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 الغابات لجنة
 الدورة الخامسة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  9 – 5

 عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال الحراجة في سياق اإلطار االستراتيجي المراجعبرنامج 
 

 موجز
، 2019-2018خالل الفرتة املالية  جمال الغاباتتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إجنازات منظمة األغذية والزراعة يف 

وحتلل االجتاهات الرئيسية واملسائل الناشئة اليت ستؤثر يف عمل املنظمة وأنشطتها املستقبلية يف جمال الغابات، وحتدد 
يف إطار مراجعة اإلطار االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتي ا وإعداد ا طة املتوسرترترترترترترترترترترترترترتطة  لاجملا اهذ اجملاالت ذات األولوية لعمل املنظمة يف

 .2025-2022األجل للفرتة 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل لجنة الغابات
  مبا يف ذلك املواءمة 2019-2018بإجنازات عمل املنظمة يف جمال الغابات يف فرتة السرترترترترترترترترترترترتنت   علًمااإلحاطة ،

 املستدامة؛مع أهداف التنمية 
  توفري التوجيه بشرترترتاأل األولويات الرئيسرترترتية لعمل املنظمة يف جمال الغابات، اليت ينبغا أأل تؤخذ بع  االعتبار يف

 ؛2025-2022استعراض اإلطار االسرتاتي ا وإعداد ا طة املتوسطة األجل للفرتة 
  بشاهنا.استعراض التطورات العاملية وتبعاهتا على قطاع الغابات وتقدمي املشورة و  

 مسودة المشورة
 إن اللجنة: 

 
، مبا 2019-2018مبا حتقق من إجنازات يف عمل املنظمة يف جمال الغابات خالل فرتة السرترترترترترتنت   بترح   أ()

 طرترتة األما املتةرترتدة  العرترتامليرترتة للغرترتابرترتاتيف ذلرترتك مواءمترترته مع أهرترتداف التنميرترتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترترتدامرترتة، واألهرترتداف 
  االسرتاتي ية للغابات، والتوجيهات اليت قدمتها الدورة الرابعة والعشروأل لل نة الغابات.
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تعادهتا وإدارهتا على حنو املنظمة على مواصلة دعا األعضاء يف جهودها حلماية الغابات واس ش  عتو  ()ب
النظا اإليكولوجية للغابات املتدهورة، مسرترترترترترترترترترترترترترتتدام، مبا يف ذلك من خالل وقت إزالة الغابات، وترميا 
من املنظمة التاكد من أأل اإلطار  طلبتوتعزيز صرترترترترترترترترترترترترترتوأل موارد الغابات واسرترترترترترترترترترترترترترتت دامها املسرترترترترترترترترترترترترترتتدام، و 

االسرتاتي ا اجلديد يعكس بشكل كاف دور املنظمة بصفتها املنظمة الرائدة يف منظومة األما املتةدة 
 املعنية بقضايا الغابات؛

، وإطرترتار عمرترتل األما املتةرترتدة 19-ا بعرترتد كوفيرترتدملرترتالترترتاكرترتد من أأل خطن اإلنعرترتا   من البلرترتداأل طلبرترتتو  ()ج
 للتعاوأل يف جمال التنمية املستدامة، تدمج األولويات احلكومية يف قطاع الغابات.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشاأل مضموأل هذه الوثيقة إىل:
 Mette Wilkie السيدة

 مديرة شعبة الغابات 
 +3906 5705 0473 الهاتف:

 

 

 مقدمة -أوالً 

خطة املنظمة املتوسرترتطة ، على 2019وافق مؤمتر املنظمة، يف دورته احلادية واألربع  اليت ُعقدت يف يونيو/حزيراأل  -1
. وحترترتدد ا طرترتة املتوسرترترترترترترترترترترترترترتطرترتة األجرترتل 2021-2020وبرنرترتامج العمرترتل وامليزانيرترتة للفرتة  2021-2018األجرترتل )املراجعرترتة( للفرتة 

لإلطار االسرتاتي ا  طبًقادعا من املنظمة و باألهداف االسرتاتي ية وامل رجات املنشودة بالنسبة لألعضاء واجملتمع الدويل 
وأثىن املؤمتر على املواءمة الوثيقة ب  األهداف االسرترترترتاتي ية  2017.1املراجع، واليت وافق عليها مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز 

، وسرترترترترترتلن الضرترترترترترتوء على أنية مسرترترترترترتانة املنظمة يف تنفيذ إعادة تنظيا منظومة 2030للمنظمة وخطة التنمية املسرترترترترترتتدامة لعام 
  2األما املتةدة اإلمنائية بشكل كامل.

بلوغ  ستعمل ضمنه املنظمة والبلداأل األعضاء يف سبيل لسياق الذيا 2030 التنمية املستدامة لعاموحتدد خطة  -2
أل. ومبا أأل األغذية والزراعة نا مفتاح احلل  لتنفيذ أهداف التنمية املسرترترترترترتتدامة وحتقيق املقاصرترترترترترتد ا اصرترترترترترتة بكل بلد من البلدا

ر ملسرترترترتاعدة البلداأل كافة على حتقيق أهداف خطة ، فإأل 2030خطة عام  املنظمة يف موقع جي د خيو هلا أأل تؤدي دور امليسرترترترت 
ومجيع أشكال سوء التغذية(  القضاء على اجلوع) 2و (القضاء على الفقر) 1وال سيما هديف التنمية املستدامة  2030عام 

د الروابن الديناميكيةمن خالل حتول النظا الغذائية  ب  القطاعات واجلهات الفاعلة والبلداأل يف ما يتعل ق  الذي جيسرترترترترترترترترترترترترترت 
 د.باالست دام املستدام للموارد الطبيعية، والزراعة، واألغذية، والتغذية، والقدرة على الصمو 

                                                 
  7/2017Cالوثيقة  1
، املزيد من املعلومات عن اخنراط املنظمة يف عملية إعادة تنظيا منظومة 2019، نوفمرب/تشرترترترترين ال ا  2، مذكرة املعلومات رقا  4/163CLتوفر الوثيقة  2

 األما املتةدة اإلمنائية. 
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وترما إىل  ا بيد" القائمة على الرباه  واليت تقودها البلداأل وتعود ملكيتها هلاوأطلقت املنظمة مبادرة "العمل يدً  -3
من أهداف التنمية املستدامة(  1ع ع لة التةو ل الزراعا والتنمية الريفية املستدامة من أجل استئصال الفقر )اهلدف تسري

من أهداف التنمية املسرترتتدامة(. وبذلك، تسرترتاها املبادرة  2والقضرترتاء على اجلوع وعلى مجيع أشرترتكال سرترتوء التغذية )اهلدف 
تمد املبادرة هنج املطابقة الذي جيمع بصرتورة اسرتتباقية ب  البلداأل املسرتتهدفة، وتعيف حتقيق سرتائر أهداف التنمية املسرتتدامة. 

