
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 التاسع عشراالجتماع 
 2015نوفمبر/تشرين الثاني  5-2 ،مونتلاير

 *تقمن جدول األعمال المؤ  3-4البند 
 

 وجي للغابات: دور المنظمات الدولية في دعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيالتنوع البيول
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
عن الوسائل التي تساعد ، أن يعد دراسة 12/6 المقررمن  21في الفقرة  ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -1

في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  موضوعية بشأن الغابات ديها برامجالتي ل المنظمات واألمانات الدوليةبها 
ة الهيئة الفرعية للمشور  وتقديم تقرير عن ذلك إلىوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات،  2011-2020

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة  خيارات لمزيد من اإلجراءات لتحقيق عن، بما في ذلك العلمية والتقنية والتكنولوجية
المتعلق باالستعراض الجاري للترتيب الدولي . وفي هذا السياق، أقر مؤتمر األطراف بالغابات، وبطريقة تكفل الدعم المتبادل

، ودعا 2015مناقشته خالل الدورة الحادية عشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في مايو/أيار  المقررالغابات ب
أكد مؤتمر األطراف أيضا اإلجراءات و لمساهمة في الدراسة. إلى االغابات  في مجالخرين في الشراكة التعاونية اآلعضاء األ

 بالغابات. المعنيةالتي تتعلق بالتعاون مع مختلف الهيئات  10/36 المقررفي  الواردة

 المتعلقةلمعلومات ا للغابات، تجميعفي مجال اعاونية مع األعضاء اآلخرين في الشراكة الت باالشتراكاألمانة، وأعدت  -2
في تنفيذ الخطة االستراتيجية  ديها برامج موضوعية بشأن الغاباتالتي ل المنظمات واألمانات الدوليةالوسائل التي تساعد بها ب

شاركت و . UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/3الوثيقة اإلعالمية  بوصفههذا التجميع متاح و . 2020-2011للتنوع البيولوجي 
على هامش هذا االجتماع لتقديم  حدثا جانبيااألمانة في الدورة الحادية عشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، ونظمت 

أيشي مع ممثلي عدد من أهداف دعم تحقيق  من أجل العمل المشترك لمواصلةتجميع ومناقشة الفرص المتاحة ال مسودة
 1المنظمات.

والغايات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات القسم أوال مذكرة على النحو التالي: يصف هذه ال وُتنظم -3
، بما في ذلك اباتترتيب الدولي المتعلق بالغال علىعامة  نظرة ايقدم القسم ثانيو واألهداف الدولية األخرى ذات الصلة؛ 

                                                           
* UNEP/CBD/SBSTTA/19/1.  
ومنظمة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وحضر الحدث الجانبي  المنظمة الدولية لألخشاب االستوائيةمرفق البيئة العالمية و  1

 االتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجيةواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و  المركز الدولي لألبحاث في مجال الزراعة الحراجيةأيضا ممثلو 
مكتب األمم المتحدة  ومكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضنامج األمم المتحدة للبيئة وأيضا وبر 
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المنظمات الوسائل التي تساعد بها المتعلقة بالنتائج الرئيسية للدراسة  علىعامة  نظرة ا؛ ويقدم القسم ثالثالمؤخرستعراض اال
خيارات  رابعاالقسم  يتناول؛ في حين في تنفيذ الخطة االستراتيجية ديها برامج موضوعية بشأن الغاباتالتي ل واألمانات الدولية

 لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات.المشترك العمل  لمواصلة
 بالغابات ذات الصلةالمتفق عليها دوليا والغايات األهداف  -الأو 

ذات الصلة بالغابات، المتعددة األطراف هناك عدد من االلتزامات األخرى  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بخالف -4
بعض  ضيحولتو . منها أجزاء مععلى األقل  ، أومع محتوى أهداف أيشي للتنوع البيولوجي موضوعيوالتي تتداخل بشكل 

بشأن األهداف العالمية األربعة  - ثالثة اتفاقات متعددة األطرافأدناه  ُتقدملغابات، في مجال االتطابق بين العمليات الدولية 
رشادات الغابات التنمية أهداف و  2،(+REDD) هاوتدهور  الغاباتالمعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  مبادرةال، وأنشطة وا 

 .1مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الجدول  هاتداخلويرد موجز ألوجه  –المستدامة 
التنوع البيولوجي  بشأن الموسع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات وبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي

 للغابات
غابات أو خدمات النظم اإليكولوجية البتركز هذه الدراسة على أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي ترتبط بشكل مباشر  -5

مناطق الحراجة جميع تدار  - 7الهدف و ؛ هاوتفتت هاخفَّض تدهور ويُ إلى النصف  الغابات إزالةخفَّض تُ  - 5للغابات: الهدف 
نظم المناطق المحمية؛ من خالل ئة على األقل من المناطق األرضية افي الم 17يتم حفظ  - 11الهدف و  ؛على نحو مستدام

تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على  - 15والهدف  ؛استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية - 14 دفالهو 
األهداف بشكل هذه  وتتعلق. ئة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورةافي الم 15 استعادةو  مخزون الكربون  وزيادةالتحمل 
 (.1على عناصر كمية )انظر الجدول  15و 11و 5األهداف تحتوي لغابات، و أخرى بشأن االتزامات دولية بوثيق 

ن لم لتنوع البيولوجي للغابات، ل مهمةأبعادا  أهداف أيشي للتنوع البيولوجيوتعكس أهداف أخرى من  -6 عكس تنكن توا 
من ع ومكونات التنوع الجيني األنوا  اللذين يتناوالن 13و 12 الهدفين وخاصة ،لغاباتبشأن افي األهداف العالمية  مباشربشكل 

الذي يتناول المعارف التقليدية للشعوب  18هو الهدف ومن األهداف ذات األهمية الكبيرة أيضا لتنوع البيولوجي على التوالي. ا
 األصلية والمجتمعات المحلية.

 4إلى  1 ن األهداففإعلى سبيل المثال، و بطريقة أو بأخرى.  أهميةكل أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات  غير أن -7
الرئيسي  الدافع يتم تناولفي حين و لدوافع غير المباشرة لفقدان الغابات وتدهورها. التصدي ل تتناولألنها يضا ذات أهمية أ

مهمة أخرى يتناوالن دوافع  9و 8 فإن الهدفين، 5من خالل الهدف ، تغير استخدام األراضي، وهو لفقدان الغابات وتدهورها
النظم بعض النظم اإليكولوجية للغابات )مثل الغابات السحابية(، هي من بين و اع الغريبة الغازية، على التوالي(. )التلوث واألنو 
 19و 17و 16األهداف  وتتناولصلة.  ذا 10الهدف يمكن أن يكون تغير المناخ، وبالتالي عرضة لمخاطر األكثر  اإليكولوجية

 .مهمةأنشطة تمكينية  20و

                                                           
2 REDD+  في الغابات بون خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، والمحافظة على مخزون الكر اختصار لعبارة "هي ،

التفاقية  16-أ /م1من المقرر  70"، بما يتسق مع الفقرة واإلدارة المستدامة للغابات، وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية
ستخدم للتسهيل ( ي+REDDها )وتدهور  الغاباتخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. واالختصار 

 فقط، بدون محاولة استباق أي مفاوضات جارية أو مستقبلية بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ، تنفذ ُذكركما و  -8
)بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي(  3

برنامج  2002، اعتمد االجتماع السادس لمؤتمر األطراف في عام 6/22 المقررفي و من خالل برامج العمل ذات الصلة. 
 .نشاطا 130هدفا و 27غاية و 12ية ومن ثالثة عناصر برنامجلذي يتألف ا العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات

 لغاباتبشأن ااألهداف العالمية 
من  افي القسم ثاني الموصوف) اباتترتيب الدولي المتعلق بالغجزء أساسي من البشأن الغابات عالمية الهداف األ إن -9

 هذه المذكرة(، وتشمل:
عكس مسار االتجاه إلى فقدان الغطاء الحرجي على النطاق العالمي من خالل اإلدارة المستدامة  : 1الهدف العالمي 

  .هود المبذولة لمنع تدهور الغاباتا في ذلك الحماية واإلصالح والتشجير وا عادة غرس الغابات، وزيادة الجللغابات، بم
ق السكان تعزيز المزايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات بطرق، منها تحسين مصادر رز  : 2الهدف العالمي 

 .المعتمدين على الغابات
ة كبيرة في مساحة الغابات المحمية على النطاق العالمي وغيرها من المساحات التي تحقيق زياد : 3الهدف العالمي 

