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المؤتمر
الدورة الحادية واألربعون
روما 29-22 ،يونيو/حزيران

2019

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات
(روما ،إيطاليا 20-16 ،يوليو/تموز )2018
موجز
(أ)

إ ّن اللجنة:

ت بأمهية الغابات لتنفيذ
رحبت بالتقرير عن حالة الغابات يف العامل  2018ومبا تض م ّممنن من رس ممائل رئيس ممية وأقر ّ
ّ
خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة؛

أقرت بالطابع امللح الختاذ إجراء حاسم م ممع لتشم م ممجيع تطبيق ا دارة املسم م ممتدامة جلميع أنواع الغابات ووقف إزالة
(ب) و ّ
الغابات واس م م ممتعادة الغابات املتدهورة وزيادة التش م م ممجم والتعري بش م م ممكل ملعو على مس م م ممتوى العامل قيقا
للهدف  15من أهداف التنمية املستدامة؛
(ج) وطلبت من املنظمة ضم م مممان وجود تعاون كعا أكثر با اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي والبعث يف
إمكانية القيام بأنشطة مشرتكة خال الفرتة الفاصلة با الدورات؛
(د) وأثنت على ما أحرز من تقدم بشممأن اوموعة األسمماسممية العاملية من املاملمرات املتصمملة بالغابات ودعت منتدى
األمع املتعدة املعين بالغابات واألجهزة الرئاسية للمنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جما الغابات إىل
البعث يف إمكانية استخدام ماملرات املستويا األو والثاين يف عمليات ركع التقارير اخلاصة هبا؛
أقرت بأ ّن ا دارة املسممتدامة للغابات واألملممجار يف املناطق اةض مرية وملممبن اةض مرية وتكاملها ضمممن التخطي
(هم) و ّ
اةضممرق قادرة على املسمماعدة يف قيق أهداف التنمية املسممتدامة مع ضمممان صممعة ا نسممان وركاهيتن ومواجهة
تغم املناخ؛
ّ

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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(و) ودعمت مبادرة املنظمة بش ممأن إتاحة منص ممة لتعميع التنوع البيولوجي تش مممل اةراجة ومص ممايد األلار والزراعة
أقرت بممأمهيممة تنفيممذ ا دارة املسم م م م م م متممدامممة للغممابممات من أجممل تعميع التنوع البيولوجي يف
بص م م م م م ممورة متكمماملممة و ّ
القطاع اةرجي؛
أقرت بأ ّن ا دارة املس م ممتدامة للغابات هي عنص م ممر أس م مماس م ممي لتعقيق ا دف  2من أهداف التنمية املس م ممتدامة
(ز) و ّ
أقراا جلنة األمن الغذائي العاملي يف ما يتعلق باةراجة
ّ
ورحبت بالتوصم مميات املتعلقة بالسم ممياسم ممات بالصم مميغة الن ّ
املس م ممتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية وأثنت أيض م م ما على أمهية تطبيق ارس م ممات الزراعة املس م ممتدامة لدعع
ا دارة املستدامة للغابات؛
اع اللجنة وأيّدت التوصم مميات
(ح) وأخذت علما بالقرارات والتوصم مميات الصم ممادرة عن األجهزة التابعة للمنظمة الن ّ
بشم م م م م ممأن التكامل املشم م م م م ممرتر با القطاعات وأثنت على اجلهود الن بذلتها املنظمة من أجل تعزيز التعاون على
املستويا الداخلي واخلارجي؛
ورحبت بالتنفيذ الناجح لربنام العمل املتعدد السم م م م م م منوات ( )2016-2019حىت تارخين وبالتعاون با اللجان
(ط) ّ
الفنية للمنظمة؛
مجعت املنظمة والدو األعض م مماء على تعميع نتائ اجتماعات ا يئات ا قليمية للغابات على لو أكض م ممل
(ق) ومل م م ّ
ضمن املامترات ا قليمية؛
(ر) وتلقت تقارير مرحلية من األجهزة الدستورية املعنية بالغابات وأعطت توجيهااا ا لعملها يف املستقبل؛ وأثنت
على اةوار با جلنة الغابات ورؤسم م م م م مماء ا يئات ا قليمية للغابات مع ا ملم م م م م ممارة إىل مناكع التعاون با األقاليع
وملجعت على اختاذ مزيد من اخلطوات هبذا االجتاه؛
ّ

( ) وأخذت علما بتوصم م م م م مميات اللجنة األوروبية للغابات وهيئة الغابات يف أمريكا الشم م م م م مممالية للرتكيز على الغابات
الش م مممالية وأمل م ممارت إىل ض م ممرورة أال يادق إيالء مزيد من العناية للغابات الش م مممالية إىل تقليذ االهتمام الذق
ظى بن الغابات االستوائية وأنواع الغابات األخرى؛
ورحبت باسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغم املناخ واألولوية املسندة لتنفيذها؛
(م)
ّ

رحبت مبا حققتن املنظمة من إجنازات من خال عملها يف جما الغابات طوا كرتة الس م م م م ممنتا
(ن) و ّ
مبا يف ذلك مواءمتن مع أهداف التنمية املستدامة؛

2017-2016

(س) وأيّدت جماالت األولوية املواضم م مميعية الثمانية لعمل املنظمة يف جما الغابات للفرتة  2021-2018مع التشم م ممديد
مكمل ومتكامل للزراعة والغابات؛
على اةاجة إىل اتباع هن
ّ
أقرت بدور املنظمة يف الشمراكة التعاونية يف جما الغابات باعتبارها عضموا كيها ورئيسمة ا وملمددت على أمهية
(ع) و ّ
عمل الشم م م م م مراكة من أجل دعع تنفيذ خطة األمع املتعدة االسم م م م م مرتاتيجية للغابات والص م م م م ممكور العاملية األخرى
ذات الصلة؛
(ف) وأوص م ممت بتوطيد التعاون با ا يئات ا قليمية للغابات ومنتدى األمع املتعدة املعين بالغابات من خال بعده
ا قليمي واقرتحت أن يتسع هذا التعاون باملرونة مبا يراعي خمتلف الظروف ا قليمية؛
(ص) وانتخبت الدكتور  Shin Won Sopمن مجهورية كوريا رئيسا للدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغابات.
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اإلجراءات التي يتعيّن على المجلس والمؤتمر اتخاذها
إ ّن اولس واملامتر مدعوان إىل القيام مبا يلي:


املصادقة على تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات والتوصيات الواردة كين.

