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 املوجز
 إّن اللجنة:

الذي اشددددمكت منامة األ ذية والزراعة م   2020تقرير حالة الغاابت يف العامل يف عام إبصدددددار  رّحبت (أ)
يف  والسددددددّ انبمكيزه على الغاابت والتنوع البيولوجي  رّحبتبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف إعداده، كما 

املنامة على نشددرها تقرير هذا العام كأول تقرير رسيسددي للمنامة ب دديغة  وهّنأتهذا التوقيت املناسدد   
 ؛(10)الفقرة  رقمية ابل امل

 2030على ضرورة الوفاء اباللتزامات العاملية، مبا يف ذلك يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  شّددتو  (ب)
 ؛)ج(( 14)الفقرة 

بعقد عملية تشدددداورية مفتوحة وشددددفافة يقودها األع دددداء لوضدددد  ال دددديغة الن اسية ملشددددروع خطة وأوصددددت  (ج)
عات الزراعية، وأبن تراعى التعليقات العمل من أجل تنفيذ اسماتيجية تعميم التنوع البيولوجي عرب القطا

واملسامهات املقدمة من قبل مجي  اللجان الفنية، وكذلك جمموعة ج ات االت ال الوطنية املعنية ابلتنوع 
 ؛)ب(( 15البيولوجي لأل ذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لأل ذية والزراعة )الفقرة 

لغاابت وجلنة الزراعة يف املستقبل أية واثسق تتناول ق ااي ممابطة أبن تُعرض على كٍل من جلنة ا وأوصت (د)
 ؛(24)الفقرة  بني الزراعة والغاابت

على الالسحدددة الدددداخليدددة املنقحدددة  اموعدددة العمدددل املعنيدددة ابلغددداابت والنام الزراعيدددة امل تلطدددة  ووافقدددت (ه)
م  إجراء تعديالت بشددددددددأن اللغة ا ايدة  الغاابت[،ابلغاابت واملراعي يف األراضددددددددي اجلافة التابعة للجنة 

 ؛)أ(( 39بني اجلنسني، على النحو الذي اقمحته الدورة األوىل اموعة العمل )الفقرة 
توجي ات بشدددددددأن اسدددددددماتيجية عمل املنامة يف جمال التغذية، من مناور احلراجة، ل فالة مد  وقدمت  (و)

ا تبذله من ج ود لتحقيق مقاصدددددددد أهداي التنمية مالءمت ا للن وض بوالية املنامة ولدعم البلدان يف م
 ؛)هد(( 44املستدامة اخلاصة هبا )الفقرة 

وأشددارت إىل ضددرورة الت ّي  م  الواق   ،2023-2020برانمج العمل املتعدد السددنوات للفمة  واعتمدت (ز)
 45 )الفقراتنومعاجلة آاثرها املتوسددددددددددددددطة والطويلة األجل  19-اجلديد يف العامل ما بعد جاسحة كوفيد

 ؛)أ(( 45و
ا للدورة السدددددادسدددددة والعشدددددرين للجنة  León Jorge Castañosالسددددديد  وانت بت (ح) من امل سددددديك رسيسدددددا

 ؛(52الغاابت  )الفقرة 
 من املنامة القيام مبا يلي: وطلبت (ط)

 ((؛1)ب( ) 10التوعية مبسببات فقدان التنوع البيولوجي للغاابت وكيفية الت دي هلا )الفقرة  (1)
وتعزيز اإلجراءات الالزمدددة لوق  إزالدددة الغددداابت وتددددهور الغددداابت وفقددددان التنوع البيولوجي للغددداابت  (2)

 ((؛2)ب( ) 10ومؤازرة اجل ود اليت تبذهلا البلدان )الفقرة 
ومواصددلة إصدددار تقرير لتقييم املوارد احلرجية كل نو سددنوات؛ وضددمان ي دديم ما ي في من موارد  (3)

حلرجية من خالل احلفاظ على امليزانية العادية للمنامة والسددددددددعي إىل زايدة املوارد لربانمج تقييم املوارد ا
الطوعيددة املتعددددة السددددددددددددددنوات من خددارج امليزانيددة من البلدددان املددايددة؛ و ددديددد وتعزيز الت نولوجيددات 

ا بش ل واالبت ارات الرقمية اجلديدة جلم  البياانت ونشرها بشأن املوارد احلرجية، وإدارهتا واست دام 
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وكذلك بشأن  -مبا يشمل البياانت االجتماعية واالقت ادية واخلاصة بسبل كس  العيش  -مستدام 
املنتجات احلرجية، يف آتزر م  املبادرات األخر  ذات ال ددددددلة اليت تنفذها املنامة واملتعلقة ابلبياانت، 

ا بيد وإاتحة وثيقة معلومات أسددددداسدددددية للنار ف ي ا خالل الدورة السدددددادسدددددة على  رار مبادرة العمل يدا
 ؛)أ( و)ج( و)ح(( 13 ةوالعشرين للجنة الغاابت )الفقر 

وإجراء اسددددددددتعراض لتعميم التنوع البيولوجي يف جمال الغاابت، وتبادل املمارسددددددددات اجليدة للحلول اليت  (4)
من شدددأحتا  قيق التوازن بني صدددون التنوع البيولوجي للغاابت واسدددت دامه املسدددتدام، ورف  التقارير عن 

 ؛)ب(( 17التقدم ا رز للدورة السادسة والعشرين للجنة الغاابت )الفقرة 
عزيز المويج لإلدارة املسددددددتدامة للحياة الربية على امتداد سددددددلسددددددلة قيمة حلوم الطراسد واعتماد تداب  وت (5)

للوقاية على يو أف ددددددددددل من خطر األمراض احليوانية امل دددددددددددر، مبا يف ذلك من خالل حتج  صددددددددددحة 
امليددة واحدددة  ومن خالل توطيددد التعدداون م  املنامددة العددامليددة ل ددددددددددددددحددة احليوان ومنامددة ال ددددددددددددددحددة العدد

 ؛ج(()17 )الفقرة
 ؛)هد(( 17والنار يف مبادرة لتعميم التنوع البيولوجي يف النام الغذاسية، ابلتشاور م  األع اء )الفقرة  (6)
وتعزيز أنشددددطة وضدددد  املعاي  الدولية على يو أكرب، وتعزيز بروز عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  (7)

 ؛)د(( 22والدستور الغذاسي )الفقرة 
م الدول اجلزرية ال ددددددددغ ة النامية، بناء على طلب ا، يف تنفيذ أو تعزيز اإلدارة املسددددددددتدامة للغاابت، ودع (8)

من أجل زايدة قدرة ااتمعات ا لية والنام اإلي ولوجية احلرجية على ال ددددددددددمود واسددددددددددتدامت ا، مبا يف 
 ؛)ن(( 22ذلك يف سياق تغ  املناخ وال وارث الطبيعية و  ها من امل اطر )الفقرة 

 ؛)أ(( 23ودمج احلراجة يف عمل املنامة يف جمال النام الغذاسية )الفقرة  (9)
وتعزيز عمل املنامة الشدددددامل لعدة قطاعات ملعاجلة  ث ات بع  نام اإلنتاج الزراعي والنام الغذاسية  (10)

 ؛)د(( 23املرتبطة هبا على الغاابت )الفقرة 
م املتحدة للزراعة األسدددددددددددددرية وعقد األمم املتحدة وضدددددددددددددمان التنسددددددددددددديق والتعاون الوثيقني بني عقد األم (11)

 ؛)ب(( 29إلصالح النام اإلي ولوجية )الفقرة 
وضمان اعماي مناس  من اإلطار االسماتيجي اجلديد ملنامة األ ذية والزراعة ابلدور احليوي الذي  (12)

وجية املنتجة وخاصددددة يف ما يتعلق ابلنام اإلي ول -ت ددددطل  به املنامة يف إصددددالح النام اإلي ولوجية 
وتعزيز أوجه التآزر م  املبادرات اإلقليمية والعاملية احلالية يف هذا ال دد، حيثما كان ذلك مناسباا من 

 ؛ج(()29خالل موارد من خارج امليزانية )الفقرة 
( مسددددداسل تت دددددل ابسدددددت دام تطبيقات الت نولوجيا الرقمية وإدراج يف )املن دددددة الدولية لأل ذية والزراعة (13)

الرقمية يف جمال الت طيط الست دام األراضي وتغي  است دام األراضي واحلراجة، م  مراعاة  ث اهتا؛ 
ومواصدددددددددددلة تطوير وتنقي  االخت ددددددددددداصدددددددددددات ل ي تقوم جلنة الربانمج وجملو منامة األ ذية والزراعة 

 ؛)د(( 32)الفقرة  ابستعراض ا بش ل معمق
-ملعين ابلغاابت يف إعداد تقييم أويل عن  ث  جاسحة كوفيدوالتعاون م  أمانة منتد  األمم املتحدة ا (14)

تدامة للغاابت لعرضدددددددددددددده على منتد  األمم املتحدة املعين ابلغاابت يف دورته  19 على اإلدارة املسدددددددددددددد
 ؛ج(()33السادسة عشرة )الفقرة 
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مؤمتر قمة  ورف  تقرير إىل جلنة الغاابت يف دورهتا السادسة والعشرين عن املداوالت ذات ال لة خالل (15)
 ؛)ب(( 43)الفقرة  2021األمم املتحدة بشأن النام الغذاسية لعام 

ومواءمددة مندداقشدددددددددددددددات املؤمتر العدداملي للغدداابت ونتدداسجدده الالحقددة م  اجل ود العددامليددة إلعددادة البندداء بعددد  (16)
وتعزيز مسدددددامهة املؤمتر يف إرسددددداء ات دددددال  2030، ف دددددالا عن خطة التنمية املسدددددتدامة لعام 19-كوفيد
 ؛)أ(( 50ر فعالية بني العلوم والسياسات واالستثمارات يف قطاع الغاابت )الفقرة أكث

واحلرص على أن يربز اإلطار االسدددددددددددددماتيجي اجلديد للمنامة بشددددددددددددد ل واٍي أمهية الق دددددددددددددااي املتعلقة  (17)
ابلغاابت واحلاجة إىل أنشدددددطة شددددداملة لعدة قطاعات ضدددددمن املنامة حسددددد  االقت ددددداء ودور املنامة 

 ؛((5) 51املساسل املتعلقة ابلغاابت يف مناومة األمم املتحدة )الفقرة القيادي يف 
من املنامددة مراجعددة نتدداسج التغي ات اهلي لددة و ث هددا يف أنشددددددددددددددطددة املنامددة يف جمددال الغدداابت وطلبددت  (18)

على ضددرورة مواصددلة تسددليط ال ددوء  وأكدت لعرضدد ا على الدورة السددادسددة والعشددرين للجنة الغاابت 
على ق ددددددددااي الغاابت وعلى بقاء قدرة املنامة يف جمال الغاابت قوية وفعالة يف ضددددددددوء هذه التغي ات، 

  (31 )الفقرة سواء أكان ذلك يف املقر الرسيسي أو يف امل ات  امليدانية
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس واملؤمتر
 واملؤمتر مدعوان إىل:إن االو 

  امل ادقة على تقرير الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت والتوصيات الواردة فيه 
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 املعروضة على املؤمتر لينظر فيهااملسائل العاملية التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات 

 
  أ(( 10)الفقرة  : الغاابت والتنوع البيولوجي والسّ ان2020حالة الغاابت يف العامل يف( 
  ب(  11 الفقراتن) النتاسج الرسيسددددية وآفاق املسددددتقبل مبا يف ذلك الرقمنة 2020تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام(

 (( ط)ب( و)د( و)هد( و)و( و)ز( و)ح( و) 13و)ج(؛ و
 (17)ب( و)ج( و 15)ج( و 14)الفقرات  الغاابت والتنوع البيولوجي 
 (22و 20)الفقراتن  القاسمة على الطبيعة يف ظلّ تغ  املناخاحللول : الغاابت 
 ويل الزراعة والنام الغذاسية: وق  إزالة الغاابت وتشجي  إنتاج املنتجات احلرجية واست الك ا على يو مستدام  

 (23)الفقرة 
 (29)الفقرة  الزراعة األسرية وإصالح النام اإلي ولوجية: عقود األمم املتحدة 
  أ( و)ج( و)د(( 32)الفقرة  املن ة الدولية لأل ذية والزراعة الرقميةاخت اصات( 
 ب( و)ج(  33)الفقرة  تقرير عن التقدم ا رز مبا يشمل تنفيذ خطة األمم املتحدة االسماتيجية اخلاصة ابلغاابت(

 (( زو)د( و)ه( و)
 ب(  39)ب( و)د( و)ه(، و 38و 37و 35و 34)الفقرات  احلوار م  األج زة الدددسددددددددددددددتوريددة يف جمددال احلراجددة(

 و)د((
 (43و 42)الفقراتن   ويل النام الغذاسية ومؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النام الغذاسية 
 (44الفقرة ) رؤية منامة األ ذية والزراعة واسماتيجيت ا يف جمال التغذية 
 أ( و)ج( و)د(( 50)الفقرة  التح  ات للمؤمتر العاملي اخلامو عشر للغاابت( 

