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 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
 

  طساعدن البلدان يف  للان اة اختاذها إّن اللًنة  دعون إىل اقدمي اوجيهات بتأن اإلجىاءات اإلضافية اليت ميكن
 إزالة الغاابت زحتقيق عهداف النناية اطسندا ة اطن لة ابلغاابت زايهداف العاطية للغاابت.  خفض  عّدات

 مسودة املشورة
 

 إّن اللجنة: 
   وتقرير حالة    2020أخذت علًما ابلنتائج الرئيسية الواردة يف كل من التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام

 ؛  2020الغاابت ىف العامل لعام 
  ملنع إزالة الغاابت وتدهورها ووقفهما وعكس مسارمها؛   شّجعت املنظمة على مواصلة توفري دعمها للبلدان و 
 السرتاتيجي اجلديد للمنظمة على النحو الكايف اإلجراءات ذات األولوية الالزمة  وأوصت أبن يبّّي اإلطار ا

 . ستخدامها على حنو مستدامحلفظ موارد الغاابت وحتسينها وا
 

  

 موجز
  236 ن اطنغريات اطن لة ابلغاابت يف  60حالة عكثى  ن  2020النقييم العاطي حلالة اطوام  احلىجية لعام وننازل  

،  2020زاتري الننائج الىئيسية اليت صدمت يف عزائل شهى  اوو/ عايم  .  2020-1990للفرتن    ا زاجتاهاهت  ا زإ ليامابلدم 
خالل السنوات الثالثني اطاضية، إىل عنّه مةم اخنفاض اطعدل السنوي ل ايف اخلسائى يف الغاابت علئ حنو كبري 

وائية. زوسهم  زالت  عدات إزالة الغاابت زادهومها ادعو للقلق، ا سياا يف اطناطق ااسنوائية زشبه ااسن  ا
، زوؤثى علئ سبل العيش، زوؤ ي إىل افا م  الذي نتهده حاليما ذلك إىل حد كبري يف فقدان الننوث البيولوجي

 اطناخ. اغري
  الغاابت زالننوث البيولوجي زالسكان"، اطنو ب صدزمه يف 2020زوسنند اقىوى "حالة الغاابت ىف العامل لعام ،

النقدم  للن ى يفقييم إىل جانب اسنعىاض للانتومات ز ماسات طُلب إجنازها ، إىل هذا الن2020 اوو/ عايم  22
 احملىز يف حتقيق ايهداف زاطقاصد العاطية اطن لة ابلننوث البيولوجي للغاابت. 

  آخى النطومات ااثنني اطذكومون ععاله، زابنّي  اططبوعنياعىض هذه الوثيقة ااسننناجات الىئيسية الوام ن يف ز 
 يف جمال الغاابت زايشًام.  )اطن اة( علئ عال  ن اة ايةذوة زالعماعة  زأتثريهاالعاطية 
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 بيان احملتوايت 
 الفقىات

 3-1 اطقد ة -عّزام 
 14-4 حالة الغاابت يف العامل  - اثنيما
 26-15 زأتثرياهتا اطرتابة علئ عال  ن اة ايةذوة زالعماعة يف جمال الغاابت النطومات العاطية ايخرين  - اثلثما
 28-27 لغاابت اب  ج  ن اة ايةذوة زالعمعة اخلاص بىان - مابعما

 33-29 اجلنها اطسائل اليت ونبغي  ع -   خا سما
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 املقّدمة -أّواًل 
 
زايهداف  2030يف جمال الغاابت خبطة النناية اطسججندا ة لعام   )اطن اة(  وسججرتشججد عال  ن اة ايةذوة زالعماعة -1

 للفرتن زخطة اي م اطنقدن ااسججرتاايًية للغاابتعهداف آونتججي للننوث البيولوجيو ز زاطقاصججد اطىابطة ؛او زاافااب ابمو و  
زايهداف العاطية السججنة اطنعلقة ابلغاابتو زاإلطام ااسججرتاايًي طن اة ايةذوة زالعماعة زايزلوايت اليت  1 2017-2030

 حد هتا جلنة الغاابت.
 
زحمازمه حول  فهوم اإل امن  2زونااشججججججججججئ عال اطن اة علئ حنو زثيق  ب صججججججججججك اي م اطنقدن بتججججججججججأن الغاابت -2

 .3ية السبعةاطسندا ة للغاابت زعناصىه اطواضيع
 
 د عوّدت اجملاات اطواضجججججججيعية الثاانية ذات  4 2018  إّن جلنة الغاابت يف  زمهتا الىابعة زالعتجججججججىون يف ووليو/  وز -3

 ب النتجججججججججججججججدوجد علئ احلجاججة إىل اابجاث  ج  2021-2018ايزلووجة ابلنسججججججججججججججبجة إىل عاجل اطن اجة يف جمجال الغجاابت يف الفرتن 
 اكايلي ز نكا ل للعماعة زالغاابت:

 
  ن العماعةو ز ف إزالة الغاابت علئ ال عيد العاطي، خاصةم  )ع(

  عاجلة ادهوم الغاابت زاععوع اإل امن اطسندا ة للغاابتوز  )ب(
 زإعا ن النتًري زالنقىوجو إصالح الغاابتزاي ن الغطاء احلىجي عن طىوق ز  )ج(
 حتسني سبل العيش القائاة علئ الغاابت ز عها ااز هام زمفاه اإلنسانوز  ) (
الن م اإلوكولوجيججججة زاجملناعججججات احملليججججة علئ النخفيف  ن آاثم اغري اطنججججاخ زالنكّيف  عججججه زاععوع  ججججدمن ز  )ه(