ميكن توجين أق استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Peter Csoka

أما جلنة الغابات
ا اتف:

+39 06570 53925

المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات العالمية المعروضة لعناية المؤتمر











حالة الغابات يف العامل  :2018النتائ الرئيسية (الفقرة (9أ) و(ب) و(ج) ())6( )5( )1
التعجيممل ب مالتقممدم ازرز من أجممل قيق ا ممدف  15من أهممداف التنميممة املسم م م م م م متممدامممة (الفقرات  10و11
و(12ب))
اةراجة يف املناطق اةضرية وملبن اةضرية (الفقرة (13أ) (ب))
تعميع التنوع البيولوجي يف الزراعة واةراجة ومصايد األلار (الفقرة (14ب) و(ج) و(د)())4
الغممابممات من أجممل األمن الغممذائي والتغممذيممة :متممابعممة الممدورة الرابعممة واألربعا للجنممة األمن الغممذائي العمماملي
(الفقرتان  15و)16
قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة الن اعّ اللجنة (الفقرة (18ج))
تقرير عن التقدم ازرز يف تنفيذ برنام العمل املتعدد السنوات (الفقرات (19أ) و 20و 21و)23
اةوار مع األجهزة الدستورية (الفقرة (26ب))
املوضوع الرئيسي لفرتة السنتا :تغم املناخ وتأثمه على عمل املنظمة وأنشطتها (الفقرتان  31و))1(32
دعع تنفيذ خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات (الفقرة )35

مسائل البرنامج والخاصة بالميزانية المعروضة لعناية المجلس




حالة الغابات يف العامل ( 2018الفقرة (9ج))؛
التعجيل بالتقدم ازرز من أجل قيق ا دف  15من أهداف التنمية املستدامة (الفقرة )12
اةراجة يف املناطق اةضرية وملبن اةضرية (الفقرة (13ج))
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تعميع التنوع البيولوجي يف الزراعة واةراجة ومصايد األلار (الفقرة (14ب) و(د))
الغممابممات من أجممل األمن الغممذائي والتغممذيممة :متممابعممة الممدورة الرابعممة واألربعا للجنممة األمن الغممذائي العمماملي
(الفقرتان  15و)17
القرارات والتوصيات الصادرة عن األجهزة التابعة للمنظمة الن اعّ اللجنة (الفقرة (18ب))
تقرير عن التقدم ازرز وتنفيذ برنام العمل املتعدد الس م م م ممنوات (الفقرات (19أ) و(د) و 21و 22و 23و24
و)25
اةوار مع األجهزة الدستورية (الفقرات (26ب) و(ج) و 27و)28
تعزيز العمل يف جما الغابات الشمالية واملعتدلة (الفقرة )29
املوضوع الرئيسي لفرتة السنتا :تغم املناخ وتأثمه على عمل املنظمة وأنشطتها (الفقرة )32
عمل املنظمة يف قطاع الغابات يف سياق ا طار االسرتاتيجي املراجع (الفقرة )33
دعع تنفيذ خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات (الفقرتان  34و)36
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افتتاح الدورة (البند  1من جدول األعمال)
عقمدت الدورة الرابعمة والعش م م م م م ممرون للجنمة الغمابات يف املقر الرئيس م م م م م ممي ملنظممة األغذية والزراعة ،روما ،إيطماليما،
-1
خال الفرتة املمتدة من  16إىل  20يوليو/متوز  2018ومل ّكلت اةدث الرئيسي خال األسبوع العاملي السادس للغابات.
وقد حضر الدورة مندوبون من  104من البلدان ومنظمة عضو واحدة و ثلون عن  32من وكاالت وبرام األمع
-2
املتعدة واملنظمات اةكومية الدولية واملنظمات الدولية غم اةكومية.
واكتتح معايل الس م مميد أكرم مل م م مهيّب (لبنان) ،رئيس الدورة الرابعة والعش م م مرين للجنة الغابات ،هذه الدورة مس م م ملّطا
-3
الضم مموء على حسم ممن توقيت املواضم مميع املطروحة للبعث .وق ّدم املتعدثا يف اجللسم ممة االكتتاحية وهع سم ممعادة السم مميد جوزين
غرازيانو دا سيلفا ،املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (عن طريق الفيديو) ،ومعايل السيد  ،Maithripala Sirisenaرئيس
مجهوريّة سم م م ممرق النكا االمل م م م مرتاكيّة الدميقراطيّة ،ومعايل السم م م مميدة  ،Siti Nurbaya Bakarوزيرة البيئة والغابات يف مجهوريّة
إندونيس م مميا ،وس م ممعادة الس م مميدة  ،Marie Chatardováرئيس م ممة اولس االقتص م ممادق واالجتماعي واملنتدى الس م ممياس م ممي الركيع
املسم م ممتوى املعين بالتنمية املسم م ممتدامة املنعقد حاليا يف نيويورر (عن طريق الفيديو) ،ومعايل السم م مميد ،Slawomir Mazurek
وكيل وزارة البيئة يف مجهورية بولندا ،وسم م م ممعادة الس م م م ميد  ،Mario Arveloاملمثل الدائع للجمهورية الدومينيكية ورئيس جلنة
األمن الغذائي العاملي ،والسيد  ،Daniel J. Gustafsonنائب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (لشاون الربام ).
-4

ورحب السيد  ،Hiroto Mitsugiاملدير العام املساعد دارة الغابات ،باملندوبا اةاضرين يف هذه الدورة.
ّ

-5

متّ اعتماد جدو األعما (املركق ألف) .وترد الوثائق الن نظرت كيها اللجنة يف املركق باء.

اعتماد جدول األعمال (البند  2من جدول األعمال)

تعيين لجنة الصياغة (البند  3من جدول األعمال)
جرى إبالغ اللجنة بأ ّن ا يئات ا قليمية للغابات قد انتخبت الرؤس م م م م مماء التالية ألاؤهع الذين يش م م م م ممغلون بالتايل
-6
منص ممب نواب رئيس جلنة الغابات طوا كرتة واليتهع يف كل من ا يئات التابعا ا :الس مميد ( Baidy Baالس ممنغا ) ،ثل
هيئة الغابات واةياة الربية يف أكريقيا؛ والس م م مميد ( Anura Sathurusingheس م م ممرق النكا) ،ثل هيئة غابات حملس م م مميا وازي
ا مماد ؛ والسم م م م م م ميممدة ( Christine Farcyبلجيكمما) ،ثلممة هيئممة الغممابممات األوروبيممة؛ والسم م م م م م ميممد Misael Leon Carvajal
(هندوراس) ،ثل هيئة غابات أمريكا الالتينيّة ومنطقة البعر الكارييب؛ والسم مميدة ( Vicki Christiansenالواليات املتعدة
األمريكية) ،ثلة هيئة غابات أمريكا الشمالية؛ والسيد ملادق مهنّا (لبنان) ،ثل هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدىن.
وقد متّ انتخاب ما يلي من أعضماء يف جلنة الصمياغة :إندونيسميا والربازيل وتايلند ومجهورية إيران ا سمالمية وغينيا
-7
االستوائيّة وكنلندا وكوبا وكوستاريكا والتفيا واملغرب والنروي والنمسا وهولندا والواليات املتعدة واليابان .وانتخبت اللجنة
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الس م م م م مميد دمد علي ا ادق من مجهورية الس م م م م ممودان رئيسم م م م م ما للجنة الص م م م م ممياغة والس م م م م مميد  ،Arvids Ozolsمندوب التفيا،
نائبا للرئيس.
-8

وألقت النمسا بيانا خال اجللسة االكتتاحية نيابة عن اال اد األورويب ودولن األعضاء.