 

 مليزانية املعروضة على اجمللس لينظر فيهااملتعلقة ابو  الرباجميةاملسائل 

 
  ب(( 10)الفقرة  : الغاابت والتنوع البيولوجي والسّ ان2020حالة الغاابت يف العامل يف( 
  أ(،  11)الفقراتن  الرقمنة النتاسج الرسيسددددية وآفاق املسددددتقبل مبا يف ذلك :2020تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام(

 )أ( و)ج(( 13و
 ه(( 14)الفقرة  الغاابت والتنوع البيولوجي( 
 ب(( 22)الفقرة  الغاابت: احللول القاسمة على الطبيعة يف ظلّ تغ  املناخ( 
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 ويل الزراعة والنام الغذاسية: وق  إزالة الغاابت وتشجي  إنتاج املنتجات احلرجية واست الك ا على يو مستدام  
 (24و 23راتن )الفق

 ج(( 29)الفقرة  عقود األمم املتحدة: الزراعة األسرية وإصالح النام اإلي ولوجية( 
 (31)الفقرة  قرارات وتوصيات األج زة التابعة ملنامة األ ذية والزراعة اليت هتمّ اللجنة 
 ب( و)ه(( 32)الفقرة  اخت اصات املن ة الدولية لأل ذية والزراعة الرقمية( 
 أ( و)و(( 33)الفقرة  قدم ا رز مبا يشمل تنفيذ خطة األمم املتحدة االسماتيجية اخلاصة ابلغاابتتقرير عن الت( 
 (40)الفقرة  احلوار م  األج زة الدستورية يف جمال احلراجة 
  (47و 45)الفقراتن  2023-2020برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السنوات للفمة 
  ب(( 50)الفقرة  اخلامو عشر للغاابتالتح  ات للمؤمتر العاملي( 
  ب(( 51)الفقرة  عمل منامة األ ذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار االسماتيجي املراج( 
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 املقدمة

أكتوبر/تشدددددرين األول  9إىل  5دورهتا اخلامسدددددة والعشدددددرين خالل الفمة املمتدة من )اللجنة( عقدت جلنة الغاابت  -1
ابلتزامن م  األسددبوع العاملي السدداب  للغاابت  وقد انعقدت هذه الدورة ب ددورة افماضددية، بشدد ل اسددتثناسي، بسددب   2020

 والقيود املت لة بذلك على صعيد ال حة العامة يف العامل وامل اوي  19-جاسحة كوفيد

اللجنة قبل أن تباشر مداوالهتا أّن االجتماع االفماضي هذا يش ل دورة عادية رمسية من دورات اللجنة   وأكدت -2
د اللجنة على تطبيق السحت ا الداخلية وممارسدددداهتا املعتادة على جمرايت الدورة وتعليق أي لواس  قد تتعارض م  عق واتفقت

واتفقت اللجنة كذلك على تطبيق أي إجراءات خاصة أو أسالي  عمل معدلة االجتماع االفماضي أل راض هذه الدورة  
 قد يقت ي ا احلال لس  الدورة على يو فعال 

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند 

ت وبرامج األمم املتحدة بلداا ومنامة ع ددددددددددو واحدة وممثلون عن سددددددددددّت وكاال 112ح ددددددددددر الدورة مندوبون من  -3
 منامة من املنامات احل ومية الدولية واملنامات الدولية    احل ومية  12ومراقبون من 

)مج ورية كوراي(، رسيو الدورة اخلامسددددة والعشددددرين للجنة الغاابت، هذه الدورة  Won Sop Shinوافتت  السدددديد  -4
مشدداا على أمهية اللجنة يف مواج ة التحدايت امللحة وإعطاء توجي ات ملنامة األ ذية والزراعة )املنامة( على اعتبار أحتا 

املتحدثني يف اجللسددددددة االفتتاحية وهم: السدددددديد شددددددو  املنامة الدولية اليت تتمت  أبوسدددددد  والية يف جمال الغاابت  وقّدم من  ّ 
، املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة؛ Inger Andersenدونيو، املدير العام ملنامة األ ذية والزراعة؛ والسدددددددددددددديدة 

 ة األوروبية ، املفوض لشؤون البيئة وا يطات وم ايد األمساك يف املفوضيVirginijus. Sinkevičiusوسعادة السيد 

 ، املدير العام املساعد، ابملندوبني احلاضرين يف هذه الدورة Hiroto Mitsugiورّح  السيد  -5

 السددددددددددديدة مسدددددددددددؤولية ررتسدددددددددددة جلسدددددددددددات فمة بعد الا ر وحسددددددددددد  االقت ددددددددددداء إىل انس  الرسيوالرسيو  فّوضو  -6
Christine Farcy بلجي ا( مبعاونة(  انس  الرسيو السددديدYusuf Serengil )يف ظلّ الدورة ل دددمان حسدددن سددد   )تركيا 

 االختالفات يف التوقيت الزمين 

 من جدول األعمال( 2اعتماد جدول األعمال )البند 

  ابءاملرفق (  وترد الواثسق اليت نارت في ا اللجنة يف املرفق أل مّت اعتماد جدول األعمال ) -7

 من جدول األعمال( 3تعيني جلنة الصياغة )البند 

أبّن اهليئات اإلقليمية للغاابت قد انت بت الرؤسدددددددداء التالية أمساؤهم الذين يشددددددددغلون ابلتايل جر  إبالغ اللجنة  -8
 Morongoa S. Leseke من دد  نواب رسيو جلنة الغاابت طوال فمة واليت م يف كل من اهليئات التابعني هلا: السدديدة

)مج وريّة كوراي(، ممثل هيئة  اابت  Ko Ki-yeonأفريقيا(، ممثلة هيئة الغاابت واحلياة الربية يف أفريقيا؛ والسدديد  )جنوب
 Pedro Soust )بلجي ا(، ممثلة هيئة الغاابت األوروبية؛ والسدددددديد Christine Farcyآسدددددديا وا يط اهلادس؛ والسدددددديدة 
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 Victor Eduardo Sosa Cedilloة ومنطقة البحر ال ارييب؛ والسدددددددددديد )أورو واي(، ممثل هيئة  اابت أمري ا الالتينيّ 
)تركيا(، ممثل هيئة الغاابت واملراعي يف  Yusuf Serengil)امل سددددددديك(، ممثل هيئة  اابت أمري ا الشدددددددمالية؛ والسددددددديد 

 الشرق األدىن 

إندونيسددددددددديا،  وسدددددددددي، أملانيا،اال اد الر  اال اد األورويب، ما يلي من أع ددددددددداء يف جلنة ال ددددددددديا ة: انت ابوقد مّت  -9
 )نيوزيلندا( رسيساا هلا  Don Symeاللجنة السيد  وانت بت  السودان، كندا، كوستاري ا، نيوزيلندا، الياابن، الربازيل، زامبيا

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

 والسّكانوالتنوع البيولوجي  تبا: الغا2020ت يف العامل يف عام باحالة الغا 4-1

الذي اشددددددددددمكت منامة األ ذية والزراعة م   2020حالة الغاابت يف العامل يف عام اللجنة إبصدددددددددددار تقرير  رّحبت -10
انبمكيزه على الغدداابت والتنوع البيولوجي  رّحبددتبرانمج األمم املتحدددة للبيئددة يف إعددداده، كمددا  يف هددذا التوقيددت  والسدددددددددددددد ددّ

واسدتناداا إىل  املنامة على نشدرها تقرير هذا العام كأول تقرير رسيسدي للمنامة ب ديغة رقمية ابل امل  هّنأتكما  املناسد  
 النتاسج اليت توصل إلي ا التقرير، فإّن اللجنة قد:

األع اء إىل أخذ هذه  دعتو  ،2020يف نس ته لعام  التقريرأخذت علماا ابلنتاسج الرسيسية اليت توصل إلي ا  (أ)
، حسدددد  االقت دددداء، 2020عتبار خالل املفاوضددددات املتعلقة إبطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام النتاسج يف اال

على يو يع و الدور احلاسددددددددم الذي تؤديه الغاابت واإلدارة املسددددددددتدامة للغاابت يف صددددددددون التنوع البيولوجي 
 واست دامه املستدام؛

 منامة األ ذية والزراعة أن تقوم مبا يلي: من وطلبت (ب)
 التوعية مبسببات فقدان التنوع البيولوجي للغاابت وكيفية الت دي هلا؛ (1)
وتعزيز اإلجراءات الالزمة لوق  إزالة الغاابت وتدهور الغاابت وفقدان التنوع البيولوجي للغاابت ومؤازرة  (2)

 اجل ود اليت تبذهلا البلدان، مبا يف ذلك من خالل تشجي  خمتل  أش ال التعاون الدويل؛ 
 دددداء من خالل إاتحة األدوات واملن جيات الالزمة لتوليد أدلة أف ددددل على إسدددد ام الغاابت يف ودعم األع (3)

صددددددددددون التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة البلدان على رصددددددددددد النتاسج على صددددددددددعيد التنوع البيولوجي ومعاجلة 
 الفجوات الراهنة يف ما يتعلق ابلبياانت؛

يم توازانا بني صدددددددون التنوع البيولوجي للغاابت واسدددددددت دامه ومواصدددددددلة تقدل الدليل على أن احللول اليت تق (4)
املسدددتدام، كاإلدارة املسدددتدامة للغاابت واسدددت دددالح ا واحلراجة الزراعية، هي حلول مم نة من خالل تبادل 
أف دددددل املمارسدددددات مبا يتفق م  القدرات واألولوايت والسدددددياقات الوطنية؛ وأنه بوسددددد  الزراعة واحلراجة أن 

 ة املستدامة من خالل التآزر يف ما بين ما؛تدعما التنمي
ودعم األع دددددداء، بناء على طلب م، لتعزيز اجل ود الرامية إىل كفالة إشددددددراك األفراد والنسدددددداء املعتمدين على  (5)

الغاابت يف احلراجة وصددددددون التنوع البيولوجي و سددددددني املعلومات بشددددددأن الفواسد االجتماعية واالقت ددددددادية 
 ت؛للتنوع البيولوجي للغااب

ودعم األع دداء من أجل اسددتحداث طرق مبت رة للتمويل لغرض صددون الغاابت وإصددالح ا واسددت دام ا  (6)
 املستدام، مبا يف ذلك املدفوعات لقاء خدمات النام اإلي ولوجية؛
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واسددددددددددددددت دام مفاهيم متفق علي ا بني األطراي املتعددة والروابط القاسمة على العلوم واألدلة يف املطبوعات  (7)
 ؛اشياا م  توجي ات جملو املنامةمت الرسيسية

وتيسدد  التشدداور م  األع دداء، من خالل ممثليتاهم الداسمة لد  منامة األ ذية والزراعة، يف سددياق إعداد  (8)
  النس ة املقبلة من التقرير ل مان عملية شاملة ومستن ة؛

لة الغاابت يف العامل وتوف  قناة لألع ددددددددداء من أجل إاتحة معلومات عن التنقيحات ا ددة للتقرير عن حا (9)
 من أجل مساعدة األمانة على توخي قدر أكرب من الدقة؛

وإبراز وتشجي  املمارسات اجلارية اليت تواسم األنشطة الزراعية م  صون الغاابت واست الح ا واست دام ا  (10)
 املستدام، م  تفادي إزالة الغاابت واحلفاظ على خدمات الناام اإلي ولوجي؛ 

ء على طلب م، من أجل تعزيز اجل ود الرامية إىل توف  فرص لتوليد الدخل لألشددد اص ودعم األع ددداء، بنا (11)
 املعتمدين على الغاابت، بغية جتن  األنشطة اليت تلحق ال رر ابلغاابت 

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

 البلدان إىل القيام مبا يلي: ودعت 2020اللجنة بتقرير تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام  رّحبت -11

تقدل  ديثات متواترة، بشددددد ل طوعي، ا دددددوص املؤشدددددرات الرسيسدددددية املت دددددلة ابلغاابت، واسدددددت دام من ددددة  (أ)
لى شدددددددددد ل جداول واجلغرافية اإلبالغ اإلل مونية اخلاصددددددددددة بتقييم املوارد احلرجية للمويج للمعلومات املتاحة ع

امل انية املتاحة للجم ور بشدددددأن املوارد احلرجية الوطنية وتبادهلا ابملسدددددتو  املنشدددددود من التفاصددددديل، واسدددددت دام 
بياانت تقييم املوارد احلرجية الياذ القرارات على مسددددتو  السددددياسددددات ابالسددددتناد إىل األدلة وإعداد التوقعات 

 احلرجية؛
من خالل املراسددددددددددددددلني الوطنيني املعنيني بتقييم املوارد احلرجية و  هم من اخلرباء، هبدي  والتعاون م  املنامة، (ب)