واجلهات املاحنة، والقطاع ا اص، واملؤسرترترتسرترترتات املالية الدولية، واألوسرترترتاط األكادميية، واجملتمع املد  حلشرترترتد وسرترترتائل التنفيذ 
وترية االبتكار وتوسرترترترترترتيع نطاقه لبلوغ أهداف التنمية ومن األنية مبكاأل إسرترترترترترتراع . اليت تدعا اإلسرترترترترترتراع يف اإلجراءات املت ذة

. ولتيسري اعتماد النهج املبتكرة، املستدامة وحشد الفرص املست دة للوصول إىل عامل خاٍل من اجلوع والفقر وسوء التغذية
وسرترترترترترترتيعمل بتكار. ا لالا جديدً واسرترترترترترترتت دام العلوم والتكنولوجيات احلدي ة مبا يف ذلك احللول الرقمية، أنشرترترترترترترتات املنظمة مكتبً 

مكتب االبتكار على تدعيا وتعزيز روح االبتكار يف املنظمة بقدر أكرب، مبا يف ذلك الذهنية املبتكرة واالبتكار يف مناذج 
 ة.التعاوأل واالبتكار يف التطبيق من خالل الرقمن

ة ستبدأ يف اتي ا القادموبالتايل، فإأل مراجعة اإلطار االسرت  3وتتا مراجعة اإلطار االسرتاتي ا كل أربع سنوات. -4
ومبا أأل  2021.4، وسرترترترترترترترترترترترترتتعرض الوثيقة النهائية على الدورة ال انية واألربع  ملؤمتر املنظمة اليت سرترترترترترترترترترترترترتتعقد يف عام 2020عام 

مت ل خطوة مهمة يف اجلدول الزمين ملدخالت وإشرترترترترترترترترترترترترتراف اجلهاز الرئاسرترترترترترترترترترترترترتا، يُطلب من هذه املدخالت من الل األ الفنية 
التوجيه حول اجملاالت ذات األولوية التقنية، هبدف توجيه العمل املسرترترترترترتتقبلا ويف سرترترترترترتياق وضرترترترترترتع اإلطار  الل نة الفنية تقدمي
 االسرتاتي ا اجلديد.

، وتعزيز التآزر 2030وستشمل جماالت الرتكيز يف مراجعة اإلطار االسرتاتي ا مواءمة إطار النتائج مع خطة عام  -5
بيد، ووضع اجملاالت ذات األولوية التقنية. وسوف يدمج  يًدااالسرتاتي ا والشراكات من خالل آليات م ل مبادرة العمل 

اإطار النتائج  النتائج على املسرترتتوا القطري للمنظمة، ويوازأل ب  األولويات ا اصرترتة باألعضرترتاء واألولويات املؤسرترتسرترتية  أيضرترتً
إطار عمل األما املتةدة للتعاوأل يف جمال التنمية املسرترترترترترتتدامة، وهو أها أداة لت طين أنشرترترترترترتطة األما  للمنظمة، ويتوافق مع

 املتةدة اإلمنائية وتنفيذها على املستوا القطري. 

فرتة السرترترترترترترترترترترترترترتنت   يفويف هذا السرترترترترترترترترترترترترترتياق، تقدم هذه الوثيقة أواًل حملة موجزة عن إجنازات املنظمة يف جمال الغابات  -6
أها التطورات العاملية والتطورات واالجتاهات ا اصرترترترترترترتة بالقطاع، اليت سرترترترترترترتتؤثر على عمل املنظمة  تعرض . مث2018-2019

. ومع األخذ باالعتبار هذه األمور والتوصرترترتيات احملددة الصرترترتادرة عن هيئات الغابات اإلقليمية، جمال الغاباتاملسرترترتتقبلا يف 
 جمال الغابات. يفذات األولوية املنظمة جماالت عمل حيدد القسا األخري 

 

 2019-2018اإلنجازات في عمل المنظمة في مجال الغابات في الفترة  –ا ثانيً 
، واصرترترترترترترترترترترترترتلت املنظمة مواءمة عملها على الغابات مع األهداف االسرترترترترترترترترترترترترترتاتي ية 2019-2018يف فرتة السرترترترترترترترترترترترترتنت   -7

لل نة الغابات بالرتكيز على مثانية جماالت للمنظمة وأهداف التنمية املستدامة، مع مراعاة توصيات الدورة الرابعة والعشرين 

                                                 
العمل الفورية خبصرترتوص إصرترتالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصرترتد املسرترتتند إىل "تنفيذ خطة  –القسرترتا واو  –اجلزء ال ا  من النصرترتوص األسرترتاسرترتية  3

 )أ(. 1النتائج"، الفقرة 
 ، تفاصيل عن عملية التشاور بشاأل تطوير اإلطار االسرتاتي ا اجلديد. 2019، نوفمرب/تشرين ال ا  1، مذكرة املعلومات رقا  4/163CLتوفر الوثيقة  4
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مواضرترترتيعية ذات األولوية. ويب  اجلدول التايل كيفية ارتباط هذه اجملاالت املواضرترترتيعية ذات األولوية باألهداف االسرترترترتاتي ية 
 ا.للمنظمة وااللتزامات القائمة املتعلقة بالغابات واملتفق عليها دوليً 

 
أهداف  تراتيجيالهدف اس مجال مواضيعي ذو أولوية

الغابات 
 العالمية

أهداف 
التنمية 

 المستدامة

اتفاق 
 باريس

أهداف أيتشي 
للتنوع 
 البيولوجي

وقت إزالة الغابات على الصرترترتعيد العاملا، خاصرترترتة  -1
 من الزراعة

  5 15، 13 3، 1 2اهلدف االسرتاتي ا 

معاجلة تدهور الغابات وتعزيز اإلدارة املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة  -2
 للغابات