حالة الغابات في العالم في  :2018النتائج الرئيسية (البند  4من جدول األعمال)
رحبت اللجنة بإصممدار تقرير حالة الغابات يف العامل لعام  2018وما تضم ّممنن من رسممائل رئيسممية .وباالسممتناد إىل
-9
ّ
النتائ الن توصل إليها التقرير ،قامت اللجنة مبا يلي:
(أ)

أقرت بأمهية الغابات لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة.
ّ

(ب) ودعت البلدان إىل القيام مبا يلي:

( )1االعرتاف بقدر أكرب بأ ّن التخفيف من وطأة الفقر واألمن الغذائي والنظع الغذائية وص م م م ممون املوارد
الطبيعية واسم ممتخدامها املسم ممتدام والغابات أمور مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضم ممها البعأ وبأ ّن الغابات
تساهع يف قيق العديد من أهداف التنمية املستدامة؛
( )2وتش ممجيع النه املتكاملة لس ممياس ممات واسم مرتاتيجيات التنمية الوطنية من أجل تنس مميق الس ممياس ممات
القطاعية وضمان االتساق بينها حسب املقتضى ،مع مراعاة أولويااا وقدرااا الوطنية؛
( )3والبعث يف سبل سا املعلومات املتاحة عن مسامهة الغابات يف خطة عام 2030؛
( )4وعرض أو تقممدم معلومممات جراء عمليممات تنقيح دممددة يف التقرير عن حممالممة الغممابممات يف العممامل
من أجل مساعدة األمانة يف توخي قدر أكرب من الدقة.
(ج) وطلبت من منظمة األغذية والزراعة القيام مبا يلي:
( )1نشر الرسائل الرئيسية الواردة يف تقرير حالة الغابات يف العامل لعام  2018والرتوي ا يف املنتديات
املختصة ،مبا يف ذلك األجهزة الرئاسية والدستورية ذات الصلة يف املنظمة ،با ضاكة إىل العمليات
األخرى اخلاصة باستخدام األراضي والغابات ومن ضمنها منتدى األمع املتعدة املعين بالغابات؛
( )2ومس م م م م مماعدة البلدان يف توطيد الدور الذق تادين الغابات واألمل م م م م ممجار من أجل قيق العديد من
أهداف التنمية املسم م ممتدامة وتس م م مريع عجلة التقدم ازرز هبذا االجتاه طبقا ألولويااا واس م م مرتاتيجيااا
الوطنية ويف ضوء توجيهات املنتدى السياسي الركيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة؛
( )3وتشم م م ممجيع تنفيذ خطة األمع املتعدة االس م م م مرتاتيجية للغابات للفرتة  - 2030-2017مبا يشم م م مممل
إدراجها ضم م مممن اخلطة املتوسم م ممطة األجل وبرنام العمل وامليزانية  -ودعع البلدان من أجل رصم م ممد
التقدم ازرز بصددها؛
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( )4ومس م م م م م مماندة البلدان من خال توكم األدوات واملنهجيات وبناء القدرات لتوليد معلومات وبيانات
أكض م م ممل عن مس م م ممامهة الغابات يف قيق أهداف التنمية املس م م ممتدامة مبا يف ذلك البيانات املفص م م مملة
حبسب اجلنسا ،با ضاكة إىل رصد التقدم وزيادة الوعي العام مبسامهة الغابات يف بناء جمتمعات
أكثر استدامة وقدرة على الصمود؛
كمنسق لعملية ركع التقارير عن البيانات اخلاصة بالغابات ،مبا يف ذلك على الصعيد
( )5وتعزيز دورها ّ
ا قليمي ،من أجل اةفا على اتس م م مماق البيانات املتاحة وجتنبا لتكرار اجلهود ولتش م م ممجيع املواءمة
والتوحيد مع العمليات العاملية األخرى لركع التقارير عن الغابات؛
( )6والرتوي لتقييع املوارد اةرجية العاملية الص ممادر عن منظمة األغذية والزراعة باعتباره املرجع الرئيس ممي
للبيانات اخلاصة باملوارد اةرجية على املستوى العاملي.

الغابات وخطة التنمية المستدامة لعام ( 2030البند  5من جدول األعمال)
1-5

التعجيل بالتقدم لتحقيق الهدف  15من أهداف التنمية المستدامة

 -10أثنت اللجنة على التقدم ازرز بالنسم ممبة إىل اوموعة األسم مماسم ممية العاملية من املامل م مرات اخلاصم ممة بالغابات ودعت
منتدى األمع املتعدة املعىن بالغابات واألجهزة الرئاس م ممية للمنظمات األعض م مماء يف الشم م مراكة التعاونية من أجل الغابات إىل
النظر يف إمكانية استخدام ماملرات املستوى األو واملستوى الثاين يف عمليات ركع التقارير اخلاصة هبا.
-11

ودعت اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي:
(أ)

ا قرار بالطابع امللح الختاذ إجراءات حالة للتش ممجيع على تنفيذ ا دارة املس ممتدامة جلميع أنواع الغابات،
ووقف إزالة الغابات ،وترميع الغابات املتدهورة و قيق زيادة كبمة يف نس م م م م م ممبة زرع الغابات وإعادة زرعها
على الصعيد العاملي بغية قيق ا دف  15من أهداف التنمية املستدامة؛

(ب) والبعث يف سبل تعزيز دور اوتمع املدين واوتمعات ازلية والنساء والشباب باعتبارهع عوامل التغيم؛
(ج) والنظر يف سبل تشجيع سالسل القيمة املستدامة يف الزراعة والنظع الغذائية واةراجة مبا مينع إزالة الغابات
وتدهورها طبقا لالحتياجات واألولويات الوطنية؛
(د)

مشجع وتيسم االستثمار والتمويل
وتشجيع االتساق با السياسات يف خمتلف القطاعات وإتاحة إطار ّ
املستداما لإلدارة املستدامة للغابات والزراعة املستدامة والنظع الغذائية؛

(ه) وتعزيز التثقيف اةرجي على املس م م ممتويات كاكة وتثقيف مس م م ممتهلكي املنتجات اةرجية بش م م ممأن االس م م ممتدامة
بأبعادها الثالثة.
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وطلبت اللجنة إىل املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

مواصم م م مملة تشم م م ممجيع العمل على وقف إزالة الغابات وزيادة الغطاء اةرجي من أجل قيق املقصم م م ممد  2من
ا دف  15من أهداف التنمية املسممتدامة لتشممجيع ا دارة املسممتدامة جلميع أنواع الغابات يف خمتلف ألاء
التصعر؛
العامل وملكاكعة
ّ

(ب) واةرص على تفعيل التعاون با جلنة الغابات وجلنة الزراعة وجلنة مصممايد األلار وجلنة مشممكالت السمملع
وجلنة األمن الغذائي العاملي والبعث يف إمكانية إجراء أنشطة مشرتكة با الدورة واألخرى.
(ج) وتوكم الدعع للبلدان من أجل الرتوي للس م ممياس م ممات والتدابم الن تفض م ممي إىل س م ممالس م ممل قيمة مس م ممتدامة
للمنتجات اةرجية وبلورة تلك السياسات والتدابم؛
(د)

ومساندة البلدان لتعزيز القدرات يف جمايل التنفيذ واالبتكار يف القطاع اخلاص وأصعاب اةيازات الصغمة
واملنظمات التابعا ا ،مبا يف ذلك املنظمات النسائية حسب االقتضاء؛

(هم) ودعع البلدان لتنمية مهارااا الفنية من أجل مكاكعة اآلكات واألمراض اةرجية العابرة للعدود؛
(و) ودعع تنمية قدرات أصم م ممعاب املصم م مملعة املعنيا على املسم م ممتوى القطرق جلمع البيانات و ليلها من أجل
اوموعة األساسية العاملية من املاملرات اخلاصة بالغابات؛
(ز)

ومواصم م مملة العمل مع األعضم م مماء يف الش م م مراكة التعاونية يف جما الغابات لبلورة مامل م م مرات املسم م ممتوى الثاين
و املستوى الثالث واملاملرات املرملعة يف اوموعة األساسية العاملية؛

(ح) والطلب من املنظمة مواصم مملة ركع التقارير املرحلية عن التقدم ازرز بالنسم ممبة إىل اوموعة الرئيسم ممية العاملية،
مبا يف ذلك يف منتدى األمع املتعدة املعين بالغابات.

