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 الدورات السابقة للجنة

 1972مايو/أيار  13-8 روما، إيطاليا الدورة األوىل
 1974 مايو/أيار 29-22 روما، إيطاليا الدورة الثانية
 1976نوفمرب/تشرين الثاين  27-22 روما، إيطاليا الدورة الثالثة
 1978مايو/أيار  19-15 روما، إيطاليا الدورة الرابعة

 1980مايو/أيار  30-26 روما، إيطاليا الدورة اخلامسة
 1982مايو/أيار  7-3 روما، إيطاليا الدورة السادسة
 1984ر مايو/أيا 11-7 روما، إيطاليا الدورة السابعة
 1986أبريل/نيسان  25-21 روما، إيطاليا الدورة الثامنة
 1988مايو/أيار  13-9 روما، إيطاليا الدورة التاسعة
 1990سبتمرب/أيلول  28-24 روما، إيطاليا الدورة العاشرة

 1993مارس/آذار  12-8 روما، إيطاليا الدورة احلادية عشرة
 1995ارس/آذار م 16-13 روما، إيطاليا الدورة الثانية عشرة
 1997مارس/آذار  13-10 روما، إيطاليا الدورة الثالثة عشرة
 1999مارس/آذار  5-1 روما، إيطاليا الدورة الرابعة عشرة

 2001مارس/آذار  16-12 روما، إيطاليا الدورة اخلامسة عشرة
 2003مارس/آذار  14-10 روما، إيطاليا الدورة السادسة عشرة
 2005مارس/آذار  19-15 ، إيطالياروما الدورة السابعة عشرة
 2007مارس/آذار  16-13 روما، إيطاليا الدورة الثامنة عشرة
 2009مارس/آذار  20-16 روما، إيطاليا الدورة التاسعة عشرة

 2010أكتوبر/تشرين األول  8-4 روما، إيطاليا الدورة العشرون
 2012سبتمرب/أيلول  28-24 روما، إيطاليا الدورة احلادية والعشرون
 2014 يونيو/حزيران 27-23 روما، إيطاليا الدورة الثانية والعشرون

 2016 متوزيو/ليو  22-18 روما، إيطاليا والعشرون الثالثةالدورة 
 

  



 

 

COFO 2018/REP 

 

 

 

 تقرير
 

 والعشرين الرابعةالدورة 

 

 للجنة الغابات

 
 روما، إيطاليا

 2018يوليو/متوز  16-20

 

 

 مم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لأل

 2018روما، 



i COFO/2018/REP 

 

 المحتويات بيان

 الصفحــات
 iii-ii ................................................................................................ موجز

 iv .......................................................... المسائل التي تستدعي عناية المجلس والمؤتمر
 الفقرات

 4-1 .......................................................................................... افتتاح الدورة
 5 .................................................................................... اعتماد جدول األعمال

 8-6 .................................................................................... تعيين لجنة الصياغة
 9 ......................................................... : النتائج الرئيسية2016حالة الغابات في العالم في 

 17-10 ......................................................... 2030مة لعام الغابات وخطة التنمية المستدا
 التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة واألجهزة الرئاسية األخرى

 32-18 ............................................................................ لمنظمة األغذية والزراعة
 36-33 ............................................................................. التوجهات االستراتيجية

 37................................................................................. انتخاب أعضاء المكتب
 38........................................................................ موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

 39........................................................................................... اعتماد التقرير
 40............................................................................................ اختتام الدورة

 
 تالمرفقا

 الصفحــات
 16 المرفق ألف: جدول األعمال

 17 قائمة بالوثائق المرفق باء:
 19-18 المرفق جيم: أعضاء اللجنة

  



COFO/2018/REP ii 

 

 موجز
 

 إّن اللجنة:  
مهية الغابات لتنفيذ بأ تّ أقر و  ر يسمممية ومبا تضمممّمنن من رسممما ل 8201بالتقرير عن حالة الغابات يف العامل  رّحبت )أ(

  ملستدامة؛وأهداف التنمية ا 2030خطة عام 
جلميع أنواع الغابات ووقف إزالة  بالطابع امللح الختاذ إجراء حاسمممممممع لتشمممممممجيع تطبيا ا دارة املسمممممممتدامة أقّرتو  )ب(

الغابات واسممممممممتعادة الغابات املتدهورة وزيادة التشممممممممجم والتعري  بشمممممممم ل ملعو  عل  مسممممممممتو  العامل  قيق ا 
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 15للهدف 

ن املنظمة ضمممممممان وجود تعاون فعال أكثر با اللجان الفنية وجلنة األمن الغذا مل العاململ والبع  يف م توطلب )ج(
 إم انية القيام بأنشطة مشرتكة خالل الفرتة الفاصلة با الدورات؛

د  منت ودعتما أحرز من تقدم بشممأن اوموعة األسمماسممية العاملية من املاشممرات املتامملة بالغابات عل   ثنتأو  )د(
األمع املتعدة املعين بالغابات واألجهزة الر اسية للمنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات إىل 

 البع  يف إم انية استخدام ماشرات املستويا األول والثاين يف عمليات رفع التقارير اخلاصة هبا؛
ملناطا احلضممرية وشممبن احلضممرية وت املها ضمممن التخطي  بأّن ا دارة املسممتدامة للغابات واألشممجار يف ا أقّرتو  )هم(

احلضممرق قادرة عل  املسمماعدة يف  قيا أهداف التنمية املسممتدامة مع ضمممان صممعة ا نسممان ورفاهيتن ومواجهة 
 تغّم املناخ؛

راعة مبادرة املنظمة بشمممأن إتاحة منامممة لتعميع التنوع البيولوجمل تشممممل احلراجة ومامممايد األ ا  والز  دعمتو  )و(
تعميع التنوع البيولوجمل يف القطاع  بأمهية تنفيذ ا دارة املسممممممممممممممتدامة للغابات من أجل وأقّرتباممممممممممممممورة مت املة 

 احلرجمل؛
من أهداف التنمية املسممممممتدامة  2بأّن ا دارة املسممممممتدامة للغابات همل عناممممممر أسمممممماسمممممممل لتعقيا ا دف  أقّرتو  )ز(

ليت أقّرهتا جلنة األمن الغذا مل العاململ يف ما يتعلا باحلراجة بالتوصمممميات املتعلقة بالسممممياسممممات بالامممميغة ا ورّحبت
ا عل  أمهية تطبيا  ارسممممممات الزراعة املسممممممتدامة لدعع  وأثنتاملسممممممتدامة من أجل األمن الغذا مل والتغذية  أيضمممممم 

 ا دارة املستدامة للغابات؛
التوصمممميات  وأيّدتاليت هتّع اللجنة  بالقرارات والتوصمممميات الاممممادرة عن األجهزة التابعة للمنظمة وأخذت علم ا )ح(

عل  اجلهود اليت بذلتها املنظمة من أجل تعزيز التعاون عل   وأثنتبشممممممممممممأن الت امل املشممممممممممممرت  با القطاعات 
 املستويا الداخلمل واخلارجمل؛ 

جان ( حىت تارخين وبالتعاون با الل2019-2016بالتنفيذ الناجح لربنام  العمل املتعدد السممممممممممممممنوات ) ورّحبت )ط(
 الفنية للمنظمة؛
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املنظمة والدول األعضمممممماء عل  تعميع نتا   اجتماعات ا يقات ا قليمية للغابات عل  لو أفضمممممل  وشممممممّجعت )ق(
 ضمن املامترات ا قليمية؛

 وأثنت؛ تلقت تقارير مرحلية من األجهزة الدستورية املعنية بالغابات وأعطت توجيهاهتا  ا لعملها يف املستقبلو  ) (
إىل منافع التعاون با األقاليع  ا شممممممممممممارةحلوار با جلنة الغابات ورؤسمممممممممممماء ا يقات ا قليمية للغابات مع عل  ا

 عل  اختاذ مزيد من اخلطوات هبذا االجتاه؛ وشّجعت
بتوصممممممممممممميات اللجنة األوروبية للغابات وهيقة الغابات يف أمري ا الشممممممممممممممالية للرتكيز عل  الغابات  وأخذت علم ا )ل(

إىل ضممممممرورة أال يادق إيالء مزيد من العناية للغابات الشمممممممالية إىل تقليذ االهتمام الذق  وأشممممممارتالشمممممممالية 
  ظ  بن الغابات االستوا ية وأنواع الغابات األخر ؛