لغابات التي تدار على نحو بها غابات تدار على نحو مستدام، وكذلك زيادة نسبة المنتجات الحرجية المستمدة من ا
 .مستدام

لإلدارة المستدامة للغابات وحشد عكس مسار انخفاض المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة  : 4الهدف العالمي 
ضافية من جميع المصادر من أجل تحقيق اإلدارة المستدامة للغابات.  موارد مالية متزايدة بصورة كبيرة وجديدة وا 

 بشأن تغير المناخ اإلطاريةاألمم المتحدة اتفاقية  بموجب عن إزالة الغابات وتدهورها االنبعاثات الناجمةخفض 
 )اتفاقات كانكون( 16-أ /م1 في المقرربشأن تغير المناخ في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية مؤتمر األطراف عّرف  -10

 ( ووضع اإلرشادات والضمانات ذات الصلة.+REDD) عن إزالة الغابات وتدهورها االنبعاثات الناجمةاألنشطة ذات الصلة ب
والمحافظة على مخزون الكربون في الغابات، واإلدارة وتدهورها،  عن إزالة الغابات الناجمة"خفض االنبعاثات  تشمل +REDDو

 5األهداف  معهذه األنشطة عن كثب وتتواءم ." المستدامة للغابات، وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية
مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في وأقر (. 1أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ) انظر الجدول من  15و 7و 11و

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. +REDD أنشطة أن هناك إمكانية كبيرة للتآزر بينب 11/19من المقرر  6الفقرة 
 المستدامة التنميةأهداف 

، ومن المتوقع أن 2015التنمية لما بعد عام االنتهاء من وضع خطة إن الدول األعضاء في األمم المتحدة بصدد  -11
معظم تنعكس . و 2015 /أيلولذات الصلة في سبتمبر والغاياتلتنمية المستدامة اأهداف مجموعة من الجمعية العامة تعتمد 

لنظم ا"حماية إلى  15الهدف ويسعى عناصر أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشكل جيد للغاية في األهداف والغايات. 
دارة الغابات مستدام،  ها على نحووتعزيز استخدامالبرية وترميمها اإليكولوجية  على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف وا 

التي تشير صراحة إلى الغابات تحت هذه الغاية األهداف و  4".تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
 تشمل:

                                                           
 .10/2المقرر  3
(؛ المتاح في 2015أغسطس/آب  12) 2015مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية لما بعد عام  4

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E
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ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال : 1-15الهدف 
ات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا سيما الغاب

 .2020لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 
تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة : 2-15الهدف 

 .2020زرع الغابات وا عادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام كبيرة في نسبة دة زياتحقيق و 
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 ذات الصلة بالغاباتاألخرى االلتزامات المتعددة األطراف و الغابات بذات الصلة للتوع البيولوجي التطابق بين أهداف أيشي  :1الجدول 

 اتفاقية التنوع البيولوجي: العنصر
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 :الترتيب الدولي المتعلق بالغابات
 األهداف العالمية بشأن الغابات

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ:
عن إزالة الغابات  االنبعاثات الناجمةخفض 

 وتدهورها

 ألمم المتحدة:ا
 )مشروع( أهداف التنمية المستدامة

الحد من إزالة الغابات 
 وتدهورها

 ...، يخفَّض معدل فقدان 2020بحلول عام : 5الهدف 
الغابات، إلى النصف على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما 

 تفتت بقدر كبيرالتدهور و اليقرب من الصفر، ويخفض 

عكس االتجاه إلى فقدان الغطاء : 1الهدف 
وزيادة  ...الحرجي على الصعيد العالمي 
 اتالجهود المبذولة لمنع تدهور الغاب

العنصررر )أ(: خفرررض االنبعاثرررات الناجمرررة عرررن إزالرررة 
 الغابات

العنصررررررر )ب(: خفررررررض االنبعاثررررررات الناجمررررررة عررررررن 
 تدهور الغابات

ووقف إزالة الغابات، وترميم  : ...2-15الهدف 
 2020، بحلول عام ... الغابات المتدهورة

 اإلدارة المستدامة
 للغابات

، تررردار منررراطق والحراجرررة علرررى 2020بحلرررول عرررام : 7الهررردف 
 نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي 

تحقيررررق زيررررادة كبيرررررة فرررري مسرررراحة : 3الهرررردف 
 ...الغابرررات التررري تررردار علرررى نحرررو مسررررتدام، 

وزيادة نسبة المنتجرات الحرجيرة المسرتمدة مرن 
 الغابات التي تدار على نحو مستدام

تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة  :2-15الهدف  : اإلدارة المستدامة للغابات(دالعنصر )
 2020، بحلول عام ... لجميع أنواع الغابات

ئة على افي الم 17، يتم حفظ 2020بحلول عام : 11الهدف  حفظ الغابات
األقل من المناطق األرضية وخصوصا المناطق ذات األهمية 

لنظام اإليكولوجي، من الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات ا
الترابط الجيد، وممثلة لية ومنصفة وتتسم باخالل نظم مدارة بفع

دماجها في المناظر الطبيعية  ...للمناطق المحمية  إيكولوجيا وا 
 األوسع نطاقا

 ذوا صلة أيضا ()التنويع الجيني 13)األنواع( و 12الهدفان 

تحقيررررق زيررررادة كبيرررررة فرررري مسرررراحة : 3الهرررردف 
تدار على نحو مستدام، بما فري الغابات التي 

 ذلك الغابات المحمية

أن تكررررون اإلجرررررراءات  )ه( تررررنص علرررررى2الضررررمانة 
متسقة مرع المحافظرة علرى الغابرات الطبيعيرة والتنروع 

 البيولوجي...

ضمان حفظ وترميم النظم : 1-15الهدف 
اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة 

، وضمان ...الداخلية وخدماتها، وال سيما الغابات 
استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا 
لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 

2020 

، إتمرررررام تعزيرررررز قررررردرة الرررررنظم 2020بحلرررررول عرررررام : 15الهررررردف  استعادة الغابات
اإليكولوجيرررررة علرررررى التحمرررررل ومسررررراهمة التنررررروع البيولررررروجي فررررري 
مخررزون الكربررون، مرررن خررالل الحفرررظ واالسررتعادة، بمرررا فرري ذلرررك 

لررررى األقررررل مررررن الررررنظم اإليكولوجيررررة ئررررة عافرررري الم 15اسررررتعادة 
المتررردهورة، ممرررا يسرررهم بالترررالي فررري التخفيرررف مرررن تغيرررر المنررراخ 

 والتكيف معه ومكافحة التصحر

عكس االتجاه إلى فقدان الغطاء : 1الهدف 
 ...الحرجي على الصعيد العالمي من خالل 

 ... وا عادة التشجير، وا عادة زراعة الغابات

ون الكربررون فرري العنصررر ):(: المحافظررة علررى مخررز 
 الغابات

 (: تعزيز مخزون الكربون في الغاباتهالعنصر )
 

... وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة : 2-15الهدف 
على الصعيد ات بزرع الغابات وا عادة زرع الغا

 2020، بحلول عام العالمي
 األراضيمكافحة التصحر وترميم : 3-15الهدف 
 2030، بحلول عام المتدهورة والتربة
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مسااااااتمدة المناااااااف  ال
 من الغابات

، استعادة وصرون الرنظم 2020بحلول عام : 14الهدف 
اإليكولوجيررة التررري تررروفر خررردمات أساسرررية، بمرررا فررري ذلرررك 
الخررردمات المرتبطرررة بالميررراه، وتسرررهم فررري الصرررحة وسررربل 
العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النسراء والمجتمعرات 

 األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

ز المزايا االقتصادية واالجتماعية تعزي: 2الهدف 
والبيئية المستندة إلى الغابات، بطرق من بينها 
تحسين سبل معيشة السكان المعتمدين على 

 الغابات

خفض )د( ينص على أن أنشطة 1التوجيه 
 عن إزالة الغابات وتدهورها االنبعاثات الناجمة

"تضع في االعتبار مختلف المهام التي تؤديها 
 ظم اإليكولوجية"الغابات والن

 
 

عناصاااااااااار التنااااااااااوع 
البيولاااااوجي للغاباااااات 

 والمعارف التقليدية

    18و 13و 12األهداف 

االلتزامااااات المتعلقااااة 
 بالدعم والتمكين

زيرررررررادة حشرررررررد المررررررروارد الماليرررررررة : ... 4الهررررررردف  20و 19و 17و 16و 4إلى  1 فاألهدا
الجديررردة واإلضرررافية مرررن جميرررع المصرررادر زيرررادة 

