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 الغابات لجنة

 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 دعم تنفيذ خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات

 

 معلومات أساسية -أوالً 
 
، نظرت لجنة الغابات، خالل دورتها الثالثة والعشرررررررين، في الحاجة إلى أن تدعم المنظمة -1

من خالل الشراكة  الترتيب الدولي المتعلق بالغابات ،أعضائهاوعضوا من  لشراكةل ارئيس  بصفتها 
، وكذلك من خالل مساهماتها المباشرة في عمل منتدى األمم )الشراكة( التعاونية في مجال الغابات

الصررررررادرة عن قرارات الالمتحدة المعني بالغابات )المنتدى(. وأوصررررررت اللجنة المنظمة بدعم تنفيذ 
ع الخطة االسررررررتراتيجية للترتيب الدولي المتعلق بالغابات وتنفيذها؛ المنتدى؛ واإلسررررررهام في وضرررررر

الخطة المتوسررررطة األجل وبرنام  تضررررمين وتعزيز القدرات على المسررررتويين العالمي واإلقليمي؛ و
. ويرد بيان كامل باإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات في 1هذه األنشررررررطة العمل والميزانية

 الررررررتررررررقررررررريررررررر الررررررمرررررررحررررررلرررررريوعررررررة: وثرررررريررررررقررررررة الررررررمررررررواضرررررررررررريررررررع الررررررمررررررتررررررنرررررر
 .2017-2016للفترة 

 
مت المنظمة، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسية التي حدّدتها لجنة الغابات، دعما  نشطا  وقدّ  -2

وسررراهمت في المناقشرررات الرسرررمية  ،لوضرررع الخطة االسرررتراتيجية للترتيب الدولي المتعلق بالغابات
 ا  كبير  ا  تطورالخطة  شررررهدتبشررررأن هذا الموضرررروه. وخالل هذه العملية،  الجاريةوغير الرسررررمية 

وأصرربحت وثيقة سررياسررات رفيعة المسررتوى اعتمدتها الجمعية العامة لحمم المتحدة في أبريل نيسرران 
 األولى من نوعها 2030-2017بصررررررفتها خطة األمم المتحدة االسررررررتراتيجية للغابات للفترة  2017

 .2)الخطة االستراتيجية(
 
بات  -3 غا مة لل تدا جل اإلدارة المسرررررر يا للعمل من أ عالم طارا   وتوفر الخطة االسررررررتراتيجية إ

، واتفاق باريس المعتمد في إطار 2030واألشرررجار في العالم. وتيسرررر مسررراهمتها في تنفيذ خطة عام 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشرررأن تغير المناخ، واتفاقية التنوه البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة 
 لرررمررركرررافرررحرررة الرررتصررررررررحرررر، وصرررررررررك األمرررم الرررمرررترررحررردة الرررمرررترررعرررلرررق برررالرررغرررابرررات، وغررريررررهرررا 
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لة بالغابات ية المتصرررررر . كما تمثل الخطة 3من الصرررررركوم والعمليات وااللتزامات واألهدال الدول
 االستراتيجية إطارا  مرجعيا  للعمل المتصل بالغابات الذي تضطلع به منظومة األمم المتحدة.

 
تة وس والخطة االستراتيجية وثيقة شاملة تتضمن رؤية ومهمة واتجاهات وتحديات وفرصا   -4

بالغابات و لتنفيذ لة إلى أطر من الغايات المرتبطة بها، إضررررررراف 26من األهدال العالمية المتعلقة 
 واالستعراض وأحكاما  تتعلق باالتصال والتوعية.

