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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.orgيل: اإلنرتنت على العنوان التا
MW616/A 
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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 هّم اللجنةقرارات وتوصيات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة التي ت

 مذكرة األمانــة
 

 لمنظمةمؤتمر ا -ًل أو 
 
، تقرير 2017يوليو/ متوز  8إىل  3، خالل دورت  ا ابربعني املنعق  دة يف روم  ا خالل ال رتة من 1ةنظم  املمؤمتر  أقرّ  -1

 الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات وشّجع ابعضاء على القيام مبا يلي:
 

لتنمية الري ية من أجل او حتسني تنسيق السياسات اخلاصة بالغابات والزراعة وابغذية واستخدام ابراضي  )أ(
تخدام ابراضي؛ وتعزيز ضبط التغرّي يف استخدام ابراضي ب عالية أكرب؛ وتشجيع التخطيط املتكامل الس
اعي املس      تدام واإلدارة حقوق احليازة؛ واس      تخدام أدوات مناس      بة يف  ال الس      ياس      ات لزيادة اإلنتا  الزر 

 املستدامة للغابات؛
بذل جهود مش       رتكة  والغابات ومص       ايد ابواي؛ وتوطيد أواص       ر احلوار بش       أنوتعزيز اس       تدامة الزراعة  )ب(

وابدوات املوجودة  إلحداث تغيري حتويلي بغية حتقيق أهداف التنمية املس              تدامة؛ واس              تعرا  ا ليات
د ملستدامة للغابات، هبدف إرشاوتكيي ها على غرار الربامج الوطنية للغابات، واملعايري واملؤشرات لإلدارة ا

ات املّتس      قة وال ّعالة يف عملية ص      نع القرارات ودعمها حتقيقاد لالس      تدامة عرب القطاعات؛ وتعزيز اإلجراء
 ؛2030 ال اإلدارة املستدامة للغابات دعماد لتن يذ خطة التنمية املستدامة لعام 

هداف التنمية ص              د أوتعزيز عملية مجع البيانات عن الغابات لدعم رص              د التقدم ا رز يف حتقيق مقا ) (
 املستدامة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؛
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ُُنج متكاملة ومشرتكة بني و وتعزيز ابطر والعمليات املؤسسية لضمان اتباع ُُنج سليمة يف  ال الغابات،  )د(
ا ددة من املس      امهات ض      القطاعات يف  ال تغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل النظر يف إدرا  الغابات 

 ؛وطنياد و/أو خطط التكّيف الوطنية اخلاصة هبا، حسب االقتضاء
ويل اإلدارة املستدامة للغابات وتوطيد االستثمارات والشراكات وتعزيز الوصول إىل املوارد املالية لتحسني مت )ه(

 ومعاجلة تغرّي املناخ؛
 ن يذها؛ونشر اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن الرصد الوطين للغابات وت )و(
ابمن الغذائي والتغذية  وتعميم الدور املهم الذي تؤديا الغابات وابش  جار خار  الغابات من أجل حتقيق )ز(

 ضمن السياسات والربامج وعرب مجيع أبعاد ابمن الغذائي ابربعة؛
ن الس    تص    الح ابراض    ي املتدهورة )ح( راءات ؛ ودعم اإلجوالنظر يف تعزيز حش    د املوارد بش    كل مبتكر وحمس    ّ

 رات العاملية ذات الصلة.الرامية إىل املسامهة مبزيد من ال عالية والنجاح يف حتقيق حتدي بون واملباد
 
الي ة واملعت دل ة، مع مراع اة ز عمله ا يف   ال الغ اب ات الش              م إىل املنظم ة أن تعزّ وطل ب املؤمتر، يف الوق ت ذات ا،  -2

 تعزيز ابمن الغذائي والتغذية.و ، مبا يف ذلك مكافحة تغري املناخ 2030مسامهتها يف تن يذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 
 4-6و 4-5و 1-5و 4ود الخصــــود عند النظر في ال نقد ترغب اللجنة في النظر في نتائج مداولت المؤتمر بو 
 .من جدول أعمالها 2-7و 1-7و 5-6و
 

 مجلس المنظمة -ثانًيا
 
، 2016يف ديس     مرب/كانون ابول  ة، يف دورتا اخلامس     ة واخلمس     ني بع                   د املائ                   ة املعقود2أقّر  لس املنظمة -3

( ورّحب حبالة 2016يوليو/متوز  22- 18االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات )
 يف العامل. 2016الغابات 