 ق اإلدارة المستدامة للغاباتكبيرة من أجل تحقي

  
 

مررررن جميررررع  كثيرررررةتعبئررررة مرررروارد  ب-15الهرررردف 
المصادر وعلرى جميرع المسرتويات لتمويرل اإلدارة 
المسررتدامة للغابررات وترروفير حرروافز كافيررة للبلرردان 

هرررررذه اإلدارة، بمرررررا فررررري ذلرررررك للنهررررروض بالناميرررررة 
 حفظ وا عادة التشجير.لل

ر بترررردابيالعديررررد مررررن األهررررداف األخرررررى وتتعلررررق 
 تمكين بطريقة أكثر عموميةالدعم و ال
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 ذو صلة أيضا في هذا الصدد: 3-15أن الهدف كما 
وتررميم األراضري والتربرة المتردهورة، بمرا فري ذلرك األراضري المتضرررة مرن التصرحر  ،مكافحرة التصرحر: 3-15الهدف 

 .2030، بحلول عام ن ظاهرة تدهور األراضيخال م ، والسعي إلى تحقيق عالموالفيضاناتوالجفاف 
 والصرف الصحيبشأن المياه  6الهدف  يتعلق بالغابات تحتفرعي وباإلضافة إلى ذلك، هناك هدف 

الميررراه، بمرررا فررري ذلرررك الجبرررال والغابرررات واألراضررري الرطبرررة حمايرررة وتررررميم الرررنظم اإليكولوجيرررة المتصرررلة ب: 6-6الهررردف 
 2020عام البحيرات، بحلول واألنهار ومستودعات المياه الجوفية و 

 لغاباتبشأن االتطابق بين االلتزامات الدولية 
جوهر، ومن حيث ال. 1الجدول الموصوفة في الغابات بشأن هناك درجة عالية من التطابق بين االلتزامات الدولية  -12

 وتوفر. ذات الصلة بالغاباتاألخرى مع االلتزامات المتعددة األطراف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات  تتسق
األطراف فإن . وعالوة على ذلك، أهداف التنمية المستدامةأيضا إلى حد كبير في  تنعكس قابلة للقياسة و ملموسأيضا أهدافا 

للتنوع المحدثة الوطنية  هاوخطط عمل هاشي في استراتيجياتوطنية تتماشى مع أهداف أي اأهداف تضعفي اتفاقية التنوع البيولوجي 
األهداف و دعم تحقيق مختلف الغايات تالبيولوجي. ويمثل هذا التطابق فرصة لتعزيز التنسيق بين المنظمات التي تقود وتشجع و 

جميع االلتزامات المتعددة األطراف ذات تنفيذ أيضا  سييسرسيق بين المنظمات الدولية . ويمكن التأكيد على أن التنابطةالمتر 
 .على المستوى الوطني الصلة بالغابات

 االلتزامات الطوعية
والسلطات دون الوطنية والشركات ومنظمات  بات، الذي اعتمده عدد من البلدانالغابشأن إعالن نيويورك يشتمل  -13

عدد من األهداف  على، 2014 /أيلوللمناخ في سبتمبربشأن احكومية في قمة األمم المتحدة منظمات غير صلية و الشعوب األ
معدل فقدان  خفض، بما في ذلك الغاباتالمذكورة أعاله ذات الصلة بااللتزامات المتعددة األطراف بشكل عام مع  تتسقالتي 

فقدان الغابات لوضع حد إلى والسعي  2020بحلول عام  على األقلي إلى النصف العالم الصعيدالغابات الطبيعية على 
الطبيعية المتدهورة وأراضي الغابات بحلول  المناظرمليون هكتار من  150استعادة ، فضال عن 2030الطبيعية بحلول عام 

 6ي بون.دوتستند هذه االلتزامات إلى تح 2030.5مليون هكتار إضافي بحلول عام  200وما ال يقل عن  2020عام 
 اتابترتيب الدولي المتعلق بالغال -ثانيا

 بموجب( IAF) اباتترتيب الدولي المتعلق بالغال 2000في عام ألمم المتحدة لاالقتصادي واالجتماعي مجلس الأنشأ  -14
. لهذا الغرض طويل المدى وتعزيز االلتزام السياسيالمستدامة  تهاوتنميجميع أنواع الغابات وحفظ إدارة بهدف  2000/35القرار 

بشأن  اتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها دولي اباتعلق بالغترتيب الدولي المتاللكي يعزز  القرارفي هذا وظائف  واتفق على ست
 ا عدادو  وتنسيقالغابات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، وتوفير إطار عالمي متسق وشفاف وتشاركي لتنفيذ 

أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم ، اباتالمتعلق بالغترتيب الدولي ال هدفوللقيام بهذه الوظائف وتحقيق  .تالسياسا
 .للترتيب الدولي المتعلق بالغابات دوليةالحكومية الهيئة بوصفه المنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات  المتحدة

ن للمنظمات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة والهيئات الدولية األخرى و رؤساء التنفيذيالي ع  ، دُ هنفسلقرار اوفي  -15
وبالتالي، . الغاباتبشأن  والعمل المشتركالتنسيق وتعزز  تدعم المنتدى العالمي المعني بالغاباتتشكيل شراكة تعاونية إلى 

                                                           
on-Declaration-York-content/uploads/sites/2/2014/07/New-http://www.un.org/climatechange/summit/wp-اإلعالن متاح في  5

Plan.pdf-Action-and-Statement-Action-%E2%80%93-Forest. 
6 /nnchallenge.orghttp://www.bo. 

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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دعم عمل المنتدى وتعزيز وأسندت إليها والية  2001 /نيسانفي أبريل (CPF) الشراكة التعاونية في مجال الغابات ئتنش  أُ 
اليوم وتتألف الشراكة التعاونية في مجال الغابات . هيئاتها اإلداريةمن ألنشطتها ، وحشد الدعم أعضائهاالتعاون والتنسيق بين 

(، ومنظمة األغذية CIFORوث الحرجية الدولية ): أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومركز البحعضوا هي ةمنظم 14من 
منظمة الدولية ال، و (ICRAF) (، والمركز العالمي للحراجة الزراعيةGEF(، ومرفق البيئة العالمية )FAOوالزراعة لألمم المتحدة )
، (IUFRO) الحرجية(، واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث IUCNلحفظ الطبيعة )(، واالتحاد الدولي ITTOلألخشاب االستوائية )

(، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة UNEP) للبيئة المتحدة األمممج برناو(، UNDPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
منتدى األمم المتحدة (، وأمانة UNFCCC، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNCCD) التصحر

وكاالت ال شبكة مشتركة بينالشراكة التعاونية في مجال الغابات  تأنشأو . (WB) ، والبنك الدولي(UNFF) المعني بالغابات
 7.منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات المهام وفقا لبرنامج عمل ووزعتلتعزيز التنسيق والتعاون بين أعضائها، 

الشراكة ليست أعضاء في و الغابات  ية بشأنموضوعبرامج  التي لديهاالدولية األخرى المنظمات واألمانات  ملتوتش -16
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع و منظمة الحفظ الدولية، على المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، و  التعاونية في مجال الغابات

، وبرنامج شعوب الغابات، ووتش العالمي للغابات، والصندوق العالمي للطبيعة ،الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
 .ومعهد الموارد العالمية

 ،استنادا إلى التوصيات التي اتفق عليها منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في دورته السادسة، 2006في عام و  -17
عن  اباتترتيب الدولي المتعلق بالغالتعزيز  2006/49، من خالل القرار الجتماعي لألمم المتحدةمجلس االقتصادي واالقرر 

 واالتفاق على( GOFابات )مشتركة بشأن الغالعالمية الهداف األإضافة ثالث وظائف جديدة، من خالل االتفاق على طريق 
ترتيب الفعالية  استعراضوضع صك غير ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات في الدورة السابعة للمنتدى. واتفق أيضا على 

 تفاوضته السابعة، في دور و . لواجب لمجموعة كاملة من الخيارات، مع إيالء االعتبار ا2015في عام  اباتالدولي المتعلق بالغ
 بموجباعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة و ، واتفق عليه غير ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات صكبشأن المنتدى 
 أعاله. 9في الفقرة  الواردةغابات الصك األهداف العالمية األربعة المتعلقة باليتضمن و . A/RES/62/98قرارها 

