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تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  من أجل الحّد من ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:
 

A 

هيئة الغابات والمراعي في 
 الشرق األدنى
 الدورة الثانية والعشرون 

 2015 /كانون األولديسمبر 17-13 تلمسان، الجزائر،

 لسياساتل عمليات العالميةال

 

 معلومات أساسية -أوال  
 
عمليات الشهد تتويجا لعدد من حيث يلغابات والحراجة لبالنسبة  احاسم اعام 2015يعتبر عام  -1

، استعرضت /آيارفي مايوف .امأو التي تؤثر عليه/، ولغابات والحراجةبا ةصلالمتلسياسات لية العالم
 تعلةقالترتيةب الةدولي الم (UNFF11) لمنتةد  اممةم المتحةدة المعنةي بالغابةات حاديةة عشةرةالدورة ال
تفاوضةت ، /أيلولوسةبتمبر/كانون الثةاني بين ينايرومستقبله.  اتخذت قرارا بشأن، و(IAF) بالغابات

مجموعة مةن  شملت، 2015بعد عام  لما تنميةجديدة للبشأن خطة امعضاء في اممم المتحدة  بلدانال
التي ستحل محل امهداف اإلنمائية لأللفيةة. وباإلضةافة إلةى ،لة ،  (SDGs) المستدامة لتنميةأهداف ا
 تغيةر المنةاخيةة بشةأن اتفاقيةة اممةم المتحةدة اإلطاري ف ألطرافل نووالعشرالحادي  مؤتمرال سيعقد

(COP 21)  اتفاق ملزم قانونا  التوصل إلى من أجلفي باريس من هذا العام كانون االول ديسمبر/في
لغابات دور محوري يكون لسو. درجتين مئويتيناالحترار العالمي دون  إلبقاءوعالمي حول المناخ 

 في تحقيق هذا الهدف الطموح.
 
 تةؤثر فإنهةا، علةى المسةتو  العةالمي لغابةاتا حوكمةة علةى تنتةائ  هةذه العمليةاتؤثر بينما و -2

 ،المتوقعةة الرئيسةية إدارة الغابات علةى المسةتو  القطةري. وتصةه هةذه الورقةة النتةائ  على أيضا
 .باتخا، إجراءات البلدانقيام  فضال عن الحاجة إلى ،المحتمل على الغابات والحراجة أثرهال وتحل
 

 لسياساتل لعمليات العالميةل ئيسيةالر النتائج المتوقعة -ثانيا
 

 الدورة الحادية عشرة لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات -ألف
 
 هةواعتمد منتةد  اممةم المتحةدة المعنةي بالغابةات فةي دورتةه الحاديةة عشةرة إعالنةا و اريةا  -3
راء المسةؤولون الةذي التةزم الةو  ،“2015الغابات التي نصبو إليهةا بعةد عةام ”دولي بشأن الرتيب الت

فةةةي  (SFM) تنفيةةةذ وإدمةةةار اإلدارة المسةةةتدامة للغابةةةات منهةةةا جملةةةة أمةةةوربعةةةن الغابةةةات بموجبةةةه 
 ترتيةب وتعزيةز ووضةع ؛ة للتنميةة المسةتدامةاستراتيجيات الحةد مةن الفقةر واالسةتراتيجيات الوطنية

 .2015أكثر فعالية للغابات لما بعد عام 
 

http://www.fao.org/


FO:NEFRC/2015/7 2 

  

لمجلةس االقتصةادي ا المعةرو  علةى قةرارالمشةرو   وباإلضافة إلةى ،لة ، اعتمةد المنتةد  -4
 الةةذي قةةررت فيةةه ،ل2015بعةةد عةةام  لمةةا معنةةون لالترتيةةب الةةدولي المتعلةةق بالغابةةاتالواالجتمةةاعي 

 البلدان امعضاء ما يلي:
 

   اإلطةةار الزمنةةي لألهةةداف العالميةةة تمديةةد الترتيةةب الةةدولي المتعلةةق بالغابةةات وواليةةة تمديةةد
مةن  الدولي المتعلق بالغابةات تعزيز الترتيبالدعوة إلى و ،2030ى عام المتعلقة بالغابات حت