، 13، 12، 6 2، 1 2اهلدف االسرتاتي ا 
14 ،15 

 7 ،8 ،9 ،11 ،
15 

زيرترترترتادة الغطرترترترتاء احلرجا عن طريق الرتميا وإعرترترترتادة  -3
 التش ري والتةريج

  14 ،15 13، 6 3، 1 2اهلدف االسرتاتي ا 

حتسرترترترت  سرترترترتبل العية القائمة على الغابات ومعها  -4
 االزدهار ورفاه اإلنساأل

األهداف االسرتاتي ية 
1 ،3 ،4 

2 1 ،4 ،7 ،8 ،
9 ،12 

 4 ،14 ،16 ،
18 

الت فيت من آثرترترترترترتار تغري املنرترترترترترتاه والتكيت معرترترترترترته  -5
وتعزيز قرترتدرة النظا اإليكولوجيرترتة واجملتمعرترتات احملليرترتة على 

 التكيت مع تغري املناه من خالل الغابات

اهلدفاأل االسرتاتي ياأل 
2 ،5 

1 1 ،13 ،15  5 ،7 ،15 

خالل هُنج عابرة  تعميا الغابات واألشرترترترترترترترترترترترت ار من -6
 للقطاعات ومشرتكة ب  الوكاالت على مجيع املستويات

اهلدفاأل االسرتاتي ياأل 
1 ،5 

2 ،5 ،6 
 

2 ،3 ،5 ،17  2 ،3 

اهلدفاأل االسرتاتي ياأل  زيادة وسائل التنفيذ من كافة املصادر -7
1 ،5 

4 12 ،17  20 

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

ل إلجنرترترترتازات عمرترترترتل املنظمرترترترتة يف جمرترترترتال الغرترترترتابرترترترتات  -8 يف الوثيقرترترترتة  2019-2018يف الفرتة ويرد وصرترترترترترترترترترترترترترتت مفصرترترترترترترترترترترترترترترترترت 
COFO/2020/8.2 ًا: إجنازات خمتارة لربنامج الغابات يف املنظمة ، ويكم ل هذا الوصرترترترترترترترترترتت تقرير املنظمة عن املضرترترترترترترترترترتا قدم

 أدناه الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية.. وُيسلن 2019-2018للفرتة 

مؤمتر دويل  تنظيا لوقت إزالة الغابات على الصعيد العاملا، خاصة من الزراعة،ومشل الدعا الذي تقدمه املنظمة  -9
من الطموح إىل العمل" عقد يف فرباير/شباط  –بعنواأل "العمل عرب القطاعات لوقت إزالة الغابات وزيادة مساحة الغابات 

مع األعضرترترترترترترترترترترترترترتاء من الشرترترترترترترترترترترترترترتراكة التعاونية يف جمال الغابات، والعمل يف إطار برنامج األما املتةدة للتعاوأل يف جمال  ،2018
ا يف الفرتة بلرترتدً  20من خفض االنبعرترتاثرترتات النرترتامجرترتة عن إزالرترتة الغرترتابرترتات وترترتدهورهرترتا يف البلرترتداأل النرترتاميرترتة، الرترتذي عمرترتل يف أك ر 

املشرترترترترتمولة بالتقرير، اا يسرترترترترتاعد هذه البلداأل على تطوير وتنفيذ اسرترترترترترتاتي يات وطنية للةد  من معدالت إزالة الغابات. ويف 
، كل ت األم  العام لألما املتةدة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األما املتةدة للبيئة بقيادة 2019أكتوبر/تشرين األول 
تطوير مبادرة داخلية مشرترترترتكة ب  القطاعات ضرترترتمن املنظمة  حالًيا "عكس مسرترترتار إزالة الغابات". وجيري اجلهود الرامية إىل

 بشاأل "حتويل النظا الغذائية إلطعام كوكبنا من دوأل إزالة الغابات".

 األدلة ، واصرترترترتلت املنظمة التوعية وتقدمياإلدارة املسرترترترتتدامة للغاباتمعاجلة تدهور الغابات وتعزيز وللمسرترترترتاعدة يف  -10
 ا.على فوائد اإلدارة املسرترترترترترتتدامة للغابات وآثار تدهور الغابات وأسرترترترترترتبابه والدعوة إىل طرق للتصرترترترترترتدي ل ثار ولألسرترترترترترتباب معً 
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وعلى سبيل امل ال، واصلت املنظمة تعزيز وحتس  جمموعة األدوات ا اصة باإلدارة املستدامة للغابات، وها منصة معرفة 
للغابات، وأصدرت منشورين عن هنج االمتيازات احلرجية يف املناطق االستوائية. ووفر التقرير  لدعا تنفيذ اإلدارة املستدامة

 هولكن 2019)الذي متت بلورته يف عام  : الغابات والتنوع البيولوجا والسرترترترترترترترتك األ2020حالة الغابات يف العامل يف عام عن 
وتاثريات فقداأل الغطاء احلرجا والصرترترترترترتيد غري  (، رؤا جديدة حول تدهور الغابات من حيث الت زئة2020نشرترترترترترتر يف عام 

املسرترترتتدام على فقاريات الغابات. كما قدم دراسرترترتات حاالت توضرترترت  كيت ميكن لإلدارة املسرترترتتدامة للغابات أأل توفر نتائج 
هدف إجيابية للناس والتنوع البيولوجا. وأُطلق برنامج اإلدارة املسرترترترترترترتتدامة للةيوانات الربية خالل فرتة السرترترترترترترتنت  هذه، وهو ي

إىل حتسرترترترت  تنظيا صرترترترتيد احليوانات الربية، وتعزيز إدارهتا، وزيادة توافر اللةوم واألزاع املسرترترترتتزرعة املنت ة بشرترترترتكل مسرترترترتتدام، 
 واحلد  من الطلب على اللةوم الربية.

