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 غاابت والعشرين للجنة الامسة تقرير الدورة اخل
 (2020أكتوبر/تشرين األول  5-9)

 
 وجزامل

 إّن اللجنة:
الذي اشدددددددددددددذيت منظمة اة ذية  ال راعة مع  2020تقرير حالة الغاابت يف العامل يف عام إبصددددددددددددد ار  رّحبت (أ)

يف هذا   السدددّكانبذيي ه على الغاابت  التنوع البيولوجي  رّحبتبرانمج اةمم املتح ة للبيئة يف إع اده، يما 
املنظمة على نشدددددرها تقرير هذا العام يأ ي تقرير رئيسدددددي للمنظمة ب ددددديغة رقمية   هّنأتالتوقيت املناسددددد   

 ؛(10)الفقرة  ابلكامل
 2030على ضددددددر رة الولاز اباللت امات العاملية، لا يف إلا يف إطار تنة التنمية املسددددددت امة لعام  شددددددّ دت   (ب)

 ؛)ج(( 14)الفقرة 
عضدداز لوضددع ال دديغة النملائية ملشددر ع تنة العمل بعق  عملية تشددا رية مفتوحة  شددفالة يقودها اة أ صددت  (ج)

من أجددددل تنفيددددذ اسددددددددددددددذاتيجيددددة تعميم التنوع البيولوجي عر القندددداعددددات ال راعيددددة،   ن تراعى التعليقددددات 
 املسددددددددددا ات املق مة من قبل  يع اللجان الفنية،  يذلا  موعة جملات االت دددددددددداي الوطنية املعنية ابلتنوع 

 ؛)ب(( 15التابعة هليئة املوارد الوراثية لأل ذية  ال راعة )الفقرة  البيولوجي لأل ذية  ال راعة
 ن تُعرض على يٍل من جلنة الغاابت  جلنة ال راعة يف املسدددددددتقبل أية  اثئق تتنا ي قضدددددددا  مذابنة   أ صدددددددت (د)

 ؛(24)الفقرة  ال راعة  الغاابت بني
على الالئحة ال اتلية املنقحة ]جملموعة العمل املعنية ابلغاابت  النظم ال راعية املختلنة ابلغاابت    القت (ه)

مع إجراز تع يالت بشدددددأن اللغة ا اي ة بني اجلنسدددددني،  الغاابت[، املراعي يف اةراضدددددي اجلالة التابعة للجنة 
 ؛)أ(( 39على النحو الذي اقذحته ال  رة اة ىل جملموعة العمل )الفقرة 

توجيملات بشددددددددددددددأن اسددددددددددددددذاتيجية عمل املنظمة يف  اي التغذية، من منظور ا راجة، لكفالة م    ق مت  ( )
مالزمتملا للنملوض بوالية املنظمة  ل عم البل ان يف ما تبذله من جملود لتحقيق مقاصدددددددددددددد  أه ا  التنمية 

 ؛)هد(( 44املست امة اخلاصة هبا )الفقرة 
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 أشددددددددارت إىل ضددددددددر رة التكّي  مع الواقع  ،2023-2020السددددددددنوات للفذة  برانمج العمل املتع د  اعتم ت (ز)
  معدددددداجلددددددة ةاثرهددددددا املتوسددددددددددددددنددددددة  النويلددددددة اةجددددددل  19-اجلدددددد يدددددد  يف العددددددامل مددددددا بعدددددد  جددددددائحددددددة يوليدددددد 

 ؛)أ(( 45  45 )الفقراتن
من املكسيا رئيًسا لل  رة السادسة  العشرين للجنة الغاابت   León Jorge Castañosالسي    انتخبت (ح)

 ؛(52)الفقرة 
 من املنظمة القيام لا يلي:  طلبت (ط)

 ((؛1)ب( ) 10التوعية لسببات لق ان التنوع البيولوجي للغاابت  ييفية الت  ي هلا )الفقرة  (1)
 تع ي  اإلجرازات الالزمة لوق  إزالة الغاابت  ت هور الغاابت  لق ان التنوع البيولوجي للغاابت  مؤازرة  (2)

 ((؛2)ب( ) 10اجلملود اليت تبذهلا البل ان )الفقرة 
 مواصدددددلة إصددددد ار تقرير لتقييم املوارد ا رجية يل وض سدددددنوات؛  ضدددددمان د دددددي  ما يكفي من موارد  (3)

 رجيدة من تالي ا فداع على املي انيدة العداديدة للمنظمدة  السددددددددددددددعي إىل ز دة املوارد لرانمج تقييم املوارد ا
النوعية املتع دة السنوات من تارج املي انية من البل ان املاحنة؛  حت ي   تع ي  التكنولوجيات  االبتكارات 

 –ا بشدددددكل مسدددددت ام الرقمية اجل ي ة جلمع البياانت  نشدددددرها بشدددددأن املوارد ا رجية،  إدارما  اسدددددتخ اممل
 يذلا بشددددأن املنتجات  -يشددددمل البياانت االجتماعية  االقت ددددادية  اخلاصددددة بسددددبل يسدددد  العي   لا

ا رجية، يف آتزر مع املبادرات اةتر  إات ال ددددددددددددددلة اليت تنفذها املنظمة  املتعلقة ابلبياانت، على  رار 
يملا تالي ال  رة السددادسددة  العشددرين للجنة مبادرة العمل يً ا بي   إاتحة  ثيقة معلومات أسدداسددية للنظر ل

 ؛)أ(  )ج(  )ح(( 13 ةالغاابت )الفقر 
 إجراز اسددددددددددددددتعراض لتعميم التنوع البيولوجي يف  اي الغاابت،  تبادي املمارسددددددددددددددات اجلي ة للحلوي اليت  (4)

شدددددددأ ا حتقيق التوازن بني صدددددددون التنوع البيولوجي للغاابت  اسدددددددتخ امه املسدددددددت ام،  رلع التقارير عن  من
 ؛)ب(( 17التق م ا رز لل  رة السادسة  العشرين للجنة الغاابت )الفقرة 

ع ي  الذ يج لإلدارة املست امة للحياة الرية على امت اد سلسلة قيمة  وم النرائ   اعتماد ت ابري للوقاية  ت (5)
على حنو ألضددددددددددددددل من تنر اةمراض ا يوانية امل دددددددددددددد ر، لا يف إلا من تالي  ج  صددددددددددددددحة  اح ة  

 ؛ج(()17 املية )الفقرةتالي توطي  التعا ن مع املنظمة العاملية ل حة ا يوان  منظمة ال حة الع  من
 ؛)هد(( 17 النظر يف مبادرة لتعميم التنوع البيولوجي يف النظم الغذائية، ابلتشا ر مع اةعضاز )الفقرة  (6)
 تع ي  أنشددددددددددددنة  ضددددددددددددع املعايري ال  لية على حنو أير،  تع ي  بر ز عمل االتفاقية ال  لية لوقاية النبااتت  (7)

 ؛)د(( 22 ال ستور الغذائي )الفقرة 
م ال  ي اجل رية ال ددددددددددددددغرية النامية، بناز على طلبملا، يف تنفيذ أ  تع ي  اإلدارة املسددددددددددددددت امة للغاابت،  دع (8)

أجل ز دة ق رة اجملتمعات ا لية  النظم اإليكولوجية ا رجية على ال دددددمود  اسدددددت امتملا، لا يف إلا  من
 ؛)ن(( 22يف سياق تغري املناخ  الكوارث النبيعية   ريها من املخاطر )الفقرة 

 ؛)أ(( 23 دمج ا راجة يف عمل املنظمة يف  اي النظم الغذائية )الفقرة  (9)
 تع ي  عمل املنظمة الشددددددددددددددامل لع ة قناعات ملعاجلة اثريات بعل نظم اإلنتاج ال راعي  النظم الغذائية  (10)

 ؛)د(( 23املرتبنة هبا على الغاابت )الفقرة 
م املتح ة لل راعة اةسدددرية  عق  اةمم املتح ة إلصدددالح  ضدددمان التنسددديق  التعا ن الوثيقني بني عق  اةم (11)

 ؛)ب(( 29النظم اإليكولوجية )الفقرة 
 ضددددددمان اعذا  مناسدددددد  من اإلطار االسددددددذاتيجي اجل ي  ملنظمة اة ذية  ال راعة ابل  ر ا يوي الذي  (12)

وجية املنتجة  تاصدددددددددة يف ما يتعلق ابلنظم اإليكول -تضدددددددددنلع به املنظمة يف إصدددددددددالح النظم اإليكولوجية 
 تع ي  أ جه التآزر مع املبادرات اإلقليمية  العاملية ا الية يف هذا ال ددددددددد د، حيلما يان إلا مناسدددددددددًبا من 

 ؛ج(()29تالي موارد من تارج املي انية )الفقرة 
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الرقمية ( مسائل تت ل ابستخ ام تنبيقات التكنولوجيا الرقمية  إدراج يف )املن ة ال  لية لأل ذية  ال راعة (13)
يف  اي التخنيط السددتخ ام اةراضددي  تغيري اسددتخ ام اةراضددي  ا راجة، مع مراعاة اثرياما؛  مواصددلة 
تنوير  تنقيح االتت اصات لكي تقوم جلنة الرانمج   لض منظمة اة ذية  ال راعة ابستعراضملا بشكل 

 ؛)د(( 32)الفقرة  معمق
 19-ملعين ابلغاابت يف إع اد تقييم أ يل عن اثري جائحة يولي  التعا ن مع أمانة منت   اةمم املتح ة ا (14)

على اإلدارة املست امة للغاابت لعرضه على منت   اةمم املتح ة املعين ابلغاابت يف د رته السادسة عشرة 
 ؛ج(()33)الفقرة 

مؤمتر قمة   رلع تقرير إىل جلنة الغاابت يف د رما السدددددادسدددددة  العشدددددرين عن امل ا الت إات ال دددددلة تالي (15)
 ؛)ب(( 43)الفقرة  2021اةمم املتح ة بشأن النظم الغذائية لعام 

  موازمدددة منددداقشددددددددددددددددات املؤمتر العددداملي للغددداابت  نتدددائجددده الالحقدددة مع اجلملود العدددامليدددة إلعدددادة البنددداز بعددد   (16)
ر  تع ي  مسدددا ة املؤمتر يف إرسددداز ات ددداي أيل 2030، لضددداًل عن تنة التنمية املسدددت امة لعام 19-ولي ي

 ؛)أ(( 50لعالية بني العلوم  السياسات  االستلمارات يف قناع الغاابت )الفقرة 
 ا رص على أن يرز اإلطار االسددددذاتيجي اجل ي  للمنظمة بشددددكل  اٍ  أ ية القضددددا  املتعلقة ابلغاابت  (17)

 ا اجة إىل أنشدددددددددنة شددددددددداملة لع ة قناعات ضدددددددددمن املنظمة حسددددددددد  االقتضددددددددداز  د ر املنظمة القيادي 
 ؛((5) 51املسائل املتعلقة ابلغاابت يف منظومة اةمم املتح ة )الفقرة  يف

من املنظمة مراجعة نتائج التغيريات اهليكلة  اثريها يف أنشدددددنة املنظمة يف  اي الغاابت لعرضدددددملا  طلبت  (18)
على ضددر رة مواصددلة تسددليط الضددوز على قضددا    أي ت على ال  رة السددادسددة  العشددرين للجنة الغاابت 

الغاابت  على بقاز ق رة املنظمة يف  اي الغاابت قوية  لعالة يف ضددددوز هذه التغيريات، سددددواز أيان إلا 
  (31 )الفقرة يف املقر الرئيسي أ  يف املكات  املي انية

 
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس واملؤمتر
  املؤمتر م عوان إىل:إن اجمللض 

  امل ادقة على تقرير ال  رة اخلامسة  العشرين للجنة الغاابت  التوصيات الواردة ليه 
 
 

 ميكن توجيه أن استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Ewald Rametsteinerالسي  
  الغاابت ابلنيابةأمني جلنة 

 53592 06570 39+اهلات : 
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 املعروضة على املؤمتر لينظر فيهااملسائل العاملية التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات 

 )أ(( 10)الفقرة  : الغاابت  التنوع البيولوجي  السّكان2020حالة الغاابت يف العامل يف  (أ)
  النتدددددائج الرئيسدددددددددددددديدددددة  ةلددددداق املسددددددددددددددتقبدددددل لدددددا يف إلدددددا الرقمندددددة 2020تقييم املوارد ا رجيدددددة يف العدددددامل لعدددددام  (ب)

