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 الغاابت جلنة
 الدورة اخلامسة والعشرون

 2020 تشرين األول/أكتوبر 9 - 5

 لغاابتلتقرير عن التقدم احملرز مبا يشمل تنفيذ خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية 
 
 

 موجز
 للجنة الرابعة والعشرين وتوصيات الدورةخطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت يعرض هذا التقرير التقدم احملرز يف 

احلوار مع األجهزة "بشأن  COFO/2020/8.3وتقدم الوثيقة . مبا يف ذلك توصيات اجمللس واملؤمتر ذات الصلة ،الغاابت
 .هذه التوصيات عناملزيد من التفاصيل " جمال الغاابت الدستورية يف

، معلومات عن العمل املنجز يف برامج لّلجنة التقرير، يف معرض وصفه لألنشطة اليت اضطلع هبا منذ الدورة األخريةويقدم 
 . الغاابت رئيسية خمتارة يف جمال

أبن اإلجنازات البارزة اليت حققها برانمج الغاابت معروضة يف الوثيقة املتنوعة ا أيض  ا وقد ترغب اللجنة أبن أتخذ علم  
 .2018-2019لفرتة يف اإجنازات خمتارة لربانمج الغاابت  :اقدم   املضي

 من جانب جلنة الغاابت ااختاذهاملقرتح  اتاإلجراء
لتعزيز التعاون مع منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت لتعزيز التعاون النظر يف التدابري املناسبة يف قد ترغب اللجنة 

 .حسبما أوصت به جلنة الغاابت
 :القيام مبا يلي املنظمةوقد ترغب اللجنة يف الطلب إىل 

  ؛خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابتمواصلة دعم تنفيذ 
  واإلبالغ عن التنفيذ تبع ا خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت إرساء صالت واضحة بني أنشطتها و و

 ؛لذلك
  ؛يف جمال الغاابتمواصلة دورها القيادي يف الشراكة التعاونية و 
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  مواصلة دعم عمل الربامج الرئيسية يف جمال الغاابتو. 

 :كن توجيه االستفسارات عن احملتوى املوضوعي للوثيقة إىلمي
 Ewald Rametsteinerالسيد 
 ابلنيابةجلنة الغاابت  أمني

Ewald.Rametsteiner@fao.org 
  (COFO-2020@fao.org :صورة إىل)

mailto:Ewald.Rametsteiner@fao.org
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 تنفيذ خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت - أوالا 
 معلومات أساسية  -ألف

يف التطورات  النظر  اإلقليمية للغاابت وجدول أعمال جلنة الغاابت اهليئات يف جدول أعمال ا منتظم  ا بند  أصبح  1-
األمم املتحدة االسرتاتيجية خطة و  1الغاابت املتعلق صك األمم املتحدةودعم تنفيذ  ابلغاابت ينمنتدى األمم املتحدة املع يف

كما أن دعم .  ما يرتبط هبا من مقاصدو  "األهداف العاملية للغاابت"مبا يف ذلك حتقيق  2030،2-2017للغاابت للفرتة 
 . اوتكرار  ا مرار   الدورات األخرية أثناءللمنظمة، طلبها األعضاء من مهام العمل يف هذا الصدد مهمة رئيسية 

 الغاابت للجنة والعشرون الدورة الرابعةطلبت اإلقليمية للغاابت، يئات توصيات اهلا األخذ ابالعتبار أيض  مع و  2-
ذي مدته أربع برانمج عملها الو  خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابتمنظمة األغذية والزراعة أن تواصل دعم تنفيذ  إىل

 األنشطة وظائف  التسليم هبذه ا أيض  ت جلنة الغاابت وطلب. ا لذلكبرانمج عملها يف جمال الغاابت وفق  وائم أن تو  ،سنوات
  3.وميزانيتها هااملتوسطة األجل وبرانمج عملاملنظمة يف خطة ينعكس ذلك ، وأن الغاابتجمال  أساسية يف

، هلدعم تقدمي الو  ابلغاابت منتدى األمم املتحدة املعين معيف فرص أوسع للتعاون ا ت جلنة الغاابت أيض  نظر و  3-
ملسامهة احملتملة ابيف هذا السياق ا أخذت اللجنة علم  و  4.خربتهنظمة يف جماالت املاملنتدى إىل التعاون الوثيق مع  تودع

املوارد احلرجية يف  اتتقييم"و "العامليف حالة الغاابت "تقرير ، مبا يف ذلك اليت توفرها املنظمة للمنتجات التحليلية الرئيسية
 5.استخدامها اليت يؤديها املنتدى، ودعت إىل وظيفة االستعراض التقييمي يف "العامل
، وهي حتالف طوعي يضم "الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت"ــــ ـبا خاص  ا اهتمام  جلنة الغاابت  لتأو و  4-
الشراكة، هذه دور مزدوج يف إطار  والزراعة األغذيةملنظمة و . هاوغري  املتحدةاألمم كياانت وعمليات و منظمات  من 15

على أمهية عمل الشراكة يف دعم وا نظمة يف إطار الشراكة وشدداملبدور ا مرار   األعضاء نّوهوقد . هلا وكرئيسكعضو فيها 
نظمة املإىل وا كما طلب.  والصكوك العاملية األخرى ذات الصلة ابلغاابت خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابتتنفيذ 

، مبا يف ذلك، ضمن مجلة أمور أخرى، التثقيف أنشطة جديدةإطالق الشراكة و هذه مواصلة وتعزيز دورها القيادي يف ا أيض  
 .اكتوجهني هامني جد    احلرجي ودعم أصحاب احليازات الصغرية

 خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابتنفيذ مسامهات املنظمة يف ت -ابء
األمم املتحدة كياان  من كياانت   ابصفته خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابتسامهات هامة إىل املنظمة متقدم  5-

جماالت "شأن القدرات على معاجلة شراكة التعاونية بويف حتليل أجري لل. الشراكة التعاونية يف جمال الغاابتيف ا وعضو  
، على خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابتمقاصد و املرتبطة ابألهداف العاملية للغاابت " العمل املواضيعية اإلرشادية

 .جمال 100مجيع اجملاالت اليت يزيد عددها على امتداد نظمة إىل أن لديها قدرات على املخلصت  6،مرفقهاالنحو الوارد يف 
 . املرتبطة هبامقاصدها و ستة للغاابت ال ألهداف العامليةلمباشرة احلراجة أمهية يف  نشطة املنظمةوأل

                                                
1 https://undocs.org/ar/A/RES/70/199    
2 https://undocs.org/ar/A/RES/71/285  
 COFO/2018/REP من الوثيقة 36 الفقرة 3

 )ب(35 ،10 ،،)ط(ج() 9 اتالفقر  4

 COFO/2016/REP من الوثيقة 53 الفقرة 5

  E/RES/2017/4 من الوثيقة 20-15 الصفحات 6

https://undocs.org/ar/A/RES/70/199
https://undocs.org/ar/A/RES/71/285
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عل هذه الروابط جلو . املرتبطة هباقاصد األهداف وامل على ذلك، تقدم أنشطة املنظمة مسامهات مباشرة يف مجيع بناء  و  6-
مقابل احلراجة عمل املنظمة يف لتوصيات الوضع أن ت، يبدو من املفيد يةلتخطيط املسامهات املستقبلكما ،  برزأو  أوضح