  املنظمة اخلاصة بتغم املناخ واألولوية املسندة لتنفيذها؛ باسرتاتيجية ورّحبت )م(
 7201-6201ات من خالل عملها يف جمال الغابات طوال فرتة السممممممممممممنتا مبا حققتن املنظمة من إجناز  رّحبتو  )ن(

 ؛يف ذلك مواءمتن مع أهداف التنمية املستدامة مبا
مع التشمممممممديد  2021-2018جماالت األولوية املواضممممممميعية الثمانية لعمل املنظمة يف جمال الغابات للفرتة  وأيّدت (س)

 عة والغابات؛عل  احلاجة إىل اتباع هن  م ّمل ومت امل للزرا
عل  أمهية  وشمددتالغابات باعتبارها عضمو ا فيها ور يسمة  ا  يف جمالدور املنظمة يف الشمراكة التعاونية ب وأقّرت (ع)

عمل الشمممراكة من أجل دعع تنفيذ خطة األمع املتعدة االسمممرتاتيجية للغابات والاممم و  العاملية األخر  ذات 
 الالة؛

يقات ا قليمية للغابات ومنتد  األمع املتعدة املعين بالغابات من خالل بعده بتوطيد التعاون با ا  وأوصممممممت (ف)
 ا قليممل واقرتحت أن يتسع هذا التعاون باملرونة مبا يراعمل خمتلف الظروف ا قليمية؛

 من مجهورية كوريا ر يس ا للدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغابات. Shin Won Sopالدكتور  وانتخبت (ص)
 

 راءات التي يتعّين على المجلس والمؤتمر اتخاذهااإلج
 

 إّن اولس واملامتر مدعوان إىل القيام مبا يلمل: 
  والعشرين للجنة الغابات والتوصيات الواردة فين. الرابعةاملاادقة عل  تقرير الدورة 
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 المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات العالمية المعروضة لعناية المؤتمر

 
 ((6( )5( )1)أ( و)ب( و)ج( )9: النتا   الر يسية )الفقرة 2018الغابات يف العامل  حالة 
 11و 10من أهممداف التنميممة املسممممممممممممممتممدامممة )الفقرات  15 قيا ا ممدف  من أجمملالتقممدم ازرز التعجيممل بمم 

 )ب((12و
 أ( )ب((13راجة يف املناطا احلضرية وشبن احلضرية )الفقرة احل( 
  ((4)ب( و)ج( و)د()14يف الزراعة واحلراجة وماايد األ ا  )الفقرة تعميع التنوع البيولوجمل 
  الغممابممات من أجممل األمن الغممذا مل والتغممذيممة: متممابعممة الممدورة الرابعممة واألربعا للجنممة األمن الغممذا مل العمماململ

 (16و 15)الفقرتان 
 ج((18قرة قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّع اللجنة )الف( 
  (23و 21و 20)أ( و19تقرير عن التقدم ازرز يف تنفيذ برنام  العمل املتعدد السنوات )الفقرات 
  ب((26احلوار مع األجهزة الدستورية )الفقرة( 
  ((1)32و 31املوضوع الر يسمل لفرتة السنتا: تغم املناخ وتأثمه عل  عمل املنظمة وأنشطتها )الفقرتان 
 (35مع املتعدة االسرتاتيجية للغابات )الفقرة دعع تنفيذ خطة األ 

 

 مسائل البرنامج والخاصة بالميزانية المعروضة لعناية المجلس

 
 ج((؛9 ة)الفقر  2018 حالة الغابات يف العامل( 
 (12من أهداف التنمية املستدامة )الفقرة  15 قيا ا دف  التعجيل بالتقدم ازرز من أجل 
 ج((13ة وشبن احلضرية )الفقرة راجة يف املناطا احلضرياحل( 
  ب( و)د((14تعميع التنوع البيولوجمل يف الزراعة واحلراجة وماايد األ ا  )الفقرة( 
  الغممابممات من أجممل األمن الغممذا مل والتغممذيممة: متممابعممة الممدورة الرابعممة واألربعا للجنممة األمن الغممذا مل العمماململ

 (17و 15)الفقرتان 
 ب((18ألجهزة التابعة للمنظمة اليت هتّع اللجنة )الفقرة القرارات والتوصيات الاادرة عن ا( 
  24و 23و 22و 21)أ( و)د( و19تقرير عن التقدم ازرز وتنفيذ برنام  العمل املتعدد السمممممممممنوات )الفقرات 

 (25و
  (28و 27)ب( و)ج( و26احلوار مع األجهزة الدستورية )الفقرات 
 (29لة )الفقرة تعزيز العمل يف جمال الغابات الشمالية واملعتد 
  :(32تغم املناخ وتأثمه عل  عمل املنظمة وأنشطتها )الفقرة املوضوع الر يسمل لفرتة السنتا 
  ( 33عمل املنظمة يف قطاع الغابات يف سياق ا طار االسرتاتيجمل املراجع )الفقرة 
  (36و 34خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات )الفقرتان دعع تنفيذ 
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 (من جدول األعمال 1)البند دورة افتتاح ال

 
 عقمدت الدورة الرابعمة والعشممممممممممممممرون للجنمة الغمابات يف املقر الر يسمممممممممممممممل ملنظممة األغذية والزراعة، روما، إيطماليما،  -1

 وشّ لت احلدث الر يسمل خالل األسبوع العاململ السادس للغابات.  2018يوليو/متوز  20إىل  16خالل الفرتة املمتدة من 

 
من وكاالت وبرام  األمع  32من البلدان ومنظمة عضو واحدة و ثلون عن  104الدورة مندوبون من وقد حضر  -2

 املتعدة واملنظمات احل ومية الدولية واملنظمات الدولية غم احل ومية. 

 
ط ا وافتتح معايل السمممممميد أكرم شممممممهّيئ )لبنان(، ر يس الدورة الرابعة والعشممممممرين للجنة الغابات، هذه الدورة مسمممممملّ  -3

الضمممموء عل  حسممممن توقيت املواضمممميع املطروحة للبع . وقّدم املتعدثا يف اجللسممممة االفتتاحية وهع سممممعادة السمممميد جوزين 
، ر يس Maithripala Sirisenaغرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )عن طريا الفيديو(، ومعايل السيد 

، وزيرة البيقة والغابات يف مجهوريّة Siti Nurbaya Bakarلدميقراطّية، ومعايل السمممممممميدة مجهوريّة سممممممممرق الن ا االشممممممممرتاكّية ا
، ر يسمممممة اولس االقتامممممادق واالجتماعمل واملنتد  السمممممياسممممممل الرفيع Marie Chatardováإندونيسممممميا، وسمممممعادة السممممميدة 

، Slawomir Mazurekيو(، ومعايل السمممممميد املسممممممتو  املعين بالتنمية املسممممممتدامة املنعقد حالي ا يف نيويور  )عن طريا الفيد
جلنة  املمثل الدا ع للجمهورية الدوميني ية ور يس، Mario Arvelo يدبولندا، وسمممممممممعادة السممممممممممجهورية وكيل وزارة البيقة يف 

  .(لشاون الربام )نا ئ املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  ،Daniel J. Gustafsonاألمن الغذا مل العاململ، والسيد 

 
 ، املدير العام املساعد  دارة الغابات، باملندوبا احلاضرين يف هذه الدورة.Hiroto Mitsugiورّحئ السيد  -4
 

 (من جدول األعمال 2)البند اعتماد جدول األعمال 

 
 .باءاملرفا (. وترد الوثا ا اليت نظرت فيها اللجنة يف املرفا ألفمّت اعتماد جدول األعمال ) -5

 
 (من جدول األعمال 3)البند الصياغة  تعيين لجنة

 
جر  إبالغ اللجنة بأّن ا يقات ا قليمية للغابات قد انتخبت الرؤسممممممممممماء التالية أ اؤهع الذين يشمممممممممممغلون بالتايل  -6

)السمممنغال(،  ثل  Baidy Baمنامممئ نواب ر يس جلنة الغابات طوال فرتة واليتهع يف كل من ا يقات التابعا  ا: السممميد 
)سمممممممرق الن ا(،  ثل هيقة غابات آسممممممميا وازي   Anura Sathurusingheأفريقيا؛ والسممممممميد  يفلغابات واحلياة الربية هيقة ا

 Misael Leon Carvajal)بلجي مما(،  ثلممة هيقممة الغممابممات األوروبيممة؛ والسمممممممممممممميممد  Christine Farcyا مماد ؛ والسمممممممممممممميممدة 
)الواليات املتعدة  Vicki Christiansenلبعر ال ارييب؛ والسمممميدة )هندوراس(،  ثل هيقة غابات أمري ا الالتينّية ومنطقة ا

 األمري ية(،  ثلة هيقة غابات أمري ا الشمالية؛ والسيد شادق مهّنا )لبنان(،  ثل هيقة الغابات واملراعمل يف الشرق األدىن.