مواصدددلة إعداد و سدددني ااموعة األسددداسدددية العاملية للمؤشدددرات املت دددلة ابلغاابت طبقاا للتوصدددية ال دددادرة عن 
 ؛2019حلقة عمل اخلرباء ذات ال لة اليت است افت ا املنامة يف عام 

اسددلني الوطنيني املعنيني بتقييم املوارد احلرجية على التواصددل م  ج ات االت ددال التابعة للعمليات وتشددجي  املر  (ج)
األخر  لتيس  اإلبالغ بش ل متّسق عن املوارد احلرجية واملنتجات احلرجية م  أخذ التقارير املت لة أبهداي 

مم املتحدة االسددددددددددددددماتيجية للغاابت للفمة التنمية املسددددددددددددددتدامة واألهداي العاملية املتعلقة ابلغاابت يف خطة األ
 واتفاقيات ريو يف احلسبان  2017-2030

اللجنة الشدددراكة التعاونية يف جمال الغاابت واألج زة والعمليات الدولية ذات ال دددلة ابلغاابت إىل النار يف  ودعت -12
ة وعملية اإلبالغ اخلاصددددددة ب ٍل من ا، اسددددددت دام ااموعة األسدددددداسددددددية العاملية للمؤشددددددرات املت ددددددلة ابلغاابت يف إطار الوالي

 حس  االقت اء 

 اللجنة من املنامة القيام مبا يلي: وطلبت -13

 مواصلة إصدار تقرير لتقييم املوارد احلرجية كل نو سنوات؛ (أ)
والقيام، ابلتشدددددددداور م  األع دددددددداء والشددددددددركاء يف االسددددددددتبيان التعاوين للموارد احلرجية واخلرباء الدوليني و  هم من  (ب)

مل دددددددلحة، بوضددددددد  عملية مرنة لإلبالغ بشدددددددأن تقييم املوارد احلرجية تسدددددددم  إبجراء  ديثات طوعية أصدددددددحاب ا
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من أهداي التنمية املسدددددددتدامة واملؤشدددددددرات األخر   سددددددد  تقدير  15للمؤشدددددددرات الرسيسدددددددية املت دددددددلة ابهلدي 
األع ددددددددداء، وضدددددددددمن النطاق الذي تسدددددددددم  به املعلومات اجلديدة، م  احلرص يف الوقت ذاته على كفالة جودة 

 ؛البياانت وشفافيت ا
لعادية وضدددددددددددددمان ي ددددددددددددديم ما ي في من موارد لربانمج تقييم املوارد احلرجية من خالل احلفاظ على امليزانية ا (ج)

 للمنامة والسعي إىل زايدة املوارد الطوعية املتعددة السنوات من خارج امليزانية من البلدان املاية؛
إعداد توجي ات وأدوات تشدددددغيلية لإلبالغ بشددددد ل أكثر اتسددددداقاا عن والعمل، ابلتشددددداور م  األع ددددداء، على  (د)

اسدددت دام االسدددتشدددعار عن بعد، بناءا  اقماحات بشدددأنتقدل خ ددداسم الغاابت، مبا يف ذلك الغاابت األولية و 
 على قدرات وإم انيات البلدان؛

القيام، ابلتعاون م  أع اء الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت ومبادرات االست الح األخر ، إبعداد مذكرة و  (ه)
 معلومات للدورة السددددددددادسددددددددة والعشددددددددرين للجنة الغاابت، تقدم  ليالا بشددددددددأن ما إذا كان إبم ان اإلبالغ عن
املؤشدددرات ذات ال دددلة ابالسدددت دددالح لغرض تقارير تقييم املوارد احلرجية املقبلة تبسددديط عملية اإلبالغ ابلنسدددبة 

 إىل البلدان بني مبادرات االست الح املتعددة، وكيفية ذلك؛
 وتنفيذ التوصددديات ال دددادرة عن حلقة عمل اخلرباء اليت اسدددت دددافت ا املنامة بشدددأن  ااموعة األسددداسدددية العاملية (و)

 3واملسدددتو   2للمؤشدددرات ذات ال دددلة ابلغاابت  يف ما صم مواصدددلة العمل بشدددأن املؤشدددرات من املسدددتو  
واخلطوات الالزم ايذاها لالسدددددتفادة من كامل إم اانت ااموعة األسددددداسدددددية العاملية للمؤشدددددرات ذات ال دددددلة 

ال الغاابت واملنامات والعمليات ابلغاابت على مجي  املستوايت، ابلتعاون م  أع اء الشراكة التعاونية يف جم
 الدولية األخر  ذات ال لة؛

والقيام، ابلتعاون م  أع دددددددددددددداء الشددددددددددددددراكة التعاونية يف جمال الغاابت، بتحليل أخذ عمليات اإلبالغ األخر   (ز)
 اباموعة األساسية العاملية للمؤشرات املت لة ابلغاابت ومد  تقليل ا من ع ء اإلبالغ عن كاهل البلدان؛

يد وتعزيز الت نولوجيات واالبت ارات الرقمية اجلديدة جلم  البياانت ونشددددددددددددددرها بشددددددددددددددأن املوارد احلرجية، و د (ح)
مبا يشدددمل البياانت االجتماعية واالقت دددادية واخلاصدددة بسدددبل كسددد   -وإدارهتا واسدددت دام ا بشددد ل مسدددتدام 

ل ددددددددددلة اليت تنفذها املنامة وكذلك بشددددددددددأن املنتجات احلرجية، يف آتزر م  املبادرات األخر  ذات ا -العيش 
ا بيد وإاتحة وثيقة معلومات أسدددداسددددية للنار في ا خالل الدورة  واملتعلقة ابلبياانت، على  رار مبادرة العمل يدا

 السادسة والعشرين للجنة الغاابت؛
يبدذلونه من ج ود يف جماالت إعداد البيداانت و ليل دا واإلبالغ  ودعم األع دددددددددددددداء، بنداءا على طلب م، يف ما (ط)

 عن ا، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات، والتعاون الت نولوجي ومن أجل حشد موارد إضافية 

 من جدول األعمال( 5الغاابت والتنوع البيولوجي )البند 

 إّن اللجنة: -14

حات أن توجي ات االو يف دورته الثالثة وال COFO/2020/5/Rev.2 اسددددددددددتعرضددددددددددت وثيقة جلنة الغاابت (أ)
والسددددددددددددددتني بعدد املداسدة اليت اعتمددت اسددددددددددددددماتيجيدة تعميم التنوع البيولوجي عرب القطداعدات الزراعيدة قدد اتبعدت 

  ذاف ها، وال سيما يف ما يتعلق إبعداد مشروع خطة عمل لتنفيذ االسماتيجية؛
 إىل خدمات الناام اإلي ولوجي واألمن الغذاسي؛أمهية التنوع البيولوجي للغاابت ابلنسبة  وأبرزت (ب)
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إزاء اسدددددددددتمرار فقدان التنوع البيولوجي وشدددددددددّددت على ضدددددددددرورة الوفاء اباللتزامات العاملية،  وأعربت عن قلق ا (ج)
 ؛2030يف ذلك يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  مبا

األ ذية والزراعة بشددددددأن تعمدددددديم التنددددددوع البيولددددددوجي وأحاطت علماا ابلتقدم ا رز يف تنفيذ اسددددددماتيجية منامددددددة  (د)
 عددرب القطاعات الزراعية؛

لتنفيذ اسددددددددددددماتيجية منامددددددددددددة األ ذية والزراعة بشددددددددددددأن  2023-2021واستعرضت مشروع خطة العمل للفمة  (ه)
 ول ابلوثيقةتعمدددددددددددددددددددددددديم التنددددددددددددددددددددددددوع البيولددددددددددددددددددددددددوجي عددددددددددددددددددددددددرب القطاعات الزراعية، على النحو املبني يف املرفق األ

COFO/2020/5/Rev2  

 وإّن اللجنة: -15

أبنه إبم ان األع اء اإلدالء بتعليقات خطية أخر  كمسامهات يف الوثيقة إىل شعبة الغاابت التابعة  سّلمت (أ)
 ملنامة األ ذية والزراعة على أن تقّدم يف ما بعد إىل م ت  املنامة املسؤول عن وض  خطة العمل؛

بعقد عملية تشدداورية مفتوحة وشددفافة يقودها األع دداء لوضدد  ال دديغة الن اسية ملشددروع خطة العمل،  وأوصددت (ب)
وأبن تراعى التعليقات واملسدددددددددددامهات املقدمة من قبل مجي  اللجان الفنية، وكذلك جمموعة ج ات االت دددددددددددال 

 وراثية لأل ذية والزراعة؛الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي لأل ذية والزراعة التابعة هليئة املوارد ال
على أمهية صددددددون املوارد الوراثية لأل ذية والزراعة واسددددددت دام ا املسددددددتدام، مبا يف ذلك احل ددددددول على  وأكدت (ج)

 املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملن   للمناف  الناشئة عن است دام ا 
 اللجنة األع اء إىل القيام مبا يلي:ودعت  -16

البيولوجي وصددددونه واسددددت دامه املسددددتدام يف قطاع الغاابت والتعاون م  القطاعات األخر  تعزيز تعميم التنوع  (أ)
 د؛ذات ال لة هبذا ال د

ووضدددددددددددددد  اللمسددددددددددددددات األخ ة على تقاريرهم القطرية يف إطار التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف  (ب)
 العامل، وتقدمي ا إىل املنامة يف أقرب وقت مم ن 

 للجنة من املنامة القيام مبا يلي:ا وطلبت -17

 ؛تعزيز االعتبارات اخلاصة ابلغاابت يف العمل املتعلق بتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية (أ)
وإجراء اسددتعراض لتعميم التنوع البيولوجي يف جمال الغاابت، وتبادل املمارسددات اجليدة للحلول اليت من شددأحتا  (ب)

نوع البيولوجي للغاابت واسددددددددددت دامه املسددددددددددتدام، واإلبالغ عن التقدم ا رز لد   قيق التوازن بني صددددددددددون الت
 السادسة والعشرين للجنة الغاابت؛انعقاد الدورة 

وتعزيز المويج لإلدارة املسدددددددتدامة للحياة الربية على امتداد سدددددددلسدددددددلة قيمة حلوم الطراسد واعتماد تداب  للوقاية  (ج)
انية امل ددددر، مبا يف ذلك من خالل حتج  صدددحة واحدة  ومن خالل على يو أف دددل من خطر األمراض احليو 

 توطيد التعاون م  املنامة العاملية ل حة احليوان ومنامة ال حة العاملية؛
واملسدددددامهة يف األعمال ذات ال دددددلة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي اليت تقوم هبا اتفاقية التنوع البيولوجي و  ها من  (د)

 لتعزيز رصد التنوع البيولوجي للغاابت واإلبالغ عنه واستعراضه، حس  االقت اء؛املنامات والعمليات، 
 والنار يف مبادرة لتعميم التنوع البيولوجي يف النام الغذاسية، ابلتشاور م  األع اء  (ه)
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 من جدول األعمال( 6احللول القائمة على الطبيعة يف ظّل تغري املناخ )البند  الغاابت:

اللجنة بدور الغاابت واإلدارة املستدامة للغاابت يف بناء القدرة على ال مود بوجه تغ  املناخ، وأبمهيت ا يف  أقرت -18
 الت في  من وطأة تغ  املناخ والت ي  معه 

ا أبمهية الغاابت واإلدارة املسدددددتدامة للغاابت يف دعم االنتعا  من جاسحة كوفيد وسدددددّلمت -19 على  19-اللجنة أي دددددا
 االقت ادي والعام و جتماعي االال عيد 

وأشدددددددارت اللجنة إىل ضدددددددرورة ت ثي  اإلجراءات على مجي  املسدددددددتوايت لوق  إزالة الغاابت وتدهورها عرب مجي   -20
النام اإلي ولوجية للغاابت، وتوسددددددي  مسدددددداحة الغاابت، حيثما ي ون ذلك مناسددددددباا ومم ن التطبيق، وتعزيز سددددددالمة النام 

 اإلي ولوجية احلرجية 

 األع اء إىل:اللجنة  ودعت -21

النار يف سددددددبل تعزيز دور الغاابت واسددددددت دام األخشدددددداب يف ت يف ا م  املناخ واإلجراءات لبناء القدرة على  (أ)
ال مود ويفي  األثر، حس  االقت اء، وفقاا لألولوايت والاروي الوطنية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال 

السياسات واالسماتيجيات واخلطط والت ي  وال مود، وتعزيز احل ر: تعزيز قدرة الغاابت على يفي  األثر 
 ؛، حس  االقت اء وقابلية التطبيقيف املسامهات ا ددة وطنيااالوطنية ذات ال لة، مبا يف ذلك 

وتعزيز نام اإلدارة من أجل معاجلة مسدددددددددددددداسل كحراسق الغاابت وخماطر ال وارث والفات واألمراض اليت قد  (ب)
  املناخ، من بني مجلة عمليات أخر ، مثل تغ  اسدددددددددددددت دام األراضدددددددددددددي والتقلبات البيئية تتفاقم بسدددددددددددددب  تغ