وسرترترترترترتعت املنظمة نطاق أعمال آلية ميا وإعادة التشرترترترترترت ري والتةريج، توسرترترترترترتيع الغطاء احلرجا عن طريق الرت ولدعا  -11
 ح الغابات واملناظر الطبيعية وكذلك دعمها ملبادرة اجلدار األخضرترترترترترترترترترترترترترتر الكبري يف أفريقيا، اا أدا إىل ترميا حوايلإصرترترترترترترترترترترترترترتال

اوتوفر املنظمرترتة -. 2016هكترترتار منرترتذ عرترتام  000 50 الرترتدعا ملبرترتادرة إعرترتادة املنرترتاظر األفريقيرترتة إىل هيئتهرترتا األصرترترترترترترترترترترترترترتليرترتة  أيضرترترترترترترترترترترترترترترتً
(AFR100 وقد أصدرت العديد من اإلرشادات الفنية بشاأل ترميا الغابات وإعادة التش ري والتةريج يف سياق جهود ،)

، ُكل فت املنظمة وبرنامج األما املتةدة للبيئية بتنفيذ عقد األما املتةدة 2019اسرترترترترترترترتتعادة املناظر الطبيعية. ويف مارس/آذار 
(. ومت توسرترترتيع والية هيئة احلور الدولية لتشرترترتمل مجيع أنواع COFO/2020/7.2إلصرترترتالح النظا اإليكولوجية )راجع الوثيقة 
اهليئة الدولية املعنية باش ار احلور واألش ار األخرا السريعة النمو اليت تساها يف األش ار السريعة النمو وتغري ازها إىل 

، 2019أل ملؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيراأل اسرترترترتتدامة الشرترترترتعوب والبيئة. وسرترترترتيمك ن القرار الذي اعتمدته الدورة احلادية واألربعو 
 اهليئة من العمل خارج املناطق املعتدلة والشمالية.

 حتسرترترترترترترترت  سرترترترترترترترتبل العية القائمة على الغابات ومعها االزدهار ورفاه اإلنسرترترترترترترترتاأل،الغابات واملزارع إىل ويهدف مرفق  -12
وتعمل املنظمة من خالل املرفق مع منظمات منت ا الغابات واملزارع، لزيادة حصرترترترترتوهلا على ا دمات املالية واالندماج يف 

، يف تسع بلداأل ومع ثالث 2018وبدأت املرحلة ال انية من مرفق الغابات واملزارع يف يوليو/متوز  سالسل القيمة واألسواق.
منظمة ملنت ا  350ة للمنت  . وقد وفر الربنامج منذ ذلك املوارد مباشرترترترترترترترترترترترترترترة إىل منظمات إقليمية ومنظمة عاملية واحد

ا وقدم جمموعة من خدمات تنمية القدرات، بلدً  30مليوأل عضو يف  25 الغابات واملزارع، ووصلت بشكل غري مباشر إىل
، والروابن با دمات مبا يف ذلك الدعوة، وحضرترترترترترترترترترترترترترتانة األعمال، وحتليل األسرترترترترترترترترترترترترترتواق وتنميتها، واحلصرترترترترترترترترترترترترترتول على التمويل

 االجتماعية، وتبادل املعلومات من خالل التبادالت اإلقليمية وتوليد املعرفة.

الت فيت من آثار تغري املناه والتكيت معه وتعزيز قدرة النظا اإليكولوجية واجملتمعات احمللية على التكيت  وظل -13
وباإلضرترترترترترترترترترترترتافة إىل عمل املنظمة بشرترترترترترترترترترترترتاأل جمال تركيز قوي لعمل املنظمة يف جمال الغابات. مع تغري املناه من خالل الغابات 

أعاله(، تدعا املنظمة البلداأل يف معاجلة  نظراخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلداأل النامية )
ا من ور  عمل ا رباء اليت أجريت يف بلدً  60 القضرترترترترترتايا املتعلقة بآفات وأمراض الغابات وحرائق الغابات. واسرترترترترترتتفاد حوايل

حول مواضيع م ل تنفيذ معايري الصةة النباتية ملنع انتشار آفات الغابات من خالل الت ارة، وتقنيات  2019-2018فرتة 
اض إلدارة اآلفات احلشرترترية. كما ُقدمت ور  عمل تدريبية حول الكشرترتت عن اآلفات واألمر  املكافةة البيولوجية التقليدية

يف هذه الفرتة املالية. ومت تقدمي  5احلرجية، وتشرترترترت يصرترترترتها ومكافةتها وإدارهتا. وأكملت املنظمة اسرترترترترتاتي يتها إلدارة احلرائق

                                                 
5/http://www.fao.org/forestry/firemanagement/strategy/en  



FO:COFO/2020/9.5 6 

 

 للةرائقتوجيهات ل مانية بلداأل بشرترترترترترترترترترتاأل هنج املنظمة املنه ا للةد من خماطر حرائق الغابات من خالل اإلدارة املتكاملة 
 ق يف منطقة األمازوأل.عرب القطاعات، ويف سياق احلرائ

من خالل هُنج عرترترتابرة للقطرترترتاعرترترتات ومشرترترترترترترترترترترترترترترتكرترترتة ب  الوكرترترتاالت على مجيع  واألشرترترترترترترترترترترترترترت رترترتار الغرترترتابرترترتات تعميايؤدي  -14
إىل سياسات تول د فرًصا للمنفعة املتبادلة عرب القطاعات وتش ع نظا اإلنتاج املتكاملة اليت ميكن تنفيذها على  املستويات

الذي تصرترترترترترترترترترترتدره املنظمة أدلة ملموسرترترترترترترترترترترتة على حالة الغابات يف العامل من تقرير  2018وتقدم طبعة عام  .املسرترترترترترترترترترترتتويات كافة
املسرترترترترترتانات املتعددة للغابات يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املسرترترترترترتتدامة، ويسرترترترترترتلن هذا التقرير الضرترترترترترتوء على الروابن املتبادلة 

 حول قطاع الغابات يف آسرترتيا واحملين اهلاد  الدراسرترتة االسرترتتشرترترافية ال ال ةوُنشرترترت سرترتبيل التقدم لتعزيز هذه الروابن.  دوحيد
بالبناء على الزخا مع الرتكيز على املسرترترترتارات املسرترترترتتدامة للغابات واملناظر الطبيعية والناس يف منطقة آسرترترترتيا واحملين اهلاد . و 

 يطة باملدأل، خاصرترترترترترترترتة من خالل املنتدا العاملا للغابات احمل2018املتولد بصرترترترترترترترتدد احلراجة يف املناطق احمليطة باملدأل يف عام 
 بعنواأل اجلدار األخضر العظيا للمدأل. 2019، أُطلقت مبادرة جديدة يف عام 2018الذي ُعقد يف نوفمرب/تشرين ال ا  

ااملوارد املالية فةسرترترتب، بل تشرترترتمل  زيادة وسرترترتائل التنفيذ من كافة املصرترترتادرال تعين  -15 قدرة املوارد البشرترترترية. ويف  أيضرترترتً
وتشرترترترترترترترترترترترترتمل . املنظمة عن ك ب مع البلداأل ومرفق البيئية العاملية والصرترترترترترترترترترترترترتندوق األخضرترترترترترترترترترترترترتر للمناهيتعلق بالتمويل، عملت  ما