 
ومجهورية إيران ا سمالمية وغينيا  وقد مّت انتخاب ما يلمل من أعضماء يف جلنة الامياغة: إندونيسميا والربازيل وتايلند -7

االستوا ّية وفنلندا وكوبا وكوستاري ا والتفيا واملغرب والنروي  والنمسا وهولندا والواليات املتعدة واليابان. وانتخبت اللجنة 
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ا للجنة الامممممممممممياغة و  ، مندوب التفيا، Arvids Ozolsالسممممممممممميد السممممممممممميد دمد علمل ا ادق من مجهورية السمممممممممممودان ر يسممممممممممم 
 . للر يس انا ب  

 
 وألقت النمسا بيان ا خالل اجللسة االفتتاحية نيابة  عن اال اد األورويب ودولن األعضاء. -8

 

 (من جدول األعمال 4)البند : النتائج الرئيسية 2018حالة الغابات في العالم في 
 
 ل ر يسممية. وباالسممتناد إىل وما تضممّمنن من رسمما 2018العامل لعام  يفحالة الغابات تقرير  صممداراللجنة بإ رّحبت -9

 النتا   اليت توصل إليها التقرير، قامت اللجنة مبا يلمل:
 

 وأهداف التنمية املستدامة. 2030بأمهية الغابات لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  أقّرت )أ(
 البلدان إىل القيام مبا يلمل: ودعت )ب(

 
قر واألمن الغذا مل والنظع الغذا ية وصمممممممممون املوارد االعرتاف بقدر أكرب بأّن التخفيف من وطأة الف (1)

ارتباط ا وثيق ا ببعضممممها البعأ وبأّن الغابات  أمور مرتبطةالطبيعية واسممممتخدامها املسممممتدام والغابات 
 العديد من أهداف التنمية املستدامة؛ قيا تساهع يف 

ن أجل تنسممميا السمممياسمممات وتشمممجيع الن ه  املت املة لسمممياسمممات واسمممرتاتيجيات التنمية الوطنية م (2)
 القطاعية وضمان االتساق بينها حسئ املقتض ، مع مراعاة أولوياهتا وقدراهتا الوطنية؛ 

 ؛2030 لغابات يف خطة عاممسامهة اوالبع  يف سبل  سا املعلومات املتاحة عن  (3)
ت يف العممامل يف التقرير عن حممالممة الغممابمماوعرض أو تقممدم معلومممات  جراء عمليممات تنقيح دممددة  (4)

 الدقة.من أجل مساعدة األمانة يف توخمل قدر أكرب من 
 

 من منظمة األغذية والزراعة القيام مبا يلمل: وطلبت )ج(
 

والرتوي   ا يف املنتديات  2018العامل لعام  يفنشر الرسا ل الر يسية الواردة يف تقرير حالة الغابات  (1)
 دستورية ذات الالة يف املنظمة، با ضافة إىل العملياتاملختاة، مبا يف ذلك األجهزة الر اسية وال

 بالغابات؛  ضمنها منتد  األمع املتعدة املعينومن  اخلاصة باستخدام األراضمل والغابات األخر 
ومسمممممممممممماعدة البلدان يف توطيد الدور الذق تادين الغابات واألشممممممممممممجار من أجل  قيا العديد من  (2)

عجلة التقدم ازرز هبذا االجتاه طبق ا ألولوياهتا واسممممممرتاتيجياهتا  أهداف التنمية املسممممممتدامة وتسممممممريع
 الوطنية ويف ضوء توجيهات املنتد  السياسمل الرفيع املستو  املعين بالتنمية املستدامة؛ 

مبا يشممممممممممل  - 2030-2017وتشمممممممممجيع تنفيذ خطة األمع املتعدة االسمممممممممرتاتيجية للغابات للفرتة  (3)
ودعع البلدان من أجل رصمممممممد  -طة األجل وبرنام  العمل وامليزانية إدراجها ضممممممممن اخلطة املتوسممممممم

 التقدم ازرز باددها؛ 
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ومسممممممممممممماندة البلدان من خالل توفم األدوات واملنهجيات وبناء القدرات لتوليد معلومات وبيانات  (4)
 أفضممممممممل عن مسممممممممامهة الغابات يف  قيا أهداف التنمية املسممممممممتدامة مبا يف ذلك البيانات املفامممممممملة
حبسئ اجلنسا، با ضافة إىل رصد التقدم وزيادة الوعمل العام مبسامهة الغابات يف بناء جمتمعات 

 أكثر استدامة وقدرة عل  الامود؛ 
وتعزيز دورها كمنّسا لعملية رفع التقارير عن البيانات اخلاصة بالغابات، مبا يف ذلك عل  الاعيد  (5)

نات املتاحة وجتنب ا لت رار اجلهود ولتشمممممممجيع املواءمة ا قليممل، من أجل احلفا  عل  اتسممممممماق البيا
 والتوحيد مع العمليات العاملية األخر  لرفع التقارير عن الغابات؛

والرتوي  لتقييع املوارد احلرجية العاملية الامممادر عن منظمة األغذية والزراعة باعتباره املرجع الر يسممممل  (6)
 ستو  العاململ.للبيانات اخلاصة باملوارد احلرجية عل  امل

 

 (من جدول األعمال 5)البند  2030الغابات وخطة التنمية المستدامة لعام 
 
 من أهداف التنمية المستدامة 15التعجيل بالتقدم لتحقيق الهدف  5-1

 
 ودعتاللجنة عل  التقدم ازرز بالنسمممممبة إىل اوموعة األسممممماسمممممية العاملية من املاشمممممرات اخلاصمممممة بالغابات  أثنت -01
إىل د  األمع املتعدة املعىن بالغابات واألجهزة الر اسممممممية للمنظمات األعضمممممماء يف الشممممممراكة التعاونية من أجل الغابات منت

 النظر يف إم انية استخدام ماشرات املستو  األول واملستو  الثاين يف عمليات رفع التقارير اخلاصة هبا.

 
 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلمل: ودعت -11
 

  قرار بالطابع امللح الختاذ إجراءات حا ة للتشممممجيع عل  تنفيذ ا دارة املسممممتدامة جلميع أنواع الغابات، ا )أ(
 ووقف إزالة الغابات، وترميع الغابات املتدهورة و قيا زيادة كبمة يف نسممممممممممممممبة زرع الغابات وإعادة زرعها 

 ستدامة؛من أهداف التنمية امل 15عل  الاعيد العاململ بغية  قيا ا دف 
 والبع  يف سبل تعزيز دور اوتمع املدين واوتمعات ازلية والنساء والشباب باعتبارهع عوامل التغيم؛ )ب(
والنظر يف سبل تشجيع سالسل القيمة املستدامة يف الزراعة والنظع الغذا ية واحلراجة مبا مينع إزالة الغابات  )ج(

 لوطنية؛ وتدهورها طبق ا لالحتياجات واألولويات ا
وتشجيع االتساق با السياسات يف خمتلف القطاعات وإتاحة إطار مشّجع وتيسم االستثمار والتمويل  )د(

 املستداما لإلدارة املستدامة للغابات والزراعة املستدامة والنظع الغذا ية؛ 
أن االسمممممممتدامة وتعزيز التثقيف احلرجمل عل  املسمممممممتويات كافة وتثقيف مسمممممممتهل مل املنتجات احلرجية بشممممممم )ه(

 بأبعادها الثالثة. 
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 اللجنة إىل املنظمة القيام مبا يلمل: وطلبت -21
 

من  2مواصمممممممملة تشممممممممجيع العمل عل  وقف إزالة الغابات وزيادة الغطاء احلرجمل من أجل  قيا املقاممممممممد  )أ(
تلف ألاء من أهداف التنمية املسمممتدامة لتشمممجيع ا دارة املسمممتدامة جلميع أنواع الغابات يف خم 15ا دف 

 العامل ومل افعة التاّعر؛ 
واحلرص عل  تفعيل التعاون با جلنة الغابات وجلنة الزراعة وجلنة ماممايد األ ا  وجلنة مشمم الت السمملع  )ب(

 مشرتكة با الدورة واألخر .  إجراء أنشطةوجلنة األمن الغذا مل العاململ والبع  يف إم انية 
رتوي  للسممممممياسممممممات والتدابم اليت تفضمممممممل إىل سممممممالسممممممل قيمة مسممممممتدامة وتوفم الدعع للبلدان من أجل ال )ج(