الطبيعية، من أجل احلد من خطر فقدان الغاابت، ومت ني اإلعداد مسددددددددددددددبقاا هلذه امل اطر والعمل السددددددددددددددري  
 للت دي لتلك امل اطر من أجل تعايف الغاابت؛

اليت تدعم االنتقال إىل االقت دددددادات املن ف دددددة ال ربون  19-ونشدددددر إجراءات التعايف اسدددددتجابة جلاسحة كوفيد (ج)
  وتعزز قدرة النام اإلي ولوجية احلرجية على ال مود و   ذلك من مناف  مشمكة؛

والتعجيل بتنفيذ االسددددددماتيجيات وخطط العمل الوطنية املت ددددددلة ابملبادرة املعززة خلف  االنبعااثت النامجة عن  (د)
وامل وانت األخر  هلذه املبادرة، وحُتُج املناظر الطبيعية متاشياا م  األولوايت والقدرات إزالة الغاابت وتدهورها، 

 املستدامة  الوطنية من أجل معاجلة مسببات إزالة الغاابت وتدهورها وتعزيز است الح ا وإدارهتا
 نامة القيام مبا يلي: امل مناللجنة  وطلبت -22

قدرهتم على الت دددددددددي ملسددددددددببات إزالة الغاابت وتدهورها كجزء من دعم األع دددددددداء، بناء على طلب م، لزايدة  (أ)
  إجراءاهتم يف جمال املناخ، مبا يف ذلك يف تنفيذ مسامهاهتم ا ددة وطنياا و/أو تعزيزها،  س  املقت ى؛

 مبدا يف ذلدك عرب توف  الفرص لتبددادل املعدداري والددروساحلوار،  وتوطيددد تعدداوحتدا م  القطدداع اخلداص وتيسددددددددددددددر (ب)
هبدي حشددددددد التمويل املت ددددددل ابملناخ امل  ددددددم للغاابت، وتعزيز دور القطاع اخلاص يف ج ود تفادة، املسدددددد

الت دددددي ملسددددببات إزالة الغاابت وتدهورها، م  اإلسدددد ام يف اسددددتحداث فرص للعمل ويف قدرة سددددبل العيش 
 الفقر؛  على ال مود واحلد من
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وتعزيز ف م التدأث ات، اليت قدد تتفداقم بفعدل إزالدة الغداابت وتددهورهدا وتغ  املنداخ من بني عمليدات أخر ، يف  (ج)
زايدة انتشدددار األمراض احليوانية امل ددددر، لالسدددمشددداد هبا يف رسدددم السدددياسدددات توخياا لُن ج للتعايف تعود ابلنف  

 على اجلمي ؛ 
جلة املشدداكل من خالل حتج  صددحة واحدة ، وزايدة تعزيز أنشددطة واإلقرار أبمهية صددحة النبااتت، وضددرورة معا (د)

  وض  املعاي  الدولية، وتعزيز بروز عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والدستور الغذاسي؛
ومسدددددددددددددداعدة األع دددددددددددددداء، بناءا على طلب م، يف معاجلة  ث ات حاالت الطوارس وال وارث الطبيعية وحاالت  (ه)

ة، يف ما يت ددل ابلغاابت، ويف وضدد  اسددماتيجيات طويلة األجل للوقاية ويفي  امل اطر بعد تفشددي األوبئ ما
وإدارة الغددداابت ملعددداجلت دددا، بنددداء على الاروي الوطنيدددة أو اإلي ولوجيدددة مبدددا في دددا احلراسق والفدددات واألمراض 

وقدرة االطالع  والعاملي واجلفاي؛ وتعزز الشدددب ات اإلقليمية ا ددة وإاتحة املعلومات على املسدددتويني الوطين
  علي ا؛

ومسددداعدة األع ددداء، بناء على طلب م، يف إجراء تقييمات لل شددداشدددة ولتأث  تغّ  املناخ يف النام اإلي ولوجية  (و)
  احلرجية من أجل صيا ة تدخالت مستن ة على مستو  السياسات؛

 ود الوطنية الرامية إىل تعزيز وإعادة ت دددددميم ودعم بناء القدرات وتوف  املسددددداعدة الفنية والبياانت ملسددددداندة اجل (ز)
وتنفيذ، حسدددددد  االقت دددددداء، السددددددياسددددددات واإلجراءات الرامية إىل وق  إزالة الغاابت وتدهورها، ودعم تداب  

املت دددلة ابلغاابت، وتعزيز التعاون يف ما  19-الت ي ، مبا يف ذلك يف سدددياق إجراءات االنتعا  ما بعد كوفيد
 لتعاون الثالثي؛ بني بلدان اجلنوب وا

ومؤازرة األع دددددددداء، بناء على طلب م، يف ج ودهم إلدارة املناظر الطبيعية بطريقة مت املة من خالل اتباع حتج  (ح)
  مبت رة لوق  إزالة الغاابت، وتيس  االستثمارات، وتعزيز القدرات والتثقي  لتحقيق هذه الغاية؛

دة األطراي ضددددمن مناومة األمم املتحدة تتناول ويف سددددياق أي مداوالت أو مفاوضددددات ح ومية دولية متعد (ط)
أو تسدددعى إىل  ديد حلول قاسمة على الطبيعة، املشددداركة بشددد ل فاعل ودعم إدراج اإلدارة املسدددتدامة للغاابت 

 ودورها يف املناقشات؛ 
سج وابلتعاون م  املنامات األخر  املن دددددددوية  ت لواء الشدددددددراكة التعاونية يف جمال الغاابت، اسدددددددت مال نتا (ي)

 املبادرة املشددددمكة هلذه الشددددراكة بعنوان  العمل عرب القطاعات لوق  إزالة الغاابت وزايدة مسدددداحة الغاابت:
  من الطموح إىل العمل ؛

 ومؤازرة ج ود األع اء الرامية إىل است الح املناظر الطبيعية؛ (ك)
دف  املال لقاء خدمات ودعم األع دداء لوضدد  صدد وك مالية للت دددي إلزالة الغاابت، مبا يف ذلك من خالل  (ل)

 النام اإلي ولوجية؛
ومواصلة دعم األع اء يف ج ودهم الرامية إىل صون الغاابت واست الح ا وإدارهتا على يو مستدام، مبا يف  (م)

ذلك من خالل احلد من إزالة الغاابت وع و اجتاه ا، واحل دددددددول على التمويل واملدفوعات لقاء النتاسج من 
عاون الوثيق و   احل ددددددري م  الشددددددب ة العاملية لتيسدددددد  التمويل احلرجي، مبا م ددددددادر ذات صددددددلة، وذلك ابلت

 يشمل الليات املالية مثل ال ندوق األخ ر للمناخ؛ 
ودعم الدول اجلزرية ال ددددغ ة النامية، بناء على طلب ا، يف تنفيذ أو تعزيز اإلدارة املسددددتدامة للغاابت، من أجل  (ن)

ام اإلي ولوجية احلرجية على ال ددمود واسددتدامت ا، مبا يف ذلك يف سددياق تغ  زايدة قدرة ااتمعات ا لية والن
 املناخ وال وارث الطبيعية و  ها من امل اطر 
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 من جدول األعمال( 7الغاابت ودورها يف حتويل النظم الغذائية )البند 

احلرجية واســــتهالكها على حتويل الزراعة والنظم الغذائية: وقف إزالة الغاابت وتشــــجيع إنتان املنتجات  7-1
 حنو مستدام

سدددددددددعياا إىل تعزيز مسدددددددددامهات قطاع الغاابت يف  سدددددددددني النام الغذاسية وت ثي  اإلجراءات الرامية إىل وق  إزالة  -23
 اللجنة من املنامة القيام مبا يلي: طلبتالغاابت، 

 

 دمج احلراجة يف عمل املنامة يف جمال النام الغذاسية؛ (أ)
اجلة املقاي دددددددددات بني احلراجة والزراعة يف املبادرات واملشددددددددداري  املنفذة، مبا يف ذلك من وتعزيز أوجه التآزر ومع (ب)

  ؛19-خالل تداب  التعايف من جاسحة كوفيد
ا بيد م  الشركاء امل تمني، بناءا على طل  الع واملودمج احلراجة يف مبادرة  (ج)  املعين؛ نامة للعمل يدا
ملعاجلة آاثر بع  نام اإلنتاج الزراعي والنام الغذاسية املرتبطة هبا وتعزيز عمل املنامة الشدددددامل لعدة قطاعات  (د)

 على الغاابت؛
وتعزيز عمل املنامة الشددددامل لعدة قطاعات بشددددأن التحريج وإعادة التحريج واسددددت ددددالح الغاابت على مجي   (ه)

 ومة األمم املتحدة املسددددتوايت  قيقاا ألهداي التنمية املسددددتدامة، واملسددددامهة يف اجل ود املبذولة على نطاق منا
 من أجل  ع و مسددددددددددددددار إزالة الغاابت  اليت تشددددددددددددددمك املنامة يف زمام قيادهتا، م  أخذ مسددددددددددددددألة الغاابت 
بعني االعتبار يف األعمال التح دددددددددددددد ية ملؤمتر قمة األمم املتحدة بشددددددددددددددأن النام الغذاسية املزم  عقده يف عام 

 ؛2021
واخلاص وااتم  املدين واملبادرات الرامية إىل وق  إزالة والعمل م  أصدددددددددددحاب امل دددددددددددلحة من القطاعني العام  (و)

الغاابت وتعزيز سدددددددددددالسدددددددددددل القيمة القانونية واملسدددددددددددتدامة للمنتجات احلرجية والزراعية، وكذلك النام الغذاسية 
  املستدامة برمت ا؛

 شمكة بني القطاعات والنار يف سبل كفيلة بتعزيز التنسيق بني جلنة الغاابت وجلنة الزراعة ا وص املساسل امل (ز)
اللجنة أبن تُعرض على كل من جلنة الغاابت وجلنة الزراعة يف املسددددتقبل أية واثسق تتناول ق ددددااي ممابطة  وأوصددددت -24

 بني الزراعة والغاابت 

 إىل القيام مبا يلي: األع اءللجنة ودعت ا -25

لتشددددددريعاهتم الوطنية، و فيز نام تعزيز تنسدددددديق السددددددياسددددددات ومواءمة احلوافز العامة لوق  إزالة الغاابت، طبقاا  (أ)
   ذاسية مستدامة؛

وتعزيز ممارسدددددددددددات اإلنتاج املسدددددددددددتدام واالسدددددددددددت الك الرشددددددددددديد للمنتجات احلرجية والزراعية  قيقاا هلذا الغرض  (ب)
ومسددامهاهتا يف اقت ددادات تتسددم ابل فاءة يف اسددت دام املوارد، وضددمان متاشددي السددياسددات واحلوافز م  قواعد 

 ألطراي م  مراعاة احلاجة إىل تفادي خلق حواجز    ضرورية أو    مناسبة أمام التجارة التجارة متعددة ا
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 عقود األمم املتحدة: الزراعة األسرية وإصالح النظم اإليكولوجية 7-2

اللجنة على منامة األ ذية والزراعة لت ليف ا ابملشدددددددددددددداركة يف قيادة عقدين هامني ووثيقي المابط من عقود  أثنت -26
األمم املتحدة بشدددددأن الزراعة األسدددددرية وبشدددددأن إصدددددالح النام اإلي ولوجية، وشدددددّددت على ضدددددرورة ضدددددمان التعاون الوثيق 

 دامة وتنسيق اجل ود دعماا لعقد العمل بشأن أهداي التنمية املست

بوثيقة  ديد موق  املنامة بشددددددددددددأن  وأحاطت علماااللجنة مبا اسددددددددددددتجد من معلومات عن التقدم ا رز  رّحبتو  -27
 ( COFO/2020/INF.7) إصالح النام اإلي ولوجية لإلنتاج يف سياق عقد األمم املتحدة إلصالح النام اإلي ولوجية

اللجنة األع ددددددددداء إىل دعم تنفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسدددددددددرية  دعتوناراا إىل أمهية عقود األمم املتحدة،  -28
وتؤدي إىل  19-وعقد األمم املتحدة إلصددددددددددددالح النام اإلي ولوجية بطرق تعاة الاثر الق دددددددددددد ة األجل املمتبة على كوفيد

شددددددركات املعتمدة على الغاابت، القدرة على ال ددددددمود يف األجل البعيد للمزارعني األسددددددريني والغاابت وااتمعات ا لية وال
 .يف ذلك عرب التنفيذ على ال عيد الوطين واملسامهات الطوعية، حس  االقت اء مبا

 املنامة القيام مبا يلي: مناللجنة  وطلبت -29

  19-تعزيز تعّلم وتبدددددادل احللول املتعلقدددددة ابلتدددددأث ات الق دددددددددددددد ة األمدددددد والطويلدددددة األمدددددد جلددددداسحدددددة كوفيدددددد (أ)
 لزراعة األسرية؛ابالنام اإلي ولوجية للغاابت و يف ما يت ل إبصالح 