 اممم المتحدة المعني بالغابات، دورات سنوية لمنتد  عقد خالل اتخا، تدابير شتى من بينها
 ؛الفنيةالتنفيذ والمشورة  بشأنمناقشات الإجراء و سياساتالمع تناوب التركيز على وضع 

 
  ؛2030-2017للفترة  خطة استراتيجية فيذتنووضع ب المنتد  مطالبة 
 

  جميةع أنةوا  بشةأن الحاجة إلى تعزيز وتحفيز تنفيةذ الصة  ريةر الملةزم قانونةا  التشديد على
كإطةار  استخدامهو ،اآلن لص  اممم المتحدة المتعلق بالغاباتل( طلق عليه)الذي ي الغابات
 ؛2015بعد عام  جميع الجوانب المتصلة بالغابات من خطة التنمية لمال عمل

 
 لتيسةير الشبكة العالمية ’’ هوعليها جديد  اسمإطالق و الموافقة على تعزيز العملية التيسيرية

  ؛‘‘تمويل الغابات
 

 اقتراح اتخا، تدابير لتدعيم الشراكة التعاونية في مجال الغابات (CPF). 
 

 2015لما بعد عام  عملية أهداف التنمية المستدامة -باء
 
أهةةداف التنميةةة  2015أثنةةاء مةةؤتمر قمةةة اممةةم المتحةةدة المعقةةود فةةي أيلول/سةةبتمبر ِمةةد ت اعتُ       -5

الةببال  عةددها التي أعدها الفريق العامل المفتوح العضوية للجمعية العامة لألمم المتحدة و المستدامة
. 2015عةام  جزء من خطة التنمية الجديدة لما بعةدكو،ل  ، راية 169، وراياتها البال  عددها هدفا 17

 أهداف التنمية المستدامة المقترحة: ضمن هدفين من تحديداتناول الغابات  ويجري
 

  ضةةمان تةةوافر الميةاه وخةةدمات الصةةرف الصةةحي ، مددأ أهددداف التنميدة المسددتدامة 6الهددف
 ؛للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

 
  إعادتهةةا إلةةى يةةة وحمايةةة الةةنظم اإليكولوجيةةة البرّ ، مددأ أهددداف التنميددة المسددتدامة 15الهدددف

وتعزيةز اسةتخدامها علةى نحةو مسةتدام، وإدارة الغابةات علةى نحةو مسةتدام،  هيئتها الطبيعية
ومكافحةةةة التصةةةحر، ووقةةةه تةةةدهور امراضةةةي وعكةةةس مسةةةاره، ووقةةةه فقةةةدان التنةةةو  

  .البيولوجي
 
بةات رايتان محددتان تتصةالن بالغا هناك ،من أهداف التنمية المستدامة 15وفي إطار الهدف  -6

وإعةادة  إلى هيئتها امصلية الغابات المتدهورة وهما إعادة، تنفيذ اإلدارة المستدامة للغاباتتتناوالن 
وإعةادة إلةى حمايةة من أهداف التنمية المستدامة  6وتدعو راية في إطار الهدف  التحري  والتشجير.

ويجةةري حاليةةا وضةةع   .إيكولوجيةةة متصةةلة بالميةةاها نظمةةباعتبارهةةا  إلةةى هيئتهةةا امصةةلية الغابةةات
. وسةتركز 2016عةام فةي  صةيارتهااالنتهةاء مةن يتوقةع أن يةتم  ،هداف التنمية المستدامةممؤشرات 

 عةالوة علةىبيانةات إحصةائية. و بشأنهاعلى عدد محدود من البارامترات القابلة للقياس التي تتوافر 
مسةاهمات الغابةات فةي قد تررب البلدان في النظر في وضع مؤشرات تعكةس  ،لمؤشرات الرسميةا

 ريرها.مثل امهداف المتعلقة باممن الغذائي والحد من الفقر و أهداف التنمية المستدامة امخر 
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 بشأنن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية والدورة الحادية والعشر -يمج

 تغير المناخ
 
اتفةاق عةالمي وملةزم مةن  -ة بةاريسلالمسةماة لحزمة -لمفاوضةاتل تأله الوثيقةة الختاميةةست -7

يبةدأ نفةا،ه فةي عةام وفي الدورة الحاديةة والعشةرين لمةؤتمر امطةراف يُبرم قانونا بشأن تغير المناخ 
تفةاق حيةز النفةا،. ومةن المتوقةع أن يعتمةد دخةول اال السةابقة علةىقرار بشأن الترتيبةات  منو ،2020

