
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرع تاسعاالجتماع ال

  2015تشرين الثاني /نوفمبر 5-2 كندا، ،مونتريال
  من جدول األعمال 4-3البند 

 
  ا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدته

  دور المنظمات الدولية في دعم تحقيق: التنوع البيولوجي للغابات  -  19/8التوصية 
  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
لتي أعدها األمين التنفيذي بشأن دور المنظمات الدولية ذات المذكرة ابالمعلومات الواردة في  حيط علمات - 1

وفي المذكرة اإلعالمية بشأن مساهمات المنظمات  1الصلة في دعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالغابات
  2؛ة بالغاباتوع البيولوجي ذات الصلفي تحقيق أهداف أيشي للتن الشراكة التعاونية في مجال الغاباتاألعضاء في 

في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتبمساهمة أعضاء  رحبت - 2
 للتنوع البيولوجي، وخاصة فيما يتعلق بالغابات؛

األمين التنفيذي العمل مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واألعضاء اآلخرين في  إلى طلبت - 3
بالغابات  المتعلقللترتيب الدولي  2030-2017 إعداد الخطة االستراتيجيةفي  للمساهمة الغابات تعاونية في مجالالشراكة ال

االتساق مع الخطة االستراتيجية للتنوع  تعزيزبهدف الغابات لشراكة التعاونية في مجال لعمل ذات الصلة الوخطة 
 خطةي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات في سياق ، ومواصلة تعزيز تحقيق أهداف أيش2020- 2011البيولوجي 

 3؛2030التنمية المستدامة لعام 

 :على غرار ما يلي امؤتمر األطراف مقرربأن يعتمد توصي  - 4

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

 الغاباتالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وأنشطة وتوجيهات  ،ت الصلة بالغاباتذااألربعة 
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رؤية عام  لتنفيذ أن تحقيقها يعد أمراً هاماًعلى  وإذ يؤكدوأهداف التنمية المستدامة،  REDD+(،4(ها وتدهور
أن ب أيضاسلم يوإذ  2030،3لمستدامة لعام التنمية ا خطةفضال عن  ،ستراتيجية للتنوع البيولوجيللخطة اال 2050

قد ذُكرت في المستدامة للغابات المتكاملة ودارة لإل التكيفنهج المشترك و التخفيف مثل البديلة، نهج السياسات
  ،12/20من المقرر  4الفقرة 

 ذات الصلة بالغابات، اتاالتفاق بينالتآزر أوجه والتعاون و تعزيز التماسك على ضرورة إذ يشددو
  تنفيذها،أو  مستوى السياسات سواء على، وعملياتها ومبادراتها

 المتعلقالترتيب الدولي  بشأنبقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  رحبي  )أ (
 ؛2030 حتى عام ويمدد واليتهالترتيب الدولي  يعززالذي و 2015،5بعد عام لما بالغابات 

هداف ذات الصلة بالغابات، خاصة األو 2030،3ام التنمية المستدامة لع بخطة أيضا يرحب  )ب (
 ؛ 15و 6التنمية المستدامة رقم  هدفيبموجب 

جميع أصحاب و ويشجع األطراف، مثل الغابات للحد من فقدان المبادرات األخرى الحظي  )ج (
 ولوجيأيشي للتنوع البي أهداف في تحقيق كمساهمةحسب االقتضاء،  ،اتنفيذه في لمشاركةعلى االمصلحة المعنيين 

 بالغابات؛ ذات الصلة

 2030-2017 الخطة االستراتيجية وضع عند، المتحدة المعني بالغابات منتدى األمم يدعو  )د (
وذلك ، ذات الصلة بالغابات أيشي للتنوع البيولوجي أهداف االعتبار أخذ فييأن ، المعني بالغابات للترتيب الدولي

 ؛بالغابات متعددة األطراف ذات الصلةالواألهداف االلتزامات  تحقيقمنسق ل تعزيز وضع نهج بهدف

للفترة عمل الشراكة الشراكة التعاونية في مجال الغابات، عند إعداد خطة أعضاء  أيضا دعوي  )ه(
، إلى النظر في سبل ووسائل لمواصلة تعزيز مساهماتها الفردية والجماعية ألهداف أيشي للتنوع 2030- 2017

 :حقيق االلتزامات واألهداف المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات، مثل ما يليالبيولوجي ودعم نهج منسق لت

  بالغابات؛ ذات الصلةأهداف أيشي للتنوع البيولوجي تنفيذ المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات   )1(
خطة ال بما في ذلك تنفيذ إلى البلدان؛ مفيد دعم توفير هم من خاللهاالتي يمكن تحديد اإلجراءات  )2(

 اختالف الرؤى، مع مراعاة أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 2020-2011 االستراتيجية
القدرات  تنميةبما في ذلك غابات، اإلدارة المتكاملة للالنماذج واألدوات الالزمة لتحسين و النُهجو

  ؛التقنية
، ومواصلة اءاألعض من النسبية لكل المزايا االستفادة من من أجلأدوارها المعنية  دراسة  )3(

  ؛المشتركة المساهماتتعزيز 
  ؛عمليات اإلبالغالمؤشرات و بما في ذلك مواءمة، التقدم المحرز بشأن واإلبالغ تحسين الرصد  )4(

                                                           
4   REDD+ الغابات  على الحفاظ ودور النامية؛ البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات خفض" هي اختصار لعبارة

التفاقية األمم  16-أ م/1من المقرر  70 ، بما يتسق مع الفقرة"النامية البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة وإدارتها
يستخدم للتسهيل ) +REDD(ها وتدهور الغاباتخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة "واالختصار . المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

   .المناخفقط، بدون محاولة استباق أي مفاوضات جارية أو مستقبلية بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
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 والتشغيل البيني البيانات المفتوحة منصات من خالل بما في ذلك، رفاإدارة المع تحسين  )5(

  ؛وتجميعها المعلومات تبادل يسيرلت
أهداف أيشي للتنوع  في سياق، الغاباتالمتعلقة ب هاسياسات وتنفيذ طراف، عند وضعاأل يشجع  )و(

، األخذ بعين االعتبار على، المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات واألهداف البيولوجي وغيرها من االلتزامات
التخفيف من آثار تغير  )2(، بما في ذلك الزراعة، ألخرى لألراضيستخدامات االا )1( :لما يلي حسب االقتضاء،

والغطاء الغابات الطبيعية  لحفظالحد من مخاطر الكوارث، وإيالء االعتبار الواجب  )3(، المناخ والتكيف معه
، وتجنب اآلثار السلبية المحتملة لتشجير المناطق األحيائية غير واستخدامها بصورة مستدامةالنباتي األصلي 

 ؛الحرجية

في مجال التعاونية  أعضاء الشراكة مع جميع ز التعاونتعزذي أن التنفي إلى األمين يطلب  )ز(
األخرى ذات  المنظمات والمبادرات، وكذلك المتحدة المعني بالغابات منتدى األمم بما في ذلك أمانة، لغاباتا

 فيذتنلدعم ، 12/6من المقرر  21من أجل االستجابة الكاملة لطلبات مؤتمر األطراف الواردة في الفقرة  الصلة،
 الهيئة أوالتكنولوجية والتقنية و الفرعية للمشورة العلمية التقدم المحرز إلى الهيئة وتقديم تقرير عن المقرر،هذا 

  .األطراف لمؤتمر الرابع عشر قبل االجتماع في اجتماع يعقدتنفيذ، حسب االقتضاء، الفرعية لل
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