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 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 5132يونيو/حزيران  31-6 روما،

 لجنة الغاباتل نيالدورة الثانية والعشرتقرير 

  (5132يونيو/حزيران  52-51)روما، 

 

 موجز
 

وتناولت  3102يونيو/حزيران  37إىل  32خالل الفرتة من  دورتها الثانية والعشرين (اللجنةعقدت جلنة الغابات )

 املسائل التالية:
 
 (07-02)الفقرات  االجتماعية من الغابات -االقتصادية : تعزيز املنافع3102حالة الغابات يف العامل  (0)
 

 (33-01)الفقرات  تدابري السياسة العامة الستدامة املنافع وتعزيزها 

           االبتكارات يف قطاع منتجات الغاباات وتشاجيع اساتمدامل املنتجاات املت تياة مان الغاباات املشادارة بشاكل

 (32-32)الفقرتان  مستدامل

 (31-32)الفقرات  الدخل والعمالة وسبل كسب العيش 

 (22-32)الفقرات  الغابات والزراعة األسرية 

 (23-22)الفقرات  لغاباتالدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية والتمويل اخلاص با 
 
 العاملية املساهمة يف العمليات واملبادرات (3)
 

 (22-27)الفقرات  الغابات وأهداف التنمية املستدامة 

 (23-21)الفقرات  حتّدي القضاء على اجلوع 

 (27-22)الفقرات  مبادرة القضاء على اإلزالة غري املشروعة للغابات 

  (22-21)الفقرات  املتعّلق بالغاباتاستعراض فعالية الرتتيب الدولي 

 (27-22)الفقرات  خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستمدامها املستدامل وتنميتها 

 (31-21)الفقرات  الغابات واملساواة بني اجلنسني 

A 
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 ملنظمة األغذية والزراعةتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورات السابقة للجنة وغريها من األجهزة الرئاسية  (2)

 (13-30)الفقرات 
 
 (23-17)الفقرات  برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة بش ن احلراجة يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع (2)
 

              3102احلد مان االنبعاثاات النا اة عان إزالاة الغاباات وتادهورها  وماة ر القماة املعاع باملناا  لعاامل 

 (22-22)الفقرات 

 (013-23)الفقرات  تعزيز العمل بش ن الغابات الشمالية والغابات يف األراضي اجلاّفة 
 

 املسائل اليت تستدعي اهتمام اجمللس
 

 إن اللجنة يف دورتها الثانية والعشرين:
 

 وأيادت الرساائل الاض تضامنها بشا ن مسااهمة        3102بإصدار التقرير عن حالة الغابات يف العاامل   رحبت

الغابات يف التنمية املستدامة  مبا يف ذلا  يف املناقشاات اجلارياة حاول أهاداف التنمياة املساتدامة وخطاة         

 (02)الفقرة ؛ 3102التنمية ملا بعد 

 بشا ن   ب ن تزيد املنظمة جهودها يف مساعدة البلدان على حتسني بياناتهاا االجتماعياة االقتصاادية    وأوصت

  واحلصاول علاى ماوارد    3107-3103  من خالل برنامج حمدد يف إطار برنامج العمل وامليزانياة  الغابات

من خارج امليزانية هلذه الغاية؛ نشر املعلومات حول الفوائد االجتماعية االقتصاادية للغاباات  ومسااهمات    

 (03)الفقرة هذه األخرية يف حتقيق األهداف اإلمنائية األوسع؛ 

 ب ن تقومل الفاو  بالتعاون مع البن  الدولي واألعضاء اآلخرين للشراكة التعاونية يف جمال الغابات   توأوص

الغاباات   مان بتعزيز َجمع البيانات وُنظشم إدارة املعلوماات بشا ن االساتمدامات البشارية واملناافع املت تياة       

 (33الفقرة )وحتسني النفاذ الواسع إىل املعلومات وتعزيز الشفافية واملساءلة؛ 

 احلوكمة  مباا يف ذلا  مان خاالل بنااء       وعملياتب ن تساعد الفاو البلدان يف تعزيز حقوق احليازة  وأوصت

القدرات من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعياة بشا ن احلوكماة املساةولة حلياازة األراضاي ومصاايد        

 (30)الفقرة األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطع؛ 

 تعزيز الصناعات القائمة على الغابات و عيات املناتجني   يف جمالب ن تدعم الفاو البلدان ال سيما  وأوصت

 ومنظمات الغابات القائمة على اجملتمعات احمللية  من أجل زيادة إنتاجية كامل قطاع الغابات وكفاءتا؛؛ 

  (32)الفقرة 

 باني الغاباات واألمان الغاذائي  وال سايما يف      ئماة  القاتعزيز األواصر  بش نب ن تواصل الفاو عملها  وأوصت

  وبا ن تسااعد البلادان يف  اع ونشار املعلوماات       2واهلدف االسارتاتيجي   0سياق اهلدف االسرتاتيجي 

 املتعلقة بالفوائد االجتماعية االقتصادية للغاباات ومسااهمات هاذه األخارية يف األهاداف األوساع للتنمياة؛       

 (31و 23)الفقرتان 

 يف تعزيز فعالية برامج الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجياة  و  يف جمالب ن تدعم الفاو األعضاء  وأوصت
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تكوين بيئة مشجعة من أجل تقديم هذا النوع من الربامج  وأن تتعاون ماع الوكااالت والبلادان األخار  يف     

 (23)الفقرة  هذا الصدد؛

 الفاو  بالتعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات وساواهم  تقاديم الادعم    ب ن تواصل  وأوصت

الفع لوضع غايات ومةشرات مالئمة بش ن الغابات يف إطار أهداف التنمية املستدامة  والعمل مع الشاركاء  

يااة ماان أجاال وضااع مةشاارات حمساانة للمنااافع االجتماعيااة االقتصااادية للغابااات يف سااياق أهااداف التنم 

 (21)الفقرة األمن الغذائي؛ حتقيق خفض الفقر وباحلد من املستدامة  ال سيما من حيث صلتها 

 قادراتها علاى    لالرتقااء مبساتو   ب ن تستهّل الفاو  يف سياق إطارها االسرتاتيجي اجلديد  تدابري  وأوصت

ماي والعااملي؛ وبا ن    رصد مساهمة الغابات من أجل رفع حتّدي القضاء على اجلوع  علاى املساتويني اإلقلي  

 تعاارض مساااهمة الغابااات يف األماان الغااذائي علااى جلنااة األماان الغااذائي العاااملي لكااي تنظاار فيهااا؛      

 (22و 23)الفقرتان 

 برناامج   - من الفاو أن تساعد البلدان  ضمن سياق اإلطار االسارتاتيجي واخلطاة املتوساطة األجال     وطلبت

ا على مستو  السياساات والتمطايو وتباادل املعلوماات     العمل وامليزانية  من أجل تعزيز جهودها وقدراته

عن الوصول إىل التمويل وذل  من أجل القضاء على اإلزالة غاري املشاروعة للغاباات وتعزياز      واحلوار  فضاًل

 (27)الفقرة اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ 

 (21الفاو على املساهمة النشطة يف استعراض الرتتيب الدولي بش ن الغابات؛ )الفقرة  وشّجعت 

 من الفاو أن تواصل دورهاا القياادي يف الشاراكة التعاونياة يف جماال الغاباات  مباا يف ذلا   ماع           وطلبت

تقبل الشاراكة   املشاركة الكاملة ألعضاء الشراكة  النظر يف الطرق اجلديدة لتعزيز الشراكة وتطوير رؤية ملسا 

 (22)الفقرة من قبيل املساهمة يف استعراض الرتتيب الدولي املتعلق بالغابات؛ 

 من الفاو أن تواصل اإلدراج الكامل للعمل اجلاري ضمن الشراكة يف اإلطاار االسارتاتيجي للمنظماة      وطلبت

 (22)الفقرة مبا يف ذل  توفري املوارد املناسبة؛ 

 ب ن تساعد الفاو البلدان يف تعزيز القدرات وتوفري الادعم الفاع لتعمايم البعاد اجلنسااني  و اع        وأوصت

دعم  كني املرأة من الناحياة االقتصاادية يف    البيانات غري املصّنفة املتعلقة بنوع اجلنس يف قطاع الغابات  و

   مان خاالل تطاوير املشااريع؛    سلسلة القيمة احلرجياة  مباا يف ذلا  الوصاول إىل املاوارد والاتهكم فيهاا       

 (31)الفقرة 

  من األمانة صياغت؛ بالتشاور  وطلبتوضع برنامج العمل املتعدد السنوات املقبل ب فيما يتعلقاإلرشاد وقّدمت

 (32و 32)الفقرتان مع اللجنة التوجيهية لكي تنظر في؛ الدورة الثالثة والعشرون للجنة الغابات وتعتمده؛ 

 تطااوير جمموعااة أدوات اإلدارة املسااتدامة للغابااات ونشاارها واختبارهااا     الفاااو  ن تواصاالباا وأوصاات 

آخرين للشراكة  الطلاب والفارص لتطاوير جمموعاة مان      فاو على أن تقّيم  بالتنسيق مع أعضاء ال وشجعت

  (37و 33)الفقرتان  اخلطوط التوجيهية الطوعية للتمطيو املتعدد الغايات إلدارة الغابات؛

 من الفاو أن تستكمل وضع اخلطوط التوجيهية الطوعياة بشا ن الرصاد الاوطع للغاباات مان أجال         وطلبت

 (71)الفقرة املصادقة عليها بشكل نهائي لد  الدورة املقبلة؛ 

 اجلهود القطرية لتمطيو وتنفيذ عملية إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية من خاالل  الفاو  ن تدعم ب وأوصت
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غاباات إىل هيئتهاا األصالية  واالضاطالع مبزياد مان العمال الشاامل واملشارتك باني           أنشطة آلياة إعاادة ال  

 (73)الفقرة  اإلدارات  مبوجب اإلطار االسرتاتيجي اجلديد  من أجل دعم النهج املتكاملة؛

 من الفاو أن تتابع دعم شبكات املرشدين احلرجيني مباا يف ذلا  مان خاالل تقاديم التنسايق علاى         وطلبت

