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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
: ة على اإلنرتنت على العنوان التايلالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاح
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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20-16روما، 

 في سياق اإلطار االستراتيجي المراجع منظمة األغذية والزراعة في مجال الحراجةعمل  برنامج
 

 مقدمة -أوًال 

للمنظمــة  1املراجــعاإلطــار االسـرتاتيجي رومــا علـى يف  2017وافـق مــؤمتر املنظمـة يف دورتــه األربعـني يف يوليو/متــوز  -1
وأعـرب املـؤمتر عـن تقـديره  20192.-2018وبرنـامج العمـل وامليزانيـة للفـرتة  2021-2018وخطتها املتوسطة األجل للفـرتة 

 وأهدافها للتنمية املستدامة. 2030مع خطة التنمية املستدامة لعام  ةوثيقمواءمة ملواءمة األهداف االسرتاتيجية للمنظمة 

مـــع األخـــذ  ،2016عـــام عمليـــة تفكـــري اســـرتاتيجي تشـــاورية خـــالل مـــن خـــالل ضـــع اإلطـــار االســـرتاتيجي املراجـــع وُ  -2
تضــمنت هــذه وقــد  للمنظمــة.التوجــه االســرتاتيجي لتقــدم يف األجهــزة الرئاســية لعتبــار الــدعم القــوي املتســق الــذي أبدتــه باال

(مبـا  واالجتاهـات القطاعيـة ،3للتنميـة الزراعيـة يف األجـل املتوسـط رًال إطـاتوقـع أن تشـكّ يالـيت العملية حتديـد االجتاهـات العامليـة 
واللجــان الفنيــة  4عــن االستعراضــات االســرتاتيجية اإلقليميــة ومــداوالت املــؤمترات اإلقليميــةمجــة واإلقليميــة النا احلراجــة) يف ذلــك
مـــا يتعلـــق  جمـــال التنميـــة يف توقـــع أن تواجههـــا البلـــدان واجلهـــات الفاعلـــة يفيالتحـــديات الرئيســـية الـــيت  واســـتنباط؛ 5للمنظمـــة
حتليل التطـورات العامليـة الرئيسـية الـيت حتـدد السـياق العـام الـذي و يف السنوات القادمة؛  (مبا يف ذلك احلراجة) والزراعةباألغذية 

صــائص اخلهــذه التحــديات والتطــورات علــى األهــداف االســرتاتيجية للمنظمــة يف ســياق تــداعيات ؛ و إطــارهيف  املنظمــةتعمــل 
الفـرتة  التطـورات العامليـة الرئيسـية الـيت حـدثت يفباالعتبـار كما أخـذت عمليـة املراجعـة للمنظمة ووظائفها األساسية.  الرئيسية 

 .وبدء نفاذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ 2030اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام ها ، وأمه2015-2016
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 ةألهـداف االسـرتاتيجية اخلمسـلر اإلطار االسرتاتيجي املراجع األساس لصقل اإلطار املفاهيمي ونظرية التغيـري وفّ  -3
وحتـدد اخلطـة املتوسـطة األجـل مـع برنـامج  .األساسيةسياق رؤية املنظمة وخصائصها ووظائفها يف األغذية والزراعة ملنظمة 

، مبـا يف ذلـك املقاصـدمـن خـالل املؤشـرات و النتـائج العمل وامليزانية اإلطار الربناجمي واملوارد الالزمة لتخطيط وتنفيذ ورصـد 
حملـة عامـة  بعلـى شـبكة الويـ 1امللحـق ويقـدم  من مقاصـد أهـداف التنميـة املسـتدامة. 40مسامهة عمل املنظمة يف حتقيق 

 مع أهداف التنمية املستدامة.تواؤمها مبا يف ذلك  ،عن الربامج االسرتاتيجية للمنظمة

مـن خـالل ُيّسـرت الـيت احلراجـة حملة مـوجزة عـن إجنـازات املنظمـة يف جمـال  ا السياق، تقدم هذه الوثيقة أوًال يف هذ -4
أهـــم التطـــورات العامليـــة والتطـــورات واالجتاهـــات اخلاصـــة  تعـــرض. مث 2017-2016فـــرتة الســـنتني  يفة االســـرتاتيجيالـــربامج 

والتوصـــيات احملـــددة األمـــور هـــذه األخـــذ باالعتبـــار . ومـــع راجـــةبالقطـــاع، الـــيت ســـتؤثر علـــى عمـــل املنظمـــة املســـتقبلي يف احل
لفـرتة الل ايف احلراجـة خـذات األولويـة املنظمـة جمـاالت عمـل حيـدد القسـم األخـري الغابـات اإلقليميـة، هيئات الصادرة عن 

 .بعدهاوما  2019–2018

 
 2017-2016في الفترة الحراجة إنجازات في عمل المنظمة في  -ثانًيا

مـع الغابات مع األهداف االسـرتاتيجية للمنظمـة و  علىعملها مة املنظواءمت  2017-2016يف فرتة السنتني  -5
 مفّصـــلٌ  ويـــرد وصـــفٌ  .والعشـــرين للجنـــة الغابـــاتتوصـــيات الـــدورة الثالثـــة آخـــذة باالعتبـــار  ،أهـــداف التنميـــة املســـتدامة
تقريـر هـذا الوصـف  ليكمّـ و  ،COFO/2018/6.2الوثيقة يف  2017-2016يف الفرتة احلراجة إلجنازات عمل املنظمة يف 

الضـوء علـى أدنـاه وُيسـلط  .2017 -2016ة املضي قدماً: إجنازات خمتارة لربنامج الغابات يف املنظمة للفـرت املنظمة عن 
 .لرئيسيةاإلجنازات ابعض 