  .ألهداف االسرتاتيجية للمنظمةحيال اا حالي  ا جيري ملعلى حنو مشابه  أهداف الغاابت العاملية
إطار الشراكة التعاونية يف جمال ضمن خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغاابت يف تنفيذ املنظمة تتمثل مسامهة و  7-

الفرتة خالل أو أجنزت ا بني املبادرات العشر اليت جيري تنفيذها حالي  من ف. "املبادرات املشرتكة"الغاابت يف معظمها يف 
وفيما يتعلق . املشمولة هبذا التقرير، تقود املنظمة أو تشارك يف قيادة مخس منها، وهي شريك يف املبادرات اخلمس األخرى

 .تستحق االهتمامالتالية  النتائجفإن املنظمة، اليت تقودها ملبادرات ابفقط 
الشبكة إىل منتدى األمم املتحدة  على توصية بناء  : الشراكة التعاونية يف جمال الغاابتالقائمني على االتصاالت يف شبكة 

 .2020 مبوضوع الغاابت والتنوع البيولوجي خالل اليوم الدويل للغاابتفل احت   ،الرابع عشر املعين ابلغاابت
الحتاد الدويل ملنظمات ليف املؤمتر العاملي  2019أيلول /سبتمرب 30من اجلائزة يف  2019تقدمي نسخة : جائزة وانغاري مااثي

  .http://www.cpfweb.org/95257/en علىعن اجلائزة معلومات مفصلة وتتوفر . يف كوريتيبا، الربازيل، البحوث احلرجّية
نتائج، وال سيما اجملموعة األساسية العاملية الأعمال رئيسية وقدمت  تجنز أ: إعداد التقارير املتعلقة ابلغاابت تبسيط

الغاابت جلنة أثنت "قد و . جلنة الغاابتإىل و ، إىل منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت املؤشرات اخلاصة ابلغاابت من
 األساسية العاملية من املؤشرات اخلاصة ابلغاابت ودعت منتدى األمم املتحدة املعينالتقدم احملرز ابلنسبة إىل اجملموعة  على

إىل النظر يف إمكانية استخدام الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت ابلغاابت واألجهزة الرائسية للمنظمات األعضاء يف 
 ةواصلموطلبت اللجنة كذلك إىل املنظمة  7."االتقارير اخلاصة هبوضع األول والثاين يف عمليات يني املستو من ؤشرات امل

واملؤشرات " املستوى الثالث"و" املستوى الثاين"بلورة مؤشرات على العمل مع األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت 
وكخطوة اتلية،  8.احملرز ، وطلبت إىل املنظمة أن تواصل تقدمي تقارير عن التقدميف اجملموعة األساسية العاملية" املرشحة"

منتدى األمم املتحدة املعين ابلتعاون مع أمانة  ،نظمةامليف مقر ع قد  2019تشرين األول /أكتوبر 24و 22يومي يف ع قد 
املستوى "مؤشرات على لتعزيز العمل اجتماع لفريق خرباء ، الشراكة التعاونية يف جمال الغاابتوأعضاء آخرين يف ابلغاابت 

 . لشراكة التعاونية يف جمال الغاابتالتابع لفريق املهام إىل  يف هذا الصددوتقدمي املشورة " الثالثاملستوى "و" الثاين
االنتقال من التطلعات  -املؤمتر الدويل للعمل عرب القطاعات لوقف إزالة الغاابت وزايدة الغطاء احلرجي  عمدو  8-
إىل تقدمي ، 2018يف عام الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت األغذية والزراعة ابلتعاون مع  الذي نظمته منظمة ،الواقع إىل

ومن خالله إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى بشأن كيفية تسريع  منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابتتوصيات إىل 
تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة جلميع "، 2-15املقصد ا من أهداف التنمية املستدامة، وال سيم 15التقدم حنو حتقيق اهلدف 

أنواع الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة وحتقيق زايدة كبرية يف نسبة زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت 
 ."2020 الصعيد العاملي، حبلول عام على
الذي ركز على الروابط بني الغاابت  ،2018 لعام حالة الغاابت يف العامل عن والزراعةأ طلق تقرير منظمة األغذية و  9-

، أثناء احلدث اخلاص املتعلق ابلغاابت الذي املنتدى السياسي الرفيع املستوى يف نيويوركمبناسبة  املستدامة،التنمية وأهداف 

                                                
 COFO/2018/REP الوثيقة من 10 الفقرة 7
 (ز) 12املرجع نفسه، الفقرة  8

http://www.cpfweb.org/95257/en
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تقرير حالة الغاابت يف العامل مسامهات من  2020 عام يتناول إصدارو . ابلغاابت منتدى األمم املتحدة املعيننظمته أمانة 
وقد شّكلت . امستدام   استعماال  التنوّع البيولوجي واستعماله صون الغاابت والسّكان الذين يستعملوهنا ويديروهنا يف 

 10و 8و 4 األهدافأعمال اللجنة فيما يتعلق بـعن الغاابت قدمه رئيس جلنة ذي الطي اخلتقرير مع ال ،املدخالت هذه
 أمور أخرى،مجلة بني من ، حيث التزم الوزراء، املنتدى السياسي الرفيع املستوىمسامهات هامة يف عمل  ،16و 13و
اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغاابت، ووقف إزالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة وحتقيق زايدة كبرية يف نسبة  تنفيذ" بـ

  9".2020زرع الغاابت وإعادة زرع الغاابت على الصعيد العاملي، حبلول عام 
املنظمة الدولّية و  ة الدوليةمركز البحوث احلرجيحققت منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها، وال سيما ذلك كو  10-

اليت أطلقت يف منتدى  " األخشاب املستدامة من أجل عامل مستدام"من خالل مبادرة ا كبري  ا  تقدم   ،االستوائّيةلألخشاب 
سالسل القيمة املستدامة لألخشاب متتني وهتدف هذه املبادرة إىل . 2018املعين ابلغاابت يف عام الثالث عشر  األمم املتحدة

سياسات وحوافز وأطر مؤسسية االجتاه إىل فوائدها االجتماعية واالقتصادية والبيئية من اإلنتاج إىل االستهالك، و تعزيز ل
. واالقتصاد الدائري حيائياالقتصاد األيف  ماب واالستفادة من مسامهتهاخشلزايدة اإلنتاج واالستهالك املستدامني لألحمّسنة 

نهج النهوض بدور املنتجات اخلشبية يف التنمية املستدامة، واملساعدة على لالوعي  سويةرفع وتشمل اإلجنازات الرئيسية 
الغاابت واملناخ واإلنتاج يف إطار اسرتاتيجيات متويل الغاابت، ما يسهم مباشرة صون متكامل لتمويل الغاابت، والتوفيق بني 