 اباتترتيب الدولي المتعلق بالغالتقييم فعالية 
تقييم فعالية منتدى البدأت الدول األعضاء في استنادا إلى قرار الدورة العاشرة للمنتدى فضال عن القرارات السابقة،  -18
، وتم 2015 /أيارمايوفي دى العملية في الدورة الحادية عشرة للمنت وُأكملت. 2013 عامفي  اباتترتيب الدولي المتعلق بالغال

                                                           
على: صياغة وتنفيذ البرامج الوطنية بشأن  2002لعام  اكة التعاونية في مجال الغاباتالشر اتفقت وكاالت االتصال في وثيقة سياسات  7

)على الصعيد الدولي( وبرنامج األمم  منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتالغابات: منظمة األغذية والزراعة؛ وتعزيز المشاركة العامة: 
حر وتدهور الغابات: برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ والمعارف التقليدية ذات الصلة المتحدة اإلنمائي )على الصعيد المحلي(؛ ومكافحة التص

نتاجيتها: مركز البحوث الحرجية الدوليةبالغابات: اتفاقية التنوع البيولوجي؛ والمعارف العلمية ذات الصلة بالغابات:  ؛ وصحة الغابات وا 
المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية؛ منظمة األغذية والزراعة/تدامة للغابات: معايير ومؤشرات اإلدارة المسمنظمة األغذية والزراعة؛ و 

مركز البحوث الحرجية الدولية )الجوانب و الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية للغابات: البنك الدولي )الجوانب االقتصادية للغابات(، و 
 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛األنواع الفريدة من الغابات والنظم اإليكولوجية الهشة:  حفظ الغابات وحمايةو الثقافية للغابات(؛ و االجتماعية 

والحفظ في البلدان ذات  االستصالحاستراتيجيات و ؛ منظمة األغذية والزراعة، والمفاهيم والمصطلحات والتعاريف: اإلبالغالرصد والتقييم و و 
األراضي المتدهورة، وتعزيز الغابات الطبيعية والمزروعة: واستعادة واستصالح  بيئة؛برنامج األمم المتحدة للالغطاء الحرجي المحدود: 

 ؛الحفاظ على الغطاء الحرجي لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل: منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتو ؛ منظمة األغذية والزراعة
 ؛جارة الدولية واإلدارة المستدامة للغابات: المنظمة الدولية لألخشاب االستوائيةالتو مرفق البيئة العالمية؛ /البنك الدولي: الموارد الماليةو 
: منظمة األغذية لدعم اإلدارة المستدامة للغابات عليها والحصول التعاون الدولي في مجال بناء القدرات، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياو 

 .وع البيولوجياتفاقية التنالتنوع البيولوجي للغابات: و  والزراعة؛
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القرار في هذا المجلس اعتمد و  8.واالتفاق عليه مجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدةللمشروع قرار  التفاوض بشأن
 2015.9 ه/تموزيولي
ترتيب الدولي على ضرورة تعزيز قدرة ال مجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدةالفي ديباجة القرار، أكد و  -19

حفز تنفيذ اإلدارة المستدامة للغابات، وتعزيز و السياسات ذات الصلة بالغابات،  في مجالتساق وتعزيز اال اباتالمتعلق بالغ
بما حصل من تطورات متعلقة بالغابات في بشأن قضايا الغابات على جميع المستويات وكذلك رحب  والعمل المشترك التنسيق

سهامها، وال سيما في سياق اتفاقيات ريو، المحافل األخرى  في اإلدارة المستدامة للغابات وأهمية التعاون والتآزر  واصلالمت وا 
 .اباتترتيب الدولي المتعلق بالغالو  المحافلبين هذه 

)أ((. وبالمثل، تم 1)الفقرة  2030 وتمديد واليته حتى عام اباتترتيب الدولي المتعلق بالغالمجلس أيضا تعزيز ال قررو  -20
جميع المتعلق ب، وأعيد تسمية الصك غير الملزم قانونا 2030عام حتى لغابات ن ابشأهداف العالمية اإلطار الزمني لألتمديد 

 (.8الغابات" )الفقرة المتعلق باألمم المتحدة أنواع الغابات "صك 
((؛ 3)د()1 )الفقرةكافة بالغابات على المستويات  المسائل المتصلةوالتآزر في  واالتساقتعزيز التعاون والتنسيق وقرر  -21

 ينبغي 2015بعد عام لما  ترتيب الدولي المتعلق بالغابات((. وأكد المجلس أن أهداف ال4)د()1لدولي )الفقرة التعاون ا وتعزيز
 ،الدول األعضاء والمنظمات والعمليات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية جماعية أو فردية تتخذها إجراءاتمن خالل  تنفذأن 

 (.2)الفقرة  اآلخرون  صلحةوالمجموعات الرئيسية وأصحاب الم
بين الوكاالت  العمل المشترك تشجيع األمم المتحدة المعني بالغاباتأمانة منتدى أن تواصل ووفقا للقرار، ينبغي  -22

التنسيق مع أمانات  بطرائق من بينهاالقضايا ذات الصلة بالغابات،  فيوالتنسيق والتعاون  التجانستعزيز و ((؛ 4)أ()17)الفقرة 
الغابات بين قضايا مواءمة الدعم البلدان في على لعمل داخل منظومة األمم المتحدة ا((؛ و 3)ب()17يو )الفقرة اتفاقيات ر 

 ((.4)ب()17)الفقرة  2015التنمية لما بعد عام  وبين اهتماماتها فيما يتعلق بخطة اباتترتيب الدولي المتعلق بالغوال
المهمة ، مع مراعاة التطورات 2030-2017يجية موجزة للفترة المنتدى خطة استراتيضع وعالوة على ذلك، تقرر أن  -23

طار الفاعلينخرى وكذلك تحديد أدوار مختلف األ المحافلالمتعلقة بالغابات في  أعمال  اتساق وتحسينتنفيذ، الاستعراض  وا 
فريقا عامال ار، أنشأ المجلس من خالل القر و (. 39و 38 تان)الفقر  هاوتركيز  هاتوجيهوعناصره و  المتعلق بالغاباتالترتيب الدولي 

األمم المتحدة المعني منتدى الدورة الخاصة ل فيها نظرتل مقترحات للخطة االستراتيجيةتتمثل واليته في إعداد لمنتدى تابعا ل
 .2017 مارس/آذارفي  بالغابات

في شراكة التعاونية المهام األساسية للوتتمثل . ال الغاباتالشراكة التعاونية في مجفي القرار، تناول المجلس أيضا و  -24
سداء المشورة العلمية والتقنية  في دعم عمل منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات مجال الغابات والبلدان األعضاء فيه؛ وا 

في السياسات األعضاء  هابين منظماتوالتنسيق وكذلك التعاون  االتساقتعزيز للمنتدى بما في ذلك بشأن القضايا الناشئة؛ و 
كل ، اإلدارية إلى هيئاتها، بما في ذلك من خالل البرمجة المشتركة وتقديم مقترحات منسقة على جميع المستوياتوالبرامج 

مم المتحدة بشأن الغابات، بما في ذلك تحقيق أهداه العالمية بشأن الغابات ومساهمة صك األ ؛ وتعزيز تنفيذحسب واليته
 الشراكة التعاونية في مجال الغابات(. وعالوة على ذلك، تم تشجيع 20)الفقرة  2015الغابات في خطة التنمية لما بعد عام 

 :على ما يلي (22)الفقرة 

                                                           
منتدى األمم المتحدة المعني ل . مشروع قرار مقدم من رئيس الدورة الحادية عشرة2015. مايو/أيار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 8

في: . وهو متاح 2015، نويل نلسون ميسون )غابون(، بناء على مشاورات غير رسمية: الترتيب الدولي المتعلق بالغابات بعد بالغابات
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.18/2015/L.2/Rev.1. 