 للمنتجات احلرجية وبلورة تلك السياسات والتدابم؛ 
لتعزيز القدرات يف جمايل التنفيذ واالبت ار يف القطاع اخلاص وأصعاب احليازات الاغمة ومساندة البلدان  )د(

 سا ية حسئ االقتضاء؛ املنظمات التابعا  ا، مبا يف ذلك املنظمات النو 
 ودعع البلدان لتنمية مهاراهتا الفنية من أجل م افعة اآلفات واألمراض احلرجية العابرة للعدود؛ )هم(
ودعع تنمية قدرات أصممممممعاب املامممممملعة املعنيا عل  املسممممممتو  القطرق جلمع البيانات و ليلها من أجل  )و(

 الغابات؛ اوموعة األساسية العاملية من املاشرات اخلاصة ب
ومواصمممممملة العمل مع األعضمممممماء يف الشممممممراكة التعاونية يف جمال الغابات لبلورة ماشممممممرات  املسممممممتو  الثاين   )ز(

 ؛  يف اوموعة األساسية العامليةو املستو  الثال   واملاشرات  املرشعة
اوموعة الر يسممممية العاملية، من املنظمة مواصمممملة رفع التقارير املرحلية عن التقدم ازرز بالنسممممبة إىل  والطلئ )ح(

 يف ذلك يف منتد  األمع املتعدة املعين بالغابات. مبا
 
 الحراجة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية 5-2

 
آسمممممممميا وازي  ا اد  وأوروبا وأمري ا الالتينية أفريقيا و اسممممممممتناد ا إىل نتا   مناقشممممممممات ا يقات ا قليمية للغابات ) -13

 (، قامت اللجنة مبا يلمل: لشرق األدىن وأمري ا الشماليةواوالبعر ال ارييب 
 

يف املناطا احلضممممرية وشممممبن احلضممممرية ودجمها يف التخطي   واألشممممجاربأّن ا دارة املسممممتدامة للغابات  أقّرت )أ(
احلضرق مي ن أن يساعدا يف  قيا أهداف التنمية املستدامة وضمان صعة ا نسان ورفاهيتن والتادق 

 .لتغم املناخ
 البلدان األعضاء إىل القيام مبا يلمل: ودعت )ب(

زيادة نقل املعرفة عن الغابات واألشممممممجار يف املناطا احلضممممممرية وشممممممبن احلضممممممرية وتباد ا من خالل  (1)
 املشاركة الفاعلة يف الشب ات الفنية ا قليمية؛
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الوطنية وا قليمية وتوطيد أواصر التعاون يف ما با القطاعات عل  خمتلف مستويات احل ومات ) (2)
 الغاباتوازلية( بشمأن رسمع السمياسمات وهن  التخطي  احلضمرق لالسمتفادة بال امل من مسمامهة 

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 15و 11يف املناطا احلضرية وشبن احلضرية يف  قيا ا دفا 
عن احلراجة يف املناطا وتشممممممممجيع األخامممممممما يا الوطنيا عل  املشمممممممماركة يف املنتد  العاململ األول  (3)

 احلضرية.
 من املنظمة دعع البلدان من خالل ما يلمل: وطلبت )ج(

مواصممملة تطوير أدوات للتخطي  وا دارة خاصمممة بالغابات يف املناطا احلضمممرية وشمممبن احلضمممرية، مبا  (1)
 يف ذلك من خالل إجراء دراسات حالة وأفضل املمارسات ومجعها ونشرها؛

ادل من خالل الشممممممممممممممب ات والفعاليات الدولية وعرب التعاون با بلدان اجلنوب ودعع احلوار والتب (2)
 والشمال وبا بلدان اجلنوب وبا بلدان الشمال؛

ووضمممع برام  لبناء القدرات يف جمال احلراجة يف املناطا احلضمممرية بالتعاون مع مراكز التمّيز الوطنية  (3)
 وا قليمية؛

 ع احلامممممممر وت نولوجيات الرصمممممممد والتقييع بالنسمممممممبة إىل الغابات وتقدم املسممممممماعدة السمممممممتخدام قوا (4)
 املناطا احلضرية وشبن احلضرية ولتعديد حجع اخلدمات البيقية اليت تقّدمها وقيمتها؛ يف

وتوفم الدعع السمممممياسممممماجم والفين يف جمال التخطي  للغابات يف املناطا احلضمممممرية وشمممممبن احلضمممممرية  (5)
 وتاميمها وإدارهتا.

 

 اكم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسمتعمي 5-3

 
 إّن اللجنة:  -14

 
يف التقرير الاممممممادر عن احلوار غم الر مل املتعدد أصممممممعاب املامممممملعة بشممممممأن مناممممممة تعميع التنوع  حبثت )أ(

  صدار توصيات بشأن برنام  عمل املناة؛ 2018البيولوجمل يف شهر مايو/أيار 
درة املنظمة بشمممممأن إتاحة منامممممة لتعميع التنوع البيولوجمل مبا يشممممممل الغابات ومامممممايد األ ا  مبا وأيدت )ب(

بأّن تنفيذ ا دارة املسممممممتدامة للغابات يشمممممم ل عناممممممر ا هام ا لتعميع التنوع  وأقّرتوالزراعة باممممممورة مت املة 
 البيولوجمل يف القطاع احلرجمل؛

 البلدان األعضاء إىل: ودعت )ج(

مناممممممة تعميع التنوع البيولوجمل لتبادل األف ار بشممممممأن الفرص والقيود يف جمال تعميع  املشمممممماركة يف (1)
 التنوع البيولوجمل يف القطاع احلرجمل؛

وتعزيز تنفيذ االتفاقات الدولية املتاممممممممممملة بالتنوع البيولوجمل والغابات، با ضمممممممممممافة إىل خطة العمل  (2)
 املستدام وتنميتها؛العاملية لاون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها 
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 وطلبت من املنظمة القيام مبا يلمل: )د(

 
املسممامهة يف اكتسمماب فهع أفضممل لتداعيات خسممارة التنوع البيولوجمل احلرجمل بالنسممبة إىل الغابات  (1)

وماممممممممممممايد األ ا  والزراعة واالسممممممممممممتجابات ملواجهة التهديدات ازدقة بالتنوع البيولوجمل احلرجمل 
 ام لإلدارة املسممممتدامة للغابات من خالل تطوير املعارف واألدوات ونشممممرها، با ضممممافة إىل الدور ا

 مبا يشمل جمموعة أدوات ا دارة املستدامة للغابات؛
ومواصمملة تنسمميا ودعع تنفيذ خطة العمل العاملية بشممأن صممون املوارد الوراثية احلرجية واسممتخدامها  (2)

مية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية املستدام وتنميتها بالتعاون مع الشب ات ا قلي
واألجهزة والعمليممات ذات الامممممممممممممملممة ورفع تقممارير مرحليممة دوريممة إىل اللجنممة بشمممممممممممممممأن التقممدم ازرز 

 تنفيذها؛ يف
وإعطاء مزيد من ا يضاحات عن عمل هذه املناة، خاصة تداعياهتا املالية واملاسسية، با ضافة  (3)

زتملة مبا يف ذلك تشمممماطر أفضممممل املمارسممممات وإدارة املعرفة وبلورة مقاييس وإعداد إىل األنشممممطة ا
 دراسات فنية؛ 

للتنوع البيولوجمل تتضممممممممممممن خطة لتعميع التنوع البيولوجمل يف القطاع احلرجمل وإعداد اسمممممممممممرتاتيجية  (4)
 ولفت عناية جلنة الغابات إليها. 