 .الشبكة العاملية لتيسري التمويل احلرجييف 

 منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابتالتعاون مع  -جيم
، دعا األعضاء ابلغاابت منتدى األمم املتحدة املعينمنظمة األغذية والزراعة بدعم عمل الطلب إىل ابإلضافة إىل  11-

التفاعل متتني اإلقليمية املعنية ابلغاابت، يف سياق  اهليئات ا إىل النظر يف التعاون مع هيئات املنظمة، ال سيمااملنتدى مرار  
 .اإلقليميستوى واألنشطة على املالعاملي  -اإلقليمي

بينما ال تتاح أنه  ابلغاابت منتدى األمم املتحدة املعين 2017عقد يف نريويب يف عام الذي  10أشار اجتماع اخلرباءو  -12
اهليئات هنا تشارك ابنتظام يف اجتماعات إال ألعديد من العمليات اإلقليمية املتصلة ابلغاابت فرصة حلضور دورات املنتدى، ل

 .العاملي-فرصة جيدة لتعزيز التفاعل اإلقليميهذه العمليات اإلقليمية للغاابت، اليت اعتربهتا 
 ةحامسدون التوصل إىل نتيجة ملنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت يف هذه التوصية  الثالثة عشرة نظرت الدورةو  13-

اهليئات الدورة الرابعة عشرة للمنتدى عن اإلمكاانت اليت تتيحها إىل ّدثة ودعت جلنة الغاابت إىل تقدمي معلومات حم
 11."اإلقليمية دون/اإلقليمية للغاابت، حسب االقتضاء، لتعزيز املشاركة اإلقليمية

بني عمق أتعاون ب"توصية الخلصت إىل و  COFO/2018/7.2املوضوع على أساس الوثيقة حبثت جلنة الغاابت و  14-
ختلف الظروف ملا ومناسب   اهليئات اإلقليمية للغاابت واملنتدى من خالل بعده اإلقليمي، واقرتحت أن يكون هذا التعاون مران  

ا جملس أيض  صادق عليها ، اليت الغاابت ه انتباه منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت إىل توصية جلنةجّ وقد و   12."اإلقليمية

                                                
 E/HLS/2018/1 من الوثيقة 27 الفقرة 9

 ابلغاابت اجتماع اخلرباء بشأن املدخالت اإلقليمية ودون اإلقليمية يف منتدى األمم املتحدة املعين 10

 E/2018/42 الوثيقة من 13/1 القرار من 25 الفقرة 11
 COFO/2018/REP من الوثيقة( د) 35 الفقرة 12
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حلقة النقاش ومن خالل  13ابلغاابت املتعلقةواملشاركة بشأن القضااي  تعزيز التعاون والتنسيقحول يف مذكرة األمانة  ،نظمةامل
 . املقبلة للمنتدى يف النظر يف هذا االقرتاحالسياساتية وقد ترغب الدورة  14.أثناء الدورةذات العالقة 

، حيث شاركت الغاابت آلسيا واحمليط اهلادئمكنة للتعاون، وهو أسبوع املطرق إحدى الن مثال ممتاز عهناك و  15-
يف إطار ونظمت أربع دورات " واملؤسساتاملبتكرة احلوكمة " 5املسار  يف قيادةمنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت أمانة 

. كليهما  طرفنيلا لجد   امفيد  ذلك وقد استندت مشاركة أمانة املنتدى إىل دعوة منظمة األغذية والزراعة، وبدا . هذا املسار
مبنتدى األمم املتحدة املعين املتعلقة اإلقليمية املعنية ابلغاابت إىل النظر يف املواضيع اهليئات كن دعوة مت، على حنو مشابهو 

 .يهابلغاابت وتقدمي تعليقاهتا إل

 لّلجنة والعشرين الدورة الرابعة تنفيذ قرارات وتوصياتتقرير حول  -ااثنيا 
ذت استجابة عن تقرير كامل يرد  16- اإلقليمية للغاابت يئات واهل توصيات الدورة الرابعة والعشرينلاإلجراءات اليت اُت 

 .2019-2018 التقرير املرحلي: يف وثيقة متنوعة لمنظمةلاألخرى  الرائسية األجهزةو 
ن الربامج واألنشطة الرئيسية ماللجنة بتقارير موجزة تّزود لتسليط الضوء على التقدم احملرز يف أنشطة حمددة، و  17-
 :ما يلي اضطلعت هبا املنظمة أو استضافتها، وال سيما اليت

 أمانة الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربيّة 
  مرفق الغاابت واملزارع و 
  برانمج دعم إنفاذ قوانني الغاابت وحوكمتها والتجارة املتعلقة هبا املشرتك بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية و

 .والزراعة
  صالح الغاابت واملناظر الطبيعيةإآلية و 
  مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجيةو  
  املناطق اجلبلية من أجل تنميةالدولية الشراكة و 
  (ريد) االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها خلفض املبادرة املعززةو+ 

 الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربية -ألف
 معلومات أساسية

مبا يف ذلك  15،منظمة دولية 14تضم الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربيّة هي شراكة طوعية  -18
شعبة قوم وت. صوهناالستخدام املستدام ملوارد احلياة الربية و تغطي اموضوعية ذات والايت وبرامج  ،منظمة األغذية والزراعة

 .الشراكةهذه أمانة بدور  يف املنظمةالغاابت 

                                                
  E/CN.18/2019/6من الوثيقة  71الفقرة  13
 ابلغاابت املعين املتحدة األمم من ملخص الدورة الرابعة عشر ملنتدى 35الفقرة  14

 احملافظة ومعاهدةمن بني األعضاء أماانت اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض؛  15
 الطرائد حلماية الدويل واجمللسمركز البحوث احلرجية الدولية؛ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ و ؛ الفطريّة احليواانت من املهاجرة األنواع على

 حلماية الدويل االحتادمركز التجارة الدولية؛ و املنتدى الدويل للشعوب األصلية املعين ابلتنوع البيولوجي؛ و املعهد الدويل للبيئة والتنمية؛ و ؛ الربية واحلياة
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 الصادر عن  11/25لمقرر لاستجابة   2013يف عام الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربيّة أنشئت و  19-
التعاون والتنسيق بني زايدة ة مهمهبا  تأنيطو  16يف اجتماعه احلادي عشر اتفاقية التنوع البيولوجي مؤمتر األطراف يف

االستخدام املستدام تعزيز ا إىل سعي  األطراف املعنية األخرى فيما يتعّلق ابإلدارة املستدامة للحياة الربية بني أعضائها و 
ويف حتسني األمن  امستدام  استخدام ا التنوع البيولوجي واستخدامه صون ما يساهم يف  للفقرايت الربّية األرضية وصوهنا،

 .الغذائي وسبل العيش

 جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز

 الثاين تشرين/نوفمرب 21يف  حتاد األفريقيمفوضية االمع الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربيّة نظمت  20-
املنتدى  البيولوجي، التنوع اتفاقيةيف  الرابع عشر لألطرافاألمم املتحدة مؤمتر هامش  على ،يف شرم الشيخ، مصر 2018