مليوأل دوالر أمريكا لشرترترترترترترترتيلا يف إطار نظام املدفوعات على أسرترترترترترترترتاس النتائج يف إطار  63الن احات امللةوظة ختصرترترترترترترترتي  
النظام اإليكولوجا. كما مت  مليوأل دوالر أمريكا لنيبال للت فيت والتكيت على أسرترتاس 40الصرترتندوق األخضرترتر للمناه، و

اختيار املنظمة لقيادة الربنامج السرترترترترترترترترترترتابع ألثر اإلدارة املسرترترترترترترترترترترتتدامة للغابات على األراضرترترترترترترترترترترتا اجلافة التابع ملرفق البيئة العاملية. 
وتضرترترترترترتمنت تنمية القدرات العمل على تعزيز الت قيت يف جمال الغابات على مجيع املسرترترترترترتتويات، ومت البدء بتنفيذ مشرترترترترترتروع  

 . 2018ن للت قيت يف جمال الغابات يف عام جديدي

واصل برنامج االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة  تعزيز أطر احلوكمة اجليدة على مجيع املستوياتويف إطار  -16
إلنفاذ القوان  واحلوكمة والت ارة يف قطاع الغابات، تركيزه على تعزيز مشروعية عمليات القطاع ا اص يف قطاع الغابات، 

ح حيازة الغابات مبا يف ذلك دعا املشرترترتاريع الصرترترتغرية وصرترترتغار منت ا الغابات. كما واصرترترتلت املنظمة دعا البلداأل يف إصرترترتال
  6ا لتقييا حيازة الغابات.ونشرت إطارً 

 

 التطورات العالمية ذات التأثير على عمل المنظمة في مجال الغابات –ا ثالثً 

هناع عدد من التطورات العاملية احلدي ة العهد ذات األنية املباشرة للغابات واليت ستظل تؤثر على عمل املنظمة  -17
، واتفاقية باريس، وخطة األما املتةدة االسرترترترترترتاتي ية 2030يف جمال الغابات يف املسرترترترترتتقبل. وتشرترترترترتمل هذه التطورات خطة 

، 2020، ووضرترترترترترترترترترترترتع إطار عاملا للتنوع البيولوجا ملا بعد عام وجاوأهداف أيتشرترترترترترترترترترترترتا للتنوع البيول ،2030-2017للغابات 
-2021(، وعقد األما املتةدة إلصرتالح النظا اإليكولوجية )2028-2019وإعالأل عقد األما املتةدة للزراعة األسرترية )

صرترترترترتدي والت 19-. كما تشرترترترترتمل تفشرترترترترتا جائةة كوفيد2021(، وقرار عقد قمة األما املتةدة للنظا الغذائية يف عام 2030
والعشرترين تبةث  ا امسرتةمشرتروع جدول أعمال الدورة من  1-9و 2-8و 2-7و 6و 5ومن اجلدير بالذكر أأل البنود  .هلا

 .العديد من هذه التطورات بالتفصيل وميكن أأل تقدم مدخالت جوهرية إىل مباح ات الل نة
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 2030خطة التنمية المستدامة لعام  )أ(
على العموم، فرترتإأل العمرترتل لتةقيق  ،التقرترتدم حنو حتقيق أهرترتداف التنميرترتة املسرترترترترترترترترترترترترترتترترتدامرترتة ضعلى الرغا من إحراز بع -18

، مجيع 2019ولذا، دعا األم  العام لألما املتةدة، يف سبتمرب/أيلول  األهداف ال يتقدم بعد بالوترية أو احل ا املطلوب.
لضماأل قيادة أكرب وموارد العاملا ستوا على املقطاعات اجملتمع إىل التاهب لعقد من العمل على ثالثة مستويات: العمل 

أك ر وحلوالً أك ر ذكاًء لتةقيق أهداف التنمية املسرتتدامة؛ والعمل على املسرتتوا احمللا الذي يدمج التةوالت املطلوبة يف 
مبا  السياسات وامليزانيات واملؤسسات واألطر التنظيمية للةكومات واملدأل والسلطات احمللية؛ والعمل على مستوا الناس،

يف ذلك من قبل الشرترترترترترترترتباب واجملتمع املد  ووسرترترترترترترترتائل اإلعالم والقطاع ا اص والنقابات واألوسرترترترترترترترتاط األكادميية وأصرترترترترترترترتةاب 
 املصلةة اآلخرين، لتوليد حركة ال ميكن وقفها تدفع حنو التةوالت املطلوبة.

 ومؤتمر األطراف السادس والعشروناتفاقية باريس  )ب(

من اتفاقية باريس، يلتزم كل طرف فيها، من ب  مجلة أمور، بإعداد وصيانة وإعالأل "مسانات  4مبوجب املادة  -19
حمددة وطنًيا" متعاقبة ينوي حتقيقها للمسرترترتاعدة على دفع أهداف االتفاقية قدًما، مبا يف ذلك "اإلبقاء على ارتفاع متوسرترترتن 

فوق مسرترترترترترترترتتويات ما قبل احلقبة الصرترترترترترترترتناعية". ويتع  أأل تقدم درجة احلرارة العاملية يف حدود أقل بك ري من درجت  مئويت  
األطراف مسرترترترترترترتاناهتا احملددة وطنًيا )أو املسرترترترترترترتانات احملددة وطنيا احملدثة واحملسرترترترترترترتنة( إىل أمانة اتفاقية األما املتةدة اإلطارية 

 .2023، ومن املتوقع إجراء تقييا عاملا يف عام 2020بشاأل تغري املناه حبلول عام 

ت بلداأل ك رية بالفعل يف مسرترترتاناهتا احملددة وطنًيا إجراءات متعلقة بالغابات. ولذا فإأل رفع سرترترتوية املطام  وحدد -20
ا أنه ينبغا أأل حيتل اختاذ مزيد من اإلجراءات الطموحة املتعلقة بالغابات، مبا يف ذلك تدابري ختفيت اآلثار  يعين أيضرترترترترترترترترترترترترترتً

 .طنًيا يف املستقبل إذا ما أريد حتقيق أهداف االتفاقيةاحمللية، موقًعا بارزًا يف املسانات احملددة و 

ا، املعروف 2020ومت تاجيل مؤمتر األما املتةدة بشرترتاأل تغري املناه لعام  -21 مبؤمتر األطراف السرترتادس والعشرترترين،  أيضرترتً
اململكة ، برئاسرترترترترترترترترترترترترتة حكومة 2021نوفمرب/تشرترترترترترترترترترترترترترين ال ا   12و 1يف غالسرترترترترترترترترترترترترتكو، يف الفرتة ما ب   هومن املقرر اآلأل عقد

 املتةدة.