9 E/RES/2015/33. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.18/2015/L.2/Rev.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.18/2015/L.2/Rev.1
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تعزيز الشراكة عبر إضفاء الطابع الرسمي على طرائق عملها، بما في ذلك من خالل النظر في وضع  )أ(
 ءات تكفل سير عملها واشتغالها بطريقة فعالة؛مذكرة تفاهم متعددة األطراف، واستحداث إجرا

 تحديد سبل حفز توسيع نطاق مشاركة منظماتها األعضاء الحالية في مختلف أنشطتها؛ )ب(
 تقييم عضويتها والفائدة المحتملة من انضمام أعضاء إضافيين إليها تكون لهم خبرة كبيرة في مجال الغابات؛ ):(
لرئيسية وأصحاب المصلحة اآلخرين بطريقة فعالة في أنشطة الشراكة تحديد سبل إشراك المجموعات ا )د(

 التعاونية في مجال الغابات؛
وضع خطة عمل تتماشى مع الخطة االستراتيجية المشار إليها في الجزء الحادي عشر من هذا القرار  )هر(

ابعة ألولئك األعضاء وتحدد أولويات األعمال الجماعية لجميع أعضاء الشراكة أو المجموعات الفرعية الت
 واآلثار المترتبة على ذلك من حيث الموارد؛ 

نجازاتها ومخصصاتها من الموارد تكون مناسبة لمجموعة عريضة  )و( إعداد تقارير دورية عن أنشطة الشراكة وا 
 من الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة المحتملة؛

اكة واضيعية المشتركة في ظل مراعاة مواطن قوة أعضاء الشر زيادة تطوير وتوسيع نطاق المبادرات الم )ز(
 .والميادين التي يركزون عليها

برامج عملها تمويال في هيئات إدارة المنظمات األعضاء في الشراكة إلى تضمين وباإلضافة إلى ذلك، سُتدعى  -25
تدى على النحو المجمل في الخطة مخصصا لدعم أنشطة الشراكة، عالوة على تضمين الميزانية أنشطة تدعم أولويات المن

 (.23)الفقرة كل حسب واليته ، االستراتيجية
لدورة الحادية عشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني لالجزء الرفيع المستوى عن  صادرإعالن وزاري بالقرار ستكمل ويُ  -26

 ما تم إنجازهبوزراء الاإلعالن، رحب  فيو ". 2015بعد عام ما : التي نصبو إليها"الغابات  عندولي الترتيب ال بشأنبالغابات 
بما رحبوا كما  10وتوسيع نطاق العمل. العمل المشتركلى مواصلة دعم إات الدولية أو المتعددة األطراف ا المؤسسو ، ودعبالفعل

سهامها المتواصل في اإلدارة المست دامة حصل من تطورات متعلقة بالغابات في المحافل األخرى، وال سيما اتفاقيات ريو، وا 
وزراء الدعا (. وعالوة على ذلك، 11)الفقرة للغابات وأهمية التعاون والتآزر بين هذه المحافل والترتيب الدولي المتعلق بالغابات 

واتفاقية األمم المتحدة مؤتمرات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في اإلعالن 
أيضا  اإلى مراعاة إسهامات الترتيب الدولي المقبل المتعلق بالغابات، بما يتماشى مع والياتها، ودعو تغير المناخ اإلطارية بشأن 

أماناتها إلى مواصلة مشاركتها النشطة، حسب االقتضاء، في الشراكة التعاونية في مجال الغابات ومواصلة انخراطها في عمل 
 )د((.15)الفقرة  المنتدى والشراكة

فيما  بشكل وثيقالتعاون و المشترك الفهم المتزايد الذي يفيد بالحاجة إلى العمل هذا القرار واإلعالن الوزاري  ويبين -27
بين هيئات صنع  انالتعاون الوثيقو المشترك العمل  يؤدي، من المتوقع أن هذا القرار في حال اعتمادو قضايا الغابات. يتعلق ب

تحقيق أهداف أيشي للتنوع لتي لديها برامج موضوعية بشأن الغابات إلى التقدم في القرار في المنظمات واألمانات الدولية ا
التطابق الواضح و . في نفس الوقتااللتزامات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة بالغابات و البيولوجي ذات الصلة بالغابات 

المتعلقة بوضع خطة استراتيجية للفترة ، والوالية 1ل في الجدو  الواردةبين االلتزامات المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات 
توفر فرصا  لشراكة التعاونية في مجال الغاباتذات الصلة لخطة العمل و  ،ترتيب الدولي المتعلق بالغاباتلل 2017-2030
، بما في ذات الصلة بالغاباتمتعددة األطراف تزامات الااللتحقيق من أجل المشترك العمل  لمواصلةخيارات  الستكشافمفيدة 

                                                           
 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.18/2015/L.1/Rev.1اإلعالن متاح في  10

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.18/2015/L.1/Rev.1
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 العمل الذي اضطلع به إلىهذه الخيارات د نأن تست. وعالوة على ذلك، يمكن تآزرية طريقةبأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  ذلك
 في القسم التالي. تم عرضهالذي يو  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتأعضاء  بالفعل

التي لديها برامج موضوعية بشأن  المنظمات واألمانات الدوليةالوسائل التي تساعد بها  -ثالثا
وتحقيق أهداف  2020-2011ي تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الغابات ف

 أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات
مساهمات  بشأن UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/3المعلومات الواردة في الوثيقة  علىعامة  نظرةيوفر هذا القسم  -28

في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات  تالمنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابا
مذكرة المزيد من التفاصيل واألمثلة على عمل أعضاء الشراكة في ويرد وبرنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات. 

 .اإلعالمية
الشراكة في األعضاء األخرى  ةالثالث عشر المنظمات  التي لدىأيشي للتنوع البيولوجي  أهداف 2ويلخص الجدول  -29

الشراكة أن جميع المنظمات األعضاء في إلى  2الجدول ويمكن الخلوص من . لها مقابلةأعمال  التعاونية في مجال الغابات
(؛ وصون النظم 5)الهدف  هاالحد من فقدان الموائل وتدهور بمباشر بشكل تتعلق  أعماالتنفذ  التعاونية في مجال الغابات

؛ (1الوعي )الهدف  رفع(. وعالوة على ذلك، تعمل جميع المؤسسات تقريبا نحو: 14اإليكولوجية والخدمات األساسية )الهدف 
 (.15)الهدف  تهاواستعادة النظم اإليكولوجية وتعزيز مرون

أهداف أيشي للتنوع في  ادية من المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغاباتاإلرش المساهمات -2الجدول 
 البيولوجي

 (مظللة )معظم األهداف ذات الصلة بالغابات
 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 18 19 20 

                مركز البحوث الحرجية الدولية

                منظمة األغذية والزراعة

                مرفق البيئة العالمية

                المركز العالمي للحراجة الزراعية

                المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية

                االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

                د الدولي لمنظمات البحوث الحرجيةاالتحا

                اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

                برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

                للبيئةبرنامج األمم المتحدة 

                بالغاباتمنتدى األمم المتحدة المعني 

                اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

                البنك الدولي

 
صالح الحوافز و (؛ 2المنظمات بأعمال تتعلق بإدما: قيم التنوع البيولوجي )الهدف  وتضطلع األغلبية العظمى من -30 ا 

منع ومكافحة األنواع و (؛ 7زيادة الحراجة المستدامة )الهدف و (؛ 4)الهدف  ينالمستدامزيادة اإلنتا: واالستهالك و ؛ (3)الهدف 
احترام المعارف و (؛ 13الحفاظ على التنوع الجيني )الهدف و (؛ 12منع انقراض األنواع )الهدف و (؛ 9الغريبة الغازية )الهدف 
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عمل عدد قليل من المنظمات نحو زيادة وي(. 19وتقاسم المعرفة العلمية )الهدف (؛ وتحسين وتطبيق 18التقليدية )الهدف 
 (.20التمويل المستدام )الهدف 

 الشراكة التعاونية في مجال الغاباتواليات وأهداف ومهام أعضاء 
اتيجياتها استر هي أن تراعي تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المقدم من منظمة ما لدعم للت الجيدة مؤشرامن ال -31
الشراكة التعاونية في مجال  منظماتمن هذا هو الحال بالنسبة لسبع و صريح. ها األهداف بشكل أو برامج عمل/و هاخطط/أو و

واالتحاد الدولي ، والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائيةومرفق البيئة العالمية،  ،مركز البحوث الحرجية الدولية: وهي الغابات
 والبنك الدولي: ،لبيئةل المتحدة األمممج برناو ، مائيامج األمم المتحدة اإلنوبرن، الطبيعةلحفظ 

نسخة تشير الوسوف  2018-2008 للفترة مركز البحوث الحرجية الدوليةاستراتيجية يجري حاليا تنقيح  )أ(
 إلى أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالغابات؛ بالتحديدمحدثة ال