 (( ط)ب(  )د(  )هد(  ) (  )ز(  )ح(  ) 13)ب(  )ج(؛   11 الفقراتن)
 (17)ب(  )ج(   15)ج(   14)الفقرات  الغاابت  التنوع البيولوجي (ج)
 (22  20)الفقراتن  ا لوي القائمة على النبيعة يف ظلّ تغري املناخ: الغاابت (د)
 إنتاج املنتجات ا رجية  استملاليملا على حنو مست امحتويل ال راعة  النظم الغذائية:  ق  إزالة الغاابت  تشجيع  (ه)

 (23)الفقرة 
 (29)الفقرة  ال راعة اةسرية  إصالح النظم اإليكولوجية: عقود اةمم املتح ة ( )
 )أ(  )ج(  )د(( 32)الفقرة  اتت اصات املن ة ال  لية لأل ذية  ال راعة الرقمية (ز)
  املتحددددد ة االسددددددددددددددذاتيجيدددددة اخلددددداصددددددددددددددددددة ابلغددددداابت تقرير عن التقددددد م ا رز لدددددا يشددددددددددددددمدددددل تنفيدددددذ تندددددة اةمم (ح)

 (( ز)ب(  )ج(  )د(  )ه(  ) 33)الفقرة 
  )د(( )ب( 39)ب(  )د(  )ه(،   38  37  35  34)الفقرات  ا وار مع اةجمل ة ال ستورية يف  اي ا راجة (ط)
 (43  42)الفقراتن  حتويل النظم الغذائية  مؤمتر قمة اةمم املتح ة بشأن النظم الغذائية (ي)
 (44الفقرة ) رؤية منظمة اة ذية  ال راعة  اسذاتيجيتملا يف  اي التغذية (ك)
 )أ(  )ج(  )د(( 50)الفقرة  التحضريات للمؤمتر العاملي اخلامض عشر للغاابت (ي)
 

 مليزانية املعروضة على اجمللس لينظر فيهااملتعلقة ابو  الرباجميةاملسائل 

 )ب(( 10)الفقرة   التنوع البيولوجي  السّكان: الغاابت 2020حالة الغاابت يف العامل يف  (أ)
  الرقمندددددة النتدددددائج الرئيسدددددددددددددديدددددة  ةلددددداق املسددددددددددددددتقبدددددل لدددددا يف إلدددددا :2020تقييم املوارد ا رجيدددددة يف العدددددامل لعدددددام  (ب)

 )أ(  )ج(( 13)أ(،   11)الفقراتن 
 )ه(( 14)الفقرة  الغاابت  التنوع البيولوجي (ج)
 )ب(( 22)الفقرة  تغري املناخالغاابت: ا لوي القائمة على النبيعة يف ظلّ  (د)
 حتويل ال راعة  النظم الغذائية:  ق  إزالة الغاابت  تشجيع إنتاج املنتجات ا رجية  استملاليملا على حنو مست ام (ه)

 (24  23)الفقراتن 
 )ج(( 29)الفقرة  عقود اةمم املتح ة: ال راعة اةسرية  إصالح النظم اإليكولوجية ( )
 (31)الفقرة  التابعة ملنظمة اة ذية  ال راعة اليت ممّ اللجنةقرارات  توصيات اةجمل ة  (ز)
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 )ب(  )ه(( 32)الفقرة  اتت اصات املن ة ال  لية لأل ذية  ال راعة الرقمية (ح)
 )أ(  ) (( 33)الفقرة  تقرير عن التق م ا رز لا يشمل تنفيذ تنة اةمم املتح ة االسذاتيجية اخلاصة ابلغاابت (ط)
 (40)الفقرة  ل ستورية يف  اي ا راجةا وار مع اةجمل ة ا (ي)
 (47  45)الفقراتن  2023-2020برانمج عمل جلنة الغاابت املتع د السنوات للفذة  (ك)
 )ب(( 50)الفقرة  التحضريات للمؤمتر العاملي اخلامض عشر للغاابت (ي)
 )ب(( 51)الفقرة  عمل منظمة اة ذية  ال راعة يف  اي ا راجة يف سياق اإلطار االسذاتيجي املراجع (م)
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 املقدمة

د رمدددددددا اخلدددددددامسددددددددددددددددددددة  الدددددعشددددددددددددددددددريدددددن تدددددالي الدددددفدددددذة املدددددمدددددتددددددد ة )الدددددلدددددجدددددندددددددة( عدددددقددددددد ت جلدددددندددددددة الدددددغددددددداابت  -1
ابلت امن مع اةسدددددبوع العاملي السدددددابع للغاابت   ق  انعق ت هذه ال  رة ب دددددورة  2020 اة ي أيتوبر/تشدددددرين 9 إىل 5 من

 القيود املت دددددلة بذلا على صدددددعي  ال دددددحة يف العامل  املخا    19-الذاضدددددية، بشدددددكل اسدددددتلنائي، بسدددددب  جائحة يولي 
 العامة 

اللجنة قبل أن تباشر م ا الما أّن االجتماع االلذاضي هذا يشكل د رة عادية رمسية من د رات اللجنة    أي ت -2
  اللجنة على تنبيق الئحتملا ال اتلية  ممارسدددداما املعتادة على  ر ت ال  رة  تعليق أي لوائح ق  تتعارض مع عق  اتفقت

 اتفقت اللجنة يذلا على تنبيق أي إجرازات تاصة أ  أسالي  عمل مع لة االجتماع االلذاضي ة راض هذه ال  رة  
 ق  يقتضيملا ا اي لسري ال  رة على حنو لعاي 

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند 

بلً ا  منظمة عضددددددددددو  اح ة  ممللون عن سددددددددددّت  ياالت  برامج اةمم املتح ة  112حضددددددددددر ال  رة من  بون من  -3
 منظمة من املنظمات ا كومية ال  لية  املنظمات ال  لية  ري ا كومية  12 مراقبون من 

) ملورية يور (، رئيض ال  رة اخلامسددددة  العشددددرين للجنة الغاابت، هذه ال  رة  Won Sop Shin التتح السددددي   -4
مش ًدا على أ ية اللجنة يف مواجملة التح  ت امللحة  إعناز توجيملات ملنظمة اة ذية  ال راعة )املنظمة( على اعتبار أ ا 

املتح ثني يف اجللسددددددة االلتتاحية  هم: السددددددي  شددددددو  املنظمة ال  لية اليت تتمتع   سددددددع  الية يف  اي الغاابت   قّ م من  ّ 
، امل يرة التنفيذية لرانمج اةمم املتح ة للبيئة؛ Inger Andersenد نيو، امل ير العام ملنظمة اة ذية  ال راعة؛  السددددددددددددددي ة 

 ة اة ر بية ، املفوض لشؤ ن البيئة  ا ينات  م اي  اةمساك يف املفوضيVirginijus. Sinkevičius سعادة السي  

 ، امل ير العام املساع ، ابملن  بني ا اضرين يف هذه ال  رة Hiroto Mitsugi رّح  السي   -5

 السدددددددددددي ة مسدددددددددددؤ لية ررتسدددددددددددة جلسدددددددددددات لذة بع  الظملر  حسددددددددددد  االقتضددددددددددداز إىل انئ  الرئيضالرئيض  لّوض   -6
Christine Farcy بلجيكا( لعا نة(   انئ  الرئيض السددديYusuf Serengil  لضدددمان حسدددن سدددري )يف ظلّ ال  رة )ترييا 

 االتتاللات يف التوقيت ال مين 

 من جدول األعمال( 2اعتماد جدول األعمال )البند 

  ابزاملرلق (   ترد الواثئق اليت نظرت ليملا اللجنة يف املرلق أل مّت اعتماد ج  ي اةعماي ) -7

 من جدول األعمال( 3تعيني جلنة الصياغة )البند 

اللجنة  ّن اهليئات اإلقليمية للغاابت ق  انتخبت الرؤسدددددددداز التالية أمساؤهم الذين يشددددددددغلون ابلتايل جر  إبالغ  -8
 Morongoa S. Leseke من دد  نواب رئيض جلنة الغاابت طواي لذة  اليتملم يف يل من اهليئات التابعني هلا: السددي ة

) ملوريّة يور (، مملل هيئة  اابت  Ko Ki-yeon؛  السددي  ألريقيا(، ممللة هيئة الغاابت  ا ياة الرية يف ألريقيا )جنوب
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 )بددلددجدديددكدددددددا(، ممددلددلدددددددة هدديددئدددددددة الددغددددددداابت اة ر بدديدددددددة؛  Christine Farcyةسدددددددددددددددديدددددددا  ا دديددط اهلددددددداد ؛  السدددددددددددددددديددددددد ة 

 Victor)أ ر  واي(، مملل هيئة  اابت أمريكا الالتينّية  مننقة البحر الكارييب؛  السددددددددددددددي   Pedro Soust  السددددددددددددددي 

Eduardo Sosa Cedillo   املكسدديا(، مملل هيئة  اابت أمريكا الشددمالية؛  السددي(Yusuf Serengil  مملل ،)ترييا(
 هيئة الغاابت  املراعي يف الشرق اةدىن 

إن  نيسددددددددديا،  االحتاد الر سدددددددددي، أملانيا، االحتاد اة ر يب، ما يلي من أعضددددددددداز يف جلنة ال ددددددددديا ة: انتخاب ق  مّت  -9
 )نيوزيلن ا( رئيًسا هلا  Don Symeاللجنة السي    انتخبت  ين ا، يوستاريكا، نيوزيلن ا، الياابنالسودان،  ، الرازيل، زامبيا

 من جدول األعمال( 4)البند  2020حالة الغاابت يف العامل يف عام 

 والسّكانت والتنوع البيولوجي با: الغا2020ت يف العامل يف عام باحالة الغا 4-1

الذي اشددددددددددذيت منظمة اة ذية  ال راعة مع  2020حالة الغاابت يف العامل يف عام اللجنة إبصدددددددددد ار تقرير  رّحبت -10
انبذيي ه على الغدداابت  التنوع البيولوجي  رّحبددتبرانمج اةمم املتحدد ة للبيئددة يف إعدد اده، يمددا  يف هددذا التوقيددت   السددددددددددددددكددّ

 اسدتناًدا إىل  املنظمة على نشدرها تقرير هذا العام يأ ي تقرير رئيسدي للمنظمة ب ديغة رقمية ابلكامل  هّنأتيما  املناسد  
 النتائج اليت توصل إليملا التقرير، لإّن اللجنة ق :

اةعضاز إىل أتذ هذه  دعت   ،2020يف نسخته لعام  التقريرأتذت علًما ابلنتائج الرئيسية اليت توصل إليملا  (أ)
، حسدددد  االقتضدددداز، 2020عتبار تالي املفا ضددددات املتعلقة إبطار التنوع البيولوجي ملا بع  عام النتائج يف اال

على حنو يعكض ال  ر ا اسددددددددم الذي تؤديه الغاابت  اإلدارة املسددددددددت امة للغاابت يف صددددددددون التنوع البيولوجي 
  استخ امه املست ام؛

 منظمة اة ذية  ال راعة أن تقوم لا يلي: من  طلبت (ب)
 التوعية لسببات لق ان التنوع البيولوجي للغاابت  ييفية الت  ي هلا؛ (1)
 تع ي  اإلجرازات الالزمة لوق  إزالة الغاابت  ت هور الغاابت  لق ان التنوع البيولوجي للغاابت  مؤازرة  (2)

 اجلملود اليت تبذهلا البل ان، لا يف إلا من تالي تشجيع خمتل  أشكاي التعا ن ال  يل؛ 
ضددددددددداز من تالي إاتحة اةد ات  املنملجيات الالزمة لتولي  أدلة ألضدددددددددل على إسدددددددددملام الغاابت  دعم اةع (3)

صدددددون التنوع البيولوجي،  تع ي  ق رة البل ان على رصددددد  النتائج على صدددددعي  التنوع البيولوجي  معاجلة  يف
 الفجوات الراهنة يف ما يتعلق ابلبياانت؛

يم توازاًن بني صدددددددون التنوع البيولوجي للغاابت  اسدددددددتخ امه  مواصدددددددلة تق ل ال ليل على أن ا لوي اليت تق (4)
املسدددت ام، ياإلدارة املسدددت امة للغاابت  اسدددت دددالحملا  ا راجة ال راعية، هي حلوي ممكنة من تالي تبادي 
ألضدددددل املمارسدددددات لا يتفق مع الق رات  اة لو ت  السدددددياقات الوطنية؛  أنه بوسدددددع ال راعة  ا راجة أن 

