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 الغاابت جلنة
 الدورة اخلامسة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  9 – 5

 قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم اللجنة
 

 موجز

 .ابتاغوتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم جلنة الا عن قرارات تعرض هذه الوثيقة تقرير  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

Ewald Rametsteiner 

 أمني جلنة الغاابت ابلنيابة

 جلنة الغاابت

Ewald.Rametsteiner@fao.org 
 (COFO-2020@fao.orgيرجى إرسال نسخة إىل:)

 

 مؤمتر املنظمة –ًل أوّ 

اليت عقدت يف املقّر الرئيسييييم لممنظمة يف روما يف  يف دورته احلادية واألربعني 1أقّر مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، -1
، تقرير الدورة الرابعة والعشيييرين لم نة الغاابت وأقّر بشيييكاب طاب ابلملاب  املم  2019يونيو/حزيران  29إىل  22الفرتة من 

الختاذ إجراءات لتشييييييييي ي  اتدارة املسيييييييييتدامة جلمي  أنوال الغاابت، ووقر إمالة الغاابت، وترميم الغاابت املتدهورة و قي  
 مية املستدامة. مايدة كبرية يف نسبة مرل الغاابت وإعادة التحريج بغية  قي  أهداف التن

تشيي ي  األطاا الغذائية اليييحية والوقاية من أي  أ ييكال  – 2021-2020كما أقّر املؤمتر موضييول ةرتة السيينتني  -2
  و دّد عمى أن املنظمة تضملم  بدور رائد يف دعم البمدان يف االنتقال إىل نظم مراعية وغذائية مستدامة. –سوء التغذية 
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 3-8و 2-8و 2-7و 1-7و 6وقد ترغب اللجنة يف النظر يف نتائج مداولت املؤمتر، خاصةةةةةةةة عند النظر يف ال نو  
 من جدول أعماهلا. 2-9و 1-9و

 جملس املنظمة –ااثنيً 

، 2018يف دورته الستني بعد املائة اليت عقدت يف املقّر الرئيسم لممنظمة يف ديسمرب/كانون األول  2،أقّر اجملمس -3
 : مبا يمماالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الرابعة والعشرين لم نة الزراعة، وعمى وجه اخليوب 

 
وطمب  2030وأقّر أبمهّية الغاابت ابلنسييييييييييييييبة إىل تنفيذ طملة عام  2018رّحب حبالة الغاابت يف العامل عام  أ()

من املنظمة مسيييييييياعدة البمدان من أجاب تعزيز دور الغاابت واأل يييييييي ار يف  قي  أهداف التنمية املسييييييييتدامة 
املتعددة وتسييييييييري  ع مة التقدم اارم دذا اليييييييييدد متا ييييييييي ا م  األولوايت القملرية، ةضيييييييي   عن تعزيز دورها 

 ؛كمنّس  لرة  التقارير عن البياانت اخلاصة ابلغاابت
ن املنظمة تشييييي ي  العماب من أجاب وقر التييييييحر ومايدة الغملاء احلرجم ودعم البمدان يف  ال وطمب م ب()

اتدارة املسيييييييييتدامة جلمي  أنوال الغاابت يف  تمر أ اء العامل ورسيييييييييم السيييييييييياسيييييييييات واختاذ التدابري املؤدية إىل 
اض التنفيذ ورصييييد التقدم سيييي سيييياب قيمة مسييييتدامة لممنت ات احلرجية وتعزيز القدرات يف  ال االبتكار ألغر 

 ؛اارم، مبا يف ذلك من ط ل البياانت لمم موعة األساسية العاملية من املؤ رات املتيمة ابلغاابت
وأقّر أبّن اتدارة املسيييييييتدامة لمغاابت واأل ييييييي ار يف املناط  احلضيييييييرية و يييييييبه احلضيييييييرية ود ها يف التخملي   ج()

نمية املسييتدامة وضييمان صييّحة اتنسييان ورةاهيته والتيييدي احلضييري ميكن أن يسيياعدا يف  قي  أهداف الت
 وطمب من املنظمة دعم احلوار الدويل ومؤامرة اجلهود اليت تبذهلا البمدان يف هذا اليدد؛ ،لتغري املناخ

وأقّر أبمهّية تنفيذ اتدارة املسييييييتدامة لمغاابت من أجاب تعميم التنول البيولوجم يف احلراجة وطمب من املنظمة  د()
ملسيييييييامهة يف تكوين ةهم أةضييييييياب لتداعيات ةقدان التنول البيولوجم احلرجم ابلنسيييييييبة إىل احلراجة ومييييييييايد ا

األمساك والزراعة ووضيييييييي  اسييييييييرتاتي ية طاصيييييييية ابلتنول البيولوجم تتضييييييييمن طملة لتعميم التنول البيولوجم يف 
 القملال احلرجم وعرضها عمى جلنة الغاابت لكم تنظر ةيها؛