 
مساهمة  وتتمثل مهمة الخطة االستراتيجية في "تشجيع اإلدارة المستدامة للغابات، وتعزيز -5

، 2030 التنمية المسررررررتدامة لعام خطة الغابات واألشررررررجار الموجودة خار  نطاق الغابات في تنفيذ
لسياسيّين على التعاون والتنسيق واالتساق وأوجه التآزر وااللتزام والعمل ا بوسائل من بينها تعزيز

لى التنفيذ فترة المقبلة ينصب عالجميع المستويات". وتعلن هذه المهمة بوضوح تام أن التركيز في 
 لعمل.. وبناء  على ذلك، تهدل عناصر الخطة االستراتيجة إلى تيسير هذا االميدانوالعمل في 

 
الحرجي؛  األهدال العالمية المتعلقة بالغابات على اسررررررتعادة المفقود من الغطاء تزكّ قد رو -6

تمدة من وتحقيق زيادة في مسرراحة الغابات التي تدار على نحو مسررتدام وكذلك نسرربة المنتجات المسرر
طر ؛ وحشرررررد الموارد؛ وتعزيز أومصرررررادر الرزقهذه الغابات ومسررررراهمتها في التنمية المسرررررتدامة 

لقياس العديدة لوتحسين التنسيق واالتساق والتآزر. ومن بين أبرز الغايات الكمية والقابلة الحوكمة، 
المي بحلول في المائة على النطاق الع 3هنام التزام الدول األعضرراء بزيادة مسرراحة الغابات بنسرربة 

 .2015إلى التقييم العالمي للموارد الحرجية لعام  ، استنادا  2030عام 
 
 للخطة االسرررتراتيجية يكمن في الفرصرررة المتاحة للدول األعضررراء لكي جديدعنصرررر وثمة  -7

لعالمية د، بشررركل طوعي، المسررراهمات التي تعتزم تقديمها في سررربيل تحقيق األهدال والغايات اتحدّ 
إجراءاتها  المتعلقة بالغابات. فمن خالل المسرراهمات الوطنية الطوعية، يمكن للدول األعضرراء تحديد

ن االطابع الطوعي إن الغ عنها. والمعتزمة واإلب ل األفضرررررل تحديد الطرق والوسرررررائمن لبلدان يمّكِّ
 ها.تأييدباألخذ بزمام العملية بشكل أنجع وسمح بواألكثر كفاءة لتقديم مساهماتها، مّما ي

 
جية الخطة االسرررررتراتي تعتمدوسرررررعيا  إلى مواصرررررلة تعزيز طابعها الموجه نحو اإلجراءات،  -8

رام  تشرررررغيلي، وهي برنام  العمل الرباعي السرررررنوات. وطبقا  للقرار، تهدل بوسررررريلة للتخطي  ال
متعلقة بالغابات العمل الرباعية السنوات إلى إبراز مساهمة المنتدى في األهدال والغايات العالمية ال

 لكل فترة أربع سنوات.
 
م -9 ية مفتوحة بمجاالت الع مة إرشررررررراد قائ ية أيضرررررررا على  ل وتحتوي الخطة االسررررررتراتيج

عة واسرررررعة المواضررررريعية. وتغطي األهدال العالمية المتعلقة بالغابات والغايات المرتبطة بها مجمو
من المجاالت المواضرررررريعية التي تحتا  إلى إجراءات طوعية ومسرررررراهمات وتعاون لكي يتسررررررنى 

سررياسرات وتشررمل التدابير واإلجراءات والتعكس هذه المجاالت المواضرريعية إن النهوض بتحقيقها. و
 ربع واألربعين المنصوص عليها في صك األمم المتحدة المتعلق بالغابات.األ
 

 مساهمات المنظمة -اثانيً 
 
والية المنظمة. وهي واألهدال العالمية المتعلقة بالغابات توجد صررررررلة مباشرررررررة بين كل  -10

واألهدال االسررتراتيجية للمنظمة. وأرهر تحليل لمجاالت العمل  مع األهدال العالمية تتماشررى تماما  
المواضيعية أيضا أنها تتماشى مع برنام  عمل المنظمة، ورغم طابعها المستفيض )تم مبدئيا  تحديد 
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تضطلع وحدة تنظيمية واحدة على األقل بعمل جوهري  إذ، (، تم تغطيتها جميعا  مجاال  مواضيعيا   93
ا  لذلك، يمكن للمنظمة تقديم الدعم الفني إلى الدول األعضررررراء في تنفيذ الخطة بشرررررأن كل منها. وتبع

 االستراتيجية على مختلف المستويات.
 
