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 1986أبريل/نيسان  25-21 روما، إيطاليا منةالثا الدورة
 1988مايو/أاير  13-9 روما، إيطاليا التاسعة الدورة
 1990سبتمرب/أيلول  28-24 روما، إيطاليا العاشرة الدورة
 1993مارس/آذار  12-8 روما، إيطاليا احلادية عشرة الدورة
 1995مارس/آذار  16-13 روما، إيطاليا الثانية عشرة الدورة
 1997مارس/آذار  13-10 روما، إيطاليا الثالثة عشرة رةالدو 

 1999مارس/آذار  5-1 روما، إيطاليا الرابعة عشرة الدورة

 2001مارس/آذار  16-12 روما، إيطاليا اخلامسة عشرة الدورة
 2003مارس/آذار  14-10 روما، إيطاليا السادسة عشرة الدورة

 2005رس/آذار ما 19-15 روما، إيطاليا السابعة عشرة الدورة

  2007مارس/آذار  16-13 روما، إيطاليا الثامنة عشرة الدورة

 2009مارس/آذار  20-16 روما، إيطاليا التاسعة عشرة الدورة
 2010أكتوبر/تشرين األول  8-4 روما، إيطاليا العشرون الدورة
 2012سبتمرب/أيلول  28-24 روما، إيطاليا احلادية والعشرون الدورة
 2014يونيو/حزيران  27-23 روما، إيطاليا ة والعشرونالثاني الدورة
 2016يوليو/ متوز  22-18 روما، إيطاليا الثالثة والعشرون الدورة
 2018يوليو/ متوز  20-16 روما، إيطاليا الرابعة والعشرون الدورة
 2020أكتوبر/ تشرين األول  9-5 إيطاليا روما، والعشرون اخلامسة الدورة



 

 

COFO/2022/REP 
 

 

 

 

 تقرير
 

 

 الدورة
 

 والعشرين السادسة

 الغاابت للجنة
 

 

 

 

 

 إيطاليا روما،
 2022أكتوبر/تشرين األول  3-7

 

 

 

 

 

 

 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
2022 روما،



COFO/2022/REP i 

 

 احملتوايت بيان
 3 ........................................................................................... مقدمة -ًل أو  

 3 ............................................................................ (1افتتاح الدورة )البند  -اثنًيا

 4 ................................................................... (2اعتماد جدول األعمال )البند  -اثلثًا

 4 ....................................................................... (3 جلنة الصياغة )البند تعيني -رابًعا

وبناء اقتصادات شاملة وقادرة  : املسارات احلرجية لتحقيق التعايف األخضر2022حالة الغاابت يف العامل يف  -خامًسا
 4 .......................................................................... (4)البند  على الصمود ومستدامة

تلبية الطلب ودعم القتصادات احمللية  -واإلنتاج املستدام للمنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية  الغاابت -سادًسا
 5 ............................................................................. (5القادرة على الصمود )البند 

 7 ............................................................... (6بني الزراعة واحلراجة )البند الرتابط  -سابًعا

 8 .............................................. (7احللول اليت تتيحها الغاابت ملكافحة تغري املناخ )البند  -اثمًنا

 9 (1-7)البند  2031-2022تيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ للفرتة خطة العمل لتنفيذ اسرتا -اتسًعا

 10 .......................................... (2-7حرائق الغاابت واملنصة العاملية ملكافحة احلرائق )البند  -عاشرًا

 10 ................. (1-8قرارات وتوصيات أجهزة منظمة األغذية والزراعة اليت هتم  اللجنة )البند  -حادي عشر

ي عرب القطاعات الزراعية تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوج -اثين عشر
 10 ................................................... (2-8التابعة هلا )البند  2023-2021وخطة العمل للفرتة 

 11(3-8)البند  2022 – 2021التقييم العاملي للموارد احلرجية واملسح اخلاص ابلستشعار عن بعد للفرتة  -اثلث عشر

 12 ................................. (4-8الشؤون املالية والستثمار يف املسارات احلرجية )البند  -عشر رابع

 13 ... (5-8)البند  2030-2021ة اإلصالح وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية للفرت  -خامس عشر

 13 ............................ (6-8احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال الغاابت )البند  6-8البند  -سادس عشر

غذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار السرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة عمل منظمة األ -سابع عشر
 14 ........................................................................ (1-9)البند  2031-2022 للفرتة

 15 ......................................... (2-9نتائج املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت )البند  -اثمن عشر

 16 ................... (3-9)البند  2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة الغاابت للفرتة  -اتسع عشر



COFO/2022/REP ii 

 

مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف الرتتيبات الدولية تنفيذ خطة األمم املتحدة السرتاتيجية للغاابت وتعزيز  -عشرون
 16(4-9)البند  2024اخلاصة ابلغاابت، مبا يف ذلك الشراكة التعاونية يف جمال الغاابت واستعراض منتصف املدة يف عام 

-2022ية لسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكار )الفرتة إعداد خطط عمل إقليم -وعشرون ادح
 16 .................................................................................... (5-9( )البند 2025

 17 ...................................................... (10انتخاب أعضاء املكتب )البند  -وعشرون اثن

 17 ............................................ (11موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة )البند  -اثلث وعشرون

 17 ............................................................... (12اعتماد التقرير )البند  –رابع وعشرون

 17 ............................................................... (13دورة )البند اختتام ال –خامس وعشرون

 
 

 الصفحة املرفقات
 18 األعمال جدول: ألف املرفق

 20 ابلواثئق قائمة ابء املرفق

 22 اللجنة أعضاء: جيم املرفق



COFO/2022/REP 1 

NK728/A 

 اجمللس عناية تستدعي اليت املسائل
 عنايته بشكل خاص إىل ما يلي:  مع لفت الغاابت نةجل عن الصادرة والتوصيات النتائج على املصادقة إىل مدعو اجمللس إن  
  2022 يفمن التقرير عن حالة الغاابت يف العامل  13 الفقرة -
 ؛"اخلشبية وغري اخلشبية احلرجية للمنتجات املستدام واإلنتاج الغاابت"من  15 الفقرة -
 وما بعدها؛ 2023 - 2022من جمالت العمل ذات األولوية يف جمال احلراجة يف الفرتة  27 الفقرة -
 ؛"واحلراجة الزراعة بني"الرتابط من  17 الفقرة -
من التقرير املرحلي عن تنفيذذذذ اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذذة منظمذذذة األغذذذذيذذذة والزراعذذذة لتعميم التنوع البيولوجي عرب  22 الفقرة -

 التابعة هلا؛ 2023-2021القطاعات الزراعية وخطة العمل للفرتة 
  ؛احلرجية واملسح اخلاص ابلستشعار عن بُعد من التقييم العاملي للموارد 23 الفقرة -
 "؛2030-2021وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية للفرتة  اإلصالح"من  25 الفقرة -
العمل لتنفيذ اسذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصذذذذذذذذذذذذذة بتغري املناخ للفرتة  خطة من (ه) 15و 19 الفقراتن -

2022-2031  
 ؛"احلرائق ملكافحة العاملية واملنصة الغاابت ائقحر "من  20 الفقرة -
 "احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال الغاابت؛ "من 26 الفقرة -
 ؛"للغاابت عشر اخلامس العاملي املؤمتر نتائج"من  28 الفقرة -
اعة يف خطة األمم املتحدة السذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية للغاابت وتعزيز مسذذذذذذذذذذذذذذامهة منظمة األغذية والزر  تنفيذ"من  30الفقرة  -

الرتتيبات الدولية اخلاصذذذذة ابلغاابت، مبا يف ذلك الشذذذذراكة التعاونية يف جمال الغاابت واسذذذذتعراض منتصذذذذف املدة يف 
 "؛2024عام 

-2022خطط عمذذل إقليميذذة لسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذة منظمذذة األغذذذيذذة والزراعذذة للعلوم والبتكذذار ) إعذذداد"من  31 الفقرة -
2025)". 

 
 متراملؤ  عناية تستدعي اليت املسائل

 جلنة الغاابت، مع لفت عنايته بصورة خاصة إىل ما يلي:  إليها توصلت يتوالتوصيات ال نتائجال إقرار إىل مدعو املؤمتر إن
 وما بعدها؛ 2023 - 2022من جمالت العمل ذات األولوية يف جمال احلراجة يف الفرتة  27 الفقرة -

 رجية اخلشبية وغري اخلشبية"؛من "الغاابت واإلنتاج املستدام للمنتجات احل 15 الفقرة -
 من "الرتابط بني الزراعة واحلراجة"؛ 17 الفقرة -
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من التقرير املرحلي عن تنفيذذذذ اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذذة منظمذذذة األغذذذذيذذذة والزراعذذذة لتعميم التنوع البيولوجي عرب  22 الفقرة -
 التابعة هلا؛ 2023-2021القطاعات الزراعية وخطة العمل للفرتة 

 عاملي للموارد احلرجية واملسح اخلاص ابلستشعار عن بُعد؛ من التقييم ال 23 الفقرة -
 "؛2030-2021من "اإلصالح وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية للفرتة  25 الفقرة -
العمل لتنفيذ اسذذذذذذذذذذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصذذذذذذذذذذذة بتغري املناخ للفرتة  خطةمن " (ه) 15و 19 الفقراتن -

  "؛2022-2031
 من "حرائق الغاابت واملنصة العاملية ملكافحة احلرائق"؛ 20 الفقرة -
-2022خطط عمذذل إقليميذذة لسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذة منظمذذة األغذذذيذذة والزراعذذة للعلوم والبتكذذار ) إعذذدادمن " 31 الفقرة -

2025"). 
 من" احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال الغاابت؛" 26 الفقرة -
 ؛"للغاابت عشر اخلامس امليالع املؤمتر نتائجمن " 28 الفقرة -
خطة األمم املتحدة السذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية للغاابت وتعزيز مسذذذذذذذذذذذذذذامهة منظمة األغذية والزراعة يف  تنفيذمن " 30 الفقرة -

الرتتيبات الدولية اخلاصذذذذة ابلغاابت، مبا يف ذلك الشذذذذراكة التعاونية يف جمال الغاابت واسذذذذتعراض منتصذذذذف املدة يف 
 "2024عام 

 واملؤمتر اجمللس قبل اختاذها حاملقت  اإلجراءات
 .الغاابت للجنة والعشرين السادسة الدورة تقرير على املصادقة إىل مدعوان واملؤمتر اجمللس إن

 

 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن
 Malgorzata Buszko-Briggs السيدة

 الغاابت جلنة أمينة

 55762 570 06 (39+) :اهلاتف

 Malgorzata.Buszkobriggs@fao.orgاإللكرتوين:  الربيد
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 مقدمة -ًل أو  
أكتوبر/تشذذرين األول  7إىل  3جلنة الغاابت )اللجنة( دورهتا السذذادسذذة والعشذذرين خالل الفرتة املمتدة من  عقدت -1

لعامل على نطاق ا 19-كوفيد  جائحة تفشذذذذذذذذي ظل   يف اسذذذذذذذذتثنائية بصذذذذذذذذورة خمتلطة بصذذذذذذذذورة الدورة هذه انعقدت وقد. 2022
والشذذذواغل والقيود ذات الصذذذلة على الصذذذحة العامة. وقد أعقب هذا مشذذذاورات عقدهتا األمانة مع اللجنة التوجيهية للدورة 

 السادسة والعشرين للجنة الغاابت ومصادقة أعضاء اللجنة على الرتتيبات البديلة لعقد الدورة ابلوسائل الفرتاضية. 