وضمان التنسيق والتعاون الوثيقني بني عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية وعقد األمم املتحدة إلصالح النام  (ب)
 اإلي ولوجية؛ 

وضمان اعماي مناس  من اإلطار االسماتيجي اجلديد ملنامة األ ذية والزراعة ابلدور احليوي الذي ت طل   (ج)
وخاصدددددددددددددة يف ما يتعلق ابلنام اإلي ولوجية املنتجة وتعزيز أوجه  -به املنامة يف إصدددددددددددددالح النام اإلي ولوجية 

حيثما كان ذلك مناسدددددددددباا من خالل موارد من التآزر م  املبادرات اإلقليمية والعاملية احلالية يف هذا ال ددددددددددد، 
 خارج امليزانية؛ 

وزايدة مشدددداركة القطاع اخلاص واملزارعني األسددددريني وأصددددحاب احليازات ال ددددغ ة وااتمعات ا لية وأصددددحاب  (د)
املشدددداري  التجارية بوصددددف م من عوامل التغي  الفاعلة، ف ددددالا عن منامات املنتجني احلرجيني والزراعيني و   

ك من أصدددحاب امل دددلحة ذوي ال دددلة يف األنشدددطة املت دددلة بعقدي األمم املتحدة، وتوسدددي  نطاق دعم ا ذل
 ملنامات املنتجني احلرجيني والزراعيني من خالل مرفق الغاابت واملزارع؛

ودعم األع اء، بناءا على طلب م، بواسطة األدوات واملن جيات وأف ل املمارسات مبا يتماشى م  األولوايت  (ه)
 درات الوطنية لتعزيز ج ود إصالح الغاابت واملناظر الطبيعية ورصد التقدم ا رز؛ والق

ومراعاة أمهية إقامة ناام جتاري متعدد األطراي من دددددددددددددد  ومنفت  وقاسم على القواعد واألدلة وعلى أسدددددددددددددو  (و)
سددددددددددددددت دام لغة عملية وقابل للتنبؤ و   متييزي، يتماشددددددددددددددى م  قواعد منامة التجارة العاملية، واالمتناع عن ا

 ومفاهيم وأف ار    متفق علي ا يف سياق اشماك ا يف قيادة عقد األمم املتحدة إلصالح النام اإلي ولوجية 
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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 وتوصيات األج زة التابعة ملنامة األ ذية والزراعة اليت هتم اللجنة، مبا يف ذلك حني أخذت اللجنة علماا  -30
 تناولت البنود ذات ال لة يف جدول األعمال 

من الدورة الرابعة والستني  CL164/3 ويف ما يتعلق ابلتغي ات اهلي لية على النحو املبني يف امللحق األول ابلوثيقة -31
 املنامة، فإن اللجنة:بعد املاسة الو 

على ضرورة مواصلة تسليط ال وء على ق ااي الغاابت وعلى بقاء قدرة املنامة يف جمال الغاابت قوية  أكدت (أ)
 وفعالة يف ضوء هذه التغي ات، سواء أكان ذلك يف املقر الرسيسي أو يف امل ات  امليدانية 

املنامة مراجعة نتاسج التغي ات اهلي لة و ث ها يف أنشدددطة املنامة يف جمال الغاابت لعرضددد ا على  من وطلبت (ب)
 الدورة السادسة والعشرين للجنة الغاابت 

 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية أ-8-1

 اللجنة إىل املنامة القيام مبا يلي: طلبت -32

ا للتآزر بني املنامات الدولية واملبادرات األخر  ذات ال دددددددلة وأصدددددددحاب أن ت دددددددمن أبن تنتج املبادرة  (أ) فرصدددددددا
 امل لحة وأن تعزز التنسيق بين ا من دون أي ازدواجية يف األنشطة يف إطار والية كل من ا؛

وأن تدرج يف االخت ددددددددداصدددددددددات آليات لإلبالغ مي ن من خالهلا رف  اخلطوط التوجي ية الطوعية من املن دددددددددة  (ب)
املت دددلة ابأل ذية والزراعة الرقمية، إىل أع ددداء املنامة للنار في ا من خالل العمليات اخلاصدددة  بشدددأن املسددداسل

 ابألج زة الررتسية للمنامة؛ 
 متيناا مي ن التنبؤ به للتمويل يستند إىل املسامهات الطوعية؛  اوأن ت   مف وما  (ج)
رقمية يف جمال الت طيط السددددددت دام وأن تدرج يف املبادرة مسدددددداسل تت ددددددل ابسددددددت دام تطبيقات الت نولوجيا ال (د)

 األراضي وتغي  است دام األراضي واحلراجة، م  مراعاة  ث اهتا؛
ومواصدددلة تطوير وتنقي  االخت ددداصدددات ل ي تقوم جلنة الربانمج وجملو منامة األ ذية والزراعة ابسدددتعراضددد ا  (ه)

 بش ل معمق 

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

 من املنامة القيام مبا يلي: وطلبتاللجنة ابلتقرير عن التقدم ا رز  رّحبت -33

مواصدددلة دعم عمل الربامج الرسيسدددية يف جمال احلراجة الواردة يف التقرير، والتشدددجي  على إقامة روابط أقو  بني  (أ)
 بزمام قيادهتا املنامة، حس  االقت اء؛هذه الربامج واملشاري  الرسيسية اليت  خذ 

، مبا يف ذلك تعزيز 2030-2017مواصددددددددددددددلة دعم تنفيذ خطة األمم املتحدة االسددددددددددددددماتيجية للغاابت للفمة و  (ب)
املعاري بشدددأن دور اإلدارة املسدددتدامة للغاابت يف  قيق التنمية املسدددتدامة وإقامة روابط واضدددحة بني أنشدددطت ا 

 تيجية للغاابت ورف  تقارير عن التقدم ا رز/التنفيذ تبعاا لذلك؛وخطة األمم املتحدة االسما
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-ما تنطوي عليه جاسحة كوفيد علىالتعاون م  أمانة منتد  األمم املتحدة املعين ابلغاابت يف إعداد تقييم أويل و  (ج)
دورته السدددددادسدددددة من أثر على اإلدارة املسدددددتدامة للغاابت لعرضددددده على منتد  األمم املتحدة املعين ابلغاابت يف  19

 عشرة؛
دعم زايدة مشدددددددددددددداركة هيئات الغاابت اإلقليمية التابعة هلا يف األعمال التح دددددددددددددد ية للدورات الفنية للمنتد  و  (د)

قاليم ولزايدة مشددددددددداركت ا يف األيف واملّتبعة هبدي عرض اخلربات وأف دددددددددل املمارسدددددددددات ذات ال دددددددددلة ابلغاابت 
 املتحدة املعين ابلغاابت؛احلوارات اإلقليمية املتعلقة مبنتد  األمم 

دعوة هيئات الغاابت اإلقليمية التابعة هلا إىل اسددتعراض املواضددي  املتعلقة مبنتد  األمم املتحدة املعين ابلغاابت  (ه)
 وتزويد املنتد  مبعلومات مفيدة؛

ج عمل مواصدددلة وتعزيز دورها القيادي يف الشدددراكة التعاونية يف جمال الغاابت وتوجيه العمل بشدددأن وضددد  برانم (و)
ا م  برانمج عمددل املنتددد  الددذي مدددتدده أرب  سددددددددددددددنوات للفمة   2024-2021للشددددددددددددددراكددة التعدداونيددة متدداشدددددددددددددديددا

 على منتد  األمم املتحدة املعين ابلغاابت يف دورته السادسة عشرة؛ لإلحاطة وعرضه
 االستمرار يف دعم وظاس  استعراض املنتد ، وفقا لواليت ا  (ز)

 يف جمال احلراجةاحلوار مع األجهزة الدستورية  8-3

اللجنة على أمهية اهليئات اإلقليمية للغاابت وضددددددددرورة أن ي ون هلا دور أكثر صددددددددلة ابلسددددددددياسددددددددات يف  شددددددددّددت -34
 املؤمترات اإلقليمية للمنامة 

اللجنة من املنامة التشدداور م  اهليئات اإلقليمية للغاابت بشددأن سددبل املسدداعدة يف تيسدد  حواراهتا بشددأن  وطلبت -35
 السياسات والتبادالت الفنية ملساعدهتا يف  قيق أهداي أع اس ا ومسامهاهتا يف العمليات واألهداي الدولية 

   املتوسط )سيلفا مديمانيا( على:اللجنة أع اء اللجنة املعنية مبساسل  اابت البحر األبي وشجعت -36

املسامهة يف التح   للدورة الرابعة والعشرين لسيلفا مديمانيا واألسبوع الساب  لغاابت البحر األبي  املتوسط  (أ)
 ، والتع د بتأمني مشاركة رفيعة املستو  في ما؛ 2021املقرر عقدمها خالل عام 

 منطقة البحر األبي  يف النام اإلي ولوجية لغاابت 19-لتقييم آاثر كوفيد واسددتعراض أنشددطة سدديلفا مديمانيا (ب)
املتوسدط ويف سدبل العيش ذات ال دلة، وكي  مي ن للغاابت واحلراجة املسدامهة يف التعايف من  ث ات اجلاسحة 

 املنطقة  يف
 على الغاابت، كما أحتا:واستعرضت اللجنة أنشطة اللجنة االستشارية املعنية ابل ناعات املستدامة القاسمة  -37

بنتاسج اللجنة االسدددددتشدددددارية املعنية ابل دددددناعات املسدددددتدامة القاسمة على الغاابت وبرسددددداسل ا الرسيسدددددية  سدددددّلمت (أ)
 ال ادرة عن دورتي ا الستني واحلادية والستني؛ 

ا ابإلطار االسددددددددددددددماتيجي هلذه اللجنة للفمة  وإذ (ب) على تعزيز تبادل  شددددددددددددددّجعت ا، 2030-2020أحاطت علما
 املعلومات والتشاور بشأن أعماهلا م  اللجنة؛

شدددددددعبة الغاابت التابعة للمنامة على تبادل آخر مسدددددددتجدات أعمال اللجنة االسدددددددتشدددددددارية املعنية  عتوشدددددددجّ  (ج)
 ابل ناعات املستدامة القاسمة على الغاابت  بوت ة مت ررة م  األع اء؛ 
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اعات املسددددددتدامة القاسمة على الغاابت إىل مواصددددددلة  فيز الشددددددراكات اللجنة االسددددددتشددددددارية املعنية ابل ددددددن ودعت (د)
االسماتيجية بني املنامة والقطاع اخلاص لدعم اجل ود القطرية الرامية إىل  قيق أهداي التنمية املستدامة، خاصة 

 يف البلدان النامية 
ور واألشدددددجار األخر  السدددددريعة النمو وقامت اللجنة، يف معرض مراجعت ا لعمل اهليئة الدولية املعنية أبشدددددجار احل -38

  اليت تساهم يف استدامة الشعوب والبيئة )اهليئة(، مبا يلي:

 علماا ابإلجنازات اليت حققت ا عملية إصالح اهليئة؛أخذت  (أ)
اللجنة التنفيذية لل يئة على اياذ إجراءات ملموسة من خالل أنواع األشجار السريعة النمو، حيث  وشجعت (ب)

باا، لدعم عقد األمم املتحدة للعمل، وعقد األمم املتحدة إلصالح النام اإلي ولوجية، وعقد ي ون ذلك مناس
 األمم املتحدة للزراعة األسرية؛

واالشماك يف ع وية اهليئة بغية توسي  نطاق  2021على املشاركة يف دورة اهليئة اليت ستعقد يف عام  وشجعت (ج)
 هذه األخ ة؛

 اهليئة على تعزيز تبادل املعلومات والتشاور بشأن عمل ا م  اللجنة؛  وشجعت (د)
شدددددعبة الغاابت التابعة للمنامة على تبادل آخر مسدددددتجدات عمل اهليئة بوت ة مت ررة م  أع ددددداء  وشدددددجعت (ه)

 جلنة الغاابت 
واملراعي يف األراضددددي واسددددتعرضددددت اللجنة عمل جمموعة العمل املعنية ابلغاابت والنام الزراعية امل تلطة ابلغاابت  -39

 اجلافة )جمموعة العمل( والتابعة للجنة الغاابت:

على الالسحة الداخلية املنقحة، م  إجراء تعديالت بشددددددددددأن اللغة ا ايدة بني اجلنسددددددددددني، على النحو ووافقت  (أ)
 الذي اقمحته الدورة األوىل اموعة العمل؛

 ابلتقدم ا رز يف أعمال جمموعة العمل؛ رّحبتو  (ب)
 البلدان اليت مل تقم بعد بمشدددددددي  خرباس ا الوطنيني يف جمال األراضدددددددي اجلافة ليتم نوا من املشددددددداركة  عتوشدددددددج (ج)

 يف جمموعة العمل؛
جمموعة العمل على اياذ تداب  لتعزيز أعماهلا، ابلنار إىل أمهية نام الزراعة امل تلطة ابلغاابت  وشددددددددددددددجعت (د)