ت املتعمقة ابلسييييييييييياسييييييييييات، عمى  و ما أقّرهتا جلنة األمن الغذائم العاملم، بشييييييييييأن احلراجة ورّحب ابلتوصيييييييييييا ه()
املستدامة من أجاب  قي  األمن الغذائم والتغذية وطمب من املنظمة دعم البمدان لوض  سياسات مشرتكة بني 

 ستدامة لمغاابت؛القملاعات ودمج األهداف املتعمقة ابألمن الغذائم والتغذية ضمن ممارسات اتدارة امل
و ييييّ   املنظمة والدول األعضيييياء عمى اسييييتكشيييياف اخليارات املتاحة لرب  عماب اهلياات اتقميمية لمغاابت  و()

بسيييييييائر  االت السيييييييياسيييييييات سيييييييعي ا إىل تعميم النتائج املنبضقة عن اجتماعاهتا عمى  و أكرب ضيييييييمن عماب 
 املؤمترات اتقميمية؛

يف  ال الغاابت الشيييمالية ضيييمن نملام الربامج القائمة واملوارد املتاحة ومن  وأوصيييى املنظمة مبواصيييمة عممها م()
 ط ل اآلليات املوجودة وإدراجها ضمن برانمج العماب وامليزانية املقباب؛

 وطمب من املنظمة القيام مبا يمم:  ح()
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  الغاابت الكامنة مواصييييمة العماب عمى تيسييييري احلوار بني القملاعات املختمفة ملعاجلة أوجه الضييييعر وقدرة
ج أملاب قائمة عمى املنادر الملبيعية وإدراج  عمى التخفير من وطأة التأثريات والتشيييييييييييييي ي  عمى اتبال عل
الغاابت ضييييييمن اخلمل  واتجراءات الوطنية لمتيييييييدي لتغري املناخ، مبا يف ذلك إ ييييييراك املعنيني من بني 

ات الشييعوب األصييمية اليت تعتمد أيع ا أصييحاب امليييمحة ومن ضييمنهم اجملتمعات اامية الريفية و تمع
 عمى الغاابت لتأمني سباب عيشها؛

  ومسييييييياعدة البمدان عمى تشييييييي ي  إجراءات الوقاية من التييييييييحر وتدهور الغاابت وتملبي  املبادرة املعزمة
خلفض االنبعااثت الناأة عن إمالة الغاابت وتدهورها وتنفيذ اسرتاتي يات بديمة واسرتاتي يات لمتموياب 

 استضمار؛ رجم وطمل احل

و ييييييييييييييّ   املنظمة  2021-2018وأيّد  االت األولوية الضمانية لعماب املنظمة يف  ال احلراجة ط ل الفرتة  ا()
عمى مواصييييمة تعزيز مسييييامهتها يف سييييبياب  قي  األهداف والغاايت املتيييييمة ابلغاابت ود ها بيييييورة صيييير ة 

 ضمن اخلمل  والربامج املتيمة ابلغاابت؛
من املنظمة مواصييمة تعزيز دورها القيادي يف الشييراكة التعاونية من أجاب الغاابت واملبا ييرة أبنشييملة  وطمب ي()

جديدة، مبا يف ذلك، ضييييييمن أمة أمور أطر ، تمك املتعمقة ابلتضقير احلرجم ودعم أصييييييحاب احليامات 
 اليغرية؛

-2017اتي ية من أجاب الغاابت لمفرتة و يّ   املنظمة عمى اتقرار ابملسيامهة يف طملة األمم املتحدة االسيرت  ك()
ابعتباره قملاع ا هام ا من القملاعات اليت تعماب ةيها املنظمة وإدراجها ضيييييمن اخلملة املتوسيييييملة األجاب  2030

 وبرانمج العماب وامليزانية؛
و يييييّ   املنظمة عمى إسيييييناد أولوية قييييييو  خلرباهتا العممية والفنية، ابتضييييياةة إىل أنشيييييملتها يف  ال وضييييي   ل()

 ملعايري يف قملاعات عممها كاةة؛ا
 و دد عمى احلاجة إىل تش ي  اتبال عج متكاماب ابلنسبة إىل الرواب  القائمة بني احلراجة والزراعة. م()

 
 2-7و 1-7و 6و 5و 2-4وقد ترغب اللجنة يف النظر يف نتائج مداولت اجمللس، خاصةةةةةةةةةةةة عند النظر يف ال نو  

 من جدول أعماهلا. 5-9و 3-9و 1-9و 2-8و
 
، يف دورته احلادية والسييييييييييتني بعد املائة، اليت عقدت يف املقّر الرئيسييييييييييم لممنظمة يف أبرياب/نيسييييييييييان 3وواة  اجملمس -4