 ة املست امة من تالي التآزر يف ما بينملما؛ت عما التنمي
 دعم اةعضدددددداز، بناز على طلبملم، لتع ي  اجلملود الرامية إىل يفالة إشددددددراك اةلراد  النسدددددداز املعتم ين على  (5)

الغاابت يف ا راجة  صددددددون التنوع البيولوجي  حتسددددددني املعلومات بشددددددأن الفوائ  االجتماعية  االقت ددددددادية 
 ت؛للتنوع البيولوجي للغااب
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 دعم اةعضدداز من أجل اسددتح اث طرق مبتكرة للتمويل لغرض صددون الغاابت  إصددالحملا  اسددتخ امملا  (6)
 املست ام، لا يف إلا امل لوعات لقاز ت مات النظم اإليكولوجية؛

 اسددددددددددددددتخ ام مفاهيم متفق عليملا بني اةطرا  املتع دة  الر ابط القائمة على العلوم  اةدلة يف املنبوعات  (7)
 ؛اشًيا مع توجيملات  لض املنظمةمت الرئيسية

 تيسددري التشددا ر مع اةعضدداز، من تالي مملليتاهم ال ائمة ل   منظمة اة ذية  ال راعة، يف سددياق إع اد  (8)
  النسخة املقبلة من التقرير لضمان عملية شاملة  مستنرية؛

لة الغاابت يف العامل  تولري قناة لألعضددددددددداز من أجل إاتحة معلومات عن التنقيحات ا  دة للتقرير عن حا (9)
 من أجل مساع ة اةمانة على توتي ق ر أير من ال قة؛

 إبراز  تشجيع املمارسات اجلارية اليت توائم اةنشنة ال راعية مع صون الغاابت  است الحملا  استخ امملا  (10)
 املست ام، مع تفادي إزالة الغاابت  ا فاع على ت مات النظام اإليكولوجي؛ 

ز على طلبملم، من أجل تع ي  اجلملود الرامية إىل تولري لرص لتولي  ال تل لألشدددخاص  دعم اةعضددداز، بنا (11)
 املعتم ين على الغاابت، بغية جتن  اةنشنة اليت تلحق الضرر ابلغاابت 

 : النتائج الرئيسية وآفاق املستقبل مبا يف ذلك الرقمنة2020تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام  4-2

 البل ان إىل القيام لا يلي:  دعت 2020اللجنة بتقرير تقييم املوارد ا رجية العاملية لعام  رّحبت -11

تق ل حت يلات متواترة، بشدددددكل طوعي، ا دددددوص املؤشدددددرات الرئيسدددددية املت دددددلة ابلغاابت،  اسدددددتخ ام من ددددة  (أ)
لى شددددددددددكل ج ا ي  اجلغرالية اإلبالغ اإللكذ نية اخلاصددددددددددة بتقييم املوارد ا رجية للذ يج للمعلومات املتاحة ع

املكانية املتاحة للجمملور بشدددددأن املوارد ا رجية الوطنية  تبادهلا ابملسدددددتو  املنشدددددود من التفاصددددديل،  اسدددددتخ ام 
بياانت تقييم املوارد ا رجية الداإ القرارات على مسددددتو  السددددياسددددات ابالسددددتناد إىل اةدلة  إع اد التوقعات 

 ا رجية؛
من تالي املراسددددددددددددددلني الوطنيني املعنيني بتقييم املوارد ا رجية   ريهم من اخلراز، هب     التعا ن مع املنظمة، (ب)

مواصدددلة إع اد  حتسدددني اجملموعة اةسددداسدددية العاملية للمؤشدددرات املت دددلة ابلغاابت طبًقا للتوصدددية ال دددادرة عن 
 ؛2019حلقة عمل اخلراز إات ال لة اليت استضالتملا املنظمة يف عام 

اسددلني الوطنيني املعنيني بتقييم املوارد ا رجية على التواصددل مع جملات االت دداي التابعة للعمليات  تشددجيع املر  (ج)
اةتر  لتيسري اإلبالغ بشكل متّسق عن املوارد ا رجية  املنتجات ا رجية مع أتذ التقارير املت لة  ه ا  

مم املتح ة االسددددددددددددددذاتيجية للغاابت للفذة التنمية املسددددددددددددددت امة  اةه ا  العاملية املتعلقة ابلغاابت يف تنة اة
  اتفاقيات ريو يف ا سبان  2017-2030

اللجنة الشدددراية التعا نية يف  اي الغاابت  اةجمل ة  العمليات ال  لية إات ال دددلة ابلغاابت إىل النظر يف   دعت -12
ة  عملية اإلبالغ اخلاصددددددة بكٍل منملا، اسددددددتخ ام اجملموعة اةسدددددداسددددددية العاملية للمؤشددددددرات املت ددددددلة ابلغاابت يف إطار الوالي

 حس  االقتضاز 

 اللجنة من املنظمة القيام لا يلي:  طلبت -13

 مواصلة إص ار تقرير لتقييم املوارد ا رجية يل وض سنوات؛ (أ)
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 القيام، ابلتشددددددددا ر مع اةعضدددددددداز  الشددددددددرياز يف االسددددددددتبيان التعا و للموارد ا رجية  اخلراز ال  ليني   ريهم من  (ب)
مل دددددددلحة، بوضدددددددع عملية مرنة لإلبالغ بشدددددددأن تقييم املوارد ا رجية تسدددددددمح إبجراز حت يلات طوعية أصدددددددحاب ا

من أه ا  التنمية املسدددددددت امة  املؤشدددددددرات اةتر   سددددددد  تق ير  15للمؤشدددددددرات الرئيسدددددددية املت دددددددلة ابهل   
اةعضددددددددداز،  ضدددددددددمن النناق الذي تسدددددددددمح به املعلومات اجل ي ة، مع ا رص يف الوقت إاته على يفالة جودة 

 ؛البياانت  شفاليتملا
لعادية  ضدددددددددددددمان د دددددددددددددي  ما يكفي من موارد لرانمج تقييم املوارد ا رجية من تالي ا فاع على املي انية ا (ج)

 للمنظمة  السعي إىل ز دة املوارد النوعية املتع دة السنوات من تارج املي انية من البل ان املاحنة؛
إع اد توجيملات  أد ات تشدددددغيلية لإلبالغ بشدددددكل أيلر اتسددددداقًا عن  العمل، ابلتشدددددا ر مع اةعضددددداز، على  (د)

اسدددتخ ام االسدددتشدددعار عن بع ، بناًز  اقذاحات بشدددأنتق ل ت دددائ  الغاابت، لا يف إلا الغاابت اة لية   
 على ق رات  إمكانيات البل ان؛

القيام، ابلتعا ن مع أعضاز الشراية التعا نية يف  اي الغاابت  مبادرات االست الح اةتر ، إبع اد مذيرة    (ه)
 معلومات لل  رة السددددددددادسددددددددة  العشددددددددرين للجنة الغاابت، تق م حتلياًل بشددددددددأن ما إإا يان إبمكان اإلبالغ عن
املؤشدددرات إات ال دددلة ابالسدددت دددالح لغرض تقارير تقييم املوارد ا رجية املقبلة تبسددديط عملية اإلبالغ ابلنسدددبة 

 إىل البل ان بني مبادرات االست الح املتع دة،  ييفية إلا؛
 تنفيذ التوصددديات ال دددادرة عن حلقة عمل اخلراز اليت اسدددتضدددالتملا املنظمة بشدددأن  اجملموعة اةسددداسدددية العاملية  ( )

 3 املسدددتو   2للمؤشدددرات إات ال دددلة ابلغاابت  يف ما ص  مواصدددلة العمل بشدددأن املؤشدددرات من املسدددتو  
ة العاملية للمؤشدددددرات إات ال دددددلة  اخلنوات الالزم ادذاها لالسدددددتفادة من يامل إمكاانت اجملموعة اةسددددداسدددددي

ابلغاابت على  يع املستو ت، ابلتعا ن مع أعضاز الشراية التعا نية يف  اي الغاابت  املنظمات  العمليات 
 ال  لية اةتر  إات ال لة؛

 القيام، ابلتعا ن مع أعضدددددددددددددداز الشددددددددددددددراية التعا نية يف  اي الغاابت، بتحليل أتذ عمليات اإلبالغ اةتر   (ز)
 موعة اةساسية العاملية للمؤشرات املت لة ابلغاابت  م   تقليلملا من ع ز اإلبالغ عن ياهل البل ان؛ابجمل

 حت ي   تع ي  التكنولوجيات  االبتكارات الرقمية اجل ي ة جلمع البياانت  نشددددددددددددددرها بشددددددددددددددأن املوارد ا رجية،  (ح)
 االقت دددادية  اخلاصدددة بسدددبل يسددد  لا يشدددمل البياانت االجتماعية  - إدارما  اسدددتخ امملا بشدددكل مسدددت ام 

 يذلا بشددددددددددأن املنتجات ا رجية، يف آتزر مع املبادرات اةتر  إات ال ددددددددددلة اليت تنفذها املنظمة  -العي  
 املتعلقة ابلبياانت، على  رار مبادرة العمل يً ا بي   إاتحة  ثيقة معلومات أسدددداسددددية للنظر ليملا تالي ال  رة 

 ت؛السادسة  العشرين للجنة الغااب
 دعم اةعضدددددددددددددداز، بنداًز على طلبملم، يف ما يبدذلونه من جملود يف  االت إع اد البيداانت  حتليلملدا  اإلبالغ  (ط)

 عنملا، لا يف إلا من تالي بناز الق رات،  التعا ن التكنولوجي  من أجل حش  موارد إضالية 

 من جدول األعمال( 5الغاابت والتنوع البيولوجي )البند 

 إّن اللجنة: -14

 الحظت أن توجيملات اجمللض يف د رته اللاللة  COFO/2020/5/Rev.2  ثيقة جلنة الغاابتاسددددددددددتعرضددددددددددت  (أ)
 السددددددددددددددتني بعد  املدائدة اليت اعتمد ت اسددددددددددددددذاتيجيدة تعميم التنوع البيولوجي عر القنداعدات ال راعيدة قد  اتبعدت 

  ذالريها،  ال سيما يف ما يتعلق إبع اد مشر ع تنة عمل لتنفيذ االسذاتيجية؛
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 أ ية التنوع البيولوجي للغاابت ابلنسبة إىل ت مات النظام اإليكولوجي  اةمن الغذائي؛  أبرزت (ب)
إزاز اسدددددددددتمرار لق ان التنوع البيولوجي  شدددددددددّ دت على ضدددددددددر رة الولاز اباللت امات العاملية،   أعربت عن قلقملا (ج)

 ؛2030يف إلا يف إطار تنة التنمية املست امة لعام  لا
ا رز يف تنفيذ اسددددددذاتيجية منظمددددددة اة ذية  ال راعة بشددددددأن تعمدددددديم التنددددددوع البيولددددددوجي  أحاطت علًما ابلتق م  (د)

 عددر القناعات ال راعية؛
لتنفيذ اسددددددددددددذاتيجية منظمددددددددددددة اة ذية  ال راعة بشددددددددددددأن  2023-2021 استعرضت مشر ع تنة العمل للفذة  (ه)

 ال راعية، على النحو املبني يف املرلق اة ي ابلوثيقةتعمدددددددددددددددددددددددديم التنددددددددددددددددددددددددوع البيولددددددددددددددددددددددددوجي عددددددددددددددددددددددددر القناعات 
COFO/2020/5/Rev2  

  إّن اللجنة: -15

 نه إبمكان اةعضاز اإلدالز بتعليقات تنية أتر  يمسا ات يف الوثيقة إىل شعبة الغاابت التابعة  سّلمت (أ)
  ضع تنة العمل؛ملنظمة اة ذية  ال راعة على أن تقّ م يف ما بع  إىل مكت  املنظمة املسؤ ي عن 

بعق  عملية تشددا رية مفتوحة  شددفالة يقودها اةعضدداز لوضددع ال دديغة النملائية ملشددر ع تنة العمل،   أ صددت (ب)
  ن تراعى التعليقات  املسدددددددددددا ات املق مة من قبل  يع اللجان الفنية،  يذلا  موعة جملات االت ددددددددددداي 

 بعة هليئة املوارد الوراثية لأل ذية  ال راعة؛الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي لأل ذية  ال راعة التا
على أ ية صددددددون املوارد الوراثية لأل ذية  ال راعة  اسددددددتخ امملا املسددددددت ام، لا يف إلا ا  ددددددوي على   أي ت (ج)