 2-5الحراجة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية
 -13اس م م ممتنادا إىل نتائ مناقش م م ممات ا يئات ا قليمية للغابات (أكريقيا وحملس م م مميا وازي ا اد وأوروبا وأمريكا الالتينية
والبعر الكارييب والشرق األدىن وأمريكا الشمالية) ،قامت اللجنة مبا يلي:
(أ)

أقرت بأ ّن ا دارة املس ممتدامة للغابات واألمل ممجار يف املناطق اةض م مرية ومل ممبن اةض م مرية ودجمها يف التخطي
ّ
اةضرق ميكن أن يساعدا يف قيق أهداف التنمية املستدامة وضمان صعة ا نسان وركاهيتن والتصدق
لتغم املناخ.

(ب) ودعت البلدان األعضاء إىل القيام مبا يلي:
( )1زيادة نقل املعركة عن الغابات واألمل م ممجار يف املناطق اةضم م مرية ومل م ممبن اةضم م مرية وتباد ا من خال
املشاركة الفاعلة يف الشبكات الفنية ا قليمية؛
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( )2وتوطيد أواصر التعاون يف ما با القطاعات على خمتلف مستويات اةكومات (الوطنية وا قليمية
وازلية) بشمأن رسمع السمياسمات وهن التخطي اةضمرق لالسمتفادة بالكامل من مسمامهة الغابات
يف املناطق اةضرية وملبن اةضرية يف قيق ا دكا  11و 15من أهداف التنمية املستدامة؛
( )3وتشم م م ممجيع األخصم م م ممائيا الوطنيا على املشم م م مماركة يف املنتدى العاملي األو عن اةراجة يف املناطق
اةضرية.
(ج) وطلبت من املنظمة دعع البلدان من خال ما يلي:
( )1مواصمملة تطوير أدوات للتخطي وا دارة خاصممة بالغابات يف املناطق اةض مرية وملممبن اةض مرية ،مبا
يف ذلك من خال إجراء دراسات حالة وأكضل املمارسات ومجعها ونشرها؛
( )2ودعع اةوار والتباد من خال الش م م م م م ممبكات والفعاليات الدولية وعرب التعاون با بلدان اجلنوب
والشما وبا بلدان اجلنوب وبا بلدان الشما ؛
( )3ووضممع برام لبناء القدرات يف جما اةراجة يف املناطق اةض مرية بالتعاون مع مراكز التميّز الوطنية
وا قليمية؛
( )4وتقدم املسم م مماعدة السم م ممتخدام قوائع اةصم م ممر وتكنولوجيات الرصم م ممد والتقييع بالنسم م ممبة إىل الغابات
يف املناطق اةضرية وملبن اةضرية ولتعديد حجع اخلدمات البيئية الن تق ّدمها وقيمتها؛
( )5وتوكم الدعع الس م ممياس م مماجم والفين يف جما التخطي للغابات يف املناطق اةضم م مرية ومل م ممبن اةضم م مرية
وتصميمها وإداراا.

 3-5تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك
-14

إ ّن اللجنة:
(أ)

حبثت يف التقرير الصم م ممادر عن اةوار غم الرلي املتعدد أصم م ممعاب املصم م مملعة بشم م ممأن منصم م ممة تعميع التنوع
البيولوجي يف ملهر مايو/أيار  2018صدار توصيات بشأن برنام عمل املنصة؛

(ب) وأيدت مبادرة املنظمة بشم ممأن إتاحة منصم ممة لتعميع التنوع البيولوجي مبا يشم مممل الغابات ومصم ممايد األلار
أقرت بأ ّن تنفيذ ا دارة املس م ممتدامة للغابات يش م ممكل عنص م ممرا هاما لتعميع التنوع
والزراعة بص م ممورة متكاملة و ّ
البيولوجي يف القطاع اةرجي؛
(ج) ودعت البلدان األعضاء إىل:
( )1املش م مماركة يف منص م ممة تعميع التنوع البيولوجي لتباد األككار بش م ممأن الفرص والقيود يف جما تعميع
التنوع البيولوجي يف القطاع اةرجي؛
( )2وتعزيز تنفيذ االتفاقات الدولية املتصم م م م مملة بالتنوع البيولوجي والغابات ،با ضم م م م مماكة إىل خطة العمل
العاملية لصون املوارد الوراثية اةرجية واستخدامها املستدام وتنميتها؛
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(د)

وطلبت من املنظمة القيام مبا يلي:
( )1املسممامهة يف اكتسمماب كهع أكضممل لتداعيات خسممارة التنوع البيولوجي اةرجي بالنسممبة إىل الغابات
ومص م م م م ممايد األلار والزراعة واالس م م م م ممتجابات ملواجهة التهديدات ازدقة بالتنوع البيولوجي اةرجي
با ض مماكة إىل الدور ا ام لإلدارة املس ممتدامة للغابات من خال تطوير املعارف واألدوات ونش ممرها،
مبا يشمل جمموعة أدوات ا دارة املستدامة للغابات؛
( )2ومواصمملة تنسمميق ودعع تنفيذ خطة العمل العاملية بشممأن صممون املوارد الوراثية اةرجية واسممتخدامها
املستدام وتنميتها بالتعاون مع الشبكات ا قليمية املعنية باملوارد الوراثية اةرجية واملنظمات الدولية
واألجهزة والعمليممات ذات الصم م م م م م ملممة وركع تقممارير مرحليممة دوريممة إىل اللجنممة بشم م م م م م ممأن التقممدم ازرز
يف تنفيذها؛
( )3وإعطاء مزيد من ا يضاحات عن عمل هذه املنصة ،خاصة تداعيااا املالية واملاسسية ،با ضاكة
إىل األنشم ممطة ازتملة مبا يف ذلك تشم مماطر أكضم ممل املمارسم ممات وإدارة املعركة وبلورة مقاييس وإعداد
دراسات كنية؛
( )4وإعداد اس م م م م مرتاتيجية للتنوع البيولوجي تتض م م م م مممن خطة لتعميع التنوع البيولوجي يف القطاع اةرجي
ولفت عناية جلنة الغابات إليها.