وفودهم يف هذه الدورة، مبا يف ذلك  مشذذذذذاركة 109سذذذذذج ل  عضذذذذذًوا، 120بني أعضذذذذذاء اللجنة الباله عددهم  ومن -2
 األمم وكالت من مخسو  املنظمة أعضذذذذذاء من 119. وقد شذذذذذارة بصذذذذذفة مراقب وأربعة من نواب الوزراء من الوزراء مخسذذذذذة
 املوقع علىشذذذذاركني من املنظمات غري احلكومية الدولية. وترد قائمة امل 15من املنظمات احلكومية الدولية و تسذذذذعو  املتحدة

 https://www.fao.org/events/detail/cofo-26/arالتايل  اإللكرتوين

 (1افتتاح الدورة )البند  -اثنًيا

، انئب رئيس اللجنة ورئيس هيئة غاابت أمريكا الشذذمالية، هذه الدورة ورح ب Glenn Hargroveافتتح السذذيد  -3
 ابملشاركني فيها.

 العام ملنظمة األغذية والزراعة، الجتماع وألقى فيه بيااًن. واستهل  السيد شو دونيو، املدير -4

وأدلت مسو  األمرية بسذذذذذمة بنت علي من اململكة األردنية اهلاسية، سذذذذذفرية النوااي احلسذذذذذنة ملنظمة األغذية والزراعة  -5
  إلقليم الشرق األدىن وسال أفريقيا، بكلمة رئيسية.

سذذذذة الشذذذذCécile Ndjebetوألقت السذذذذيدة  -6 بكة النسذذذذائية األفريقية لةدارة اجملتمعية للغاابت واحلائزة على ، مؤسذذذذ ا
  ، كلمًة. 2022جائزة وانغاري مااثي ألبطال الغاابت لعام 

 2022، احلائزة على جائزة صانعي التغيري الشباب يف جمال الغاابت لعام Analí Bustosوألقت كذلك السيدة  -7
  من املرفق زاي.كلمًة بصفتها ممثلة عن الشباب، ويرد نص ها ض

 Glenn Hargroveويف ظل غياب الرئيس ومتاشذذذذذذذًيا مع املادة األوىل من الالئحة الداخلية للجنة، توىل  السذذذذذذذيد  -8
 وعر ف الرئيس بنو اب الرئيس األعضاء يف اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغاابت، وهم: رائسة الدورة.

 رئيس هيئة الغاابت واملراعي يف الشرق األدىن؛ -العربية(  السيد عالء عزوز )مجهورية مصر 

  والسيدةLiubov Poliakova )رئيسة هيئة الغاابت األوروبية؛ -)أوكرانيا  
  والسيدAinsley Henry )رئيس هيئة الغاابت يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ -)جامايكا 
  والسيدJosé Ilanga رئيس هيئة الغاابت واحلياة الربية يف أفريقيا؛ -ية( )مجهورية الكونغو الدميقراط 
  والسيدOyunsanaa Byambasuren  )رئيس هيئة الغاابت يف آسيا واحمليط اهلادئ.  -)منغوليا 

  اللجنة على عقد دورهتا السادسة والعشرين بشكل خمتلط بصفة استثنائية. اتفقتو  -9
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 ما يلي: على اللجنة كذلك اتفقتو  -10

 32من املادة  3جتماع املختلط دورًة رمسيًة عادية من دورات اللجنة املنعقدة مبوجب الفقرة أن يشذذذذذذذذذذذذذذك ل هذا ال (أ)
  .من الالئحة الداخلية للجنة الغاابت 2من الالئحة العامة للمنظمة، واملادة 

ي (ب) ة أن تطبق أحكام الالئحة الداخلية واملمارسذذذذذذذذذذذذذذذات العادية للجنة الغاابت، إل  يف احلدود اليت تكون فيها أ
أحكام أو ممارسذذذذذذذذذذذذات غري متوافقة مع ظروف عقد الجتماع بشذذذذذذذذذذذذكل خمتلط و/أو يف حال تعذر المتثال هلا 
بسذذذذذذبب هذه الظروف السذذذذذذتثنائية، فيتم يف هذه احلالة تعليق األحكام أو املمارسذذذذذذات بصذذذذذذفة اسذذذذذذتثنائية وفًقا 

 .لالئحة الداخلية
التسذذذذذذذجيالت ضذذذذذذذمن أرشذذذذذذذيف البث  املباشذذذذذذذر على املوقع  أن يتم بث  وقائع الدورة مباشذذذذذذذرة عرب اإلنرتنت وإاتحة (ج)

  .اإللكرتوين للمنظمة

أن تطبق إجراءات خاصذذة أو أسذذاليب عمل معدل ة، اسذذب القتضذذاء، من أجل سذذري عمل الدورة بكفاءة، على  (د)
 .COFO/2022/INF/3النحو الوارد يف الوثيقة 

 (2اعتماد جدول األعمال )البند  -اثلثًا

وترد الواثئق اليت نظرت فيهذذا اللجنذذة يف املرفق  عمذذال )املرفق ألف( واجلذذدول الزمؤ املؤقذذت.مت  اعتمذذاد جذذدول األ -11
 .ابء

 (3)البند تعيني جلنة الصياغة  -رابًعا

وأسذذذذذذذذذذرتاليا  )الرئيس( وإثيوبيا واألرجنتني عاونت جلنة الغاابت جلنة صذذذذذذذذذذياغة تتألف من كل  من ال اد الروسذذذذذذذذذذي -12
 والياابن  2والسودان والولايت املتحدة األمريكية 1يةوالربازيل واجلمهورية التشيك

 : املسارات احلرجية لتحقيق التعايف األخضر2022حالة الغاابت يف العامل يف  -خامًسا

 (4)البند  وبناء اقتصادات شاملة وقادرة على الصمود ومستدامة
 :اللجنة إن   -13
املسذذذذذذذذارات و " )التقرير(، حالة الغاابت يف العامل" تقرير من 2022عام  إلصذذذذذذذذدارعلًما ابلنتائج الرئيسذذذذذذذذية  خذتأ (أ)

الثالثة املرتابطة الواردة فيه، وأقر ت بقدرات الغاابت على املسذذذذذذذذذذذاعدة يف التخفيف من وطأة التأثريات النامجة عن 
 .19-التحدايت العاملية، مبا فيها تغري املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وأتثريات جائحة كوفيد

                                                           
 ضاء يف جلنة الصياغة.كأع  أنى ال اد الروسي بنفسه عن أتييد انتخاب اجلمهورية التشيكية والولايت املتحدة األمريكية والياابن 1

واململكة املتحدة والولايت املتحدة األمريكية أن تنأى  وأوكرانيا والياابن اليت هي أعضاء يف اللجنة ال اد األورويب ودوله األعضاءو اختارت كندا،  2
 ل اد الروسي كعضو يف جلنة الصياغة.عن توافق اآلراء بشأن انتخاب ابنفسها 
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حسذذذذذذذب القتضذذذذذذذاء،  وتعميمها 2022ذية والزراعة واألعضذذذذذذذاء إىل اسذذذذذذذتخدام نتائج تقرير عام منظمة األغ دعت (ب)
والعمل بصذذورة مجاعية على وضذذع حد لفقدان الغاابت وتدهورها، وإصذذالح األراضذذي واألراضذذي اجلافة املتدهورة، 

 الدور وتعزيز الوطنية، فوالظرو  األولوايت مراعاة مع احلرجية، للموارد املسذذذذذذذذذذذتدامني والسذذذذذذذذذذذتخدام اإلدارة وتعزيز
 املستدامة التنمية أهداف  قيق يف كمسامهة  ذلك يف مبا والبيئية، والقتصادية الجتماعية وفوائدها للغاابت اهلام

 .ابلغاابت اخلاصة العاملية واألهداف
امهة يف على الدور الفؤ للمنظمة يف دعم النهوض ابملمارسات الزراعية املستدامة ألجل املس الضوء سل طت (ج)

صذذون الغاابت واسذذتخدامها وإدارهتا على سو مسذذتدام، واحلد من التدهور البيئي، وزايدة اإلنتاجية، وإطالق 
اهتمام خاص للتصذذدي ملسذذببات إزالة الغاابت، ضذذمن مجلة أمور، على  إيالءإمكاانت العلوم والبتكار مع 

 .2022سو ما ورد وصفه يف تقرير عام 
العلوم والبحوث والتكنولوجيا والبتكار لدعم صذذذذذذذذذذذذذذون الغاابت  تالتعاون يف جمال األعضذذذذذذذذذذذذذذاء إىل توطيد دعت (د)

واستخدامها وإدارهتا على سو مستدام، ويف إنتاج املنتجات احلرجية واستخدامها، مبا يف ذلك من خالل تشارة 
ادلة ومن خالل املعارف واملمارسات، والبحوث ونقل التكنولوجيا بشكل طوعي وبشروط متفق عليها بصورة متب