 النكّيف  ب اغري اطناخ  ن خالل الغاابتو
ااسااب السياسات، عي اعايم الغاابت  ن خالل ُ ج شا لة لعدن  طاعات ز ترتكة بني الوكاات علئ ز  )ز(

 مجيب اطسنوايتو
 زاي ن زسائل الننفيذ  ن كافة اط ا موز  )ز(
 مجيب اطسنوايت. عطى حوكاة جيدن علئز  )ح(

  

 
1  https://undocs.org/ar/A/RES/71/285  
2  https://undocs.org/ar/A/RES/62/98 زhttps://undocs.org/ar/A/RES/70/199 
اإلنناجية للاوام  احلىجيةو  ( زالوظائف  4)  ( زصقة الغاابت زحيوونهاو3( زالننوث البيولوجي للغاابتو )2( نطااب اطوام  احلىجيةو )1العناصى هي )  3
 زاإلطام القانوين زاطؤسسي زاطنعلق ابلسياسات.  (7( زالوظائف ااجنااعية زاا ن ا وة للغاابتو )6زالوظائف الو ائية للاوام  احلىجيةو )  (5)
4  COFO/2018/REP 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/285
https://undocs.org/ar/A/RES/71/285
https://undocs.org/ar/A/RES/62/98
https://undocs.org/ar/A/RES/62/98
https://undocs.org/ar/A/RES/70/199
http://www.fao.org/3/MX698AR/mx698ar.pdf
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 حالة الغاابت يف العامل - اثنًيا

 2020التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام  -ألف
 
بىصد اطوام  احلىجية يف العامل  ن خالل إجىاء اقيياات   1946اقوم  ن اة ايةذوة زالعماعة  نذ إنتائها يف عام   -4

، زهو ميثججل عحججده هججذه 2020النقييم العججاطي حلججالججة اطوام  احلىجيججة لعججام زوننججازل   زموججة ابلنعججازن  ب البلججدان ايعضجججججججججججججججاء.
ا زإ لياما  236 ن اطنغريات اطن لة ابلغاابت يف  60النقيياات، حالة عكثى  ن   .2020-1990فرتن للزاجتاهاهتا بلدم

 
، زهي العاو  الفقىي للنقييم، عن 2020زمت احل ججججججججججججججول علئ البيجاانت الوام ن يف اقييم حجالجة اطوام  احلىجيجة لعجام  -5

ونيح اطبيق  نهًية ز طىوق عالية إبالغ شجججفافة زميكن اعّقبها اتجججال شجججبكة ماسجججخة  ن اطىاسجججلني الوطنيني اطعينني م يما. 
 وحدن لإلبالغ مصججججججججججد النغيري علئ  دى فرتن  ن الع ن يف عد   ن اطعاوري  ثل  سججججججججججاحات الغاابت، زإ امهتا، ز لكينها 

  ها، زجتايب البياانت علئ ال عيدون اإل لياي زالعاطي.زاسنخدا
 
م ، ازاوفّى اطعلو جات اليت وقجّد هجا اقييم حجالجة اطوام  احلىجيجة، ن ىن شججججججججججججججا لجة عن الغجاابت يف العجامل زكيفيجة اغرّي اطو  -6

 زادعم بذلك زضب السياسات زاطاامسات زااسنثاامات السلياة اليت اؤثى يف الغاابت زاحلىاجة.
 
عوضما  سقما عاطيما بواسطة ااسنتعام عن بعد  ب البلدان للق ول اطن اة ابإلضافة إىل النقاموى القطىوة، جتىي  -7

زطىوقة النقييم( علئ اطسججججججججنووني اإل لياي زالعاطي زعلئ  سججججججججنوى اطناطق   تعلئ  علو ات  ابلة للاقامنة ) ن حيث الو 
 .2021 عام اإلوكولوجية. زسن دم ننائج هذ النقييم يف

 
  ا ولي: 2020اقييم حالة اطوام  احلىجية لعام اليت اوّصل إليها  زاتال الننائج الىئيسية -8
 

    يف اطائة  ن  سججججججججاحة   30.8 ليام هكنام، عي ع ا اتججججججججكل نسججججججججبة    4.06اغطي الغاابت  سججججججججاحة اقّدم  وا
ًّلة يف عام  32.5اليابسة، زهي نسبة ع ّل  ن نسبة   .1990اطس

   ليون هكنام  ن الغاابت بسجججججبب حتّول اسجججججنخدام ايماضجججججي يةىاض   420،  ت خسجججججامن حنو  1990ز نذ عام 
عخىى، زلكّن  عدل إزالة الغاابت  د اخنفض علئ حنو كبري يف السججججججججنوات الثالثني اطاضججججججججية. زيف فرتن السججججججججنوات 

 الوني هكنججام، عي ابخنفججاض عن  10(، بلغ اطعججدل السججججججججججججججنوي إلزالججة الغججاابت 2015-2020اخلا  ايخرين )
لجججة تاطعجججدا ًّ  عي  2010-2000زيف الفرتن  ، ليون هكنجججام سججججججججججججججنوايم  12عي  2015-2010 يف الفرتن اطسجججججججججججججج