 

 متابعة الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالميالغابات من أجل األمن الغذائي والتغذية:  5-4
 

نظر ا إىل أمهية احلراجة املسمممممممممممتدامة لتعقيا األمن الغذا مل والتغذية عل  لو ما أشمممممممممممارت إلين جلنة األمن الغذا مل  -15
 العاململ، فإّن اللجنة:

 
من أهداف التنمية املسمممممممممتدامة بشمممممممممأن  2بأّن ا دارة املسمممممممممتدامة للغابات ضمممممممممرورية لتعقيا ا دف  أقّرت )أ(

  القضاء عل  اجلوع، و قيا األمن الغذا مل و سا التغذية، وتعزيز الزراعة املستدامة ؛
بالتوصيات اخلاصة بالسياسات كما أقّرهتا جلنة األمن الغذا مل العاململ بشأن احلراجة املستدامة من  ورّحبت )ب(

 أجل األمن الغذا مل والتغذية؛

  كذلك عل  أمهية تطبيا  ارسات الزراعة املستدامة لدعع ا دارة املستدامة للغابات.وأثنت   )ج(
 
 اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلمل: ودعت -61

 
والتوافر  اممولالرتوي  لدور الغابات واألشممجار يف سممبيل  قيا األمن الغذا مل والتغذية بأبعاده األربعة )احل )أ(

خالل مراعاة التوصمممممميات ازددة الاممممممادرة عن جلنة األمن الغذا مل العاململ واالسممممممتخدام واالسممممممتقرار( من 
 الادد؛ هبذا
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و سمممممممممممممما مجع البيانات وتعزيز القدرة عل  توليد املعارف الالزمة لتعميع دور الغابات واألشممممممممممممممجار يف  )ب(
 سياسات األمن الغذا مل والتغذية؛

املسممتخدمة لاراضمممل يف سممبيل ا دارة املت املة وتشممجيع التقارب با السممياسممات با خمتلف القطاعات  )ج(
 لاراضمل اليت  قا املسامهة األمثل للغابات من أجل األمن الغذا مل والتغذية؛

اسمممتناد ا إىل سممم ان األصمممليا، حقوق حيازة الغابات للمجتمعات ازلية وال، حسمممئ املقتضممم ، وتشمممجيع )د(
د للعا يف الغذاء ال ايف، يف سممممممممممياق األمن الغذا مل كوسمممممممممميلة لإلعمال املطر   1اخلطوط التوجيهية الطوعية

 روعة؛حقوق احليازة املشالوطين ومع مراعاة القوانا الوطنية و 
والرتوي  لسممممممممممممالسممممممممممممل القيمة املسممممممممممممتدامة يف قطاعمل الزراعة واحلراجة للوقاية من إزالة الغابات وتدهورها،  )هم(

ذلك من خالل إعطاء حوافز إجيابية للشمممممممممممممركات وصمممممممممممممغار املنتجا ملعاجلة الشمممممممممممممواغل املتاممممممممممممملة  يف مبا
 الغذا مل. باألمن

 
 اللجنة من املنظمة القيام مبا يلمل: وطلبت -71

 
مواصمممممملة التشممممممجيع عل  اسممممممتخدام اخلطوط التوجيهية العملية القا مة حالي ا بالنسممممممبة إىل ا دارة املت املة  )أ(

 قا املسممممممممممممامهة األمثل للغابات والزراعة من أجل األمن الغذا مل والتغذية ولتعديثها إذا لاراضمممممممممممممل واليت 
 دعت احلاجة؛

وجتميع ونشمممممر أفضمممممل املمارسمممممات لتعقيا التقارب با السمممممياسمممممات من أجل تعميع مسمممممامهات الغابات  )ب(
 واألشجار يف األمن الغذا مل والتغذية؛

 ودعع البلدان من أجل: )ج(

 
ات مشممرتكة با القطاعات تتضممّمن أهداف ا خاصممة بالغابات والزراعة واألمن الغذا مل وضممع سممياسمم (1)

 والتغذية؛
وتعزيز قدرات املاسممممسممممات احل ومية واوتمعات ازلية عل  إدراج أهداف األمن الغذا مل والتغذية  (2)

 يف  ارسات ا دارة املستدامة للغابات اخلاصة هبا؛
 األمن الغذا مل والتغذية. مسامهة الغابات يف  ساانات واملعلومات عن والقيام برصد وجتميع البي (3)

  

                                                      
 .اضمل وماايد األ ا  والغابات يف سياق األمن الغذا مل الوطيناخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املساولة حليازة األر   1



COFO/2018/REP 8 

 

التقدم المحرز في تنفيذ توصــــيات الدورات الســــابقة للجنة واألجهزة الرئاســــية األخرى لمنظمة 
 من جدول األعمال( 6)البند  األغذية والزراعة

 
 التي تهّم اللجنة قرارات وتوصيات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة 6-1

 
 إّن اللجنة:  -18
 

بالقرارات والتوصمممميات الاممممادرة عن األجهزة الر اسممممية للمنظمة اليت  وأحاطت علم ابالعرض املقدم  رحبت )أ(
 هتع اللجنة، مبا يف ذلك عند تناول بنود جدول األعمال ذات الالة؛

الفنية عل  امتداد عملها، وكذلك يف سممياق املنظمة عل  إعطاء األولوية القاممو  خلربهتا العلمية و  وحثت )ب(
 ؛كّل من أجهزة املنظمة

باجلهود اليت بذلتها املنظمة يف جمال  وأشادتالتوصيات الداعية إىل الت امل يف ما با القطاعات  وأيّدت )ج(
 .تعزيز التنسيا داخل املنظمة وخارجها

 
 ات وعن تنفيذهتقرير عن التقدم المحرز في برنامج العمل المتعدد السنو  6-2

 
 إّن اللجنة:  -19
 

( ومن 2019-2016حىت اليوم من جناح يف تنفيذ برنام  العمل املتعدد السمممنوات )الفرتة  أ حرزمبا  رّحبت )أ(
األعضمممممممممممممماء عل  مواصمممممممممممممملة تعميع نتا    دولاملنظمة وال وشممممممممممممممّجعتتعاون با اللجان الفنية للمنظمة، 

 املامترات ا قليمية؛اجتماعات ا يقات ا قليمية للغابات يف 
للعمل الذق اضممممطلعت بن الشممممراكة التعاونية بشممممأن ا دارة املسممممتدامة للعياة الربية؛  وأعربت عن تقديرها )ب(

ومرفا الغابات واملزارع؛ وآلية اسمممتامممالح الغابات واملنابر الطبيعية؛ ومجاعة العمل الفنية احل ومية الدولية 
وشمممراكة اجلبال؛ واملبادرة املعززة خلفأ االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات  املعنية باملوارد الوراثية احلرجية؛

 وتدهورها؛

 الالة. ذات بالتقّدم ازرز يف إنفاذ قوانا الغابات واحلوكمة والتجارة وأخذت علما   )ج(
باحلاجة إىل مواصمممممملة م افعة القطع غم املشممممممروع لاخشمممممماب وتشممممممجيع اسممممممتهال  األخشمممممماب  وأقّرت )د(

 واملنتجات اخلشبية املنتجة بش ل قانوين؛
 .2023بإعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل الذق سيادر يف عام  ورّحبت )ه(
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 :اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلمل ودعت -02
 

لطة بالغابات واملراعمل يف األراضممممممممممممممل التذكم بأمهية جمموعة العمل املعنية بالغابات والنظع الزراعية املخت )أ(
اجلافة التابعة للجنة الغابات، وشممممممممممّجعت األعضمممممممممماء عل  املسممممممممممامهة فنيا  وماليا  يف تنظيع االجتماع األول 

 وموعة العمل وغمه من األنشطة؛
 ودعع املرحلة الثانية من مرفا الغابات واملزارع؛ )ب(

النهوض با دارة املسممممممتدامة للغابات باعتبارها عوامل مواتية وتعزيز االلتزامات بتعسمممممما حوكمة الغابات و  )ج(
للتادق ملسألة ا زالة غم املشروعة للغابات والنهوض بالتجارة يف األخشاب واملنتجات اخلشبية املنتجة 

 بش ل قانوين ودعع املبادرات املتعلقة بتغم املناخ؛
ح األراضمممممممممل املتدهورة عل  مسممممممممتو  املنابر والعمل بنشمممممممماط عل  اعتماد هن   أكثر ت امال السممممممممتاممممممممال )د(

اممة  عادة الغابات واملنابر الطبيعية إىل هيقتها األصمملية و سمما  الطبيعية، ودعع وضممع آليات متويل خماممّ
 مشاركة القطاع اخلاص يف املبادرات ا ادفة إىل إعادة الغابات واملنابر الطبيعية إىل هيقتها األصلية؛

راكة اجلبال، وتشممممجيع االسممممتثمارات والسممممياسممممات ازّددة لتعسمممما سممممبل عي  واملشمممماركة بنشمممماط يف شمممم )ه(
عل  الامممممممممممممود، واالسممممممممممممتثمار يف مجع البيانات والبعوث، وتعزيز  اشممممممممممممعوب املناطا اجلبلية وزيادة قدرهت

 القدرات الوطنية وازلية يف جمال التنمية املستدامة للجبال.
 