 ، عمى تقرير الدورة الضامنة بعد املائة لم نة الشؤون الدستورية والقانونية، وقام عمى وجه التحديد مبا يمم: 2019
 

إىل مسييييييامهة هياة احلور الدولية يف  قي  األهداف االسييييييرتاتي ية لممنظمة واألهداف املتعمقة ابألمن  أ ييييييار أ()
صيادم عمى مشيرول قرار املؤمتر بعنوان لالتعدي ت يف االتفاقية اخلاصية ادراج هياة احلور الدولّية و الغذائم، 

ماي دذا التقرير وطمب إحالته إىل املؤمتر ضيييييييمن نملام منظمة األغذية والزراعةل عمى النحو الوارد يف املرة  
 .لممواةقة عميه
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 من جدول أعماهلا. 3-8وقد ترغب اللجنة يف النظر يف نتائج مداولت اجمللس، خاصة عند النظر يف ال ند 

ن األول يف دورته الضالضة والسييتني بعد املائة اليت عقدت يف املقّر الرئيسييم لممنظمة يف ديسييمرب/كانو  4وأقّر اجملمس، -5
، تقارير الدورة السيييييييييييييابعة والعشيييييييييييييرين بعد املائة لم نة الربانمج، والدورة الضامنة والسيييييييييييييبعني بعد املائة لم نة املالية، 2019

  ، وإن اجملمس:2021-2020واالجتمال املشرتك بينهم يف ما يتعم  ابلتعدي ت يف برانمج العماب وامليزانية لمفرتة 

  ابلغاابت[؛ ةضييييييييي   عن املوارد املكّرسييييييييية لتعميم مفهوم التنول البيولوجم؛  رّحب ]ابملسيييييييييائاب اليت ال تتعم
 وطمب إدراج أي  هذه املوارد اتضاةية يف برانمج العماب اجلاري؛

 يتعم  ابعتماد  ورّحب آبطر املعمومات عن اسييييييييييييييرتاتي ية املنظمة ورجميتها لمعماب يف  ال التغذية، ويف ما
 ؛"مفهوم جديد بشأن لالنم  الغذائم اليحم املستدام

  ،وأ ييييياد ابلعممية التشييييياورية الشييييياممة اليت أجري  بناء  عمى طمب مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني
 واعتمد اسرتاتي ية املنظمة لتعميم التنول البيولوجم عرب  تمر القملاعات الزراعية؛

 
 5-9و 3-9و 2-9و 1-9و 5نة يف النظر يف نتائج مداولت اجمللس، خاصةةةةةة عند النظر يف ال نو  ترغب اللجوقد 

 أعماهلا. من جدول
 
، تقرير 19-يف دورته الرابعة والستني بعد املائة اليت عقدت بشكاب اةرتاضم يف ضوء جائحة كوةيد 5وأقّر اجملمس، -6

الدورة الضامنة والعشرين بعد املائة لم نة الربانمج، وأعرب عن ارتياحه لمتعدي ت اتضاةية يف برانمج العماب وامليزانية لمفرتة 
  ، وعمى وجه اخليوب:2020-2021

 
 ، إن اجملمس:2021-2020يف ما يتعم  ابلتعدي ت اتضاةية يف برانمج العماب وامليزانية لمفرتة 

 
لممنظمة لكم تكون منظمة مناسيييييييييبة لمغرض، وحديضة، و ييييييييياممة، ومرنة، م  احلفا  دعم رجمية املدير العام  أ()

عمى قدرهتا التقنية، ال سييييييييييييما من ط ل هيكاب طوذجم أكضر مرونة يهدف إىل ضيييييييييييمان الكفاءة والفعالية 
 والتعاون بني القملاعات كاةة.

تقوقعات من ط ل احلّد من البريوقراطية ومايدة املرونة ورّحب ابلرتكيز عمى مايدة الكفاءة، وكسيييييييييييييير ال ب()
ج مبتكرة.  ل ست ابة ل حتياجات واألولوايت النا اة عن طري  اتبال عل

، اليت تمغم الملبقيات CL 164/3من الوثيقية  1واة  عمى التغيريات اهليكميية عمى النحو املبني يف املمح  و  ج()
   عبة الغاابت، ضمن مسار املوارد الملبيعية واتنتاج الغاابت   يف اتدارات، وحيث يق  العماب يف  ال

ويرّكز املدراء العامون املسيييييييياعدون الذين يظهرون يف اهليكاب التنظيمم مبا ييييييييرة    املدير العام  املسييييييييتدام.
ملنظمة القيادة الرئيسيييييم، عمى مهام يددة يسيييييندها إليهم املدير العام يف اجملاالت الرئيسيييييية من والية اوةري  