 2030-2017خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات  )ج(
أصرترترترترترترترتبةت خطة األما املتةدة االسرترترترترترترترترتاتي ية للغابات ذات تاثري متزايد يف تشرترترترترترترترتكيل عمل املنظمة منذ بدايتها.  -22

ملتةدة االسرترترترترترترترترترترترتاتي ية وطلبت الدورة الرابعة والعشرترترترترترترترترترترتروأل لل نة من منظمة األغذية والزراعة "تشرترترترترترترترترترترت يع تنفيذ خطة األما ا
، مبا يشرترترترترتمل إدراجها ضرترترترترتمن ا طة املتوسرترترترترتطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ودعا البلداأل 2030-2017للغابات للفرتة 

إلنشرترترترترترتاء روابن واضرترترترترترتةة ب  اإلجراءات واألهداف العاملية للغابات واألهداف و  7من أجل رصرترترترترترتد التقدم احملرز بصرترترترترترتددها".
، تتماشرترترترترتى توصرترترترترتيات هيئات الغابات اإلقليمية مع كل من اإلطار االسرترترترترترتاتي ا ملنظمة 2019ا من عام ذات الصرترترترترتلة، بدءً 

 األغذية والزراعة واألهداف العاملية للغابات.
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وال توجد يف الوقت احلاضرترترترترترترترتر صرترترترترترترترتورة كاملة للتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف العاملية للغابات. ويسرترترترترترترترتتند أحدث  -23
ومن املتوقع أأل يقوم منتدا األما املتةدة املعين بالغابات بوضرترتع أول تقرير شرترتامل يف  اعضرترتوً  50إىل تقارير من  8اسرترتتعراض

غري أأل أحدث املعلومات العاملية حول العديد من مؤشرترترات اجملموعة األسرترتاسرترتية العاملية من املؤشرترترات ا اصرترتة . 2021عام 
الصرترترترترترترترترترترترترترتادر عن املنظمرتة. وتشرترترترترترترترترترترترترتري  2020مل لعرتام برتالغرتابرتات مترتاحرتة، ويوفر معظمهرتا التقييا العرتاملا للموارد احلرجيرتة يف العرتا
 . 2030املعلومات إىل أنه جيب تسريع وترية التقدم لتةقيق األهداف حبلول عام 

 2020أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي وإطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  )د(
. وتتم ل النتي ة املتوقعة 2021الصرترترترت ، يف عام سرترترترتُيعقد مؤمتر األما املتةدة القادم للتنوع البيولوجا يف كومنين ،  -24

ا أهداف أيتشرترترترترترترتا للتنوع ، وهو سرترترترترترترتيعقب أسرترترترترترترتاسرترترترترترترتً 2020هلذا املؤمتر يف اعتماد اإلطار العاملا للتنوع البيولوجا ملا بعد عام 
يف سرترترترترترترتياق جمموعة عمل مفتوحة العضرترترترترترترتوية  2020(. وسرترترترترترترتُتعقد املفاوضرترترترترترترتات إلطار ما بعد عام 2020-2010البيولوجا )

أغسرترترترترترترترترترترترترترتطس/آب  30إىل  27ب  الرتدورات. وقرتد ُعقرترتد االجتمرترتاع األول جملموعرتة العمرترتل يف نريويب، كينيرترتا، يف الفرتة من  مرتا
باط  28إىل  24، وُعقد االجتماع ال ا  يف روما، إيطاليا، يف الفرتة من 2019 . ومن املتوقع أأل يُعقد 2020فرباير/شرترترترترترترترترترترترترترت

 . 2021االجتماع ال الث جملموعة العمل يف أوائل عام 

ويتوقع أأل يكوأل من ب  الرتكيزات الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية لإلطار اجلديد تعميا التنوع البيولوجا عرب القطاعات )قطاعات  -25
الزراعة مبا يف ذلك الغابات، والطاقة، والتعدين، والصرترترترتةة، وما إىل ذلك(. وميكن أأل يسرترترترتاعد ذلك على حتفيز اإلجراءات 

ولوجا للغابات واسرترترتت دامه املسرترترتتدام بينما حتقق أهدافًا قطاعية أخرا. ويوفر العابرة للقطاعات اليت تعزز حفظ التنوع البي
ا فرصرترتة ملواءمة أهداف أيتشرترتا للتنوع البيولوجا املتعلقة بالغابات مبزيد من الدقة مع مقاصرترتد  2020إطار ما بعد عام  أيضرترتً

 واألهداف العاملية للغابات. 15هدف التنمية املستدامة 

 م المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةتحدي بون وعقد األم )ه(
زيلت منها الغابات واألراضرترترتا املتدهورة حبلول أمليوأل هكتار من األراضرترترتا اليت  150 بإصرترترتالح 9يلتزم حتدي بوأل -26
مليوأل هكتار من األراضرتا  170ا بإصرتالح بلدً  61اآلأل، تعهد  . وحىت2030مليوأل هكتار حبلول عام  350و 2020عام 

 احلرجية املتدهورة، ولكن التقدم يف التنفيذ بطاء.