مبا يف ذلك مع املنتجني على املسذذذذذذذذذذتوايت الصذذذذذذذذذذغرى والصذذذذذذذذذذغرية  واألقاليميةزايدة الشذذذذذذذذذذراكات العاملية واإلقليمية 
 .واملتوسطة

املنظمة إىل مواصذذذذذذلة دعم توفري املعلومات واملعارف الكافية واملوثوقة، واسذذذذذذتحداث أدوات مبتكرة، فضذذذذذذاًل  دعت (ه)
 واألدلة العلوم على قائمة قرارات اختاذ أجل من 2022يت يتناوهلا تقرير عام عن حشذذد التمويل بشذذأن املواضذذيع ال

 الوطنية األصعدة على وتنميتها والزراعية والغذائية احلرجية النظم لتحويل فعالة برامج ووضع السياسات، جمال يف
 .الوطنية والقدرات اقللسي ووفًقا متسق سو على الفقر، استئصال جهود يف واملسامهة والعاملية، واإلقليمية

املنظمة إىل مواصذذذذذذلة التوعية ابلدور الجتماعي القتصذذذذذذادي للغاابت، مبا يف ذلك بشذذذذذذأن دور سذذذذذذالسذذذذذذل  دعت (و)
 .اقتصاد أحيائي تطويرالقيمة القائمة على الغاابت بوصفها عنصرًا أساسًيا يف 

م، لتشذذذجيع صذذذغار املنتجني والنسذذذاء املنظمة إىل مواصذذذلة دعم اجلهود اليت يبذهلا األعضذذذاء، بناًء على طلبه دعت (ز)
والشذذذذذعوب األصذذذذذلية واجملتمعات احمللية على الضذذذذذطالع بدور نشذذذذذط ورائد يف الرتقاء ابلعمل يف امليدان بشذذذذذأن 

 املسارات احلرجية.

 -لغاابت واإلنتاج املستدام للمنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية ا -سادًسا

 (5)البند  ة القادرة على الصمودتلبية الطلب ودعم القتصادات احمللي
 ُعرض هذا البند من جدول األعمال انطالقًا من مناقشة أدارها ميس ر لفريق خرباء رفيع املستوى. -14

 إن  اللجنة: -15

أخذت علًما بتوصذذذذذذذذذيات املؤمتر العاملي اخلامس عشذذذذذذذذذر للغاابت، مبا يشذذذذذذذذذمل النداء الوزاري بشذذذذذذذذذأن األخشذذذذذذذذذاب  (أ)
ت اخلشذذذذذذذذذبية املسذذذذذذذذذتدامة وتوسذذذذذذذذذيع نطاق اسذذذذذذذذذتخدامها بوصذذذذذذذذذفها جزًءا من املسذذذذذذذذذتدامة من أجل الرتويج للمنتجا

السرتاتيجيات الوطنية، ودعم الرتويج ألهداف بيئية متعددة و قيق أهداف التنمية املستدامة وإدراجها، حسب 
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إلصذذالح القتضذذاء، يف املسذذامهات احملددة وطنًيا والسذذرتاتيجيات واخلطط واملشذذاريع املتصذذلة بعقد األمم املتحدة 
 .اإليكولوجية النظم

املنظمة بدعم األعضذذذاء لتشذذذجيع تطوير املنتجات احلرجية اخلشذذذبية وغري اخلشذذذبية اليت تسذذذاهم يف  سذذذني  أوصذذذت (ب)
سذذذذذذبل العيت، واسذذذذذذتهالكها وإنتاجها على سو مسذذذذذذتدام، مبا يف ذلك من خالل بناء قدرات النسذذذذذذاء والشذذذذذذباب 

 .والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية

املنظمة على مواصلة دعم األعضاء لتعزيز قدرهتم على رصد وإثبات إنتاج األخشاب بصورة قانونية  شج عت (ج)
ومسذذذذذتدامة وإضذذذذذفاء القيمة عليه، ابعتبار ذلك مسذذذذذامهة أسذذذذذاسذذذذذية يف التجارة ابملنتجات اخلشذذذذذبية اليت  ري 

 .احلصول عليها بصورة قانونية والستهالة املستدام للمنتجات اخلشبية

رورة التعجيل ابلسذذذتخدام املسذذذتدام للمنتجات احلرجية غري اخلشذذذبية وسذذذالسذذذل القيمة اخلاصذذذة  ا، مبا أقر ت بضذذذ (د)
يشمل  سني فرص الوصول إىل التكنولوجيا واألسواق والبياانت لتحسني األمن الغذائي والتغذية والصحة وسبل 

 .العيت

لبحوث والبتكار وتيسذذذري الوصذذذول إىل األسذذذواق املنظمة على الرتقاء مبسذذذتوى التوعية وبناء القدرات وا شذذذج عت (ه)
 مبا يف ذلك من خالل احلوارات العاملية واإلقليمية والوطنية بشذذذذذذذذذذأن السذذذذذذذذذذياسذذذذذذذذذذات، حسذذذذذذذذذذب -والسذذذذذذذذذذتثمارات

املسذذذامهة الفع الة للمنتجات اخلشذذذبية املسذذذتدامة وسذذذالسذذذل القيمة  أجل من، وعمليات التبادل الفنية، -القتضذذذاء
طأة تغري املناخ ودعم التكيف معه، عن طريق اسذذذذذذذذذذذتبدال املنتجات الكثيفة الكربون اخلاصذذذذذذذذذذذة  ا للتخفيف من و 

وزايدة القدرة على الصذذمود أمام تغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل املبادرة املشذذرتكة بعنوان "خشذذب مسذذتدام من 
امة ضذذذذذمن خطة عمل أجل عامل مسذذذذذتدام" التابعة للشذذذذذراكة التعاونية يف جمال الغاابت وإدراج األخشذذذذذاب املسذذذذذتد

 .املناخ املنظمة املتعلقة بتغري

املنظمة مبواصذذلة دعم األعضذذاء من خالل توفري اخلربة الفنية لتعزيز السذذياسذذات وآليات التمويل الشذذاملة،  أوصذذت (و)
والشفافية، والرتتيبات القانونية واملؤسسية، حيثما أمكن ذلك، من أجل تعزيز الستدامة وزايدة إنتاجية سالسل 

املنتجات احلرجية اخلشذذذذذذذذبية وغري اخلشذذذذذذذذبية من الغاابت الطبيعية واملزروعة يف األسذذذذذذذذواق احمللية والدولية على قيمة 
 .السواء، ابعتبارها مسامهة يف اقتصاد أحيائي مستدام

املنظمة بدعم األعضذذذذاء لتعزيز وتيسذذذذري وصذذذذول املزارعني األسذذذذريني ومنظمات املنتجني واملؤسذذذذسذذذذات  أوصذذذذت (ز)
طة احلجم، إىل األسذذذواق والصذذذناعات والبتكار والتمويل من أجل سذذذالسذذذل قيمة مسذذذتدامة الصذذذغرية واملتوسذذذ

 .للمنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية، مبا يف ذلك من خالل الربامج القائمة مثل مرفق الغاابت واملزارع

تاج الفحم وغريه من أشكال املنظمة إىل النظر يف إمكانية جتميع وتقييم ونشر املمارسات اجليدة يف جمال إن دعت (ح)
الطاقة اخلشذذذذذذذذذذذذذذبية على سو مسذذذذذذذذذذذذذذتدام وجتارته،  دف مؤازرة جهود األعضذذذذذذذذذذذذذذاء واحلوار الرامي إىل النتقال إىل 
السذذذذتخدامات املسذذذذتدامة للوقود اخلشذذذذيب، و قيق مقاصذذذذد أهداف التنمية املسذذذذتدامة املتعلقة ابلطاقة املسذذذذتدامة 

 .2050صفري لالنبعااثت الول ومستوى صاٍف  2030للجميع الول عام 

املنظمة على دعم األعضاء يف تسريع التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، مبا يف ذلك من  شج عت (ط)
خالل التشذذذذذذاطر الطوعي للمعارف واملمارسذذذذذذات والبحوث ونقل التكنولوجيا وفق الشذذذذذذروط املتفق عليها بصذذذذذذورة 
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ت احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية واستخدامها على سو مستدام، والتصد ي متبادلة  دف تشجيع تطوير املنتجا
 .للتحدايت اليت تواجهها البلدان النامية، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية،  ذا اخلصوص

ثة والقطاعني العام واخلاص يف جمال التنمية املسذذذذذذذذذذذذذذتدامة  بعادها الثالاملنظمة إىل العمل مع األعضذذذذذذذذذذذذذذاء  دعت (ي)
 .)القتصادية والجتماعية والبيئية( وتعزيز العلوم والبتكار

املنظمة مبواصذذذذلة تقدد الدعم، حسذذذذب القتضذذذذاء، لتوطيد التعاون والتنسذذذذيق بني السذذذذياسذذذذات واألنشذذذذطة  أوصذذذذت (ة)
الغاابت الدولية املتصذلة ابملنتجات احلرجية اخلشذبية وغري اخلشذبية، ول سذيما عن طريق الشذراكة التعاونية يف جمال 

 .التآزر واملنافع املشرتكةحد  من  أقصىلتحقيق 

األعضاء على الرتويج، حسب القتضاء ومتاشًيا مع السياقات واألولوايت الوطنية، لتحليل املقايضات  شج عت (ل)
والشذذذذذعوب األصذذذذذلية ؤثر مباشذذذذذرًة على النسذذذذذاء والشذذذذذباب بني خدمات النظم اإليكولوجية، ول سذذذذذيما تلك اليت ت

 احمللية، عند اختاذ قرارات بشأن زايدة اإلنتاج املستدام للمنتجات احلرجية أو مواصلته. اجملتمعاتو 

 (6)البند التابط بني الزراعة واحلراجة  -سابًعا

 ُعرض هذا البند من جدول األعمال انطالقًا من مناقشة أدارها ميس ر لفريق خرباء رفيع املستوى. -16
 وإن  اللجنة: -17

القائمة بني قطاعي الزراعة واحلراجة، وشد دت على ضرورة إقامة أوجه آتزر أفضل بينهما  أقر ت ابلروابط املتعددة (أ)
 .من خالل اعتماد ُُنج مشرتكة بني القطاعات، من أجل  قيق نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة

بني الزراعذذة من املنظمذذة مواصذذذذذذذذذذذذذذلذذة العمذذل على سو فذذاعذذل لتحذذديذذد الروابط اهلذذامذذة وذات املنفعذذة املتبذذادلذذة  طلبذذت (ب)
واحلراجة وتوسذذذذذذذذذذذيع نطاق أنشذذذذذذذذذذذطتها املتصذذذذذذذذذذذلة بذلك يف جمالت األولوية الرباجمية ذات الصذذذذذذذذذذذلة ضذذذذذذذذذذذمن إطارها 

 .السرتاتيجي

املنظمة مبواصلة مجع و ليل البياانت الالزمة القائمة على األدلة وعلى أسس علمية بشأن أوجه التكافل  أوصت (ج)
لك الدوافع املباشرة واألساسية إلزالة الغاابت وتدهور األراضي، من خالل القائمة بني الزراعة واحلراجة، مبا يف ذ

تعزيز التسذذذاق بقدر أكرب بني جمموعات البياانت الزراعية واحلرجية، وجتميع دراسذذذات احلالة وأفضذذذل املمارسذذذات 
 طرنة جلنة الغاابت تشااليت ينبغي رفع تقرير بشأُنا إىل جلنة الغاابت يف دورهتا السابعة والعشرين، وطلبت إىل أما

 .هذه املعلومات مع أمانيت جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساة
املنظمة إىل دعم األعضذذذذذاء، بناًء على طلبهم، ملواصذذذذذلة  ديد الفرص املتاحة وتنفيذ اإلجراءات اهلادفة إىل  دعت (د)

السذياسذات لتنفيذ خطة التنمية  سذني التكامل بني قطاعي الزراعة واحلراجة وتعزيز تنسذيق السذتجاابت يف جمال 
، مع التوصذذذذية  ل  تؤدي هذه املبادرات إىل خلق حواجز غري ضذذذذرورية أمام التجارة بل أن 2030املسذذذذتدامة لعام 

 .تفيد أوضاع صغار املنتجني الذي يضطلعون  دوار أساسية يف اإلنتاج العاملي لألغذية

ن خارج امليزانية، تقييًما عاملًيا حلالة الزراعة احلراجية وإمكاانت املنظمة إىل أن جتري، رهًنا بتوافر املوارد م دعت (ه)
توسذذذذيع نطاقها، مبا يشذذذذمل مبادئ وممارسذذذذات الزراعة اإليكولوجية وسذذذذائر النهج املبتكرة، وإىل أن تقوم بتحديث 



COFO/2022/REP 8 

 

ترفع إىل جلنة تشذذذذذذذذمل نظم اإلنتاج اليت تدمج الغاابت واألشذذذذذذذذجار، وأن كي فئات تقييم املوارد احلرجية يف العامل ل
من أمذانذة جلنذة الغذاابت تبذادل هذذه  طلبذتالغذاابت يف دورهتذا السذذذذذذذذذذذذذذذابعذة والعشذذذذذذذذذذذذذذرين تقريرًا عن التقذدم احملرز، و 

 .املعلومات مع أمانيت جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساة

تعريف املنظمة بقيادة املناقشذذذذات مع األعضذذذذاء ومع املنظمات الدولية املعنية حسذذذذب القتضذذذذاء، لوضذذذذع  أوصذذذذت (و)
 .يف العامل يف إطار عملية تقييم املوارد احلرجية "تدهور الغاابت" سألةمل

املنظمة على مواصذذذذذذذذلة الضذذذذذذذذطالع بدور فاعل يف احملافل الدولية واإلقليمية ذات الصذذذذذذذذلة، من خالل  شذذذذذذذذج عت (ز)
مع الشركاء الدوليني  تشجيع احلوار املفتوح بشأن  سني وتعزيز النظم الزراعية والغذائية املستدامة ومواصلة العمل

اآلخرين، مبا يف ذلك مجيع أصذذذحاب املصذذذلحة املعنيني، وعلى وجه اخلصذذذوص أعضذذذاء الشذذذراكة التعاونية يف جمال 
 .الغاابت، من أجل النهوض  وجه التآزر القائمة بني الزراعة واحلراجة

 .راعة واحلراجةاملنظمة إىل رفع تقارير منتظمة عن تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعي الز  دعت (ح)

من املنظمة واألعضذذذذذذذذذذذاء الرتكيز بقدر  طلبتيف ما يتعلق ابلدوافع الكامنة وراء إزالة الغاابت وتدهور األراضذذذذذذذذذذذي،  (ط)
أكرب على سذذبل فصذذل إلو اإلنتاج الزراعي عن فقدان الغاابت وغري ذلك من أشذذكال التنوع البيولوجي مع مراعاة 

تياجات البلدان النامية يف ما خيص املسذذذذذذذذذذذذذذاعدة املالية وبناء ضذذذذذذذذذذذذذذرورة القضذذذذذذذذذذذذذذاء على الفقر ومكافحة اجلوع واح
 .القدرات

األعضاء إىل تشجيع التساق بني السياسات بشكل أكرب وأسل بني قطاعي الزراعة واحلراجة، ول سيما  دعت (ي)
كذلك من خالل النهج املتكاملة للتخطيط لستخدام األراضي واملناظر الطبيعية وأتمني الوصول إىل األراضي، و 

 واجملتمعات احمللية.والشعوب األصلية دعم صغار املنتجني واملزارعني األسريني والنساء والشباب 

 (7)البند احللول اليت تتيحها الغاابت ملكافحة تغري املناخ  -اثمًنا

 إن  اللجنة: -18

 رح بذذذذذذت بعمذذذذذذل املنظمذذذذذذة يف جمذذذذذذايل الغذذذذذذاابت وتغري املنذذذذذذاخ يف سذذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذاق اإلطذذذذذذار السذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجي للمنظمذذذذذذة  (أ)

 .2031-2022واسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بتغري املناخ للفرتة  2031-2022للفرتة 

املنظمة مبواصلة تقدد الدعم لتعزيز دور النظم اإليكولوجية احلرجية يف السياسات العاملية اخلاصة ابملناخ،  أوصت (ب)
لغاابت وتيسذذذذذذذذري اب املرتبط عن دعم األعضذذذذذذذذاء، بناًء على طلبهم، من أجل تطوير قدراهتم للعمل املناخي فضذذذذذذذذاًل 

احلصذذذذذذذذذذذول على التمويل املناخي وتوسذذذذذذذذذذذيع نطاق اإلجراءات امليدانية ورفع تقرير عن ذلك إىل اللجنة، حسذذذذذذذذذذذب 
  .القتضاء

املنظمة إىل مسذذذذذذذذذاعدة األعضذذذذذذذذذاء يف السذذذذذذذذذتغالل األمثل إلمكاانت الغاابت على التخفيف من التأثريات  دعت (ج)
الغاابت وتدهورها وإصذذذذذذالح األراضذذذذذذي واألراضذذذذذذي اجلافة املتدهورة والتكيف والصذذذذذذمود من خالل وقف خسذذذذذذارة 

  .وتطبيق اإلدارة املستدامة للغاابت مع مراعاة السياقات واألولوايت والقدرات الوطنية
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 املرتبطةاملنظمة مبسذذذذذذذذذذذاعدة األعضذذذذذذذذذذذاء من أجل تنفيذ ُُنج اإلدارة املتكاملة للمخاطر وتدابري التكيف  وأوصذذذذذذذذذذذت (د)
عن إمكانية احلصذذذول على املعلومات  لك من خالل الشذذذبكات اإلقليمية ذات الصذذذلة، فضذذذاًل ، مبا يف ذلغاابتاب

 املساندة.

 خطة العمل لتنفيذ استاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ -اتسًعا
 (1-7)البند  2031-2022للفتة 

 :اللجنةإن   -19
من خالل عملية  2031-2022اصذذذذذذذذة بتغري املناخ للفرتة نو هت بوضذذذذذذذذع اسذذذذذذذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخل (أ)

 .شاملة وتشاورية، ونو هت كذلك إبقرارها من جانب اجمللس يف دورته السبعني بعد املائة
اخلاصذذذذذذة بتغري منظمة األغذية والزراعة سذذذذذذل مت  ن  خطة العمل سذذذذذذتكون وثيقة قابلة للتطوير لتنفيذ اسذذذذذذرتاتيجية  (ب)

طار للنتائج وعمليات الرصذذد واإلبال ، مبا يتماشذذى مع اإلطار لى أن ُتسذذتكمل إبع، 2031-2022 للفرتة املناخ
  .وأهداف التنمية املستدامة 2031-2022السرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

للتكيف مع تغري املنذذاخ  متعذذددةمنذذافع أخرى إىل جذذانذذب دورهذذا يف احتجذذاز الكربون،  تتيح،لغذذاابت اأن   أبرزت (ج)
  .تنفيذ خطة العمل عندنافع امل هذه مراعاة ينبغي نهأوالتخفيف من وطأته، و 

-2022للفرتة  اسذذذذذذذذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصذذذذذذذذذة بتغري املناخ ن  دد خطة العمل لتنفيذ  أوصذذذذذذذذذت (د)
بشذذذذذذذذكل واضذذذذذذذذح أولوايت املنظمة ابلنسذذذذذذذذبة إىل العمل املناخي يف النظم الزراعية والغذائية على املسذذذذذذذذتوى  2031

القطاعي، مبا يف ذلك ابلنسذذذذذذذذبة إىل قطاعات احملاصذذذذذذذذيل والغاابت ومصذذذذذذذذايد األمساة وتربية األحياء املائية والثروة 
ة، و ن أتخذ يف العتبار أوجه التآزر القائمة مع احليوانية، على املسذذذذذذذذذذذذذذتوايت احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملي

  .العمل الذي تضطلع به سائر وكالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية املعنية
من  2031-2022اخلاصذذذذذة بتغري املناخ للفرتة  املنظمة مهية حشذذذذذد موارد إضذذذذذافية لدعم تنفيذ اسذذذذذرتاتيجية  أقر ت (ه)

تشجيع التعاون الشامل عن إىل العمل املناخي املتصل ابلغاابت، فضاًل  خالل خطة عملها، مبا يف ذلك ابلنسبة
 .لعتماد ممارسات جيدة منخفضة النبعااثت وحلول مبتكرة ل ترتة أي أحد خلف الركب