. ويف داّب هذا النموذج، دعم ا لنواب املدير العام ورئيس اخلرباء االقتييييياديني ورئيس العمماء و   إ ييييراةهم
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لن يعود املدراء العامون املسييييييييييياعدون مضقمني بقضيييييييييييااي اتدارة الداطمية اليت كان  مرتبملة بدورهم السييييييييييياب  
 .هاكرجمساء إدارات، وهم طبقة من التسمساب اتداري سيتم إلغاجم 

 إن اجملمس: ويف ما يتعم  بتقرير الدورة الضامنة والعشرين بعد املائة لم نة الربانمج، 
 

  أعرب عن تقديره لمتقدم اارم يف تنفيذ اسرتاتي ية املنظمة بشأن تعميم التنول البيولوجم عرب القملاعات
الم ان الفنية ذات اليييمة ، وسييم  الضييوء عمى احلاجة إىل مراجعة مشييرول طملة العماب من قباب الزراعية

)جلنة ميييييييييييييييايد األمساك، وجلنة الغاابت، وجلنة الزراعة( عمى النحو الذي قرره اجملمس يف دورته الضالضة 
عمى اجملمس لمنظر ةيه، وأوصييى  اوالسييتني بعد املائة، قباب اسييتعراضييه من قباب جلنة الربانمج وعرضييه الحق  

 ؛بتمديد ةرتة تنفيذ طملة العماب إىل ث ث سنوات

  أقّر أبنه سيييييتم التشيييياور م  األعضيييياء عند بمورة مبادرة  وياب النظم الغذائية تطعام كوكبنا من دون إمالة
الغاابت؛ و ييييييييييييييدد عمى الرتاب  بني األمن الغذائم واحلراجة، وواة  عمى أن تقوم جلنة الغاابت مبراجعة 

ابت، وتملم  إىل مزيد من املشييياورات دواة  التوسييي  يف األراضيييم الزراعية يف ضيييوء اتدارة املسيييتدامة لمغا
، 2020وحالة الغاابت يف العامل لعام  2020م  األعضيييييييييييييياء بشييييييييييييييأن التقييم العاملم ملوارد الغاابت لعام 

ط ل الدورة اخلامسة والعشرين لم نة الغاابت؛ وطمب من منظمة األغذية والزراعة إعداد مذكرات ةنية 
يم لمموارد احلرجية يف العامل يقارن بني اجلوانب اتجيابية والسييييييييمبية بشييييييييأن اآلاثر املالية والفنية تعداد تقي

لدورة مدهتا سييينتان أو سس سييينوات، لمدورة املقبمة لم نة الغاابت؛ و ييي   املنظمة عمى مواصيييمة دعم 
األعضاء يف جهودهم حلماية الغاابت وإص حها وإدارهتا عمى  و مستدام، مبا يف ذلك من ط ل احلّد 

الغاابت وعكس مسييييييييارها، واحليييييييييول عمى التموياب من املنيييييييييات مضاب اليييييييييندوم األطضييييييير  من إمالة
 لممناخ.

ويف ما يتعم  بتقارير الدورة العا يييييرة بعد املائة لم نة الشيييييؤون الدسيييييتورية والقانونية، والدورة الضامنة والعشيييييرين بعد املائة 
بعد املائة لم نة الربانمج، والدورة الضمانني بعد املائة لم نة االجتمال املشييييرتك لمدورة الضامنة والعشييييرين لم نة الربانمج، و 

 إن اجملمس: املالية، 
 

 أقّر هذه التقارير يف ما يتعم  ابملنية الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 

  اسيييتعراض اطتيييياصيييات املنيييية من قباب جلنة الزراعة وجلنة مييييايد األمساك عمى وجه اخلييييوب وطمب
 ( وجلنة الربانمج و مس املنظمة.FO:COFO/2020/8.1.a انظر الوثيقةوجلنة الغاابت )

 
تائج مداولت اجمللس، خاصةةةةةةةةةةةةة عند النظر يف ال نو   ترغبوقد  من  2-9و 1-9و 5و 4اللجنة يف النظر يف ن
 أعماهلا. جدول
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 جلنة الربانمج –ااثلثً 

يف دورهتا السييييييييييييييابعة والعشييييييييييييييرين بعد املائة اليت عقدت يف املقّر الرئيسييييييييييييييم لممنظمة يف  6قام  جلنة الربانمج، -7
 ، مبا يمم:2019نوةمرب/تشرين الضاين 

 
 :2021-2020عند النظر يف التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  أ()

   االتفاقية الدولية لوقاية ابملوارد اتضيييييييييييياةية املخيييييييييييييييييييييييييية لعماب منظمة األغذية والزراعة يف  ال رّحب
النبااتت وبرانمج املشييييورة العممية يف  ال سيييي مة األغذية املشييييرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