اعتمدت اجلمعية العامة لألما املتةدة قرارًا بإعالأل عقد األما املتةدة إلصرترترترترتالح النظا ، 2019ويف مارس/آذار  -27
األغذية والزراعة قيادة عملية التنفيذ ، وطلبت من برنامج األما املتةدة للبيئة ومنظمة 2030-2021اإليكولوجية للفرتة 

األراضا واملياه يف قيادة هذه اجلهود ضمن منظمة شعبة ة. وتشارع شعبة الغابات و بالتعاوأل مع سائر هيئات األما املتةد
 (.COFO/2020/7.2الوثيقة  راجعاألغذية والزراعة بالتعاوأل الوثيق مع مجيع الوحدات الفنية واملكاتب امليدانية األخرا )

 عكس مسار إزالة الغابات )و(

، إىل النهوض 2019دعا األم  العام لألما املتةدة يف مؤمتر قمة العمل املناخا الذي انعقد يف سرترترترترترترتبتمرب/أيلول  -28
ا لنا وقت إزالة الغابات، وإصرترترترترترترترترتالح الغابات "ينبغ ها إىل أنباإلجراءات الرامية إىل "عكس مسرترترترترترترترترتار إزالة الغابات"، مشرترترترترترترترترتريً 

                                                 
 pdf?OpenElement2004102PDF/N/02/041/20ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N-dds-https://documents.: راجع 8
  https://www.bonnchallenge.org/  :راجع 9

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/041/02/PDF/N2004102.pdf?OpenElement


9 FO:COFO/2020/9.5 

 

، 2019ويف اجتماع الحق لل نة التنفيذية لألما املتةدة يف أكتوبر/ تشرترترترترترترترترترين األول . وتغيري طريقتنا يف الزراعة"املتدهورة، 
طلب األم  العام أأل يقوم برنامج األما املتةدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة، بالتعاوأل مع سرترترترتائر اهليئات ذات الصرترترترتلة، 

ت الرامية إىل النهوض باإلجراءات اليت تقوم هبا منظومة األما املتةدة ككل بإنشرترترترترتاء جمموعة عمل صرترترترترتغرية ملتابعة التوصرترترترترتيا
ياغة جمموعة من الرسرترترتائل املشرترترترتكة بشرترترتاأل نطاق إزالة الغابات بذل جهود لصرترترت حالًياوجيري  .والرامية إىل وقت إزالة الغابات

أفرقة األما املتةدة القطرية ويف احملافل ، وسرترترترترتي ري تشرترترترترتارع هذه الرسرترترترترتائل مع مجيع والعوامل احملركة هلا وكيفية التصرترترترترتدي هلا
 ذات الصلة. 

وجيري بذل جهود إلنشرترترترترترتاء مبادرة مشرترترترترترترتكة ب  القطاعات بشرترترترترترتاأل "حتويل النظا الغذائية من أجل توفري األغذية  -29
ا إىل والية املنظمة وباسرترترترترتت دام لسرترترترترتك األ كوكب األرض، من غري إزالة الغابات" ووضرترترترترتع خارطة طريق ذات صرترترترترتلة، اسرترترترترتتنادً 

اآلليات واملنتديات القائمة للنهوض باإلجراءات على املسرترتتوا القطري لتةقيق ختفيضرترتات كبرية يف معدالت إزالة الغابات 
 (. FO:COFO/2020/7.1مع تعزيز اإلنتاجية الزراعية واملداخيل )راجع الوثيقة 

 البيانات الكبرى واالبتكارات التكنولوجية )ز(

تسرترترتتفيد املنظمة من التطورات األخرية املتصرترترتلة بتوافر الصرترترتور امللتقطة بالسرترترتواتل العالية الدقة ويف وقت شرترترتبه آ ،  -30
وها تقوم بتوفري الدعا والتكنولوجيا املتطورة واألدوات ملسرترترتاعدة البلداأل على حتسرترترت  رصرترترتد غطائها احلرجا والتغريات اليت 

ومن املرج  أأل يؤدي اسرترترترترتت دام البيانات الكربا إىل نامج الوطين لرصرترترترترتد الغابات. تطرأ عليه على مر الزمن من خالل الرب 
فت  فرص جديدة لسرترترتد الف وات املعرفية املهمة وحتسرترترت  توقيت املعلومات. وقد أجرا التقييا العاملا حلالة املوارد احلرجية 

ور  عمل لتنمية القدرات ومجع البيانات ملسرترترترت  االسرترترترتتشرترترترتعار عن بعد لتقييا املوارد احلرجية الذي سرترترترتُينشرترترترتر يف  2020لعام 
 (.FO:COFO/2020/4.2)راجع الوثيقة  2021عام 

 19-جائحة كوفيد )ح(
الذين العاملية واألزمة االقتصادية اليت تلت بشكل كبري على قطاع الغابات واألش اص  19-أثرت جائةة كوفيد -31

يف املسرترترترتتقبل القريب. وركز انتشرترترترتار  –وبالتايل عمل املنظمة  –يعتمدوأل على الغابات، وسرترترترتتسرترترترتتمر يف التاثري على القطاع 
اجلائةة االنتباه على األمراض احليوانية املنشرترترترترترترترتا والتفاعل ب  السرترترترترترترترتكاأل واحلياة الربية وال روة احليوانية، وكذلك على آثار منو 

الت ارة باحليوانات الربية واسرترترتتهالكها. ونظمت املنظمة أسرترترتبوع احللقات الدراسرترترتية الشرترترتبكية حول السرترترتكاأل وفقداأل املوائل و 
، الذي قيا اآلثار واالسرترترترترترترتت ابات احملتملة اليت تسرترترترترترترتاعد على الت فيت 2020يف يونيو/حزيراأل  19-احلراجة يف زمن كوفيد

من اآلثار على الناس والغابات، هبدف معاجلة الوضرترترترترتع على املدا القصرترترترترتري مع املسرترترترترتانة يف نفس الوقت يف بناء مسرترترترترتتقبل 
 (.COFO/2020/Inf.5الوثيقة  أيًضا)راجع  قدرة على الصمودو  استدامةأك ر 

 

ظل اإلطار االستراتيجي الجديد ية عمل المنظمة في مجال الغابات في مجاالت أولو  –ا رابعً 
 2025-2022والخطة المتوسطة األجل للفترة 

للمساعدة يف االست ابة للتةديات املذكورة أعاله، تعتمد شعبة الغابات على الربامج القائمة، مبا يف ذلك تلك  -32
ا مع أهداف التنمية القائمة مع املنظمات األخرا ذات الصرترترترترترترترتلة. ومتشرترترترترترترترتيً املذكورة أعاله، وعلى الشرترترترترترترترتراكات االسرترترترترترترترترتاتي ية 
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، والتوجيهات 2020وإطار التنوع البيولوجا العاملا ملا بعد عام املسرترترترترترترترترترترترترترتتدامة، واألهداف العاملية للغابات، واتفاق باريس، 
العامل حول ثالثة جماالت عمل املقدمة من جلنة الغابات، تت مع أنشرترترترترترتطة تعزيز اإلدارة املسرترترترترترتتدامة للغابات واألشرترترترترترت ار يف 

رئيسية وما يتصل هبا من وسائل التنفيذ: وقت إزالة الغابات وتدهورها؛ واحلفاظ على موارد الغابات واست دامها املستدام 
لتعزيز سرترترتبل العية القائمة على الغابات؛ وإصرترترتالح الغابات وإعادة التةريج والتشرترترت ري. ويسرترترتتند ذلك العمل إىل البيانات 

ات املتعلقة حبالة واجتاهات الغابات ومنت ات الغابات ومسرترترترتانات سرترترترتبل العية املتعلقة بالغابات، مبا يف ذلك واإلحصرترترترتاء
 الدعا املقدم إىل البلداأل لوضع نظا وطنية لرصد الغابات.