ساس منتدى من خالل توفير خطوط أالوتتمثل إحدى المساهمات الرئيسية للمنظمة في دعم  -11

تبر عاُ التنفيذ. و م المحرز فيومعلومات تخضرررع للتحديص بصرررورة دورية من أجل اسرررتعراض التقدّ 
 ؛مناسررررررربأنه قادر على تقديم إسررررررهامات في الوقت ال 2020التقييم العالمي للموارد الحرجية لعام 

 ،لدانلتحسرررررين اتسررررراق مجموعات البيانات الدولية والتخفيف من عبء رفع التقارير عن كاهل البو
عن  تفاصيل إضافية وردت. وقد وضعت مجموعة أساسية عالمية من المؤشرات المتعلقة بالغابات

راض . ويمكن للمنظمة تقديم إسهامات أخرى في عملية استعCOFO/2018/5.1هذا العمل في الوثيقة 
لعالم. ويمكن الخطة االسررررتراتيجية من خالل منتجاتها التحليلية، وال سرررريما تقرير حالة الغابات في ا

لمحدّدة تماشررى مع المواضرريع اأخذ منتجات تحليلية أخرى صررادرة عن المنظمة بعين االعتبار بما ي
 في برنام  العمل الرباعي السنوات.

 
جية منتدى وتنفيذ الخطة االسرررتراتيالخاصرررة في عمل ات المسررراهمإحدى اليمكن أن تتمثل و -12

لدعوة الصادرة اعلى  في مشاركة الهيئات اإلقليمية للغابات في تعزيز البعد اإلقليمي للمنتدى. وبناء  
ي المنتدى، دورتها الماضررية، نظرت الهيئات اإلقليمية للغابات في المسرراهمة ف عن لجنة الغابات في

دت الهيئات كّ مع مشاركة أمانة المنتدى في كل الدورات وتقديم مداخلة اللتماس مثل هذا التعاون. وأ
لمنتدى حول وتنتظر المزيد من المعلومات والتوجيهات من ا ،ها بالتعاونماإلقليمية للغابات اهتما

 سبل المقترحة للمساهمة والتعاون.ال
 
وخالل اجتماه الخبراء بشررررررأن اإلسررررررهامات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية في المنتدى، الذي  -13

ينطوي عليها ، حدّد المشررررراركون فائدة إضرررررافية 2017انعقد في نيروبي في نوفمبر تشررررررين الثاني 
لصررررررلة بالغابات األجهزة والعمليات ذات اإشرررررررام الهيئات اإلقليمية للغابات: "ال تتاح للكثير من 

اإلقليمي واإلقليمي الفرعي الفرصرة لحضرور اجتماعات المنتدى باألسراس  يينالنشرطة على المسرتو
بسبب قلة األموال المرصودة. لكنها تشارم في الهيئات اإلقليمية للغابات التابعة للمنظمة وقد تستفيد 

ى، وهو مررا يؤكررد أهميررة طرح منظور عررالمي في التفرراعررل بطريقررة أكثر جوهريررة مع المنترردمن 
 ". 4المناقشات اإلقليمية والعكس بالعكس

 
ة المنظمة ر دعوفي هذه المسرررألة وقرّ النظر المنتدى، خالل دورته الثالثة عشررررة، واصرررل و -14

تها دورلجنة الغابات في نظر بآخر المعلومات عن المنتدى في دورته الرابعة عشرررررررة زويد إلى "ت
لتعزيز حسرررب االقتضررراء،  ،للغابات اإلقليميةالتي تتيحها الهيئات إلمكانات في الرابعة والعشررررين ا

الصادرة للتوصيات  قد ترغب اللجنة في التذكير بأنه وفقا  و. 5"اإلقليمية الفرعية المشاركة اإلقليمية
السررررتعانة امن خالل التعاون بما في ذلك وطيد متعددة لتسرررربل  توجد للغابات، اإلقليميةعن الهيئات 

 للحوارات اإلقليمية المتعلقة بالمنتدى.هيئات الب
 

 الشراكة التعاونية في مجال الغابات مساهمات -اثالثً 
 
إلى تدعو الخطة الشررراكة وأعضرراءها و. السررتراتيجية قسررما  خاصررا  للشررراكةس الخطة اتكرّ  -15