املنظمة إىل مواصذذذذلة إقامة عمليات تشذذذذاورية مفتوحة وشذذذذاملة وشذذذذفافة وحسذذذذنة التوقيت ومراعاة توجيهات  دعت (و)
 .قيح خطة العمل وبلورهتا بشكل أكرباألعضاء من أجل تن

اخلاصذذذذذذذة  املنظمةاملنظمة إىل تقدد معلومات حمد ثة منتظمة إىل األجهزة الرائسذذذذذذذية حول تنفيذ اسذذذذذذذرتاتيجية  دعت (ز)
 من خالل خطة عملها. 2031-2022بتغري املناخ للفرتة 
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 (2-7)البند  حرائق الغاابت واملنصة العاملية ملكافحة احلرائق -عاشًرا

 للجنة:إن  ا -20
هتا يف مجيع أساء العامل واليت تكمن  (أ) أشذذذذذذذذذذذذذذارت بقلق إىل املخاطر املرتبطة ابزدايد وترية حرائق الرباري اجلاحمة وحد 

ات غري املستدامة يف استخدام األراضي  .دوافعها يف مجلة أمور منها تغري  املناخ والتغري 
ة للبيئة لوضع املنصة العاملية ملكافحة احلرائق وتنفيذها، رح بت ابملبادرة املشرتكة بني املنظمة وبرانمج األمم املتحد (ب)

من أجل احلد من التأثريات السذذذذذذذذذذذذذذلبية حلرائق الرباري على سذذذذذذذذذذذذذذبل العيت واملناظر الطبيعية واملناخ العاملي، وذلك 
تداخل يف ابلتشاور مع األعضاء وابلستفادة من خرباهتم والعمليات القائمة وشبكات اخلرباء جتنذ ًبا لالزدواجية وال

 .العمل
أعربت عن تقديرها لالسرتاتيجية واألدوات اليت وضعتها املنظمة إلدارة احلرائق  دف متتني إدارة حرائق الغاابت،  (ج)

املنظمة مبواصذذذذذذلة دعم اجلهود اليت يبذهلا األعضذذذذذذاء من أجل تطبيق اإلدارة املتكاملة للحرائق، حسذذذذذذب  وأوصذذذذذذت
  .القتضاء

املنس قة بني األعضاء يف جمالت مثل تشاطر املعارف واستعراض احلرائق و ليلها،  املنظمة إىل دعم اجلهود دعت (د)
 واحلد  من خماطرها والتأه ب والستجابة هلا والتعايف منها، مثاًل من خالل شبكات إدارة احلرائق.

 (1-8)البند  قرارات وتوصيات أجهزة منظمة األغذية والزراعة اليت هتم  اللجنة -عشر حادي

 اللجنة:إن   -21

 .سل مت بقرارات وتوصيات أجهزة منظمة األغذية والزراعة اليت هتم  جلنة الغاابت (أ)

 املنظمة على موصذذذذذذذذذذذذذذلة عملها املشذذذذذذذذذذذذذذرتة وشذذذذذذذذذذذذذذج عت ،رح بت ابلتنسذذذذذذذذذذذذذذيق املعزز بني جلنة الغاابت وجلنة الزراعة (ب)
 بني القطاعات.

 تقرير مرحلي عن تنفيذ استاتيجية منظمة األغذية والزراعة -عشر اثين
 عرب القطاعات الزراعية وخطة العمل تعميم التنوع البيولوجيل

 (2-8)البند  التابعة هلا 2023-2021للفتة 

 إن  اللجنة: -22

رح بت ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسذذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات  (أ)
املنظمة على مواصلة دعمها لألعضاء يف جهودهم الرامية  ج عتوش، 2023-2021الزراعية وخطة عملها للفرتة 

 .إىل تعميم التنوع البيولوجي ول سيما يف األنشطة املتصلة ابلغاابت

لتنفيذ اسذذذذذرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع  2027-2024اسذذذذذتعرضذذذذذت ورح بت إبعداد مسذذذذذودة خطة العمل للفرتة  (ب)
نظمة إىل ضذذذذذذذذذذذذذذمان أن تتب ع خطة العمل هذه ُنًجا متوازاًن لتعميم امل ودعتالبيولوجي عرب القطاعات الزراعية، 
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أن تواصذذذذذذذذذذذذل املنظمة مشذذذذذذذذذذذذاوراهتا املفتوحة  طلبتالتنوع البيولوجي تراعى فيه احتياجات األعضذذذذذذذذذذذذاء وأولوايهتم، و 
 .والشاملة والشفافة مع األعضاء من أجل وضع الصيغة النهائية خلطة العمل

ة مسذذذذائل إزالة الغاابت، وفقدان التنوع البيولوجي للغاابت، والنهوض بصذذذذون املنظمة إبظهار أمهية معاجل أوصذذذذت (ج)
 .2027-2024التنوع البيولوجي للغاابت واستخدامه املستدام يف تنفيذ خطة العمل للفرتة 

اسذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم املنظمة بدعم ُُنج اإلدارة املسذذتدامة لألراضذذي يف سذذياق تنفيذ  أوصذذت (د)
، مع اإلقرار  نذه 2027-2024ومسذذذذذذذذذذذذذذودة خطذة العمذل للفرتة لتنوع البيولوجي عرب خمتلف القطذاعذات الزراعيذة ا

ميكن لةدارة املسذذذذذذذذذذذتدامة للغاابت وُُنج التكثيف املسذذذذذذذذذذذتدام أن تؤدي دورًا على مسذذذذذذذذذذذتوى املناظر الطبيعية لدعم 
تلبية الطلب العاملي على األخشذذذاب، إىل جانب  النتائج احملققة على صذذذعيد التنوع البيولوجي مبوازاة املسذذذاعدة يف

 .احلراجة الزراعية وغري ذلك من الُنهج املتعددة الستخدامات إلدارة الغاابت

صذذذذذيغتها النهائية مع مراعاة اسذذذذذرتاتيجيات املنظمة  يف 2027-2024املنظمة بوضذذذذذع خطة العمل للفرتة  أوصذذذذذت (ه)
رات األخرى يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، واملعاهدة الدولية األخرى والتوجيهات اليت تقد مها اللجنة، والتطو  

وجمموعذة العمذذل الفنيذذة  ،بشذذذذذذذذذذذذذذذأن املوارد الوراثيذذة النبذذاتيذذة لألغذذيذة والزراعذة، وهيئذذة املوارد الوراثيذذة لألغذذيذة والزراعذة
 .احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية

 ارد احلرجية واملسح اخلاص ابلستشعار عن بعدالتقييم العاملي للمو  -عشر اثلث
 (3-8)البند  2022 - 2021للفتة 

 إن  اللجنة: -23

التابع  رح بت ابلتحسذذذينات اجلارية يف عملية التقييم العاملي للموارد احلرجية واملسذذذح اخلاص ابلسذذذتشذذذعار عن بعد (أ)
خدام لةفادة عن البياانت اخلاصذة ابملوارد الذي أجري مؤخرًا واملنصذة اإللكرتونية احملسذنة والسذهلة السذت للمنظمة

 .احلرجية وتعميمها

والنهج املرن املتبع إزاء رفع  2025رح بذذت ابلتقذذدم احملرز يف التحضذذذذذذذذذذذذذذريات للتقييم العذذاملي للموارد احلرجيذذة لعذذام  (ب)
 .التقارير بشكل طوعي بشأن املؤشرات الرئيسية

ريف اخلاصذذذة  مع البياانت احلرجية، مبا يف ذلك ابلنسذذذبة املنظمة مبواصذذذلة بلورة وتوحيد األسذذذاليب والتعا أوصذذذت (ج)
يف سذذذذذذذذذذذذياق دورة إعداد  "تدهور الغاابت"زيد من اجلهود من أجل تعريف املببذل  أوصذذذذذذذذذذذذتإىل الغاابت األولية و 

. ويشذذذذذذذمل هذا اسذذذذذذذتخدام السذذذذذذذتشذذذذذذذعار عن بعد والضذذذذذذذطالع بتنمية 2025التقييم العاملي للموارد احلرجية لعام 
الصذذذذذذذدد للمسذذذذذذذاعدة يف احلد من عبء رفع التقارير وتعزيز عملية تبادل املعلومات وزايدة شذذذذذذذفافية  القدرات  ذا

  .البياانت والتقارير املتصلة ابلغاابت

على ضرورة أن يعني  األعضاء أو يؤكدوا تعيني املراسلني الوطنيني ألغراض التقييم العاملي للموارد احلرجية  شد دت (د)
  .2025ميع التقارير القطرية للتقييم العاملي للمواد احلرجية لعام والبديلني عنهم من أجل جت
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املنظمة إىل توطيد شذذذبكة اخلرباء يف السذذذتشذذذعار عن بعد من أجل تبادل التجارب والدروس املسذذذتفادة من  دعت (ه)
 .ألغراض التقييم العاملي للموارد احلرجياليت أجرهتا املنظمة  املسح اخلاص ابلستشعار عن بُعد عملية

املنظمة إىل توطيد أواصر التعاون مع النهج اليت يتبعها أعضاء املنظمة للتوفيق بني النتائج اإلقليمية للتقارير  دعت (و)
 اليت أجرهتا املنظمة املسذذذذذح اخلاص ابلسذذذذذتشذذذذذعار عن بعد عمليةالقطرية ألغراض التقييم العاملي للموارد احلرجية و 

 .ألغراض التقييم العاملي للموارد احلرجية

املنظمة واألعضذذذذذذاء فيها إىل مواصذذذذذذلة العمل على تطوير أدوات  ليل جديدة وتشذذذذذذاطرها، بناء على طلب  عتد (ز)
 .األعضاء، وإبالغهم بتوفر مصادر جديدة للبياانت

أبرزت أمهية بياانت قوائم اجلرد امليدانية يف عملية مراقبة جودة النتائج املنبثقة عن عملية السذذذذذذذذذذذذتشذذذذذذذذذذذذعار عن بُعد  (ح)
 .ليهاواملصادقة ع

املنظمة مبواصذذلة وتوطيد التعاون مع الشذذركاء يف السذذتبيان التعاوين للموارد احلرجية واألعضذذاء يف الشذذراكة  أوصذذت (ط)
التعاونية يف جمال الغاابت وسذذذذذذواهم من شذذذذذذركاء، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة، وذلك لغرض ختفيف العبء 

  .لشفافية يف عمليات رفع التقارير والبياانت املنبثقة عنهااملتصل برفع التقارير وتعزيز أوجه التآزر وزايدة ا

 املنظمة مبواصذذلة العمل، ابلتعاون مع األعضذذاء يف الشذذراكة التعاونية يف جمال الغاابت، على تعزيز جمموعة أوصذذت (ي)
 املؤشرات األساسية العاملية املتصلة ابلغاابت ونشرها للنهوض  ا.