التنميـة  اهـدفو ؛ 3و 1 (اهلـدفان االسـرتاتيجيان الفقر يف الريف وحتسني األمن الغـذائيخلفض عمل املنظمة حقق  -6
 منظمـات منتجـي الغابـات واملـزارع،مـن  947 لــ امباشـرً  امرفق الغابـات واملـزارع دعًمـ، إذ قّدم نتائج مهمة )2و 1املستدامة 

. كمـا دعمـت املنظمـة وضـع سياسـات هتـدف إىل زيـادة دور الصـغار لغابات واملـزارعا يمنتجمن مليون  30متثل أكثر من 
يف دورهتــا ي للمــرة األوىل علــى اإلطــالق، قــدمت جلنــة األمــن الغــذائي العــاملو الغابــات يف ضــمان األمــن الغــذائي والتغذيــة. 

باإلضـــافة إىل ذلـــك، أجـــرت املنظمـــة و تعزيـــز دور الغابـــات يف األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة. حـــول توصـــيات  الرابعـــة واألربعـــني
واألمـن الغـذائي يف سـبعة بلـدان للمسـاعدة يف دمـج أهـداف األمـن الغـذائي احلراجـة لسياسـات قطاعـات عابرة للتقييمات 

 .توالتغذية يف سياسات الغابا

نظمــة املطــورت  ،)15 ؛ هــدف التنميــة املســتدامة2ف االســرتاتيجي د(اهلــ معلومــات حرجيــة رئيســية تــوفري لتعزيــز -7
الغابـــات اســـتخدام ورصـــد قيـــاس لجمموعـــة مـــن األدوات التقنيـــة املبتكـــرة واملفتوحـــة املصـــدر ملســـاعدة البلـــدان يف جهودهـــا 

 رصـد األراضـينظام تيسـري الوصـول إىل بيانـات رصـد األرض ومعاجلتهـا وحتليلهـا ألغـراض و عنه. وضع التقارير و واألراضي 
SEPAL أنشـأ قـد و ا. بلـدً  84منظمـة يف  224 هسـتخدمتو  ،هو منصة سهلة االستخدام ملعاجلة وتفسـري البيانـات السـاتلية

املـــوارد  يـــيمتقعـــن منصـــة مبتكــرة علـــى اإلنرتنـــت لتحســـني اإلبـــالغ  ةتقيمـــه املنظمـــ" الـــذي املـــوارد احلرجيـــة يف العـــامل يمتقيــ"
-قيـــاس الفوائـــد االجتماعيـــةعلـــى وطنيـــة تســـاعد المســوح للطـــورت املنظمـــة منـــاذج متخصصـــة كمـــا   ،2020احلرجيــة لعـــام 

 .للغاباتاالقتصادية 
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؛ وهــدفا 2(اهلــدف االســرتاتيجي  يــةاالســتخدام املســتدام للتنــوع البيولــوجي، وخاصــة احليــاة الرب شــجعت املنظمــة  -8
ملشــروع ضــخم مباليــني  اأساًســواجتــه نشــّكلت  ،الوســطى مــن خــالل مشــروع ميــداين يف أفريقيــا ،)2و 15التنميــة املســتدامة 

للحـد مـن صـيد األحيـاء الربيـة يف البلـدان إىل مسـتوى مسـتدام  ئالدوالرات يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلـاد
 .الغاباتاملعتمدة على احمللية واحلفاظ على التنوع البيولوجي وتأمني مصادر غذائية للمجتمعات 

؛ وهـــدفا 4اهلـــدف االســـرتاتيجي ( ألخشـــابلاملســـتدامة قيمـــة السالســـل نظمـــة مبـــادرة جديـــدة بشـــأن امل أطلقـــت -9
ـــادرة كمـــا أن .  " وغـــريهمالشـــراكة التعاونيـــة يف جمـــال الغابـــاتمـــن "مـــع شـــركاء بالتضـــافر  )15و 12التنميـــة املســـتدامة  مب

رتبط تــ ي. وهــ2017عــام يف نظمــة مــع شــركاء املهــي نتــاج مـؤمتر دويل عقدتــه  أخشـاب مســتدامة مــن أجــل عــامل مســتدام""
استدامة امتيازات الغابات يف البلدان االستوائية كجزء من سلسلة القيمة تضم  على حتسنيمببادرة للمساعدة  ارتباطًا وثيًقا

 .سياجمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآ

مـع سياسـة  متاشـًياو  ،)15و 13؛ وهدفا التنميـة املسـتدامة 5و 2(اهلدفان االسرتاتيجيان  املناخبتغري ما يتعلق  يفو  -10
مـن خـالل برناجمهـا و . كليهمـا  والتكيف من اآلثار التخفيف يتدبري بشأن نظمة تدعم البلدان املما زالت اجلديدة،  املنظمة
حتديـد املسـتوى  بلـًدا 34، قـدم (+REDD)الناميـة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان  بشأن

تغـري  إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأناخلـاص بكـل منهـا  للغابـات املسـتوى املرجعـي/للغابات املرجعـي لالنبعاثـات
تــأثر  لتقيــيم مــدىمنهجيــة إطاريــة  فملســاعدة البلــدان يف ختطــيط التكّيــوضــعت املنظمــة ف، التكيّ مــا يتعلــق بــ ويف .املنــاخ

ات لثمانيــة بلــدان لــدمج قطاعــ امباشــرً  ادعًمــتقــدم املنظمــة ال زالــت . و بتغــري املنــاخيعتمــدون علــى الغابــات مــن الغابــات و 
 .الوطنيةف الزراعة يف خطط التكيّ 