. 16عي  2000-1990زيف الفرتن ،  ليون هكنام سنوايم  15   ليون هكنام سنوايم
   الغاابت، انواصججججججججججل عالية زمث الغاابت زالنوسججججججججججب الطبيعي للغاابت يف بعض اطناطق، زلكن بوارين عبطأ  ن إزالة

وؤ ي إىل خسجججججامن صجججججافية يف  ناطق الغاابت علئ ال جججججعيد العاطي. زبلغ صجججججايف خسجججججائى الغاابت بني عا ي   ا
 ليون هكنام، زهي  سججاحة اسججازي  سججاحة ليبيا. زاخنفض  عدل صججايف  178 دمها    ،  سججاحةم 2020ز 1990

 ليون هكنام سججججججنوايم يف الفرتن   5.2إىل   2000-1990 ليون هكنام سججججججنوايم يف الفرتن   7.8خسججججججائى الغاابت  ن 
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بسججججججججججبب اقّلغ إزالة الغاابت يف بعض   2020-2010 ليون هكنام سججججججججججنوايم يف الفرتن  4.7زإىل    2000-2010
 يف بلدان عخىى. نهاعاي ن يف  ساحالالبلدان ز 

  خطة اي م اطنقدنةم اخنفاض  عّدل صجججججايف اخلسجججججائى، فين العامل لي  علئ اطسجججججام ال جججججقيح لنققيق هدف زم 
يف اطائة يف مجيب عحناء العامل   3 ن عجل زاي ن  ساحة الغاابت بنسبة    2030-2017ااسرتاايًية للغاابت للفرتن  

 (.2015بعام  ) قامنةم  2030 لول عام 
  ليون هكنجام اقىوبجما  ن الغجاابت  98، )آخى اتموخ للبيجاانت اليت عبلغجت عنهجا البلجدان(، اضججججججججججججججّىم  2015يف عجام 

يف اطائة   4احلىائق. ز د حدثت هذه احلىائق بتججكل مئيسججي يف اطناطق اإلسججنوائية، حيث عثىىت علئ حنو سججبب  ب
  ن  ساحة الغاابت. زوقب عكثى  ن ثلثي إمجا   ساحات الغاابت احملىز ة يف ع ىوكا اجلنوبية زعفىوقيا.

 
 : الغاابت، والتنوع البيولوجي والسّكان2020حالة الغاابت يف العامل يف   -ابء

 
علئ ال جججججججججججججالت القائاة بني الغاابت زالننوث البيولوجي   حالة الغاابت ىف العاملمّكع إصجججججججججججججدام هذا العام  ن اقىوى  -9

زالسجججججججكان، ز يىم النقدم احملىز حنو حتقيق ايهداف زالغاايت اطن جججججججلة ابلننوث البيولوجي للغاابت. زاسجججججججنند إىل الننائج اليت 
ل إليهجا اقييم اطوام  احلىجيجة لعجام   ن النقليالت ز ن ، زاليت اكّالهجا عاليجة  جث يف اطنتججججججججججججججومات زالعجدوجد 2020اوصجججججججججججججججّ

  ماسات احلاات اليت طُلب إجنازها. زاتال الىسائل الىئيسية  ا ولي:
 

  ّ        ك الرئيس        ي إلزالة الغاابت ووّزوئها وما يرتبن بذلر من خس        ارة يف التنوع ع الزراعي احملرّ ال يزال التوس
اطواشجججججججي ززماعة فول ال جججججججواي ززوت شجججججججّكلت العماعة النًاموة الواسجججججججعة النطااب )ا سجججججججياا اىبية فقد   البيولوجي.

فياا شججججّكلت زماعة الكفاف   2010ز 2000يف اطائة  ن إزالة الغاابت ااسججججنوائية بني عا ي    40 نسججججبة النخيل(
ف  ب النغريات يف اطسججججججنقبل زلكّن  دمن الن م الغذائية البتججججججىوة علئ ال ججججججاو  زالنكيّ  .يف اطائة 33احمللية نسججججججبة  

اطكيفة  ب ايماضججي اجلافة   مبا يف ذلك عنواث التججًريات زايشججًام  -لبيولوجي  د ذااه اعناد علئ هذا الننوث ا
زاحلتجججججججججىات اليت اعيش يف الغاابت، زاخلفافيش، زعنواث الطيوم اليت الّقح   ،ىاليت اسجججججججججاعد علئ  كافقة الن جججججججججقّ 

اليت حتول  زن آتكل الرتبة، احملاصجججججيل، زايشجججججًام اليت انانب بن م جذموة زاسجججججعة يف الن م اإلوكولوجية اجلبلية ز 
زعنواث عشجججًام اطانغىزف اليت  نح القدمن علئ ال جججاو  يف زجه الفيضجججاانت يف اطناطق السجججاحلية. زيف ظل اغري 
اطنجاخ الجذي وؤ ي إىل افجا م اطخجاطى علئ الن م الغجذائيجة، وّنسججججججججججججججم  زم الغجاابت يف ا ن جججججججججججججججاص الكىبون زختعونجه 

 ة  نعاودن ابلنسبة إىل  طاث العماعة.زالنخفيف  ن اغري اطناخ أبمهي
  إّن توفري الغذاء لإلنسان واحملافظة على النظم اإليكولوجية واستخدامها على حنو مستدام هدفان متكامالن