 ."وسبل العيشمن أجل الصون االستخدام املستدام "الشامل موضوعه وكان الثاين للحياة الربية، 
لشراكة التعاونية بشأن اإلدارة الذي طورته افيديو الرسوم املتحركة املنتدى  يف والزراعةاألغذية أطلقت منظمة و  21-

يف معاجلة القضااي الرئيسية املتعلقة إبدارة به قوم أن تلشراكة لالذي يتناول الدور الذي ميكن و  17،املستدامة للحياة الربيّة
الطوعية ل التوجيهات يكمّ  18اتقني   اوأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تقرير   البحوث احلرجية الدوليةمركز وقد أطلق  .احلياة الربية

املنتدى واتج ون. CBD/COP/DEC/14/7قرره ميف  يف االتفاقية ، الذي رحب به مؤمتر األطرافمستدام حلوم برية طاعلق
ملعهد الدويل اليت يصدرها ا حلياة الربيةايف نشرة منتدى كما أهنا ترد   CBD/COP/14/INF/51،19 معلوماتمتاحة كوثيقة 

 20.للتنمية املستدامة
الذي  2020ملا بعد عام اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي كيفية دمج قضااي إدارة احلياة الربية يف لتطوير فهم أفضل لو  22-

حزيران /يونيو 26-25يف  ،اإلدارة املستدامة للحياة الربيّةلشراكة التعاونية بشأن االبيولوجي، نظمت  التفاقية التنوعوضعته ا
وقد . 2020عمل استشارية حول اإلدارة املستدامة للحياة الربية بعد عام حلقة  ،، يف كامربيدج، اململكة املتحدة2019

أبنواع احليواانت والنبااتت اتفاقية التجارة الدولية ملؤمتر األطراف يف االجتماع الثامن عشر على حلقة العمل هذه عرض تقرير 
(CITES COP18 Inf. 64) الربية املهددة ابالنقراض

للفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين لى االجتماع األول عو  21
  22.(CBD/WG2020/1/INF/3) 2020ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

التفاقية التنوع  التابعة الفرعية املعنية ابملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلهيئة ل الثالث والعشرينخالل االجتماع و  23-
 الشراكةعن ا رئيسي  ا عرض   الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربيّةيف مونرتايل، قدمت أمانة  ،البيولوجي

                                                
برانمج األمم املتحدة للبيئة؛ واملنظمة العاملية و  ؛جتارة األحياء الربية شبكة رصدو االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية؛ و ؛ الطبيعية واملوارد الطبيعة

 لصحة احليوان
16 ar.pdf-dec-11-11/full/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop 

17 https://www.youtube.com/watch?v=7kb724JEzrw 
18 ar.pdf-07-dec-14-14/cop-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop     
19 en.pdf-51-inf-14-https://www.cbd.int/doc/c/f724/2dd9/af2683d6ad20ee6fd77c7ce9/cop  
20 http://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus88num15e.pdf  
21 015.pdf-Inf-CoP18-https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/inf/A  
22 en.pdf-03-inf-01-https://www.cbd.int/doc/c/2d1f/ab01/681ae86a81ab601e585ecfe0/wg2020  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/full/cop-11-dec-ar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7kb724JEzrw
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f724/2dd9/af2683d6ad20ee6fd77c7ce9/cop-14-inf-51-en.pdf
http://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus88num15e.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/inf/A-CoP18-Inf-015.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2d1f/ab01/681ae86a81ab601e585ecfe0/wg2020-01-inf-03-en.pdf
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العاملي للتنوع  اإلطاربشأن و  14/7 مؤمتر األطرافر ايف املداوالت بشأن تنفيذ قر  تكما سامه.  ومبادراهتا ذات الصلة
 .2020البيولوجي ملا بعد عام 

وغريها من املنظمات  الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربيّة، عقدت 2020آذار /مارس 20-19يف و  24-
 لحياة الربيةلعمل افرتاضية ملناقشة ووضع جمموعة من األهداف واملؤشرات ذات الصلة ابحلصاد املستدام  حلقةالرئيسية 

االستخدام مقاصد التقدم احملرز حنو  لقياسالالزمة ، وحتديد جمموعات البياانت الرئيسية القائمة و فيهاتجارة الو  هاواستخدام
وسي بلغ عن التقدم احملرز يف االجتماع املقبل  .2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  اإلطار إرشادهبدف ، املستدام

 .التنوع البيولوجيالتفاقية  التابعةللهيئة الفرعية املعنية ابملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 رفق الغاابت واملزارعم -ابء

 معلومات أساسية
 احلراجةعمل املنظمة يف لجملاالت املواضيعية الثمانية ذات األولوية ا إلشارة إىلابيبني التقرير أدانه التقدم احملرز و  -25
 .املستدامة ذات الصلةالتنمية وأهداف  هنج تكميلي ومتكامل للزراعة والغاابتبشأن احلاجة إىل  2021-2018الفرتة  يف

تعزيز أطر احلوكمة لتنفيذ اإلدارة " املتعلق ابلغاابت 5دف العاملي اهلأيض ا يف أدانه مرفق الغاابت واملزارع وتسهم إجنازات 
 عام ، وتعزيز مسامهة الغاابت يف خطةصك األمم املتحدة املتعلق ابلغاابتاملستدامة للغاابت، مبا يف ذلك من خالل 

املتصلة ابلغاابت  القضاايحول  اتواالتساق والتآزر تعزيز التعاون والتنسيق "املتعلق ابلغاابت  6اهلدف العاملي و ، "2030
يف جمال لشراكة التعاونية ااملنظمات األعضاء يف عرب منظومة األمم املتحدة و ضمن املستوايت، مبا يف ذلك  كافةعلى  

 .عرب القطاعات وأصحاب املصلحة املعنيني ، كماالغاابت

 جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز
وكذلك  15و 2و 1تقدم ا كبري ا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  مرفق الغاابت واملزارعحقق ، 2018منذ عام  -26

 مرفق الغاابت واملزارع اإلكوادور دعميف  ،فمثال  . على مستوى السياساتاآلاثر من حيث  8و 5و 4 جلنة الغاابت أولوايت
سياسات مشاريع  املزارع يف اإلكوادورو الغاابت  منظمات منتجيتشجيع تبين الرامية إىل لوزارة البيئة  "034االتفاقية الوزارية "

 .املشاهد الطبيعيةمتكينية لإلنتاج املستدام على نطاق  اظروف  يوفر ما  ،بيولوجية
وحتسني قانون تشكيل مدخالت يف مرفق الغاابت واملزارع املدعومة من الفّعالة جهود املناصرة يف نيبال، قدمت و  -27

 .ديدةاجل للفحم تنظيميةاللوائح إىل التقدمي مدخالت رفق املواصل ي ،ويف زامبيا .2019الغاابت لعام 
ألعمال لاحتضان سعة وربطها ابألسواق والتمويل وإنشاء  املشاريعالعمل لدعم يف غاان يتقدم ذلك كو  -28