 .قاو  للخربة العلمية والفنية عل  امتداد عملها اللجنة املنظمة عل  إعطاء أولوية وحثت -12
 
 :اللجنة من املنظمة مواصلة القيام مبا يلمل وطلبت -22
 

 دعع عمل مرفا الغابات واملزارع؛ )أ(
ومسممماعدة البلدان عل  معاجلة مشممم لة القطع غم املشمممروع لاخشممماب والتجارة املرتبطة بذلك، و سممما  )ب(

خالل إنفماذ القوانا واحلوكممة والتجمارة يف قطماع الغمابمات بمالتعماون مع  حوكممة الغمابمات مبما يف ذلمك من
 املنظمة الدولية لاخشاب االستوا ية واألجهزة األخر  ذات الالة؛

ودعع اجلهود املبذولة بشمممممممأن إعادة الغابات واملنابر الطبيعية إىل هيقتها األصممممممملية، مبا يف ذلك من خالل  )ج(
 ود األخر ، مثل الشراكة العاملية  عادة الغابات إىل هيقتها األصلية؛العمل جنبا إىل جنئ مع اجله

ورفع تقممارير عن أنشممممممممممممممطممة مجمماعممة العمممل الفنيممة احل وميممة الممدوليممة املعنيممة بمماملوارد الوراثيممة احلرجيممة خالل  )د(
 املقبلة؛ الدورات

 ادفة إىل إعداد االسمممممممممممممرتاتيجيمات ودعع البلدان، بناء  عل  طلبها ويف حدود املوارد املتاحة، يف عمليتها ا )ه(
الوطنية والوثا ا اخلاصة بالتخطي ، مبا يف ذلك املسامهات ازددة وطنيا ، والبالغات بشأن الت يف وخط  
 الت يف الوطنية من أجل معاجلة ا جراءات املتعلقة بالت يف واحلد من االنبعاثات ذات الالة بالغابات؛

 .د تدهور الغاباتودعع البلدان يف وضع نظع لرص )و(
 



COFO/2018/REP 10 

 

النظر يف أن تشمممممممممممممممل برام  العمل املتعددة السممممممممممممممنوات املقبلة فرتة ال تقل عن ثالث اللجنة املنظمة إىل  ودعت -32
 ، واألخذ بعا االعتبار أيضا خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات.فرتات سنتا

 
لة عن نتا   أنشممطة املشمماريع اللجنة املنظمة إىل أن تزّودها، يف دورهتا القادم ودعت -42 ة، مبزيد من املعلومات املفاممّ

املتعلقة بإنفاذ القوانا واحلوكمة والتجارة يف قطاع الغابات، وعن الطريقة اليت يتع هبا تعميع اخلربات وأفضمممممممل املمارسمممممممات 
 .األنشطة األخر  ذات الالة يف
 
تفعيل جمموعة العمل املعنية بالغابات والنظع الزراعية اللجنة املنظمة عل  است شاف اخليارات املتاحة ل وشّجعت -52

 .اجتماعات إل رتونية وإشرا  امل اتئ امليدانيةعقد املختلطة بالغابات واملراعمل يف األراضمل اجلافة، مبا يف ذلك 
 

 الحوار مع األجهزة الدستورية 6-3
 

 إّن اللجنة:  -26
 

رؤسممممممماء ا يقات ا قليمية للغابات واقرتحت توسممممممميع نطاق للعوار با جلنة الغابات و  أعربت عن تقديرها )أ(
 ؛آلية احلوار لتشمل النساء والشباب وجمتمعات الس ان األصليا والقطاع اخلاص

املنظمة عل  اسممممممممممت شمممممممممماف اخليارات املتاحة لرب  عمل ا يقات ا قليمية للغابات باواالت  وشممممممممممّجعت )ب(
من أجل زيادة األمهية والفعالية، وخلا أوجن تآزر، وإيالء السممممياسمممماتية وجمموعات العمل األخر ، وذلك 

 ؛مزيد من االهتمام لقضايا الغابات يف املامترات ا قليمية للمنظمة
إىل منافع التعاون با األقاليع وشممممممّجعت عل  اختاذ مزيد من اخلطوات يف هذا الاممممممدد، مبا يف  وأشممممممارت )ج(

 ؛ذلك يف سياق سيلفا مديرتانيا
 

 لجنة:وإّن ال -27
 

التوصممممميات الامممممادرة عن اللجنة االسمممممتشمممممارية املعنية بالامممممناعات املسمممممتدامة القا مة عل  الغابات  أيّدت )أ(
 )اللجنة االستشارية( يف دورتيها الثامنة واخلمسا والتاسعة واخلمسا؛

رة  خشمممممممممممئ بالدور ا ام الذق تادين هذه اللجنة االسممممممممممممتشممممممممممممارية يف متثيل القطاع اخلاص يف مبادوأقّرت  (ب)
البلدان إىل املسممممامهة يف األنشممممطة املنفذة يف إطار هذه  ودعتمسممممتدام من أجل عامل مسممممتدام  )املبادرة( 

 املبادرة بناء عل  توصيات اللجنة االستشارية؛
إىل املنظمة إيالء اهتمام كاٍف ملسمممألة الغابات يف عملها بشمممأن الت نولوجيا البيولوجية واالقتاممماد  وطلبت (ج)

 اللجنة االستشارية إىل مواصلة إسداء املشورة يف هذا الادد إىل املنظمة؛ ودعتجمل البيولو 
اللجنة االسممممممتشممممممارية إىل تقدم معلومات عن عملها إىل الدول األعضمممممماء واالسممممممتمرار يف إسممممممداء  ودعت (د)

 .لغاباتاملشورة إىل املنظمة وكذلك املنتديات األخر  ذات الالة، مثل منتد  األمع املتعدة املعىن با
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 وإّن اللجنة:  -28
 

 العملية اخلاصة بإصالح هيقة احلور الدولية )ا يقة(، مبا يف ذلك إعادة تنظيع جمموعات عملها؛أيّدت  (أ)
أن ذلك لن ينطوق عل  أق التزامات جديدة بالنسممممممممممممممبة إىل األطراف املتعاقدة وال عل   وأكدت جمدد ا (ب)

 نظمة؛ت اليف إضافية يف الربنام  العادق للم
 أعضاء ا يقة عل  املسامهة بفعالية يف عملية إصالحها؛ وشّجعت (ج)
ا يقة عل  النظر يف أنواع جديدة دتملة، خاصمممممممممة تلك ا امة لدعع البلدان االسمممممممممتوا ية، مع  وشمممممممممّجعت (د)

 جتنئ ت رار العمل مع املنظمات األخر  مثل املنظمة الدولية لاخشاب االستوا ية؛
ومبا يبقمل  توزيع الوثا ا ذات الامممملة يف موعدهاظمة عل  توطيد التعاون مع ا يقة مبا ي فل املن وشممممّجعت (هم)

 .البلدان األعضاء عل  اطالع عل  لو أكرب عل  التقدم الذق  رزه ا يقة
 
 تعزيز العمل الخاص بالغابات الشمالية والمعتدلة 6-4

 
 إّن اللجنة:  -29
 

ة الوزارية للمناطا الشممالية بشمأن التعاون يف جمال الغابات الشممالية الذق بنتا   مامتر القم أخذت علم ا )أ(
، وأوضممممعت كذلك أن إنشمممماء فريا من األخامممما يا 2018انعقد يف هاباراندا، السممممويد يف يونيو/حزيران 

معين بالغابات الشممممممالية ومشمممممرت  با اللجنة االقتامممممادية ألوروبا ومنظمة األغذية والزراعة مسمممممألة ينبغمل 
 مناقشتها من ِقبل األجهزة الر اسية املختاة؛

بالتوصيات الاادرة عن هيقة الغابات األوروبية وهيقة غابات أمري ا الشمالية للرتكيز عل   وأحاطت علما   )ب(
 الغابات الشمالية؛

املدارية  إىل أن تزايد االهتمام بالغابات الشممممممممالية ينبغمل أالّ يادق إىل تراجع االهتمام بالغابات وأشمممممممارت )ج(
 وأنواع الغابات األخر ؛

البلدان األعضمممماء إىل ا قرار بأمهية الغابات الشمممممالية يف منتديات السممممياسممممات الدولية املعنية وإىل  ودعت )د(
  فيز التعاون العلممل والفين ذق الالة.