 واملراعي من أجل اإلنتاج املستدام 
نة منامة األ ذية والزراعة إىل البحث يف اخليارات املتاحة لتعزيز ارتباط عمل هذه األج زة الدستورية اللج ودعت -40

بعمل شعبة الغاابت وجماالت السياسة العامة األخر  ذات ال لة ابلغاابت، بغية زايدة أمهيت ا وكفاءهتا وإجياد أوجه للتآزر 
 وتعزيز املشاركة 

م  التشدددددددددددددريعات الوطنية  يلزراعة إىل دعم مشددددددددددددداركة القطاع اخلاص، ابلتماشددددددددددددداللجنة منامة األ ذية وا ودعت -41
ال ددددددددلة، يف بناء القدرات من أجل اإلنتاج املسددددددددتدام واالسددددددددت الك املسددددددددؤول، وما يت ددددددددل هبما من جتارة ابملنتجات  ذات

 احلرجية 
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 من جدول األعمال( 9التوجهات االسرتاتيجية )البند 

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

 إّن اللجنة: -42

، واعمفت ابلدور اهلام 2030أبمهية إنشددددداء نام  ذاسية مسدددددتدامة لتحقيق خطة التنمية املسدددددتدامة لعام  أقّرت (أ)
الذي ت ددددطل  به الغاابت واألشددددجار واحلراجة الزراعية وسدددداسر الن ج املبت رة املت ددددلة ابلغاابت هبذا ال دددددد، 
وشّددت على أمهية التنسيق بني أصحاب امل لحة من أجل اعتماد حتج قاسم على النام الغذاسية مبا يتماشى 
م  األولوايت والقدرات الوطنية، وسدددددددّلطت ال دددددددوء على احلاجة امللّحة بشددددددد ل أكرب نتيجة تفشدددددددي جاسحة 

 ؛19-كوفيد
 املتحدة األمم قمة ملؤمتر التح دددددددد ية عمليةال دعم يف والزراعة األ ذية منامة به ت ددددددددطل  الذي ابلدور وأقّرت (ب)

 جمال يف امل لحة أصحاب قدرات وتنمية املعاري وتبادل احلوار تيس  ويف ،2021 لعام الغذاسية النام بشأن
 نام يو اادي التغي   فيز أجل من نطاق ا وتوسددددددددي  وت ددددددددميم ا منسددددددددقة مبادرات لتحديد الغذاسية النام
 ا لية  لسياقاتا تالسم مستدامة  ذاسية

 اللجنة من املنامة القيام مبا يلي: وطلبت -43

توف  الدعم لألع ددددداء عند طلب م، الياذ اإلجراءات وزايدة االسدددددتثمارات يف سدددددبيل  قيق اإلدماج املن جي  (أ)
م  للغاابت واألشجار والزراعة احلراجية وساسر الن ج املبت رة املت لة ابلغاابت يف نام  ذاسية أكثر استدامة، 

 ؛19-اإلقرار ابحلاجة امللّحة بش ل أكرب نتيجة تفشي جاسحة كوفيد
رف  تقرير إىل جلنة الغاابت يف دورهتا السددددادسددددة والعشددددرين عن املداوالت ذات ال ددددلة خالل مؤمتر قمة األمم  (ب)

  2021املتحدة بشأن النام الغذاسية لعام 

 التغذيةرؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها يف جمال  9-2

 اللجنة: إنّ  -44

ابلدور الذي ت ددطل  به الغاابت واحلراجة يف املسددامهة يف أغاط  ذاسية صددحية والوقاية من سددوء التغذية  أقّرت (أ)
جبمي  أشدددد اله، والذي ي تسددددي أمهية كذلك ابلنسددددبة إىل توف  فرص عمل ومداخيل إضددددافية وضددددمان سددددبل 

 رهتا على يو مستدام أي اا؛كس  العيش خاصة يف املناطق الريفية، مبوازاة زايدة قيمة الغاابت وضرورة إدا
أبمهية تعزيز نام احلراجة الزراعية مبا يشددددددددددددمل أنواع األشددددددددددددجار متعددة األ راض من أجل تعزيز األمن  وأقرت (ب)

 الغذاسي ومحاية البيئة وإدرار الدخل؛
يو  وأخذت علماا مبسددددودة رؤية منامة األ ذية والزراعة واسددددماتيجيت ا يف جمال التغذية )االسددددماتيجية(، على (ج)

 وتطّلعت إىل وضع ا يف صيغت ا الن اسية؛، COFO/2020/9.2 ما هو وارد يف الوثيقة
للطاب  الشددددامل الذي تتسددددم به االسددددماتيجية اليت تشددددمل مجي  القطاعات يف حتج النام  وأعربت عن تقديرها (د)

نوع احلقاسق السدددياقية الغذاسية، مبا يف ذلك الغاابت، ملعاجلة سدددوء التغذية جبمي  أشددد اله وشدددّددت على أمهية ت
 والاروي الوطنية، مبا يف ذلك ابلنسبة إىل قطاع احلراجة يف تنفيذ االسماتيجية؛
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توجي ات بشدددددددددأن االسدددددددددماتيجية، من مناور احلراجة، ل فالة مد  مالءمت ا للن وض بوالية املنامة  قدمتو  (ه)
دامة اخلاصددددددددددة هبا، مبا يف ذلك ولدعم البلدان يف ما تبذله من ج ود لتحقيق مقاصددددددددددد أهداي التنمية املسددددددددددت

 ضرورة أن تراعي االسماتيجية وتسّلط ال وء على ما يلي:
 إم اانت الغاابت واجلراحة للمسامهة يف األغاط الغذاسية ال حية ومن  سوء التغذية جبمي  أش اله؛ (1)
اثرها واملسدددددددامهة املباشدددددددرة ملنتجات الغاابت يف أغاط  ذاسية صدددددددحية بف دددددددل نام  ذاسية مسدددددددتدامة، وآ (2)

 )أ(؛44اإلجيابية    املباشرة على قطاع الغاابت ذاته واملناطق الريفية، كما هو مشار إليه يف الفقرة 
 ؛أمهية االبت ار يف هذا ال ددو  (3)
ال دددغ ة واملزارعني  وأمهية إقامة شدددراكة تشدددمل ااتم  املدين والقطاع اخلاص وكذلك أصدددحاب احليازات (4)

األسددددريني والشددددباب والنسدددداء والشددددعوب األصددددلية وااتمعات ا لية ومشددددغلي املشدددداري  التجارية الزراعية 
 واحلراجة الزراعية واجلمعيات التابعني هلا بغ  النار عن حجم م؛

 ن م وأمهية املشاركة م  الشعوب األصلية وااتمعات ا لية، وكذلك النساء والشباب، ومت ي (5)

 2023-2020برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السنوات للفرتة  9-3

املرفق م  التغي ات الواردة يف  2023-2020اسددددتعرضددددت اللجنة واعتمدت برانمج العمل املتعدد السددددنوات للفمة  -45
 هبذا التقرير  وأشارت اللجنة إىل ضرورة القيام ميا يلي:دال 

 ومعاجلة آاثرها املتوسطة والطويلة األجل؛ 19-العامل ما بعد جاسحة كوفيدالت ّي  م  الواق  اجلديد يف  (أ)
وتعزيز عمل اللجنة واملنامة املتعلق ابلدور الذي ال  ىن عنه الذي تؤديه اإلدارة املسدددددددددددددتدامة للغاابت لتحقيق  (ب)

 ؛أهداي التنمية املستدامة واحلاجة إىل توف  ميزانية كافية وقدرة مناسبة ألداء هذه امل ام
ومواصلة است شاي الفرص لتعزيز كفاءة العمل وضمان مشاركة الوفود املوجودة يف روما يف العمليات املنفذة  (ج)

خالل الفمة الفاصددددددددددددددلة ما بني الدورات، و سددددددددددددددني التفاعل بني الوفود املوجودة يف روما واللجنة التوجي ية 
 الغاابت  للجنة

امة بشددددددددد ل فاعل، وشدددددددددّددت على أمهية الغاابت واحلراجة اللجنة األع ددددددددداء إىل دعم عمل اللجنة واملن ودعت -46
  19-ابلنسبة إىل تغ  املناخ والتنوع البيولوجي والتعايف بعد جاسحة كوفيد

اللجنة إىل احل ول على نس ة معدلة من برانمج العمل املتعدد السنوات يف دورهتا السادسة والعشرين،  وتطلعت -47
  2025-2022والربانمج املتوسط األجل للفمة  2031-2022ة للفمة بعد اعتماد اإلطار االسماتيجي للمنام

 التحضريات للمؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت 9-4

، ودعت األع اء إىل )املؤمتر( اللجنة ابلتقرير عن حالة التح  ات للمؤمتر العاملي اخلامو عشر للغاابت رّحبت -48
 القيام مبا يلي:

وح ددددددور مسددددددؤولني ح وميني رفيعي املسددددددتو  وشدددددد  دددددديات مرموقة، ورعاية دعم املؤمتر من خالل مشدددددداركة  (أ)
 املواطنني الرا بني يف احل ور؛

 وتقدل مقمحات بشأن مساسل ذات أمهية وطنية وعاملية مي ن تناوهلا يف مداوالت املؤمتر وواثسقه اخلتامية؛ (ب)
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وال  وك العاملية ذات ال لة ابلغاابت،  و ديد اجلماه  اليت تتوجه إلي ا نتاسج املؤمتر، مبا يف ذلك العمليات (ج)
 وكذلك تلك املرتبطة ابلقطاعات األخر  الست دام األراضي؛

واملشاركة يف فعاليات تعقد أثناء املؤمتر ملواصلة عقد مناقشات معمقة بشأن البنود الرسيسية من جدول أعمال  (د)
 الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت 

، بوصددددف ا البلد امل ددددي  للمؤمتر وطرفاا يف عدة صدددد وك وعمليات دولية، إىل القيام اللجنة مج ورية كوراي ودعت -49
 مبا يلي:

توف  الدعم اللوجسدددددددددديت والتوجيه للم تمني ابملؤمتر كي يتم نوا من املشدددددددددداركة فيه، مبا يف ذلك عرب الوسدددددددددداسل  (أ)
 ؛19-االفماضية، ابلنار إىل الوض  الراهن نتيجة جاسحة كوفيد

 لرؤية بطريقة شاملة وشفافة م  مراعاة طبيعة املؤمتر العاملي للغاابت؛ وصيا ة وثيقة ا (ب)
 وعرض نتاسج املؤمتر على ال  وك والعمليات الدولية ذات ال لة، حس  االقت اء  (ج)

 منامة األ ذية والزراعة القيام مبا يلي: مناللجنة  وطلبت -50

، ف ددددددددالا عن خطة 19-إلعادة البناء بعد كوفيدمواءمة مناقشددددددددات املؤمتر ونتاسجه الالحقة م  اجل ود العاملية  (أ)
وتعزيز مسددددددامهة املؤمتر يف إرسدددددداء ات ددددددال أكثر فعالية بني العلوم والسددددددياسددددددات  2030التنمية املسددددددتدامة لعام 

 واالستثمارات يف قطاع الغاابت؛
الغاابت، ومن خالهلا وعرض نتاسج املؤمتر على اهليئات اإلقليمية للغاابت والدورة السددددادسددددة والعشددددرين للجنة  (ب)

على جملو ومؤمتر املنامة، بغية النار يف هذه النتاسج حس  املقت ى لد  يطيط سياسات املنامة وبراجم ا 
 ورصد التقدم ا رز يف تنفيذها؛

 والتعاون م  مج ورية كوراي لعرض نتاسج املؤمتر على ال  وك والعمليات احل ومية الدولية ذات ال لة؛ (ج)
 تعدد اللغات يف منامة األ ذية والزراعة ومراعاة أمهية  (د)

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

 اللجنة: إنّ  -51

مبا يف ذلك دعم  2019-2018 مبا  ّقق من إجنازات يف عمل املنامة يف جمال احلراجة يف فمة السنتني رّحبت (أ)
 واألهداي العاملية للغاابت الواردة يف خطة األمم املتحدة االسددددددددددماتيجية للغاابت أهداي التنمية املسددددددددددتدامة،

   2030-2017للفمة 
 من املنامة القيام مبا يلي: وطلبت (ب)

 مواصلة أولوايهتا ذات ال لة أبنشطة وض  املواصفات املتعلقة ابلغاابت؛ (1)
 الغاابت؛وزايدة المكيز على توف  بياانت حديثة وعالية اجلودة ا وص  (2)
يبذلونه من ج ود حلماية الغاابت واسدددددت دددددالح ا وإدارهتا على  ودعم األع ددددداء، بناءا على طلب م، يف ما (3)

يو مسدددددددتدام، مبا يف ذلك من خالل وق  إزالة الغاابت؛ واسدددددددت دددددددالح النام اإلي ولوجية للغاابت، مبا 
يشدددمل النام اإلي ولوجية للغاابت املتدهورة، وتعزيز صدددون موارد الغاابت واسدددت دام ا بشددد ل مسدددتدام 