ــ الــنظم اإليكولوجيــة واجملتمعــاتقــدرة زيــادة إلصــالح أراضــي الغابــات املتــدهورة و  -11  فاحملليــة علــى الصــمود والتكّي
اجملتمعــات احملليــة يف منطقــة وال تــزال ســاعدت املنظمــة  )1و 15؛ وهــدفا التنميــة املســتدامة 5و 2(اهلــدفان االســرتاتيجيان 

إصـــالح الغابـــات مـــن خـــالل آليـــة و ، غابـــات األراضـــي اجلافـــةمـــن متـــدهورة هكتـــار  12 000إلصـــالح الســـاحل األفريقـــي 
مـن خـالل نطـاق الواسـع إصـالح لقيـام بلسـبعة بلـدان لتهيئـة ظـروف متكينيـة قويـة ل امباشـرً  ادعًمـقـدمت  ،ةواملناظر الطبيعيـ

مـــع يف شـــراكة املنظمـــة كمـــا دخلـــت لقطاعـــات وحتســـني متاســـك السياســـات واألطـــر القانونيـــة.  العـــابر لالتنســـيق املؤسســـي 
تعددة القطاعات املرتبطة مبـوارد الغابـات يف أزمـات اململواجهة التحديات واملخاطر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 .أفريقيا، ال سيما يف شرق طويلة األمدالادة احلالالجئني 

) دعــم برنــامج 16و 15؛ وهــدفا التنميــة املســتدامة 4و 2(اهلــدفان االســرتاتيجيان  حبوكمــة الغابــاتمــا يتعلــق  يفو  -12
، مع تركيز جديد على إشراك القطـاع بلًدا 25 للمنظمة واالحتاد األورويب يف قطاع الغابات  واحلوكمة والتجارةنيانو إنفاذ الق
تعزيــز علــى ، و اإلمــدادسلســلة امتــداد لــى ع الرصــد منتجاهتــ األخشــابوضــبط تتبــع الوطنيــة لنظم حتســني الــعلــى و اخلــاص، 

املتعلقـة املخالفـات ة ومعاقبتعقب تدعم موثوقة منظمات اجملتمع املدين إلنتاج معلومات جانب املستقلة من الرصد جهود 
 خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــةوعلــى املســتوى القطــري يقــوم برناجمــا الغابــات. ب

 .قطاع الغابات بتنسيق أنشطتهما لتحقيق مزيد من التآزرات وحتسني النواتجيف   واحلوكمة والتجارةنيانو وإنفاذ الق
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 الغاباتفي مجال على عمل المنظمة ذات التأثير لتطورات العالمية ا -اثالثً 

ستظل تؤثر على عمل املنظمة اليت لغابات و ل ةباشر املمهية األذات العهد ديثة احلعاملية التطورات الهناك عدد من  -13
خطــة األمــم المتحــدة االســتراتيجية و ،اتفاقيــة بــاريسو ، 2030خطــة التطــورات وتشــمل هــذه . يف املســتقبل راجــةيف احل

للتنــوع البيولــوجي املنصــوص عليهــا يف اخلطــة االســرتاتيجية للتنــوع البيولــوجي  أيتشــيأهــداف و  ،2030-2017للغابــات 
مـن اجلـدير بالـذكر أن البنـود و  .بشأن الغابـاتتعهد هبا يف إطار حتدي بون وإعالن نيويورك املااللتزامات و  ،2011-2020

العديــد مــن هــذه التطــورات تبحــث مــن مشــروع جــدول أعمــال الــدورة الرابعــة والعشــرين  2-7و 5-6و 4-5إىل  1-5و 4
 .اللجنةإىل مباحثات وميكن أن تقدم مدخالت جوهرية بالتفصيل 

 2030لعام  خطة التنمية المستدامة أ)(

ســـيجري  – 2030تنفيـــذ خطـــة عـــام بـــدء مـــا يقـــرب مـــن ثـــالث ســـنوات مـــن أي بعـــد  – 2018/متـــوز يف يوليو -14
 أهدافمن ستة بشأن على املستوى العاملي احملرز لتقدم لمراجعة  املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة

محايـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة الربيـــة وترميمهـــا وتعزيــــز  "وهـــو  6)يف الـــرباحليـــاة ( 15اهلـــدف ك مبـــا يف ذلـــالتنميـــة املســـتدامة، 
، ومكافحــة التصــحر، ووقــف تــدهور األراضــي وعكــس إدارة الغابــات علــى حنــو مســتدامو اســتخدامها علــى حنــو مســتدام، 

هــذه املراجعــة فرصــة لتقيــيم التقــدم احملــرز وحتديــد اإلجــراءات اإلضــافية وتشــّكل ". مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولــوجي
أخـرى مـن  حتقيـق أهـدافيف قطـاع الغابـات لو هلـذه اإلدارة اهلامة ة سامهاملوتوضيح  الزمة لتحقيق إدارة مستدامة للغاباتال

 .ةأهداف التنمية املستدامنفسها من  موعةاجمل

لرسـالة الرئيسـية ل. و حٌّ فـإن إحـراز تقـدم أمـر ملـ، 2020حبلـول عـام  15نه يتعـني حتقيـق بعـض مقاصـد اهلـدف أمبا  -15
املـؤمتر الـدويل ن مـ 2018عـام  املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامةاليت سيقوم هبا راجعة إىل املاملوجهة 
 /شــباط" (فربايرمــن الطمــوح إىل العمــل -لوقــف إزالــة الغابــات وزيــادة مســاحة الغابــات  لعمــل عــرب القطاعــاتاحــول "