 اليحة العاملية ومن أجاب تعميم التنول البيولوجم؛

خمتلف وعند النظر يف اسةةةةةةرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصةةةةةةة بتعميم التنوع ال يولوج  عرب  ب()
 قطاعات الزراعة:

  لتعميم التنول البيولوجم عرب  تمر  ييييييييييددت عمى ضييييييييييرورة أن تسييييييييييتعرض الم ان الفنية طملة العماب(
 قملاعات الزراعة(؛

  اجتماعات غري رمسية قباب انعقاد دوراهتا الرمسية لمتداول، واتفق  عمى البنود التالية وواةق  عمى عقد
: )أ( ]مسيييييييييائاب ال 2020 الذي سييييييييييعقد يف يناير/كانون الضاينمن جدول أعمال اجتماعها غري الرمسم 

تتعم  ابلغاابت[ و)ب( اتدارة املسييييييتدامة لمغاابت و)ج( املسييييييودة األوىل خلملة العماب اخلاصيييييية ابلتنول 
 البيولوجم و)د( ]مسائاب ال تتعم  ابلغاابت[.

 
 أعماهلا. من جدول 5، خاصة عند النظر يف ال ند جلنة الربانمجترغب اللجنة يف النظر يف نتائج مداولت وقد 

 
  ، يف ما يمم:2020يف دورهتا اليت عقدت بشكاب اةرتاضم يف يونيو/حزيران  7نظرت جلنة الربانمج، -8
 

 2021-2020تعدي ت إضاةية يف برانمج العماب وامليزانية لمفرتة 
  لاملوارد الملبيعية واتنتاج املستدامل  إىل أّن  ايل احلراجة وميايد األمساك يندرجان ضمن مسارأ ارت

والحظ  ضيييرورة إبراممها عمى النحو امل ئم طاصييية  ابلنظر إىل دورمها ابلنسيييبة إىل قضيييااي هامة مضاب تغري 
 ؛املناخ والتنول البيولوجم

 تنفيذ اسرتاتي ية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنول البيولوجم عرب  تمر قملاعات الزراعة

  ا ملشيييرول  يييددت عمى احلاجة إىل أن جتري جلنة مييييايد األمساك وجلنة الغاابت وجلنة الزراعة اسيييتعراضييي 
طملة العماب بناء عمى الوالية اليت أانطها دا اجملمس يف دورته الضالضة والسيييييييتني بعد املائة، قباب اسيييييييتعراض 

 ؛مسودة طملة العماب من جانب جلنة الربانمج
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ئاب املتعمقة بتخملي  الربامج وتقييمها، ورّحب  عمى وجه اخليييييوب ابلتحديث ونظرت الم نة يف عدد من املسييييا -9
 عن اتدارة املستدامة لمغاابت:

وتقرير حالة  2020ا ابلنتائج الرئيسييييييييييييييية الواردة يف كاب من التقييم العاملم لمموارد احلرجية لعام أطذت عمم  و  أ()
 يف ضوء مؤ رات أهداف التنمية املستدامة؛، مبا يشماب التقدم اارم 2020الغاابت يف العامل لعام 

وطمب  من املنظمة اسييييييتخدام مفاهيم ورواب  قائمة عمى العمم واألدلة متف  عميها بني أطراف متعددة  ب()
 يف اململبوعات الرئيسية عمى غرار تقرير حالة الغاابت يف العامل؛

يف السنوات املاضية، ال تزال الغاابت تشّكاب  وأ ارت إىل أنه رغم تراج  معّدل إمالة الغاابت عمى  و كبري ج()
 ؛2030ميدر قم  من حيث عدم  قيقها املقاصد املتيمة خبملة عام 

وسيييممل  الضيييوء عمى أمهية الدور الذي تضيييملم  به املنظمة يف  قي  التنمية املسيييتدامة ومسيييامهتها يف تنفيذ  د()
 ؛ 2030-2017طملة األمم املتحدة االسرتاتي ية لمغاابت لمفرتة 

وأ ييييييييييييييارت إىل مبادرة ل وياب النظم الغذائية تطعام كوكبنا من دون إمالة الغاابتل وطمب  التشيييييييييييييياور م   ه()
 األعضاء خبيوب بمورهتا؛

وقر إمالة الغاابت من أجاب  قي  اتدارة املسيييتدامة لمغاابت والنظم الغذائية وسيييّممل  الضيييوء عمى ضيييرورة  )و(
 البيولوجم؛املستدامة ومن  ةقدان التنول 

ا عمى التنمية املسيييييتدامة مما يؤدي إىل وأ يييييارت إىل أن إمالة الغاابت وتدهور البياة والغاابت يشيييييّك ن طملر   (م)
 معديد من اجملتمعات اامية؛لتفاقم ضعر سباب العيش 