ثالثة ل للتصدي االتجاهات البرنامجية للتجديد السادس لموارد المرفق في ةولوياألالعالمية مرفق البيئة يولي  )ب(
لتحقيق أهداف كبيرة للغاية أهمية  ذات والتي ال تزالالغازية األنواع الغريبة و فقدان الموائل واالستغالل المفرط وهي رئيسية دوافع 

 تجاهات الحالية في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية؛أيشي للتنوع البيولوجي ومسؤولة إلى حد كبير عن اال
التنوع /اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن لمنظمة الدولية لألخشاب االستوائيةلالتعاونية  مبادرةالمن خالل  ):(
 7و 5 األهداف الرامية إلى تحقيق على دعم الجهود لمنظمة الدولية لألخشاب االستوائيةالغابات االستوائية، ستركز لالبيولوجي 

 ؛أيشي للتنوع البيولوجيأهداف من  15و 14و 11و 9و
م في العديد سهيأنه سإلى أيضا بوضوح  2016-2013للفترة  الطبيعةلحفظ االتحاد الدولي برنامج يشير  )د(

 ؛ستراتيجيتين باء وجيمبموجب الغايتين اال 13و 12و 11و 9و 5 ة األهدافخاصو من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 
واءم مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وضع برنامج األمم بما يت )ه(

الذي ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل 2020-2012لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية العالمي لطار اإلالمتحدة اإلنمائي 
في األطراف كبيرة من المشاريع في جميع أنحاء العالم لمساعدة ال زيادة حافظتهاالمنظمة بها لتي تعتزم الكيفية ا يشير إلى

 الغابات المستدامة؛ بشأن 7فقدان الموائل والهدف  بشأن 5هداف، بما في ذلك الهدف األ تحقيق
نصف عمله برامج و  2017-2014متوسطة األجل  تهفي استراتيجي لبيئةل المتحدة األمممج برنايشير  )و(

 ؛لبيئةل المتحدة األمممج برناسيتناولها  إلى جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ويحدد كيف صريح بشكلسنوية ذات الصلة ال
 2015التنمية لما بعد عام  خطةلى أن عمجموعة البنك الدولي في طريق للتنوع البيولوجي تنص خريطة  )ز(

طة الطريق أيضا يقدم خر تتوفر إطارا شامال للتصدي للفقر والتنمية بطريقة مستدامة بيئيا؛ و وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛غايات و مشاريع البنك الدولي التي دعمت تحقيق توزيعا ل

ع مباشر إلى أهداف أيشي للتنو  بشكلال تشير منظمة األغذية والزراعة باإلضافة إلى ذلك، في حين  )ح(
من خالل أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف  7الهدف  في تحقيقيسهم سلمنظمة الجديد لاإلطار االستراتيجي فإن البيولوجي، 

 .2االستراتيجي  ههدف
 بالعمل المشترك، الشراكة التعاونية في مجال الغاباتالمنظمات األعضاء في استفادت حاالت، عدد قليل من الوفي  -32

بناء المشورة وعند االقتضاء، في إسداء دور المنظمة الدولية الرائدة  لتتولىخبرتها  مننوع البيولوجي، مع أمانة اتفاقية الت
على و الغابات. المتعلقة ب أيشي للتنوع البيولوجيمحددة من أهداف أهداف لبلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق في االقدرات 

لتنوع البيولوجي في دعم تحقيق كمناصر لقيادي الدور التولي على يا وجه التحديد، وافقت منظمة األغذية والزراعة رسم
يؤدي االتحاد  الزراعي، في حين الجينيالتنوع  بشأن 13الهدف الزراعة والغابات ومصايد األسماك المستدامة و  بشأن 7 الهدف
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بحكم  ويؤديالوقاية من االنقراض.  بشأن 12للهدف بالنسبة دورا مماثال الدولي لدعم الطبيعة 
 بشأن إدما: قيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والتخطيط. 2للهدف بالنسبة الرسمي ، الدور الريادي موقعه

 الشراكة التعاونية في مجال الغاباتوظائف أعضاء 
في المنظمات األعضاء  بينلصلة بالغابات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات االمقدم درجة الدعم تختلف  -33

 وبرامج عملها: هااالختالفات في واليات إلىإلى حد كبير ويرجع ذلك  الشراكة التعاونية في مجال الغابات
منتدى و اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ و  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرأمانات إن  )أ(

 خدمة اجتماعات األطراف المتعاقدة فياألساسية  ائفهاوظوتتمثل ؛ طبيعتهاوكاالت تنفيذ ب تليس المعني بالغاباتاألمم المتحدة 
الفرعية.  هاوهيئات هاأطراف اتقررات مؤتمر م، ومتابعة األمم المتحدة المعني بالغابات ، أو الدول األعضاء في حالة منتدىفيها
الغابات التي تجمع رؤساء ا المعنية بلجنتهلكل سنتين  الدورات التي تعقدة والزراعة باإلضافة إلى ذلك، تدعم منظمة األغذيو 

حلول  سعيا إلى إيجادالناشئة التقنية و  يةالسياساتالقضايا الغابات وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين لتحديد الدوائر المعنية ب
 11اءات المناسبة؛اتخاذ اإلجر بشأن  الجهات األخرى وتقديم المشورة للمنظمة و 

، بدعم من األطراف المتعاقدة أو الدول األعضاء على عاتقمسؤوليات التنفيذ أساسا  تقع )ب(
وبرنامج األمم ، الطبيعةلحفظ واالتحاد الدولي ، منظمة األغذية والزراعة. وتشمل هذه الداعمة المنفذة /الوكاالتالمنظمات

ي، وجميعهم من الوكاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية. ومن بين ، والبنك الدوللبيئةل المتحدة األمممج برناو ، مائيالمتحدة اإلن
ي حين أن منظمة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي شبكة من المكاتب القطرية، فلدى ، هذه المنظمات

 مكاتب إقليمية؛ لديهم لبيئةل المتحدة األمممج برناو  الطبيعةلحفظ واالتحاد الدولي  األغذية والزراعة
والمركز العالمي للحراجة ، مركز البحوث الحرجية الدوليةمثل ة للغايتركز المنظمات العلمية والتقنية  ):(

على البحث والتحليل،  أكبر بكثيربشكل لحفظ الطبيعة واالتحاد الدولي ، واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، الزراعية
المستويات العالمية  علىلتنفيذ السياسات، ودعما لهذه الغايات، تنفيذ المشاريع والمبادرات زمة الالواألدوات  الموادوتطوير 

، والبنك الدولي لبيئةل المتحدة األمممج برناو في كثير من األحيان بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة، و واإلقليمية والوطنية، 
 ؛الغابات الشراكة التعاونية في مجالفي  اآلخرينعضاء األو 

منظمات رئيسية تعتبر والبنك الدولي  ،االستوائية المنظمة الدولية لألخشابو مرفق البيئة العالمية، فإن وأخيرا  )د(
على المستويين الوطني واإلقليمي، ولكن  أساساتوفر التمويل لإلدارة المستدامة للغابات واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

اتفاقية التنوع  منهاكآلية مالية لعدة اتفاقات بيئية متعددة األطراف، مرفق البيئة العالمية عمل وي. أيضا على المستوى العالمي
 12.اإلطارية بشأن تغير المناخواتفاقية األمم المتحدة  األمم المتحدة لمكافحة التصحرالبيولوجي واتفاقية 

                                                           
 .en/http://www.fao.org/forestry/5/7758يرد المزيد من المعلومات عن اللجنة المعنية بالغابات والدورات السابقة في  11
حتى  2014 ه/تموزيولي 1(، من GEF-6لموارد مرفق البيئة العالمية ) تجديد السادسالفترة في لتنوع البيولوجي البؤري لمجال لالتمويل ل 12

دارة اإلاستراتيجية  ومظروف تمويلتقريبا.  مليار دوالر أمريكي 1.8 قدرها، ارتفع إلى إجمالي مخصصات 2018 ه/حزيرانيوني 30
المحتفظ  بما في ذلك موارد الغابات مليون دوالر أمريكي، 250قدره  لموارد مرفق البيئة العالمية تجديد السادسالفترة في تدامة للغابات المس
مليون دوالر  50استعادة النظم اإليكولوجية للغابات )و (، مليون دوالر أمريكي 80)إدارة الغابات تعزيز (، و مليون دوالر أمريكي 70) بها
(. مليون دوالر أمريكي 20) ةمتكاملتجربة النهج الوالمساهمة في  ،(مليون دوالر أمريكي 30(، وزيادة التعاون اإلقليمي والعالمي )يكيأمر 