 املنظمة بالقيام مبا يلمل: وأوصت )ه(
 

ها القا مة واملوارد املتاحة ومن خالل عملها بشممممممممممممأن الغابات الشمممممممممممممالية ضمممممممممممممن براجممواصمممممممممممملة  (1)
 ؛املوجودة اآلليات

واحلفا  عل  التعاون مع اللجنة االقتاممممممممممممادية ألوروبا والعمليات األخر  ذات الامممممممممممملة من أجل  (2)
 است شاف الفرص املتاحة يف ما يتعلا بإجراء عمل مشرت  حول الغابات الشمالية؛ 

الشمالية يف برنام  العمل وامليزانية واخلطة املتوسطة األجل  وإدراج املزيد من العمل بشأن الغابات (3)
 القادما.
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 الموضوع الرئيسي لفترة السنتين: تغير المناخ وتأثيره في عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها 6-5

 
 اللجنة باسرتاتيجية املنظمة يف جمال تغم املناخ واألولوية املسندة لتنفيذها. رحبت -03
 
 اللجنة األعضاء عل  القيام مبا يلمل: ّجعتوش -13
 

بذل اجلهود عل  املسممتو  ازلمل ورصممدها يف جمال التخفيف من آثار تغم املناخ يف قطاع الغابات، مبا يف  )أ(
 ذلك، حسئ االقتضاء، يف تنفيذ مسامهات كل منهع ازددة وطنيا؛

ضممممع سممممياسممممات للت يف من خالل الغابات، وإدراج الغابات يف خط  الت يف الوطنية اخلاصممممة هبع، وو  )ب(
 واختاذ إجراءات لتعسا صعة الغابات وإعادة الغابات واملنابر الطبيعية املتدهورة إىل هيقتها األصلية.

 
 اللجنة من املنظمة القيام مبا يلمل:وطلبت  -23
 

عات يف ما با الوزارات مواصملة العمل بالتعاون الوثيا مع احل ومات لتيسمم احلوارات املشمرتكة با القطا )أ(
املعنية بالقطاع الزراعمل والوزارات األخر  وأصممممممعاب املامممممملعة املعنيا من أجل معاجلة مواطن الضممممممعف 
وإم انات التخفيف اليت تنطوق عليها الغابات والرتوي  العتماد هن    شمممممممماملة قا مة عل  املنابر الطبيعية 

 للعد من خماطر ال وارث الطبيعية؛ ملواجهة تغم املناخ، مبا يف ذلك اختاذ تدابم
من خالل التعاون با بلدان  يف ذلك، مبا للبلدان ويف جمال بناء القدراتقدم مزيد من الدعع الفين وت )ب(

اجلنوب، من أجل إنشمممماء نظع للرصممممد وا بالغ والتعقا يف جمال الغابات، ومعاجلة مسممممألة إزالة الغابات 
 خمماصمممممممممممممممة افأ االنبعمماثممات النممامجممة عن إزالممة الغممابممات وتممدهورهمما وتنفيممذ اسممممممممممممممرتاتيجيمماتوتغم املنمماخ 

 ، واسرتاتيجيات تتعلا بالتمويل احلرجمل وخط  لالستثمار؛واسرتاتيجيات بديلة
ومواصمممممملة مسمممممماعدة البلدان عل  إدراج الغابات يف خط  العمل وا جراءات الوطنية ملواجهة تغم املناخ،  )ج(

لت يف الوطنية، والبالغات املتعلقة بالت يف، وإجراءات التخفيف مبا يف ذلك، عند االقتضممممممممممماء، خط  ا
املال مة وطنيا ، واملسمممامهات ازددة وطنيا، ووضمممع وتنفيذ هن  مت املة ومشمممرتكة با القطاعات يف العمل 

إطار الاندوق األخضر للمناخ والتجديد السابع  ضمناملتال باملناخ، واالستعانة بفرص التمويل املتاحة 
 رد مرفا البيقة العاملية؛ملوا

ومسممممممممممممماعدة البلدان للتشمممممممممممممجيع عل  اختاذ إجراءات للوقاية من إزالة الغابات وتدهورها، با ضمممممممممممممافة إىل  )د(
إجراءات تشمممجيع  سممما البالوعات احلرجية خاصمممة من خالل إعادة التشمممجم واملنتجات احلرجية املعّمرة 

 ة؛اليت مت احلاول عليها، طبق ا ألولوياهتا الوطني
ومواصمملة اسممت شمماف أوجن التآزر مع املنظمات األخر  والعمليات ذات الامملة وعرب الربام  اليت تسمماند  )هم(

إجراءات التخفيف من التأثمات والت يف معها، مبا يف ذلك توطيد التنسمممميا با خمتلف املبادرات اجلارية 
 ة احلرجية ؛عل  املستو  القطرق، عل  غرار  إنفاذ القوانا واحلوكمة والتجار 
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وتعزيز تنفيذ ورصمد اسمرتاتيجية املنظمة اخلاصمة بتغم املناخ من خالل احلرص عل  النظر يف مسما ل األمن  (و)
 الغذا مل والزراعة واحلراجة وماايد األ ا  باورة مت املة وشاملة؛

لغابات والتخفيف من واملسامهة يف إطالق حوار دويل مستنم ويف اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة بشأن ا (ز)
آثار تغم املناخ والت يف معها، من خالل عملها يف جمال بناء القدرات ورصمممد صمممعة الغابات ومبادرات 

 تبادل املعارف؛
مشممممماركة أصمممممعاب املاممممملعة، مبا يف ذلك اوتمعات ازلية الريفية والسممممم ان األصمممممليا الذين  وتشمممممجيع (ح)

 بقاء عل  قيد احلياة يف ا جراءات املتالة باملناخ؛يعتمدون عل  الغابات لتأما غذا هع ولل
ومواصممممممملة تعزيز جهود التنسممممممميا عل  املسمممممممتو  الداخلمل من أجل إدراج العمل املضمممممممطلع بن عرب خمتلف  (ط)

إدارات املنظمة وعل  املسممممممتو  اخلارجمل مع املبادرات واملنظمات األخر ، مبا يف ذلك أعضمممممماء الشممممممراكة 
 ات، والاندوق األخضر للمناخ والربام  الثنا ية واملتعددة اجلهات ذات الالة؛التعاونية يف جمال الغاب

واملسامهة يف تعزيز دور القطاع اخلاص يف ا جراءات ذات الالة بالغابات، مبا يشمل الرتوي  لالستثمارات  (ق)
 اعة؛الرشيدة اليت تتماش  مع صون الغابات واستخدامها املستدام، مبا فيها تلك يف قطاع الزر 

وتوفم املزيد من الدعع لعمليات التبادل الفنية والسياساتية املتعددة البلدان ملعاجلة القضايا الناشقة املتالة  ( )
بتغم املنمماخ والنهوض بفهع واعتممماد أفضمممممممممممممممل املمممارسمممممممممممممممات لتممدابم الت يف مع تغم املنمماخ يف ممما با 

 األعضاء؛ الدول
 مبا يف ذلك زيادة قاعدة التمويل لعملياهتا، قية الدولية لوقاية النباتاتالتفااملسممممممممممامهة يف تنفيذ ا ومواصمممممممممملة (ل)

ملعاجلة  2030واتفاق باريس وخطة التنمية املستدامة لعام  واتفاقية األمع املتعدة ا طارية بشأن تغم املناخ
 .مسألة الغابات يف بّل تغم املناخ

 
 من جدول األعمال( 7)البند التوجهات االستراتيجية 

 
 عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال الحراجة في سياق اإلطار االستراتيجي المراجع 7-1

 
 إّن اللجنة:  -33
 

، مبا يف 2017-2016مبا  قا من إجنازات يف عمل املنظمة يف جمال احلراجة خالل فرتة السمممممنتا  رّحبت )أ(
 مع أهداف التنمية املستدامة؛ تنذلك مواءم

ت املواضممممممممممممميعية الثمانية ذات األولوية بالنسمممممممممممممبة إىل عمل املنظمة يف جمال احلراجة يف الفرتة اواال وأيّدت )ب(
 مع التشديد عل  احلاجة إىل اتباع هن  ت ميلمل ومت امل للزراعة والغابات؛ 2018-2021

ت، وعل  املنظمة عل  مواصممممملة تعزيز مسمممممامهاهتا يف األهداف واملقاصمممممد العاملية املتعلقة بالغابا وشمممممّجعت )ج(
 إدراجها بش ل صريح يف خططها وبراجمها املتالة بالغابات؛

 املنظمة عل  إسناد األولوية القاو  ألنشطة وضع املعايم مبا يف ذلك يف ميزانية املنظمة؛ وحّثت )د(
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 من املنظمة القيام مبا يلمل: وطلبت )ه(
 

أيضممما ضممممن اواالت املواضممميعية  إدراج االسمممتخدام املت امل واملسمممتدام لاراضممممل وتدهور الغابات (1)
 ذات األولوية يف ا طار االسرتاتيجمل ومعاجلتها يف االجتماع املقبل؛

ومواصمممممممممملة إسممممممممممناد أولوية عالية يف عملها للبيانات احلرجية العاملية وبناء قدرات البلدان عل  مجع  (2)
 وإدارة املعلومات املتعلقة بالغابات؛

 حرا ا الغابات عل  لو أفضل؛ وبلورة عملها املتعلا بإدارة (3)
واملضممممل قدما  يف وضمممع سممميناريوهات وحلول طويلة األجل خاصمممة باسمممتدامة العرض والطلئ عل   (4)

 املنتجات احلرجية، خاوصا  اخلشئ، بالتعاون مع شركاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات.
 