 التقادمل املي واإلقليمي وختصيص التمويل يف املشاريع والاربامج مان أجال تيساري اإلباال  عان       املستويني الع

 (72)الفقرة  ؛احملققة والنتائج احملرز

 من الفاو أن تستمر يف تشجيع التعاون عرب القطاعات ضمن اإلطار االسرتاتيجي للفاو وأهدافا؛  وأن   وطلبت

للتعااون لكاي تنظار فيا؛ اللجاان الفنياة يف دوراتهاا         مفصاالً  تضع  بالتشاور مع املكاتب املعنية  اقرتاحااً 

  (71)الفقرة  املقبلة؛

 من الفاو أن تواصل تعزيز قاعدة املعارف املرتبطة بقطاع الغابات  وبالتعاون مع شركاء آخارين  أن   وطلبت

للفااو حتات    وحبثياة يف األنشاطة اإلقليمياة    تثقيفياة تنشر هذه املعارف  مبا يف ذل  عارب إدراج مباادرات   

 (13)الفقرة  األهداف االسرتاتيجية للفاو؛

 اهليئات اإلقليمية للغابات على تقديم اإلرشاد بش ن اجملااالت ذات األولوياة اإلقليمياة يف قطااع      وشّجعت

  (12)الفقرة  واملساهمة فيها؛ للفاوالغابات والض من ش نها إرشاد األهداف االسرتاتيجية 

 على أهمية عدد من املواضايع وجمااالت العمال مباا يف ذلا  الرصاد والتقيايم واخلادمات          وأعادت الت كيد

  الغاباات  إزالاة األحاراج وتادهور   فاض االنبعاثاات النا اة عان     خل واملبادرة املعززةاإليكولوجية للغابات 

لطبيعيااة واحلراجااة املدنيااة والقائمااة علااى اجملتمعااات  واالسااتمدامل املتكاماال لملراضااي وإدارة املنااا ر ا 

واحلوكمة ونوع اجلنس والطاقاة اخلشابية والتناوع البيولاوجي للغاباات واالبتكاار يف منتجاات الغاباات          

  (20)الفقرة  ؛والتثقيف

 ىل أن تستمر املنظمة بشكل عامل  وال سيما الربناامج اخلااص بالغاباات  يف حتدياد     إ وشددت على احلاجة

اللجناة علاى أهمياة ضامان      شاددت ديد. ويف هذا الصدد  أولويات أنشطتها دعما لإلطار االسرتاتيجي اجل

على احلاجة إىل ختصيص ما يكفاي مان املاوارد     وسّلطت الضوءواقعية تنفيذ عمل الفاو يف جمال الغابات  

 (23)الفقرة املالية للعمل اخلاص بالغابات؛ 

 من الفاو االستمرار يف دعم البلدان يف جمال الغابات والتمفيف من أثر تغري املناا  والتكياف معا؛      وطلبت

مبا يف ذل  من خالل املشاركة الناشطة يف العمل ومواصلة تطاوير برناامج األمام املتهادة للتعااون يف جماال       

 (23)الفقرة  ؛نا ة عن إزالة الغابات وتدهورهاخفض االنبعاثات ال

 اإلزالاة غاري    ىدها  وبالتآزر مع حتدي القضاء علوخربتها وموار تهامن الفاو  مبا يتناسب مع والي وطلبت

املشروعة للغابات  فضال عن الربامج املمتلفة ذات الصلة  أن تعمل باالشرتاك مع منظمات أخار  مباا يف   

ن يف جمال خفاض االنبعاثاات   ذل  أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات وبرنامج األمم املتهدة للتعاو

  من أجل دعم إطالق مبادرة الغاباات يف ماة ر القماة املعاع باملناا       نا ة عن إزالة الغابات وتدهورهاال

 (23)الفقرة الذي دعا إلي؛ األمني العامل لملمم املتهدة؛ 

 الشامالية التمصصات بش ن الغابات  املتعددأخر  لتعزيز العمل من الفاو أن تستمر يف تقصي فرص  وطلبت 

 (22)الفقرة لكي تنظر فيها اللجنة خالل دورتها املقبلة؛ 
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 معنية بالغابات يف األراضي اجلافة والانظم   عمل جمموعةمن الفاو أن تقدمل توصية إىل اللجنة إلنشاء  وطلبت

 (012)الفقرة  .الزراعية احلرجية الرعوية  للنظر فيها مع احتمال اعتمادها يف دورتها املقبلة
 

 املسائل اليت تستدعي اهتمام املؤمتر

 

 إن اللجنة يف دورتها الثانية والعشرين:
 

 البلدان إىل تقييم الوضاع احلاالي واالهاهاات املساتقبلية للطلاب علاى مناافع الغاباات ووضاعها يف           دعت

 (02)الفقرة  ؛االعتبار يف السياسات والتدابري املتصلة بالغابات

 البلدان على تعزيز جهودها يف االعرتاف باملساهمات املمكنة للغابات يف أهداف التنمية املساتدامة   وشجعت

مان أجال ضامان املراعااة      ةوالدوليا  ةاإلقليميا  يات الوطنياة دان بالتنسيق والتعاون علاى املساتو  البل وأوصت

 ؛3102واالهتمااامل املناساابني للغابااات يف أهااداف التنميااة املسااتدامة وخطااة التنميااة ملااا بعااد عااامل          

 (22و 32)الفقرتان 

 وألصاها  املصالهة    للقطاعات املمتلفةاألعضاء إىل إقامة وتعزيز حمافل للهوار واملبادرات الشاملة  ودعت

املتعددين الض تربو ما بني قطاع الغابات والزراعة وبني القطاعات األخر  املتصلة باملوارد الطبيعياة  مان   

 (20)الفقرة  ؛أجل تنسيق وتواصل أفضل على مستو  املنا ر الطبيعية

 ت املالكة للغابات وأصاها  احلقاوق   األعضاء إىل تكوين بيئة مشجعة للمجتمعات احلرجية والعائال ودعت

يف الغابات ومنظمات منتجي الغابات واملزارع مبا يف ذل  احليازات الواضهة والوصول العاادل إىل األساواق   

وتقديم اخلدمات اجليدة والربامج التهفيزية وآليات التمويل للهراجاة الزراعياة وإعاادة التشاجري واإلدارة     

 (20)الفقرة  ؛ياملستدامة لغابات اجملتمع احملل

 البلدان إىل تعزيز استجابتها لتهدي القضاء على اجلوع عارب وضاع سياساات حرجياة قائماة علاى        ودعت

األدلة وشاملة فضال عن النهج املتكاملة املتعددة القطاعات لملمن الغذائي الوطع والربامج واالسارتاتيجيات  

 (20)الفقرة  ؛املتعلقة بالتغذية

 البلدان إىل ممارسة الدعوة على املستويني الوطع والدولي والعمل بشكل ناشو من أجل القضاء علاى   ودعت

اه إىل احلاجة حلماية وحفا  وتارميم ماوارد الغاباات حاول العاامل       بإزالة الغابات غري املشروعة ولفت االنت

 (23)الفقرة امل األراضي؛ وإدارتها بشكل مستدامل يف إطار تطوير سياسات مستدامة وأكثر تكامال الستمد

 األعضاء إىل النظر يف زيادة تعزيز الشراكة التعاونية يف جمال الغابات باعتبارها آلياة تنسايق واساعة     ودعت

 (23)الفقرة  ؛فيما بني الوكاالت  يف أي تدبري دولي مستقبلي يف جمال الغابات

 يف جمال الغابات بالشاكل الاوايف وذلا      البلدان إىل زيادة اجلهود لضمان معاجلة القضايا اجلنسانية ودعت

"  واملساواة بني اجلنسني 31+ مة ر بيجني خاللملمم املتهدة التابعة لاملرأة  وضع جلنةيف إطار مداوالت 

 (22)الفقرة  ؛3102يف خطة التنمية ملا بعد 

 البلدان إىل املزيد من تعزيز قطاعي الزراعة والغابات فيها عارب دراساة إمكانياة االنتساا  إىل هيئاة       ودعت

 (12)الفقرة  ؛احلور الدولية  وشجعت اللجنة التنفيذية على مواصلة عملية إصالح اللجنة
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 من القطاعات الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة وغريها  اتقطاع بنيالبلدان على تعزيز التعاون  وشجعت

جلنة الزراعة وجلناة   ودعت على امتداد املنا ر الطبيعية املستمدمة لملراضي من أجل تطبيق نهج متكاملة

على منافع إدراج جلنة األمن الغذائي العااملي   وشددتلتعاون مع اللجنة لمصايد األمساك إىل دراسة فرص 

 (77)الفقرة  ؛يف هذه اجلهود التعاونية

 على احلاجة إىل النظر يف عمل الفاو يف قطاع الغابات ضمن الساياق األوساع لإلطاار االسارتاتيجي      وشددت

 ؛علااى احلاجااة إىل ختصاايص مااوارد ماليااة كافيااة للعماال يف جمااال الغابااات     وساالطت الضااوءللفاااو؛ 

 (21و 11)الفقرتان 

 إىل أعلاى مساتو  سياساي يف البلادان واألقااليم       باملباادرة املعاززة  البلدان إىل رفع املناقشات املتعلقة  ودعت

والعامل  ودعم مبادرة الغابات الض سوف تطلق يف مة ر القمة املعع باملنا  الاذي دعاا إليا؛ األماني العاامل      

 (22)الفقرة  ؛لملمم املتهدة

 الشامالية   املهتمة إىل تشاجيع التعااون ضامن املباادرات القائماة املتعلقاة بالغاباات         ناللجنة البلدا ودعت

اللجنة البلدان كذل  إىل العمال   دعتوطلبت من الفاو زيادة دعمها للبلدان يف جمال الغابات الشمالية. وقد 

األراضاي اجلافاة والانظم    يف مع الفاو من أجل صياغة برنامج تنمية القدرات العاملياة بشا ن إدارة الغاباات    

 (010و 22و 21)الفقرات  ة  بطريقة مستدامة.الزراعية احلرجية الرعوية وإعادتها إىل هيئتها األصلي

 