 
 على وجا اخلصوص مبا يلي:اجمللس وقام  

 
س      ية وأقّر بأّن اإلدارة وما تض      ّمنا من رس      ائل رئي 2016رّحب باملطبوع عن حالة الغابات يف العامل لعام  )أ(

اهم إىل حد كبري يف املستدامة لكّل من الغابات والزراعة، وإدراجها ضمن خطط استخدام ابراضي، تس
 املستدامة؛حتقيق أهداف التنمية 

 ستدامة؛وأيّد استخدام املنظمة خلمسة مبادئ متداخلة كإطار للحوار السياسايت بشأن اال )ب(
لعامل ومتطلبات رص      د أهداف اوطلب إىل املنظمة حتقيق املواءمة بني اس      رتاتيجية تقييم املوارد احلرجية يف  ) (

بالغابات والعمل مع الش راكة  التنمية املس تدامة، فض الد عن مواءمتها مع العمليات العاملية ابخرا املتص لة
يطها ولتعزيز الدعم املقدم التعاونية يف  ال الغابات من أجل حتس         ني التقارير العاملية عن الغابات وتبس         

 للبلدان يف  ال رصد الغابات على املستوا الوطين؛
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ناخ ومواص      لة غري املتوس      ّلط الض      وء على أمهية الغابات يف مش      روع اس      رتاتيجية املنظمة للعمل يف  ال  )د(
مص   ايد ابواي والزراعة، التحاور وتبادل املعلومات بني خمتلف القطاعات مثل قطاعات البيئة والغابات و 
دف تعزيز أوج  ا الت   زر هب  مب  ا يف ذل  ك الثروة احليواني  ة، على املس              توي  ات الوطني  ة واإلقليمي  ة وال  دولي  ة، 

 التكرار؛ وت ادي
واملراعي يف ابراض           ي  الغابات والنظم الزراعية املختلطة بالغاباتورّحب بتش           كيل  موعة عمل معنية ب )ه (

 على أن يتم متويل عملها بواسطة موارد من خار  امليزانية؛ ووافقاجلافة 
 ملناخ؛اوشدد على أمهية أن تعزز املنظمة عملها يف  ال الغابات الشمالية واملعتدلة  )و(
 لغابات؛رة عن املؤمتر العاملي الرابع عشر لورّحب بالوثيقة اخلتامية الرئيسية الصاد )ز(
تعلق بالغابات وش        ّجع املنظمة وأكد  دداد على أمهية املس        امهة ال  تقدمها املنظمة يف الرتتيب الدويل امل )ح(

 ال الغابات؛الريادي الذي تقوم با يف الشراكة التعاونية يف   الدورعلى املضي قدماد يف 
لعامل، مبا يف ذلك اسرتاتيجية ارا  االسرتاتيجية اخلاصة بتقييم املوارد احلرجية يف وشّجع املنظمة على استع )ط(

كة التعاونية يف  ال الغابات التمويل املتصلة هبا، بالتشاور مع ابعضاء يف املنظمة ومع ابعضاء يف الشرا 
 واملنظمات الدولية املعنية ابخرا؛

 .بشأن الرصد الوطين للغابات ورّحب بإقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية )ي(
 
ؤمتر العاملي اخلامس عش    ر وخالل ن س الدورة، أقّر اجمللس العر  الذي تقدمت با مجهورية كوريا الس    تض    افة امل -4

 ، ونّوه بسحب إيطاليا لرتشيحها.2021للغابات يف عام 
 
، 2017يف ديس       مرب/كانون ابول  ة، يف دورتا الثامنة واخلمس       ني بع                     د املائ                     ة املعقود3أقّر  لس املنظمةو  -5

االس        تنتاجات والتوص        يات الواردة يف تقرير الدورة الرابعة وابربعني للجنة ابمن الغذائي العاملي )اللجنة(، وقام على وجا 
 اخلصوص مبا يلي:

 
 أص  حاب  مجيع وش  ّجعذية؛ بتوص  يات الس  ياس  ات املتعلقة باحلراجة املس  تدامة لتحقيق ابمن الغذائي والتغ رّحب

 .ابخرا مناقشتها يف جلنة الغابات وإحالتها إىل ابجهزة املعنية وطلباملصلحة على استخدامها؛ 
 
 
 4-5و 1-5و 4قــد ترغــب اللجنــة في النظر في نتــائج مــداولت المجلس بــالخصـــــــــــود عنــد النظر في ال نود و 
  .من جدول أعمالها 2-7و 1-7و 5-6و 4-6و
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 لجنة األمن الغذائي العالمي -اثالثً 
 
، بص    ياغة 2016، يف دورهتا الثالثة وابربعني املعقودة يف أكتوبر/تش    رين ابول 4قامت جلنة ابمن الغذائي العاملي -6