أي قطةا  مةن  ثناءعةدم اسةت مةثالوالتكيةه معةه )االتفاق نهجا شامال للتخفيه من حةدة تغيةر المنةاخ 
في بروتوكول كيوتو من أجل تحقيق توا ن أفضةل   تمما  يفوقعلى التكيه بقدر  يركزأن والتنفيذ( 

إلةةى  صةريحةإشةةارة  1الةةنا التفاوضةي تضةمنبةين التخفيةه والتكيةةه. ووقةت كتابةةة هةذا التقريةةر، 
في  المتبعة واإلجراءات، 2الة الغابات وتدهورهاالمبادرة المعز ة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إ 

التةي  ،بين التخفيه والتكيةه الصالتعلى أيضا ط الضوء سل  يو، امراضيالقطاعات التي تستخدم 
وسةواء تةم االحتفةاه بهةذه  امراضةي. التةي تسةتخدم قطاعاتالفي على وجه الخصوص بالقوة  سمتت

يس أم ال، فإن االعتراف على نطاق واسةع بأهميةة اإلشارات في النا النهائي الذي سيعتمد في بار
الغابات بالنسبة للتخفيه من حدة تغير المناخ والتكيه معه سةيكفل أن ينطةوي تنفيةذ االتفةاق الجديةد 

  إجراءات في قطا  الغابات. اتخا، على
 

 الغابات والحراجة علىلسياسات لعمليات العالمية ال ثارآ -ثالثا
 
تحقيةق نحةو  الجهةود بتوجيهوأهداف التنمية المستدامة  2015ا بعد عام خطة التنمية لم ستقوم -8

ومةن المتوقةع أن تصةبه أهةداف التنميةة المسةتدامة  ة.المقبلة 15التنمية المستدامة خةالل السةنوات الةب 
وسةيكون لهةا تةأثير قةوي علةى السياسةات  ،لغابةات والحراجةةفةي مةا يتعلةق با نقطة مرجعية رئيسية

ةلهِ أهةداف طموحةة ومُ  هةي وأهداف التنمية المسةتدامة العالمية للغابات. وتشةمل مجموعةة واسةعة  ةم 
أهةداف مةن خةالل وبةين القطاعةات.  اوتعاونة اتنسةيق لزمتسةمتةرابط وسي منهةا كثيةرومن القطاعات. 

بةةين الغابةةات وريرهةةا مةةن مجةةاالت التنميةةة  صةةالتتوثيةةق الأن يةةتم  مةةن المتوقةةع ،التنميةةة المسةةتدامة
 .المستدامة

 
وأكدت الدورة الحادية عشرة لمنتد  اممم المتحدة المعنةي بالغابةات اإلسةهامات االقتصةادية  -9

، 2015واالجتماعية والبيئية لجميع أنةوا  الغابةات فةي تحقيةق خطةة التنميةة المسةتدامة لمةا بعةد عةام 
 اإلسةهامات تعزيةز هةذهالمجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي  المعةرو  علةى قةرارالمشرو   شملوي
فةي شراكة التعاونيةة أساسية جديدة لل وكوهيفة ،للترتيب الدولي المتعلق بالغاباتجديد  محدد فكهد

 التنمية من خطةالمساهمة في تنفيذ الجوانب المتعلقة بالغابات  ى المنتد  إلىُدعقد الغابات. ومجال 
، لهةذا العمةل اركإطة لغاباتل اممم المتحدة ص باستخدام  ومتابعتها واستعراضها 2015عام بعد  لما
  .2030-2018 فترةهذا الدور في سياق خطته االستراتيجية للل إلى إيالء االعتبارو
 
 معةه للتخفيةه مةن تغيةر المنةاخ والتكيةه اجديةد  خمةا المناخالجديد بشأن  تفاقالا ضفييسو -10

درات ،ات تغيةر المنةاخ والمبةاالمتعلقةة ب اتسياسةال ةفي قطا  الغابات. وعالوة على ،ل ، فإن عملي
تمويةل الغابةات وتزيةد االلتةزام مجال  فرصا جديدة في تيهت فهي ؛لقطا على اآثار أوسع لها الصلة 