 4-5الغابات من أجل األمن الغذائي والتغذية :متابعة الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي
 -15نظرا إىل أمهية اةراجة املسم م م م ممتدامة لتعقيق األمن الغذائي والتغذية على لو ما أملم م م م ممارت إلين جلنة األمن الغذائي
العاملي ،كإ ّن اللجنة:
(أ)

أقرت بأ ّن ا دارة املسم م م ممتدامة للغابات ضم م م ممرورية لتعقيق ا دف  2من أهداف التنمية املسم م م ممتدامة بشم م م ممأن
ّ
القضاء على اجلوع ،و قيق األمن الغذائي و سا التغذية ،وتعزيز الزراعة املستدامة ؛

أقراا جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن اةراجة املستدامة من
(ب) ّ
ورحبت بالتوصيات اخلاصة بالسياسات كما ّ
أجل األمن الغذائي والتغذية؛
(ج) وأثنت كذلك على أمهية تطبيق ارسات الزراعة املستدامة لدعع ا دارة املستدامة للغابات.
-16

ودعت اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي:
(أ)

الرتوي لدور الغابات واألملممجار يف سممبيل قيق األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة (اةصممو والتواكر
واالسم م ممتخدام واالسم م ممتقرار) من خال مراعاة التوصم م مميات ازددة الصم م ممادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي
هبذا الصدد؛
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(ب) و س م م م م م مما مجع البيانات وتعزيز القدرة على توليد املعارف الالزمة لتعميع دور الغابات واألمل م م م م م ممجار يف
سياسات األمن الغذائي والتغذية؛
(ج) وتشممجيع التقارب با السممياسممات با خمتلف القطاعات املسممتخدمة لسراضممي يف سممبيل ا دارة املتكاملة
لسراضي الن قق املسامهة األمثل للغابات من أجل األمن الغذائي والتغذية؛
(د)

وتشممجيع ،حسممب املقتضممى ،حقوق حيازة الغابات للمجتمعات ازلية والسممكان األصممليا ،اسممتنادا إىل
اخلطوط التوجيهية الطوعية 1كوس م م م مميلة لإلعما املطرد للعق يف الغذاء الكايف ،يف س م م م ممياق األمن الغذائي
الوطين ومع مراعاة القوانا الوطنية وحقوق اةيازة املشروعة؛

(هم) والرتوي لس م م م م ممالس م م م م ممل القيمة املس م م م م ممتدامة يف قطاعي الزراعة واةراجة للوقاية من إزالة الغابات وتدهورها،
مبا يف ذلك من خال إعطاء حواكز إجيابية للش م م م م م ممركات وص م م م م م ممغار املنتجا ملعاجلة الشم م م م م م مواغل املتص م م م م م مملة
باألمن الغذائي.
-17

وطلبت اللجنة من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

مواص م مملة التش م ممجيع على اس م ممتخدام اخلطوط التوجيهية العملية القائمة حاليا بالنس م ممبة إىل ا دارة املتكاملة
لسراض م م م م ممي والن قق املس م م م م ممامهة األمثل للغابات والزراعة من أجل األمن الغذائي والتغذية ولتعديثها إذا
دعت اةاجة؛

(ب) وجتميع ونشم ممر أكضم ممل املمارسم ممات لتعقيق التقارب با السم ممياسم ممات من أجل تعميع مسم ممامهات الغابات
واألملجار يف األمن الغذائي والتغذية؛
(ج) ودعع البلدان من أجل:
( )1وضممع سممياسممات مشممرتكة با القطاعات تتضم ّممن أهداكا خاصممة بالغابات والزراعة واألمن الغذائي
والتغذية؛
( )2وتعزيز قدرات املاس م مسم ممات اةكومية واوتمعات ازلية على إدراج أهداف األمن الغذائي والتغذية
يف ارسات ا دارة املستدامة للغابات اخلاصة هبا؛
( )3والقيام برصد وجتميع البيانات واملعلومات عن مسامهة الغابات يف سا األمن الغذائي والتغذية.

1

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن اةوكمة املساولة ةيازة األراضي ومصايد األلار والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
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التقدم المحرز في تنفيذ توصي يييات الدورات السي ييابقة للجنة واألجهزة الرئاسي ييية األخر لمنظمة
األغذية والزراعة (البند  6من جدول األعمال)
تهم اللجنة
 1-6قرارات وتوصيات األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة التي ّ
-18

إ ّن اللجنة:
(أ)

رحبت بالعرض املقدم وأحاطت علما بالقرارات والتوص مميات الص ممادرة عن األجهزة الرئاس ممية للمنظمة الن
اع اللجنة ،مبا يف ذلك عند تناو بنود جدو األعما ذات الصلة؛

(ب) وحثت املنظمة على إعطاء األولوية القصمموى خلرباا العلمية والفنية على امتداد عملها ،وكذلك يف سممياق
كل من أجهزة املنظمة؛
ّ
(ج) وأيّدت التوصيات الداعية إىل التكامل يف ما با القطاعات وأملادت باجلهود الن بذلتها املنظمة يف جما
تعزيز التنسيق داخل املنظمة وخارجها.

 2-6تقرير عن التقدم المحرز في برنامج العمل المتعدد السنوات وعن تنفيذه
-19

إ ّن اللجنة:
(أ)

رحبت مبا أحرز حىت اليوم من جناح يف تنفيذ برنام العمل املتعدد السممنوات (الفرتة  )2019-2016ومن
ّ
مجعت املنظمة والدو األعض م م م م م مماء على مواص م م م م م مملة تعميع نتائ
تعاون با اللجان الفنية للمنظمة ،ومل م م م م م م ّ
اجتماعات ا يئات ا قليمية للغابات يف املامترات ا قليمية؛

(ب) وأعربت عن تقديرها للعمل الذق اضم ممطلعت بن الش م مراكة التعاونية بشم ممأن ا دارة املسم ممتدامة للعياة الربية؛
ومركق الغابات واملزارع؛ وحمللية اس ممتص ممالح الغابات واملنابر الطبيعية؛ ومجاعة العمل الفنية اةكومية الدولية
املعنية باملوارد الوراثية اةرجية؛ ومل مراكة اجلبا ؛ واملبادرة املعززة خلفأ االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات
وتدهورها؛
(ج) وأخذت علما بالتق ّدم ازرز يف إنفاذ قوانا الغابات واةوكمة والتجارة ذات الصلة.
(د)

أقرت باةا جة إىل مواصم م مملة مكاكعة القطع غم املشم م ممروع لسخشم م مماب وتشم م ممجيع اسم م ممتهالر األخشم م مماب
وّ
واملنتجات اخلشبية املنتجة بشكل قانوين؛

ورحبت بإعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية اةرجية يف العامل الذق سيصدر يف عام .2023
(ه)
ّ
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ودعت اللجنة البلدان إىل القيام مبا يلي:
(أ)

التذكم بأمهية جمموعة العمل املعنية بالغابات والنظع الزراعية املختلطة بالغابات واملراعي يف األراض م م م م م ممي
مجعت األعض م م م مماء على املس م م م ممامهة كنيا وماليا يف تنظيع االجتماع األو
اجلاكة التابعة للجنة الغابات ،ومل م م م م ّ
وموعة العمل وغمه من األنشطة؛

(ب) ودعع املرحلة الثانية من مركق الغابات واملزارع؛
(ج) وتعزيز االلتزامات بتعس م مما حوكمة الغابات والنهوض با دارة املس م ممتدامة للغابات باعتبارها عوامل مواتية
للتصدق ملسألة ا زالة غم املشروعة للغابات والنهوض بالتجارة يف األخشاب واملنتجات اخلشبية املنتجة
بشكل قانوين ودعع املبادرات املتعلقة بتغم املناخ؛
(د)