 اإلجراءات املقرتح إختاذها من جانب اجمللس واملؤمتر

 واملة ر مدعوان إىل:  اجمللسإن 

 تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات إقرار 

 

 مضمون هذه الوثيقة إىل:بش ن ميكن توجي؛ أي استفسارات 

 Peter Csoka السيد

 الغابات أمني جلنة

 +22 132712 2232: فاهلات
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 افتتاح الدورة -أواًل

 

مان  خالل الفرتة عقدت جلنة الغابات )اللجنة( دورتها الثانية والعشرين يف املقر الرئيسي للفاو روما )إيطاليا(   -0

 وشّكلت هذه الدورة حمور األسبوع العاملي الرابع للغابات. 3102يونيو/حزيران  37إىل  32

 

ألمام املتهادة   امان  وكااالت  بلدا ومنظمة عضو واحادة وممثلاون عان سات      007وقد حضر الدورة مندوبون من  -3

 مراقبا من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية. 31وبراجمها و

 

ن للجنة الغابات  هاذه الادورة   ييا(  رئيس الدورة احلادية والعشر)تنزان Felician Kilahamaوافتتح الدكتور  -2

 وهام:   وقاّدمل املتهادثني يف اجللساة االفتتاحياة     مان حياث توقيتهاا.    البهاث مسلطا الضوء على أهمياة املواضايع قياد    

  Rosine Amane Baiwong Djiberguiماان بلجيكااا؛ ومعااالي الساايدة   Laurentصاااحب الساامو امللكااي األمااري  

  هوريااة كوريااا؛   وزياار الثااروة احلرجيااة يف Shin Won-Sopوزياارة الزراعااة والبيئااة يف تشاااد؛ ومعااالي الساايد   

  األماني العاامل املسااعد لتنسايق السياساات والشاةون املشارتكة باني الوكااالت  إدارة الشاةون           Thomas Gassوالسيد 

؛ والساايد جوزياا؛ AGRICORD  رئاايس Piet Vanthemsche االقتصااادية واالجتماعيااة يف األماام املتهاادة؛ والساايد

 .(الفاومنظمة األغذية والزراعة )غرازيانو دا سيلفا  مدير عامل 

 

من بلجيكا قد قبال دعاوة الفااو ليصابح السافري اخلااص للغاباات         Laurentوكان صاحب السمو امللكي األمري  -2

املسائل املتعلقاة بااإلدارة املساتدامة    بش ن والبيئة من أجل مساعدة الفاو على زيادة الوعي وعلى حتفيز حوار السياسات 

 جلميع أنواع الغابات واملوارد الطبيعية األخر .

 

ير عامل الفاو باملشاركني وذّكر ب ن؛ منذ انعقاد الدورة األخرية للجناة  ورّحب السّيد جوزي؛ غرازيانو دا سيلفا  مد -2

الغابات  مت استكمال عملية التمطيو االسرتاتيجي للفاو. وشدد على أن عمل الفاو يرّكاز علاى األهاداف االسارتاتيجية     

ت يسااهم مسااهمة كابرية يف    ا يسمح باستجابة أفضل ألهدافها العاملياة الثالثاة. وأشاار إىل أن قطااع الغاباا     مّم  اخلمسة

عن أمل؛ بالتزامل اللجنة ودعمها املستمرين  عّبرحتقيق تل  األهداف وكذل  األهداف االسرتاتيجية اجلديدة اخلمسة. وقد 

 لكي تتمكن من املساعدة يف تدعيم التغيريات وتعزيز دور قطاع الغابات يف برامج العمل املستقبلية للفاو. 

 

  املدير العامل املساعد إلدارة الغابات  باملندوبني وسّلو الضوء على Eduardo Rojas-Brialesورّحب السيد   -3

  واالتفاق اجلديد حول 3102: أي االتفاق على خطة التنمية ملا بعد عامل 3102وجود الغابات عند مفرتق طرق يف سنة 

احلاجة إىل التهلي برؤية استشرافية تستند إىل تغري املنا   واستعراض الرتتيب الدولي املتعلق بالغابات. وأشار أيضا إىل 

 مواطن القوة والفرص املتاحة يف جمال الغابات وإىل رّد موّحد على التهديات الض تواجهها الغابات.
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 اعتماد جدول األعمال -ثانيًا

 

 .املرفق باءاللجنة يف  نظرت فيها(. وترد الوثائق الض املرفق ألفجدول األعمال ) اعتمادمت  -7

 

 املكتب وتعيني جلنة الصياغة أعضاءانتخاب  -ثالثًا

 

من غيانا الذي ميثل إقليم أمريكا الالتينية والبهر الكارييب  رئيسا  Bharrat Jagdeoاللجنة الدكتور  انتمبت -1

 للدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات.

 

غل رؤسااء  شا من الالئهة الداخلية للجنة الض اعتمدتها جلناة الغاباات يف دورتهاا العشارين       0وطبقا للمادة  -2

 اهليئات اإلقليمية الست للغابات يف املنظمة مناصب نوا  رئيس الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات.

 

 اللجنة كنوا  للرئيس كال من: وانتمبت -01
 

  السيدJoseph Hailwa .ناميبيا(  ممثل هيئة الغابات واحلياة الربية يف أفريقيا( 

  السيدJarred Mair .نيوزيلندا(  ممثل هيئة غابات آسيا واحمليو اهلادئ( 

  السيدRobert Busink .هولندا(  ممثل هيئة الغابات األوروبية( 

  السيدJames Singh الكارييب. )غيانا(  ممثل هيئة غابات أمريكا الالتينية ومنطقة البهر 

 .السيد عيسى الشوبكي )األردن(  ممثل هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى 

  السيدJorge Rescala Perez .املكسي (  ممثل هيئة غابات أمريكا الشمالية( 

 

ورية واستنادا إىل توصيات الدورة التاسعة والثالثني بعد املائة للمجلس والدورة التساعني للجناة الشاةون الدسات     -00

  كتادبري مرحلاي  علاى    واتفقتاللجنة إجراء عملية انتما  أعضاء املكتب يف نهاية دوراتها املقبلة  قررتوالقانونية  

 أن يبقى الرئيس يف منصب؛ خالل الدورة الثالثة والعشرين ريثما يتم انتما  أعضاء مكتب الدورة الرابعة والعشرين.

 

: االحتاد الروسي  إندونيسايا  أوروغاواي  الربازيال     على النهو التالي أعضاء جلنة صياغة التقرير انُتمبو -03

بنغالديش  بريو  توغو   هورية مصار العربياة  زامبياا  كينياا )رئيساا(  النارويج  النمساا  نيوزيلنادا  الوالياات          

 املتهدة األمريكية  اليابان  واليونان.

 

: االحتاد األوروبي  االحتااد الروساي  األرجناتني  الربازيال      وألقت الوفود التالية بيانات يف مستهّل الدورة -02

 بنغالديش  تركيا   هورية إيران اإلسالمية  غابون.
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 5132حالة الغابات يف العامل  -رابعًا

 

وتركيازه علاى املناافع االجتماعياة      3102اللجنة بإصدار التقريار عان حالاة الغاباات يف العاامل لسانة        رّحبت -02

لغابات وأيدت الرسائل الض تضّمنها بش ن مساهمة الغابات يف التنمية املستدامة مبا يف ذل  املناقشاات  من اواالقتصادية 

 واسااتعراض الرتتيااب الاادولي   3102التنميااة ملااا بعااد عااامل     خطااةاجلاريااة حااول أهااداف التنميااة املسااتدامة و    

 بش ن الغابات.

 

 اللجنااة األعضاااء إىل مراعاااة الرسااائل الرئيسااية الااض تضااّمنها التقرياار عاان حالااة الغابااات يف العااامل  ودعاات -02

 .3102لسنة 

 

 اللجنة الفاو مبساعدة البلدان من أجل: وأوصت -03
 

 القدرات لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بش ن احلوكمة املسةولة حليازة األراضي ومصايد األمساك  بناء

 والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطع؛

 ألمناط استهالك وإنتاج أكثر استدامة بالنسبة إىل الغابات يف سياق األطر الوطنية؛ الرتويج 

 دية عن الغابات من خالل برنامج حمدد يف برنامج العمال وامليزانياة   االرتقاء ببياناتها االجتماعية واالقتصا

 وختصيص موارد من خارج امليزانية هلذه الغاية. 3107-3103للفرتة 

 

وحبثت اللجنة املواضيع املمكنة واهليكل املمكن للتقرير املقبل عن حالة الغاباات يف العاامل. وتلات املواضايع      -07

تفاقية األمم املتهدة اإلطارية بش ن تغّير املنا  والتقادمل احملارز علاى صاعيد املباادرة املعاززة       حتديثا عن عملية ا املقرتحة

خلفض االنبعاثات النا ة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات )املبادرة املعززة(  تادهور الغاباات  قادرة الغاباات علاى      

حتاديث عان الغاباات يف أهاداف التنمياة املساتدامة         التكّيف وتداعيات تغري املناا  علاى اإلدارة املساتدامة للغاباات     

وتفاصيل عن التدفقات املالية املمصصة للغابات  ال سيما يف ضوء الادور اهلاامل الاذي تةديا؛ الغاباات الستئصاال الفقار        

 وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة والتمفيف من وط ة تغري املنا .
 

