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 الغابات جلنة

 احلادية والعشرونالدورة 

 4104أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 إىل إجراءات 41+ ريو مؤمترترمجة نتائج 

 

 ذات الصلة بالغابات 41+ ريو مؤمترنتائج  -أوال

 

 00 إىل 02 منخالل الفرتة  الربازيل، جانريو، دي ريو يف املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمترانعقد - 1

. كربى جماالت سبعةبشأن  مشرتكة إجراءات اختاذ على اتفقو االستدامة،مسألة  ملناقشة 0210 حزيران/يونيو

على  عاما 02 مضي بعد املستدامة التنمية أهداف حتقيقيف  احملرز التقدم ،02+ بريو املعروف املؤمتر،واستعرض 

 األخضر؛ االقتصاد: املطروحان على بساط البحث يف نارئيسيال نااملوضوعمتثل و. ريو يف 1990 عام األرض قمةانعقاد 

 والطاقة العمل فرصيف  نوقشت اليت الرئيسيةيف حني متثلت اجملاالت السبعة . املستدامة للتنمية املؤسسي واإلطار

 تشكل مل اباتالغ أن رغمو. للكوارثتأهب وال واحمليطات واملياه املستدامة والزراعة الغذائي واألمن املستدامة واملدن

 ومنتجات الغاباتمفادها أن  اليت الرسالة لتعزيز فرصة نيلمندوبفقد أتيحت ل ،02+ ريو ملؤمتر رئيسي جمال تركيز

 .السبعة الرئيسية اجملاالت هذه منجمال  كل يف لتحدياتعلى التصدي ل تساعد أن ميكن الغابات

 

 يف التعاونية الشراكة مع بالتعاون ،02+ ريو مؤمتر إىل تقريرها يف، (فاو)وقامت منظمة األغذية والزراعة - 0

 يف عملي النهج هذاف. الطبيعية املوارد إدارة يف" الطبيعية املناظر نهج"اعتماد  أهمية علىبالتشديد  ،الغابات جمال

 اذاخت عملية يف للغابات واالجتماعية واالقتصادية البيئية اجلوانبمراعاة  لضمان واملؤسسات القطاعات خمتلف

 على البلدان ةساعدم للغابات ميكن كيفإىل  ،رئاسة الفاوحتت  ،التعاونية الشراكةهذه  أعضاءوأشار . اتالقرار

 األمن وضمان املناخ تغري خماطر وتقليل الريفية املناطقنمية وت لأللفية اإلمنائية األهدافقيق وحت الفقر وطأة من التخفيف

 فوائدجين  لبلدانميكن ل هأن إىل أشارواكما . التجارة وتعظيم الطاقة توافر حتسنيو الزراعية اإلنتاجيةحتفيز و الغذائي
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 بانمل ومواد اإليكولوجي النظام وخدمات احليوية الطاقة الغابات توفر حيث اخضرارا، أكثراقتصادات  إىل تانتقلما  إذا

ولبلوغ . النائية الريفية املناطق يف عيشوني الذينالسكان  ةعيشم سبل نحِسوُت الطاقةفعالة من حيث استخدام و مستدامة

 ؛الغابات إدارةعلى  اتقدروتعزيز ال بالغابات؛ ذات الصلة املؤسسات تعزيز: ه ينبغي القيام مبا يليأنرأوا  ذلك،

 واعتماد الغابات؛ إدارة حقوقعلى  الالمركزيةتطبيق و ؛اإليكولوجي النظام خدمات مقابلوالدفع  واملؤسسات؛ والتعليم

 .قيمةسالسل ال نيوحتس ومنسقة؛ متماسكة اساتسي

 

 شددت الغابات،بشأن  فقرات أربع ،"نصبو إليه الذي املستقبل"،02+ ريو ملؤمتر اخلتامية الوثيقة تضمنتو- 3

 مستدامة؛ وخدمات منتجات تقديم: ذلك يف مبا اجملاالت، من متنوعة جمموعة يف دوريضطلع ب الغابات قطاع أن على

 املخاطرتقليل و للغابات، املستدامة اإلدارةو الغابات؛ إزالةلقلب مسار  والتحريجإعادة التأهيل و يج،التحر إعادةو