والعمل بنش م م مماط على اعتماد هن أكثر تكامال الس م م ممتص م م ممالح األراض م م ممي املتدهورة على مس م م ممتوى املنابر
صمصممة عادة الغابات واملنابر الطبيعية إىل هيئتها األصمملية و سمما
الطبيعية ،ودعع وضممع حملليات متويل خم ّ
مشاركة القطاع اخلاص يف املبادرات ا ادكة إىل إعادة الغابات واملنابر الطبيعية إىل هيئتها األصلية؛

(ه) واملش مماركة بنش مماط يف ملم مراكة اجلبا  ،وتش ممجيع االس ممتثمارات والس ممياس ممات از ّددة لتعس مما س ممبل عي
ملم م م م م ممعوب املناطق اجلبلية وزيادة قدراا على الصم م م م م مممود ،واالسم م م م م ممتثمار يف مجع البيانات والبعوث ،وتعزيز
القدرات الوطنية وازلية يف جما التنمية املستدامة للجبا .
-21

وحثت اللجنة املنظمة على إعطاء أولوية قصوى للخربة العلمية والفنية على امتداد عملها.

-22

وطلبت اللجنة من املنظمة مواصلة القيام مبا يلي:
(أ)

دعع عمل مركق الغابات واملزارع؛

(ب) ومس مماعدة البلدان على معاجلة مش ممكلة القطع غم املش ممروع لسخش مماب والتجارة املرتبطة بذلك ،و س مما
حوكممة الغمابمات مبما يف ذلمك من خال إنفماذ القوانا واةوكممة والتجمارة يف قطماع الغمابمات بمالتعماون مع
املنظمة الدولية لسخشاب االستوائية واألجهزة األخرى ذات الصلة؛
(ج) ودعع اجلهود املبذولة بش م م ممأن إعادة الغابات واملنابر الطبيعية إىل هيئتها األص م م مملية ،مبا يف ذلك من خال
العمل جنبا إىل جنب مع اجلهود األخرى ،مثل الشراكة العاملية عادة الغابات إىل هيئتها األصلية؛
(د)

وركع تقممارير عن أنشم م م م م م مطممة مجمماعممة العمممل الفنيممة اةكوميممة الممدوليممة املعنيممة بمماملوارد الوراثيممة اةرجيممة خال
الدورات املقبلة؛

(ه) ودعع البلدان ،بناء على طلبها ويف حدود املوارد املتاحة ،يف عمليتها ا ادكة إىل إعداد االس م م م م م مرتاتيجيمات
الوطنية والوثائق اخلاصة بالتخطي  ،مبا يف ذلك املسامهات ازددة وطنيا ،والبالغات بشأن التكيف وخط
التكيف الوطنية من أجل معاجلة ا جراءات املتعلقة بالتكيف واةد من االنبعاثات ذات الصلة بالغابات؛
(و) ودعع البلدان يف وضع نظع لرصد تدهور الغابات.
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 -23ودعت اللجنة املنظمة إىل النظر يف أن تش م م م م م مممل برام العمل املتعددة الس م م م م م ممنوات املقبلة كرتة ال تقل عن ثالث
كرتات سنتا ،واألخذ بعا االعتبار أيضا خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات.
ص ملة عن نتائ أنشممطة املشمماريع
تزودها ،يف دوراا القادمة ،مبزيد من املعلومات املف ّ
 -24ودعت اللجنة املنظمة إىل أن ّ
املتعلقة بإنفاذ القوانا واةوكمة والتجارة يف قطاع الغابات ،وعن الطريقة الن يتع هبا تعميع اخلربات وأكض م م ممل املمارس م م ممات
يف األنشطة األخرى ذات الصلة.
وملجعت اللجنة املنظمة على استكشاف اخليارات املتاحة لتفعيل جمموعة العمل املعنية بالغابات والنظع الزراعية
-25
ّ
املختلطة بالغابات واملراعي يف األراضي اجلاكة ،مبا يف ذلك عقد اجتماعات إلكرتونية وإملرار املكاتب امليدانية.

 3-6الحوار مع األجهزة الدستورية
-26

إ ّن اللجنة:
(أ)

أعربت عن تقديرها للعوار با جلنة الغابات ورؤس م م مماء ا يئات ا قليمية للغابات واقرتحت توس م م مميع نطاق
حمللية اةوار لتشمل النساء والشباب وجمتمعات السكان األصليا والقطاع اخلاص؛

مجعت املنظمة على اس م م م ممتكش م م م مماف اخليارات املتاحة لرب عمل ا يئات ا قليمية للغابات باواالت
(ب) ومل م م م م ّ
السم ممياسم مماتية وجمموعات العمل األخرى ،وذلك من أجل زيادة األمهية والفعالية ،وخلق أوجن تالزر ،وإيالء
مزيد من االهتمام لقضايا الغابات يف املامترات ا قليمية للمنظمة؛
مجعت على اختاذ مزيد من اخلطوات يف هذا الصم م ممدد ،مبا يف
(ج) وأملم م ممارت إىل مناكع التعاون با األقاليع وملم م م ّ
ذلك يف سياق سيلفا مديرتانيا؛
-27

وإ ّن اللجنة:
(أ)

أيّدت التوص م مميات الص م ممادرة عن اللجنة االس م ممتش م ممارية املعنية بالص م ممناعات املس م ممتدامة القائمة على الغابات
(اللجنة االستشارية) يف دورتيها الثامنة واخلمسا والتاسعة واخلمسا؛

أقرت بالدور ا ام الذق تادين هذه اللجنة االس م م م م ممتش م م م م ممارية يف متثيل القطاع اخلاص يف مبادرة خش م م م م ممب
(ب) و ّ
مس ممتدام من أجل عامل مس ممتدام (املبادرة) ودعت البلدان إىل املس ممامهة يف األنش ممطة املنفذة يف إطار هذه
املبادرة بناء على توصيات اللجنة االستشارية؛
(ج) وطلبت إىل املنظمة إيالء اهتمام ٍ
كاف ملس ممألة الغابات يف عملها بش ممأن التكنولوجيا البيولوجية واالقتص مماد
البيولوجي ودعت اللجنة االستشارية إىل مواصلة إسداء املشورة يف هذا الصدد إىل املنظمة؛
(د)

ودعت اللجنة االس م ممتش م ممارية إىل تقدم معلومات عن عملها إىل الدو األعض م مماء واالس م ممتمرار يف إس م ممداء
املشورة إىل املنظمة وكذلك املنتديات األخرى ذات الصلة ،مثل منتدى األمع املتعدة املعىن بالغابات.
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وإ ّن اللجنة:
(أ)

أيّدت العملية اخلاصة بإصالح هيئة اةور الدولية (ا يئة) ،مبا يف ذلك إعادة تنظيع جمموعات عملها؛

(ب) وأكدت جمددا أن ذلك لن ينطوق على أق التزامات جديدة بالنس م م م م م ممبة إىل األطراف املتعاقدة وال على
تكاليف إضاكية يف الربنام العادق للمنظمة؛
وملجعت أعضاء ا يئة على املسامهة بفعالية يف عملية إصالحها؛
( ج)
ّ
(د)

مجعت ا يئة على النظر يف أنواع جديدة دتملة ،خاص م م م ممة تلك ا امة لدعع البلدان االس م م م ممتوائية ،مع
ومل م م م م ّ
جتنب تكرار العمل مع املنظمات األخرى مثل املنظمة الدولية لسخشاب االستوائية؛

(هم)

مجعت املنظمة على توطيد التعاون مع ا يئة مبا يكفل توزيع الوثائق ذات الص مملة يف موعدها ومبا يبقي
ومل م ّ
البلدان األعضاء على اطالع على لو أكرب على التقدم الذق رزه ا يئة.