 الستدامة املنافع وتعزيزهاتدابري السياسة العامة 

 

اللجنة بإحراز تقدمل ملهو  يف العامل ككّل لتعزيز إطار السياسات احلرجية. فقد عمد العديد مان البلادان    أقّرت -01

إىل إدراج اإلدارة املستدامة للغابات ضمن األهداف الوطنية العامة واختذت تدابري على مستو  السياسات لتعزياز اإلدارة  

علاى   شاددت غابات وزيادة املنافع االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن الغابات.بشكل شامل غري أّن اللجنة املستدامة لل

ضرورة بذل املزيد لتشجيع السياسات املبتكرة يف جمال اإلدارة املستدامة للغابات ولضمان وجود أطر مةسساية وسياساية   

لى نتائج احلوار بني املعنايني بالغاباات الاذي تنااول هاذا      وتشريعية مشّجعة. وجر  أيضا إطالع اللجنة بصورة عامة ع

 املوضوع بالذات.
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 اللجنة البلدان إىل: دعتو -02
 

         تقييم الوضع واهاهات الطلبات على مناافع الغاباات يف املساتقبل  ومراعاتهماا يف السياساات والتادابري

 املتعلقة بالغابات؛

  األسواق مان أجال املسااعدة يف حتقياق املناافع االجتماعياة       وضع آليات لالستفادة من الطاقات الكامنة يف

واالقتصادية  وذل  من خالل حتسني فرص النفاذ إىل املوارد واألسواق وتشاجيع التقاسام العاادل للمناافع     

 الناشاائة عاان الغابااات  مبااا يف ذلاا  ماان خااالل الاادفع مقاباال اخلاادمات البيئيااة وغااريه ماان آليااات    

 التمويل املبتكرة؛

 وف املشّجعة الض حتّفز االبتكار واالساتثمار يف اإلدارة املساتدامة للغاباات مان قبال القطااعني      ت مني الظر 

 العامل واخلاص؛

    تدعيم أطر احلوكمة لديها وتعزيز مشاركة الفئات املعتمدة على الغابات وأصها  املصالهة يف الغاباات يف

 عمليض التمطيو احلرجي وإدارة الغابات؛

   الغابات وتنسيقها ماع والياتهاا وأدوارهاا اجلديادة  مباا يسامح باالتهكم يف إدارة        وتعزيز قدرات إدارات

 الغابات من أجل توفري املنافع بشكل مستدامل  وخلق بيئة مشّجعة لالستثمار واالبتكار يف هذا اجملال.

 

اللجنة املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاادي ومنتاديات احلاوار اإلقليمياة  مباا يف ذلا  اهليئاات         وشّجعت -31

اإلقليمية للغابات  على تعزيز احلوار وتوفري منابر لتبادل املعلومات واخلربات حول حتسني النفاذ إىل املاوارد واألساواق   

 ات وتعزيزها بشكل مستدامل. مبا يعزز آليات احلوكمة من أجل توفري املنافع من الغاب

 

 اللجنة الفاو بدعم البلدان من أجل: وأوصت -30
 

       استعراض الربامج الوطنية للغابات ومراجعتها بهدف معاجلة مس لة استفادة األفاراد مان الغاباات بشاكل

حلد صريح ومباشر يف السياسات والربامج وخطو العمل اخلاصة بالغابات  ومعاجلة مس لة كفاءة اإلنتاج وا

 من اهلدر على امتداد سالسل القيمة؛

     تعزيز حقوق احليازة وعمليات احلوكمة  مبا يف ذل  من خالل تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعياة بشا ن

 احلوكمة املسةولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات؛

   باإلدارة واالساتمدامل املساتدامني   تعزيز قدرات اإلدارات العامة املعنية بالغابات وتنسيقها من أجل التهكم

 للموارد احلرجية مبزيد من الفعالية  والتكّيف مع الظروف املتغرية والتهديات املستجدة.

 

اللجنة منظمة األغذية والزراعة  بالتعاون مع البن  الدولي واألعضاء اآلخرين يف الشراكة التعاونية من  وأوصت -33

ات وإدارة املعلومات حول اساتمدامل األفاراد للغاباات واالساتفادة منهاا  وتا مني       أجل الغابات  بتعزيز نظم  ع البيان

 فرص أكرب للنفاذ إىل املعلومات  وتعزيز الشفافية واملساءلة.
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امُلـدارة  االبتكارات يف قطاع منتجات الغابـات وتشـجيع اسـتخدام املنتجـات املت تيـة مـن الغابـات        

 بشكل مستدام  

 

 اللجنة البلدان على مضاعفة جهودها من أجل: شّجعت -32
 

    االعرتاف باملساهمات احملتملة للمنتجات احلرجية ومنتجات الطاقة احليوية املستمدة من الغاباات الاض

 تدار بطريقة مستدامة  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

   اإلدارة املستدامة للغابات وسالسل القيمة خلق بيئة مشّجعة ملزيد من االبتكار واالنتاجية والكفاءة يف تنفيذ

 للمنتجات احلرجية الشاملة؛

  أصها  املصلهة يف منتديات خمتلفة للنقاش من أجل تشجيع قيامل شراكات فعالة باني القطااعني    إشراك

العامل واخلاص لنقل املعرفة وأفضل املمارساات والتكنولوجياات الساليمة بيئياا  ولتهساني أداء املنتجاات       

 مبا يسّهل التهول حنو اقتصاد بيولوجي؛ اخلشبية

 االنطباعات اإلجيابية يف اجملتماع إزاء تطاوير واساتمدامل جمموعاة واساعة مان املنتجاات املبتكارة          تعزيز

 القائمة على الغابات كمساهمة يف االقتصاد البيولوجي.

  

 اللجنة الفاو بدعم البلدان خاصة من أجل: وأوصت -32
 

 سالسل قيمة شاملة للمنتجات احلرجية املبتكرة والتنافسية  الض تعود بالفائادة علاى اجملتمعاات     إنشاء

 احمللية؛

 ملنظمات املنتجني على النطاقني الصغري واملتوسو لكي يبّينوا أّن املنتجات الض يوفرونها ت تي مان   الرتويج

أراٍض خاضعة لإلدارة املستدامة ومبا ميّكنهم من االستفادة من فرص نفاذهم إىل األسواق بفضل عمل مرفاق  

 الغابات واملزارع؛

  شبية يف جمالي الطاقة احليوية والبناء املستدامل  من اإلنتاج واالستهالك املستدامني للمنتجات اخل تشجيع

خالل تقييم دورة احلياة ودراسات مماثلة تراعى فيها ركائز االستدامة الثالث  مع اإلحاطة بالعمل القائم 

 والرتكيز على جماالت حمددة تتطّلب عمال إضافيا ومناسبا؛

  واملنظماات اجملتمعياة للغاباات  مان أجال      الصناعات القائمة على الغابات  و عيات املنتجني تعزيز  

زيادة إنتاجية القطاع احلرجي وكفاءت؛ ب كملا؛  وبالتاالي تشاجيع االبتكاارات والتمطايو املشارتك باني        

 القطاعات )على سبيل املثال الزراعة واألمن الغذائي والطاقة(؛

 العامل واخلاص لالستفادة مان   التعاون على الصعيد اإلقليمي الفرعي وبني املنظمات وبني القطاعني تشجيع

 .أفضل املزايا النسبية يف إنتاج املنتجات احلرجية املبتكرة والطاقة احليوية
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 الدخل والعمالة وسبل كسب العيش

 

اللجنة مبا قامت ب؛ الفاو من عمل جلمع البيانات االجتماعية واالقتصادية اخلاصاة بالغاباات واإلفاادة     رّحبت -32

عنها  ال سيما يف ما يتعلق بالدخل وفرص العمل وسبل العيش ومساهمة الغابات املباشارة يف رفااه اجملتمعاات األصالية     

 وحتسين؛.  الفاو على النظر يف سبل مواصلة هذا العمل شّجعتواحمللية و

 

اللجنة جمددا علاى أهمياة  اع إحصااءات سانوية عان إنتااج املنتجاات احلرجياة اخلشابية وغاري             أكدتو -33

البلادان إىل   ودعات   اخلشبية والتجارة فيها  فضال عن الدخل والنواحي اجلنسانية وفرص العمال يف القطااع احلرجاي   

 االقتصاادية للغاباات بالتعااون ماع وكااالت أخار  مساةولة       النظر يف سبل حتسني املعلومات عان املناافع االجتماعياة و   

 عن الرعاية.

 

وأشارت اللجنة إىل أّن أنشطة  ع املعلومات عن القطاع احلرجاي غاري الرمساي جياب أن تساتمدمل تقنياات        -37

وأشاري كاذل    ذات مردودية تكاليفية وأن تستلهم بفكرة واضهة لكيفية استمدامل هذه املعلومات لتهسني حياة اإلنساان.  

إىل أّن تقييم املنافع االجتماعية واالقتصادية اإلضافية الض تقدمها الغابات تقييما كمياا هاو مان املكوناات اهلاماة للقياامل       

بعمليات الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية وبالتالي لتهقياق عائادات علاى االساتثمارات يف األنشاطة احلرجياة.       

 .فرص العمل مثال من خالل تشاطر التجار  الناجهةأيضا مواجهة حتديات  اقُترحو

 

  مباا يشامل   2و 0اللجنة الفاو بضرورة مضااعفة اجلهاود  خاصاة يف إطاار اهلادفني االسارتاتيجيني        وأوصت -31

 مساندة البلدان من أجل:
 

     والنوعياة   ع مزيد من املعلومات املفصلة عن الدخل وجوانب املساواة بني اجلنساني واجلواناب الكمياة

 للعمالة يف األنشطة املتصلة بالغابات مبا يف ذل  يف القطاع غري الرمسي؛

     وضع واختبار منهجيات إلجراء قياس أدّق ملساهمة الغابات يف النهوض بنوعية احلياة ماع الرتكياز علاى

ظم األمن الغذائي والتغذية والصهة؛ وتطاوير طارق تساتند إىل أدلاة علمياة لتوثياق مسااهمة خادمات الان         

  ؛اإليكولوجية

 نشر املعلومات عن املنافع االجتماعية واالقتصادية للغابات ومساهمتها يف أهداف التنمية األوسع نطاقا؛ 

 .إدراج املةشرات االجتماعية واالقتصادية يف النظم الوطنية للرصد واملعلومات احلرجية 

 

 الغابات والزراعة األسرية  

 

اللجنة على الدور الذي لعبت؛ الفااو للتوعياة علاى الصاالت القائماة باني الغاباات والزراعاة األسارية يف           أثنت -32

 .3102املناسبات املتصلة بالسنة الدولية للزراعة األسرية 
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 وإذ أقّرت ب ّن احليازة الواضهة واآلمنة هي شرط مسبق لإلدارة املستدامة لملراضي والغابات من قبل املازارعني  -21

اللجناة البلادان علاى تطبياق اخلطاوط التوجيهياة        شاجعت األسريني ومالكي الغابات وأصها  احلقاوق ذات الصالة    

 الطوعية بش ن احلوكمة املسةولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطع.