بات، وذلك  بالغا قة  يات العالمية المتعل باألهدال والغا لدول األعضررررررراء "من أجل النهوض  دعم ا

                                                      
في  3الفقرة ، منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتفي الفرعية اإلقليمية واإلقليمية سررررررهامات إلاجتماه الخبراء بشررررررأن ا  4
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، وتنفيذ خطة عمل مشتركة مع الشراكة تكون متسقة اأعضائهبوسائل تشمل التعاون والشراكة بين 
مع برام  العمل الرباعية السررررررنوات الخاصررررررة بالمنتدى، وتحديد إجراءات جماعية يقوم بها جميع 

 عضاء الشراكة أو مجموعات فرعية منهم، إلى جانب االحتياجات من الموارد المرتبطة بها".أ
 
المساهمة و، هاوتبسيط م المحرزاإلبالغ عن التقدّ عملية ومن المتوقع أن تقوم الشراكة بدعم  -16

ات لمنتجفي سررير عمل الشرربكة العالمية لتيسررير التمويل الحرجي، ودعم الرصررد والتقييم من خالل ا
اصررررا  طة االسررررتراتيجية اهتماما  خ. وتولي الخ2030التحليلية والمسرررراهمة في اسررررتعراض خطة عام 

م هذا التقييم اعتباربعملية تقييم الموارد الحرجية في العالم، ل ووسررريلة لجمع  علوماتملل ا  رئيسررري ا  مقدِّّ
 المعلومات المتعلقة بالغابات وتحليلها.

 
لة في دعم دورات المنتدى واجتماعات األجإلى وباإلضرررررررافة  -17 هزة المهمة المتكررة المتمث

الرئاسرررية لحعضررراء ا خرين، حسرررب االقتضررراء، تحتوي خطة عمل الشرررراكة على تسرررع مبادرات 
 . وهذه المبادرات تغطي طائفة واسرررررعة من2030مشرررررتركة دعما  للخطة االسرررررتراتجية وخطة عام 

ويل الحرجي، ات والمنارر الطبيعية إلى هيئتها األصررررلية، والتماإلجراءات، بما في ذلك إعادة الغاب
م التعلّ ووالمعلومات الحرجية، وتبسي  علمية اإلبالغ، والدراسات العلمية عن موضوعات مختارة، 

ة والتواصررررل والتوعية في مجال السررررياسررررات. ويجري حاليا تزكية مبادرات جديدة بشررررأن اسررررتدام
 والتمويل األخضر. 2030ي سياق خطة عام سالسل قيمة المنتجات الخشبية ف

 
سم في هذه المبادرات المشتركة، من خالل قيادة أربع مبادرات  -18 وتضطلع المنظمة بدور حا

مبادرات أخرى. كما تقدّم المنظمة مسررررراهمة خمس والمسررررراهمة في  تهاأو المشررررراركة في قيادمنها 
، إدارة أعمالها 6عاون مع أمانة الشررررررراكةكبيرة إلى الشررررررراكة من خالل توجيه عملها، وتتولى، بالت

 اليومية.
 
بالوالية  تعتبر المبادرات المشرررتركة الوسرررائل الرئيسرررية التي تسرررتند إليها الشرررراكة للوفاءو -19

لتي تحتاجها هذه االمنوطة بها وتقديم الدعم المباشر لتنفيذ الخطة االستراتيجية. ويتم تغطية الموارد 
بها والدعم  ألعضرراء والموارد المالية الخاصررةالتي يتيحها امات العينية المبادرات من خالل المسرراه

ق إلى حد كبير يعيالالزمة فر الموارد االمانحة. وتبيّن الخبرات المكتسررربة أن تو الجهاتالذي تقدّمه 
تظل موال أنشطة الشراكة، فعدد قليل فق  من األعضاء يرصد ميزانية لهذا العمل، وعملية جمع األ

 األعضاء. مسؤولية
 
لت و -20 ماه غير الرسررررررمي تمث هذا المجال في االجت حدى الخطوات الكبيرة إلى األمام في  إ