                                                      
1
؛ أنظر أيضا مةذكرة بشةأن  FCCC/ADP/2-15/1 http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/01.pdf الوثيقة    

تمو /يوليةه  http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/4infnot.pdf (24السيناريو الذي أعده الرئيسةان 

2015) 
2
فةي البلةدان الناميةة والةدور  الةذي يؤديةه حفةا الغابةات وإدارتهةا  الحد من إ الة الغابات وتةدهورها    

 مستدام وتعزيز مخزونات كربون الغابات في البلدان النامية. على نحو

http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/4infnot.pdf
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المنتةد  الثالةث وركةز . (SFM) دعم اإلدارة المستدامة للغاباتبأصحاب المصلحة التزام السياسي و
تغيةر بشةأن متحةدة اإلطاريةة اممةم ال اتفاقية المعقود في إطار ،(SCF) تمويلالب المعنية للجنة الدائمة

جنةوب بفةي ديربةان المعقةود للغابةات بالتزامن مع المةؤتمر العةالمي  سبتمبر/أيلول 9و 8في  ،المناخ
علةى الةدورة الحاديةة تمويةل الغابةات. وسةتعر  النتةائ  في والتنسيق  تساقعلى تعزيز اال ،أفريقيا

 تعزيز التنسيق بةين تمويةلاللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إلى سعى وت. والعشرين لمؤتمر امطراف
فةي إطةار منتةد  اممةم  يجةريمستمر مل وهو ع، للغابات إلدارة المستدامةل امعم تمويلالالمناخ و

 قةدملغابات. ويفي مجال امختله أعضاء الشراكة التعاونية  دعمحظى بيو ،المتحدة المعني بالغابات
المنةةاخ فةةي المعنةةي ب قمةةة اممةةم المتحةةدةمةةؤتمر ي اعتمةةد فةةي ذالةة ،الغابةةات بشةةأنإعةةالن نيويةةورك 

2014 /أيلولسبتمبر
إلدارة ل المقدم عمدللالشوارل المتعلقة بتغير المناخ  تعزيزمد  لا رئيسي مثاال، 3 
مةع توسةيع ولكةن  العالميةة الحاليةة امهةدافبعض  إلى المستنداإلعالن، يشمل والمستدامة للغابات. 

بحلةول بمقدار النصةه  الغابات الطبيعية على مستو  العالم  فقدانمعدل  بتقلياالتزامات ، نطاقها
مليةون  150 إعةادةو، 2030غابات الطبيعيةة بحلةول عةام فقدان الل نهايةوضع إلى سعي يو ،2020عام 

 ،2020عةام  بحلةول إلةى هيئتهةا امصةلية المتةدهورة هكتار من المنةاهر الطبيعيةة وأراضةي الغابةات
إ الةةة  اسةةتبعاد، 2030هكتةةار علةةى امقةةل بحلةةول عةةام  مليةةون 200صةةالح مسةةاحة إضةةافية تقةةارب وإ

 الةةذي تقةةوم بةةهدقيق الةةو المتضةةافرعمةةل سيسةةهم الالسةةلع امساسةةية. و إمةةداداتالغابةةات مةةن سالسةةل 
 الغايةةات بلةةو فةةي امهةةداف تحقيةةق هةةذه لالمجتمةةع المةةدني القطةةا  الخةةاص ومنظمةةات الحكومةةات و

 اإلدارة المستدامة للغابات.مجال  ي الشاملة ف
 

 المضي قدما نحو التنفيذ -رابعا
 
 أو جميع أهةداف التنميةة المسةتدامةذكر على وجه التحديد في تُ لم  الغاباتعلى الررم من أن  -11

، أهةداف التنميةة المسةتدامة في تحقيق العديةد مةنتؤديه  ا، فإن لها دورهاوهائفنظرا لتعدد ف، راياتها
القضةاء علةى الفقةةر، وتحقيةق اممةن الغةةذائي، وتعزيةز الزراعةة المسةةتدامة، ب  المتعلقةةة وخاصةة تلة

والنمةو االقتصةادي  ،، وتحقيق المسةاواة بةين الجنسةينلى الطاقة المستدامةع الجميع صولح تأمينو
 ومكافحة تغير المناخ. ،المستدام، وضمان أنماط اإلنتار واالستهالك المستدامة