 السل القيمة القانونية واملستدامة للمنتجات احلرجية؛واحلراجة الزراعية وس



COFO/2020/REP 16 

 

 

ومراعاة األولوايت الوطنية واحلقاسق ا لية وخمتل  نام اإلنتاج عند يطيط وتنفيذ األنشدددطة ذات ال دددلة  (4)
ابلغاابت وإبدارة الغاابت وكذلك النام الغذاسية املسددددددددددتدامة برمت ا، بطريقة تقر هبذه االختالفات وتدعم 

 ؛2030ملتحدة للتنمية املستدامة لعام خطة األمم ا
واحلرص على أن يربز اإلطار االسدددماتيجي اجلديد للمنامة بشددد ل واٍي أمهية الق دددااي املتعلقة ابلغاابت  (5)

واحلاجة إىل أنشددددددطة شدددددداملة لعدة قطاعات ضددددددمن املنامة حسدددددد  االقت دددددداء ودور املنامة القيادي يف 
 م املتحدة؛املساسل املتعلقة ابلغاابت يف مناومة األم

وتزويد األع ددداء ابنتاام بتحديثات بشدددأن وضددد  مبادرات يف قطاع الغاابت تشدددارك في ا املنامة، مبا يف  (6)
ذلك املبادرة الداخلية الشدددددددددددددداملة لعدة قطاعات حول   ويل النام الغذاسية إلطعام كوكبنا من دون إزالة 

الة الغاابت واملبادرة ا تملة بشدددددددددددددأن الغاابت  وفريق العمل على نطاق املناومة املعين بع و مسدددددددددددددار إز 
 األ ذية املتأتية من الغاابت، والتشاور م  األع اء 

ويف إطار  19-األع ددددداء على إدراج أولوايهتم يف جمال احلراجة يف خطط التعايف بعد جاسحة كوفيد شدددددجعتو  (ج)
 عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة 

 من جدول األعمال( 10ند انتخاب أعضاء املكتب )الب

 .من امل سيك رسيساا للدورة السادسة والعشرين للجنة الغاابت León Jorge Castaños اللجنة السيد انت بت -52

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

 أوصدددددددتمن أجل مت ني جلنة الربانمج وجلنة املالية من النار يف تقرير جلنة الغاابت وتقدل توصدددددددياهتا إىل االو،  -53
، واقمحت أن تقرر أمانة املنامة املوعد الن اسي ابلتشدداور م  اللجنة التوجي ية 2022اللجنة أبن تعقد دورهتا املقبلة يف عام 
 .للجدول الزمين الجتماعات األج زة الررتسية للمنامة لفمة السنتني املقبلةللجنة الغاابت عق  استعراض االو 

 من جدول األعمال( 12اعتماد التقرير )البند 

 .اللجنة ابإلمجاع التقرير ب يغته املعّدلة اعتمدت -54

 من جدول األعمال( 13اختتام الدورة )البند 

ا 2020أكتوبر/ تشددددددددددددددرين األول  9من يوم اجلمعة  19:30أعلن الرسيو اختتام الدورة يف متام السدددددددددددددداعة  -55  متوّج ا
 Yusuf Serengilانس  الرسيو على ررتسددت ا لعدد من اجللسددات، وإىل السدديد  Christine Farcyالسدديدة إىل  ابلشدد ر

 انس  الرسيو على ررتسته لعدد من جلسات جمموعة أصدقاء الرسيو 
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 املرفق ألف
 جدول األعمال

 افتتاح الدورة -1
 اعتماد جدول األعمال -2
 تعيني جلنة ال يا ة -3
 2020الغاابت يف العامل يف عام  -4

 والسّ ان: الغاابت والتنوع البيولوجي 2020حالة الغاابت يف العامل يف عام  4-1
 : النتاسج الرسيسية وآفاق املستقبل مبا يف ذلك الرقمنة2020تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام  4-2

 البيولوجي الغاابت والتنوع -5
 الغاابت: احللول القاسمة على الطبيعة يف ظّل تغ  املناخ  -6
 الغاابت ودورها يف  ويل النام الغذاسية -7

  ويدددل الزراعدددة والنام الغدددذاسيدددة: وق  إزالدددة الغددداابت وتشددددددددددددددجي  إنتددداج املنتجدددات احلرجيدددة واسددددددددددددددت الك دددا 7-1
 مستدام يو على

 وإصالح النام اإلي ولوجيةعقود األمم املتحدة: الزراعة األسرية  7-2
 التقدم ا رز يف تنفيذ: -8

 قرارات وتوصيات األج زة التابعة ملنامة األ ذية والزراعة اليت هتّم اللجنة 8-1
 اخت اصات املن ة الدولية لأل ذية والزراعة الرقمية  -أ-8-1

 اخلاصة ابلغاابتتقرير عن التقدم ا رز مبا يشمل تنفيذ خطة األمم املتحدة االسماتيجية  8-2
 احلوار م  األج زة الدستورية يف جمال احلراجة 8-3

 التوج ات االسماتيجية -9
  ويل النام الغذاسية ومؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النام الغذاسية 9-1
 رؤية منامة األ ذية والزراعة واسماتيجيت ا يف جمال التغذية  9-2
  2023-2020لسنوات للفمة برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد ا 9-3
 التح  ات للمؤمتر العاملي اخلامو عشر للغاابت  9-4
 عمل منامة األ ذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار االسماتيجي املراج   9-5

 انت اب أع اء امل ت   -10
 موعد وم ان انعقاد الدورة القادمة -11
 اعتماد التقرير -12
 اختتام الدورة -13
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 املرفق ابء
 قائمة ابلواثئق

 العنوان رمز الوثيقة
COFO/2020/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

COFO/2020/4.1  الرساسل الرسيسية :2020حالة الغاابت يف العامل يف عام  
COFO/2020/4.2/Rev.1  النتاسج الرسيسية وآفاق املستقبل :2020تقييم املوارد احلرجية العاملية لعام 

  مبا يف ذلك الرقمنة
COFO/2020/5/Rev.2 الغاابت والتنوع البيولوجي 

COFO/2020/6  الغاابت: احللول القاسمة على الطبيعة يف ظّل تغ  املناخ 
COFO/2020/7.1  ويل الزراعة والنام الغذاسية: وق  إزالة الغاابت وتشجي  إنتاج املنتجات احلرجية 

 واست الك ا على يو مستدام 
COFO/2020/7.2 األمم املتحدة: الزراعة األسرية وإصالح النام اإلي ولوجية: إعادة البناء على يو  عقود

 19-أف ل، مبا يف ذلك يف االستجابة ل وفيد
COFO/2020/8.1/Rev.1 التابعة ملنامة األ ذية والزراعة اليت هتّم اللجنة  الررتسية قرارات وتوصيات األج زة 

COFO/2020/8.1.a  االخت اصات -لأل ذية والزراعة الرقميةاملن ة الدولية 
COFO/2020/8.2 تقرير عن التقدم ا رز مبا يشمل تنفيذ خطة األمم املتحدة االسماتيجية 

 اخلاصة ابلغاابت
COFO/2020/8.3/Rev.1 احلوار م  األج زة الدستورية يف جمال احلراجة 

COFO/2020/9.1  املتحدة بشأن النام الغذاسية ويل النام الغذاسية ومؤمتر قمة األمم 
COFO/2020/9.2 رؤية منامة األ ذية والزراعة واسماتيجيت ا يف جمال التغذية 
COFO/2020/9.3  2023-2020برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السنوات للفمة 
COFO/2020/9.4 األعمال التح  ية للمؤمتر العاملي اخلامو عشر للغاابت 
COFO/2020/9.5 برانمج عمل منامة األ ذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار 

 االسماتيجي املراج  
  واثئق املعلومات

COFO/2020/Inf.1 اجلدول الزمين املؤقت 
COFO/2020/Inf.2 قاسمة ابلواثسق 



19 COFO/2020/REP 

 

 

COFO/2020/Inf.3  ملشاركنيابقاسمة 
COFO/2020/Inf.4  املقدم من اال اد األورويب ودوله األع اءبيان االخت اصات وحقوق الت ويت 

COFO/2020/Inf.5 19-تقرير عن أسبوع الندوات اإلل مونية للحراجة بشأن كوفيد،  
 2020يونيو/حزيران  22-25

COFO/2020/Inf.6  الاثر املالية والفنية إلعداد تقييم للموارد احلرجية يف العامل يقارن بني اجلوان  اإلجيابية
 لدورة مدهتا سنتان أو نو سنوات والسلبية

COFO/2020/Inf.7  ،وثيقة موق  بشأن  إصالح النام اإلي ولوجية  للنام اإلي ولوجية اخلاصة ابإلنتاج
2030-2021يف سياق عقد األمم املتحدة إلصالح النام اإلي ولوجية   
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 املرفق جيم
 أعضاء اللجنة

 أفغانستان 
 اجلزاسر 
 أنغوال 
 األرجنتني 
 أرمينيا 
 أسماليا 
 النمسا 
 أذربيجان 
 جزر الب اما 
 بنغالديش 
 بيالروس 
 بلجي ا 
 بواتن 
  دولة بوليفيا املتعددة

 القوميات
 الربازيل 
 بلغاراي 
 بوركينا فاسو 
 بوروندي 
 كابو ف دي 
 ال ام ون 
 كندا 
 تشاد 
 شيلي 
 ال ني 
 كولومبيا 
 ال ونغو 
 كوستاري ا 
 كوت ديفوار 
 كرواتيا 
 كواب 

  اال اد األورويب
 )منامة ع و(

 فنلندا 
 فرنسا 
 ابون  
 امبيا  
 جورجيا 
 أملانيا 
 اان  
 اليوانن 
 واتيماال  
 ينيا  
 ياان  
 هاييت 
 هنغاراي 
 اهلند 
 إندونيسيا 
  مج ورية إيران

 اإلسالمية
 العراق 
 آيرلندا 
 إسراسيل 
 إيطاليا 
 جاماي ا 
 الياابن 
 األردن 
 كينيا 
 ال ويت 
 التفيا 
 لبنان 
 ليسوتو 

 ني ارا وا 
 النيجر 
 نيج اي 
 النرويج 
 ابكستان 
 بنما 
 ابرا واي 
 ب و 
 الفلبني 
 بولندا 
 الربتغال 
 مج ورية كوراي 
 مج ورية مولدوفا 
 رومانيا 
 اال اد الروسي 
 سان مارينو 
 سان تومي وبرنسييب 
  السعوديةاململ ة العربية 
 السنغال 
 سلوفاكيا 
 سلوفينيا 
 ال ومال 
 جنوب أفريقيا 
 إسبانيا 
 سري الن ا 
 السودان 
 سورينام 
 السويد 
 سويسرا 
 اتيلند 
 تونو 
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 قربص 
 تشي يا 
  مج ورية كوراي الشعبية

 الدميقراطية
  مج ورية ال ونغو

 الدميقراطية
 جيبويت 
 اجلم ورية الدوميني ية 
 إكوادور 
 مج ورية م ر العربية 
 السلفادور 
 ينيا االستواسية  
 إريماي 
 إستونيا 
 إثيوبيا 

 ليب اي 
 ليبيا 
 ليتوانيا 
 مد شقر 
 ماليزاي 
 مايل 
 موريتانيا 
 امل سيك 
 املغرب 
 موزامبيق 
 مياغار 
 انميبيا 
 هولندا 
 نيوزيلندا 

 تركيا 
 أو ندا 
 أوكرانيا 
  اململ ة املتحدة لربيطانيا العامى

 وآيرلندا الشمالية
 مج وريّة تنزانيا املتحدة 
 الوالايت املتحدة األمري ية 
 أورو واي 
 تانأوزب س 
 مج ورية فنزويال البوليفارية 
 فييت انم 
 اليمن 
 زامبيا 
 زمبابوي 
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 املرفق دال
 2023-2020التعديالت يف برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السنوات للفرتة 

 بعنوان  برانمج عمددل جلنددة الغدداابت املتعدددد السددددددددددددددنوات للفمة COFO/2020/9.3تشدددددددددددددد  هددذه التعددديالت إىل الوثيقددة 
2020-2023  
  إضددافة نقطة جديدة إىل  أسددالي  العمل : تقدل تقارير دورية عن عمل اللجنة التوجي ية خالل الفمة 8يف الفقرة ،

املشدددددداورات   مي ن أن ت ون التقارير الفاصددددددلة ما بني الدورات إىل الوفود املوجودة يف روما، واياذ المتيبات الالزمة لعقد 
 ؛إىل أدىن حد مم ن أو املشاورات افماضية، إما عن طريق الفيديو أو الربيد اإلل موين، هبدي خف  الت الي  و/
  إضدددددددافة نقطة جديدة إىل  أسدددددددالي  العمل :  تقدل تقارير دورية عن األنشدددددددطة املنفذة إىل الوفود 13يف الفقرة ،