تــرميم ، وخاصــة وقــف إزالــة الغابــات و 15هــدف التنميــة املســتدامة  حتقيــقإن الصــدد: "، رومــا) أمهيــة كبــرية يف هــذا 2018
ينبغـي ولكـن الفضـلى متـوفرة املمارسات واألدوات و يتطلب اختاذ إجراء عاجل اآلن.  ،2020حبلول عام املتدهورة الغابات 

  7."تسريع التقدمرفع مستوى تطبيقها و 

  إقـرارًابـذلك  يُقـرّ مل  ،8"ال تتجـزأبوضوح على أن أهداف التنمية املستدامة "متكاملـة  2030خطة تنص يف حني  -16
بــني أهــداف املتبادلــة الرتابطــات تأخــذ باالعتبــار و املســتقبلية اجلهــود درك مــن الضــروري أن تُــو العمليــة. رســة يف املما امًال كــ

مــن العديــد الغابــات الصــحية واملنتجــة يف دفــع ؤديــه يف أحيــان كثــرية التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك الــدور احلاســم الــذي ت
أدلــة  9الــذي تصــدره املنظمــة حالــة الغابــات يف العــاملتقريــر مــن  2018طبعــة عــام وتقــدم . قــدما أهــداف التنميــة املســتدامة

                                                           
االســتهالك/اإلنتاج) (12واهلــدف (املــدن)  11 (الطاقــة) واهلــدف 7(امليــاه) واهلــدف  6اليــزال قيــد املراجعــة أهــداف التنميــة املســتدامة التاليــة: اهلــدف   6

 )السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ا املنتدىسنويً يراجعه  -التنفيذ  (وسائل 17 اهلدف
7  .pdf811133b642f388b8e2563fd460cab080-47129http://www.cpfweb.org/  
 55الفقرة   8
 /4/2018COFOا الوثيقة نظر أيضً ا  9

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


5 FO:COFO/2018/7.1 

الضــوء علــى الــروابط هــذا التقريــر ط ويســلّ  املســتدامة،علــى املســامهات املتعــددة للغابــات يف حتقيــق أهــداف التنميــة  ةملموســ
 .الروابطلتعزيز هذه التقدم املتبادلة وحيدد سبيل 

 اتفاقية باريس ب)(

مسامهات " وصيانة وإعالن بإعدادمجلة أمور، من بني ، فيها يلتزم كل طرف باريس،من اتفاقية  4مبوجب املادة  -17
اإلبقـاء علـى ارتفـاع متوسـط مبا يف ذلك " ،اقدمً  االتفاقيةدفع أهداف على للمساعدة  ينوي حتقيقها ا" متعاقبةحمددة وطنيً 

تقـدم ويتعـني أن ". درجة احلرارة العاملية يف حـدود أقـل بكثـري مـن درجتـني مئـويتني فـوق مسـتويات مـا قبـل احلقبـة الصـناعية
كـل مخـس سـنوات، ابتـداء مـرة   املنـاخ مانة اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـريإىل أ اددة وطنيً ا احملمسامهاهتاألطراف 
املقاصـد املتعلقـة كافيـة لتحقيـق تكـون  احلاليـة لـن  احملـددة وطنيًـابالفعـل أن املسـامهات  ا. وقـد أصـبح واضـحً 2020من عام 
 .حرفع سوية املطامينبغي وأنه باملناخ 

ـــبالفعـــل كثـــرية بلـــدان  ت حـــدد -18 وية ولـــذا فـــإن رفـــع ســـ 10.بالغابـــاتإجـــراءات متعلقـــة  ايف مســـامهاهتا احملـــددة وطنًي
املتعلقـة بالغابــات، مبـا يف ذلــك تـدابري ختفيــف الطموحــة اإلجـراءات ختــاذ مزيـد مــن احيتـل ه ينبغــي أن ا أنـيعـين أيًضــاملطـامح 

 .يةأريد حتقيق أهداف االتفاقما املستقبل إذا  يف وطنًياددة يف املسامهات احمل ابارزً ا موقعً احمللية، اآلثار 

 2030-2017خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات  ج)(

-2017لغابـات (للألمـم املتحـدة  اسـرتاتيجية، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أول خطة 2017يف عام   -19
ارتباطًــا االهــداف العامليــة للغابــات ومقاصــدها تــرتبط و . اة هبــمرتبطــ مقصــًدا 29وت للغابــاعامليــة ) مــع ســتة أهــداف 2030

 يف إطــار اتفاقيـــةوثيًقــا بأهــداف التنميــة املســـتدامة وااللتزامــات الدوليــة األخـــرى املتعلقــة بالغابــات مثــل األهـــداف املناخيــة 
يف  3الغطــاء احلرجــي العــاملي بنســبة  هــو زيــادةجــدير باملالحظــة مقصــد هنــاك للتنــوع البيولــوجي. و  أيتشــيبــاريس وأهــداف 
وحتسـني سـبل القدرة علـى الصـمود ب ،، من بني أمور أخرىاملقاصدتعلق بعض ي). و 1-1د املقص( 2030املائة حبلول عام 

املنتجــات واخلــدمات احلرجيــة وزيــادة التمويــل  واحلوكمــة واســتدامةومســامهة الغابــات واألشــجار يف األمــن الغــذائي العــيش 
هلـا واليـة مهمـة بشـأن الغابـات ألن املتحـدة و منظومـة األمـم مـن  بوصفها جـزًءاملنظمة، اجيدر بو وحتسني التنسيق والتعاون. 