 

 اللجنة األعضاء إىل: دعتو -20
 

 على العالقة القائمة بني الغابات واملزارع األسرية يف الفعاليات واالحتفااالت ذات الصالة بالسانة     التشديد

 ؛ الدولية للزراعة األسرية

 بالدور اهلامل الذي ميكن أن تةدي؛ منظمات املنتجني احلرجيني والازراعيني علاى صاعيد اإلدارة     االعرتاف

املستدامة للغابات والتنمية الريفية املستدامة وتشجيع أصها  املصلهة  مبا فيهم القطاع اخلااص  علاى   

 اتباع نهج طويل األجل إلشراك منظمات املنتجني احلرجيني على املستويات كافة؛

 بيئة مشّجعة للمجتمعاات احمللياة العاملاة يف جماال الغاباات )مباا يف ذلا  اجملتمعاات األصالية           ئةتهي

واحمللية(  وأصها  الغابات األسرية وأصها  حقوق حياازة الغاباات ومنظماات املناتجني احلارجيني      

 للمادمات  والزراعيني  مبا يف ذل  احليازة الواضهة  والوصاول املنصاف إىل األساواق  والتاوفري اجلياد      

مبا يف ذل  الربامج التهفيزية وآليات التمويال للزراعاة احلرجياة  وإعاادة التشاجري  واإلدارة املساتدامة       

 للغابات على مستو  اجملتمع احمللي؛

 لسياسات مشجعة للزراعة األسرية واحلراجة باالستناد إىل إطار قانوني سليم؛ الرتويج 

  ة واملتعددة أصها  املصلهة إلطالق حوار ومبادرات تربو احلراجة وتعزيز الربامج القطاعية املشرتك إنشاء

والزراعة والقطاعات األخر  ذات الصلة باملوارد الطبيعية مبا ميّكن من زياادة فعالياة التنسايق والتواصال     

على مستو  املنا ر الطبيعية اللذين يصبان يف مصالهة اجملتمعاات احمللياة العاملاة يف جماالي الغاباات       

 ة يف املناطق الريفية  وتسّهل اعتماد ُنهج متكاملة للتمطيو الستمدامل األراضي؛والزراع

 جليل الشبا  ليصبهوا مزارعني أسريني ومنتجني حرجيني ؛ إجياد  روف مةاتية 

 مرفق الغابات واملزارع نظرا إىل دوره احليوي يف دعم أصها  الغابات األسريني واملزارعني األسريني  ودعم

 راتهم التقنية ويف جمالي األعمال التجارية والدعوة  فضال عن قدراتهم التنظيمية.لكي يعززوا قد

 

 اللجنة الفاو مبا يلي:  أوصتو -23
 

 العمل على تعزيز الروابو بني الغابات واألمن الغذائي؛ مواصلة 

     الغاباات  مواصلة دعم إنشاء وتعزيز منظمات املنتجني احلرجيني والزراعيني مبا يف ذل  مان خاالل مرفاق

 واملزارع ويف شراكة مع برامج أخر ؛

 دعم البلدان من خالل تشاطر املعارف وتقديم املساعدة الفنية وبناء القدرات؛ 
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 فهم الصالت القائمة بني الغاباات والزراعاة األسارية والتوعياة عليهاا ودعام اجملتمعاات احمللياة          تعزيز

زارعني األساريني واملنظماات التاابعني هلاا يف     العاملة يف جمال الغاباات وأصاها  الغاباات األسارية واملا     

 التعامل مع الفعاليات الدولية ذات الصلة وعمليات اختاذ القرارات؛

 البلدان لوضع وتعزيز الربامج القطاعية املشرتكة واملتعددة أصها  املصلهة الض تعزز التنسايق باني    ودعم

 الزراعة واحلراجة وقطاعات املوارد الطبيعية األخر .

 

اللجنة الفاو على مواصلة العمل يف جمال الغابات والزراعاة األسارية يف    حّثتاالسرتاتيجي   طاراإلو شيا مع  -22

ومان أجال توطياد الصاالت القائماة باني        3102لكي حتقق السنة الدولية للزراعة األسرية نتائج ملموسة حتى ماا بعاد   

 الغابات واملزارع األسرية.

 

 والتمويل اخلاص بالغابات اإليكولوجيةالدفع مقابل خدمات النظم 

 

اللجنة البلدان إىل مضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية وغاريه مان    دعت -22

 آليات التمويال املبتكارة واالرتقااء باملباادرات الناجهاة الاض مان شا نها حتقياق نتاائج بيئياة واجتماعياة واقتصاادية             

 هامة.إجيابية 

 

اللجنة الفاو بالتعاون مع األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات وغريهم إىل مضااعفة جهاودهم    دعتو -22

 لتشجيع الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية وتسهيل تبادل املعرفة والدروس املستفادة وتعميم املبادرات الناجهة.

 

 اللجنة الفاو بدعم األعضاء من أجل: وأوصت -23 
 

  فعالية الربامج احلالياة اخلاصاة بالادفع مقابال خادمات الانظم اإليكولوجياة  مباا يف ذلا  إنشااء            تعزيز

 األسواق بصورة تدرجيية للدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية؛

 بيئة مشّجعة العتمااد الادفع مقابال خادمات الانظم اإليكولوجياة والتعااون ماع الوكااالت والبلادان            خلق

 األخر  يف هذا اجملال؛

  القدرات الالزمة على مستو  املةسسات اخلاصة بالغاباات واملعنياة بالادفع مقابال خادمات الانظم        تدعيم

 اإليكولوجية لتمكينها من تطوير مبادرات ناجهة ذات الصلة؛

    إجياد فهم أفضل للمفهومل املتصل بتنفيذ الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية واالستفادة من املعلوماات

 املوجودة أصال؛

        الادفع مقابال    لتشاجيع تقاسم املعارف عن أفضل املمارسات والادروس املساتفادة وحتفياز التعااون الاالزمل

 خدمات النظم اإليكولوجية؛

 اإليكولوجية وإمكاناتها بالنسبة إىل الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية؛بقيمة خدمات النظم  التوعية 

 بقيمة مساهمات الغابات يف االقتصاد الوطع وإرساء نظام حماسابة وطنياة ملسااندة التنفياذ الفعاال        اإلقرار

 للدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية.
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 املساهمة يف العمليات واملبادرات العاملية -خامسًا

 

 الغابات وأهداف التنمية املستدامة

 

اللجنة عن تقديرها لعمل الفاو والشراكة التعاونية يف جمال الغابات يف تساليو الضاوء علاى املقرتحاات      أعربت -27

 أهداف التنمية املستدامة. املتعلقة بالغايات واملةشرات ذات الصلة بالغابات وسبل إدراجها يف

 

العمل الض نظمتها اللجنة االقتصادية ألوروبا والفاو فيما يتعلاق بالغاباات وأهاداف    أحاطت اللجنة علما حبلقات  -21

  التنمية املستدامة.

 

 مبا يلي: ب ن تقومل البلداناللجنة  أوصتو -22
 

           التنسيق والتعاون  مبا يف ذل  على املستو  الاوطع  لضامان االهتماامل الكاايف وإباراز مكاناة الغاباات يف

 ؛3102أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عامل 

     املساهمة الفّعالة يف بلورة أهداف التنمية املستدامة من خالل جمموعة العمل املفتوحاة العضاوية واجلمعياة

لملمم املتهدة  عن طريق تشجيع إدراج الغايات واملةشرات الض تعرتف بتعددية و اائف الغاباات    العامة

 ومساهمتها الكاملة يف الركائز الثالث للتنمية املستدامة.

 

 الفاو مبا يلي:ب ن تقومل اللجنة  أوصتو -21
 

        إدراج غاياات ومةشارات   مواصلة تقديم الدعم الفع  بالتعاون مع أعضااء الشاراكة التعاونياة  مان أجال

مناسبة بش ن الغابات يف أهداف التنمية املساتدامة. وينبغاي هلاذه الغاياات واملةشارات أن تساتند  قادر        

املساتطاع  إىل الغايااات واملةشارات والبيانااات القائمااة ذات الصالة بالغابااات  مبااا يف ذلا  إنطالقااا ماان     

 العمليات القائمة املتعلقة باملعايري واملةشرات؛

  ل مع الشركاء من أجل وضع مةشرات حمسنة للمنافع االجتماعية واالقتصادية للغابات  ال سيما مان  العم

 حيث صلتها باحلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي.

 

 حتّدي القضاء على اجلوع   
 
 اللجنة البلدان إىل القيامل مبا يلي: دعت -20
 

    اعتمااد نهاج متكاملاة ومشارتكة باني القطاعاات       تعزيز استجابتها لتهدي القضاء على اجلوع مان خاالل

 تراعي دور الغابات واألشجار يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية؛
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  حقوق حصول الفئات املعتمدة على الغابات واجملتمعات احمللية على املوارد احلرجية وإدارتها من  تعزيز

الطوعياة بشا ن احلوكماة املساةولة حلياازة األراضاي ومصاايد األمسااك          خالل تطبيق اخلطوط التوجيهية

 والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطع؛

  إدارة النظم اإليكولوجية احلرجية واملراعي وموائل احلياة الربّية بصورة مستدامة واعتماد ممارسات ستعزز

 يكولوجياة أو االقتصاادية أو االجتماعياة   قدرة نظم إنتاج األغذية علاى الصامود يف  اّل تغّيار األوضااع اإل     

 أو السياسية؛

      الرتويج لسياسات تزيد من إنتاجية أصها  احليازات الصغرية لالستفادة بالكامال مان القادرات الكامناة

للغابات واألشجار الواقعة خارج الغابات وبالتالي حتسني مداخيلهم وأمانهم الغاذائي وتغاذيتهم يف ساياق     

 لغابات.اإلدارة املستدامة ل

 

اللجنة ب ن تبادر الفاو  يف سياق إطارها االسارتاتيجي اجلدياد  إىل اختااذ إجاراءات لزياادة قادراتها        وأوصت -23

على رصد مساهمة الغابات يف رفع حتدي القضاء على اجلوع على املستويني اإلقليمي والعاملي  وتقديم املزياد مان الادعم    