 واياذ المتيبات الالزمة لعقد املشاورات ؛ املوجودة يف روما،
  بشدددددددددددددددأن  املؤشددددددددددددددرات والغدداايت ، إضدددددددددددددددافددة مددا يلي يف حتددايددة النقطددة األخ ة:   تقدددل تقددارير 15يف الفقرة ، 

 و/ أو التشاور م  الوفود املوجودة يف روما، من أجل  سني الشمول ؛
  جلمي  أع ددددددددددددددداء  وإاتحت ددا نقطددة األخ ة:  ، بشدددددددددددددددأن  امل رجددات ، إضدددددددددددددددافددة مددا يلي يف حتددايددة ال16يف الفقرة

 الغاابت ؛ جلنة
  ما يلي يف حتاية اجلملة األخ ة:  ابلتشدددددددددددداور م  أع دددددددددددداء  ، بشددددددددددددأن  أسددددددددددددالي  العمل ، إضددددددددددددافة18يف الفقرة

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

دة  ر اجللسددددددددددددددددة السدددددددددددددديدددد انسددد  املددددير العدددام اجللسددددددددددددددددة ، Maria Helena Semedoافتتحدددت السدددددددددددددديدددّ  وقدددّدم ميسددددددددددددددّ
Tim Christophersen ق فرع الطبيعة من أجل املناخ يف برانمج األمم املتحدة للبيئة املتحّدثني اللورد  سددعادةوهم:  ،منسددّ

Zac Goldsmith  لسدديد ا سددعادةو وزير دولة ووزير ا يط اهلادس والبيئة يف اململ ة املتحدة؛Virginijus Sinkevičius 
، انس  وزير Alue Dohongالسددددديد  سدددددعادةو املفوض لشدددددؤون البيئة وا يطات وم دددددايد األمساك يف املفوضدددددية األوروبية؛ 

انس  وزير البيئة والتنمية املسدددددتدامة يف  Jeanne Ilunga Zainaالسددددديدة  سدددددعادةو البيئة والغاابت يف مج ورية إندونيسددددديا؛ 
ال دددددددندوق العاملي للطبيعة؛ يف مديرة م ت  السدددددددياسدددددددات األوروبية  Ester Asinمج ورية ال ونغو الدميقراطية؛ والسددددددديدة 

املنتدددد  االقت ددددددددددددددددادي العددداملي؛ والسدددددددددددددديدددد  يف املددددير التنفيدددذي لتحدددال  الغددداابت املدددداريدددة Justin Adamsوالسدددددددددددددديدددد 
German Velasquez  مدير شعبة الت ي  والت في  يف ال ندوق األخ ر للمناخ؛ والسيدةMette Wilkie مديرة ،

  شعبة الغاابت يف منامة األ ذية والزراعة 

 
ي لتغ  املناخ، و قيق املسامهات ا ددة احلوار الرفي  املستو  على الدور احلاسم الذي ت طل  به الغاابت يف الت دّ  دشدّ و 

استمرار فقدان التنوع البيولوجي  ودعا املتحّدثون احل ومات والقطاع اخلاص وااتم  املدين إىل اياذ  ومن  الطموحةوطنياا 
إجراءات مت افرة لتحقيق التغي  التحويلي يف النام الغذاسية وتعزيز سالسل القيمة الزراعية املستدامة اليت ت   حدًّا إلزالة 

طوعية يف البلدان املست ل ة والبلدان التنايمية و الجراءات اإلم اانت اليت تنطوي علي ا اإلالغاابت  وسّلطوا ال وء على 
املنتجة إلحداث أثر على املستويني الوطين والعاملي من خالل التأث  يف إدارة الغاابت، واإلنتاج والتجارة القانونيني واملستدامني 

لدور احلاسم للمرأة والشباب والشعوب األصلية وااتمعات ا لية يف إدارة للمنتجات احلرجية والزراعية  وأشار احلوار إىل ا
الغاابت واألراضي على يو مستدام  ومت  ديد احلراجة االجتماعية وإصالح الغاابت كاسماتيجيتني رسيسيتني للحد من 

 اسحةواالستثمارات يف مرحلة بعد ج الفقر واستحداث فرص العمل  وأشار املتحّدثون إىل الفرصة اليت تتيح ا خطط التعايف
 الطريق يو التغي  التحويلي  يد من أجل مت 19-كوفيد

 
وأقّر احلوار ب رورة اقمان اإلجراءات التنايمية ومتطلبات العناية الواجبة يف البلدان املست ل ة بشراكات متينة وبتوف  الدعم 

ابلغاابت والتزامات على يو ملحوظ قطاع اخلاص الاهتمام تزايد الفين واملايل إىل البلدان املنتجة  وأشار املتحّدثون إىل 
يم ن للح ومات االستفادة من هذا الزخم فمن إزالة الغاابت يف سالسل إمداداهتا:  هذا القطاع ابحلدّ اجل ات الفاعلة يف 

وحشد االستثمارات على نطاق واس  عن طريق تعزيز احلوكمة، واحليازة، والت طيط املت امل للمناظر الطبيعية م  مجي  
ة وحرجية وخدمات بيئية مستدامة  وأشار احلوار إىل أصحاب امل لحة، ومت ني األسواق من احل ول على منتجات  ذاسي

أمهية االستفادة من التمويل العام على املستويني ا لي والدويل، مبا يشمل املدفوعات القاسمة على النتاسج اخلاصة ابألنشطة 
ل اإلجراءات ذات األولوية اإلضافية خلف  االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف البلدان النامية، من أجل متوي

 اخلاص  من القطاع تمويلال قدر أكرب من تدفقاتلوق  إزالة الغاابت وحشد 
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واالستثمارات من أجل الت دي ملسببات إزالة الغاابت،  اتودعا املتحّدثون املنامة إىل دعم البلدان لتسري  وت ة االبت ار 
ر القيادي الذي ت طل  به املنامة يف اجل ود اليت تبذهلا مناومة األمم وأقّر احلوار ابلدو  وتعبئة التمويل اخلاص ابملناخ 

املتحدة للحد من إزالة الغاابت، وابلدعم الطويل األجل الذي تقّدمه إىل البلدان لوق  إزالة الغاابت من خالل الربامج 
الة الغاابت وتدهورها يف البلدان النامية، الرسيسية مثل برانمج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خف  االنبعااثت النامجة عن إز 

القوانني واحلوكمة والتجارة يف قطاع الغاابت، وعمل ا اجلاري لتحويل النام الغذاسية من أجل إطعام سّ ان  إنفاذوبرانمج 
د املتحّدثون جمدداا أمهية االستفادة من هذا احلوار كّ وأ العامل من دون إزالة الغاابت وإقامة الشراكات م  القطاع اخلاص 

ل مان النار يف مسألة إزالة الغاابت على يو ابرز خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النام الغذاسية، والدورة السادسة 
عشر ملؤمتر األطراي يف  والعشرين ملؤمتر األطراي يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ  املناخ، واالجتماع اخلامو

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل  قيق أهداي التنمية املستدامة وعقدي األمم  إىل جان اتفاقية التنوع البيولوجي، 
 املتحدة للزراعة األسرية وإصالح النام اإلي ولوجية 
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املستدامة وبعده، حوار رفيع املستوى بشأن الغاابت خالل عقد العمل من أجل حتقيق أهداف التنمية 
 احتفاالا ابلدورة اخلامسة والعشرين

 Tony Simonsمدير برانمج األمم املتحدة اإلغاسي اجللسة بعرض مت يدي  وقّدم السّيد  Achim Steinerافتت  السيد 
إدارة الغاابت  يف انس  الوزير املساعد Beth MacNeilاملدير العام للمركز العاملي للزراعة احلرجية املتحدثني وهم: السيدة 

املدير العام هليئة الغاابت الوطنية يف امل سدددددددديك، والسددددددددّيدة  León Jorge Castañosال ندية، املوارد الطبيعية، والسددددددددّيد 
Carina Håkansson رسيسدددة اللجنة االسدددتشدددارية يف منامة األ ذية والزراعة املعنية ابل دددناعات املسدددتدامة القاسمة على ،

والشدددددددعوب األصدددددددلية يف تشددددددداد،  الفوالنياتنسددددددداء المنسدددددددقة رابطة  Hindou Oumarou Ibrahimالغاابت، والسددددددديدة 
 ، رسيو شعبة التنوع البيولوجي يف وزارة الزراعة يف األردن Khaled al Manaseer والسيد

مجعت اجللسددددة رؤ  وإرشددددادات بشددددأن السددددبل اليت مي ن من خالهلا للغاابت معاجلة الق ددددااي الراهنة والناشددددئة، واالسددددتجابة 
، ابالسددددددددددتناد إىل عقد العمل من أجل إحداث التغي  املنشددددددددددود  واحتفاالا يف جمال التنميةلالحتياجات ااتمعية والطموحات 

املاضددية اليت سددامهت الغاابت يف حّل ا؛ والتحدايت  يف التحدايتت،  ث املشدداركون ابلدورة اخلامسددة والعشددرين للجنة الغااب
 من خالل عقد العمل  إىل األمام املستقبلية خالل السنوات اخلمو والعشرين املقبلة، ويف سبل دف  التغي  التحويلي

، وإعادة لة الغاابت، ومحاية الغاابت السددددددددليمةووفقاا ملا ذكره املتحّدثون، يتطّل   قيق أهداي التنمية املسددددددددتدامة وق  إزا
الطبيعية للغاابت املتدهورة إىل هيئت ا األصددددددددددددددلية، كما متثل زايدة اإلجراءات املت ذة من جان  ااتمعات ا لية  املناظر

ة اليت يش دها وال ناعات احلرجية واألعمال التجارية املسؤولة أف ل أمل لتحقيق ذلك  وأشاروا إىل  حالة الطوارس الرابعي
العامل  اليت تشدددددمل األزمة املت دددددلة ابملناخ، واألزمة املت دددددلة ابلطبيعة، وأزمة انعدام املسددددداواة، ابإلضدددددافة إىل األزمة ال دددددحية 

 العاملية الراهنة، وشددوا على ضرورة وض  الغاابت يف صميم االعتبارات ويف أوهّلا عند معاجلة هذه األزمات املمابطة 
فعالا بتأث ات تغ  املناخ  ففي  ابتوا يشددددعرون املتحّدثون على أن السددددّ ان األصددددليني والغاابت اليت يعتمدون علي اد دّ وشدددد

 ، ر وتقّلم غطاء احلرجي يف السددنوات العشددرين املاضددية، وي اف  البلد نتيجة تفاقم الت ددحّ الد ما يقارب ثلث قفُ تشدداد مثالا
العامل، يعاين السّ ان األصليون من موجات اجلفاي والفي اانت وارتفاع درجات    ة تشاد بش ل كب   ويف مجي  أياء

احلرارة، وتعاين كذلك ااتمعات ا لية من اجلوع  ومن انحية أخر ، ي دددددطل  السدددددّ ان األصدددددليون أبدوار حامسة يف محاية 
ا يف األردن حيث ت تسي الغاابت، وسيساعد ضمان حقوق م والتعّلم من م على إنقاذ كوك  األرض  واحلالة  حرجة أي ا

، اليت توفّرها للمجتمعات ال ددعيفةالغاابت أمهية حيوية ابلنسددبة إىل خدمات النام اإلي ولوجية اليت تؤدي ا وشددب ة األمان 
 مبا يف ذلك خالل أزمة الالجئني السوريني 

  ف ان الشا ل 19-تأث ات جاسحة كوفيده قطاع الغاابت يف كندا اليوم يف الت دي ل ويتمثل التحّدي األكرب الذي يواج
ر الفرصة إلعادة ت وّ تتي  هذه اجلاسحة  ة العاملني يف جمال الغاابت وجمتمعاهتم ا لية وسالمت م  ول نّ صحّ  ضمان لاألوّ 

 19-احلل يف دعم التعايف االقت ددادي األخ ددر والشددامل  وقد أثّرت جاسحة كوفيد قد يشددّ ل جزءاا رسيسددياا منالقطاع، ما 
ا على الغاابت والسددددد ان الذين يعتمدون علي ا يف امل سددددديك، وأّكد املتحّدثون جمدداا أّن الغاابت ماّدة  بشددددد ل كب  أي دددددا

  لنحو الواج امن خالل محاية الس ان الذين يعيشون في ا وإعطاس م حقوق م على ينبغي محايت ا حية 
اب عديدة من ا أل راض زايدة إمدادات األخشدددداب املنتجة على شدددد  إىل أن العامل سدددديحتاج إىل مزيد من الغاابت ألسددددبأُ و 

 19-وخلم املتحّدثون إىل أّن جاسحة كوفيد يو مسددددددددتدام كبديل للعديد من املنتجات األحفورية اليت نعتمد علي ا حالياا 
لسعي إىل تنفيذ خطط صحية واجتماعية واقت ادية يف مجي  أياء العامل، تتي  أي اا الفرصة ل ابضطراابتوم  أحتا تسببت 

 التعايف املستدامة والذكية مناخياا 