العاملية للغابات هداف األ، أن تقدم مسامهات كبرية يف حتقيق هلاورئيسة  للشراكة التعاونية يف جمال الغابات اعضو لكو�ا و 
 .الصددوأن تدعم البلدان يف جهودها يف هذا 

 للتنوع البيولوجي أيتشيأهداف  د)(

م التقـد التفاقية املتعّلقة بالتنوع البيولوجياالرابع عشر ألطراف ؤمتر سيستعرض امل، 2018تشرين الثاين /يف نوفمرب -20
األســاس يف إطــار التنــوع علــى هــذا لينظــر )،  711للتنــوع البيولــوجي (مبــا يف ذلــك اهلــدف  أيتشــيأهــداف حتقيــق  احملــرز يف

مــن ويتوقــع أن يكــون . 2020-2011تــابع اخلطــة االســرتاتيجية للتنــوع البيولــوجي يو  2020عــام  ا بعــدملــالبيولــوجي العــاملي 
ومـا إىل تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعـات (الزراعـة، الطاقـة، التعـدين، الصـحة، لإلطار اجلديد  ةالرئيسي اتالرتكيز بني 
حفـــظ التنـــوع البيولـــوجي للغابـــات  لقطاعـــات الـــيت تعـــززالعـــابرة لاإلجـــراءات حتفيـــز علـــى ). وميكـــن أن يســـاعد ذلـــك ذلـــك

                                                           
 /4.6/2018COFOالوثيقة  انظر أيًضا  10
 ، تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء املائية واحلراجة على حنو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي2020حبلول عام   11
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 أيتشـيفرصـة ملواءمـة أهـداف  ًضـاأي 2020عـام  يوفر إطار ما بعـدو قطاعية أخرى.  احتقق أهدافً بينما املستدام ه واستخدام
 للغابات.واألهداف العاملية  15مقاصد هدف التنمية املستدامة دقة مع زيد من البالغابات مبتعلقة للتنوع البيولوجي امل

 تحدي بون وإعالن نيويورك بشأن الغابات ه)(

رغـــم اخنفـــاض يتفـــاقم تـــدهور الغابـــات أن مـــة لـــذي أعدتـــه املنظا 2015 تقيـــيم املـــوارد احلرجيـــة يف العـــامل لعـــامبـــّني  -21
مليـون هكتـار مـن "األراضـي الـيت أزيلـت منهـا  150برتمـيم  12حتدي بون يلتزم و . معدالت إزالة الغابات على املستوى العاملي

مــن مليــون هكتـار  150برتمـيم  ،مـن بــني أمـور أخــرى، 13نيويـورك املعــين بالغابـاتن إعــالويلتـزم . 2020حبلـول عــام  الغابـات"
عــن  ، فضــالً 2030حبلــول عــام  ةإضــافيمليــون هكتــار  200و 2020الطبيعيــة وأراضــي الغابــات املتــدهورة" حبلــول عــام واقــع "امل

هــذه تبــدي و . 2030حبلــول عــام لفقــدا�ا ، ووضــع حــد 2020خفــض معــدل فقــدان الغابــات الطبيعيــة يف العــامل حبلــول عــام 
ولـذا هنـاك حاجـة . الـذي أحـرز حـىت اآلن كـان متواضـًعا االلتزامات إرادة سياسية واضحة من جانـب املشـاركني، لكـن التقـدم

 .الغابات املتدهورة إىل أفعال ملموسة على أرض الواقعترميم إىل تطلعات اللرتمجة إىل األمام حلول تتطلع إىل 

 
 وما بعدها 2019-2018الفترة  فيالحراجة مجاالت أولوية عمل المنظمة في  -ارابعً 

أن ينبغـي املقبلـة  12-10ت الــ تشري التطورات السابقة إىل أن اجلهود املبذولة يف الغابات واحلراجة خـالل السـنوا -22
وتعكس بطريقة متكاملة االلتزامات واملسامهات املتعلقة بالغابات يف أهداف التنمية األهداف العاملية للغابات  معتتماشى 

األراضـــي رتمـــيم والتعهــدات ب ،الناشـــئ 2020عـــام  ا بعــدملـــواإلطـــار العـــاملي للتنــوع البيولـــوجي  بــاريس،واتفاقيـــة  املســتدامة،
مـــا يف  اًعـــنو تتفـــاوت يف أوقـــات خمتلفـــة ويف منتـــديات خمتلفـــة، فإ�ـــا جـــرى هـــذه االلتزامـــات االتفـــاق علـــى ألن و املتـــدهورة. 

 اتوالنظــر يف االقرتاحــات املقدمــة مــن اهليئــاملختلفــة قاصــد عــرب األهــداف واملوبــالنظر والســياق. الشــكل والرتكيــز والنطــاق 
التطلعـي لعمـل املنظمـة  ،أو "موضـوعات" ،جمـاالت ذات أولويـة مواضـيعية مرتابطـةمثانية ميكن حتديد  14،اإلقليمّية للغابات

 ت:قطاعاالعابر للمظلة إطارها االسرتاتيجي حلول حتت لوضع املوجه 

 الزراعةمن خاصة وقف إزالة الغابات على الصعيد العاملي،  )1(
 للغاباتمعاجلة تدهور الغابات وتعزيز اإلدارة املستدامة  )2(
 والتحريجزيادة الغطاء احلرجي عن طريق الرتميم وإعادة التشجري  )3(
 اإلنسانسبل العيش القائمة على الغابات ومعها االزدهار ورفاه حتسني  )4(
ف معــه وتعزيــز قــدرة الــنظم اإليكولوجيــة واجملتمعــات احملليــة علــى تغــري املنــاخ والتكيّــ ارآثــالتخفيــف مــن  )5(