منظمات منتجي الغاابت واملزارع من ممثلي ألف فريق وطين يتتشكيل ، مبا يف ذلك (12، 8، 5، 1 املستدامةالتنمية  أهداف)
 .ول سالل من املنتجاتحافظة من األعمال حاملناطق اإليكولوجية الثالث اليت تعمل على تطوير  من كل من

يف مواجهة تغري املناخ الصمود يف جمال منظمات منتجي الغاابت واملزارع اجلهود الرامية إىل زايدة دور ا تدرجيي  تثمر و  -29
 ةضحاو  ةدزاي زراعيالنتاج اإلهكتار من الغاابت ونظم  77 000أكثر من حيقق إذ ( 51 ،13، 2أهداف التنمية املستدامة )

 .معه والتكيفتغري املناخ نتائج ُتفيف آاثر يف 



9  COFO/2020/8.2  

 

، (10، 3 التنمية املستدامةفا هد)احلصول على اخلدمات االجتماعية والثقافية إمكانية العمل على زايدة أن رغم و  -30
حتقيق إمكانية على منظمات منتجي الغاابت واملزارع قدرات العديد من إالّ أنه يبين  ،أبطأبوترية  النطاق واسعة اآاثر  حيدث 

 منظمات منتجي الغاابت واملزارعمن  أربع  ، وضعت 2019ويف عام  .ألعضائهاها أو تقدمي املزيد مناخلدمات لى عصول حلا
مستخدمي الغاابت اجملتمعية منظمات احتاد مثال ، نّظم ف. ذات أمهية ألعضائهامسائل التواصل حول للتوعية و ا خطط  ا أيض  

 .ضد العنف القائم على نوع اجلنسا يوم   16يف نيبال محلة وطنية ملدة 
 واملزارع،نتجي الغاابت ملمن خالل منظمات رئيسية  ادعم   مرفق الغاابت واملزارع، قدم 2020-2019فرتة الخالل و  31-

منظمات من  400إىل من الوصول  رفق الغاابت واملزارعمتكن موبذلك . من البلدان التسعة يف كل  أصغر منها نظمات ملو 
 000 30لـ و  ،يف املائة منهم على األقل من النساء 30عضو،  000 35دعم مباشر ألكثر من بمنتجي الغاابت واملزارع 

ة ومنظمة إقليميمنظمات ثالث ت عمد  قد و  .مليون عضو 25دعم غري مباشر ملا جمموعه بو ( وحدهايف غاان ) الشباب من
الزراعة ونظم تعزيز دور املرأة والشباب ل( مليون عضو 25تضم أكثر من ) منتجي الغاابت واملزارعة من منظمات عاملي ةواحد

ما يزيد ا مجاعي  منظمات منتجي الغاابت واملزارع من مرفق الغاابت واملزارع شركاء يدير و  .اإضافي  ا بلد   30حنو يف  احلراجية
 .املزارع احلرجيةو مليون هكتار من الغاابت الطبيعية  12.3على 

دعم إنفاذ قوانني الغاابت وحوكمتها والتجارة املتعلقة هبا املشرتك بني االحتاد األورويب  برانمج -جيم
 األغذية والزراعة ومنظمة

 معلومات أساسية
دعم إنفاذ قوانني الغاابت وحوكمتها والتجارة املتعلقة هبا املشرتك بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية برانمج  32-

نفاذ قوانني الغاابت حتاد األورويب إلاالوالزراعة هو من املبادرات الرئيسية اليت أطلقها االحتاد األورويب لدعم تنفيذ خطة عمل 
لتجارة يف منتجات األخشاب النهوض ابو مكافحة القطع غري املشروع لألشجار الرامية إىل والتجارة املتعلقة هبا وحوكمتها 

واملايل للحكومات الفين ويقدم الربانمج الدعم . الفقرخفض ية املطاف يف اإلدارة املستدامة للغاابت و االقانونية واملسامهة يف هن
. توجيه املوارد إىل مبادرات تقودها البلدان من خالل منح على أساس الطلببواجملتمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص 

 .اململكة املتحدة والسويدو املفوضية األوروبية  وهو اآلن يف مرحلته الثالثة، بتمويل من 2008بدأ الربانمج عام  قدو 
يف هذه املشاريع ونّفذت أمريكي  مليون دوالر 22.7 ـــــب امشروع   280ل أكثر من وّ م  ، من الربانمج املرحلة الثالثة خاللو 

 .ابلد   25
 خطةاحملوري الذي تؤديه الغاابت يف حتقيق الدور إدراك يزداد خالل املرحلة الثالثة، نّفذ من خالل العمل الذي و  33-
لكافة ا متكيني   الغاية، يسعى الربانمج إىل حتسني حوكمة الغاابت ابعتبارها مكوان  هلذه ا وحتقيق  . لتنمية املستدامةل 2030عام 

ومواصلة دعم الدور األساسي  وتدهورهااجتاهات إزالة الغاابت والتقليل من املبادرات الرامية إىل معاجلة قضااي تغرّي املناخ 
 .ة الفقرالذي تؤديه الغاابت يف حتسني سبل العيش يف املناطق الريفية والتخفيف من حدّ 

 جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز

 :الربانمج اليت حّسنت احلوكمة وهّيأت البيئة التمكينيةمن خالل هناك عدد من مسارات الدعم املتاحة  34-
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 تكون  ،يف الكثري من األحيان :التجارة احملليةيف القانونية األخشاب على زايدة  القطاع اخلاصعزيز قدرة ت
ثبات امتثاهلا ملتطلبات عندما يتعلق األمر إبالصغرية واملتوسطة احلجم يف وضع غري مؤات و  الصغرىالشركات 

أو  يف القدرات أو املعارفثغرات بسبب  ، وذلكاملنتجني الدوليني الكبارمع قارنة ابملاإلنتاج القانوين لألخشاب 
جتارية  أعماال   يف املائة من املشاريع املمولة يف سياق الربانمج 39ويساعد حوايل . متعلقة ابلتكاليفالعتبارات 

ات وعلى وجه اخلصوص، قدم الربانمج دورات تدريبية حمددة اهلدف لزايدة قدر  .الثغرات حملية على سد هذه
 هامصادر من خشاب حصول على األاملتوسطة احلجم على اعتماد أدوات للالصغرية و الصغرى و الشركات رابطات 

عدد  إىلمن الوصول الربانمج متكن توجيه الدعم من خالل الرابطات الوطنية، بو . بصورة قانونية وتتبع املنتجات
التدريب على ال حصوهلا  اح  يتمعاملة يف قطاع الغاابت، الاملتوسطة احلجم الصغرية و الصغرى و الشركات كبري من 
 .عمالاألإدارة يف دعم على ا أيض  بل فحسب 

