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الدورة الرابعة والعشرون للجنة الغابات

:ويةاألولذات الثمانيةمواضيعيةالمجاالت ال
ن الغابةات للةم موة ول العةالبا وبةاألك  للةج النا مةة لةزالةةإلضع حدو1.

الزرالة

وال صدي ل دهور الغابات ولعزيز االدارة المو دامة للغابات2.

ر وإلادة ال حريج وال شجيمن كالل اس صالحهوزيادة الغطاء الحر ي3.

ه للبشر ولحوين سبل العيش القائمة للم الغابات ولحقيق الركاء والرفا4.

وال خفيةةةن مةةةن ويةةةلة لغيةةةر المنةةةاوا وال قيةةةن معةةةه ولعزيةةةز  ةةةدرة الةةةن ب5.

كةالل اإليقولو ية والمج معات المحلية للم الصمود بو ه لغير المناو مةن

الغابات 

ةةةالغابةةةات واألشةةةجار مةةةن كةةةالل ن  وضةةةو لعمةةةيب مو6. ج لةةةابرة للقطالةةةات ه 

ومش ركة بين الوكاالت للم  ميع المو ويات 

للم اك الف مصادرهاوزيادة وسائل ال نفيذ 7.

ولعزيز أير الحوكمة للم  ميع المو ويات8.



ال طورات العالمية ال ي لؤثر في لمل المن مة بشلن الغابات  

2030كطة ال نمية المو دامة لعام •

الفاق باريس•

2020أهداف أيشي لل نو  البيولو ي وإيار ال نو  البيولو ي العالمي لما بعد لام •

2030-2017كطة األمب الم حدة االس راليجية للغابات للف رة •

لحدي بون ولقد األمب الم حدة الس عادة الن ام البيئي•

لقس موار إزالة الغابات:من ومة األمب الم حدة•

البيانات الضخمة واالب قارات ال قنولو ية•

19-كوفيد ائحة •



2025-2022مجاالت العمل المق رحة ذات األولوية للف رة 

ل وما ي صةل بهةا لعزيز اإلدارة المو دامة للغابات واألشجار في العالب بطريقة ل محور حول ثالثة مجاالت رئيوية للعم

:يأمن وسائل لل نفيذا 

و ن إزالة الغابات ولدهورها1.

صون الموارد الحر ية واس خدامها المو دام ل عزيز سبل العيش القائمة للم الغاباتو2.

اس صالح الغابات وإلادة ال حريج وال شجيرو3.

سبل المعيشة االس ناد إلم العمل بشلن البيانات واإلحصائيات الم علقة باألوضا  وااللجاهات في الغابات والمن جات الحر ية ومواهماتب

الم صلة بالغاباتا 

. بما يشمل الدلب المقدم إلم البلدان إلنشاء ن ب وينية لرصد الغابات



: د لرغب اللجنة في ما يلي

بما في 2019-2018اإلحاية للًما باإلنجازات ال ي لحققت في لمل المن مة في مجال الغابات كالل ف رة الون ين •

ذلج االلواق مع أهداف ال نمية المو دامة؛

ي اس عراض ولقديب ال و يهات بشلن األولويات الرئيوية لعمل المن مة في مجال الغابات للم أن ل ب مرالالها ف•

؛ 2025-2022اإليار االس راليجي وإلداد الخطة الم وسطة األ ل للف رة 

.اس عراض ال طورات العالمية ولداليالها للم  طا  الغابات وإسداء المشورة بشلنهاو•



: د لرغب اللجنة في ما يلي
بما في 2019-2018ال رحيب باإلنجازات ال ي حقق ها المن مة في لملها في مجال الغابات كالل ف رة الون ين •

ذلج االلواق مع أهداف ال نمية المو دامةا واألهداف العالمية للغابات الواردة في كطة األمب الم حدة 

االس راليجية للغاباتا وال و يهات ال ي  دم ها الدورة الرابعة والعشرون للجنة الغابات؛

لها ولشجيع المن مة للم مواصلة دلب ألضائها في  هودهب الرامية إلم حماية الغابات واس صالحها وإدار•

بصورة مو دامةا بما في ذلج من كالل و ن إزالة الغابات؛ واس صالح الن ب اإليقولو ية الحر ية

يعقس الم دهورةا ولشجيع صون الموارد الحر ية واس خدامها المو داما والطلب إلم المن مة أن لضمن بلن

 حدة في اإليار االس راليجي الجديد للم نحو كاف دور المن مة بوصفها المن مة الرائدة في من ومة األمب الم

الموائل الم علقة بالغابات؛

وإيار لمل األمب الم حدة 19-كوفيدوالطلب إلم البلدان أن لضمن إدراج مخططات اإلنعاش لمرحلة ما بعد •

.لل عاون في مجال ال نمية المو دامةا في لداد أولويات الحقومات بشلن الغابات



زشكرغً جع الً 

.على حسن إصغائكم