 على جتارب برنامج األما املتةدة للتعاوأل يف جمال خفضلوقت إزالة الغابات وتدهورها وسرترترترترتيعتمد دعا املنظمة  -33
ا أقوا ب  وكاالت األما املتةدة االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلداأل النامية، وسرترترترترترترترترترترترترترتيشرترترترترترترترترترترترترترتمل تعاونً 

على سرترترترتبيل امل ال من خالل جمموعة عمل األما املتةدة على واألعضرترترترتاء اآلخرين يف الشرترترترتراكة التعاونية يف جمال الغابات، 
ا أقوا عرب القطاعات الزراعية من خالل مبادرة منظمة ت. كما سرتيتضرتمن تعاونً مسرتتوا املنظومة لعكس مسرتار إزالة الغابا

األما املتةدة املعنونة "حتويل النظا الغذائية إلطعام كوكبنا من دوأل إزالة الغابات". وسرترترترترترترتتكوأل الركيزة ال ال ة ها االتصرترترترترترترتال 
سرترترترترترتل القيمة الشرترترترترترتاملة واملسرترترترترترتتدامة يف الزراعة الوثيق مع القطاع ا اص لدعا السرترترترترترتلع اليت ال عالقة هلا بإزالة الغابات وسرترترترترترتال

ويندرج العمل املتعلق بإنفاذ قوان  الغابات وحوكمتها والت ارة ضرترترترترترترترترترترتمن هذه اجملموعة، كما هو احلال بالنسرترترترترترترترترترترتبة  واحلراجة.
رائق لدعا البلداأل يف جمال منع حرائق الغابات ومعاجلة اآلفات واألمراض احلرجية، مبا يف ذلك إنشرترترترترترتاء شرترترترترترتبكات إلدارة احل

 على املستوي  العاملا واإلقليما لدعا التبادل والتعاوأل ملعاجلة حرائق الغابات. 

الرتكيز على تعزيز حركة إصرتالح عاملية  بإصرتالح الغابات وإعادة حترجيها والتشرت ريوسرتتشرتمل اإلجراءات املتعلقة  -34
ألغذية والزراعة وبرنامج األما املتةدة للبيئة. يف إطار عقد األما املتةدة السرترترترترترترترترترترترترترتتعادة النظا اإليكولوجية، بقيادة منظمة ا

وسرترتيسرترتتند توسرترتيع نطاق العمل بشرترتاأل إصرترتالح الغابات واملناظر الطبيعية على األرض، على سرترتبيل امل ال، إىل العمل احلايل 
لعاملية. آللية إصرترترتالح الغابات واملناظر الطبيعية، ومشرترترتروع العمل ضرترترتد التصرترترتةر، ومبادرة اإلصرترترتالح املمولة من مرفق البيئة ا

ا يف وسرترترترترترتتبدأ مبادرة جديدة على نطاق منظومة األما املتةدة لدعا اجلدار األخضرترترترترترتر العظيا على النةو املتفق عليه مؤخرً 
 اجتماع اسرترترترترترترترتتضرترترترترترترترتافه برنامج األما املتةدة للبيئة وأمانة اتفاقية األما املتةدة ملكافةة التصرترترترترترترترتةر ومنظمة األغذية والزراعة.

 حتويل النظا الزراعية والغذائية.يف سياق احلرجية الزراعية الرعوية  ويشمل العمل دعا تعزيز النظا

 احلفاظ على موارد الغابات واسرترترترترتت دامها املسرترترترترتتدام لتعزيز سرترترترترتبل العية القائمة على الغاباتيشرترترترترتمل وف وسرترترترترت -35
برنامج اإلدارة املسرترترترترترترترتتدامة للةياة توسرترترترترترترترتيع نطاق عمل مرفق الغابات واملزارع مع منظمات الغابات واملنت   الزراعي ، و 

العمل على إدارة اجملتمعات احلرجية، ودعا الشرترترترترترترتركات الصرترترترترترترتغرية واملتوسرترترترترترترتطة احل ا مبا يف ذلك من  أيضرترترترترترترتاالربية، ولكن 
خالل مبادرة منت ات الشرترترترترترترترترتراكة من أجل تنمية املناطق اجلبلية. وسرترترترترترترترترترتكز مبادرة "أخشرترترترترترترترترتاب مسرترترترترترترترترتتدامة من أجل عامل 

نات سرترتالسرترتل قيمة األخشرترتاب املسرترتتدامة يف التنمية املسرترتتدامة والت فيت من آثار تغري املناه مسرترتتدام" على تعزيز مسرترتا
بالتعاوأل مع الشرترترترترترترترترترتركاء الدولي . وسرترترترترترترترترترتيكوأل تعميا حفظ التنوع البيولوجا يف إدارة الغابات حمور الرتكيز الرئيسرترترترترترترترترترتا بعد 

رة جديدة بشرترترترترترترترترترترترترترتاأل أغذية الغابات املنت ات وسرترترترترترترترترترترترترترتتعزز مباد .2020اعتماد إطار التنوع البيولوجا العاملا ملا بعد عام 
الغذائية القائمة على النباتات من الغابات واألشرترترت ار. وسرترترتيتا الرتكيز بشرترترتكل أقوا على تعزيز دور الغابات واألشرترترت ار 

، من خالل خلق الوعا بشرترتاأل الفرصرترتة املتاحة أمام قطاع 19-يف "إعادة البناء بشرترتكل أفضرترتل" يف سرترتياق جائةة كوفيد
لتوليد وظائت خضرترترترترترتراء وسرترترترترترتبل عية إضرترترترترترتافية، ويف نفس الوقت املسرترترترترترتاعدة على احلفاظ على التنوع البيولوجا الغابات 

 والت فيت من آثار تغري املناه والتكيت معه.