مواصيييييييييييمة دعم األعضييييييييييياء من أجاب من  إمالة الغاابت وتدهورها ووقفهما وعكس و ييييييييييي ع  املنظمة عمى  (ح)
ر والضيييييييباب امها، وعمى تعزيز عماب املنظمة ومايدة قدراهتا يف  االت الوقاية من حرائ  الغاابت والغبمسيييييييار 

 وتوقعها ومكاةحتها، وابلنسبة إىل حاالت الملوارئ؛
و ددت عمى ضرورة تعميم صون التنول البيولوجم يف ممارسات إدارة الغاابت واستخدام األراضم عمى  و  (ا)

 مستدام؛
و يي ع  املنظمة عمى دعم األعضيياء من أجاب دمج السييياسييات واالسييرتاتي يات العاملية واتقميمية املتعمقة  (ي)

 ابلغاابت يف السياسات واألطر القانونية الوطنية ذات اليمة، م  مراعاة أولوايت البمدان وتنوعها؛ 
وأ ارت إىل أن التنفيذ امل ئم تعادة أتهياب الغاابت قادر عمى املسامهة يف إعادة املوائاب والنظم اتيكولوجية  (ك)

إىل هياتها األصييمية، واسييتحداث ةرب العماب والدطاب، وهو حاّب ةّعال لتحقي  التنمية املسييتدامة من ط ل 
 عج النظام اتيكولوجم؛ 

مبتكرة لتحسيييني الرتاب  بني الزراعة املسيييتدامة واتدارة املسيييتدامة  و ييي ع  املنظمة عمى اسيييتكشييياف سيييباب (ل)
 لمغاابت وتملوير الزراعة احلرجية؛ 

 متّول من موارد من طارج امليزانية وسممّل  الضوء عمى ئة من املشاري  املنفذة سنواي  ايف امل 85والحظ  أن  (م)
 ؛احلاجة إىل متوياب مستدام مبا يف ذلك من امليزانية العادية

و ّ ع  املنظمة عمى تعزيز األنشملة الرامية إىل تدعيم البياانت الضخمة واالستشعار عن بعد والتكنولوجيا  (ن)
 احلديضة ملساعدة األعضاء يف رصد التقدم اارم ابلنسبة إىل الغملاء احلرجم بشكاب أةضاب؛
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ية يف ضييييييوء اتدارة املسييييييتدامة ا اركات توسيييييي  األراضييييييم الزراعواقرتح  أن جتري جلنة الغاابت اسييييييتعراضيييييي   (س)
 لمغاابت؛

و يييييييّ ع  املنظمة عمى دعم النلهج املتعددة التخييييييييييييييييات وعمميات تقييم جودة الغاابت لنشييييييير أةضييييييياب  (ل)
 ممارسات إدارة األراضم يف  ال الغاابت؛

بشيييييأن التقييم العاملم لمموارد  م  األعضييييياء وسيييييممل  الضيييييوء عمى ضيييييرورة إجراء املزيد من املشييييياورات (ف)
 دورة املقبمة لم نة الغاابت؛وذلك يف  2020وحالة الغاابت يف العامل لعام  2020احلرجية لعام 

 واقرتح  إجراء تقييم لمموارد احلرجية يف العامل كاب سنتني بدال  من كاب سس سنوات؛ (ب)
ممية االستعراض وأن تقدم إىل جلنة الربانمج يف دورة وتملمع  إىل أن تواصاب جلنة الغاابت يف دورهتا املقبمة ع (م)

  يستند إىل هذا االستعراض.ا يداث  مقبمة من دوراهتا تقرير  
 

-8و 2-7و 1-7و 6و 4ترغب اللجنة يف النظر يف نتائج مداولت جلنة الربانمج، خاصة عند النظر يف ال نو  وقد 
 أعماهلا. من جدول 2
 

 الدستورية والقانونيةجلنة الشؤون  –ارابعً 

يف دورهتا الضامنة بعد املائة اليت عقدت يف املقّر الرئيسييييم لممنظمة يف  8نظرت جلنة الشييييؤون الدسييييتورية والقانونية، -10
اقرتاح تعدياب االتفاقية اخلاصيييييييييييية  -بعنوان لإصيييييييييييي ح هياة احلور الدولية  CCLM 108/3، يف الوثيقة 2019مارس/آذار 

 ادراج هياة احلور الدولية ضمن نملام منظمة األغذية والزراعةل.