 مبوجب خطة عمل برانمج دعم إنفاذ قوانني الغاابت وحوكمتها والتجارة املتعلقة هبا، : تطوير نظم للحكومات
على طول سلسلة ات األخشاب نتجماألخشاب بغية رصد وضبط البلدان على حتسني النظم الوطنية لتتبع  ت شّجع

الوضع نظم التحقق وإصدار الشهادات وضمان البناء على الربانمج أساسية يف اليت يوفرها ساعدة املو  .اإلمدادات
 .أكثر من غريه االمتثال للتشريعات الوطنية، وهو اجملال التقين الذي ي طلب فيه الدعمعاجلة ملالوطنية قانوين ال

ملعاجلة قطاعات حمددة من سلسلة ( SIRMAيدعى ) تركييبهنج لتنفيذ هذا النظام يطّبق هندوراس،  ويف
شاهبة من ظمية وجيري اختبار هن ج . احالي   القائمة إدارة املعلوماتإجراءات البناء على عن طريق اإلمدادات 

لتتبع إمكانية وضع برجميات مفتوحة املصدر ابستكشاف الربانمج يقوم كما .  وكولومبيا لكامريوناو  غواتيماال يف
 .بتكييفها حسب احلاجةخدمون يقوم املستلاألخشاب 

 الرصد املستقل للغاابت، الذي يقوم يتحقق  :الشفافية تعزيز عمليات أصحاب املصلحة املتعددين لتحسني
. املشغلني لتشريعات قطاع الغاابتشارك فيه اجملتمعات احمللية للغاابت، من امتثال تبه عادة اجملتمع املدين و 

، أدى الرصد املستقل (الكامريونمجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية و )حوض الكونغو  ويف
ويف بريو، . إجراء تنقيحات على األطر القانونيةحّفز إجراء حتقيقات رمسية، ويف بعض احلاالت،  للغاابت إىل

 . جهات راعية للغاابتكلغاابت من الشعوب األصلية  هيئات إشراف على اثمانية السلطة البيئية اإلقليمية ب تاعرتف

 صالح الغاابت واملناظر الطبيعيةإآلية  -دال

 معلومات أساسية
 .2014يف عام  والزراعة الغاابت واملناظر الطبيعية يف منظمة األغذيةإصالح أنشئت آلية  35-

 الرئيسية والتقدم احملرزجماالت العمل 
 كما.  نطاقالاستصالح واسع لربامج ظروف متكينية قوية لتهيئة ا مباشر  ا ا دعم  بلد  مثانية عشر ى تلقحىت اليوم،  36-

مشاركة رعاية أنواع االستصالح املؤاتية لظروف كل بلد والنهج املختلفة الالزمة لبيان تلميدانية استثمارات جتريبية مّولت 
أدت النتائج القوية اليت وقد  .االقتصادية وحتقيق األهداف البيئية-املصلحة املتعددين ومعاجلة القضااي االجتماعيةأصحاب 

، ما أدى إىل توسع سريع يف حافظة املشاريع اليت تقودها آلية شركاء جدد يف املواردحتققت حىت اآلن إىل اهتمام قوي من 
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مالية لية موارد اآلأّمنت كما .  أمريكي مليون دوالر 40قدره ا تدير اآلن مبلغ  حت ، فأصبإصالح الغاابت واملناظر الطبيعية
يف غينيا ومدغشقر  أمريكي مليون دوالر 25) مرفق البيئة العامليةميوهلا عدة مشاريع جديدة ب ،2025-2021إضافية للفرتة 

اليت أصبحت وعدد من مقرتحات املشاريع اجلديدة  2020حزيران /رفق األخري يف أوائل يونيواملجملس  عليها يفووفق ( وكينيا
 وأملانياكوراي من   أمريكي مليون دوالر 15)تعددة األطراف امل/الثنائيةاجلهات املاحنة  من املرحلة النهائية مع العديد يف

 (.البيئة العاملية ومرفق

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية  -هاء
 معلومات أساسية

أنشأت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة مجاعة العمل الفنية  ،2009عام يف  37-
ستعراض القضااي املتعّلقة ابملوارد الوراثية يف قطاع الغاابت وإسداء ال 23 احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية

 . الغاابتشعبة هذه ضمن وتقع أمانة مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية  .املشورة ورفع توصيات إىل اهليئة

 جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز
 لألغذية والزراعة الدورة العادية السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية 

خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية "أخذت اهليئة علم ا ابلتقرير األول عن تنفيذ ، 2019شباط /يف فرباير
ودعت البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل هذه وشجعتها  24."احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 أيض اصادقت و  25اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العامليةت اهليئة وقد اعتمد. نتائج التقريرالتعاطي مع  على
منظمة من كذلك   توطلب 26.احلرجية الوراثية لمواردل وطنية اسرتاتيجيةعداد إل الطوعية التوجيهية اخلطوطعلى 

 ابملوارداملعنية  اإلقليمية الشبكات مع ابلتعاون العاملية، العمل خطة تنفيذ ودعم تنسيق تواصل أن والزراعة األغذية
 . الصلة ذات الدولية واملنظمات احلرجية الوراثية

، (2023الذي سيصدر يف عام )يف العامل  التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجيةوفيما يتعلق إبعداد 
 28.القطرية التقارير إلعداد التوجيهية اخلطوطوأيض ا  27،وعملية إعدادهالتقرير الثاين خمطط  اهليئة اعتمدت
 التقارير تلكتقدمي  إىل ودعتهاهذه التقارير  عدادإل والبياانت املعلومات مجعيف الشروع  على البلدان وشّجعت

 جديد عاملي نظام إنشاء يف الشروع والزراعة األغذية منظمة من أيض ا وطلبت .2020 حزيران/يونيو 30حبلول 
مع  البياانت علجلوذلك  امليزانية، خارج من إضافية موارد بتوافرا رهن   احلرجية، الوراثية املواردعن  للمعلومات اليت جت 

  .لالستخدام وقابلة بسهولة متاحة

                                                
23 -forest-on-group-working-technical-group/intergovernmental-resources/working-genetic-http://www.fao.org/forest

resources/ar-genetic/ 
 Inf.1-CGRFA/17/19/10.2 الوثيقة 24
 Report-CGRFA/17/19  املرفق دال ابلوثيقة 25
 Inf.3-CGRFA/17/19/10.2 الوثيقة 26
  CGRFA-17/19/10.3 الوثيقة 27
 Inf.1-CGRFA/17/19/10.3 الوثيقة 28

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/ar/
http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/ar/
http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/ar/
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 وطنيةال تصالاالات هجلالبلدان إىل حتديث الرتشيحات  والزراعة األغذية، دعت منظمة 2019حزيران /ويف يونيو
. 2020حزيران /يونيو 30، وتقدمي التقارير القطرية حبلول 2019آب /أغسطس 31حبلول  الوراثية ابملوارد عنيةامل

لموارد املخصص للمنظمة لوميكن االطالع على قائمة جهات االتصال الوطنية املرشحة على املوقع الشبكي 
نظمة حلقات عمل تدريبية إقليمية يف عام املبتوفر املوارد من خارج امليزانية، ستنظم ا ورهن   29.احلرجيةالوراثية 