 للبلدان يف اجملاالت التالية:
 

   فهم ومعرفة كيفية مساهمة الغابات واألشجار الواقعة خاارج الغاباات يف رفاع حتادي القضااء علاى       زيادة

 اجلوع من خالل اعتماد سياسات وطنية مشرتكة بني القطاعات وشاملة أكثر؛

  تسهيل تشاطر التجار  يف املنتديات العاملية املقبلة مبا فيها املة ر الدولي الثاني املعع بالتغذية ومعرض

 ؛3102  واملة ر العاملي للغابات 3102  واملة ر العاملي للهدائق 3102يالنو م

  تعزيز اعتماد نهج متكامل مع مراعاة توازن مناسب بني إدارة الغابات واألراضي الزراعية وصونها؛ 

 تعزيز املساهمات احليوية للغابات واألغذية املت تية من الغابات يف معاجلة اجلوع وسوء التغذية؛ 

  دعم اجلهود واالستثمارات يف احلراجة الزراعية وإدارة األراضي بشكل مستدامل من أجل املساهمة يف زيادة

 إنتاجية األراضي بهدف احلد من الضغوط على األراضي؛

  وضع اآلليات الكفيلة بتهسني  ع البيانات عن دور الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  والرصد

ذا الصادد  مباا يف ذلا  مان خاالل  اع البياناات يف املساتقبل يف إطاار تقادير املاوارد            ورفع التقارير به

 احلرجية يف العامل؛

     تعزيز القدرة على وضع سياسات واستثمارات وبرامج حرجية قائمة على الرباهني تراعاي دور الغاباات يف

ر النسااء يف حتقياق األمان    رفع حتدي القضاء على اجلوع  وتنفيذها ورصادها وتقييمهاا  باإلضاافة إىل دو   

 الغذائي.

 

 اللجناة مان الفااو أن تعارض مسااهمة الغاباات يف حتقياق األمان الغاذائي علاى جلناة األمان الغاذائي              وطلبت -22

 للنظر فيها.
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 مبادرة القضاء على اإلزالة غري املشروعة للغابات 

 

اللجنة بالوثيقة بش ن حتدي القضاء على اإلزالة غري املشاروعة للغاباات وسالطت الضاوء علاى ضارورة        رحبت -22

اعتماد نهج منسق يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولياة الرامياة إىل مكافهاة اإلزالاة غاري املشاروعة للغاباات وتادهور         

 جماال خفاض االنبعاثاات النا اة عان إزالاة الغاباات        الغابات  مبا يف ذل  من خالل برنامج األمم املتهدة للتعاون يف

 .وتدهورها

 

اللجنة إىل أن مكافهة اإلزالة غري املشروعة للغابات ميكان أن تنطاوي علاى عادد كابري مان األدوات        أشارتو -22

 واالسرتاتيجيات  وأن تشمل جمموعة واسعة من املةسسات وأصها  املصلهة. ومن ثم  جيب أن تكون مدعومة باإرادة 

سياسية قوية من جانب احلكومات الوطنية ومصهوبة بتوفري وساائل التنفياذ املناسابة  مثال التمويال  وبنااء القادرات        

وتقاسم املعرفة. ويف هذا الصدد  ميكن للتعاون الدولي أن يةدي دورا هاما يف دعم ختطيو مبادرات مكافهاة اإلزالاة غاري    

 املشروعة للغابات وتنفيذها.

 

 البلدان إىل القيامل مبا يلي: اللجنة دعتو -23
 

          العمل بشكل حثيث من أجل القضاء نهائيا على اإلزالاة غاري املشاروعة للغاباات  ماع لفات االنتبااه إىل

ضرورة محاية املوارد احلرجية يف خمتلف أحنااء العاامل  واحلفاا  عليهاا وإعادتهاا إىل هيئتهاا األصالية        

 ات مستدامة وأكثار تكاامال خاصاة باساتمدامل األراضاي      وإدارتها على حنو مستدامل  يف إطار وضع سياس

مع األخذ يف االعتبار على النهو الواجاب احتياجاات الفقاراء واآلثاار احملتملاة املرتتباة علاى أصاها          

املصلهة اآلخرين  مبا يف ذل  اجملتمعات احمللية  إضافة إىل ضرورة تعزيز اإلنتاجية الزراعياة وإشاراك   

 أصها  املصلهة؛  

  اجلهود الرامية إىل احلد من إزالة الغابات وتدهورها  وإىل االستثمار يف التهريج وإعادة التهاريج   مضاعفة

 وإعادة الغابات إىل هيئتها األصلية؛

  اشيا مع األهاداف   وضع وتنفيذ سياسات وبرامج دعما للقضاء نهائيا على اإلزالة غري املشروعة للغابات؛ 

سااابق الصااكوك املتفااق عليهااا دوليااا ذات الصاالة بالغابااات والتنااوع  والغايااات الااض حااددتها يف وقاات 

البيولوجي  مثل الص  غري امللزمل قانونا بش ن  يع أنواع الغاباات  ماع اإلشاارة إىل أنا؛ مان مساةولية       

اإلزالاة غاري املشاروعة للغاباات الاض حتادث يف أراضايها الوطنياة وفقاا لقوانينهاا            البلدان حتديد حالاة 

 الوطنية؛

  .الدعوة على املستويني الوطع والدولي إىل القضاء نهائيا على اإلزالة غري املشروعة للغابات 
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 اللجنة من الفاو ما يلي: تطلبو -27
 

        مساعدة البلدان  يف سياق اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجال وبرناامج العمال وامليزانياة  علاى

رسام السياساات والتمطايو وتباادل املعلوماات واحلاوار  إضاافة إىل        تعزيز جهودها وقدراتها يف جماالت 

احلصول على التمويل من أجل القضاء نهائيا على اإلزالة غري املشروعة للغابات وتعزياز اإلدارة املساتدامة   

 للموارد الطبيعية؛

 لقاانوني لتمطايو   دعم البلدان يف تعزيز أطر احلوكمة وإنفاذ القانون  مبا يف ذل  من خالل توضيح اإلطار ا

استمدامل األراضي  وتعزيز التناسق بني سياسات استمدامل األراضي وتعزيز الشافافية  واملشااركة ووصاول    

 اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة مبسائل استمدامل األراضي والقرارات ذات الصلة؛

    ة وتقييمهاا  مباا يف ذلا     مةازرة البلدان يف جهودها اهلادفة إىل تنمية قدراتها على رصد املاوارد احلرجيا

أسبا  إزالة الغابات وتدهورها  وإ الي أمناط تغيري استمدامل األراضي  بهادف دعام رسام السياساات     

 وختطيطها؛

         تنظيم اجتماع مشرتك للمرباء يف جمالي الزراعاة واحلراجاة بشا ن قضاايا اساتدامة وحوكماة االساتمدامل

جناة  بهادف دعام البلادان يف مسااعيها الرامياة إىل إجيااد        املتكامل لملراضي قبل انعقاد الدورة املقبلة لل

 توازن بني احلراجة والزراعة بطريقة متكاملة رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛

      مواصلة مشاركتها النشطة يف عمل برنامج األمم املتهدة للتعاون يف جمال خفاض االنبعاثاات النا اة عان

 تطويره. إزالة الغابات وتدهورها ويف مواصلة

 

 يف هذا اجملال. اللجنة املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات إىل تعزيز التعاون دعتو -21

 

 استعراض فعالية الرتتيب الدولي املتعّلق بالغابات 

 

أخذت اللجنة علما بآخر املعلومات الصادرة عن منتد  األمم املتهدة املعع بالغاباات بشا ن العملياة اجلارياة      -22

 الرتتيب الدولي املتعّلق بالغابات.الستعراض 

 

الفاو على املساهمة بشكل نشو يف استعراض  شجعتاللجنة بدور الفاو بصفتها رئيس الشراكة التعاونية و أقرت -21

 الرتتيب الدولي املتعّلق بالغابات.

 

اللجنة أيضا ب ن الشراكة التعاونية قدمت مساهمات قيماة دعماا ملنتاد  األمام املتهادة  ويف النهاوض        أقرتو -20

 بقضايا الغابات داخل األمم املتهدة وخارجها.
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 اللجنة األعضاء إىل القيامل مبا يلي: دعتو  -23
 

      النظر يف مواصلة تعزيز هذه الشراكة التعاونية بصفتها آلية للتنسيق املشرتك بني الوكااالت واساعة النطااق

 بشكل فريد  يف أي ترتيب دولي متعلق بالغابات يف املستقبل؛

   متسقة إىل املنظمات األعضاء يف الشراكة التنسيق الفّعال فيما بني الوكاالت احلكومية لضمان إرسال رسائل

الشااراكة  التعاونيااة  حتااى يتساانى إدراج أنشااطة الشااراكة التعاونيااة يف باارامج العماال اخلاصااة ب عضاااء

 التعاونية؛

  نظار   الت كد من أن اخلرباء الذين حيضرون االجتماع الثاني جملموعة اخلرباء املمصصة على دراية بنتائج

 اللجنة.

 

 اللجنة األجهزة الرئاسية للمنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية على القيامل مبا يلي: شجعتو -22
 

         دعم مشاركة منظماتها يف عمل الشراكة التعاونية من خاالل التوجيهاات املناسابة لتعزياز كفااءة الشاراكة

 التعاونية وفعاليتها وقدرتها على االستجابة؛

  خالل ختصيص املوارد الكافية. تيسري التعاون فيما بني الوكاالت من 

  

كإسهامل رئيساي   3102اللجنة منتد  األمم املتهدة املعع بالغابات إىل النظر يف حالة الغابات يف العامل  دعتو -22

 يف استعراضها.