 4-6تعزيز العمل الخاص بالغابات الشمالية والمعتدلة
-29

إ ّن اللجنة:
(أ)

أخذت علما بنتائ مامتر القمة الوزارية للمناطق الشممالية بشمأن التعاون يف جما الغابات الشممالية الذق
انعقد يف هاباراندا ،الس ممويد يف يونيو/حزيران  ،2018وأوض ممعت كذلك أن إنش مماء كريق من األخص ممائيا
معين بالغابات الشم مممالية ومشم ممرتر با اللجنة االقتصم ممادية ألوروبا ومنظمة األغذية والزراعة مسم ممألة ينبغي
مناقشتها من قِبل األجهزة الرئاسية املختصة؛

(ب) وأحاطت علما بالتوصيات الصادرة عن هيئة الغابات األوروبية وهيئة غابات أمريكا الشمالية للرتكيز على
الغابات الشمالية؛
(ج) وأملم م ممارت إىل أن تزايد االهتمام بالغابات الشم م مممالية ينبغي أالّ يادق إىل تراجع االهتمام بالغابات املدارية
وأنواع الغابات األخرى؛
(د)

ودعت البلدان األعض مماء إىل ا قرار بأمهية الغابات الش مممالية يف منتديات الس ممياس ممات الدولية املعنية وإىل
فيز التعاون العلمي والفين ذق الصلة.

(ه) وأوصت املنظمة بالقيام مبا يلي:
( )1مواص م م م م مملة عملها بش م م م م ممأن الغابات الش م م م م مممالية ض م م م م مممن براجمها القائمة واملوارد املتاحة ومن خال
اآلليات املوجودة؛
( )2واةفا على التعاون مع اللجنة االقتص م م م م ممادية ألوروبا والعمليات األخرى ذات الص م م م م مملة من أجل
استكشاف الفرص املتاحة يف ما يتعلق بإجراء عمل مشرتر حو الغابات الشمالية؛
( )3وإدراج املزيد من العمل بشأن الغابات الشمالية يف برنام العمل وامليزانية واخلطة املتوسطة األجل
القادما.
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رحبت اللجنة باسرتاتيجية املنظمة يف جما تغم املناخ واألولوية املسندة لتنفيذها.

-31

وملجعت اللجنة األعضاء على القيام مبا يلي:
ّ
(أ)

بذ اجلهود على املسممتوى ازلي ورصممدها يف جما التخفيف من حملثار تغم املناخ يف قطاع الغابات ،مبا يف
ذلك ،حسب االقتضاء ،يف تنفيذ مسامهات كل منهع ازددة وطنيا؛

(ب) وإدراج الغابات يف خط التكيف الوطنية اخلاصم ممة هبع ،ووضم ممع سم ممياسم ممات للتكيف من خال الغابات،
واختاذ إجراءات لتعسا صعة الغابات وإعادة الغابات واملنابر الطبيعية املتدهورة إىل هيئتها األصلية.
-32

وطلبت اللجنة من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

مواصملة العمل بالتعاون الوثيق مع اةكومات لتيسمم اةوارات املشمرتكة با القطاعات يف ما با الوزارات
املعنية بالقطاع الزراعي والوزارات األخرى وأص م ممعاب املص م مملعة املعنيا من أجل معاجلة مواطن الض م ممعف
وإمكانات التخفيف الن تنطوق عليها الغابات والرتوي العتماد هن مل م م مماملة قائمة على املنابر الطبيعية
ملواجهة تغم املناخ ،مبا يف ذلك اختاذ تدابم للعد من خماطر الكوارث الطبيعية؛

(ب) وت قدم مزيد من الدعع الفين ويف جما بناء القدرات للبلدان ،مبا يف ذلك من خال التعاون با بلدان
اجلنوب ،من أجل إنشم مماء نظع للرصم ممد وا بالغ والتعقق يف جما الغابات ،ومعاجلة مسم ممألة إزالة الغابات
وتغم املنمماخ وتنفيممذ اسم م م م م م مرتاتيجيممات خمماص م م م م م م ممة افأ االنبعمماثممات النممامجممة عن إزالممة الغممابممات وتممدهورهمما
واسرتاتيجيات بديلة ،واسرتاتيجيات تتعلق بالتمويل اةرجي وخط لالستثمار؛
(ج) ومواص م مملة مس م مماعدة البلدان على إدراج الغابات يف خط العمل وا جراءات الوطنية ملواجهة تغم املناخ،
مبا يف ذلك ،عند االقتضم م م م مماء ،خط التكيف الوطنية ،والبالغات املتعلقة بالتكيف ،وإجراءات التخفيف
املالئمة وطنيا ،واملسممامهات ازددة وطنيا ،ووضممع وتنفيذ هن متكاملة ومشممرتكة با القطاعات يف العمل
املتصل باملناخ ،واالستعانة بفرص التمويل املتاحة ضمن إطار الصندوق األخضر للمناخ والتجديد السابع
ملوارد مركق البيئة العاملية؛
(د)

ومسم م م م م مماعدة البلدان للتشم م م م م ممجيع على اختاذ إجراءات للوقاية من إزالة الغابات وتدهورها ،با ضم م م م م مماكة إىل
املعمرة
إجراءات تشممجيع سمما البالوعات اةرجية خاصممة من خال إعادة التشممجم واملنتجات اةرجية ّ
الن مت اةصو عليها ،طبقا ألولويااا الوطنية؛

(هم) ومواصمملة اسممتكشمماف أوجن التالزر مع املنظمات األخرى والعمليات ذات الصمملة وعرب الربام الن تسمماند
إجراءات التخفيف من التأثمات والتكيف معها ،مبا يف ذلك توطيد التنس مميق با خمتلف املبادرات اجلارية
على املستوى القطرق ،على غرار إنفاذ القوانا واةوكمة والتجارة اةرجية ؛
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(و) وتعزيز تنفيذ ورصمد اسمرتاتيجية املنظمة اخلاصمة بتغم املناخ من خال اةرص على النظر يف مسمائل األمن
الغذائي والزراعة واةراجة ومصايد األلار بصورة متكاملة وملاملة؛
( ز)

واملسامهة يف إطالق حوار دويل مستنم ويف اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة بشأن الغابات والتخفيف من
حملثار تغم املناخ والتكيف معها ،من خال عملها يف جما بناء القدرات ورص ممد ص ممعة الغابات ومبادرات
تباد املعارف؛