 أهمية ىلإ يضاأ للغابات املخصصة الفقراتتشري و .ةكموواحل القدرات وبناء ،التعاون وتعزيز املناخ؛ تغري عن املتأتية

 السياسات لتعزيز بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى مثل ليةالدو العمليات مع العمل يف ودورهاالتعاونية  الشراكة

 .للغابات املستدامة اإلدارة تشجيع أجل من البلدان ومع لغاباتاملتعلقة با الدولية

 

 بني لصالتميكن ل كيف الغابات جمال يف التعاونية الشراكة وأعضاءالفاو  هاتنظم اليتفعاليات ال توناقش- 4

 الغابات قطاع ومساهمة ؛املستدامة والتنمية اخلضراء االقتصادات يف الغابات ودور ؛االستدامة تدعم نأ والزراعة الغابات

عن  اجلمهور من اقرتاحاتيف الربازيل  املستدامة تنميةاملتعلقة بال اتاحلوار تمجع أخريا،و. األخضر االقتصاد يف

 إعادة تأهيل( أ) :للغابات بالنسبة يلي ما اجلمهور حاقرت ،علين تصويت عملية خالل ومن. للمستقبل بالنسبة أولوياته

 والتكنولوجيا العلوم تعزيز( ب) ؛0202 عام حبلولأشجارها  أزيلتاملتدهورة واليت  األراضي من هكتارمليون  152

 .0202 عام حبلول الغاباتإزالة حتقيق معدل الصفر يف ( ج) رجية؛احل التحديات واجهةمل التقليدية واملعارف واالبتكار

 

 والزراعة األغذية ومنظمة الغابات بالنسبة لقطاع إجراءات- ثانيا

 

 من عدداختاذ  يف النظر ميكن ،02+ ريو يفاليت قطعت  وااللتزاماتاليت جرت  املناقشات إىل استنادا- 5

 .اللجنة فيها ظرلتنالتالية  األنشطة قرتحتو. القطاعات بني املشرتكة األنشطة على خاص بشكل الرتكيز مع اإلجراءات

 

 تنفيذ على البلدان تساعد توجيهيةتوجد خطوط : الغابات إزالةقلب مسار و للغابات املستدامة اإلدارة- 6

 وقائع صحائف أيضا الغابات جمال يفالتعاونية  الشراكة نشرتقد و. 1الغابات أنواع بعض يف للغابات املستدامة اإلدارة

 مصدرلكن ليست مثة و. األخرى اجملاالت من عدديف  املفهوم هذاإدراج  يةكيف تشرح للغابات املستدامة اإلدارة عن

                                                           
1
  ITTO, 1992, Criteria and indicators for the measurement of sustainable tropical forest management, ITTO 

 Policy Development Series No 3, ITTO, Yokohama, Japan. 
ITTO, 2002, ITTO guidelines for the restoration, management and rehabilitation of degraded and secondary 

tropical forests, ITTO Policy Development Series No 13, ITTO, Yokohama, Japan. 
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تقوم  أن يقرتحلذلك و. الغابات أنواع مجيع يف للغابات املستدامة اإلدارة بشأن طوعية توجيهيةخطوطا  عززيو وفري واحد

 أنواع مجيع يف للغابات املستدامة اإلدارةالرئيسية اليت تشجع  دوليةال فنيةال كالةباعتبارها الو ،الفاوإدارة الغابات يف 

 جهودها يف البلدان ودعم للغابات املستدامة اإلدارة تقنياتعتماد أوسع نطاقا لا لتعزيز اإلطار هذا ضعبو الغابات،

 .الغابات وتدهور الغابات إزالةقلب مسار  إىلادفة اهل

 

 أنواع مجيع يف للغابات املستدامة اإلدارة تطبيقجمال  يف املنظمةاليت تتمتع بها  ة الواسعةرباخل إىل استناداو- 7

 للغابات املستدامة اإلدارة أدوات مجموعةك) عملية وأدوات تعليمية مواد: يلي ماأن يشمل  اإلطار ذاهل ميكن الغابات،