 املوارد الوراثية  التقاسم العادي  املن   للمنالع الناشئة عن استخ امملا 
 اللجنة اةعضاز إىل القيام لا يلي: دعت  -16

تع ي  تعميم التنوع البيولوجي  صددددونه  اسددددتخ امه املسددددت ام يف قناع الغاابت  التعا ن مع القناعات اةتر   (أ)
 د؛إات ال لة هبذا ال  

  ضددددددددددددددع اللمسددددددددددددددات اةترية على تقاريرهم القنرية يف إطار التقرير اللاو عن حالة املوارد الوراثية ا رجية يف  (ب)
 ب  قت ممكن العامل،  تق ميملا إىل املنظمة يف أقر 

 اللجنة من املنظمة القيام لا يلي:  طلبت -17

 ؛تع ي  االعتبارات اخلاصة ابلغاابت يف العمل املتعلق بتعميم التنوع البيولوجي عر القناعات ال راعية (أ)
 إجراز اسددتعراض لتعميم التنوع البيولوجي يف  اي الغاابت،  تبادي املمارسددات اجلي ة للحلوي اليت من شددأ ا  (ب)

حتقيق التوازن بني صددددددددددون التنوع البيولوجي للغاابت  اسددددددددددتخ امه املسددددددددددت ام،  اإلبالغ عن التق م ا رز ل   
 السادسة  العشرين للجنة الغاابت؛انعقاد ال  رة 

يج لإلدارة املسدددددددت امة للحياة الرية على امت اد سدددددددلسدددددددلة قيمة  وم النرائ   اعتماد ت ابري للوقاية  تع ي  الذ   (ج)
على حنو ألضدددل من تنر اةمراض ا يوانية امل ددد ر، لا يف إلا من تالي  ج  صدددحة  اح ة   من تالي 

 توطي  التعا ن مع املنظمة العاملية ل حة ا يوان  منظمة ال حة العاملية؛
سدددددددددددددا ة يف اةعماي إات ال دددددددددددددلة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي اليت تقوم هبا اتفاقية التنوع البيولوجي   ريها  امل (د)

 املنظمات  العمليات، لتع ي  رص  التنوع البيولوجي للغاابت  اإلبالغ عنه  استعراضه، حس  االقتضاز؛ من
 ، ابلتشا ر مع اةعضاز  النظر يف مبادرة لتعميم التنوع البيولوجي يف النظم الغذائية (ه)
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 من جدول األعمال( 6احللول القائمة على الطبيعة يف ظّل تغري املناخ )البند  الغاابت:

اللجنة ب  ر الغاابت  اإلدارة املست امة للغاابت يف بناز الق رة على ال مود بوجه تغري املناخ،    يتملا يف  أقرت -18
 التخفي  من  طأة تغري املناخ  التكي  معه 

ا   ية الغاابت  اإلدارة املسدددددت امة للغاابت يف دعم االنتعا  من جائحة يولي   سدددددّلمت -19 على  19-اللجنة أيضدددددً
 االقت ادي  العام   االجتماعي ال عي  

 أشدددددددارت اللجنة إىل ضدددددددر رة تكلي  اإلجرازات على  يع املسدددددددتو ت لوق  إزالة الغاابت  ت هورها عر  يع  -20
ت،  توسدددددديع مسدددددداحة الغاابت، حيلما يكون إلا مناسددددددًبا  ممكن التنبيق،  تع ي  سددددددالمة النظم النظم اإليكولوجية للغااب
 اإليكولوجية ا رجية 

 اةعضاز إىل:اللجنة   دعت -21

النظر يف سددددددبل تع ي  د ر الغاابت  اسددددددتخ ام اةتشدددددداب يف تكيفملا مع املناخ  اإلجرازات لبناز الق رة على  (أ)
ال مود  دفي  اةثر، حس  االقتضاز،  لًقا لأل لو ت  الظر   الوطنية، لا يف إلا على سبيل امللاي ال 

السياسات  االسذاتيجيات  اخلنط  ي  ا  ر: تع ي  ق رة الغاابت على دفي  اةثر  التكي   ال مود،  تع
 ؛، حس  االقتضاز  قابلية التنبيقيف املسا ات ا  دة  طنًياالوطنية إات ال لة، لا يف إلا 

 تع ي  نظم اإلدارة من أجل معاجلة مسددددددددددددددائل يحرائق الغاابت  خماطر الكوارث  اللات  اةمراض اليت ق   (ب)
لة عمليات أتر ، ملل تغري اسدددددددددددددتخ ام اةراضدددددددددددددي  التقلبات البيئية تتفاقم بسدددددددددددددب  تغري املناخ، من بني  

النبيعية، من أجل ا   من تنر لق ان الغاابت،  متكني اإلع اد مسددددددددددددددبًقا هلذه املخاطر  العمل السددددددددددددددريع 
 للت  ي لتلا املخاطر من أجل تعايف الغاابت؛

ي إىل االقت دددددادات املنخفضدددددة الكربون اليت ت عم االنتقا 19- نشدددددر إجرازات التعايف اسدددددتجابة جلائحة يولي  (ج)
   تع ز ق رة النظم اإليكولوجية ا رجية على ال مود   ري إلا من منالع مشذية؛

 التعجيل بتنفيذ االسددددددذاتيجيات  تنط العمل الوطنية املت ددددددلة ابملبادرة املع زة خلفل االنبعااثت النا ة عن  (د)
املبادرة،  ُ ُج املناظر النبيعية متاشًيا مع اة لو ت  الق رات  إزالة الغاابت  ت هورها،  املكوانت اةتر  هلذه

 املست امة  الوطنية من أجل معاجلة مسببات إزالة الغاابت  ت هورها  تع ي  است الحملا  إدارما
 نظمة القيام لا يلي: امل مناللجنة   طلبت -22

إزالة الغاابت  ت هورها يج ز من  دعم اةعضدددددددداز، بناز على طلبملم، ل  دة ق رمم على الت دددددددد ي ملسددددددددببات (أ)
  إجرازامم يف  اي املناخ، لا يف إلا يف تنفيذ مسا امم ا  دة  طنًيا  /أ  تع ي ها،  س  املقتضى؛

 لدا يف إلدا عر تولري الفرص لتبددادي املعددار   الد ر  ا وار،   توطيدد  تعددا  دا مع القندداع اخلداص  تيسددددددددددددددر (ب)
ملت ددددددل ابملناخ املخ دددددد  للغاابت،  تع ي  د ر القناع اخلاص يف جملود هب   حشدددددد  التمويل ااملسددددددتفادة، 

الت دددد ي ملسددددببات إزالة الغاابت  ت هورها، مع اإلسددددملام يف اسددددتح اث لرص للعمل  يف ق رة سددددبل العي  
 الفقر؛  على ال مود  ا   من
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 تع ي  لملم التددأثريات، اليت قدد  تتفدداقم بفعددل إزالددة الغدداابت  تدد هورهددا  تغري املندداخ من بني عمليددات أتر ،  (ج)
ز دة انتشار اةمراض ا يوانية امل  ر، لالسذشاد هبا يف رسم السياسات توتًيا لُنملج للتعايف تعود ابلنفع  يف

 على اجلميع؛ 
جلة املشددايل من تالي  ج  صددحة  اح ة ،  ز دة تع ي  أنشددنة  اإلقرار   ية صددحة النبااتت،  ضددر رة معا (د)

   ضع املعايري ال  لية،  تع ي  بر ز عمل االتفاقية ال  لية لوقاية النبااتت  ال ستور الغذائي؛
 مسدددددددددددددداع ة اةعضدددددددددددددداز، بناًز على طلبملم، يف معاجلة اثريات حاالت النوار   الكوارث النبيعية  حاالت  (ه)

ة، يف ما يت ددل ابلغاابت،  يف  ضددع اسددذاتيجيات طويلة اةجل للوقاية  دفي  املخاطر بع  تفشددي اة بئ ما
 إدارة الغددداابت ملعددداجلتملدددا، بنددداز على الظر   الوطنيدددة أ  اإليكولوجيدددة لدددا ليملدددا ا رائق  اللدددات  اةمراض 

 ق رة االطالع   العاملي  اجلفا ؛  تع ز الشدددبكات اإلقليمية ا  دة  إاتحة املعلومات على املسدددتويني الوطين
  عليملا؛

 مسددداع ة اةعضددداز، بناز على طلبملم، يف إجراز تقييمات للملشددداشدددة  لتأثري تغرّي املناخ يف النظم اإليكولوجية  ( )
  ا رجية من أجل صيا ة ت تالت مستنرية على مستو  السياسات؛

ملود الوطنية الرامية إىل تع ي   إعادة ت دددددميم  دعم بناز الق رات  تولري املسددددداع ة الفنية  البياانت ملسدددددان ة اجل (ز)
 تنفيذ، حسدددددد  االقتضدددددداز، السددددددياسددددددات  اإلجرازات الرامية إىل  ق  إزالة الغاابت  ت هورها،  دعم ت ابري 

املت دددلة ابلغاابت،  تع ي  التعا ن يف ما  19-التكي ، لا يف إلا يف سدددياق إجرازات االنتعا  ما بع  يولي 
 لتعا ن اللالثي؛ بني بل ان اجلنوب  ا

 مؤازرة اةعضدددددددداز، بناز على طلبملم، يف جملودهم إلدارة املناظر النبيعية بنريقة متكاملة من تالي اتباع  ج  (ح)
  مبتكرة لوق  إزالة الغاابت،  تيسري االستلمارات،  تع ي  الق رات  التلقي  لتحقيق هذه الغاية؛

دة اةطرا  ضددددمن منظومة اةمم املتح ة تتنا ي  يف سددددياق أي م ا الت أ  مفا ضددددات حكومية د لية متع  (ط)
أ  تسدددعى إىل حت ي  حلوي قائمة على النبيعة، املشدددارية بشدددكل لاعل  دعم إدراج اإلدارة املسدددت امة للغاابت 

  د رها يف املناقشات؛ 
ئج  ابلتعا ن مع املنظمات اةتر  املنضدددددددوية حتت لواز الشدددددددراية التعا نية يف  اي الغاابت، اسدددددددتكماي نتا (ي)

 املبادرة املشددددذية هلذه الشددددراية بعنوان  العمل عر القناعات لوق  إزالة الغاابت  ز دة مسدددداحة الغاابت:
  من النموح إىل العمل ؛

  مؤازرة جملود اةعضاز الرامية إىل است الح املناظر النبيعية؛ (ك)
دلع املاي لقاز ت مات  دعم اةعضدداز لوضددع صددكوك مالية للت دد ي إلزالة الغاابت، لا يف إلا من تالي  (ي)

 النظم اإليكولوجية؛
 مواصددددددلة دعم اةعضدددددداز يف جملودهم الرامية إىل صددددددون الغاابت  اسددددددت ددددددالحملا  إدارما على حنو مسددددددت ام،  (م)

إلدا من تالي ا د  من إزالدة الغداابت  عكض اجتداهملدا،  ا  ددددددددددددددوي على التمويدل  املد لوعدات لقداز  يف لدا
عا ن الوثيق   ري ا  دددددددري مع الشدددددددبكة العاملية لتيسدددددددري التمويل النتائج من م دددددددادر إات صدددددددلة،  إلا ابلت

 ا رجي، لا يشمل الليات املالية ملل ال ن  ق اةتضر للمناخ؛ 
 دعم ال  ي اجل رية ال ددددغرية النامية، بناز على طلبملا، يف تنفيذ أ  تع ي  اإلدارة املسددددت امة للغاابت، من أجل  (ن)

ظم اإليكولوجية ا رجية على ال ددمود  اسددت امتملا، لا يف إلا يف سددياق تغري ز دة ق رة اجملتمعات ا لية  الن
 املناخ  الكوارث النبيعية   ريها من املخاطر 
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 من جدول األعمال( 7الغاابت ودورها يف حتويل النظم الغذائية )البند 

احلرجية واسججججته كها على حتويل الزراعة والنظم الغذائية: وقف إزالة الغاابت وتشجججججيت إنتان املنتجات  7-1
 حنو مستدام

سدددددددددعًيا إىل تع ي  مسدددددددددا ات قناع الغاابت يف حتسدددددددددني النظم الغذائية  تكلي  اإلجرازات الرامية إىل  ق  إزالة  -23
 اللجنة من املنظمة القيام لا يلي: طلبتالغاابت، 