 (4-8)البند  ار يف املسارات احلرجيةلشؤون املالية والستثما -عشر رابع

 إن  اللجنة: -24

لغاابت من أجل التصد ي لتغري املناخ اب املرتبطةأقر ت ابحلاجة امللح ة إىل زايدة التمويل والستثمارات لةجراءات  (أ)
 .وفقدان التنوع البيولوجي والفقر وانعدام املساواة، وبضرورة تعبئة مجيع مصادر التمويل

وابللتزامات  2031-2022 للفرتةمن اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية املنظمة اخلاصذذذذذذذذذذذذذذة بتغري املناخ  7و 6 ابلفقرتني إذ ذك رت (ب)
الدولية ذات الصلة، شج عت األعضاء على توفري املوارد لدعم صون الغاابت وإصالحها واستخدامها وإدارهتا 

جل تعزيز بناء على سو مسذذذذذذتدام وتطوير سذذذذذذالسذذذذذذل قيمة مسذذذذذذتدامة للغاابت ل سذذذذذذيما يف البلدان النامية من أ
 .القدرات والتعاون الفؤ والعلمي يف هذا الصدد

، لغاابتاب املرتبطةاملنظمة بدعم األعضاء يف جهودهم الرامية إىل احلصول على فرص التمويل لةجراءات  أوصت (ج)
مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات الالزمة حلشد التمويل من أجل الغاابت، ومن خالل إدماج سالسل القيمة 

يف اسذذذذذذذرتاتيجياهتم املتعلقة ابملناخ وإصذذذذذذذالح األراضذذذذذذذي، ابلتكامل والتآزر مع سذذذذذذذائر لغاابت اب املرتبطةاملسذذذذذذذتدامة 
املبادرات واملنظمات مبا يشذذذذذذذذمل الشذذذذذذذذراكة التعاونية يف جمال الغاابت ومبادراهتا، والشذذذذذذذذبكة العاملية لتيسذذذذذذذذري متويل 

 .اابت ومركز التنسيق ذي الصلةالغاابت التابعة ملنتدى األمم املتحدة املعؤ ابلغ
املنظمة إىل مواصلة جتميع األدلة واملمارسات اجليدة العلمية واملستمد ة من التجارب، وإىل تيسري عمليات  دعت (د)

التبادل بشذذذأن إلاذج التمويل والسذذذتثمار املبتكرة للحد من فقدان الغاابت وتدهورها وعكس هذا الجتاه، وتعزيز 
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زايدة اسذذذذذتخدامها على سو مسذذذذذتدام، مع مراعاة احتياجات أصذذذذذحاب املصذذذذذلحة على عملية إصذذذذذالح الغاابت و 
املسذذذذذذذذذذذذتوى احمللي ومع الرتكيز على األدوات املالية الطويلة األجل اليت  د من املخاطر لدعم املسذذذذذذذذذذذذارات احلرجية 

 .الثالثة كافة

مكانية إ يف نظرال علىو  ،لتمويلاألعضاء على تعزيز التساق بني السياسات واآلليات العامة اخلاصة اب شج عت (ه)
ليات آل ويجرت ال علىزايدة الدعم املايل لتعزيز مسذذذامهة الغاابت واألشذذذجار يف الُنظم الزراعية والغذائية املسذذذتدامة، و 

التمويل املبتكرة إلضذذذذفاء القيمة على صذذذذون الغاابت وإصذذذذالحها وإدارهتا بصذذذذورة مسذذذذتدامة، مثل املدفوعات لقاء 
 النظم اإليكولوجية.احلصول على خدمات 

 اإلصالح وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية -عشر خامس
 (5-8)البند  2030-2021للفتة 

 إن  اللجنة: -25

رح بت ابلقيادة املشذذذذذذذرتكة بني املنظمة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة لتشذذذذذذذجيع تنفيذ عقد األمم املتحدة إلصذذذذذذذالح  (أ)
 .2030-2021النظم اإليكولوجية للفرتة 

وتعزيز  2030-2021األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية للفرتة  عقداألعضاء على دعم أنشطة  شج عت (ب)
جهودهم إلصذذذذذذذذالح النظم اإليكولوجية، ول سذذذذذذذذيما املناظر الطبيعية احلرجية، وعلى تشذذذذذذذذارة املعلومات واملعارف 

 .املتصلة بتجارب اإلصالح الناجحة

من خالل توفري أدوات ومنهجيات ومبادرات لتنمية القدرات من أجل تعزيز املنظمة بدعم األعضذذذذذذذذذذذاء  أوصذذذذذذذذذذذت (ج)
قدراهتم على النهوض ابجلهود الرامية إىل إصالح النظم اإليكولوجية احلرجية، وتشاطر املمارسات اجليدة، ورصد 

جية وضذذذذذمان التقدم احملرز، ولتيسذذذذذري الوصذذذذذول إىل التمويل  دف النهوض  هود إصذذذذذالح النظم اإليكولوجية احلر 
اسذذذذذتدامة املناطق اليت مت إصذذذذذالحها، مع مراعاة السذذذذذياقات والقدرات الوطنية والعمل يف الوقت نفسذذذذذه على تعزيز 

 .2028-2019للفرتة  أوجه التآزر مع عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية

 (6-8)البند  احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال الغاابت 6-8البند  -عشر سادس

 اللجنة: إن   -26

 سل مت  مهية اهليئات اإلقليمية للغاابت وقامت مبا يلي: (أ)

شذذذذذذذد دت على ضذذذذذذذرورة أن يكون لتلك اهليئات دور أكثر صذذذذذذذلة ابلسذذذذذذذياسذذذذذذذات يف املؤمترات اإلقليمية ملنظمة  (1)
املنظمة إىل دعم مواصذذذذذذذذلة إدراج املسذذذذذذذذائل اهلامة املتصذذذذذذذذلة ابلغاابت على الصذذذذذذذذعيد  ودعتاألغذية والزراعة، 

 ؛اإلقليمي
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بوصفها آليات راسخة للحوار للغاابت  اإلقليميةاملنظمة إىل مواصلة استعراض سبل  سني اهليئات  ودعت (2)
يف اجملال الفؤ وجمال السذذياسذذات العامة، والتشذذاور مع األعضذذاء بشذذأن تلك السذذبل، مبا يف ذلك من خالل 

 البحث يف عمليات الستعراض اجلارية للحوكمة، حسب القتضاء؛

ظمة إىل دعم مواصذذذذذذذذلة تعزيز العمل املشذذذذذذذذرتة بني القطاعات الذي تضذذذذذذذذطلع به اهليئات اإلقليمية املن ودعت (3)
 للغاابت، ول سيما بشأن احلراجة والنظم الزراعية والغذائية. 

األخرية إىل  ودعت)سيلفا مديرتانيا(  -واستعرضت أعمال اللجنة املعنية مبسائل غاابت البحر األبيض املتوسط  (ب)
 ءمة بني خطط عمل جمموعات العمل التابعة هلا وجداول األعمال العاملية واإلقليمية؛ مواصلة املوا

إىل مواصذذلة  ودعتهاواسذذتعرضذذت أنشذذطة اللجنة السذذتشذذارية املعنية ابلصذذناعات املسذذتدامة القائمة على الغاابت،  (ج)
الغاابت وإصذذذذذذذالح النظم القائم على  األحيائيتيسذذذذذذذري الشذذذذذذذراكات بني املنظمة والقطاع اخلاص لتعزيز القتصذذذذذذذاد 

 اإليكولوجية املنتجة؛

واسذذتعرضذذت عمل اهليئة الدولية املعنية  شذذجار احلور واألشذذجار األخرى السذذريعة النمو اليت تسذذاهم يف اسذذتدامة  (د)
 الشعوب والبيئة وقامت مبا يلي:

 على تنفيذها؛  وشج عت، 2032-2022أحاطت علًما ابسرتاتيجية اهليئة للفرتة  (1)

 ملنظمة على النظر يف النضمام إىل عضوية اهليئة، يف ضوء وليتها اجلديدة؛أعضاء ا وشجعت (2)

واستعرضت أعمال جمموعة العمل املعنية ابلغاابت والنظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافة،  (ه)
 وقامت مبا يلي:

 رحب ت ابلتقدم احملرز يف أعمال جمموعة العمل؛  (1)

على دعم األعمال التحضذذذريية للسذذذنة الدولية للمراعي ورعاة املاشذذذية لألمم املتحدة  جمموعة العمل وشذذذجعت (2)
، من خالل تيسري تبادل اخلربات عرب األقاليم بشأن النظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراعي 2026يف عام 

 اليت تتسم ابلبتكار والستدامة.