حتجاف  علئ اطيجاه، زختفف  ن زطجأن اغري اطنجاخ، زاوفى  وائجل للعجدوجد  ن فجالغجاابت  ومرتابط ان بش           ك ل وثي .
يف اطائة  ن   75موة إلنناج الغذاء علئ حنو  سججندام. زاتججري النقدوىات إىل عن نسججبة اطلقّ قات، زهي عوا ل ضججىز 

يف اطائة  ن اإلنناج الغذائي العاطي، اسججججنفيد  ن النلقيح احليواين.   35احملاصججججيل الغذائية الىئيسججججية يف العامل ز ثل 
وة  ثل اللقوم البوة زاحلتجججججججججججججىات علئ ايةذوة الب  اقىوبمازعلئ ال جججججججججججججعيد العاطي، وعناد حوا   ليام شجججججججججججججخغ 

ا  ا حتنوي علئ  سججججججنوايت عالية ال ججججججاحلة لملكل زاطننًات النبااية ال ججججججاحلة لملكل زالفطى زاي ا ، اليت كثريم 
 ن اطغذايت الد يقة الىئيسجججججججية. زا اقن جججججججى  ياة ايةذوة اطسجججججججناّدن  ن الغاابت بوصجججججججفها  وم ما ةذائيما للبلدان 
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 ليون شججججججججخغ يف ااحتا  ايزمز  ابنن ام عةذوة   100الدخلو إذ وسججججججججنهلك عكثى  ن  اطنخفضججججججججة زاطنوسججججججججطة
 ليام شججججخغ، يف اطناطق احلضججججىوة زالىوفية علئ حد سججججواء، الطا ة  2.4 سججججناّدن  ن الغاابت. زوسججججنخدم حنو  

 اطسناّدن  ن ايختاب يةىاض الطهي.
 إن اعناججا  العماعججة احلىاجيججة  ق  دان التنوع البيولوجي.ينبغي لن  ا حتوي  ل نظمن  ا الغ  ذائي  ة لوقف إزال  ة الغ  اابت وف

زممامسجججججات اإلنناج اطسجججججندام، زاسجججججنعا ن إنناجية ايماضجججججي العماعية اطندهومن، زاعناا  ن م ةذائية صجججججقية عكثى، 
. زونبغي لملعاال النًاموة بتجججججججكل عاجلاوسجججججججيب نطا ها   ونبغي زاحلد  ن الفا د زاطهدم  ن ايةذوة، إجىاءات

سججالسججل السججلب ايسججاسججية اليت ا انطوي علئ إزالة الغاابت، زونبغي للتججىكات  بنفعيلالعماعية عن افي ابلنعا اهتا  
اليت مل انعهد بعدم إزالة الغاابت عن افعل ذلك. زونبغي للاسججججججنثاىون يف السججججججلب ايسججججججاسججججججية اعناا   اذج جتاموة 

اعيما. زسجججججننطلب هذه اإلجىاءات، يف الكثري  ن احلاات، انقيح السجججججياسجججججات الىاهنة ا زاجنااكون  سجججججؤزلة بيجيم 
 سياا السياسات اطالية، زايطى النن ياية. زا

  لكي ونسججججججججججججججج  حتقيق العاي ن يف إننجاج ايةجذوجة زيف وال ب ّد من مع اجل ة األمن الغ ذائي والزراع ة واحلراج ة معً ا
انب حتقيق ايهداف اطنعلقة بنغري اطناخ زالننوث البيولوجي.  سججججججججججججججاحات الغاابت علئ حنو  سججججججججججججججندام، إىل ج

"، فقجد  كنجت 2016زعلئ النقو الجذي بّينجه اقىوى  ن اجة ايةجذوجة زالعماعجة عن "حجالجة الغجاابت يف العجامل لعجام 
د عدن بلدان  ن اععوع إنناجها، زحتسججججججججني ع نها الغذائي زاحلفاا علئ  سججججججججاحة الغاابت فيها عز زاي هتا. زا ب

 ن عهداف  2 ن اوسججججججيب نطااب هذه الننائج، زإا فلن انققق عهداف النناية اطسججججججندا ة، مبا وتججججججال اهلدف 
 النناية اطسندا ة.

  إجيابية لكال التنوع البيولوجي والس  كان حتقي  توازن دقي  بّي أهداص ص  ون املوارد  نواتجويقتض  ي ا  مان
مثة حاجة  لّقة إىل ضججاان اعايم صججون الننوث البيولوجي يف ممامسججات  .والطلب عليها، ميا يدعم س  بل العي 
ني عهداف صججججججججججججون اطوام  ونبغي حتقيق اوازن زا عي بهذه الغاوة، لنققيق ز إ امن الغاابت يف مجيب عنواث الغاابت.  

زااحنياجات احمللية زالطلب علئ اطوام  مبا ودعم سبل العيش زاي ن الغذائي زمفاه اإلنسان. زانطلب اطسامات 
اطسجندا ة إ امن فعالةو ز واء ة السجياسجات يف  ا بني القطاعات زاطسجنوايت اإل اموةو زاي ن يف حيازن ايماضجيو 

و زاععوع القدمن علئ مصججججد نوااج الننوث البيولوجي. ز عامفها لية زالتججججعوب ايصججججليةزاحرتام حقواب اجملناعات احمل
 زوقنضي ذلك عوضما عساليب  وول  بنكىن.