التوص      يات التالية اس      تناداد إىل االس      تنتاجات الرئيس      ية املنبثقة عن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس      توا للجنة ابمن الغذائي 
 أّي أدوار للثروة احليوانية؟ :يق ابمن الغذائي والتغذيةالعاملي )فريق اخلرباء( بشأن التنمية الزراعية املستدامة من أجل حتق

 
اد إلزالة الغابات، النهو  بنظم زراعية متكاملة تس       تخدم املوارد الطبيعية أفض       ل اس       تخدام، وتض       ع حد )أ(

 للموارد املائية؛ وتستصلح ابراضي املتدهورة، وحُتّسن جودة الرّتبة، وتشجع اإلدارة املستدامة
مة املس             ؤولة حليازة قوق احليازة مبا يتماش             ى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بش             أن احلوكتعزيز أمن ح )ب(

للجنة، مبا يف ذلك يف اابراض   ي ومص   ايد ابواي والغابات يف س   ياق ابمن الغذائي الوطين الص   ادرة عن 
 مجيع حاالت النزاع؛

ملستدامة للرعي، مثل النظم زيز اإلدارة ااستصالح ابراضي املتدهورة واحلد من إزالة الغابات من خالل تع ) (
ية املراعي، وص    ون ابعالف الزراعية احلرجية الرعوية، هبدف حتس    ني جودة الرتبة، و زين الكربون، وإنتاج

 و زينها؛
تناوب ا اص             يل والزراعة  تعزيز دمج الثروة احليوانية مع ا اص             يل، مبا يف ذلك زيادة دمج البقوليات يف )د(

ا يف ذلك يف املزرعة، وعرب على مس         تويات خمتل ة، مب -النظم الزراعية احلرجية الرعوية  –والغابات املقحمة،
ت اخل  اص              ة ب  الط  اق ة مس             تجمع  ات املي  اه والنظم اإليكولوجي  ة، وتوفري املن  افع من حي    تلبي  ة االحتي  اج  ا
 .احليوانات كسماد ثواملدخالت بطريقة مستدامة، مبا يف ذلك عن طريق استخدام قوة اجلر واستخدام رو 

 
و)ج( و)د( عند النظر  )أ( و)ب( 6وقد ترغب اللجنة في النظر في الطل ات المقدمة على نحو ما هو وارد في 

 من جدول األعمال. 1-5في ال ند 
 
، مع التقدير على تقرير فريق 2017، يف دورهتا الرابعة وابربعني املعقودة يف أكتوبر/تش            رين ابول 5أثنت اللجنة -7

 Terenceاخلرباء الرفيع املس    توا بش    أن احلراجة املس    تدامة من أجل ابمن الغذائي والتغذية، والعر  الذي قّدما الس    يد
Sunderland قائد ال ريق املس      ؤول عن املش      روع التابع ل ريق اخلرباء الرفيع املس      توا، عن ابدلة الرئيس      ية ذات الص      لة ،

لس  ياس  ات الواردة يف التقرير. وعر  س  عادة الس  يد أكرم ش  هيب، رئيس جلنة الغابات يف املنظمة، وجهات نظر املتعلقة با
حول كي ية اس     تخدام عمل اللجنة والتوص     يات يف  ال الس     ياس     ات ال  وض     عتها اللجنة يف س     ياق جلنة الغابات وكيف 

جلنة الغابات س          تنظر يف نتائج اللجنة يف دورهتا ال   ميكن أن تؤدي إىل حتقيق املزيد من التنس          يق، مع اإلش          ارة إىل أن
)س  ويس  را(، مقّرر عملية اللجنة اخلاص  ة بالتقارب بني  François Pythoud. يف حني قّدم س  عادة 2018س  تعقد يف عام 

الس    ياس    ات، التوص    يات املقرتحة يف  ال الس    ياس    ات واملنبثقة عن املناقش    ات ال  دارت بني أعض    اء اللجنة وأص    حاب 
 .COFO/2018/5.4وترد التوصيات يف  ال السياسات يف الوثيقة  املصلحة ا خرين.
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 ، مبا يلي:صادرة عنهالوقامت اللجنة، يف التوصيات ا 
 
واإلقليمية والعاملية،  شّجعت مجيع أصحاب املصلحة على نشر التوصيات على املستويات ا لية والوطنية )أ(

ا التطبيق، واالس            ت ادة من تطبيقها عند ص            ياغة االس            رتاتيجيات والس            ياس            ات والربامج ودعم هذ
 االقتضاء؛ حسب