 الغاباتف مع تغري املناخ من خالل التكيّ 
بـني الوكـاالت علـى مشـرتكة لقطاعـات و عـابرة لج تعمـيم الغابـات مـن خـالل ُ�ـأي  ،اتاسك السياسـمت )6(

 املستوياتمجيع 
                                                           

 بالتعاون مع الشراكة العاملية إلعادة الغابات إىل هيئتها األصلية 2011أطلقته أملانيا مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد يف عام   12
  2014عام لحكومة وطنية ودون وطنية وشركات ومنظمات غري حكومية يف سياق قمة املناخ يف نيويورك  179أطلقه ائتالف من   13
 لغاباتل يئات اإلقليميةاهلق متنوعة: توصيات ائوث  14
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 املصادركافة زيادة وسائل التنفيذ من   )7(
 .تعلى مجيع املستويا ةجيدة كمو أطر ح )8(

ــــف تــــرتبط هــــذه اجملــــاالت املواضــــيعية ذات األولويــــة باألهــــداف االســــرتاتيجية للمنظمــــة  -23 ــــايل كي يبــــني اجلــــدول الت
 .ت القائمة واملتفق عليها دولًياالغابااملتعلقة بوبااللتزامات 

أهداف  الهدف استراتيجي أولوية ومجال مواضيعي ذ
الغابات 
 العالمية

أهداف 
التنمية 

 المستدامة

اتفاق 
 باريس

أهداف 
أيتشي للتنوع 

 15البيولوجي

وقـف إزالــة الغابــات علـى الصــعيد العــاملي، خاصــة  -1
 من الزراعة

  5 15، 13 3، 1 2اهلدف االسرتاتيجي 

معاجلـــة تــــدهور الغابـــات وتعزيــــز اإلدارة املســــتدامة  -2
 للغابات

، 12،13، 6 2، 1 2اهلدف االسرتاتيجي 
14 ،15 

 7 ،8، 9 ،
11 ،15 

الغطـــاء احلرجـــي عـــن طريـــق الرتمـــيم وإعـــادة زيـــادة  -3
 التشجري والتحريج

  14، 15 13، 6 3، 1 2اهلدف االسرتاتيجي 

ســبل العــيش القائمــة علــى الغابــات ومعهــا حتســني  -4
 االزدهار ورفاه اإلنسان

سرتاتيجية االاألهداف 
1، 3، 4 

2 1 ،4 ،7 ،
8 ،9 ،12 

 4 ،14 ،16 ،
18 

املنـــــاخ والتكيـــــف معـــــه تغـــــري آثـــــار التخفيـــــف مـــــن  -5
وتعزيز قـدرة الـنظم اإليكولوجيـة واجملتمعـات احملليـة 

 على التكيف مع تغري املناخ من خالل الغابات

اهلدفان االسرتاتيجيان 
2 ،5 

1 1 ،13 ،15  5 ،7 ،15 

ج عــابرة مــن خــالل ُ�ــواألشــجار  تعمــيم الغابــات -6
للقطاعــــات ومشــــرتكة بــــني الوكــــاالت علــــى مجيــــع 

 املستويات

اهلدفان االسرتاتيجيان 
1 ،5 

2 ،5 ،6 
 

2 ،3 ،5 ،
17 

 2 ،3 

اهلدفان االسرتاتيجيان  املصادركافة زيادة وسائل التنفيذ من   -7
1 ،5 

4 12 ،17  20 

  18 16، 5، 1 6، 5 2 اهلدف االسرتاتيجي .أطر حوكمة جيدة على مجيع املستويات -8

 
ومـا  2019-2018، فإن أولويات عمل املنظمة يف اجملاالت املواضيعية العامة للفـرتة االعتباراتعلى أساس هذه  -24

 يلي.بعدها هي كما 

تعـاون تـرويج ، لوقف إزالة الغابات على الصعيد العاملي، خاصـة مـن الزراعـةسيشمل الدعم الذي تقدمه املنظمة  -25
ا أيًضــهــذا الــدعم . وسيشــمل نيذيــة وزراعــة مســتدامأقــوى عــرب القطاعــات الزراعيــة علــى املســتوى القطــري حنــو حتقيــق أغ

مساعدة البلدان على إقامة نظـم زراعيـة متنوعـة تسـتخدم احلراجـة الزراعيـة والـنهج الرعويـة احلرجيـة لزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة 
القطــاع اخلــاص  مــع الوثيــق االتصــال هــيكون الركيــزة الثالثــة توالقــدرة علــى الصــمود واألمــن الغــذائي والــدخول احملليــة. وســ

 واحلراجة.ة واملستدامة يف الزراعة يلامتشإزالة الغابات وسالسل القيمة االاليت ال عالقة هلا بلدعم السلع 

                                                           
 2020عام هو للتنوع البيولوجي احلالية  أيتشيهداف التاريخ احملدد أل  15
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أن املنظمـة ستواصـل التوعيـة وتقـدمي  ضـمًنا اإلدارة املسـتدامة للغابـات معاجلة تدهور الغابات وتعزيـزكل من عين  ي  -26
لآلثــار ولألســباب األدلــة علــى فوائــد اإلدارة املســتدامة للغابــات وآثــار تــدهور الغابــات وأســبابه والــدعوة إىل طــرق للتصــدي 