نظمة املوعالوة على ذلك، تقوم . لدعم وضع التقارير القطرية يف صيغتها النهائية وطنيةال تصالاال جلهات 2020
 .املوارد الوراثية احلرجيةعن نظام معلومات عاملي جديد وضع إبعداد مشروع لا حالي  

  احلرجية الوراثية ابملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعةالدورة السادسة 
 املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعةالدورة السادسة إىل اتريخ الحق ، أ رجئت 19-جلائحة كوفيدا نظر  

 14إىل  12عقد االجتماع يف روما، إيطاليا، يف الفرتة من يف األصل وكان من املقرر . احلرجية الوراثية ابملوارد
 .2020أاير /مايو

 اجلبلية املناطق يف املستدامة التنمية أجل من الشراكة -واو
 معلومات أساسية

 تحسنياملكّرس ل املتحدة ألمميف احيد الو  طوعيال تحالفال هي اجلبلية املناطقاملستدامة يف  تنميةال أجل من الشراكة 38-
 والعديد حكومة 60 منهم ،وعض 400الشراكة أكثر من وتضم  .العامل حول اجلبلية البيئة ومحاية اجلبلية املناطق سكان حياة

 اإليطاليةوالتعاون الدويل  اخلارجية وزارةأمانة متوهلا ة الشراكدعم وت. املدين اجملتمع منظماتو  املتحدة األممكياانت   من
شعبة وتستضيف . والزراعة األغذية ومنظمة أندورا يف واالستدامة والزراعة البيئة وزارةو  سويسرا يف للزراعة االحتادي واملكتب

 .مانةاأل هذهنظمة الغاابت يف امل
 جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز

 ابلدعوة املتصلة األنشطة: ركائز أربع ضمننظَّم م   اجلبلية املناطقاملستدامة يف  تنميةال أجل من الشراكة عمل 39-
 للجنة الرابعة والعشرين فيما يلي بعض إجنازاهتا منذ الدورةو . واالتصاالت ،املشرتكة واملشاريع القدرات، وتنمية ،واملناصرة
 :2018متوز /يوليو يفالغاابت 
 رفيعة املستوى على الصعيد العاملي لضمان وية دعجهود ذلت على مدى العامني املاضيني ب  : واملناصرة الدعوة

مناسبات  الشراكةنظمت  ،2020و 2019و 2018 متوز/في يوليوف. تعميم قضااي اجلبال يف العمليات الدولية
، 2018أكتوبر /ويف تشرين األول. رفيع املستوى، نيويورك، الوالايت املتحدة األمريكيةالاملنتدى السياسي  يف

. الذي عقد يف بيشكيك، قرغيزستان ،اجلبلية للمناطقالرابع  عامليال ملنتدىاشاركت يف 
 األطراف ملؤمتر والعشريناخلامسة و  والعشرينالرابعة  الدورتنيخالل ، 2019و 2018األول  كانون/ديسمرب يفو 

تغري  للتوعية بعواقبجانبية الشراكة مناسبات ، عقد أعضاء املناخ تغرّي  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف
 ،لمناطق اجلبليةل املستدامة التنمية بشأنتقرير األمني العام لألمم املتحدة  لشكّ و  .املناخ على اجلبال

                                                
29 resources/background//ar-genetic-http://www.fao.org/forest 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/a_74_209_E.pdf
http://www.fao.org/forest-genetic-resources/background/ar
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، ابلتعاون مع احلكومات والوكاالت ذات الصلة يف منظومة الشراكةأعدته منظمة األغذية والزراعة وأمانة  لذيا
 .بشأن التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية 74/227للقرار األمم املتحدة وغريها من املنظمات، األساس 

  أولوية لتنمية القدرات يف جمال  يةاجلبل املناطقاملستدامة يف  تنميةال أجل من الشراكة مانةأ ت عطي: القدراتتنمية
 اإلدارة جمال يف والتدريب للبحث الدويل لربانمجاملدرسة الصيفية لكل عام تعقد  ف. اإلدارة املستدامة للجبال

ومنظمة األغذية والزراعة  الشراكة مانةأهذه املدرسة  وتنظم، 2008يف عام الذي أتسس  ،اجلبلية للمناطق املستدامة
 والتدريب للبحث الدويل لربانمجا، ركزت دورات 2019و 2018ييف عامو . اشتو وجامعة تورينو وجامعة 

التنوع " يةدرسة الصيفأطلقت امل، 2018يف عام و  .وهنج املناظر الطبيعية األحيائي االقتصادالتوايل على  على
مع جامعة سابينزا يف روما واملنظمة ، اليت ت نّظم هذه املدرسةدورة سنواي  وتنظم . "يف مناخ متغري الزراعيالبيولوجي 

 األخضر الغطاء مؤشرعن  املسؤوليةمع منظمة األغذية والزراعة  الشراكة أمانةتتوىل و . البيولوجي للتنوعالدولية 
دورات تدريبية حول منهجية املؤشر عقد ي، و 2-4-15هدف التنمية املستدامة قصد مرّكب ملمؤشر وهو  – اجلبلي

  .على الصعيد العاملي ارصد استخدام األراضي وتغطيته
خالل السنوات املاضية حتالفات  اجلبلية املناطق املستدامة يف تنميةال أجل من الشراكةلت شكّ : العمل املشرتك

 اجلمعية"منظمات دولية غري حكومية مثل هم ن و ن الرئيسيو والشركاء العاملي. جديدة لدعم سكان اجلبال وبيئاهتم
، NaturaSì اخلاصة شركةال، و " العضوية الزراعة حلركات الدويل االحتاد"و ،"املتأنية للوجبات الدولية
نظمة الدولية املو ، وجامعة تورينو، البيولوجي للتنوع الدولية واملنظمة سابينزا يف روما، وجامعة كوينزالند، وجامعة
 مبادرةاختريت وقد . املستدام، والشراكة العاملية للجزر، ومعهد إصدار الشهادات األخالقية والبيئيةللسفر 

 اليت تركز على حتسني سبل عيش أصحاب "اجلبلية املناطق املستدامة يف تنميةال أجل من الشراكة منتجات"
ممارسة من مجيع أحناء العامل  25من خالل تقصري سالسل القيمة واحدة من أفضل اجلبال  احليازات الصغرية يف

 اجلبلية املناطق املستدامة يف تنميةال أجل من الشراكة ت، شّكل2018يف عام و . ديبيف  2020ملعرض إكسبو 
اليت الضعيفة ، وهو حتالف عاملي جديد للمجتمعات "اإليكولوجية اهلشة النظم حتالف"والشراكة العاملية للجزر 

إىل محاية النظم اإليكولوجية اجلبلية واجلزرية وصمود على املستوى العاملي تعيش يف نظم إيكولوجية هشة يدعو 
 ،"وتدهورها الغاابت إزالة عن النامجة االنبعااثت فضخل اجلبلي التنوع البيولوجي"مشروع ومن خالل . سكاهنا