 لغاابت على نطاق واس       ع من أجل حتقي  أهداص التنمية املس       تدامة ومنع فقدان جة إىل إص       ال  امثة حا
ت، عند إجنازه علئ النقو اطناسجب، علئ إعا ن الغااب  إصجالح  سجاعدو  التنوع البيولوجي ووقفه وعكس مس ار..

، زاسججججنقداه فىص العال زالدخل، زهي  ثل حالم انجعما وسججججنند إىل هيجنها ايصججججلية  اطوائل زالن م اإلوكولوجية
 إىل الطبيعة للن ّدي لنغري اطناخ.

 
منظمة األغذية والزراعة  متثّلالتقّدم احملرز حنو حتقي  أهداص التنمية املستدامة املتعلقة ابلغاابت اليت   -جيم

 الراعية هلا اجلهة
 

إ امن الغججاابت يف  ن اججة ايةججذوججة زالعماعججة اجلهججة الىاعيججة لثالثججة  ؤشججججججججججججججىات  ن  ؤشججججججججججججججىات عهججداف الننايججة   ثجّجل -10
 :زهي اطسندا ة
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 .اليابسة  ساحة جماوث  ن كنسبة  الغاابت  ساحة 1-1-15 )ع(

 .النقدم احملىز يف إمساء اإل امن اطسندا ة للغاابت 1-2-15 )ب(
 . ؤشى الغطاء ايخضى للًبال 2-4-15 )ج(

 
 ن خالل عالية اقييم اطوام  احلىجية. زعلئ النقو   1-1-15جيىي اإلبالغ عن النقدم احملىز حنو حتقيق اطؤشى  ز  -11

يف اطائة  32.5يف اطائة  ن  سججاحة اليابسججة عاطيما، عي ع ا اىاجعت عن نسججبة    30.8اطذكوم ععاله، اغطي الغاابت حاليما  
ًّلة يف عام   . زسن دم البياانت علئ اطسنوى القطىي بنهاوة شهى وونيو/ حعوىان.1990اطس

 
ينه ا ميكن يي  ن فىا ى اخل ججججججججائغ القابلة   1-2-15 ن السججججججججهل  يال  ؤشججججججججى النناية اطسججججججججندا ة زلي   -12

للقيال زالنقدود الكّاي، زصججججججججف ايبعا  ااجنااعية زالبيجية زاا ن ججججججججا وة العدودن لإل امن اطسججججججججندا ة للغاابت. زعالت 
موى عن هذا اطؤشجى، زعنتجأت جماوعة  ن ةسجة  ؤشجىات ، إ ىامما  نها بذلك،  ب التجىكاء لوضجب  نهًية لىفب النقااطن اة

 :زهي فىعية لقيال النقدم احملىز
 

 الغاابتو  ساحة يف السنوي  النغري  عدل صايف )ع(
 الغاابتو يف ايمض فواب اإلحيائية الكنلة عمصدن )ب(
 إىل الفىعي اطؤشججججججججججى هذا  زوتججججججججججري)   انوانم  اطنتججججججججججأن احملاية اطناطق  اخل  الوا عة الغاابت   سججججججججججاحة  نسججججججججججبة )ج(

 و(عليها زاحلفاا ايخىى  زالثقافية الطبيعية زاطوام  البيولوجي الننوث حلااوة اطنخذن اإلجىاءات
 الىةبة  إىل الفىعي اطؤشججى هذا  زوتججري) الغاابت إل امن ايجل طوولة  خبطة اطتججاولة الغاابت   سججاحة  نسججبة ) (

 و(ايجل طوولة يةىاض الغاابت إ امن يف
 هذا وقّدم)   سجنقل  حنو علئ   نه النققق مت  الغاابت إ امن  شجها ات طنح  بن ام اطتجاولة  الغاابت   سجاحةز  )ه(

 .(الغاابت إ امن جمال يف اطؤهالت  ن اطعود الفىعي اطؤشى
 

احل جججججججول زجيىي مجب البياانت للاؤشجججججججىات الفىعية ايمبعة ايزىل  ن خالل عالية اقييم اطوام  احلىجية، فياا ونم  -13
علئ البياانت اطنعلقة ابطناطق احلىجية اط ججّنفة  ن ايجهعن الىئيسججية اطعنية رصججدام التججها ات. زلكل  ؤشججى، وى  زصججف 

ل للنعاموف زاطنهًية يف  لف ف ن ام ضجججوئي  زجيىي اسجججنخدام 5البياانت الوصجججفية اخلاص أبهداف النناية اطسجججندا ة.  جججّ
 لإلشامن إىل النقدم احملىز. زسن دم البياانت يف بداوة شهى ووليو/  وز.