تقـارير عـن ظـروف الغابـات ومـدى وأسـباب ال. كما سيشـمل تقـدمي الـدعم للبلـدان يف جمـاالت الرصـد والتقيـيم وإعـداد امعً 
بشـأن امتيـازات الغابـات  خلطوط التوجيهيـة الـيت صـدرت مـؤخرًاسيكون تعزيز تنفيذ او عن نشر املعلومات.  فضًال  ،التدهور

 هلـذا العمـل. وبالبنـاء علـى ني أساسـينييف املناطق املدارية واجلهود املتواصلة لتعميم التنوع البيولـوجي يف إدارة الغابـات جـانب
، خاصــة مــن خـالل املنتــدى العـاملي للغابــات احمليطــة 2018يف عـام  املــدنق احمليطـة باحلراجــة يف املنــاطبصـدد الـزخم املتولــد 

الـــدعوة إىل احلراجـــة احمليطـــة باملـــدن مـــن خـــالل شـــراكات مبتكـــرة مـــع فـــإن باملـــدن الـــذي ســـيعقد يف نوفمرب/تشـــرين الثـــاين، 
 بعدها.يف فرتة السنتني وما تركيز جديد موضع كون تسخمططي املدن واملهندسني املعماريني 

أعمـال نطـاق ، سـتقوم املنظمـة بتوسـيع توسع الغطاء احلرجي عن طريق الرتميم وإعـادة التشـجري والتحـريجلدعم و  -27
آلية إصالح الغابات واملناظر الطبيعية وكذلك دعمها ملبادرة اجلدار األخضـر الكبـري يف أفريقيـا مـن خـالل مشـاريع جديـدة 

 ،تكـاليف وفوائـد الرتمـيم وتقيـيم إمكاناتـه هار يطو تيتم سنتجات املعيارية اليت طوّرت للصندوق األخضر للمناخ. وتشمل امل
 الطبيعية.املناظر ترميم عن التوجيه التقين بشأن إعادة التشجري والتحريج يف سياق جهود  فضًال 

مرفــق  عمــلتوســيع االزدهــار ورفــاه اإلنســان معهــا و القائمــة علــى الغابــات ســبل العــيش يشــمل حتســني وف ســو  -28
الغابــات واملــزارع مــع منظمــات الغابــات واملنتجــني الــزراعيني، وزيــادة حصــوهلم علــى اخلــدمات املاليــة واالنــدماج يف سالســل 
القيمة واألسواق (املرحلة الثانيـة مـن الربنـامج)، ومتتـني الـروابط مـع مبـادرات "املبـادرة املعـززة خلفـض االنبعاثـات النامجـة عـن 

"إنفــاذ القــوانني واحلوكمــة والتجــارة يف قطــاع الغابــات" و"آليــة إصــالح الغابــات واملنــاظر مبــادرة و  إزالــة الغابــات وتــدهورها"
"األخشــاب املســتدامة مــن أجــل عــامل مســتدام" علــى متتــني مســامهات سالســل  بشــأنالطبيعيــة". وســرتكز املبــادرة اجلديــدة 

دوليني. الــشــركاء البالتعــاون مــع وذلــك تغــري املنــاخ، آثــار للخشــب يف التنميــة املســتدامة والتخفيــف مــن  ةاملســتدامالقيمــة 
للخشـب  ةاملسـتدامويشمل ذلك زيادة الوعي والدعوة لفوائد املنتجات اخلشبية املستدامة، وبناء القدرات لسالسل القيمـة 

الـــدورة  إىل نتـــائج األســـواق. واســـتناًداالوصـــول إىل ى التمويـــل و علـــصـــول احل انوتيســـري إمكـــ البيولـــوجييف ســياق االقتصـــاد 
الرابعــة واألربعــني للجنــة األمــن الغــذائي العــاملي والــدورة الرابعــة والعشــرين للجنــة الغابــات والــدورة السادســة والعشــرين للجنــة 

 والتغذية.الزراعة، ستواصل املنظمة تسليط الضوء على دور الغابات يف تعزيز األمن الغذائي 

معـــه وتعزيـــز قـــدرة الـــنظم اإليكولوجيـــة واجملتمعـــات احملليـــة علـــى تغـــري املنـــاخ والتكيـــف آثـــار التخفيـــف مـــن ســيظل  -29
 ةســتدعم املنظمــة البلــدان مباشــر و جمــال تركيــز قــوي لعمــل املنظمــة يف احلراجــة.  التكيــف مــع تغــري املنــاخ مــن خــالل الغابــات

املســامهات احملــددة  وتنقــيح املتعلقــة بالغابــات، وكــذلك يف مراجعــة  حتقيــق مســامهاهتا احملــددة وطنًيــاغــري مباشــر يفبشــكل و 
ســيتحول الــدعم بشــأن "املبــادرة املعــززة خلفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها" مــن و يف املســتقبل.  وطنًيــا

 ة،مســتدامإدارة تنفيــذ الضــمانات وإدارة الغابــات إىل وبالتــايل مــن تعزيــز قــدرة البلــدان علــى الرصــد  ،االســتعداد إىل التنفيــذ
ستسـاعد املنظمـة البلـدان علـى ضـمان اتسـاق و تشجيع املزيـد مـن التفـاعالت اإلجيابيـة بـني الزراعـة واحلراجـة. باإلضافة إىل 

اســرتاتيجيات وخطــط قطــاع الغابــات الــيت ترتكــز عليهــا اإلدارة املســتدامة للغابــات مــع اســرتاتيجيات تغــري املنــاخ، وكــذلك  
غابــات" و"الغابــات مـــن أجــل التكيــف"، أي اســـتخدام ف مـــن أجــل ال"التكيّــ خطــط التكيـــف الوطنيــةكفالــة أن تتضــمن 