 
 جانةب أقو  بكثير من تركيزا أهداف التنمية المستدامة تنفيذ يستلزمس، غاباتالوفيما يتعلق ب -12
كةةي علةةى المسةةاهمات االقتصةةادية واالجتماعيةةة والبيئيةةة للغابةةات فةةي التنميةةة المسةةتدامة. ول بلةةدانال

العمليةةات الرئيسةةية امخةةر  علةةى  فةةيأوثةةق تعزيةةز إدمةةار الغابةةات بصةةورة  يتعينيحةةدذ ،لةة ، سةة
معلومةات عةن المسةاهمات الفر اتةو يجةب تعزيةز باإلضةافة إلةى ،لة ،ولي والوطني. المستويين الدو

واضةعي السياسةات امدلةة الال مةة ل لكةي يتةوافراالجتماعية واالقتصادية الفعلية والمحتملة للغابات 
الدورة الحاديةة  توصيةب عمالو. أهداف التنمية المستدامةمع  ىتتماشاتخا، قرارات من  تمكنهم يالت

اممةةم المتحةةدة المتعلةةق صةة  أن يسةةتخدم ، ينبغةةي لمنتةةد  اممةةم المتحةةدة المعنةةي بالغابةةات عشةةرة
 .إطار لتوجيه التنفيذكالغابات ب
 
 إلةةى حفةةز لمنةةاخالمةةرتبط باتمويةةل الالمنةةاخ و الجديةةد بشةةأن تفةةاقاال يةةؤديأن وقةةع تومةةن الم -13

عالمي التحرك الامات القطا  في ودعم إسه ،الغابات مستندين إلىالوالتكيه االستثمار في التخفيه 
فةةي إطةةار  النتةةائ  مةةدفوعات تسةةدد علةةى أسةةاسإلةةى اتفةةاق بةةاريس  ؤدييوسةة .نحةةو اقتصةةاد أخضةةر

إلةى أساسةها  تأرسة وقةد) هاوتةدهور الغاباتالمبادرة المعز ة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إ الة 
تغيةر  بشةأنلمتحةدة اإلطاريةة المةؤتمر التاسةع عشةر لألطةراف فةي اتفاقيةة اممةم ا قةراراتحد كبير 

                                                      
3

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

%E2%80%93-Forest- .مةن الحكومةات ومنظمةات  179وقع اإلعةالن  بيانات عن العمل وخطط العمل

 .القطا  الخاصكيانات المجتمع المدني و

http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-
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التةي تبةذلها البلةدان  الجهةود االتفةاق عز ي(، وسةللمبةادرة المعةز ةارسةو وإطةار  شةملتالتةي  المناخ
المبةةادرة إجةةراءات  تنفيةةذ تيسةةيرعلةةى الغابةةات. وسةةيتم  ةالتخفيةةه القائمةةأنشةةطة  مجةةال فةةيالمتقدمةةة 

النامية عةن طريةق تمويةل مةن صةندوق التكيه ،ات الصلة بالغابات في البلدان المعز ة وإجراءات 
 البنة  الةدولي ، وبرنةام ةبما في ،لة  صةندوق البيئةة العالميةالمناخ امخضر وريره من المصادر، 

 والدعم الثنائي المهم. ،الغابات في الستثمارل
 
ة المبكةةر اإلجةةراءاتإدارة االنتقةةال مةةن فةةي  سةةيتمثل لبلةةدان الناميةةةالةةذي تواجهةةه االتحةةدي و -14

وطنيةةة للغابةةات؛ وتعزيةةز إدارة التعزيةةز نظةةم الرصةةد  ومنهةةا) المبةةادرة المعةةز ة إطةةار فةةي المتخةةذة
 كفالةة تحديةد الضةمانات؛ وإنشاء أنظمة لتهممشاركحة والغابات، بما في ،ل  حقوق أصحاب المصل

المةةدفوعات المسةةتندة إلةةى النتةةائ  فةةي إطةةار المبةةادرة  نظةةام البيئيةةة واحترامهةةا( إلةةىو ةاالجتماعيةة
 تعبر تغير المناخب ها والتزاماتها المتعلقة. وتواجه جميع البلدان ضرورة التأكد من أن أهدافز ةالمع
حتةى المبادرة المعةز ة هيمنت  وقد اإلدارة المستدامة للغابات. في مجال امعم هاأهدافوضوح عن ب