 

 دمج ا راجة يف عمل املنظمة يف  اي النظم الغذائية؛ (أ)
اجلة املقايضدددددددددات بني ا راجة  ال راعة يف املبادرات  املشددددددددداريع املنفذة، لا يف إلا من  تع ي  أ جه التآزر  مع (ب)

  ؛19-تالي ت ابري التعايف من جائحة يولي 
 املعين؛ نظمة للعمل يً ا بي  مع الشرياز اململتمني، بناًز على طل  العضوامل دمج ا راجة يف مبادرة  (ج)
ملعاجلة ةاثر بعل نظم اإلنتاج ال راعي  النظم الغذائية املرتبنة هبا  تع ي  عمل املنظمة الشدددددامل لع ة قناعات  (د)

 على الغاابت؛
 تع ي  عمل املنظمة الشددددامل لع ة قناعات بشددددأن التحريج  إعادة التحريج  اسددددت ددددالح الغاابت على  يع  (ه)

ومة اةمم املتح ة املسددددتو ت حتقيًقا ةه ا  التنمية املسددددت امة،  املسددددا ة يف اجلملود املبذ لة على نناق منظ
بعني من أجل  عكض مسددددددددار إزالة الغاابت  اليت تشددددددددذك املنظمة يف زمام قيادما، مع أتذ مسددددددددألة الغاابت 

 ؛2021االعتبار يف اةعماي التحضريية ملؤمتر قمة اةمم املتح ة بشأن النظم الغذائية امل مع عق ه يف عام 
 اخلاص  اجملتمع امل و  املبادرات الرامية إىل  ق  إزالة  العمل مع أصدددددددددددحاب امل دددددددددددلحة من القناعني العام  ( )

الغاابت  تع ي  سدددددددددددالسدددددددددددل القيمة القانونية  املسدددددددددددت امة للمنتجات ا رجية  ال راعية،  يذلا النظم الغذائية 
  املست امة برمتملا؛

 شذية بني القناعات  النظر يف سبل يفيلة بتع ي  التنسيق بني جلنة الغاابت  جلنة ال راعة ا وص املسائل امل (ز)
اللجنة  ن تُعرض على يل من جلنة الغاابت  جلنة ال راعة يف املسددددتقبل أية  اثئق تتنا ي قضددددا  مذابنة   أ صددددت -24

 بني ال راعة  الغاابت 

 إىل القيام لا يلي: اةعضازللجنة  دعت ا -25

لتشددددددريعامم الوطنية،  حتفي  نظم تع ي  تنسدددددديق السددددددياسددددددات  موازمة ا وال  العامة لوق  إزالة الغاابت، طبًقا  (أ)
   ذائية مست امة؛

 تع ي  ممارسدددددددددددات اإلنتاج املسدددددددددددت ام  االسدددددددددددتملالك الرشدددددددددددي  للمنتجات ا رجية  ال راعية حتقيًقا هلذا الغرض  (ب)
 مسددا اما يف اقت ددادات تتسددم ابلكفازة يف اسددتخ ام املوارد،  ضددمان متاشددي السددياسددات  ا وال  مع قواع  

 ةطرا  مع مراعاة ا اجة إىل تفادي تلق حواج   ري ضر رية أ   ري مناسبة أمام التجارة التجارة متع دة ا
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 عقود األمم املتحدة: الزراعة األسرية وإص ح النظم اإليكولوجية 7-2

اللجنة على منظمة اة ذية  ال راعة لتكليفملا ابملشددددددددددددددارية يف قيادة عق ين هامني   ثيقي الذابط من عقود  أثنت -26
اةمم املتح ة بشدددددأن ال راعة اةسدددددرية  بشدددددأن إصدددددالح النظم اإليكولوجية،  شدددددّ دت على ضدددددر رة ضدددددمان التعا ن الوثيق 

  امة  تنسيق اجلملود دعًما لعق  العمل بشأن أه ا  التنمية املست

بوثيقة حت ي  موق  املنظمة بشددددددددددددأن   أحاطت علًمااللجنة لا اسددددددددددددتج  من معلومات عن التق م ا رز  رّحبت   -27
 ( COFO/2020/INF.7) إصالح النظم اإليكولوجية لإلنتاج يف سياق عق  اةمم املتح ة إلصالح النظم اإليكولوجية

اللجنة اةعضددددددددداز إىل دعم تنفيذ عق  اةمم املتح ة لل راعة اةسدددددددددرية  دعت نظرًا إىل أ ية عقود اةمم املتح ة،  -28
 تؤدي إىل  19- عق  اةمم املتح ة إلصددددددددددددالح النظم اإليكولوجية بنرق تعاة الاثر الق ددددددددددددرية اةجل املذتبة على يولي 

شددددددريات املعتم ة على الغاابت، الق رة على ال ددددددمود يف اةجل البعي  للم ارعني اةسددددددريني  الغاابت  اجملتمعات ا لية  ال
 .يف إلا عر التنفيذ على ال عي  الوطين  املسا ات النوعية، حس  االقتضاز لا

 املنظمة القيام لا يلي: مناللجنة   طلبت -29

  19-تع ي  تعّلم  تبدددددادي ا لوي املتعلقدددددة ابلتدددددأثريات الق ددددددددددددددرية اةمددددد   النويلدددددة اةمددددد  جلدددددائحدددددة يوليددددد  (أ)
 ل راعة اةسرية؛ابالنظم اإليكولوجية للغاابت   يف ما يت ل إبصالح 

 ضمان التنسيق  التعا ن الوثيقني بني عق  اةمم املتح ة لل راعة اةسرية  عق  اةمم املتح ة إلصالح النظم  (ب)
 اإليكولوجية؛ 

 ضمان اعذا  مناس  من اإلطار االسذاتيجي اجل ي  ملنظمة اة ذية  ال راعة ابل  ر ا يوي الذي تضنلع  (ج)
 تاصدددددددددددددة يف ما يتعلق ابلنظم اإليكولوجية املنتجة  تع ي  أ جه  -به املنظمة يف إصدددددددددددددالح النظم اإليكولوجية 

حيلما يان إلا مناسدددددددددًبا من تالي موارد من التآزر مع املبادرات اإلقليمية  العاملية ا الية يف هذا ال ددددددددد د، 
 تارج املي انية؛ 

 ز دة مشددددارية القناع اخلاص  امل ارعني اةسددددريني  أصددددحاب ا يازات ال ددددغرية  اجملتمعات ا لية  أصددددحاب  (د)
املشدددداريع التجارية بوصددددفملم من عوامل التغيري الفاعلة، لضدددداًل عن منظمات املنتجني ا رجيني  ال راعيني   ري 

ا من أصدددحاب امل دددلحة إ ي ال دددلة يف اةنشدددنة املت دددلة بعق ي اةمم املتح ة،  توسددديع نناق دعمملا إل
 ملنظمات املنتجني ا رجيني  ال راعيني من تالي مرلق الغاابت  امل ارع؛

 دعم اةعضاز، بناًز على طلبملم، بواسنة اةد ات  املنملجيات  ألضل املمارسات لا يتماشى مع اة لو ت  (ه)
  رات الوطنية لتع ي  جملود إصالح الغاابت  املناظر النبيعية  رص  التق م ا رز؛  الق

 مراعاة أ ية إقامة نظام جتاري متع د اةطرا  من دددددددددددددد   منفتح  قائم على القواع   اةدلة  على أسدددددددددددددض  ( )
سددددددددددددددتخ ام لغة عملية  قابل للتنبؤ   ري متيي ي، يتماشددددددددددددددى مع قواع  منظمة التجارة العاملية،  االمتناع عن ا

  مفاهيم  ألكار  ري متفق عليملا يف سياق اشذايملا يف قيادة عق  اةمم املتح ة إلصالح النظم اإليكولوجية 
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 من جدول األعمال( 8التقدم احملرز يف التنفيذ )البند 

 قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم اللجنة 8-1

بقرارات  توصيات اةجمل ة التابعة ملنظمة اة ذية  ال راعة اليت مم اللجنة، لا يف إلا حني أتذت اللجنة علًما  -30
 تنا لت البنود إات ال لة يف ج  ي اةعماي 

من ال  رة الرابعة  الستني  CL164/3  يف ما يتعلق ابلتغيريات اهليكلية على النحو املبني يف امللحق اة ي ابلوثيقة -31
 املنظمة، لإن اللجنة:بع  املائة جمللض 

على ضر رة مواصلة تسليط الضوز على قضا  الغاابت  على بقاز ق رة املنظمة يف  اي الغاابت قوية  أي ت (أ)
  لعالة يف ضوز هذه التغيريات، سواز أيان إلا يف املقر الرئيسي أ  يف املكات  املي انية 

املنظمة مراجعة نتائج التغيريات اهليكلة  اثريها يف أنشدددنة املنظمة يف  اي الغاابت لعرضدددملا على  من  طلبت (ب)
 ال  رة السادسة  العشرين للجنة الغاابت 

 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية أ-8-1

 اللجنة إىل املنظمة القيام لا يلي: طلبت -32

ا للتآزر بني املنظمات ال  لية  املبادرات اةتر  إات ال دددددددلة  أصدددددددحاب أن تضدددددددمن  ن تنتج املبادرة  (أ) لرصدددددددً
 امل لحة  أن تع ز التنسيق بينملا من د ن أي ازد اجية يف اةنشنة يف إطار  الية يل منملا؛

 أن ت رج يف االتت ددددددددداصدددددددددات ةليات لإلبالغ ميكن من تالهلا رلع اخلنوط التوجيملية النوعية من املن دددددددددة  (ب)
املت دددلة ابة ذية  ال راعة الرقمية، إىل أعضددداز املنظمة للنظر ليملا من تالي العمليات اخلاصدددة  بشدددأن املسدددائل

 ابةجمل ة الررتسية للمنظمة؛ 
 متيًنا ميكن التنبؤ به للتمويل يستن  إىل املسا ات النوعية؛  ا أن تضع مفملومً  (ج)
رقمية يف  اي التخنيط السددددددتخ ام  أن ت رج يف املبادرة مسددددددائل تت ددددددل ابسددددددتخ ام تنبيقات التكنولوجيا ال (د)

 اةراضي  تغيري استخ ام اةراضي  ا راجة، مع مراعاة اثرياما؛
 مواصدددلة تنوير  تنقيح االتت ددداصدددات لكي تقوم جلنة الرانمج   لض منظمة اة ذية  ال راعة ابسدددتعراضدددملا  (ه)

 بشكل معمق 

 املتحدة االسرتاتيجية اخلاصة ابلغاابتتقرير عن التقدم احملرز مبا يشمل تنفيذ خطة األمم  8-2

 من املنظمة القيام لا يلي:  طلبتاللجنة ابلتقرير عن التق م ا رز  رّحبت -33

مواصدددلة دعم عمل الرامج الرئيسدددية يف  اي ا راجة الواردة يف التقرير،  التشدددجيع على إقامة ر ابط أقو  بني  (أ)
 ب مام قيادما املنظمة، حس  االقتضاز؛هذه الرامج  املشاريع الرئيسية اليت اتذ 

، لا يف إلا تع ي  2030-2017مواصددددددددددددددلة دعم تنفيذ تنة اةمم املتح ة االسددددددددددددددذاتيجية للغاابت للفذة    (ب)
املعار  بشدددأن د ر اإلدارة املسدددت امة للغاابت يف حتقيق التنمية املسدددت امة  إقامة ر ابط  اضدددحة بني أنشدددنتملا 

 تيجية للغاابت  رلع تقارير عن التق م ا رز/التنفيذ تبًعا لذلا؛ تنة اةمم املتح ة االسذا
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-ما تننوي عليه جائحة يولي  علىالتعا ن مع أمانة منت   اةمم املتح ة املعين ابلغاابت يف إع اد تقييم أ يل    (ج)
د رته السدددددادسدددددة من أثر على اإلدارة املسدددددت امة للغاابت لعرضددددده على منت   اةمم املتح ة املعين ابلغاابت يف  19

 عشرة؛
دعم ز دة مشددددددددددددددارية هيئات الغاابت اإلقليمية التابعة هلا يف اةعماي التحضددددددددددددددريية لل  رات الفنية للمنت      (د)

قاليم  ل  دة مشددددددددداريتملا يف اةيف  املّتبعة هب   عرض اخلرات  ألضدددددددددل املمارسدددددددددات إات ال دددددددددلة ابلغاابت 
 املتح ة املعين ابلغاابت؛ا وارات اإلقليمية املتعلقة لنت   اةمم 

