للغابات، وهو  6المتحدة المعني بالغابات في دورته الرابعة عشرة عن مساهمتها في الهدف 

والتنسيق واالتساق والتئزر في المسائل المتصلة بالغابات على المستويات كافة، بما في ذلك داخل منظومة األمم  التعاون
. ولذلك، ستحيل األمينة التنفيذية الوثيقة المتحدة وفيما بين المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات

لى منظمة األغذية والزراعة ورئيس إلى أمانة منتدCBD/SBI/2/INF/28 الحالية و ى األمم المتحدة المعني بالغابات وا 
 الشراكة التعاونية في مجال الغابات.

من جانب منتدى األمم المتحدة  1030-1017اعتماد خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات للفترة قد قدم و  -62
لتعاونية في مجال الغابات. وبجانب أهداف أيشي للتنوع إطارا متجددا لعمل الشراكة ا ،1017المعني بالغابات في عام 

السياسة العالمية للمناظر الطبيعية للغابات اتفاق باريس، وبموجبه قواعد حساب الغابات شمل تالبيولوجي المتعلقة بالغابات، 



CBD/SBI/2/10/Add.2 
Page 19 
 

محددة  اتتضمن أهداف وأهداف التنمية المستدامة، التي 1030التي ما زالت قيد الصياغة، وخطة التنمية المستدامة لعام 
عادة المناظر الطبيعية للغابات تعهدات كبيرة إل إلى توليدتحدي بون ذلك، فقد أدى للغابات والتنوع البيولوجي. وباإلضافة إلى 

 ، مع عمليات وزارية إقليمية كثيرة لبناء الثقل السياسي حول هذه المسألة.ةإلى هيئتها األصلي

يق أهداف التنوع البيولوجي المتعلقة بالغابات في إطار اتفاقية ققويا للغابات، فإن تحوبينما ينشئ هذا السياق زخما  -66
التنوع البيولوجي سيتطلب، في تصميم وتنفيذ اإلجراءات الوطنية المتعلقة بالغابات لتنفيذ هذه األهداف، إيالء االهتمام الواجب 

 جي المتعلقة بالغابات بطريقة متداعمة.للخيارات لمزيد من العمل لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولو 

وينطوي أحد هذه الخيارات على أهمية مؤشرات الخسارة الكلية للغابات الطبيعية واألولية، وفهم دقيق لحالة التنوع  -67
البيولوجي للغابات. وتعتبر هذه المؤشرات أساسية لقياس وتعزيز المساهمة التي تحرز تقدما في إطار األهداف األخرى 

قة بالغابات، بما في ذلك من خالل المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات، في تحقيق الخطة المتعل
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فضال عن التحضيرات إلطار التنوع البيولوجي  1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .1010العالمي لما بعد عام 

عضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات على نحو جماعي، األطراف في االتفاقية بطائفة األبالفعل وقد زود  -68
عريضة من الدعم في المسائل المتعلقة بالغابات من حيث منتجات المعارف، والمساعدة التقنية و/أو التمويل. غير أنه يمكن 

مع الشراكة التعاونية، من أجل تحسين إعالم األطراف عن  إعداد المزيد من اإلرشادات من جانب أمانة االتفاقية، بالتعاون
نوع الدعم الذي يمكن إتاحته من المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية فيما يتعلق بمجاالت محددة لتنفيذ االتفاقية، بما 

 في ذلك بشأن خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية.

 ،المبذولة من برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على التوالي ويمكن أن تستفيد الجهود -69
عادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصليو  +REDDإلعداد تقييمات مكانية لتنفيذ برنامج  ، مما ينطوي على منافع ةا 

، تستفيد من المزيد من تنسيق البيانات المستخدمة، CBD/SBI/2/INF/28متعددة للتنوع البيولوجي، الوارد وصفها في الوثيقة 
النباتات وتغير المناخ في شرق أفريقيا  خرائطوالشركاء الوطنيين المشتركين ومقارنة األدلة. وينبغي إبراز أهمية رسم 

(VECEA) إدراجه في العمل  التابع للمركز الدولي لبحوث الزراعة الحرجية بالنسبة لهذه التقييمات المكانية، والسيما
 المستقبلي للتخطيط المكاني.

ورهنا بتوافر الموارد، يمكن أن تيسر أمانة االتفاقية المزيد من التبادالت بشأن نوع الدعم التقدي المقدم من أعضاء  -70
ع ولية والتنو الشراكة التعاونية في مجال الغابات إلى البلدان فيما يتعلق بمؤشرات الخسارة والتدهور في مقاييس الغابات األ

، واالستفادة من النتائج ةإعادة المناظر الطبيعية للغابات إلى هيئتها األصليالبيولوجي للغابات فضال عن تحديد الفرص أمام 
 .المولدة من تكميل نوعية التقارير الوطنية عن التقدم المحرز في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالغابات

 

________ 