صادق  الم نة عمى مشرول قرار املؤمتر بعنوان لتعدي ت االتفاقية اخلاصة ادراج هياة احلور الدولية ضمن  أ()
رهن ا ابلتعدي ت  CCLM 108/3ل، عمى  و ما هو وارد يف املمح  ابلوثيقة نملام منظمة األغذية والزراعة

 اتضاةية التالية:
 

 :يف الديباجة (1)
 […]ل

 م  امل حظة أبن اجملمس قد وجد أنيف تقرير الدورة احلادية والسييييييييييييتني بعد املائة لمم مس، ] وبعد النظر
الذي مفاده أن التعدي ت ال تنملوي عمى التزامات جديدة ترتتب عمى أعضيييييييييياء  م  ات ييييييييييارة إىل الفهم

 هياة احلور الدولية؛
 ":كما يمم  12من املادة  3م  الفقرة  مبا يتما ىتعدي ت االتفاقية  يتفق مع يواة  عمى

 
 :، اجلممة الضانية3الفقرة  -العضوية -2املادة  (2)
يف املنظمة، ممن تكون أعضيييييييييييييياء يف األمم املتحدة أو أي من وجيوم لمدول غري األعضيييييييييييييياء ]...[   -3ل

 ،وكاالهتا املتخيية أو يف الوكالة الدولية لمملاقة الذرية أن متضاب، بناء عمى طمب منها
 .]...[ 
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ةرباير/ ييباا  6وأقّرت الم نة التعدي ت اليت اعتمدهتا هياة احلور الدولية يف دورهتا اخلاصيية املنعقدة يف  ب()
وواةق  عمى عرض مشرول قرار املؤمتر، الوارد يف املمح  دذا التقرير، عمى اجملمس لمنظر ةيه وإحالته  2019

ل تفاقية تدراج هياة احلور الدولية ضيييييمن  12من املادة  3بعد ذلك إىل مؤمتر املنظمة طبق ا ألحكام الفقرة 
 نملام املنظمة.

 أعماهلا. من جدول 3-8جنة، خاصة عند النظر يف ال ند ترغب اللجنة يف النظر يف نتائج مداولت اللوقد 
 

 هيئة املوار  الوراثية لألغذية والزراعة –اخامسً 

يف دورهتا العادية السيييييييييييابعة عشيييييييييييرة اليت عقدت يف املقّر الرئيسيييييييييييم  9قام  هياة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، -11
  ، مبا يمم:2019لممنظمة يف ةرباير/ باا 

 
 الوصول إىل املوار  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: عند النظر يف  أ()

 
  الملمب من املنظمة مواصمة مساعدة البمدان، بناء عمى طمبها، يف وض  التدابري التشريعية واتدارية و/أو

يتعم  ابحلييول عمى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسيم مناةعها، ابلنظر إىل أمهية  السيياسياتية يف ما
 ؛املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاب يف  قي  األمن الغذائم

  وأوصييييييييي  اهلياة كذلك أبن تملّب  البمدان التدابري اخلاصييييييييية ابحلييييييييييول عمى املوارد وتقاسيييييييييم مناةعها مبا
  األطر واهلياكاب القائمة يف  تمر القملاعات الفرعية لمموارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل يتما ييييييييييييييى م

 جانب إ راك ومارات الزراعة والضروة احليوانية واملوارد احلرجية والسمكية يف  ديد تمك التدابري وتنفيذها. 

 راعة يف العامل:وعند النظر يف إعدا  تقرير حالة التنوع ال يولوج  لألغذية والز  ب()
 

  رّحب  بتقرير املنظمة عن حالة التنول البيولوجم لألغذية والزراعة ابعتباره معممة هامة ابلنسيييبة إىل اهلياة
وعقد األمم املتحدة لمتنول البيولوجم ومسييييييامهة قيمة يف املناقشييييييات الدائرة حول إطار التنول البيولوجم 

 ؛2020العاملم ملا بعد عام 

 ن  ييييييأن التقرير املسييييييامهة يف رة  مسييييييتو  الوعم ابلدور اهلام لزراعة اااصييييييياب وتربية وأ ييييييارت إىل أن م
احليواانت واحلراجة وميايد األمساك يف صون التنول البيولوجم لألغذية والزراعة واستخدامه، واملساعدة 

 ؛عمى توطيد أواصر التعاون وتعزيز االتياالت بني املنتدايت واليكوك الدولية ذات اليمة

  وأ ييييييارت كذلك إىل أن عممية إعداد التقارير القملرية أاتح  ةرصيييييية جيدة لمبمدان لمقيام  ممة أمور
منها، تقييم الف وات واالحتياجات يف ما يتعم  بيون التنول البيولوجم لألغذية والزراعة واستخدامه 

 . بشكاب مستدام
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 الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها:وعند النظر يف خطة العمل العاملية بشأن صون املوار   ج()
 

  اعتمدت اهلياة اسييييييرتاتي ية متوياب تنفيذ طملة العماب العاملية ليييييييون املوارد الوراثية احلرجية واسييييييتخدامها
و ييّ ع  البمدان عمى السييعم بشييكاب  ،[عمى النحو الوارد يف املرة  دال دذا التقرير]املسييتدام وتنميتها 
ملوارد الوراثية احلرجية يف إجراءات أكضر ملوال  وأوسيييييييييييي  نملاق ا بشييييييييييييأن اتدارة احلرجية حضيث إىل تعميم ا