ة ابمم وال س      يما خط ات العاملية القائمة املتعلقة بالغابات،وأش      ارت إىل أمهية تن يذ ص      كوي الس      ياس       )ب(
بطراف ذات الص           لة، اواالت اقات البيئية املتعددة  2030–2017املتحدة االس           رتاتيجية للغابات لل رتة 

 بالنسبة إىل أصحاب املصلحة يف اللجنة؛
--- 
يف  لس  ياس  ات، مبااملعنية بوض  ع وش  ّجعت على إحالة هذه التوص  يات اخلاص  ة بالس  ياس  ات إىل ابجهزة ا )ه(

س     ي ومنتدا ابمم املتحدة ذلك جلنة الزراعة وجلنة الغابات ومنتدا ابمم املتحدة الرفيع املس     توا الس     يا
 .املعين بالغابات وات اقية التنوع البيولوجي

 
من  4-5ال ند  وقد ترغب اللجنة في النظر في التوصـــــــــــيات الصـــــــــــادرة عن اللجنة بالخصـــــــــــود عند النظر في

 األعمال. جدول
 

 لجنة الزراعة -رابعاً 
 
،  موضوع الزراعة وخطة 2016، خالل دورهتا اخلامسة والعشرين املعقودة يف سبتمرب/أيلول 6ناقشت جلنة الزراعة -8

 .2030التنمية املستدامة لعام 
 

 :وقامت اللجنة على وجا اخلصوص مبا يلي 
 

س    تدامة وش    ّددت على الزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املأقّرت بالدور الرئيس    ي الذي تض    طلع با  )أ(
هي: البعد االقتص          ادي ض          رورة تش          جيع اإلجراءات ال  حتقق توازناد بني اببعاد الثالثة لالس          تدامة، و 

حلراج      ة واالجتم      اعي والبيئي، وال  تكون من      درج      ة على او أكرب ض              من قط      اع      ات الزراع      ة وا
 .ابواي ومصايد

أص              حاب املص              لحة و ان ال نية ابخرا يف املنظمة والوكاالت ال  توجد مقارها يف روما ودعت اللج )ب(
ة واحلراجة ومصايد ابواي إىل املضي قدماد يف توطيد التعاون والتنسيق لكي تكون مسامهة الزراع ا خرين

 2030أقوا وأكثر فعالية يف خطة عام 
. 

راراد بأن احل اظ على الص     حة املتعلق بالس     نة الدولية للص     حة النباتية، إقووافقت أيض     ا على مش     روع قرار املؤمتر  -9
ملناخ، ويدعم اجلهود املبذولة للحّد من النباتية حيمي البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من ا فات النباتية، وقض             ايا تغري ا

 اجلوع وسوء التغذية وال قر.
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من  1-7و 5-6و 4-5و 1-5و 4الخصـــــــود عند النظر في ال نود تائج بنوقد ترغب اللجنة في النظر في هذه ال
 جدول األعمال.

 
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -خامساً 

 
 –يناير/كانون الثاين  30، خالل دورهتا العادية الس       ادس       ة عش       رة )7دعت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -10
توطيد العالقة القائمة بني ص  ون الس  الالت واإلنتا  الزراعي املس  تدام وص  ون الطبيعة  (، البلدان إىل2017فرباير/ش  باط  3

والتعاون بني قطاع الزراعة/الثروة احليوانية مع قطاع البيئة/احلياة الربيّة/الغابات، مبا يك ل مش              اركة منتجي الثروة احليوانية 
عاة. وشّجعت البلدان على النظر يف جدوا نظم التح يز على أكمل وجا مع إيالء عناية خاصة لصغار مريب املاشية والر 

القائمة على النتائج لدعم مواص       لة توفري خدمات النظام اإليكولوجي، مع إيالء عناية خاص       ة للس       الالت املكّي ة حملياد، 
 يتماشى مع أنظمة التجارة الدولية وناشدت املنظمة وضع خطوط توجيهية هبذا الصدد. مبا
 
يف الوثيقة بعنوان حالة تن يذ خطة العمل العاملية لص ون املوارد الوراثية احلرجية واس تخدامها املس تدام نظرت اهليئة  -11

.  9، والوثيقة بعنوان رص    د تن يذ خطة العمل العاملية لص    ون املوارد الوراثية احلرجية واس    تخدامها املس    تدام وتنميتها8وتنميتها
، 2030وناش             دت البلدان مواص             لة تن يذ خطة العمل العاملية للمس             امهة يف اإلدارة املس             تدامة للغابات، وخطة عام 