ين مسةاهمات حان الوقت إليةالء اهتمةام أكبةر لتحسةوالحوار حول الغابات وتغير المناخ؛ على اآلن 
 والتكيه مع تغير المناخ. القدرة على الصمود فيالغابات 

 
أهةةداف التنميةةة  عمليةةةو منتةةد  اممةةم المتحةةدة المعنةةي بالغابةةاتالتطةةورات امخيةةرة فةةي و -15

تحةتم علةى البلةدان  ،تغيةر المنةاخبشةأن  واتفاقية اممم المتحدة اإلطارية 2015المستدامة لما بعد عام 
تلبةي امهةداف الوطنيةة واحتياجةات  للغابةات قويةة ومسةتدامةات فريدة لبنةاء قطاعةفرصا لها  تتيهو

 زمتلسةةأصةةحاب المصةةاله المختلفةةة والمسةةاهمة فةةي تحقيةةق أهةةداف االسةةتدامة العالميةةة. وهةةذا سي
، وضةةمان التمويةةل اتسياسةلل مواتيةةة بيئةةة تهيئةة، وةالمؤسسةةي نميةةةالقةدرات والتبنةةاء االسةتثمار فةةي 
 .مكتفيا ،اتيا لغاباتقويا ل اقطاع مجتمعة  ستخلق ، وهي أمور تالمستدام للغابا

 

 مطروحة للنظر فيهانقاط  -خامسا
 
 :ما يلي في أن تنظر في الهيئةقد تررب  -16
 

   المتصلة أهداف التنمية المستدامةتشجيع البلدان في المنطقة على االنخراط بنشاط في تنفيذ 
جتماعيةةة واالقتصةةادية للغابةةات ورصةةد التقةةدم مةةن خةةالل تعزيةةز المسةةاهمات اال ،الغابةةاتب

 كإطار للتنفيذ؛ الغاباتب اممم المتحدة المتعلق ص المحر  باستخدام 
 

  لمسةاهمات مسةاعدة فةي تحديةد مؤشةرات مناسةبة تقةديم الب امرذية والزراعةة منظمة مطالبة
 شتراك مع أعضةاءباالالقيام ، وهافعالة لقياسال الطرقو ي أهداف التنمية المستدامةالغابات ف
القطةري مهةداف التنميةة  لتنفيةذلتقةديم دعةم ب الغابات الالشراكة التعاونية في مج آخرين في
 .الغاباتب المتصلة 2015لما بعد عام ولخطة التنمية المستدامة  المستدامة

 
  اخ فةي برامجهةا الوطنيةة تشجيع البلدان على مواصلة الجهود الراميةة إلةى إدمةار تغيةر المنة

تغيةر المنةاخ، ب هةا المتعلقةةوخطط هافي استراتيجيات واف على نحوالغابات  وإدرارات للغاب
 وإجةةةراءات التخفيةةةه المالئمةةةة وطنيةةةا (NAPs) لتكيةةةهلبمةةةا فةةةي ،لةةة  خططهةةةا الوطنيةةةة 

(NAMAs). 
 

   ر أدوات لبلةدان، مةن خةالل تةوفيإلةى امواصلة تقديم دعم ب امرذية والزراعة منظمةمطالبة
صةلة، والقطاعةات ،ات القطاعاتهةا الحرجيةة دمةار تغيةر المنةاخ فةي إلنيةة مساعدة تقتقديم و

، إلةى هيئتهةا امصةلية منةاهر الطبيعيةةالو الغاباتإعادة مجال  برامجها في سبل منهابجملة 
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 ،تنميةةةة الجبةةةالومتوسةةةط، بحةةةر امبةةةيض الال وفةةةيامراضةةةي الجافةةةة الغابةةةات فةةةي إدارة و
؛ ومواصةةلة اتوالمؤسسةة اتالسياسةةم فةةي مجةةالي الةةدعتقةةديم ، ومناخيةةاوالزراعةةة الذكيةةة 

المبةادرة تغيةر المنةاخ )أي  حةدةلمساعدة في تعزيز النظم الوطنيةة لرصةد الغابةات لتخفيةه ا
 تغير المناخ. ( والتكيه معالمعز ة