دعوة هيئات الغاابت اإلقليمية التابعة هلا إىل اسددتعراض املواضدديع املتعلقة لنت   اةمم املتح ة املعين ابلغاابت  (ه)
  ت  ي  املنت   لعلومات مفي ة؛

ج عمل مواصدددلة  تع ي  د رها القيادي يف الشدددراية التعا نية يف  اي الغاابت  توجيه العمل بشدددأن  ضدددع برانم ( )
ا مع برانمج عمددل املنتدد   الددذي مدد تدده أربع سددددددددددددددنوات للفذة   2024-2021للشددددددددددددددرايددة التعددا نيددة متدداشدددددددددددددديددً

 على منت   اةمم املتح ة املعين ابلغاابت يف د رته السادسة عشرة؛ لإلحاطة  عرضه
 االستمرار يف دعم  ظائ  استعراض املنت  ،  لقا لواليتملا  (ز)

 يف جمال احلراجةاحلوار مت األجهزة الدستورية  8-3

املؤمترات  اللجنة على أ ية اهليئات اإلقليمية للغاابت  ضر رة أن يكون هلا د ر أيلر صلة ابلسياسات يف شّ دت -34
 اإلقليمية للمنظمة 

اللجنة من املنظمة التشددا ر مع اهليئات اإلقليمية للغاابت بشددأن سددبل املسدداع ة يف تيسددري حواراما بشددأن   طلبت -35
 السياسات  التبادالت الفنية ملساع ما يف حتقيق أه ا  أعضائملا  مسا اما يف العمليات  اةه ا  ال  لية 

 ل املتوسط )سيلفا م يذانيا( على:اللجنة أعضاز اللجنة املعنية لسائل  اابت البحر اةبي  شجعت -36

املسا ة يف التحضري لل  رة الرابعة  العشرين لسيلفا م يذانيا  اةسبوع السابع لغاابت البحر اةبيل املتوسط  (أ)
 ،  التعمل  بتأمني مشارية رليعة املستو  ليملما؛ 2021املقرر عق  ا تالي عام 

 مننقة البحر اةبيل يف النظم اإليكولوجية لغاابت 19-يولي  اسددتعراض أنشددنة سدديلفا م يذانيا لتقييم ةاثر   (ب)
املتوسدط  يف سدبل العي  إات ال دلة،  يي  ميكن للغاابت  ا راجة املسدا ة يف التعايف من اثريات اجلائحة 

 املننقة  يف
 يما أ ا: استعرضت اللجنة أنشنة اللجنة االستشارية املعنية ابل ناعات املست امة القائمة على الغاابت،   -37

بنتائج اللجنة االسدددددتشدددددارية املعنية ابل دددددناعات املسدددددت امة القائمة على الغاابت  برسدددددائلملا الرئيسدددددية  سدددددّلمت (أ)
 ال ادرة عن د رتيملا الستني  ا ادية  الستني؛ 

على تع ي  تبادي  شددددددددددددددّجعتملا، 2030-2020أحاطت علًما ابإلطار االسددددددددددددددذاتيجي هلذه اللجنة للفذة   إإ (ب)
 املعلومات  التشا ر بشأن أعماهلا مع اللجنة؛

شدددددددعبة الغاابت التابعة للمنظمة على تبادي ةتر مسدددددددتج ات أعماي اللجنة االسدددددددتشدددددددارية املعنية  عت شدددددددجّ  (ج)
 ابل ناعات املست امة القائمة على الغاابت  بوترية متكررة مع اةعضاز؛ 
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اعات املسددددددت امة القائمة على الغاابت إىل مواصددددددلة حتفي  الشددددددرايات اللجنة االسددددددتشددددددارية املعنية ابل ددددددن  دعت (د)
االسذاتيجية بني املنظمة  القناع اخلاص ل عم اجلملود القنرية الرامية إىل حتقيق أه ا  التنمية املست امة، تاصة 

 يف البل ان النامية 
ور  اةشدددددجار اةتر  السدددددريعة النمو  قامت اللجنة، يف معرض مراجعتملا لعمل اهليئة ال  لية املعنية  شدددددجار ا  -38

  اليت تساهم يف است امة الشعوب  البيئة )اهليئة(، لا يلي:

 علًما ابإلجنازات اليت حققتملا عملية إصالح اهليئة؛أتذت  (أ)
اللجنة التنفيذية للمليئة على اداإ إجرازات ملموسة من تالي أنواع اةشجار السريعة النمو، حيث   شجعت (ب)

ًبا، ل عم عق  اةمم املتح ة للعمل،  عق  اةمم املتح ة إلصالح النظم اإليكولوجية،  عق  يكون إلا مناس
 اةمم املتح ة لل راعة اةسرية؛

 االشذاك يف عضوية اهليئة بغية توسيع نناق  2021على املشارية يف د رة اهليئة اليت ستعق  يف عام   شجعت (ج)
 هذه اةترية؛

 اهليئة على تع ي  تبادي املعلومات  التشا ر بشأن عململا مع اللجنة؛   شجعت (د)
شدددددعبة الغاابت التابعة للمنظمة على تبادي ةتر مسدددددتج ات عمل اهليئة بوترية متكررة مع أعضددددداز   شدددددجعت (ه)

 جلنة الغاابت 
 املراعي يف اةراضددددي  اسددددتعرضددددت اللجنة عمل  موعة العمل املعنية ابلغاابت  النظم ال راعية املختلنة ابلغاابت  -39

 اجلالة ) موعة العمل(  التابعة للجنة الغاابت:

على الالئحة ال اتلية املنقحة، مع إجراز تع يالت بشددددددددددأن اللغة ا اي ة بني اجلنسددددددددددني، على النحو   القت  (أ)
 الذي اقذحته ال  رة اة ىل جملموعة العمل؛

 ابلتق م ا رز يف أعماي  موعة العمل؛ رّحبت   (ب)
البل ان اليت مل تقم بع  بذشددددددديح ترائملا الوطنيني يف  اي اةراضدددددددي اجلالة ليتمكنوا من املشدددددددارية  عت شدددددددج (ج)

  موعة العمل؛ يف
 موعة العمل على اداإ ت ابري لتع ي  أعماهلا، ابلنظر إىل أ ية نظم ال راعة املختلنة ابلغاابت   شددددددددددددددجعت (د)

  املراعي من أجل اإلنتاج املست ام 
نة منظمة اة ذية  ال راعة إىل البحث يف اخليارات املتاحة لتع ي  ارتباط عمل هذه اةجمل ة ال ستورية اللج  دعت -40

بعمل شعبة الغاابت   االت السياسة العامة اةتر  إات ال لة ابلغاابت، بغية ز دة أ يتملا  يفازما  إجياد أ جه للتآزر 
  تع ي  املشارية 

مع التشدددددددددددددريعات الوطنية  يل راعة إىل دعم مشدددددددددددددارية القناع اخلاص، ابلتماشددددددددددددداللجنة منظمة اة ذية  ا  دعت -41
ال ددددددددلة، يف بناز الق رات من أجل اإلنتاج املسددددددددت ام  االسددددددددتملالك املسددددددددؤ ي،  ما يت ددددددددل هبما من جتارة ابملنتجات  إات

 ا رجية 



C 2021/24 18 

 

 من جدول األعمال( 9التوجهات االسرتاتيجية )البند 

 ومؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائيةحتويل النظم الغذائية  9-1

 إّن اللجنة: -42

،  اعذلت ابل  ر اهلام 2030  ية إنشددددداز نظم  ذائية مسدددددت امة لتحقيق تنة التنمية املسدددددت امة لعام  أقّرت (أ)
الذي تضددددنلع به الغاابت  اةشددددجار  ا راجة ال راعية  سددددائر النملج املبتكرة املت ددددلة ابلغاابت هبذا ال دددد د، 
 شّ دت على أ ية التنسيق بني أصحاب امل لحة من أجل اعتماد  ج قائم على النظم الغذائية لا يتماشى 
مع اة لو ت  الق رات الوطنية،  سدددددددّلنت الضدددددددوز على ا اجة امللّحة بشدددددددكل أير نتيجة تفشدددددددي جائحة 

 ؛19-يولي 
 املتح ة اةمم قمة ملؤمتر التحضددددددددريية عمليةال دعم يف  ال راعة اة ذية منظمة به تضددددددددنلع الذي ابل  ر  أقّرت (ب)

  اي يف امل لحة أصحاب ق رات  تنمية املعار   تبادي ا وار تيسري  يف ،2021 لعام الغذائية النظم بشأن
 نظم حنو اجمل ي التغيري حتفي  أجل من نناقملا  توسدددددددديع  ت ددددددددميمملا منسددددددددقة مبادرات لتح ي  الغذائية النظم
 ا لية  لسياقاتا تالئم مست امة  ذائية

 اللجنة من املنظمة القيام لا يلي:  طلبت -43

تولري ال عم لألعضددددداز عن  طلبملم، الداإ اإلجرازات  ز دة االسدددددتلمارات يف سدددددبيل حتقيق اإلدماج املنملجي  (أ)
مع للغاابت  اةشجار  ال راعة ا راجية  سائر النملج املبتكرة املت لة ابلغاابت يف نظم  ذائية أيلر است امة، 

 ؛19-اإلقرار اب اجة امللّحة بشكل أير نتيجة تفشي جائحة يولي 
رلع تقرير إىل جلنة الغاابت يف د رما السددددادسددددة  العشددددرين عن امل ا الت إات ال ددددلة تالي مؤمتر قمة اةمم  (ب)

  2021املتح ة بشأن النظم الغذائية لعام 

 التغذيةرؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها يف جمال  9-2

 اللجنة: إنّ  -44

ابل  ر الذي تضددنلع به الغاابت  ا راجة يف املسددا ة يف أغاط  ذائية صددحية  الوقاية من سددوز التغذية  أقّرت (أ)
جبميع أشددددكاله،  الذي يكتسددددي أ ية يذلا ابلنسددددبة إىل تولري لرص عمل  م اتيل إضددددالية  ضددددمان سددددبل 

 رما على حنو مست ام أيًضا؛يس  العي  تاصة يف املناطق الريفية، لوازاة ز دة قيمة الغاابت  ضر رة إدا
  ية تع ي  نظم ا راجة ال راعية لا يشددددددددددددمل أنواع اةشددددددددددددجار متع دة اة راض من أجل تع ي  اةمن   أقرت (ب)

 الغذائي  محاية البيئة  إدرار ال تل؛
حنو   أتذت علًما لسددددودة رؤية منظمة اة ذية  ال راعة  اسددددذاتيجيتملا يف  اي التغذية )االسددددذاتيجية(، على (ج)

  تنّلعت إىل  ضعملا يف صيغتملا النملائية؛، COFO/2020/9.2 ما هو  ارد يف الوثيقة
للنابع الشددددامل الذي تتسددددم به االسددددذاتيجية اليت تشددددمل  يع القناعات يف  ج النظم   أعربت عن تق يرها (د)

نوع ا قائق السدددياقية الغذائية، لا يف إلا الغاابت، ملعاجلة سدددوز التغذية جبميع أشدددكاله  شدددّ دت على أ ية ت
  الظر   الوطنية، لا يف إلا ابلنسبة إىل قناع ا راجة يف تنفيذ االسذاتيجية؛
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توجيملات بشدددددددددأن االسدددددددددذاتيجية، من منظور ا راجة، لكفالة م   مالزمتملا للنملوض بوالية املنظمة  ق مت   (ه)
 امة اخلاصددددددددددة هبا، لا يف إلا  ل عم البل ان يف ما تبذله من جملود لتحقيق مقاصدددددددددد  أه ا  التنمية املسددددددددددت

 ضر رة أن تراعي االسذاتيجية  تسّلط الضوز على ما يلي:
 إمكاانت الغاابت  اجلراحة للمسا ة يف اةغاط الغذائية ال حية  منع سوز التغذية جبميع أشكاله؛ (1)
اثرها  املسدددددددا ة املباشدددددددرة ملنتجات الغاابت يف أغاط  ذائية صدددددددحية بفضدددددددل نظم  ذائية مسدددددددت امة،  ة (2)

 )أ(؛44اإلجيابية  ري املباشرة على قناع الغاابت إاته  املناطق الريفية، يما هو مشار إليه يف الفقرة 
 ؛أ ية االبتكار يف هذا ال  د   (3)
 أ ية إقامة شدددراية تشدددمل اجملتمع امل و  القناع اخلاص  يذلا أصدددحاب ا يازات ال دددغرية  امل ارعني  (4)