ف مع تغري املناخ ودعم اسرتاتيجيات سبل العيش. وسيشمل العمـل الغابات ملساعدة اجملتمع على تعزيز القدرة على التكيّ 
 الغابات.قضايا صحة الغابات وحرائق ما يتعلق ب يفالصمود أيضا دعم البلدان على 
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 ج عابرة للقطاعات ومشرتكة بني الوكاالت على مجيع املسـتوياتمن خالل �ُ واألشجار  تعميم الغاباتسيؤدي  -30
املسـتويات  ميكن تنفيذها على  توّلد فرًصا للمنفعة املتبادلة عرب القطاعات وتشجع نظم اإلنتاج املتكاملة اليتإىل سياسات 

تطويرهـــا يف ســـياق ى والزراعـــة املســـتدامتني الـــيت جـــر ســـتدعم املنظمـــة البلـــدان يف تطبيـــق املبـــادئ اخلمســـة لألغذيـــة و  .كافـــة
عرب القطاعات واألشجار الغابات مسائل البلدان على إبراز مة املنظا، ستساعد إطارها االسرتاتيجي. وبشكل أكثر حتديدً 

 الفقـــر، وكـــذلكخفـــض والـــوزارات؛ وإدمـــاج قضـــايا قطـــاع الغابـــات يف اخلطـــط الوطنيـــة للتنميـــة املســـتدامة واســـرتاتيجيات 
؛ وإشــراك الوكــاالت احلكوميــة والشــركاء وأصــحاب املصــلحة خــارج قطــاع الغابــات يف إجيــاد احملليــةاملبــادرات شــبه الوطنيــة و 

 .لتنمية املستدامةيف حتقيق أهداف احلول للحد من األضرار اليت تلحق بالغابات وتعظيم مسامهة الغابات 

 املـوارد املاليـة فحسـب، بـل تشـمل أيضـا قـدرة املـوارد البشـرية. ويف زيادة وسائل التنفيـذ مـن كافـة املصـادر ال تعين -31
يتعلــق بالتمويــل، ســتقوم املنظمــة بتطــوير منتجــات معرفيــة تتعلــق بتخطــيط اســتثمار الغابــات وســتعمل مــع مرفــق البيئــة  مــا

م املتحـدة املعـين بالغابـات الصـندوق األخضـر للمنـاخ والشـبكة العامليـة لتيسـري التمويـل احلرجـي التابعـة ملنتـدى األمـو  ةالعاملي
سيســتمر جــزء كبــري مــن عمــل و مــن اآلليــات املالئمــة ملســاعدة البلــدان علــى زيــادة حصــوهلا علــى التمويــل للغابــات. هــا وغري 

أبعادهــا يف ســياق زيــادة القــدرة افــة مــا يتعلــق بــاإلدارة املســتدامة للغابــات بك املنظمــة يف الرتكيــز علــى تعزيــز قــدرة البلــدان يف
تعين تنميـة القـدرات تعزيـز العمـل يف التثقيـف يف ذلك بشأن الغابات. ك يها عاملًيااألهداف واملقاصد املتفق عل على حتقيق

 جمال الغابات على املستويات مجيعها.

شرط مسبق لتحقيق أهداف التنمية املسـتدامة واألهـداف هلو  أطر احلوكمة اجليدة على مجيع املستوياتإن تعزيز  -32
"إنفــاذ  الزراعــةو  ذيــةمنظمــة األغ-سيواصــل برنــامج االحتــاد األورويبو ات ومجيــع األهــداف املتعلقــة بالغابــات. العامليــة للغابــ

تركيـــزه اجلديـــد علـــى تعزيـــز مشـــروعية عمليـــات القطـــاع اخلـــاص يف قطـــاع القـــوانني واحلوكمـــة والتجـــارة يف قطـــاع الغابـــات" 
ذلــك، سيشــمل الــدعم املســتقبلي باإلضــافة إىل و . الصــغار الغابــاتالغابــات، مبــا يف ذلــك دعــم املشــاريع الصــغرية ومنتجــي 

املبـادرة  ات مـعالتـآزر عـزز تُ عزز االتسـاق و تعزيـز أطـر حوكمتهـا للغابـات. ويف هـذا السـياق، سـيُ البلدان مـن أجـل دعم  أيًضا
ة دعـــم البلـــدان يف . وعـــالوة علـــى ذلـــك، ستواصـــل املنظمـــخلفـــض االنبعاثـــات النامجـــة عـــن إزالـــة الغابـــات وتـــدهورها املعـــززة

صــنع القــرار والتقــدم حبلــول نــوير إصـالح حيــازة الغابــات ويف العمليــات والشــراكات التشــاركية متعــددة أصـحاب املصــلحة لت
 تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات. اهلادف إىل لتغيري لومتكني اجملتمع املدين، وخاصة النساء والشباب، كوكالء 

 فيهانقاط مطروحة للنظر  -خامًسا

 ما يلي: قد ترغب اللجنة يف النظر يف -33

مبـا يف ذلـك املواءمـة مـع  ،2017-2016فـرتة السـنتني عمـل املنظمـة يف احلراجـة يف  بإجنـازات األخذ علًمـا •
 ؛أهداف التنمية املستدامة

 ؛اوتقدمي املشورة بشأ� على قطاع الغاباتتبعاهتا استعراض التطورات العاملية و  •
 دوإلعـدا 2019-2018يف الفـرتة  احلراجـةجمـال تـوفري التوجيـه بشـأن األولويـات الرئيسـية لعمـل املنظمـة يف  •

 .2021-2020برنامج العمل وامليزانية للفرتة 