 

مان   طلبات وأخذت اللجنة علما مع التقدير بإجنازات الفاو يف اإلسهامل يف الرتتياب الادولي املتعلاق بالغاباات و     -22 

 الفاو القيامل مبا يلي:
 

    الاذي اختاذه منتاد      7/0دعم األمني العامل يف إعداد التقارير املوحدة التهليلية املنصوص عليها يف القارار

 األمم املتهدة املعع بالغابات؛

          مواصلة االضطالع بدورها القيادي يف الشراكة التعاونية وتعزيازه  مباا يف ذلا  مان خاالل النظار يف سابل

 لتعزيز الشراكة التعاونية والقيامل  بالتعاون مع األعضاء  ببلورة رؤية ملستقبل الشراكة؛ جديدة

  زيادة اجلهود اهلادفة إىل نشر نتائج وإجنازات الشراكة التعاونية على  يع أصها  املصلهة؛ 

       ظماة بشاكل   مواصلة إدراج العمل املضطلع ب؛ حتت إطاار الشاراكة التعاونياة يف اإلطاار االسارتاتيجي للمن

 كامل  مبا يف ذل  توفري املوارد الكافية؛

  تقرير مرحلي إىل اللجنة يف دورتها الثالثة والعشرين. رفع 
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 خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 

 

العامل وخطاة العمال العاملياة لصاون املاوارد      اللجنة بالتقرير األول عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف رحبت  -23

الوراثية احلرجية واستمدامها املستدامل وتنميتها  وأقرت ب همية عمل الفاو يف هذا اجملال وأكدت طابع؛ امللح  ال سايما  

 بالنسبة إىل املوارد املهددة على املستو  العاملي.

 

 البلدان مبا يلي:ب ن تقومل اللجنة  وأوصت -27 
 

     اإلجراءات املناسبة حسب االقتضاء لضمان تنفيذ خطة العمل العاملية؛اختاذ 

   ال سايما   معاجلة صون املوارد الوراثية احلرجية واستمدامها املستدامل من خالل اإلدارة املستدامة للغابات

 بالنسبة إىل املوارد املهددة على املستو  العاملي؛

 حلرجية والوصول إليها؛حتسني توافر املعلومات عن املوارد الوراثية ا 

 .ختصيص املوارد الكافية لتنفيذ خطة العمل العاملية  مبا يف ذل  يف إطار برامج املساعدة اإلمنائية الرمسية 

 

 الفاو مبا يلي:ب ن تقومل اللجنة  وأوصت -21
 

        دعم التنفيذ الفعال خلطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجياة واساتمدامها املساتدامل وتنميتهاا

مبا يف ذل  تيسري التنسيق وتبادل اخلربات والتعاون على املستو  اإلقليمي مع أعضاء الشاراكة التعاونياة   

 يف هذا الصدد؛  

 نفيذ لتستعرضها هيئة املوارد الوراثية وتقديم تقرير عان  وضع اللمسات األخرية على مسودة اسرتاتيجية الت

 التقدمل احملرز إىل اللجنة يف دورتها القادمة؛  

      تشجيع استمرار التعاون  مبا يف ذل  من خالل اهليئات اإلقليمية للغابات وماع الشاركاء املعنايني  مثال

 طة العمل؛املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  يف معاجلة األولويات العاملية خل

           دعم البلدان حسب االقتضاء ملعاجلة أولوياات العمال االسارتاتيجية خلطاة العمال العاملياة لصاون املاوارد

الوراثية احلرجية واستمدامها املستدامل وتنميتها  مبا يف ذل  التمويل والبهث يف أطر السياساات الدولياة   

 واإلقليمية والوطنية املتعلقة بالغابات.

 

 الغابات واملساواة بني اجلنسني   

 

 اللجنة البلدان إىل القيامل مبا يلي:دعت  -22
 

   تكثيف جهودها  مبا يف ذل  التنسيق على املستو  الوطع يف ما يتعلق مبجموعة العمل املفتوحة العضوية

 واجلمعية العامة لملمم املتهدة  مبا يكفل إيالء العناية الواجبة:



C 2015/24 22 

  خاالل   ملمم املتهدةل التابعةلقضايا املساواة بني اجلنسني يف القطاع احلرجي يف مداوالت جلنة وضع املرأة

 "؛31مة ر "بيجني +

  ؛3102للمساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية ملا بعد عامل 
 

       جيا؛ هاذه   تعميم املساواة بني اجلنسني يف السياساات والاربامج واملةسساات احلرجياة الوطنياة وإعاادة تو

السياسات والربامج حنو أولوياات واحتياجاات مساتمدمي الغاباات  ال سايما الغالبياة األشاّد فقارا مان          

املنتجني يف الريف  مع الرتكيز بشكل واضح على النساء والفتياات باعتباارهّن مان اجملموعاات املنتجاة      

 واملستمدمة للغابات؛

   صااة يف القطاااع احلرجااي  واحلصااول عليهااا  زيااادة تااوافر البيانااات املفصاالة حبسااب نااوع اجلاانس خا

 واستمدامها لضمان االعرتاف بإسهامات النساء واإلفادة عنها بالشكل املناسب؛

 تشجيع الشبكات النسائية الوطنية يف القطاع احلرجي؛ 

  .اختاذ الرتتيبات الالزمة إلجراء حبوث خاصة مبسائل املساواة بني اجلنسني يف القطاع احلرجي 

 

 اللجنة ب ن تقومل الفاو بدعم البلدان من خالل: صتووأ -31
 

          تعزيز القدرات وتوفري الدعم الفع ملراعاة املساواة باني اجلنساني و اع البياناات املفصالة حبساب ناوع

 اجلنس يف القطاع احلرجي؛

           املاوارد  دعم  كني املرأة من الناحياة االقتصاادية يف سلسالة القيماة احلرجياة  مباا يف ذلا  الوصاول إىل

 والتهكم فيها  من خالل تطوير املشاريع؛

 تطبيق التهليل اجلنساني يف املشاريع والربامج املتعلقة بالغابات؛ 

     إنشاء شبكة من جهات االتصال الوطنية لتبادل اخلربات والدروس املستملصة بش ن تعزياز املسااواة باني

 لنسائية على خمتلف املستويات؛تشجيع التعاون بني الشبكات ا اجلنسني يف القطاع احلرجي؛ و

 .رفع تقرير إىل اللجنة يف دورتها املقبلة عن التقدمل احملرز يف هذه التوصيات 

 

 اللجنة أن تكون مسا لة املسااواة باني اجلنساني أحاد املواضايع بالنسابة إىل ماة ر احلراجاة العااملي           وأوصت -30

 .3102الرابع عشر لعامل 
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 عن الدورات السابقة تنفيذ التوصيات الصادرة -سادسًا

 وغريها من األجهزة الرئاسية للجنة

 ملنظمة األغذية والزراعة

 

التقرير املرحلي بش ن تنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن الـدورات السـابقة للجنـة وبرنـام  العمـل            

 املتعدد السنوات

 

مان الفااو مواصالة     وطلبتاللجنة بالتقرير املرحلي بش ن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورات السابقة  رحبت -33

اللجنة بالكامل يف اإلطار االسرتاتيجي  مشرية إىل أن جلنة الغابات تضطلع وينبغي هلا أن تضطلع بدور  اتإدراج توصي

 حاسم يف الت ثري على األولويات الرباجمية لعمل الفاو يف جمال الغابات.

 

 اللجنة مبا يلي: وأوصت -32
 

 حلالة الغابات واحلراجاة يف العاامل    احلفا  على أهدافها العامة املتمثلة يف إجراء عمليات استعراض دورية

بغية إسداء املشورة للدول األعضاء واملنظمة يف املسائل املتصلة بالغابات مع الرتكيز علاى اإلحاطاة يمياع    

اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية لإلدارة املستدامة للغابات وتشاجيع هاذه األخارية  إضاافة إىل     

ملتعلقة ب ولوياات املنظماة وبراجمهاا وميزانياتهاا  واملاة ر حاول املساائل        كّل من اجمللس حول املسائل ا

 التنظيمية والسياسية العاملية  وذل  يف جماالت اختصاصها؛

    تضمني برنامج العمل املتعدد السنوات املقبل الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة التفاعل والتنسيق ماع اللجاان

حتى يتسنى إدراج القضايا املتعلقة بالغاباات بشاكل أفضال يف اإلطاار      الفنية األخر  واملة رات اإلقليمية

 االسرتاتيجي للمنظمة؛

   احلفا  على آلية التنسيق اخلاصة بها مع اهليئات اإلقليمية للغابات ومواصلة تطويرها واستهداف تركياز

 وحتديد األولويات واملواضيع بشكل أفضل يف اهليئات اإلقليمية للغابات؛

 طريقة إعداد مشروع جدول األعمال لدوراتها وتعزيزها استنادا إىل آلية التنسيق اخلاصاة بهاا    احلفا  على

 مع اهليئات اإلقليمية للغابات ومن خالل تشاور رئيس اللجنة واللجنة التوجيهية مع األعضاء؛

 إعاداد مشاروع   اللجنة التوجيهية إىل احلفا  على دورها النشو يف فرتة ما بني الدورات  مبا يف ذل   دعوة

 برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات املقبل؛

      التوصية بإعداد برنامج العمل املتعدد السنوات املقبل  استنادا إىل اختصاصاات  بطريقاة موجهاة بشاكل

أكرب حنو اإلجراءت  حتدد بوضوح اجملاالت ذات األولوية وتوزيع العمل باني املقار الرئيساي واملكاتاب     

 ة باستمدامل برنامج العمل املتعدد السنوات ألغراض الرصد والتقييم؛اإلقليمية  والتوصي

    التوصية باحلفا  على تنسيق قوي مع األجهزة الرئاسية األخر  يف الفاو وتعزيزه يف سياق إعاداد برناامج

 العمل املتعدد السنوات؛ 
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        عمال متعادد    الطلب إىل اللجنة التوجيهية تيسري هاذا التنسايق بشاكل اساتباقي  بهادف وضاع برناامج

 السنوات يركز على قضايا الغابات  والنظر يف إقامة روابو مع القطاعات غري احلرجية؛

       دعوة هيئات الغابات اإلقليمية ومنظمات الغابات اإلقليمياة والدولياة الرئيساية األخار  إىل أن تسااهم يف

يق السياساات والاربامج   تشكيل معامل عملية إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات  من أجل تساهيل تنسا  

 بني املستويني العاملي واإلقليمي؛

 االهتمامل الواجب للتفاعل بني جلنة الغابات ومنظمات اجملتمع املادني إضاافة إىل القطااع اخلااص       إيالء

 والقطاع اخلاص وأصها  املصلهة اآلخرين يف برنامج العمل املتعدد السنوات املقبل؛

 3102ملستقل إلصالحات احلوكمة الذي مان املزماع إجاراؤه يف عاامل     دراسة وتقييم توصيات االستعراض ا 

 لتقييم جدو  وفائدة برامج العمل املتعددة السنوات  وإعداد التوصيات ذات الصلة لدورة اللجنة املقبلة؛

  النظر يف قضية التمويل املبتكر كموضوع سيدرج على جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة  وبإدراج

متعدد أصها  املصلهة  وإشراك وزارات التمطيو وتقسيم املناطق  ومبعاجلة وت ييد برناامج األمام    حوار

املتهدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النا ة عن إزالاة الغاباات وتادهورها باعتبااره أداة يف ساياق      

 للغابات. اتفاقية األمم املتهدة اإلطارية بش ن تغري املنا  لتهقيق اإلدارة املستدامة

 

اللجنااة ماان األمانااة إعااداد مشااروع برنااامج العماال املتعاادد الساانوات باالسااتناد إىل اختصاصااات وإىل  وطلباات -32

التوجيهات املذكورة أعاله وبالتشاور مع اللجنة التوجيهية حتى يتسنى تقدمي؛ إىل جلنة الغابات لتنظر في؛ وتعتماده يف  

 دورتها الثالثة والعشرين.