 الشددددعوب اةصددددلية  اجملتمعات ا لية  مشددددغلي املشدددداريع التجارية ال راعية اةسددددريني  الشددددباب  النسدددداز 
  ا راجة ال راعية  اجلمعيات التابعني هلا بغل النظر عن حجمملم؛

  أ ية املشارية مع الشعوب اةصلية  اجملتمعات ا لية،  يذلا النساز  الشباب،  متكينملم  (5)

 2023-2020وات للفرتة برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السن 9-3

املرلق مع التغيريات الواردة يف  2023-2020اسددددتعرضددددت اللجنة  اعتم ت برانمج العمل املتع د السددددنوات للفذة  -45
 هبذا التقرير   أشارت اللجنة إىل ضر رة القيام ميا يلي:داي 

  معاجلة ةاثرها املتوسنة  النويلة اةجل؛ 19-التكّي  مع الواقع اجل ي  يف العامل ما بع  جائحة يولي  (أ)
 تع ي  عمل اللجنة  املنظمة املتعلق ابل  ر الذي ال  ىن عنه الذي تؤديه اإلدارة املسدددددددددددددت امة للغاابت لتحقيق  (ب)

 أه ا  التنمية املست امة  ا اجة إىل تولري مي انية يالية  ق رة مناسبة ةداز هذه اململام؛
ي  يفازة العمل  ضمان مشارية الولود املوجودة يف ر ما يف العمليات املنفذة  مواصلة استكشا  الفرص لتع   (ج)

تالي الفذة الفاصددددددددددددددلة ما بني ال  رات،  حتسددددددددددددددني التفاعل بني الولود املوجودة يف ر ما  اللجنة التوجيملية 
 الغاابت  للجنة

ية الغاابت  ا راجة اللجنة اةعضددددددددداز إىل دعم عمل اللجنة  املنظمة بشدددددددددكل لاعل،  شدددددددددّ دت على أ   دعت -46
  19-ابلنسبة إىل تغري املناخ  التنوع البيولوجي  التعايف بع  جائحة يولي 

اللجنة إىل ا  وي على نسخة مع لة من برانمج العمل املتع د السنوات يف د رما السادسة  العشرين،   تنلعت -47
  2025-2022املتوسط اةجل للفذة   الرانمج 2031-2022بع  اعتماد اإلطار االسذاتيجي للمنظمة للفذة 

 التحضريات للمؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت 9-4

،  دعت اةعضاز إىل )املؤمتر( اللجنة ابلتقرير عن حالة التحضريات للمؤمتر العاملي اخلامض عشر للغاابت رّحبت -48
 القيام لا يلي:

املسددددددتو   شددددددخ دددددديات مرموقة،  رعاية دعم املؤمتر من تالي مشددددددارية  حضددددددور مسددددددؤ لني حكوميني رليعي  (أ)
 املواطنني الرا بني يف ا ضور؛

  تق ل مقذحات بشأن مسائل إات أ ية  طنية  عاملية ميكن تنا هلا يف م ا الت املؤمتر   اثئقه اخلتامية؛ (ب)
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ابلغاابت،  حت ي  اجلماهري اليت تتوجه إليملا نتائج املؤمتر، لا يف إلا العمليات  ال كوك العاملية إات ال لة  (ج)
  يذلا تلا املرتبنة ابلقناعات اةتر  الستخ ام اةراضي؛

 املشارية يف لعاليات تعق  أثناز املؤمتر ملواصلة عق  مناقشات معمقة بشأن البنود الرئيسية من ج  ي أعماي  (د)
 ال  رة اخلامسة  العشرين للجنة الغاابت 

ر  طرلًا يف ع ة صددددكوك  عمليات د لية، إىل القيام اللجنة  ملورية يور ، بوصددددفملا البل  املضددددي  للمؤمت  دعت -49
 لا يلي:

تولري ال عم اللوجسدددددددددديت  التوجيه للمملتمني ابملؤمتر يي يتمكنوا من املشددددددددددارية ليه، لا يف إلا عر الوسددددددددددائل  (أ)
 ؛19-االلذاضية، ابلنظر إىل الوضع الراهن نتيجة جائحة يولي 

 مراعاة طبيعة املؤمتر العاملي للغاابت؛   صيا ة  ثيقة الرؤية بنريقة شاملة  شفالة مع (ب)
  عرض نتائج املؤمتر على ال كوك  العمليات ال  لية إات ال لة، حس  االقتضاز  (ج)

 منظمة اة ذية  ال راعة القيام لا يلي: مناللجنة   طلبت -50

، لضدددددددداًل عن تنة 19-موازمة مناقشددددددددات املؤمتر  نتائجه الالحقة مع اجلملود العاملية إلعادة البناز بع  يولي  (أ)
 تع ي  مسددددددا ة املؤمتر يف إرسدددددداز ات دددددداي أيلر لعالية بني العلوم  السددددددياسددددددات  2030التنمية املسددددددت امة لعام 

  االستلمارات يف قناع الغاابت؛
 عرض نتائج املؤمتر على اهليئات اإلقليمية للغاابت  ال  رة السددددادسددددة  العشددددرين للجنة الغاابت،  من تالهلا  (ب)

 مؤمتر املنظمة، بغية النظر يف هذه النتائج حس  املقتضى ل   دنيط سياسات املنظمة  برا ملا على  لض 
  رص  التق م ا رز يف تنفيذها؛

  التعا ن مع  ملورية يور  لعرض نتائج املؤمتر على ال كوك  العمليات ا كومية ال  لية إات ال لة؛ (ج)
  ال راعة  مراعاة أ ية تع د اللغات يف منظمة اة ذية  (د)

 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجت 9-5

 اللجنة: إنّ  -51

لا يف إلا دعم  2019-2018 لا حتّقق من إجنازات يف عمل املنظمة يف  اي ا راجة يف لذة السنتني رّحبت (أ)
 واردة يف تنة اةمم املتح ة االسددددددددددذاتيجية للغاابتأه ا  التنمية املسددددددددددت امة،  اةه ا  العاملية للغاابت ال

   2030-2017للفذة 
 من املنظمة القيام لا يلي:  طلبت (ب)

 مواصلة أ لو ما إات ال لة  نشنة  ضع املواصفات املتعلقة ابلغاابت؛ (1)
  ز دة الذيي  على تولري بياانت ح يلة  عالية اجلودة ا وص الغاابت؛ (2)
على طلبملم، يف ما يبذلونه من جملود  ماية الغاابت  اسدددددت دددددالحملا  إدارما على  دعم اةعضددددداز، بناًز  (3)

حنو مسدددددددت ام، لا يف إلا من تالي  ق  إزالة الغاابت؛  اسدددددددت دددددددالح النظم اإليكولوجية للغاابت، لا 
يشدددمل النظم اإليكولوجية للغاابت املت هورة،  تع ي  صدددون موارد الغاابت  اسدددتخ امملا بشدددكل مسدددت ام 

 راجة ال راعية  سالسل القيمة القانونية  املست امة للمنتجات ا رجية؛ ا 
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 مراعاة اة لو ت الوطنية  ا قائق ا لية  خمتل  نظم اإلنتاج عن  دنيط  تنفيذ اةنشدددنة إات ال دددلة  (4)
ت عم ابلغاابت  إبدارة الغاابت  يذلا النظم الغذائية املسددددددددددت امة برمتملا، بنريقة تقر هبذه االتتاللات   

 ؛2030تنة اةمم املتح ة للتنمية املست امة لعام 
 ا رص على أن يرز اإلطار االسدددذاتيجي اجل ي  للمنظمة بشدددكل  اٍ  أ ية القضدددا  املتعلقة ابلغاابت  (5)

 ا اجة إىل أنشددددددنة شدددددداملة لع ة قناعات ضددددددمن املنظمة حسدددددد  االقتضدددددداز  د ر املنظمة القيادي يف 
 ت يف منظومة اةمم املتح ة؛املسائل املتعلقة ابلغااب

 ت  ي  اةعضددداز ابنتظام بتح يلات بشدددأن  ضدددع مبادرات يف قناع الغاابت تشدددارك ليملا املنظمة، لا يف  (6)
إلا املبادرة ال اتلية الشدددددددددددددداملة لع ة قناعات حوي  حتويل النظم الغذائية إلطعام يويبنا من د ن إزالة 

عين بعكض مسدددددددددددددار إزالة الغاابت  املبادرة ا تملة بشدددددددددددددأن الغاابت   لريق العمل على نناق املنظومة امل
 اة ذية املتأتية من الغاابت،  التشا ر مع اةعضاز 

 يف إطار  19-اةعضددددداز على إدراج أ لو مم يف  اي ا راجة يف تنط التعايف بع  جائحة يولي  شدددددجعت   (ج)
 عمل اةمم املتح ة للتعا ن يف  اي التنمية املست امة 

 من جدول األعمال( 10عضاء املكتب )البند انتخاب أ

 .من املكسيا رئيًسا لل  رة السادسة  العشرين للجنة الغاابت León Jorge Castaños اللجنة السي  انتخبت -52

 من جدول األعمال( 11موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة )البند 

 أ صدددددددتمن أجل متكني جلنة الرانمج  جلنة املالية من النظر يف تقرير جلنة الغاابت  تق ل توصدددددددياما إىل اجمللض،  -53
،  اقذحت أن تقرر أمانة املنظمة املوع  النملائي ابلتشددا ر مع اللجنة التوجيملية 2022اللجنة  ن تعق  د رما املقبلة يف عام 
 .للج  ي ال مين الجتماعات اةجمل ة الررتسية للمنظمة لفذة السنتني املقبلةللجنة الغاابت عق  استعراض اجمللض 

 من جدول األعمال( 12اعتماد التقرير )البند 

 .اللجنة ابإل اع التقرير ب يغته املعّ لة اعتم ت -54

 من جدول األعمال( 13اختتام الدورة )البند 

 متوّجمًلا 2020أيتوبر/ تشددددددددددددددرين اة ي  9من يوم اجلمعة  19:30أعلن الرئيض اتتتام ال  رة يف متام السدددددددددددددداعة  -55
 Yusuf Serengilانئ  الرئيض على ررتسددتملا لع د من اجللسددات،  إىل السددي   Christine Farcyالسددي ة إىل  ابلشددكر

 انئ  الرئيض على ررتسته لع د من جلسات  موعة أص قاز الرئيض 
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 املرفق ألف
 جدول األعمال

 التتاح ال  رة -1
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 املرفق دال
 2023-2020التعدي ت يف برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السنوات للفرتة 

 بعنوان  برانمج عمددل جلنددة الغدداابت املتعدد د السددددددددددددددنوات للفذة COFO/2020/9.3تشددددددددددددددري هددذه التعدد يالت إىل الوثيقددة 
2020-2023  
  إضددالة نقنة ج ي ة إىل  أسددالي  العمل : تق ل تقارير د رية عن عمل اللجنة التوجيملية تالي الفذة 8يف الفقرة ،

املشددددددا رات   ميكن أن تكون التقارير الفاصددددددلة ما بني ال  رات إىل الولود املوجودة يف ر ما،  اداإ الذتيبات الالزمة لعق  
 ؛إىل أدىن ح  ممكن أ  املشا رات الذاضية، إما عن طريق الفي يو أ  الري  اإللكذ و، هب   تفل التكالي   /
  إضدددددددالة نقنة ج ي ة إىل  أسدددددددالي  العمل :  تق ل تقارير د رية عن اةنشدددددددنة املنفذة إىل الولود 13يف الفقرة ،

  اداإ الذتيبات الالزمة لعق  املشا رات ؛ املوجودة يف ر ما،
  بشدددددددددددددددأن  املؤشددددددددددددددرات  الغددا ت ، إضدددددددددددددددالددة مددا يلي يف  ددايددة النقنددة اةترية:   تقدد ل تقددارير 15يف الفقرة ، 

  / أ  التشا ر مع الولود املوجودة يف ر ما، من أجل حتسني الشموي ؛
  جلميع أعضددددددددددددددداز   إاتحتملددا نقنددة اةترية:  ، بشدددددددددددددددأن  املخرجددات ، إضدددددددددددددددالددة مددا يلي يف  ددايددة ال16يف الفقرة

 الغاابت ؛ جلنة
  ما يلي يف  اية اجلملة اةترية:  ابلتشددددددددددددا ر مع أعضدددددددددددداز  ، بشددددددددددددأن  أسددددددددددددالي  العمل ، إضددددددددددددالة18يف الفقرة