-2010في فترة التجديد الخامس للموارد )مرفق البيئة العالمية بع لاالتإلدارة المستدامة للغابات ل +REDDبرنامج  قدموعالوة على ذلك، 
مرفق البيئة العالمية  انظر. للموارد في التجديد الرابعمليون دوالر أمريكي  471مليون دوالر أمريكي، مقارنة بمبلغ  700كثر من ( أ2014

والمتاح . 161الصفحة ، في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية اتجاهات البرمجة(، 2014)

http://www.fao.org/forestry/57758/en/
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 لغاباتفي مجال ا أنشطة أعضاء الشراكة التعاونية
األنشطة على المستوى القطري في عدد من المجاالت  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتفي اء عضيدعم األ -34

 وبرامج عملها: هاالمواضيعية، بما يتفق مع واليات
خفض االنبعاثات الناجمة عن ب نشطة ذات الصلةاألالحد من إزالة الغابات، بما في ذلك من خالل دعم  )أ(

إزالة الغابات في منطقة األمازون البرازيلية من خالل  خفضالبنك الدولي  دعمسبيل المثال،  علىو . هاوتدهور  الغاباتإزالة 
تعاون الكثير من األعضاء ويوالقروض، والعمل التحليلي(.  ،مجموعة واسعة من أدوات التمويل )المنحب جلطويل األ انخراط
األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات امج ، بما في ذلك من خالل برنالشراكة التعاونية في مجال الغاباتفي 

، لدعم البلدان في وضع مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغاباتو  الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية
 ها؛وتدهور  الغاباتلخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتنفيذ استراتيجيات وطنية 

تعزيز لالبلدان الدعم إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي  يقدمدارة المستدامة للغابات. تعزيز اإل )ب(
ومرفق البيئة العالمية والبنك الدولي األنشطة في البلدان االستوائية المنظمة الدولية لألخشاب وتدعم اإلدارة المجتمعية للغابات. 

 اإلدارة المستدامة للغابات؛لمتعلقة باإصدار الشهادات لتشجيع  االستوائية
استعادة الغابات،  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتكثير من األعضاء في يعزز تشجيع استعادة الغابات.  ):(

، جنبا إلى جنب مع شركاء آخرين مثل معهد الموارد لشراكة العالمية إلعادة الغابات إلى هيئتها األصليةابما في ذلك من خالل 
 عالمية.ال

ودعم تقنية  إرشادات إلعدادمجموعة من األنشطة بأيضا  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتأعضاء ويضطلع  -35
الذي يستند إلى لموارد الحرجية ها لتقييممن دورية إصدارات عد تُ منظمة األغذية والزراعة أن تجدر اإلشارة إلى الرصد والتقييم. و 

وأصبحت هذه المعلومات ُتستكمل بشكل ملة عن حالة الغابات في جميع أنحاء العالم. وفر معلومات شاتو ، قطريةمدخالت 
 تم الحصول عليها من االستشعار عن بعد.التي يببيانات الغطاء الحرجي  متزايد

 مشتركةالعمل التعاونية وبرامج الشراكات ال
الصلة بالغابات أيضا في شكل اتفاقات تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات لالمقدم شكل ومدى الدعم يتجلى  -36

 الشراكة التعاونية في مجال الغاباتأدناه بعض الشراكات بين أعضاء  4تعاونية وبرامج عمل مشتركة. ويبين الجدول 
من و . من يعمل مع على منمشتركة. ويقدم الجدول مؤشرا العمل الوالمنظمات األخرى من خالل الجهود التعاونية وبرامج 

المنظمات واألمانات مشتركة بين العمل الوبرامج  ،تعاون المذكرات و أن هناك عددا من الشراكات التعاونية،  يتضح ،4الجدول 
ن بيالتي يمكن أن تكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون والتنسيق واالتساق والتآزر و الغابات  موضوعية بشأنبرامج  التي لديها

 ذات الصلة بالغابات.للتنوع البيولوجي  األنشطة ويمكن أن تدعم تنفيذ أهداف أيشي
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 %http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF_R.6_20.Rev_.01,%20%20Programmingفي

20Directions,%20Final,%20November%2026,%202013.pdf. 
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 والمنظمات األخرى من خالل الجهود التعاونية وبرامج العمل المشتركة الشراكة التعاونية في مجال الغاباتمثال على الشراكات بين أعضاء  -4الجدول 

 

وع 
التن
ية 

تفاق
ا

وج
بيول

ال
ث  ي
حو

 الب
ركز

م
ولية

 الد
جية

حر
ال

ية  
غذ
 األ

ظمة
من

راعة
والز

ئة  
البي
ق 
مرف

عالم
ال

 ية

ي 
عالم

ز ال
مرك

ال
عية

زرا
ة ال

راج
للح

ية  
دول
ة ال

ظم
لمن
ا

ب 
خشا

لأل
ئية
ستوا

اال
ي  
دول
د ال

تحا
اال

يعة
لطب

ظ ا
لحف

ي  
دول
د ال

تحا
اال

ث 
حو

 الب
ات

ظم
لمن

جية
حر

ال
مم  
 األ

قية
اتفا

حة 
كاف
 لم

حدة
لمت
ا

حر
ص
الت

مم  
 األ

مج
برنا

ائي
إلنم

دة ا
متح

ال
 

مم 
 األ

مج
برنا

يئة
 للب

حدة
لمت
ا

مم  
 األ

قية
اتفا

 اإل
حدة

لمت
ا

رية 
طا

ناخ
 الم

غير
ن ت

بشأ
 

مم 
 األ

دى
منت

ي 
معن

ة ال
حد
لمت
ا

ات
غاب
بال

ولي 
 الد

نك
الب

 

ى  ر
أخ

 

                االتصال المشترك بين اتفاقيات ريوفريق 

                فرقة العمل المعني بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

الشراكة التعاونية المعنية باإلدارة المستدامة لألحياء 
 البرية

              

اتفاقية التجارة الدولية 
نواع الحيوانات والنباتات بأ

البرية المهددة 
تفاقية حفظ ا، و باالنقراض

انواع الحيوانات البرية 
المنتدى ، و المهاجرة

الدولي للشعوب األصلية 
المعني بالتنوع 

 13البيولوجي

               لشراكة العالمية إلعادة الغابات إلى هيئتها األصلية

الصندوق العالمي 
هد الموارد مع، و للطبيعة

 14العالمية وما إلى ذلك

الطبيعية من أجل الشعوب واألغذية  المناظر مبادرة
 والطبيعة

              

منظمة الحفظ الدولية، 
معهد الموارد العالمية و 

 15وما إلى ذلك

                                                           
 .ip/en/partnersh-http://www.fao.org/forestry/wildlifeالقائمة الكاملة لألطراف متاحة في:  13
 .partners-http://www.forestlandscaperestoration.org/ourالقائمة الكاملة لألطراف متاحة في:  14
 ./http://peoplefoodandnature.org/aboutالقائمة الكاملة لألطراف متاحة في:  15

http://www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/en/
http://www.forestlandscaperestoration.org/our-partners
http://peoplefoodandnature.org/about/
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المنظمة الدولية لألخشاب التعاونية بين  مبادرةال
تنوع االستوائية واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن ال

 البيولوجي للغابات االستوائية
               

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات برنامج 
المنظمة و والنباتات البرية المهددة باالنقراض

لتنفيذ قوائم أنواع  الدولية لألخشاب االستوائية
 األخشاب االستوائية في المنظمة

               

دة للتعاون في مجال خفض برنامج األمم المتح
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في 

 البلدان النامية
               

 مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات
 التابع للبنك الدولي

               

                (PROFORبرنامج البنك الدولي بشأن الغابات )
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التنوع بشأن الدولية لألخشاب االستوائية واتفاقية التنوع البيولوجي بين المنظمة التعاونية  مبادرةجة إلنشاء وتنفيذ الونتي -37
أن تمويل حفظ التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف باالستوائية المنظمة الدولية لألخشاب ، أفادت لغابات االستوائيةلالبيولوجي 

المنتجة لبلدان ا إلى ادعم مبادرةتقدم العلى وجه التحديد، مليون دوالر أمريكي. و  12.5 قداربمزاد أيشي للتنوع البيولوجي 
التنوع للحد من فقدان التنوع البيولوجي من خالل تنفيذ برنامج عمل منظمة الدولية لألخشاب االستوائية الفي األعضاء 