 شبكة علىرامج بو للغابات؛ املستدامة اإلدارة تطبيقل البلدانإليها  حتتاج اليت املواد من غريهاو ؛(على سبيل املثال

 ،خالل من البلدان على بالفائدة عودأن ي اإلطار هذا شأن ومن. تنفيذر عملية السيتس اليت "ويكي" وصفحات اإلنرتنت

 .الغابات أنواع مجيع بشأن قانونا امللزم غري الصك يف عليها املتفق والتدابري لسياساتل االستجابة على امساعدته ،مثال

 

الشراكة العاملية إلعادة ت حدد :لألراضي األخرى التأهيل والتحريج واالستخدامات وإعادة التحريج إعادة- 8

 وقد. الغذائي األمن على التأثري دون استعادتها ميكن اليت األراضي من هكتار مليار 0قرابة  الغابات إىل هيئتها األصلية

يتعني توفري وس ".األراضي تدهور ظاهرة من خال" عامل إجياد هدف أيضا التصحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية شجعت

 املتدهورة األراضي استعادةفاو ال وستدعم. اليت تنشدها هدافاأل حتققأن  املبادرات ذهأريد هل إذا البلدان إىل كبري دعم

 اللخ من املثال سبيل على)األراضي  حيازة ترتيبات حتسني على البلدان وستساعد ،املياه وإدارة الرتبة نوعية وحتسني

 األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ

 لغابات،اخلاصة با الوطنية براجمها تنفيذ على البلدان مساعدة املنظمة ستواصلكما (. الصادرة عن الفاو الوطين الغذائي

 .ؤخراالفاو م أعدتهااليت  القطرية مجاالرب وضع وأطر الوطنية السياسات مع شياامت

 

 يف حيوي دورب مستدام بشكلتتم إدارتها  غابات مناملتأتي  اخلشبيضطلع  :احلرجية واخلدمات املنتجات- 9

. بسهولة تدويرها إعادة وميكن الكربون ختزنقابلة للتجديد و طبيعية مادة هوف. االقتصاد وختضري املستدامة التنمية

 يفسكان ال من كبري عدد عيش سبل دعميو ،دفيئةال غازات انبعاثات اخنفاضعن  اخلشبية املنتجات عتصنيويسفر 

. للغابات املستدامة اإلدارة يف الستثمارل للدخل مصدر أكربشكل إىل حد كبري ي اخلشب استخدامكما أن . الريفية املناطق

 ؛ فإنه والبناء الطاقة على الطلبعلى حنو كبري ما ازداد ّلك ،أكثر ثراًء ومتدنا اجملتمعاتما أصبحت كّلنظرا إىل أنه و

 .التطورات هذه استدامةيف  ممكن إسهام أفضلسهم ي حبيث اخلشب استخدام تعزيز كيفية يف النظر للبلدان ينبغي

 

 املياه مستجمعات محايةتشكل ال  املثال، سبيل علىف. أخرى لقطاعات الضرورية اخلدمات الغابات توفركما - 12

البد من و. احمللية واجملتمعات ملزارعنيعود بالفائدة على ات ليتاحلرجية ا اخلدمات من اثنني سوى الرتبةصون و



COFO/2012/5.1  4 

 عليها يعتمدون الذين كانالس وكذلكمالكيها و الغابات مديريإقرار  لضمان اتالقطاعاملشرتكة بني  السياسات تنسيق

 .دعما صحيحا لغاباتاليت تقوم بها ا احليوية الوظائف هذه دعم أيضايكفل  أنهلذا  وينبغي. اخلدمات هذه قيمةب

 

 من للتخفيف هوختزنالكربون  عزلت أن هاومنتجات للغابات ميكن :الكربون خمزونات وزيادة املناخ تغري- 11

 علىن البلدا تساعد أنهلا أيضا  ميكنو. حفورياأل الوقودلالستعاضة عن  احليوية الطاقةإنتاج و املناخ تغري آثارحدة 

 مع وشراكتها الفاوستمر وست. السيئة اجلوية األحوال مثل ،من وطأتها التخفيفو الطبيعية الكوارث ثارتأهب آلال

 رصديف  النامية البلدان يف وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات خفض جمال يف للتعاون املتحدة األمم برنامج