(ح) وتش م ممجيع مش م مماركة أص م ممعاب املص م مملعة ،مبا يف ذلك اوتمعات ازلية الريفية والس م ممكان األص م ممليا الذين
يعتمدون على الغابات لتأما غذائهع وللبقاء على قيد اةياة يف ا جراءات املتصلة باملناخ؛
(ط) ومواص م م مملة تعزيز جهود التنس م م مميق على املس م م ممتوى الداخلي من أجل إدراج العمل املض م م ممطلع بن عرب خمتلف
إدارات املنظمة وعلى املس م ممتوى اخلارجي مع املبادرات واملنظمات األخرى ،مبا يف ذلك أعض م مماء الش م م مراكة
التعاونية يف جما الغابات ،والصندوق األخضر للمناخ والربام الثنائية واملتعددة اجلهات ذات الصلة؛
(ق) واملسامهة يف تعزيز دور القطاع اخلاص يف ا جراءات ذات الصلة بالغابات ،مبا يشمل الرتوي لالستثمارات
الرمليدة الن تتماملى مع صون الغابات واستخدامها املستدام ،مبا كيها تلك يف قطاع الزراعة؛
(ر) وتوكم املزيد من الدعع لعمليات التباد الفنية والسياساتية املتعددة البلدان ملعاجلة القضايا الناملئة املتصلة
بتغم املنمماخ والنهوض بفهع واعتممماد أكض م م م م م م ممل املمممارس م م م م م م ممات لتممدابم التكيف مع تغم املنمماخ يف ممما با
الدو األعضاء؛
( ) ومواص م م م مملة املس م م م ممامهة يف تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبا يف ذلك زيادة قاعدة التمويل لعمليااا،
واتفاقية األمع املتعدة ا طارية بشأن تغم املناخ واتفاق باريس وخطة التنمية املستدامة لعام  2030ملعاجلة
بل تغم املناخ.
مسألة الغابات يف ّ

التوجهات االستراتيجية (البند  7من جدول األعمال)
 1-7عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال الحراجة في سياق اإلطار االستراتيجي المراجع
-33

إ ّن اللجنة:
(أ)

رحبت مبا قق من إجنازات يف عمل املنظمة يف جما اةراجة خال كرتة السم ممنتا  ،2017-2016مبا يف
ّ
ذلك مواءمتن مع أهداف التنمية املستدامة؛

(ب) وأيّدت اواالت املواض م م م م م مميعية الثمانية ذات األولوية بالنس م م م م م ممبة إىل عمل املنظمة يف جما اةراجة يف الفرتة
 2021-2018مع التشديد على اةاجة إىل اتباع هن تكميلي ومتكامل للزراعة والغابات؛
مجعت املنظمة على مواصم مملة تعزيز مسم ممامهااا يف األهداف واملقاصم ممد العاملية املتعلقة بالغابات ،وعلى
(ج) وملم م ّ
إدراجها بشكل صريح يف خططها وبراجمها املتصلة بالغابات؛
(د)

وحثّت املنظمة على إسناد األولوية القصوى ألنشطة وضع املعايم مبا يف ذلك يف ميزانية املنظمة؛
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(ه) وطلبت من املنظمة القيام مبا يلي:
()1
()2
()3
()4

إدراج االس ممتخدام املتكامل واملس ممتدام لسراض ممي وتدهور الغابات أيض مما ض مممن اواالت املواض مميعية
ذات األولوية يف ا طار االسرتاتيجي ومعاجلتها يف االجتماع املقبل؛
ومواصم م م م مملة إسم م م م ممناد أولوية عالية يف عملها للبيانات اةرجية العاملية وبناء قدرات البلدان على مجع
وإدارة املعلومات املتعلقة بالغابات؛
وبلورة عملها املتعلق بإدارة حرائق الغابات على لو أكضل؛
واملضممي قدما يف وضممع سمميناريوهات وحلو طويلة األجل خاصممة باسممتدامة العرض والطلب على
املنتجات اةرجية ،خصوصا اخلشب ،بالتعاون مع ملركاء الشراكة التعاونية يف جما الغابات.

 2-7دعم تنفيذ خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات
رحبت اللجنة بوثيقة الس م ممياس م ممات اجلديدة للش م مراكة التعاونية يف جما الغابات وخطة عملها ،واقرتحت مواص م مملة
-34
ّ
تعزيز التكامل مع خطة األمع املتعدة االسرتاتيجية للغابات (اخلطة االسرتاتيجية) وبرنام عملها الرباعي السنوات.
-35

وإ ّن اللجنة:
(أ)

أقرت بالدور الذق تادين املنظمة يف الش مراكة التعاونية كعضممو كيها ورئيس ا ،ومل م ّددت على أمهية العمل
ّ
الذق تقوم بن الش مراكة التعاونية دعما لتنفيذ اخلطة االس مرتاتيجية وغمها من الصممكور العاملية ذات الصمملة
بالغابات؛

أقرت مبس ممامهات املنظمة يف عمل منتدى األمع املتعدة املعين بالغابات ،ودعت هذا األخم إىل مواص مملة
(ب) و ّ
إملرار املنظمة بشكل وثيق يف ما يضطلع بن من عمل يف جماالت خربة املنظمة؛
(ج) ودعت املنتدى إىل االستمرار يف استخدام املنتجات التعليلية الرئيسية الصادرة عن املنظمة؛
(د)

-36

وأوصم م م ممت بتعميق التعاون با ا يئات ا قليمية للغابات واملنتدى من خال بعده ا قليمي ،واقرتحت أن
يكون هذا التعاون مرنا ومناسبا مع خمتلف الظروف ا قليمية.

وطلبت اللجنة من املنظمة القيام مبا يلي:
(أ)

مواصلة دعع تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وبرنام العمل الرباعي السنوات ومواءمة أنشطتها يف جما اةراجة
يف سياق ا طار االسرتاتيجي معهما؛

(ب) ومواص م م مملة االض م م ممطالع بدورها القيادق يف الش م م مراكة التعاونية وتعزيزه وبدء أنش م م ممطة جديدة ،مبا يف ذلك،
ضمن مجلة أمور أخرى ،بشأن التثقيف اةرجي ودعع أصعاب اةيازات الصغمة؛

C 2019/24

19

(ج) وا قرار مبسممامهة اخلطة االسمرتاتيجية باعتبارها وبيفة رئيسممية للمنظمة وإدراجها يف اخلطة املتوسممطة األجل
وبرنام العمل وامليزانية.

انتخاب أعضاء المكتب (البند  8من جدول األعمال)
-37

انتخبت اللجنة الدكتور  Shin Won Sopمن مجهورية كوريا رئيسا للدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغابات.

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة (البند  9من جدول األعمال)
 -38حرصم م م م ما على متكا جلنن الربنام واملالية من أخذ تقرير اللجنة بعا االعتبار وركع التوص م م م مميات املنبثقة عنن إىل
اولس ،أوصم م م م م م ممت اللجنة بأن تعقد دوراا املقبلة يف عام  2020واقرتحت أن تقرر أمانة منظمة األغذية والزراعة املوعد
النهائي للدورة بالتش م مماور مع اللجنة التوجيهية للجنة الغابات يف ض م مموء االس م ممتعراض الذق س م مميجرين اولس للجدو الزمين
الجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة خال كرتة السنتا املقبلة.

اعتماد التقرير (البند  10من جدول األعمال)
-39

اعتمدت اللجنة التقرير بصيغتن املع ّدلة با مجاع.

اختتام الدورة (البند  11من جدول األعمال)
-40

أعلن الرئيس اختتام الدورة يف متام الساعة  17:43من يوم  20يوليو/متوز .2018
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