وااللتزامات الدولية ابخرا ذات الص       لة املتعلقة بالغابات، مبا يف ذلك إعالن كانكون. وش       جعت اهليئة البلدان على أن 
ية باملوارد الوراثية احلرجية، وأن تساهم يف أنشطة هذه الشبكات لتوطيد تدعم، حسب االقتضاء، الشبكات اإلقليمية املعن

التعاون اإلقليمي بش  أن املوارد الوراثية احلرجية. كما أوص  ت البلدان بإيالء االهتمام إىل الش  بكات اإلقليمية املعنية بابنواع 
 خطة العمل العاملية. بتن يذالغازية احلرجية، وشّجعت خمتلف الشبكات على تبادل املعلومات ذات الصلة 

 
وطلبت اهليئة إىل املنظمة أن تواص     ل تنس     يق ودعم تن يذ خطة العمل العاملية، بالتعاون مع الش     بكات اإلقليمية  -12

املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات وابجهزة والعمليات الدولية ذات الص              لة. وطلبت كذلك إىل املنظمة إعداد 
ومع  10قرتحوجيهية طوعية لوض  ع اس  رتاتيجية وطنية خاص  ة باملوارد الوراثية احلرجية، متاش  ياد مع املخطط املمش  روع خطوط ت

مراعاة اخلطوط التوجيهية احلالية إلعداد برامج حرجية وطنية وص  ياغة س  ياس  ة حرجية لت ادي ازدواجية العمل. عالوة على 
من خار  امليزانية وبلورة اس     رتاتيجية التمويل لدعم البلدان يف تن يذ ذلك، طلبت اهليئة إىل املنظمة مواص     لة التماا أموال 

 .خطة العمل العاملية، وتشجيع اجلهات املااة على تقدمي الدعم
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واعتمدت اهليئة الغايات واملؤش       رات وأدوات التحقق املقرتحة للموارد الوراثية احلرجية ال  س       ُتس       تخدم كأدوات  -13
 .12. واعتمدت أيضا اجلدول الزمين املقرتح لرصد وتن يذ خطة العمل العاملية11العمل العامليةتقييم لرصد تن يذ خطة 

 
لقطرية، إض          افةد إىل خطوط وطلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد مش          روع خطوط توجيهية إلعداد التقارير املرحلية ا -14

إىل املنظمة أن تتش   اور، بواس   طة  توجيهية لرفع التقارير بالنس   بة إىل الش   بكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. وطلبت أيض   ا
القطرية من أجل تقرير حالة املوارد  تنس    يق الوطنية املعينة إلعداد التقاريرالوس    ائل اإللكرتونية، مع مجاعة العمل وجهات ال

لقطرية قبل وض  عها يف ص  يغتها النهائية الوراثية احلرجية يف العامل بش  أن مش  روع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية ا
  مس     رد للمص     طلحات بالت ص     يل وإدرا  ، مع مراعاة ض     رورة توض     يح متطلبات رفع التقارير2017مارا/آذار  31حبلول 

اء، لتيس    ري تقدمي التقارير ال نية. وش    جعت اهليئة البلدان على حتض    ري ن س    ها جلمع املعلومات والبيانات، حس    ب االقتض    
عن  عل القائم بني نظم رفع التقاريراملرحلية القطرية ابوىل يف الوقت املناس              ب. وطلبت اهليئة إىل املنظمة النظر يف الت ا

 وارد الوراثية النباتية واحلرجية لت ادي تكرار اجلهود.امل
 
ن النامية، وال س    يما أقل البلدان وطلبت اهليئة إىل املنظمة الس    عي إىل تأمني أموال من خار  امليزانية لدعم البلدا -15

عنية باملوارد الوراثية احلرجية ليمية املمنواد على إعداد التقارير املرحلية القطرية؛ كما طلبت إىل املنظمة دعوة الش              بكات اإلق
ملية. وعالوة على ذلك، طلبت واملنظمات الدولية ذات الص       لة إىل تقدمي تقارير عن مس       امهاهتا يف تن يذ خطة العمل العا

انات يف رص    د خطة العمل العاملية اهليئة إىل املنظمة أن تتعاون مع التقييمات ابخرا ذات الص    لة واجلهات ال  تقدم البي
 يذها.وتن 
 

 ل األعمال.من جدو  4-5بالخصود عند النظر في ال ند  جالنتائوقد ترغب اللجنة في النظر في هذه 
 

 المؤتمرات اإلقليمية  -سادًسا
 
للجنة من خالل إدخال امل يكن هناي أي تقرير متاح وقت إعداد هذه الوثيقة. وس      تعر  نتائج املؤمترات على  -15

 تعديالت على هذه الوثيقة حسب االقتضاء. 
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