على األهداف المشتركة لكل من الخطة االستراتيجية للتنوع ، مع التركيز اتفاقية التنوع البيولوجيبموجب  البيولوجي للغابات
 الدولية لألخشاب االستوائية.المنظمة وخطة عمل  2020-2011البيولوجي 

 الشراكة التعاونية في مجال الغاباتجميع المنظمات األعضاء في أن الضوء على اإلعالمية نتائج الوثيقة وتسلط  -38
 .بالغابات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة تحقيقفي مواءمة جهودها لدعم  العمل المشتركلزيادة  هادعم أعربت عن

 للعمل المستقبلي خيارات -رابعا
فرصة  األخرى التداخل بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات وااللتزامات المتعددة األطراف يمثل  -39

القرار الناتج عن استعراض و (. القسم أوال) التزامات أخرى زز التقدم في تحقيق تنفيذ التزام واحد سيع نظرا ألنلبناء التنسيق 
الشراكة التعاونية في مجال بين المنظمات األعضاء في المعزز والتعاون  العمل المشتركلغابات يعزز المتعلق با الترتيب الدولي

)القسم  2030-2017للفترة لغابات المتعلق با لترتيب الدوليل الخطة االستراتيجيةبمن خالل خطة عمل مرتبطة  ،الغابات
)وبعض المنظمات الدولية األخرى( حاليا مجموعة من األنشطة التي  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتأعضاء وينفذ . (اثاني

مشتركة،  صراحة أو ضمنا أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، بما في ذلك من خالل برامج عمل تسهم
ت جميع . وعالوة على ذلك، أعربهومهام هأهدافو  كل حسب واليته ،مبادرات تعاونية، وكذلك من خالل مشاريع وبرامجو 

ألهداف  افي مواءمة جهوده العمل المشتركلزيادة  هادعمعن  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتفي المنظمات األعضاء 
 (.ا)القسم ثالثالبيولوجي ذات الصلة بالغابات  عأيشي للتنو 

الشراكة التعاونية في مجال بين أعضاء  العمل المشتركتعزيز مواصلة قت مناسب لالو  فإنوفي ضوء ما سبق،  -40
أهداف  ، بما في ذلكذات الصلة بالغاباتاألخرى وااللتزامات المتعددة األطراف لتحقيق  البلدانمن أجل دعم جهود  الغابات
  :المعزز على العمل المشتركمل عناصر ت. ويمكن أن تشأفضلبشكل للتنوع البيولوجي  أيشي

 ؛ه المجاالتدعم البلدان في هذو  الحرجة المجاالتالعمل بشكل جماعي لتحديد  )أ(
بحيث يكون هناك  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتمن أعضاء عضو يزة النسبية لكل االستفادة من الم )ب(
 ؛االستثمار(التمويل و و  ة،التقني اإلرشادات، و اتوقواعد السياس ،والرصد والتقييم ،مختلفة )البحوثالمجاالت الفي دعم متبادل 
 ؛ما تكون هناك حاجةبرامج موضوعية بشأن الغابات، حيثأخرى لديها العمل مع منظمات  ):(
 تعزيز منصات البيانات المفتوحة والتشغيل البيني لتيسير تقاسم وتجميع المعلومات. )د(

في  لتعزيز المساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيأخرى عناصر ويمكن أن تنعكس هذه العناصر و  -41
لترتيب الدولي المتعلق اخطة إعداد يوفر . وباإلضافة إلى ذلك، لشراكة التعاونية في مجال الغاباتلخطة العمل المنقحة 

منسق لتحقيق االلتزامات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في سياق نهج تعزيز مواصلة دعم فرصة لستراتيجية للفترة اال بالغابات
لترتيب الدولي المتعلق اخطة لمقترحات  إعدادأعاله، سيتم  23في الفقرة  ُذكركما و المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات. 

 فيبالغابات ى األمم المتحدة المعني منتدنظر فيها يل 2016 عام خالل 2030-2017ستراتيجية للفترة اال بالغابات
 .2017 عام
ألعضاء فيها والمنظمات ا لشراكة التعاونية في مجال الغاباتلفي المستقبل  والمشتركلعمل الفردي وسيتعين أن يأخذ ا -42

في االعتبار األخرى ذات الصلة بالغابات متعددة األطراف اللدعم البلدان في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وااللتزامات 
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االستخدامات األخرى لألراضي، وخاصة الزراعة، في جميع المناظر الطبيعية، فضال عن الحاجة إلى مساهمة إدارة األراضي 
 كوارث.فيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الفي التخ

 المقترحة التوصية -خامسا
 اعتماد توصية على غرار ما يلي:في  والتكنولوجية قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إن
دور المنظمات الدولية في دعم المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن بالمعلومات الواردة في  حيط علمات -1

( وفي المذكرة اإلعالمية بشأن مساهمات المنظمات UNEP/CBD/SBSTTA/19/8تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )
في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتاألعضاء في 

(UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/3)؛ 
في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتبمساهمة أعضاء  رحبت -2

 للتنوع البيولوجي، وخاصة فيما يتعلق بالغابات؛

األمين التنفيذي أن يواصل العمل مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واألعضاء  إلى يطلب -3
الدولي للترتيب  2030-2017 للفترة إعداد الخطة االستراتيجية في للمساهمة الغابات الشراكة التعاونية في مجالاآلخرين في 

بهدف ضمان االتساق مع الخطة االستراتيجية الغابات لشراكة التعاونية في مجال لذات الصلة عمل الخطة بالغابات و  المتعلق
 خطة، ومواصلة تعزيز تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات في سياق 2020-2011للتنوع البيولوجي 

 .2015 بعد عاملما التنمية 

 يعتمد مؤتمر األطراف مقرراتوصي أيضا بأن أن في  والتكنولوجية قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةو 
 على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف، 
بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، واألهداف العالمية األربعة  القوي إلى التطابق  شيريإذ 

، 16(+REDDها )ور وتده الغاباتالمعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  مبادرةالوأنشطة وتوجيهات  المتعلقة بالغابات،
ذ وأهداف التنمية المستدامة،  رؤية الوتنفيذ بشكل شامل في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  المهمعلى دورها  ؤكديوا 

 ،2015لما بعد عام التنمية  خطة، فضال عن 2020-2011طويلة األجل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
بعد لما بالغابات  المتعلقدولي الترتيب ال بشأنبقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  رحبي -1

 ؛2030 حتى عام ويمدد واليتهالمتعلق بالغابات الترتيب الدولي  يعززالذي و  2015عام 
للترتيب  2030-2017الخطة االستراتيجية للفترة اد منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، عند إعد دعوي -2

بهدف تعزيز نهج متسق ذات الصلة بالغابات، أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ، إلى وضع في االعتبار الغاباتلمتعلق باولي الد
 ؛بالغابات ذات الصلةلتحقيق االلتزامات المتعددة األطراف 

                                                           
16 REDD+  في الغابات الكربون  والمحافظة على مخزون عن إزالة الغابات وتدهورها،  الناجمةهي اختصار لعبارة "خفض االنبعاثات ،

التفاقية  16-أ /م1من المقرر  70فقرة الكربون في الغابات في البلدان النامية"، بما يتسق مع ال وتعزيز مخزون واإلدارة المستدامة للغابات، 
( يستخدم للتسهيل +REDDها )وتدهور  الغاباتخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. واالختصار "

 غير المناخ.فقط، بدون محاولة استباق أي مفاوضات جارية أو مستقبلية بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ت
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النظر ، إلى 2030-2017للفترة خطة عملها اد ، عند إعدأيضا الشراكة التعاونية في مجال الغابات دعوي -3
لمواصلة تعزيز مساهماتها الفردية والجماعية ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي ودعم نهج منسق لتحقيق  في سبل ووسائل

 يل المثال:ذا الغرض على سب، ولهبالغابات ذات الصلةااللتزامات المتعددة األطراف 

 تحديد المجاالت الحرجة لدعم البلدان فيها؛ )أ(
مواصلة تعزيز و النسبية لكل عضو من أعضائها  الستفادة من المزايابحث أدوار أعضاء الشراكة من أجل ا )ب(

 مساهماتهم المشتركة؛
 ؛د التقدم واإلبالغ عنهصتحسين ر  ):(

العمل مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واألعضاء أن يواصل  إلى األمين التنفيذي طلبي -4
 لدعم تنفيذ هذا المقرر. الشراكة التعاونية في مجالاآلخرين في 

 
__________ 

 