 سيما ال الغابات،قطاع  مع املنظمة ستعملكما . العامل أحناءخمتلف  يف هاعنرير رفع التقاوديرها وتقاحلرجية  واردامل

 من التخفيف يف القطاعهذا  مساهمة تعزز جديدةنهج  لتصميم اخلشبية واملنتجات للورق االستشارية اللجنة خالل من

 .حمللينيا للسكان بالغاباتذات الصلة  اخلدمات توفري دعمتو امعه والتكيف املناخ تغري آثار

 

تنتج  أن الضروري من املستدامة، التنمية يف رئيسيا دورا اخلشبية املنتجاتكي تؤدي ل :واحلوكمة التجارة- 10

تاج إىل حت اليت البلدان من العديد يف وفرصة كبريا حتديا الغاباتحوكمة  حتسنيسيظل و. ومستدام قانوني بشكل

 واإلدارة القوانني نفاذاملتعلق بإ برناجمها خالل منصل الفاو، وستوا. املستويات مجيع على كبرية وجهود اهتمام

 قانوني بشكل وإنتاجها ونقلها الغابات منتجات صادحل اضمان البلدان دعم الغابات، قطاع يف والتجارة الرشيدة

 لتعزيز واإلقليمية الوطنية اجلهود املنظمةدعم ستكما . البلدان يف لفعالةوكمة ااحل آليات من وبدعم ومستدام،

من أجل  02+ ريو التزاماتبهدف الوفاء ب اخلشبية املنتجات واستخدام املستدامةاحلرجية  الصناعات يف االستثمارات

 .استدامة أكثر واستهالك إنتاج

 

، "املستقبل الذي نصبو إليه"مساهمة الغابات يف حتقيق األمن الغذائي يف يشار إىل  :الغذائي واألمن الغابات- 13

لقضاء إىل اهدف يي ذوال "على اجلوعالتام حتدي القضاء "املتمثل يف األمني العام لألمم املتحدة مت الفاو بتحدي قد التزو

قرابة مليار للألغذية  امباشر امصدرتشكل وتقدر مصادر خمتلفة أن الغابات واألشجار يف املزارع . على اجلوع يف العامل

ص على وقود الكتلة احليوية يف اشخمن األ انملياريعتمد ة إىل ذلك، وباإلضاف. العاملاألشخاص األشد فقرا يف ن م

األشجار والغابات أيضا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وتساهم . والفحمالوقود حطب من الطهي والتدفئة، ومعظمه 

 أن هذه إال. الدخل وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمهادر سا  من خالل باألبطرق غري مباشرة، وذلك 

الوطنية سرتاتيجيات الالعديد من ايف ويقلل من شأنها وال تربز بشكل مناسب  ةياكففيه الليست مفهومة مبا  املساهمات

عف التنسيق بني القطاعات على املستوى الوطين، يعين أن وإن هذا الوضع، مقرتنا بض. األمن الغذائياملتعلقة بالتنمية و

روابط القائمة بني الوحتتاج . باألمن الغذائي ذات الصلةيف القرارات السياسية العتبار الغابات غالبا ما ال تؤخذ يف ا

 إىل الريفيةيف املناطق وسبل املعيشة  ،، والتغذية واملساواة بني اجلنسني، والزراعة املستدامةالغذائي األمناحلراجة، و

بهدف تعزيز فهم أهمية دور الغابات و. الطبيعيةنهج املناظر كان يتعني اتباع زيد من االستكشاف، ال سيما إذا امل
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هذه املعرفة يف كفيلة بإدراج ، واقرتاح سبل يةالريفاملناطق واألشجار يف املزارع لتحقيق األمن الغذائي والتغذية لسكان 

من األحتقيق الغابات من أجل "عن  ادولي امؤمترستنظم الفاو صنع القرار على الصعيدين الوطين والدولي، عملية 

 .0213 أيار/يف مايو" الغذائي

 

 لتعزيز املستدامة للتنمية الثالث الركائز مجيع تكامل دعم يف 02+ ريو مؤمتراستمر  :والشراكات املؤسسات- 14