   الغاابت جلنة
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 املرفق هاء
 حوار رفيت املستوى بشأن عكس مسار إزالة الغاابت

ر اجللسددددددددددددددددة السدددددددددددددديددد  انئددد  املددد ير العدددام اجللسددددددددددددددددة ، Maria Helena Semedoالتتحدددت السدددددددددددددديدددّ ة    قدددّ م ميسددددددددددددددّ
Tim Christophersen ق لرع النبيعة من أجل املناخ يف برانمج اةمم املتح ة للبيئة املتحّ ثني اللورد  سددعادة هم:  ،منسددّ

Zac Goldsmith  لسددي  ا سددعادة   زير د لة   زير ا يط اهلاد   البيئة يف اململكة املتح ة؛Virginijus Sinkevičius 
، انئ   زير Alue Dohongالسدددددي   سدددددعادة  املفوض لشدددددؤ ن البيئة  ا ينات  م ددددداي  اةمساك يف املفوضدددددية اة ر بية؛ 

انئ   زير البيئة  التنمية املسدددددت امة يف  Jeanne Ilunga Zainaالسدددددي ة  سدددددعادة  البيئة  الغاابت يف  ملورية إن  نيسددددديا؛ 
ال دددددددن  ق العاملي للنبيعة؛ يف م يرة مكت  السدددددددياسدددددددات اة ر بية  Ester Asin ميقراطية؛  السدددددددي ة  ملورية الكونغو ال

املنتددد   االقت ددددددددددددددددادي العددداملي؛  السدددددددددددددديددد   يف املددد ير التنفيدددذي لتحدددال  الغددداابت املددد اريدددة Justin Adams السدددددددددددددديددد  
German Velasquez  م ير شعبة التكي   التخفي  يف ال ن  ق اةتضر للمناخ؛  السي ةMette Wilkie م يرة ،

  شعبة الغاابت يف منظمة اة ذية  ال راعة 

 
ي لتغري املناخ،  حتقيق املسا ات ا  دة ا وار الرليع املستو  على ال  ر ا اسم الذي تضنلع به الغاابت يف الت  ّ  دش ّ   

استمرار لق ان التنوع البيولوجي   دعا املتحّ ثون ا كومات  القناع اخلاص  اجملتمع امل و إىل اداإ  منع    طنًيا النموحة
إجرازات متضالرة لتحقيق التغيري التحويلي يف النظم الغذائية  تع ي  سالسل القيمة ال راعية املست امة اليت تضع ح ًّا إلزالة 

نوعية يف البل ان املستمللكة  البل ان التنظيمية   الجرازات اليت تننوي عليملا اإل اإلمكاانتالغاابت   سّلنوا الضوز على 
املنتجة إلح اث أثر على املستويني الوطين  العاملي من تالي التأثري يف إدارة الغاابت،  اإلنتاج  التجارة القانونيني  املست امني 

سم للمرأة  الشباب  الشعوب اةصلية  اجملتمعات ا لية يف إدارة للمنتجات ا رجية  ال راعية   أشار ا وار إىل ال  ر ا ا
الغاابت  اةراضي على حنو مست ام   مت حت ي  ا راجة االجتماعية  إصالح الغاابت ياسذاتيجيتني رئيسيتني للح  من 

 ائحةارات يف مرحلة بع  ج االستلمالفقر  استح اث لرص العمل   أشار املتحّ ثون إىل الفرصة اليت تتيحملا تنط التعايف 
 النريق حنو التغيري التحويلي ملي  من أجل مت 19-يولي 

 
 أقّر ا وار بضر رة اقذان اإلجرازات التنظيمية  متنلبات العناية الواجبة يف البل ان املستمللكة بشرايات متينة  بتولري ال عم 

ابلغاابت  الت امات على حنو ملحوع قناع اخلاص الاهتمام ت اي  الفين  املايل إىل البل ان املنتجة   أشار املتحّ ثون إىل 
يمكن للحكومات االستفادة من هذا ال تم لمن إزالة الغاابت يف سالسل إم اداما:  اجلملات الفاعلة يف هذا القناع اب  ّ 

اظر النبيعية مع  يع  حش  االستلمارات على نناق  اسع عن طريق تع ي  ا ويمة،  ا يازة،  التخنيط املتكامل للمن
أصحاب امل لحة،  متكني اةسواق من ا  وي على منتجات  ذائية  حرجية  ت مات بيئية مست امة   أشار ا وار إىل 
أ ية االستفادة من التمويل العام على املستويني ا لي  ال  يل، لا يشمل امل لوعات القائمة على النتائج اخلاصة ابةنشنة 

االنبعااثت النا ة عن إزالة الغاابت  ت هورها يف البل ان النامية، من أجل متويل اإلجرازات إات اة لوية  اإلضالية خلفل
 اخلاص  من القناع تمويلال ق ر أير من ت لقاتلوق  إزالة الغاابت  حش  
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لت  ي ملسببات إزالة الغاابت،  االستلمارات من أجل ا ات دعا املتحّ ثون املنظمة إىل دعم البل ان لتسريع  ترية االبتكار 
 أقّر ا وار ابل  ر القيادي الذي تضنلع به املنظمة يف اجلملود اليت تبذهلا منظومة اةمم   تعبئة التمويل اخلاص ابملناخ 

املتح ة للح  من إزالة الغاابت،  ابل عم النويل اةجل الذي تقّ مه إىل البل ان لوق  إزالة الغاابت من تالي الرامج 
ااثت النا ة عن إزالة الغاابت  ت هورها يف البل ان النامية، الرئيسية ملل برانمج اةمم املتح ة للتعا ن يف  اي تفل االنبع

القوانني  ا ويمة  التجارة يف قناع الغاابت،  عململا اجلاري لتحويل النظم الغذائية من أجل إطعام سّكان  إنفاإ برانمج 
أ ية االستفادة من هذا ا وار    املتحّ ثون   ًدايّ  أ العامل من د ن إزالة الغاابت  إقامة الشرايات مع القناع اخلاص 

لضمان النظر يف مسألة إزالة الغاابت على حنو ابرز تالي مؤمتر قمة اةمم املتح ة بشأن النظم الغذائية،  ال  رة السادسة 
يف   العشرين ملؤمتر اةطرا  يف اتفاقية اةمم املتح ة اإلطارية بشأن تغري املناخ،  االجتماع اخلامض عشر ملؤمتر اةطرا 

عق  اةمم املتح ة للعمل من أجل حتقيق أه ا  التنمية املست امة  عق ي اةمم  إىل جان اتفاقية التنوع البيولوجي، 
 املتح ة لل راعة اةسرية  إصالح النظم اإليكولوجية 
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حوار رفيت املستوى بشأن الغاابت خ ل عقد العمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبعده، 
 تفاالا ابلدورة اخلامسة والعشريناح

 Tony Simonsم ير برانمج اةمم املتح ة اإلغائي اجللسة بعرض متملي ي   قّ م السّي   Achim Steinerالتتح السي  
إدارة الغاابت  يف انئ  الوزير املساع  Beth MacNeilامل ير العام للمري  العاملي لل راعة ا رجية املتح ثني  هم: السي ة 

امل ير العام هليئة الغاابت الوطنية يف املكسدددددددديا،  السددددددددّي ة  León Jorge Castañosالكن ية، املوارد النبيعية،  السددددددددّي  
Carina Håkansson رئيسدددة اللجنة االسدددتشدددارية يف منظمة اة ذية  ال راعة املعنية ابل دددناعات املسدددت امة القائمة على ،

 الشدددددددعوب اةصدددددددلية يف تشددددددداد،  الفوالنياتنسددددددداز المنسدددددددقة رابنة  Hindou Oumarou Ibrahimالغاابت،  السدددددددي ة 
 ، رئيض شعبة التنوع البيولوجي يف  زارة ال راعة يف اةردن Khaled al Manaseer  السي 

سددددتجابة  عت اجللسددددة رؤ   إرشددددادات بشددددأن السددددبل اليت ميكن من تالهلا للغاابت معاجلة القضددددا  الراهنة  الناشددددئة،  اال
، ابالسددددددددددتناد إىل عق  العمل من أجل إح اث التغيري املنشددددددددددود   احتفااًل يف  اي التنميةلالحتياجات اجملتمعية  النموحات 

املاضددية اليت سددا ت الغاابت يف حّلملا؛  التح  ت  يف التح  تابل  رة اخلامسددة  العشددرين للجنة الغاابت،  ث املشدداريون 
 من تالي عق  العمل  إىل اةمام اخلمض  العشرين املقبلة،  يف سبل دلع التغيري التحويلياملستقبلية تالي السنوات 

،  إعادة   لًقا ملا إيره املتحّ ثون، يتنّل  حتقيق أه ا  التنمية املسددددددددت امة  ق  إزالة الغاابت،  محاية الغاابت السددددددددليمة
النبيعية للغاابت املت هورة إىل هيئتملا اةصددددددددددددددلية، يما متلل ز دة اإلجرازات املتخذة من جان  اجملتمعات ا لية  املناظر

 ال ناعات ا رجية  اةعماي التجارية املسؤ لة ألضل أمل لتحقيق إلا   أشار ا إىل  حالة النوار  الرابعية اليت يشمل ها 
ناخ،  اةزمة املت دددددلة ابلنبيعة،  أزمة انع ام املسدددددا اة، ابإلضدددددالة إىل اةزمة ال دددددحية العامل  اليت تشدددددمل اةزمة املت دددددلة ابمل

 العاملية الراهنة،  ش د ا على ضر رة  ضع الغاابت يف صميم االعتبارات  يف أ هّلا عن  معاجلة هذه اةزمات املذابنة 
لعاًل بتأثريات تغري املناخ  لفي  ابتوا يشددددعر ن عليملاد املتحّ ثون على أن السددددّكان اةصددددليني  الغاابت اليت يعتم  ن  ّ  شدددد

ر  تقّل  غناز ا رجي يف السددنوات العشددرين املاضددية،  يكالح البل  نتيجة تفاقم الت ددحّ ال  ما يقارب ثلث قلُ تشدداد ملاًل، 
ت  ارتفاع درجات  رية تشاد بشكل يبري   يف  يع أحناز العامل، يعاو السّكان اةصليون من موجات اجلفا   الفيضاان

ا رارة،  تعاو يذلا اجملتمعات ا لية من اجلوع   من انحية أتر ، يضدددددنلع السدددددّكان اةصدددددليون  د ار حامسة يف محاية 
الغاابت،  سيساع  ضمان حقوقملم  التعّلم منملم على إنقاإ يوي  اةرض   ا الة حرجة أيًضا يف اةردن حيث تكتسي 

، اليت تولّرها للمجتمعات الضددعيفةة إىل ت مات النظم اإليكولوجية اليت تؤديملا  شددبكة اةمان الغاابت أ ية حيوية ابلنسددب
 لا يف إلا تالي أزمة الالجئني السوريني 

  لكان الشا ل 19-ه قناع الغاابت يف ين ا اليوم يف الت  ي لتأثريات جائحة يولي مل يتملل التحّ ي اةير الذي يواج
ر الفرصة إلعادة ت وّ تتيح هذه اجلائحة  ملني يف  اي الغاابت   تمعامم ا لية  سالمتملم   لكنّ ة العاصحّ  ضمان ياة ّ 

 19-ا ل يف دعم التعايف االقت ددادي اةتضددر  الشددامل   ق  أثّرت جائحة يولي  ق  يشددّكل ج ًزا رئيسددًيا منالقناع، ما 
ا على الغاابت  السدددددكان الذين يعتم  ن عليملا يف املكسددددديا،  أّي  املتحّ ثون   ًدا أّن الغاابت ماّدة  بشدددددكل يبري أيضدددددً

  لنحو الواج امن تالي محاية السكان الذين يعيشون ليملا  إعنائملم حقوقملم على ينبغي محايتملا حية 
ع ي ة منملا ة راض ز دة إم ادات اةتشدددداب املنتجة على شددددري إىل أن العامل سدددديحتاج إىل م ي  من الغاابت ةسددددباب أُ   

 19- تل  املتحّ ثون إىل أّن جائحة يولي  حنو مسددددددددت ام يب يل للع ي  من املنتجات اةحفورية اليت نعتم  عليملا حالًيا 
ي إىل تنفيذ تنط صحية  اجتماعية  اقت ادية يف  يع أحناز العامل، تتيح أيًضا الفرصة للسع ابضنراابت مع أ ا تسببت 
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