حلراجة يف سياق اإلطار الستاتيجي عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال ا -عشر سابع
 ( 1-9)البند  2031-2022 ملنظمة األغذية والزراعة للفتة

 إن  اللجنة: -27

 .2021-2020أشارت مع التقدير إىل إجنازات عمل املنظمة يف جمال احلراجة خالل فرتة السنتني  (أ)

ا بعدها، ورح بت مبواءمتها القوية وم 2023-2022جمالت العمل ذات األولوية يف جمال احلراجة يف الفرتة  تأقر   (ب)
وكذلك مسذذذذذذذامهاهتا يف  قيق أهداف التنمية املسذذذذذذذتدامة  2031-2022مع اإلطار السذذذذذذذرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

  .واألهداف العاملية املتعلقة ابلغاابت خلطة األمم املتحدة السرتاتيجية للغاابت
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ا املتجدد، مبا يشذذمل من خالل  سذذني الربط بني العمل املنظمة على السذذتمرار يف متابعة إلوذج أعماهل شذذج عت (ج)
 .الفؤ والتشغيلي، و فيز الشراكات، وتعزيز الستجابة لحتياجات األعضاء والتنفيذ على الصعيد القطري

من املنظمة السذذذذذذذذذذذذذتمرار يف دعم إجراءات اإلدارة املسذذذذذذذذذذذذذتدامة للغاابت على الصذذذذذذذذذذذذذعيد القطري ضذذذذذذذذذذذذذمن  طلبت (د)
ضيعية الرئيسية اليت وافقت عليها األجهزة الرائسية واملبادرات املؤسسية للمنظمة، مثل مبادرة السرتاتيجيات املوا

العمل يًدا بيد ومبادرة "بلٌد واحد، منتٌج واحد ذو أولوية"، حسذذذذذذذذذذذذذذب القتضذذذذذذذذذذذذذذاء ومبا يتماشذذذذذذذذذذذذذذى مع اإلطار 
  .2031-2022السرتاتيجي للمنظمة للفرتة 

لالجتماعات الرفيعة املسذذذذذذذذتوى اليت تعقد خالل الدورات العادية ملنتدى املنظمة إىل مواصذذذذذذذذلة تقدد الدعم  دعت (ه)
 .E/RES/2015/33األمم املتحدة املعؤ ابلغاابت، طبًقا لقرار اجمللس القتصادي والجتماعي 

املنظمة بتقدد معلومات حمد ثة منتظمة عن تنفيذ أنشذذذذذذذذذذذذذذطة املنظمة يف جمال احلراجة ضذذذذذذذذذذذذذذمن اإلطار  أوصذذذذذذذذذذذذذذت (و)
 ، حسب القتضاء، مبا يف ذلك يف تقارير تنفيذ الربامج.2031-2022لمنظمة للفرتة السرتاتيجي ل

دت على الدور وشذذذد   ،املائة للمجلس بعد والسذذذتني التاسذذذعة الدورة عن الصذذذادرة لتوصذذذياتواب 3ابلقرارات ذك رت (ز)
مبا يف  ،مًيا وعاملًياإقلي ،املسذذذذذذذذذلحة اجلارية على القطاع احلرجي الصذذذذذذذذذراعات مجيعالفؤ للمنظمة يف معاجلة تبعات 

 على الغاابت. عتمدينامل األشخاص ةعلى سبل معيش كذل

 (2-9)البند  نتائج املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت -عشر اثمن

 إن  اللجنة: -28

ا بنتذذائج املؤمتر العذذاملي اخلذذامس عشذذذذذذذذذذذذذذر للغذذاابت  (أ) جلمهوريذذة كوراي على  وأعربذذت عن ابله تقذذديرهذذاأخذذذت علمذذً
 .ازة للمؤمتراستضافتها املمت

املنظمة واألعضذذاء إىل تنفيذ توصذذيات املؤمتر، حسذذب القتضذذاء، مع مراعاة السذذياقات الوطنية واللتزامات  دعت (ب)
 .الدولية القائمة

 ودعتأعربت عن تقديرها لنداء الشذذذذذذذذذذذذذذباب من أجل العمل املنبثق عن املؤمتر العاملي اخلامس عشذذذذذذذذذذذذذذر للغاابت  (ج)
 ملالئمة لدعم إشراة الشباب يف قطاع احلراجة على املستوايت كافة.األعضاء إىل النظر يف اإلجراءات ا

                                                           
؛ 23؛ األصوات املؤي دة: 27( وكان جمموع األصوات املدىل  ا: REP 169CLمن التقرير  11و 10الفقراتن  -اء )قرار تصويت مبناداة األمس 3

 .16؛ المتناع عن التصويت: 4األصوات املعارضة: 
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 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة الغاابت -عشر اتسع
 ( 3-9)البند  2023-2020للفتة 

 إن  اللجنة: -29

بناًء على الطلب الصذذذذادر عن جلنة الغاابت  2023-2020رح بت بتعديل برانمج العمل املتعدد السذذذذنوات للفرتة  (أ)
 . دورهتا اخلامسة والعشرينيف

وابجلهود اليت تبذهلا اللجنة  2023-2020رح بت ابلتقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل املتعدد السذذذذذذذذذذذذنوات للفرتة  (ب)
  .2030واملنظمة من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

مع تلك اخلاصذذذذذذة ابللجان الفنية  مبواءمة دورة التخطيط لربانمج العمل املتعدد السذذذذذذنوات للجنة الغاابت أوصذذذذذذت (ج)
  دف تيسري العمل الشامل لعدة قطاعات يف ما بني اللجان. 2024األخرى اعتبارًا من عام 

تنفيذ خطة األمم املتحدة الستاتيجية للغاابت وتعزيز مسامهة منظمة األغذية  -عشرون
ة التعاونية يف جمال الغاابت والزراعة يف التتيبات الدولية اخلاصة ابلغاابت، مبا يف ذلك الشراك

 (4-9)البند  2024واستعراض منتصف املدة يف عام 

 إن  اللجنة: -30

بت مبا حققته املنظمة من تقدم وإجنازات يف عملها دعًما لألهداف العاملية للغاابت، وخطة األمم املتحدة  (أ) رح 
 .الغاابت )الشراكة التعاونية(السرتاتيجية للغاابت )اخلطة السرتاتيجية(، والشراكة التعاونية يف جمال 

وتيسذذذري املشذذذاركة الفاعلة ألعضذذذاء  يف جمال الغاابت املنظمة بتعزيز دورها القيادي يف الشذذذراكة التعاونية أوصذذذت (ب)
 .الشراكة التعاونية يف استعراض منتصف املدة للرتتيب الدويل املتعلق ابلغاابت، ول سيما الشراكة التعاونية

واملعارف يف املناقشذذذذات بشذذذذأن السذذذذياسذذذذات اليت  ئيةإلحصذذذذاامهة ابخلربات والبياانت املنظمة على املسذذذذا شذذذذج عت (ج)
 . ريها منتدى األمم املتحدة املعؤ ابلغاابت

املنظمة إىل مواصذذذذذلة دعمها ملشذذذذذاركة اهليئات اإلقليمية للغاابت يف احلوارات اإلقليمية ذات الصذذذذذلة مبنتدى  دعت (د)
 لقتضاء وضمن إطار ولية املنظمة.األمم املتحدة املعؤ ابلغاابت، حسب ا

 إعداد خطط عمل إقليمية لستاتيجية منظمة األغذية -وعشرون داح
 (5-9)البند  (2025-2022)الفتة  والزراعة للعلوم والبتكار

 إن  اللجنة: -31

شذذاملة من خالل عملية  2025-2022نو هت بوضذذع اسذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكار للفرتة  (أ)
 .لس يف دورته السبعني بعد املائةوتشاورية، ونو هت كذلك إبقرارها من جانب اجمل
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اسذذذذذتعرضذذذذذت ورح بت ابإلطار الرفيع املسذذذذذتوى الذي سذذذذذيسذذذذذتخدم يف وضذذذذذع خطط عمل إقليمية للتنفيذ الفع ال  (ب)
ئج املشذذذذذذذذذذذذاورات ، مع مراعاة نتا(2025-2022لفرتة )ا منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكار لسذذذذذذذذذذذذرتاتيجية

 .والتوصيات الصادرة عنها 2022اإلقليمية واملؤمترات اإلقليمية للمنظمة لعام 
املنظمة على مواصذذذلة عقد عمليات تشذذذاورية مفتوحة وشذذذاملة وشذذذفافة وحسذذذنة التوقيت، مع األخذ يف  شذذذج عت (ج)

ل أكرب، وضمان أن تتناول العتبار التوجيهات اليت يقدمها األعضاء لتنقيح خطط العمل اإلقليمية وبلورهتا بشك
-2022لفرتة )ا منظمذذة األغذذذيذذة والزراعذذة للعلوم والبتكذذارخطط العمذذل اإلجراءات املذذذكورة يف اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذة 

 .العاملية واإلقليمية والقطرية - على املستوايت كافةً  (2025
-2022ظمة للفرتة املنظمة على أن تضمن اتساق خطط العمل اإلقليمية مع اإلطار السرتاتيجي للمن شج عت (د)

 .، وأن تساهم يف تنفيذها2031

للعلوم والبتكار  تهااملنظمة إىل مواصذذذذذلة إبال  األجهزة الرائسذذذذذية املعنية ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسذذذذذرتاتيجي دعت (ه)
 .ول سيما يف ما يتعلق ابلغاابت واملشاركة يف اهليئات اإلقليمية للغاابت، (2025-2022لفرتة )ا

 إدراج أشذذذذذذكال العلوم والبتكار ذات الصذذذذذذلة يف جمال الغاابت ضذذذذذذمن عمليات وضذذذذذذع خطط املنظمة إىل دعت (و)
 العمل اإلقليمية.