 نتدىمب املستدامة التنمية جلنةعاضة عن ستالاب أيضا ىوأوص. املستوياتكل  على اجلهود ازدواجية من واحلد التنسيق

 منوستقتضي العديد . البيئية األنشطة يف أقوىبدور ريادي  للبيئة املتحدة األمم برنامجبأن يضطلع و آخر عاملي سياسي

 فوائدرويج ت على قدراتها وتعزيز القطاعات خمتلف يفتعاون املؤسسات ذات الصلة بالغابات  أعاله املذكورة اإلجراءات

التعاونية  الشراكة وأعضاءأن تقوم الفاو  الضروري من نسيكو ولذلك،. املستدامة التنميةلتحقيق  هاومنتجات الغابات

 .اجلهود هذه يف البلدان ودعم التعاون لتعزيز مبتكرةسبل  إجيادبو النسبية قوتهم نقاطاآلخرون باالستفادة من 

 

 فيها مسائل للنظر- ثالثا

 

 املستدامة التنميةلتحقيق  اباتالغ هاتوفراليت  فوائدال التشديد على على البلدان تشجيع يف اللجنة ترغب دق- 15

 .الدوليةو الوطنية اتالسياس شاتانق من كجزءوالرتويج هلا 

 

ن تدعو يف أو االقتصاد ختضرييف  الغابات مساهمةتعظيم ل سبلإىل الفاو التما   تطلب أن يف اللجنة ترغب قدو- 16

 يف التعاون ىلإ وغريها قليميةإلا االقتصادية ملنظماتوا االستوائية لألخشاب الدولية املنظمةو للبيئة املتحدة األممبرنامج 

 :اجلهود هذه

 ذلك يف مبا ،بطريقة منهجية للغابات املستدامة اإلدارة لتعزيز القائمة التوجيهيةواخلطوط  األدواتتصنيف   •

 .أخرى نظماتامل هاتوضع اليت وتلكالفاو  اتوضعه اليت تلك

 للبيئة املتحدة األممبرنامج  دعوةلو االقتصاد ختضرييف  الغابات مساهمةسبل لتعظيم  إجيادإىل  السعي  •

 ؛اجلهود هذه يف التعاون ىلإ وغريها قليميةإلا االقتصادية واملنظمات االستوائية لألخشاب الدولية املنظمةو

مستوى زيادة  إىل ةدفااهل املعلومات توفري يفالعاملية يف جمال الغابات  الشراكة شركاء مع العمل تعزيز  •

 .للغابات املستدامة اإلدارة تنفيذ لدعمآثارها وإىل األدلة واألدوات  لصوالوإمكانية والوعي 

 

 مؤمتر  يف بها تعهدت اليت االلتزامات تابعةبلدان ملال دعمفاو إىل البأن تبادر  توصي أن يف اللجنة ترغب قدو- 17

 :ا يليمب يتعلق فيما وخاصة ،02+ ريو

اآلمنة غذائيا  البيئات من املزيدتهيئة ل والزراعة الغابات صالت تعزيز خالهلا من ميكن اليت السبل  •

 ؛(احلالية املعرفة يف فجوات ةأي ذلك يف مبا)
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 يف املفهوم هذااعتماد  زيادةل الغابات أنواع جلميعبالنسبة  للغابات املستدامة لإلدارة إطار إعداد يف النظر  •

 البلدان؛ 

 على البلدان ومساعدةغابات ال منتجات استدامة حتسني أجل من للبلدان ساعدةوامل تحليلتوفري ال  •

 .الغابات ملنتجات املتعددة الفوائدب الوعي ستوىمب االرتقاء

 

 لتنسيق واليتهاللنهوض ب للشراكة التعاونية ورئيس كعضو دورهابتعزيز  الفاو توصي أن يف اللجنة ترغب قدو- 18

  .اهوتنفيذ لغاباتابشأن  ةالعاملي اإلجراءات

 

 األمنحتقيق  أجل من الغاباتعن  الدولي املؤمتر يف ملساهمةإىل ا والشركاء البلدان دعوة يف اللجنة ترغب قدو- 19

 .0213 أيار/مايويف  الفاو مقر يف سيعقد الذي الغذائي