 دعم تنفيذ خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات 7-2
 
مواصممممملة  واقرتحتاللجنة بوثيقة السمممممياسمممممات اجلديدة للشمممممراكة التعاونية يف جمال الغابات وخطة عملها،  رّحبت -43

 تعزيز الت امل مع خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات )اخلطة االسرتاتيجية( وبرنام  عملها الرباعمل السنوات.
 

 وإّن اللجنة:  -35
 

عل  أمهية العمل  شممّددتملنظمة يف الشممراكة التعاونية كعضممو فيها ور يس  ا، و بالدور الذق تادين ا أقّرت )أ(
الذق تقوم بن الشممراكة التعاونية دعما  لتنفيذ اخلطة االسممرتاتيجية وغمها من الامم و  العاملية ذات الامملة 

 ؛بالغابات
ت هذا األخم إىل مواصممملة مبسمممامهات املنظمة يف عمل منتد  األمع املتعدة املعين بالغابات، ودع وأقّرت )ب(

 إشرا  املنظمة بش ل وثيا يف ما يضطلع بن من عمل يف جماالت خربة املنظمة؛
 ؛املنتد  إىل االستمرار يف استخدام املنتجات التعليلية الر يسية الاادرة عن املنظمة ودعت )ج(
بعده ا قليممل، واقرتحت أن بتعميا التعاون با ا يقات ا قليمية للغابات واملنتد  من خالل  وأوصممممممممت )د(

 خمتلف الظروف ا قليمية.مع ي ون هذا التعاون مرنا  ومناسبا  
 
 اللجنة من املنظمة القيام مبا يلمل:  وطلبت -63
 

مواصلة دعع تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وبرنام  العمل الرباعمل السنوات ومواءمة أنشطتها يف جمال احلراجة  )أ(
 ؛تيجمل معهمايف سياق ا طار االسرتا

ومواصممممممملة االضمممممممطالع بدورها القيادق يف الشمممممممراكة التعاونية وتعزيزه وبدء أنشمممممممطة جديدة، مبا يف ذلك،  )ب(
 احلرجمل ودعع أصعاب احليازات الاغمة؛ التثقيفضمن مجلة أمور أخر ، بشأن 
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يف اخلطة املتوسممطة األجل وا قرار مبسممامهة اخلطة االسممرتاتيجية باعتبارها وبيفة ر يسممية للمنظمة وإدراجها  )ج(
 .وبرنام  العمل وامليزانية

 

 من جدول األعمال( 8)البند انتخاب أعضاء المكتب 
 
 من مجهورية كوريا ر يس ا للدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغابات.  Shin Won Sopانتخبت اللجنة الدكتور  -37
 

 (مالمن جدول األع 9)البند  القادمةموعد ومكان انعقاد الدورة 
 

ا عل  مت ا جلنيت الربنام  واملالية من أخذ تقرير اللجنة بعا االعتبار ورفع التوصممممممممميات املنبثقة عنن إىل   -38 حرصممممممممم 
واقرتحت أن تقرر أمانة منظمة األغذية والزراعة املوعد  2020اولس، أوصممممممممممممممت اللجنة بأن تعقد دورهتا املقبلة يف عام 

ة التوجيهية للجنة الغابات يف ضممممموء االسمممممتعراض الذق سممممميجرين اولس للجدول الزمين النها مل للدورة بالتشممممماور مع اللجن
 الجتماعات األجهزة الر اسية للمنظمة خالل فرتة السنتا املقبلة.

 
 (من جدول األعمال 10)البند  اعتماد التقرير

 
 اعتمدت اللجنة التقرير بايغتن املعّدلة با مجاع. -39
 

 (من جدول األعمال 11)البند  اختتام الدورة
 

 . 2018يوليو/متوز  20من يوم  17:43أعلن الر يس اختتام الدورة يف متام الساعة  -40
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COFO/2018/4  النتا   الر يسية2018حالة الغابات يف العامل يف : 
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COFO/2018/6.4 تعزيز العمل اخلاص بالغابات الشمالية واملعتدلة 
COFO/2018/6.5  ه يف عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها يف جمال الغابات تغم املناخ وتأثم 
COFO/2018/7.1 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق ا طار االسرتاتيجمل 

 ملنظمة األغذية والزراعة
COFO/2018/7.2 دعع تنفيذ خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات 

  

  وثائق المعلومات

COFI/2018/Inf.1 اجلدول الزمين املاقت 
COFO/2018/Inf.2  النهوض بالزراعة ا ي ولوجية لتعقيا أهداف التنمية املستدامة: نتا   الندوة الدولية

 الثانية وآفاق املستقبل
COFO/2018/Inf.3 القا مة بالوثا ا 
COFO/2018/Inf.4 القا مة باملشاركا 
COFO/2018/Inf.5 ت وحقوق التاويت املقدم من اال اد األورويب ودولن األعضاء بيان االختااصا 
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 المرفق جيم
 

 أعضاء اللجنة
  اال اد األورويب )منظمة

 عضو(
 اال اد الروسمل 
 إثيوبيا 
 أذربيجان 
 األرجنتا 
 األردن 
 إسرا يل 
 إريرتيا 
 إسبانيا 
 أسرتاليا 
 استونيا 
 إسواتيين 
 أفغانستان 
 إكوادور 
 ألبانيا 
 أملانيا 
 املتعدة ا مارات العربية 
 إندونيسيا 
 أنغوال 
 أوروغواق 
 أوزب ستان 
 أوغندا 
 أوكرانيا 
 آيرلندا 
 آيسلندا 
 إيطاليا 
 باراغواق 
 باكستان 
 الربازيل 

 الربتغال 
 بلجي ا 
 بلغاريا 
  بنغالدي 
 بنما 
 بوتان 
 بوتسوانا 
 بوركينا فاسو 
 بوروندق 
 بولندا 
  دولة متعددة بوليفيا

 القوميات
 بمو 
 بيالروس 
 تايلند 
 تركيا 
 تشاد 
 توغو 
 تونس 
 جاماي ا 
 اجلزا ر 
 اجلمهورية التشي ية 
 اجلمهورية الدوميني ية 
  مجهورية ال ونغو

 الدميقراطية
 مجهورية إيران ا سالمية 
 مجهورية تنزانيا املتعدة 
  مجهورية فنزويال

 البوليفارية
 مجهورية كوريا 

  مجهورية كوريا
 الدميقراطية الشعبية

 هورية مولدوفامج 
 جنوب أفريقيا 
  السودانجنوب 
 جورجيا 
 دوميني ا 
 فمدقابو ك 
 رومانيا 
 زامبيا 
 زمبابوق 
 سان توممل وبرنسييب 
 سرق الن ا 
 السلفادور 
 سلوفاكيا 
 سلوفينيا 
 السنغال 
 سوازيلند 
 السودان 
 سورينام 
 السويد 
 سويسرا 
 شيلمل 
 الاا 
 العراق 
 غابون 
 غامبيا 
 غانا 
 غواتيماال 
 غيانا 



19 COFO/2018/REP 

 

 غينيا 
 غينيا االستوا ية 
 فرنسا 
 الفلبا 
 فنلندا 
 فييت نام 
 قربص 
 ال اممون 
 كرواتيا 
 كندا 
 كوبا 
 كوت ديفوار 
 كوستاري ا 
 كولومبيا 
 ال ونغو 
 ال ويت 
 كينيا 

 التفيا 
 لبنان 
 ليبيا 
 ليبميا 
 ليتوانيا 
 ليسوتو 
 مايل 
 ماليزيا 
 مدغشقر 
 مار 
 املغرب 
 امل سيك 
  السعوديةاململ ة العربية 
 اململ ة املتعدة 
 منغوليا 
 موريتانيا 
 موزامبيا 

 ناميبيا 
  النروي 
 النمسا 
 النيجر 
 نيجميا 
 ني اراغوا 
 نيوزيلندا 
 هاييت 
 ا ند 
 هندوراس 
 هنغاريا 
 هولندا 
  الواليات املتعدة

 األمري ية
 اليابان 
 اليمن 
 اليونان

 