اببوا غينيا اجلديدة لدمج تقييم التنوع البيولوجي  اجلبلية املناطق املستدامة يف تنميةال أجل من الشراكةأمانة دعمت 
 .يف قائمة اجلرد الوطنية للغاابت

 أخرىوبياانت ومعلومات  اأخبار   اجلبلية املناطق املستدامة يف تنميةال أجل من الشراكةتنشر  :االتصاالت 
من خالل وقواعد البياانت و  اإلخبارية ونشرهتا االجتماعي التواصلوسائط يف و  اإلنرتنت شبكة على موقعها على

األمن يف مواجهة  ةاملناطق اجلبليهشاشة "عن ا تقرير  الشراكة  نشرت، 2019ويف عام . لتوعية اإلعالميةجهودها ل
  .للجبال العاملي عاملية مبناسبة اليوم تحبملة اتصاال سنواي   الشراكةأمانة وتقوم . "ياألراض تدهورادية حيالغذائي و 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/A_RES_74_227_E.pdf
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 +(ريد) وتدهورها الغاابت إزالة عن النامجة االنبعااثت فضخل املبادرة املعززة -زاي
 معلومات أساسية

يف التصدي لتغري  وتدهورها الغاابت إزالة خفضمبسامهة  ابريس اتفاقكما سّلم   للمناخ الدولية السياسةسّلمت  40-
 االنبعااثت خلفض املبادرة املعززة"هي و مبادرة على املناخ  تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم يف إطار اتفاقيةوقد اتفق . املناخ
 ." فيها الكربون خمزوانت وتعزيز هلا املستدامة واإلدارة الغاابت على احلفاظودور  وتدهورها، الغاابت إزالة عن الناجتة
دعم االنبعااثت ولهذه خلفض  ةققحمالبلدان النامية من احلصول على التمويل الالزم لنتائج  املبادرة املعززةّكن متو  41-

 املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةوضعته الذي  طاراإلويشمل . وتعزيزهاوصوهنا إلدارة املستدامة للغاابت ا
نشاء إو  االنبعااثتهذه  فضخلوخطط عمل إزالة الغاابت ووضع اسرتاتيجيات الدافعة إىل القوى حتديد للمبادرة املعززة 

تأكيد الاألصلية واجملتمعات احمللية و  الشعوبأبدوار والتسليم وبيئية  جتماعيةا ضماانتعن  ، فضال  الغاابت لرصد ةوطنينظم 
 .مهية التنوع البيولوجيعلى أ
املسامهات احملددة يف املعززة املبادرة ا بلد   54وأدرج املعززة للمبادرة وطنية اسرتاتيجيات ا بلد   30وضع أكثر من و  42-
 .لالنبعااثت وطني ا

 جماالت العمل الرئيسية والتقدم احملرز
خفض االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت وتدهورها من خالل مبادرات يف البلدان والزراعة  األغذيةمنظمة دعمت  43-

، مبا يف ذلك برانمج األمم املتحدة خلفض االنبعااثت الناجتة متعددين خمتلفة مع شركاء يف املوارد عاملية وإقليمية ووطنية
إزالة الغاابت وتدهورها، ومبادرة الغاابت يف أفريقيا الوسطى، والبنك الدويل، والصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة  عن

 .العاملية، والعديد من املبادرات الثنائية
 منظمة بنيرائدة  تعاونية شراكة هو وتدهورها الغاابت إزالة عن النامجة االنبعااثت فضخل املتحدة األمم برانمجو  44-

. اليت تقودها البلدان املعززة املبادرةيدعم عمليات  للبيئة املتحدة األمم وبرانمج اإلمنائي املتحدة األمم وبرانمج والزراعة األغذية
 الغاابت إزالة عن النامجة االنبعااثت خفض جمال يفاجلهوزية  متطلبات حتقيقالربانمج هذا ، دعم 2008ومنذ إنشائه يف عام 

من اتفاق ابريس، ودعم تنفيذ السياسات  6و 5تطور الربانمج مع الرتكيز على النهوض ابملادتني قد و . ابلد   65يف  وتدهورها
تحقيق أهداف املناخ والتنوع البيولوجي لواالسرتاتيجيات، ومتكني احلصول على التمويل املتعلق ابملناخ، وإقامة شراكات 

 تقدر حافظة اليتو على تعبئة املوارد لتنفيذ املبادرة املعززة خلفض االنبعااثت، ا حّفاز  ربانمج الوكان . وسبل العيش يف آن واحد
  .أمريكي مليون دوالر 140 ــــبـهلا  حلاليةااألغذية والزراعة منظمة 

 لالنبعااثت املرجعي مستوىلل التقارير القطريةدعمت قد  منظمة األغذية والزراعةكانت ،  2020عام أوائل  حىتو  45-
ابل 50من بني  37ــ ل للغاابت املرجعي املستوى أو/و  30.(يف املائة 70) د 

 .من اثين أكسيد الكربونطن بليون  8.85اإلمجايل ها جمموعبلغ معززة مبادرة نتائج ا وقدم أحد عشر بلد   46-
إطار الربانمج التجرييب للمدفوعات  مدفوعات قائمة على النتائج يفتلقت قد أربعة بلدان كانت ،  2020أاير /مايو وحبلول

                                                
30 https://redd.unfccc.int/ 

https://redd.unfccc.int/
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مبا يف ذلك املشروع الذي تدعمه منظمة األغذية والزراعة  ،للمناخ األخضر لصندوقالذي أطلقه اعلى النتائج القائمة 
 (. أمريكي مليون دوالر 63)شيلي  يف

وزامبيا الكونغو الدميقراطية مجهورية و  وبريو نيوبنوابراغواي وابكستان وبنما واإلكوادور األرجنتني )ا بلد   19د عم و  47-
الستعراض سياسات ( وهندوراس ونيبال وكينيا ومدغشقر واملكسيك ومالويكولومبيا و وغواتيماال وفيتنام وكوت ديفوار 

 .لذلك القانونيةطر األو  املعززة املبادرةمن ضمن  خفض االنبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت وتدهورها
 حزمةمن خالل املبادرة املعززة ضمن فض االنبعااثت خل يةدعمت املنظمة معاجلة البياانت األرضية والساتلو  48-

 Open Foris  تطبق يف رصد األراضي ومجع البياانت ومسوح الكتلة األحيائية اليت فتوحة املصدر املانية اجملدوات األمن
تركيبة  000 20ا ينوف على ومب. االقتصادية-االجتماعيةرائط واملسوح اخلصحة التحقق من و الغاابت إصالح ورصد 

 . للغاابت وطين جرد 25يف  اأدواهتّبقت ، طّ الربجميات هلذه
 SEPALالصناعية  األقمار إىل ابالستناد الغاابت لرصد السحابية احلوسبة على القائمة البياانت منصةوصلت و  49-
   .املبادرة املعززةألغراض تدعم رصد الغاابت هي ، و ابلد   160مستخدم نشط من  000 4إىل أكثر من املنظمة أنشأهتا  اليت