 (10انتخاب أعضاء املكتب )البند  -وعشرون اثن
 لدى النمسذذا جلمهورية الدائم واملمثل املفو ض الوزير ،Günter Walknerاللجنة ابلتزكية سذذعادة السذذيد  انتخبت -32

 .الغاابت للجنة والعشرين السابعة للدورة رئيًسا العاملي، األغذية وبرانمج راعةوالز  األغذية منظمة

 (11موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة )البند  -وعشرون اثلث
املدير  وسيحد د .2024اللجنة على عقد دورهتا السابعة والعشرين يف روما خالل الفصل الثالث من عام  اتفقت -33

ورة ابلتشذذذذذذذذذذذذذذاور مع اللجنة التوجيهية للجنة الغاابت، على أن يعرض ذلك على جملس املنظمة يف العام املوعد النهائي للد
 .2023مؤمتر املنظمة يف دورته الثالثة واألربعني يف عام  وعلى 2022دورته املقبلة يف ديسمرب/كانون األول 

 (12اعتماد التقرير )البند  –وعشرون رابع

  .عليها التوافق مت اليت د لةاملع بصيغته رالتقري اللجنة اعتمدت -34

 (13 اختتام الدورة )البند –وعشرون خامس

 .2022أكتوبر/تشرين األول  7اجلمعة،  يوم من مساء 20:30الدورة عند الساعة  ابختتام أعمال الرئيس قام -35
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 أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الغاابت  جدول –ألف  املرفق
 افتتاح الدورة -1
 عمالاعتماد جدول األ -2
 تعيني جلنة الصياغة -3
املسارات احلرجية لتحقيق التعايف األخضر وبناء اقتصادات شاملة وقادرة على  :2022حالة الغاابت يف العامل يف  -4

 الصمود ومستدامة
تلبية الطلب ودعم القتصذذذذذادات احمللية  -الغاابت واإلنتاج املسذذذذذتدام للمنتجات احلرجية اخلشذذذذذبية وغري اخلشذذذذذبية  -5

 ى الصمود القادرة عل
 بني الزراعة واحلراجة رتابطال -6
 احللول اليت تتيحها الغاابت ملكافحة تغري املناخ  -7

 2031-2022للفرتة  خطة العمل لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتغري املناخ 7-1
 حرائق الغاابت واملنصة العاملية ملكافحة احلرائق  7-2

 التقدم يف التنفيذ -8
 أجهزة منظمة األغذية والزراعة اليت هتم  اللجنةقرارات وتوصيات  8-1
لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطذذاعذذات األغذذذيذذة والزراعذذة تقرير مرحلي عن تنفيذذذ اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذة منظمذذة  8-2

 التابعة هلا 2023-2021الزراعية وخطة العمل للفرتة 
  2022-2021ة التقييم العاملي للموارد احلرجية واملسح اخلاص ابلستشعار عن بُعد للفرت  8-3
 الشؤون املالية والستثمار يف املسارات احلرجية  8-4
  2030-2021اإلصالح وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية للفرتة  8-5
 احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال الغاابت 8-6

 املسائل األخرى -9
جي ملنظمة األغذية والزراعة عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سذذذذذذذياق اإلطار السذذذذذذذرتاتي 9-1

  2031-2022للفرتة 
 نتائج املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت 9-2
  2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة الغاابت للفرتة  9-3
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تنفيذ خطة األمم املتحدة السذذذذذذذذذرتاتيجية للغاابت وتعزيز مسذذذذذذذذذامهة منظمة األغذية والزراعة يف الرتتيبات  9-4
ابلغاابت، مبا يف ذلك الشذذذذذذذراكة التعاونية يف جمال الغاابت واسذذذذذذذتعراض منتصذذذذذذذف املدة  الدولية اخلاصذذذذذذذة

  2024عام  يف

 (2025-2022للعلوم والبتكار )الفرتة سرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة عمل إقليمية ل طإعداد خط 9-5
 انتخاب أعضاء املكتب -10
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -11
 اعتماد التقرير -12
 م الدورةاختتا -13
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 ابلواثئق ئمةقا –ابء  املرفق
COFO / 2022/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

COFO/2022/2 Rev.1  املسذذذذذارات احلرجية لتحقيق التعايف األخضذذذذذر وبناء   :2022حالة الغاابت يف العامل يف
 اقتصادات شاملة وقادرة على الصمود ومستدامة 

COFO/2022/3 Rev.1 تلبية الطلب  -ملسذذذذتدام للمنتجات احلرجية اخلشذذذذبية وغري اخلشذذذذبية الغاابت واإلنتاج ا
  ودعم القتصادات احمللية القادرة على الصمود

COFO/2022/4 الرتابط بني الزراعة واحلراجة 
COFO/2022/5 احللول اليت تتيحها الغاابت ملكافحة تغري املناخ 

COFO/2022/5.1 ألغذية والزراعة اخلاصذذذذذذذذذذذذذة بتغري املناخ للفرتة خطة العمل لتنفيذ اسذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية منظمة ا
2022-2031  

COFO/2022/5.2 حرائق الغاابت واملنصة العاملية ملكافحة احلرائق 
COFO/2022/6 التقدم يف التنفيذ 

COFO/2022/6.1 قرارات وتوصيات أجهزة منظمة األغذية والزراعة اليت هتم  اللجنة 

COFO/2022/6.2 يذ اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي تقرير مرحلي عن تنف
 التابعة هلا 2023-2021عرب القطاعات الزراعية وخطة العمل للفرتة 

COFO/2022/6.3  التقييم العاملي للموارد احلرجية واملسح اخلاص ابلستشعار عن بُعد 
COFO/2022/6.4  احلرجيةالشؤون املالية والستثمار يف املسارات  
COFO/2022/6.5  2030-2021اإلصالح وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية للفرتة 

COFO/2022/6.6 Rev.1 احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال الغاابت 

COFO/2022/7.1  عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار السرتاتيجي للمنظمة
 2031-2022ة للفرت 

COFO/2022/7.2 نتائج املؤمتر العاملي اخلامس عشر للغاابت 
COFO/2022/7.3  2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة الغاابت للفرتة 

COFO/2022/7.4 Rev.1 
تنفيذ خطة األمم املتحدة السذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجية للغاابت وتعزيز مسذذذذذذذذذذذذذذامهة منظمة األغذية 

ات الدولية اخلاصذذذة ابلغاابت، مبا يف ذلك الشذذذراكة التعاونية يف جمال والزراعة يف الرتتيب
 2024الغاابت، واستعراضها يف عام 
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COFO/2022/8  وضذذذذذذذذذذذذذذع خطط عمذذذذذل إقليميذذذذذة لسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذذذذة منظمذذذذذة األغذذذذذذيذذذذذة والزراعذذذذذة للعلوم
 (2025-2022والبتكار)

COFO/2022/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمؤ املؤقت 
COFO/2022/INF/2 Rev.1 القائمة املؤقتة ابلواثئق 

COFO/2022/INF/3 مذكرة بشأن اإلجراءات اخلاصة لعقد اجتماعات جلنة الغاابت بشكل خمتلط 
COFO/2022/INF/4 قائمة املشاركني 
COFO/2022/INF/5 بيان الختصاصات وحقوق التصويت املقدم من ال اد األورويب ودوله األعضاء 
COFO/2022/INF/6  عملية اإلبال  عن اإلصالح عن طريق عمليات تقييم املوارد احلرجية يف العاملتبسيط 
COFO/2022/INF/7 البتكارات الرقمية جلمع ونشر البياانت عن املوارد احلرجية وإدارهتا وأوجه استخدامها 

COFO/2022/INF/8 ذائيذذذةتقرير عن املذذذداولت املتصذذذذذذذذذذذذذذلذذذة ابلغذذذاابت خالل قمذذذة األمم املتحذذذدة للنظم الغذذذ 
  2021لعام 

COFO/2022/INF/9 ثذذة عن اسذذذذذذذذذذذذذذرتاتيجيذذة منظمذذة األغذذذيذذة والزراعذذة اخلذذاصذذذذذذذذذذذذذذذة بتغري  املنذذاخ  معلومذذات حمذذد 
 2031-2022للفرتة 

COFO/2022/INF/10 معلومات حمد ثة عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للعلوم والبتكار 
COFO/2022/INF/11 الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات 

COFO/2022/INF/12  توصذذذذذذذذذذذذيات اهليئات اإلقليمية للغاابت التابعة ملنظمة األغذية والزراعة من أجل برانمج
 عمل املنظمة يف جمال الغاابت
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 أعضاء جلنة الغاابت  –جيم  املرفق
 (عضو)منظمة  األورويب ال اد 
 الروسي ال اد 
 إثيوبيا 

 جانأذربي 
 األرجنتني 
 األردن 
 أرمينيا 
 إريرتاي 
 إسبانيا 
 أسرتاليا 
 إستونيا 
 إسرائيل 
 أفغانستان 
 إكوادور 
 أملانيا 
 إندونيسيا 
 أنغول 
 أوروغواي 
 أوزبكستان 
 أوغندا 
 أوكرانيا 
 آيرلندا 
 إيطاليا 
 ابراغواي 
 ابكستان 
 الربازيل 
 الربتغال 
 بلجيكا 
 بلغاراي 
 بنغالديت 
 بنما 
 فاسو بوركينا 

 تشيكيا 
 تونس 
 جامايكا 
 اجلزائر 
 الدومينيكية اجلمهورية 
 الدميقراطية الكونغو مجهورية 
 اإلسالمية إيران مجهورية 
 املتحدة تنزانيا مجهورية 
 البوليفارية فنزويال مجهورية 
 كوراي  مجهورية 
 الشذذذذذذذذذذذذذذعبيذذذذذذذة رايكو   مجهوريذذذذذذذة 

 الدميقراطية
 العربية مصر مجهورية 
 أفريقيا جنوب 
 السودان جنوب 
 جورجيا 
 رومانيا 
 زامبيا 
 زمبابوي 
 مارينو سان 
 لنكا سري 
 السلفادور 
 سلوفاكيا 
 سلوفينيا 
 السنغال 
 السودان 
 السويد 
 سويسرا 
 سيشيل 
 شيلي 
 الصني 
 غابون 

 الكامريون 
 كرواتيا 
 كندا 
 كواب 
 ديفوار كوت 
 كوستاريكا 
 كولومبيا 
 الكونغو 
 الكويت 
 كينيا 
 لتفيا 
 لبنان 
 ليرباي 
 ليبيا 
 ليتوانيا 
 ليسوتو 
 مايل 
 ماليزاي 
 مدغشقر 
 املغرب 
 املكسيك 
 السعودية العربية اململكة 
 لربيطذذذذذذذانيذذذذذذذا املتحذذذذذذذدة اململكذذذذذذذة 

 الشمالية وآيرلندا العظمى
 وريتانيام 
 موزامبيق 
 مياإلار 
 النرويج 
 النمسا 
 النيجر 
 نيجرياي 
 نيكاراغوا 
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 بوروندي 
 ندابول 
 املذذتذذعذذذذذذذددة -)دولذذذذذذذة  بذذولذذيذذفذذيذذذذذذذا 

 (القوميات
 بريو 
 بيالروس 
 اتيلند 
 تركيا 
 تشاد 

 غامبيا 
 غواتيمال 
 غينيا 
 الستوائية غينيا 
 فرنسا 
 الفلبني 
 فنلندا 
 قربص 
 فريدي كابو 

 نيوزيلندا 
 هاييت 
 اهلند 
 هنغاراي 
 هولندا 
 األمريكية املتحدة الولايت 
 الياابن 
 اليمن 
 اليوانن 

 