، حيص أعرب ممثلو الجهات المانحة 2018في فبراير شرررررباط  7على هامش مؤتمر الشرررررراكةالمنعقد 
مبادرات لعن اسرررتعدادهم للنظر في دعم أنشرررطة الشرررراكة وأوصررروا بأن تضرررع الشرررراكة اقتراحات 

شرررتركة تتمتع بميزانيات واضرررحة وتنطوي على إشرررارة إلى االحتياجات الخاصرررة بالموارد، حتى م
الموارد الخاصة بها. واستجابة رصد يتسنى للجهات المانحة المحتملة استخدامها في عملية تخطي  

لهذا النداء، وضررعت المنظمة، بالتعاون مع عدد من الشررركاء، مبادرة جديدة بشررأن "خشررب مسررتدام 
الم مسررتدام"، سررتعرض على االجتماه غير رسررمي الثاني للجهات المانحة بمناسرربة انعقاد الدورة لع

 لمنتدى.لالثالثة عشرة 
 

                                                      
 الشراكة.تؤدي أمانة المنتدى ورائف أمانة   6
من الطموح إلى  -المؤتمر الدولي حول موضوه "العمل عبر شتى القطاعات لوقف إزالة الغابات وزيادة مساحة الغابات   7

 /http://www.cpfweb.org/93859/en، روما، 2018فبراير شباط  22-20العمل"، 

http://www.cpfweb.org/93859/en/
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وفي ما يتعلق بمسررررائل اإلدارة الداخلية واسررررتجابة لقرار المجلس االقتصررررادي واالجتماعي  -21
ي التجاوب وتدعم الدول لكي تكون أكثر سرعة ف 8جديدة سياسات، أعدّت الشراكة وثيقة 33  2015

األعضرراء بشرركل أنجع في تنفيذ الخطة االسررتراتيجية وغير ذلك من االتفاقات الرئيسررية ذات الصررلة 
أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواه  قبولبالغابات. واسررتعرضررت الشررراكة أيضررا عضررويتها وقّررت 

العضررررو الخامس عشررررر للشررررراكة بهدل  باعتبارهاالحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 
مجال الغابات والحياة التي تشرررروب تعزيز قدراتها على معالجة عناصررررر معينة من الالمشررررروعية 

 البرية.
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -ارابعً 
 
 قد ترغب اللجنة في القيام بما يلي: -22
 

  ة وغير ذلك الخطة االستراتجيالتشديد على أهمية العمل الذي تقوم به الشراكة في دعم تنفيذ
 من الصكوم العالمية ذات الصلة بالغابات؛

  مواصررررررلة إشرررررررام هذا األخير إلى منتدى ودعوة الاإلقرار بمسرررررراهمات المنظمة في عمل
 المنظمة بشكل وثيق في ما يضطلع به من عمل في مجاالت خبرة المنظمة؛

  ن عالصرررررادرة ليلية الرئيسرررررية منتجات التحالودعوة المنتدى إلى االسرررررتمرار في اسرررررتخدام
 ورائف اسررررررتعراض والنظر في إقامة تعاون أعمق مع الهيئاتما يؤديه من في المنظمة 

 اإلقليمية للغابات في تعزيز بعده اإلقليمي.
  

                                                      
8  05366ac58ffc533300f705a3ef2533810.pdf-http://www.cpfweb.org/47318  

http://www.cpfweb.org/47318-05366ac58ffc533300f705a3ef2533810.pdf
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 وقد ترغب اللجنة في أن تطلب من المنظمة القيام بما يلي: -23
 

  الرباعي السررررنوات ومواءمة هذه مواصررررلة دعم تنفيذ الخطة االسررررتراتيجية وبرنام  العمل
 األنشطة مع اإلطار االستراتيجي؛

 مواصلة االضطاله بدورها القيادي في الشراكة وتعزيزه؛ 
  اإلقرار بمسررررراهمة الخطة االسرررررتراتيجية باعتبارها وريفة رئيسرررررية للمنظمة وإدراجها في

وارد لهذه الخطة المتوسرررطة األجل وبرنام  العمل والميزانية، وتخصررريص ما يكفي من الم
  األنشطة.

 