املسيييييييييييييتدامة، مبا يف ذلك الزراعة املختمملة ابلغاابت واالسيييييييييييييرتاتي يات احلرجية وتدابري التكير م  تغري 
ختاذ إجراءات املناخ والتخفير من أتثرياته املسييييييييتندة إىل الغاابت، ابتضيييييييياةة إىل  ديد االحتياجات ال

ا اخلملوا التوجيهية الملوعية لوضييييييييييي   اسيييييييييييرتاتي ية يددة من أجاب املوارد الوراثية احلرجية. وأقّرت أيضييييييييييي 
 ؛اسرتاتي ية وطنية طاصة ابملوارد الوراثية احلرجية

  وأ ارت إىل أمهية أن يكون لد  البمدان اسرتاتي ية وطنية أو  به وطنية طاصة ابملوارد الوراثية احلرجية
 داّب تغرّي املناخ. يف

 
 .أعماهلا من جدول 3-8و 5وقد ترغب اللجنة يف النظر يف هذه النتائج، خاصة عند النظر يف ال نو  

 
 املؤمترات اإلقليمية –اسا سً 

يف دورته الض ثني اليت عقدت يف اخلرطوم، السييييييييييييودان، يف  ييييييييييييباا/ةرباير  10دعا مؤمتر املنظمة اتقميمم ألةريقيا، -12
البمدان إىل توطيد التعاون والتنسييييييي  يف سييييييبياب مراعاة التنول البيولوجم عمى  و أقو  وأكضر ةعالية عرب قملاعات ، 2018

 الزراعة والغاابت وميايد األمساك، مبا يف ذلك يف داّب تغري املناخ.

ةورونيج، اال اد الروسيييييييييييييم، يف يف دورته احلادية والض ثني اليت عقدت يف  11وقام مؤمتر املنظمة اتقميمم ألورواب، -13
 ، مبا يمم:2018مايو/أاير 

 
أثىن عمى العماب الذي قام  به املنظمة يف ما يتعم  مبسييييييييييييييائاب الغاابت يف اتقميم، و يييييييييييييي   املنظمة عمى  أ()

مواصييمة ومايدة تعزيز عممها يف  ال الغاابت، مبا يف ذلك حرائ  الغاابت، واألنوال الغامية، والتضقير بشييأن 
 ت، والغاابت الشمالية واملعتدلة؛الغااب

يف  ال الغاابت،  ودعم األنشييييييييملة املشييييييييرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والم نة االقتيييييييييادية ألورواب ب()
ورّحب ابعتماد برانمج عماب وارسييييييييو املتكاماب املشييييييييرتك بني هياة الغاابت األوروبية والم نة املعنية ابلغاابت 

 . 2021-2018واليناعة احلرجية لمفرتة 

يف دورته اخلامسيييييية والض ثني اليت عقدت يف  12وأوصييييييى مؤمتر املنظمة اتقميمم ألمريكا ال تينية والبحر الكاري ، -14
تقوم املنظمة بدعم وض  االسرتاتي يات والسياسات ليون واستعادة  ، أبن2018مونتيغو ابي، جامايكا، يف مارس/آذار 
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الغاابت والرتبة املتدهورة، عن طري  تش ي  البمدان عمى االستضمار يف مبادرات وطنية بشأن نظم اتنتاج الزراعية احلرجية، 
ل البيولوجم و اةظ عميه، طاصييييييية والزراعية اتيكولوجية والعضييييييييوية، ةضيييييييي   عن التكنولوجيات البيولوجية اليت  مم التنو 
 لممزارعني األسريني، ودعم مبادرات تبادل اخلربات عمى املستويني العاملم واتقميمم.

 . 2020وكييان من املقرر عقييد الييدورات املقبميية لممؤمترات اتقميمييية يف الفرتة من ةرباير/ ييييييييييييييبيياا إىل مييايو/أاير  -15
العاملية أن ةريوس كوروان املسييييت د ميضاب حالة طارئة صييييحية عمومية وإع ن منظمة اليييييحة  19-ويف ضييييوء جائحة كوةيد

ا، قرر املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ابلتشيييييياور م  احلكومات املضيييييييفة واجملموعات ا دولي  تسييييييبب قمق  
 .  2020ضاين من عام اتقميمية، أتجياب مواعيد املؤمترات اتقميمية ملنظمة األغذية والزراعة إىل النير ال

 
 أعماهلا. من جدول 2-7و 6و 5وقد ترغب اللجنة يف النظر يف هذه النتائج، خاصة عند النظر يف ال نو  

 