 
ا جججدمها فيقال ابسجججنخدام ااسجججنتجججعام عن بعد. فسجججرُتسجججل البياانت اليت   2-4-15ع ا النقدم يف حتقيق اطؤشجججى  -14

 جججججججججدم ابلتجججججججججكل النهائي يف شجججججججججهى زسجججججججججن ، لول شجججججججججهى وونيو/ حعوىانإىل البلدان للنققق  نها   ن اة ايةذوة زالعماعة  
 .سبناب/عولول

  
 

5  https://unstats.un.org/sdgs/metadata 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata
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 التطورات العاملية األخرية وأتثرياهتا املرتتبة على عمل منظمة األغذية والزراعة - اثلثًا
 يف جمال الغاابت

 
 إزالة الغاابت  مسارعكس  - دال

 
،  عا اي ني العام لمل م اطنقدن إىل النهوض 2019يف  ؤ ى  اة العال اطناخي اليت انعقدت يف سبناب/ عولول  -15

الغاابت ي لنا ز ف إزالة الغاابت، زإصجججججججججججالح  إزالة الغاابت"،  تجججججججججججريما إىل عنه "ونبغ   سجججججججججججامابإلجىاءات الىا ية إىل"عك   
، 2019ناجاث احق للًنجة الننفيجذوة لمل م اطنقجدن يف عكنوبى/ اتججججججججججججججىون ايزل اطنجدهومن، زاغيري طىوقننجا يف العماعة".زيف اج

 ،ابلنعازن  ب سججججائى اهليجات ذات ال ججججلة  ،طلب اي ني العام عن وقوم بىان ج اي م اطنقدن للبيجة ز ن اة ايةذوة زالعماعة
  ن و ة اي م اطنقدن ككل اليت اقوم ؛ا جىاءاتإلرنتججججججاء جماوعة عال صججججججغرين طنابعة النوصججججججيات الىا ية إىل النهوض اب

 الىا ية إىل ز ف إزالة الغاابت.ز 
 

 موججة بتججججججججججججججججأن اغري اطنججاخ اطعقو  يفزخالل اطؤ ى اخلججا   زالعتججججججججججججججىون لملطىاف يف اافججا يججة اي م اطنقججدن اإلطججا -16
زالة الغاابت"  ب مؤسجججججاء إ   سجججججام، ُعقد حوام مفيب اطسجججججنوى بتجججججأن القيا ن يف "عك  2019 وسجججججاب/ كانون ايزل  12

إ امن التجججججؤزن اا ن جججججا وة زااجنااعية ابي م اطنقدن، زاافا ية اي م اطنقدن طكافقة   يف كل  ن ن اات اي م اطنقدن 
الن ججججججججججججججقى، زاافجا يجة اي م اطنقجدن اإلطجاموجة بتجججججججججججججججأن اغري اطنجاخ، ز ن اجة ايةجذوجة زالعماعجة، زبىان ج اي م اطنقجدن للبيججة، 

اي م اطنقجدن اإل جائي، ز ىفق البيججة العجاطيجة، للنعبري عن االنعام بنققيق هجذا اهلجدف اطتججججججججججججججرت . زيف احلوام،  عجا  زبىان ج
السججججججججججيد شججججججججججو  زنيو اطدوى العام طن اة ايةذوة زالعماعة، إىل إحداه اغيري حتوولي ؛دف  عاجلة  سججججججججججائل اي ن الغذائي 

 زالعماعة زاحلىاجة  عما.
 

ل جهو  ل جججججججياةة جماوعة  ن الىسجججججججائل اطتجججججججرتكة بتجججججججأن نطااب إزالة الغاابت زالعوا ل احملىكة هلا زجيىي حاليما بذ -17
 زكيفية الن دي هلا. زسيًىي اتام  هذه الىسائل  ب مجيب عفى ة اي م اطنقدن القطىوة زيف احملافل ذات ال لة.

 
 بل اي ني العام لمل م اطنقدن يف سجججججججججيااب اللًنة الننفيذوةو زحوام إّن الواوة اطنوطة مبن اة ايةذوة زالعماعة  ن  -18

يف اافا ية اي م اطنقدن اإلطاموة بتجأن اغري  ؤ ى ايطىافط ااجنااث اخلا   زالعتجىون اي م اطنقدن بتجأن القيا ن ضجان
اثت النججامجججة عن إزالججة الغججاابت اطنججاخو زالتججججججججججججججىاكججات القججائاججة  ثججل بىان ج اي م اطنقججدن للنعججازن يف جمججال خفض اانبعججا

زاجدهومهجا يف البلجدان النجا يجةو ابإلضجججججججججججججججافجة إىل الجدزم الىائجد الجذي اضججججججججججججججطلب بجه  ن اجة ايةجذوجة زالعماعجة يف إطجام  اجة اي م 
اطنقدن بتججججأن الن م الغذائية، كلها عوا ل اضججججب  ن اة ايةذوة زالعماعة يف  كانة  ووة  ّكنها  ن اطتججججامكة يف اإلشججججىاف 

 هو   ن و ة اي م اطنقدن.علئ ج
 

زجيىي بذل جهو  إلنتجججججججاء  با من  تجججججججرتكة بني القطاعات بتجججججججأن "حتوول الن م الغذائية  ن عجل اوفري ايةذوة  -19
اي ني العام لمل م   م ما علئ طلب لسججججججججججججّكان كوكب ايمض،  ن ةري إزالة الغاابت" ززضججججججججججججب خامطة طىوق ذات صججججججججججججلة،  

 اطنقدن، زابسنخدام اآلليات زاطنندايت القائاة للنهوض ابإلجىاءات علئ اطسنوى القطىي.
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 زاناثل ايهداف الىئيسية للابا من يف  ا ولي: -20
 

ز جداخيجل  عم البلجدان لنققيق ختفيضجججججججججججججججات كبرين يف  عجدات إزالجة الغجاابت  ب اععوع اإلننجاجيجة العماعيجة  )ع(
صجغام  ننًي ايةذوة، ا سجياا  ن خالل ااسجنفا ن  ن اطتجاموب زاطبا مات القائاة اليت اعات النغيريات 
يف السجججججججججججياسجججججججججججات زاين اة، زاإلجىاءات علئ اطسجججججججججججنوى اطيداين، زالنهوض ؛ا، ابإلضجججججججججججافة إىل مصجججججججججججد 

 احملىزو النقدم
حوامات مئيسججججية بتججججأن السججججياسججججات زعصججججقاب اط ججججلقة، مبا يف اوفري القيا ن العاطية زاإل لياية يف عقد ز  )ب(

 .2021بتأن الن م الغذائية لعام  ذلك يف سيااب  ؤ ى  اة اي م اطنقدن
 

 عقد األمم املتحدة إلصال  النظم اإليكولوجية - هاء
 

عقد اي م اطنقدن إلصجججججججججالح الن م    ، اعنادت اجلاعية العا ة لمل م اطنقدن  ىامما رعالن2019يف  امل/ آذام  -21
، زطلبجت  ن بىان ج اي م اطنقجدن للبيججة ز ن اجة ايةجذوجة زالعماعجة  يجا ن عاليجة الننفيجذ 2030-2021لفرتن لاإلوكولوجيجة 

 ابلنعازن  ب سائى هيجات اي م اطنقدن.
 

جلهو  ضجججججان  ن اة ايةذوة زاتجججججام  شجججججعبة سجججججياسجججججات ز وام  الغاابت زشجججججعبة ايماضجججججي زاطياه يف  يا ن هذه ا -22
 زالعماعة ابلنعازن الوثيق  ب مجيب الوحدات الفنية زاطكااب اإل لياية ايخىى.

 
 تجججججججججججججججازمات  ب الجدزل ايعضجججججججججججججججاء زهيججات اي م اطنقجدن زاطن اجات ةري احلكو يجة  2019زجىت خالل عجام  -23

مت إعدا   تجججىزث اسجججرتاايًية   ىل هذه اطتجججازمات،ب. زاسجججننا ما إز ن اات اجملناب اطدين زالقطاث اخلاص ز ن اات التجججبا
الننفيذ زإمسجاهلا إىل الدزل ايعضجاء زسجائى عصجقاب اط جلقة إلبداء اطالح ات علئ هذا اطتجىزث يف عزائل شجهى  امل/ 

و ززضجججب اسجججرتاايًية لالا جججااتو زإنتجججاء فىاب  هام لوضجججب 6. زابإلضجججافة إىل ذلك، مت إنتجججاء  و ب إلكرتزين2020آذام 
بذل اجلهو  ز ن ام للىصجد زمجب اخلطو  النوجيهية زاطاامسجات اجليدن زنتجىها. زجيىي إنتجاء حسجاب ع انة  نعد  التجىكاء  

 لنعبجة اطوام .
 

 2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام   -واو
 

)ااجنااث اخلا   عتججججججججججججججى طؤ ى ايطىاف يف اافا ية الننوث  2020يف  ؤ ى اي م اطنقدن للننوث البيولوجي لعام   -24
ا للننوث ا جججدوججدم ا عججاطيججم البيولوجي(، اطع ب عقججده يف كو ينغ، ال ججججججججججججججني،  ن اطنو ب عن اعناججد اافججا يججة الننوث البيولوجي إطججامم 

ا  ن  تجججججججىزث اإلطام الذي جتىي ذات ال جججججججلة بعال  ن اة ايةذوة زالعماعة جعءم البيولوجي. زاتجججججججكل اطواضجججججججيب اطخنلفة 
  نا تنه حاليما.

  
 

6https://www.decadeonrestoration.org/  
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 البياانت الكربى واالبتكارات التكنولوجية -زاي
 

اسججججنفيد اطن اة  ن النطومات ايخرين اطن ججججلة بنوافى ال ججججوم اطلنقطة ابلسججججواال العالية الد ة زيف ز ت شججججبه آين،   -25
زهي اقوم بنوفري الدعم زالنكنولوجيا اطنطومن زاي زات طسجججاعدن البلدان علئ حتسجججني مصجججد ةطائها احلىجي زالنغريات اليت 

الوطين لىصجد الغاابت. زميكن  واصجلة اسجنكتجاف إ كانية اسجنخدام البياانت  جالبان اطىع عليه علئ  ى الع ن  ن خالل 
يف   لسججّد الثغىات يف اطعلو ات، زإجىاء اطعود  ن البقوه  ثالم للق ججول علئ صججومن كافية عن  سججامهات الغاابت الكبرين
 ان.السكّ  حيان

 
 19-كوفيد - حاء

 
اي ىاض احليوانية اطنتجججججأ زالنفاعل بني السجججججكان زاحليان البوة زالثىزن علئ  ااننباه  19-اننتجججججام فريزل كوفيد  مّكع -26

ابعنبجامهجا حمىّكجات حمنالجة ل هوم اي ىاض زفقجدان اطوائجل  زاغرّي اطنجاظى الطبيعيجة  آاثم  و السججججججججججججججكجانعلئ  زكجذلجكاحليوانيجة، 
 اطعدوة ) ن جدود(.

 
 ابلغاابتبرانمج منظمة األغذية والزرعة اخلاص  -رابًعا

 
وغطي بىان ج  ن اجة ايةجذوجة زالعماعجة اخلجاص ابلغجاابت مجيب اجلوانجب اطن ججججججججججججججلجة ابلغجاابت،  ن اقييم اطوام  إىل  -27

 وظفني  ن فجة اطدوىون   ةعن البيجة اطوااية هلا. زونألف فىوق العال  ن عمبع  صجججو ا، زإ امهتا زاسجججنخدا ها اطسجججندام، فضجججالم 
بىان ج العال زاطيعانية لفرتن السججججججننني الىاهنة. زوعال مجيب كبام اطوظفني   ضججججججان ن الفجة الفنية   وظفما  44ز ا فو ها ز ن 

( كقا ن لملفى ة، زابلنا  فهم  سجججججؤزلون عن اإل امن زضجججججاان اجلو ن زاطسجججججائل اإل اموة، فضجججججالم عن العال  5-) ن مابة ف
  ن  وام   ن خامج اطيعانية.إل امن الغاابت بان ج السنووة يف اطائة  ن عنتطة اسليم ال 85الفين. ز ّول نسبة اقامب 

 
ا  -28 زاعناد إ امن الغاابت علئ البا ج اطوجو ن زالتجججججججججىاكات ااسجججججججججرتاايًية القائاة  ب  ن اات عخىى اع  عوضجججججججججم

ابلغاابت. ز اشججججججججججججيما  ب عهداف النناية اطسججججججججججججندا ة، زايهداف العاطية للغاابت، زاافااب ابمو  زعهداف آونتججججججججججججي للننوث 
اينتججججججججججطة حول ثالثة جماات عال مئيسججججججججججية زهي: ز ف إزالة  اقومانالبيولوجي زالنوجيهات اليت اقّد ها جلنة الغاابت،  

عيش القائاة علئ الغاابتو زإصالح الغاابت زادهومهاو زإ امن اطوام  احلىجية زاسنخدا ها علئ حنو  سندام لنععوع سبل ال
 الغاابت، زإعا ن النتًري زالنقىوج.

 
 املسائل اليت ينبغي معاجلتها -خامًسا

 
 ا زالت  عدات إزالة الغاابت ادعو للقلق، ا سياا ضاء ز ن اة ايةذوة زالعماعة،  اجلهو  اليت وبذهلا ايعمةم   -29

، زوؤثى الذي نتججهده حاليما يف اطناطق ااسججنوائية زشججبه ااسججنوائية. زوسججهم ذلك علئ حنو كبري يف فقدان الننوث البيولوجي
 يف سبل العيش، زوؤ ي إىل افا م اغري اطناخ.
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زاناثجل العوا جل احملىكجة إلزالجة الغجاابت زاجدهومهجا، ز جا وىابح ؛جا  ن حىائق الغجاابت، يف اطقجام ايزل يف النوسججججججججججججججب  -30
ًجاموجة الواسججججججججججججججعجة النطجااب، زيف  نجاطق عخىى إىل زماعجة  العماعي. زوععى السججججججججججججججبجب يف ذلجك يف بعض اطنجاطق إىل العماعجة الن

    ااة خ ي ما إلحداه اغيري جذمي يف الن م الغذائية.الكفاف علئ نطااب صغري. زوقنضي ذلك حلوام 
 

ل إىل ن م ةذائية عكثى اسجججججندا ة، يف الكثري  ن احلاات، انقيح السجججججياسجججججات  -31 زانطلب اجلهو  اطنضجججججافىن للنوصجججججّ
عن ايطى النن ياية. ز ثل هذه اإلجىاءات  سججججائل حسججججاسججججة  ن  ضججججالم فاحلالية ز واء نها، ا سججججياا السججججياسججججات اطالية،  

ا اعازانم عزثق الناحية السججياسججية يف العدود  ن البلدان، زا ميكن لوزا مات الغاابت  عاجلنها. زاقنضججي هذه اإلجىاءات عوضججم
  ب القطاث اخلاص، مبا يف ذلك يف سالسل إ دا ات السلب العماعية.

 
هومن، زمثة أتويد  وي إنناجية ايماضجي العماعية اطنداوافى ايماضجي العماعية يف إصجالح اناثل إحدى زسجائل اععوع  -32

 د اي م اطنقدن إلصالح الن م اإلوكولوجية. زسيكون  ن اطهم ااسنفا ن  ن هذا العخم.زعق الغاابت خلطة إصالح
 

إّن النعا ات القطاث اخلاص خبفض اانبعااثت ال جججافية يف سجججيااب اافااب ابمو  زالتجججىاكات الطوعية، اسجججنقده  -33
ا جدودن للابا ات يف السججواب  ن عجل النعووض عن انبعااثت الكىبون  ن   وقنضججي ذلكزمةم إ كانية عن    الغاابت.فىصججم

شججواةل بتججأن اطخاطى اطن ججلة  مت اإلبداء عن، فقد زسججائى اجلهو  الىا ية إىل إصججالح الغاابت  ايشججًام  لعماعة اكبريم    ووالم 
سججججججججججوااب بنوفري النوجيهات إىل البلدان بتججججججججججأن الفىص زاآلاثم زااعنبامات الفنية اطن ججججججججججلة أباطن اة اقوم ز ؛ذه اطبا ات. 

اغري اطناخ/ الكىبون الناشججة، ا سجياا ؛دف ضجاان ا نثال البلدان النعا اهتا مبوجب اافا ية اي م اطنقدن اإلطاموة بتجأن  
 اافااب ابمو .