 

 األدوات اخلاصة باإلدارة املستدامة للغاباتجمموعة  

 

البلادان إىل   دعتاللجنة بالتقدمل احملرز يف إعداد جمموعة األدوات اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات و رحبت -32

 القيامل مبا يلي:
 

   ؛اواستمدامهاملشاركة بصورة نشطة يف اختبار جمموعة األدوات وتطويرها ووضعها يف صيغتها النهائية 

  سبل مساهمة جمموعة األدوات يف تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات ماع مراعااة خمتلاف الساياقات      مناقشة

 واألوضاع القطرية.

 

 الفاو مبا يلي:ب ن تقومل اللجنة  وأوصت -33
 

   جمموعة األدوات يف صيغتها النهائية  مع مراعاة تناوع ساياقات البلادان واملساتمدمني  وإتاحتهاا      وضع

 ؛للبلدان الختبارها يف مرحلتها التجريبية

  استمدامل البلدان واملةسسات العاملة يف جمال اإلدارة املستدامة للغابات جملموعة األدوات  والرتوياج   نشر

 ؛ل؛ وتيسريه  بالتعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية اآلخرين
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   ؛شامل لإلدارة املستدامة للغابات جمموعة األدوات يف عملها اخلاص للتشجيع على اتباع نهجاستمدامل 

 تقرير عن التقدمل احملرز يف الدورة القادمة للجنة. رفع 

 

اللجنة الفاو على املبادرة  بالتعاون ماع أعضااء الشاراكة التعاونياة اآلخارين  إىل تقيايم طلاب وضاع          شجعت -37 

باات وإمكانياة القياامل باذل   ماع مراعااة       جمموعة من اخلطوط التوجيهية الطوعية للتمطيو املتعدد الغاياات إلدارة الغا 

الشروط الض تقومل عليها مبادئ اإلدارة املستدامة للغابات والقدرات القطرية الستمدامها  إضافة إىل اخلطوط التوجيهياة  

 املتعلقة باإلدارة املستدامة للغابات القائمة فعال. 

 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية لرصد الغابات على املستوى الوطين 

 

إىل أهمية رصد الغابات على املستو  الوطع بالنسابة إىل اإلدارة املساتدامة للغاباات ووضاع السياساات       مشرية -31

احلرجية  قامت اللجنة بتعديل القسمني األولني من اخلطوط التوجيهية الطوعية لرصد الغاباات علاى املساتو  الاوطع     

 .وأقرتهما

 

األعضااء والشاركاء الفنايني والشاركاء يف املاوارد علاى دعام الفااو يف إعاداد اخلطاوط            وشاجعت اللجنة  دعتو -32

 التوجيهية الطوعية لرصد الغابات على املستو  الوطع  ونشرها.

 

 ا يلي:مبالفاو أن تقومل اللجنة  وطلبت -71
 

         دورتهاا املقبلاة   إكمال عملية إعداد اخلطوط التوجيهياة الطوعياة لكاي تقرهاا اللجناة بشاكل نهاائي يف 

مع اإلشارة إىل أن؛ ينبغي للمطوط التوجيهية حتديد احلد األدنى مان املعلوماات األساساية الاض ينبغاي      

 عها لرصد الغابات واألشجار خارج الغاباات  جنباا إىل جناب ماع بعاض أنساب التقنياات اخلاصاة         

 الرتكيز على املعلومات الض ميكان بقياس املتغريات ذات الصلة وإىل أن؛ ينبغي لنطاق اخلطوط التوجيهية 

  عها بالفعل؛

 .دعم تبادل املعارف واملعلومات بني البلدان بش ن رصد الغابات على املستو  الوطع 

 

 آلية إعادة الغابات واملناظر الطبيعية إىل هيئتها األصلية 

 

اللجنة أهمية معاجلة خمتلف أشكال استمدامل األراضي مان خاالل اعتمااد نهاج أكثار تكاامال للمناا ر         أكدت -70

 دعم اإلجراءات الرامية إىل رفع حتدي بون. البلدان على  وشجعتالطبيعية وعن طريق تعزيز التعاون القطاعي؛ 

 

 اللجنة الفاو مبا يلي: وأوصت -73
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   ختطيو وتنفيذ عملية إعادة الغابات واملناا ر الطبيعياة إىل هيئتهاا األصالية     دعم جهود البلدان الرامية إىل

مان خاالل أنشااطة آلياة إعاادة املنااا ر الطبيعياة للغابااات إىل هيئتهاا األصالية بالتعاااون ماع الشااراكات         

ياة  واملبادرات العاملية  مثل الشراكة العاملية إلعاادة مناا ر الغاباات إىل هيئتهاا األصالية  والشابكة الدول      

للغابات النموذجية  ومبادرة املنا ر الطبيعياة مان أجال الساكان واألغذياة والطبيعاة  وأعضااء الشاراكة         

 التعاونية يف جمال الغابات؛

      املشاركة يف املزيد من العمل الشامل واملشرتك بني اإلدارات ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلدياد لادعم ُنهاج

من األمن الغذائي  والتمفيف من وط ة الفقر  والتكياف ماع تغاري     املنا ر الطبيعية من أجل حتقيق املزيد

 املنا  والتمفيف من آثاره  وصون املوارد الطبيعية واستمدامها املستدامل؛

        مواصلة أنشطة تعبئة املوارد دعما إلعادة منا ر الغابات إىل هيئتها األصالية لضامان  ويال اآللياة بشاكل

مل بها يف أقر  فرصة ممكنة ولرفع تقرير عان التقادمل الاذي حتارزه     كامل من خالل الدعم اخلارجي والع

 البلدان يف رفع حتدي بون يف الدورة القادمة للجنة.
  

 تعزيز االتصاالت يف جمال الغابات 

 

اللجنة بعمل الفااو يف جماال االتصااالت واجلهاود املبذولاة حتاى اآلن لبنااء القادرات وتيساري تباادل            رحبت -72

 املعلومات من خالل شبكات القائمني على االتصاالت يف جمال الغابات.

 

 اللجنة األعضاء إىل القيامل مبا يلي: دعتو -72
 

       املشااركة بشاكل نشاو يف عمال الشابكات      تعزيز القدرات يف جمال االتصااالت  مباا يف ذلا  مان خاالل

اإلقليمية للقائمني على االتصاالت يف جمال الغابات  ودعم هذا العمل  وإىل النهوض بنشر املعلومات عان  

 قضايا الغابات؛

        تعزيز االتصاالت لتسليو الضوء على الغابات  مبا يف ذل  من خاالل االحتفاال بااليومل العااملي للغاباات

 ار.مارس/آذ 30املوافق 

 

 الفاو مبا يلي: أن تقومل اللجنة وطلبت -72
 

    مواصلة دعم الشبكات اإلقليمية للقائمني على االتصاالت يف جمال الغابات  مبا يف ذل  من خاالل ضامان

 التنسيق على املستويني العاملي واإلقليمي؛

     املاة ر العااملي    مباا يف ذلا   االستفادة من إسهاماتها يف الفعاليات العاملية املتعلقة بالغاباات يف املساتقبل

 للغابات؛  

 مواصلة بذل جهودها يف وضع جمموعة األدوات اخلاصة باالتصاالت يف جمال الغابات؛ 

 .ختصيص التمويل الالزمل للمشاريع والربامج لتيسري اإلبال  عن التقدمل احملرز والنتائج احملققة 
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 ملنظمة األغذية والزراعةتوطيد التعاون والتنسيق بني اللجان الفنية العاملية 

 

 شاددت لتسهيل التعاون باني القطاعاات و   اأساسي اللجنة بهذا البند من جدول األعمال على أن؛ سبيال رحبت -73

 . التعاونية اجلهود هذه يف العاملي الغذائي األمن جلنة إشراك منافع على

 

 اللجنة: وإن -77
 

  التعاون بني قطاعات الزراعة ومصايد األمساك والغابات وغريها من القطاعاات   تعزيزالبلدان على شّجعت

 املعنية باستمدامل األراضي من أجل النهوض بتطبيق ُنهج متكاملة للمنا ر الطبيعية؛

 جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك إىل استشراف الفرص املتاحة للتعاون مع اللجنة. ودعت 

 

 اللجنة إىل الفاو القيامل مبا يلي: طلبتوقد  -71
 

 مواصلة تشجيع التعاون املشرتك بني القطاعات ضمن اإلطار االسرتاتيجي للفاو وأهداف؛؛ 

     تعزيز تطبيق ُنهج متكاملة للمنا ر الطبيعية مع اإلشارة إىل ضرورة عدمل القيامل بذل  علاى حساا  الرتكياز

 تبطة بالغابات واإلدارة املستدامة هلا؛ الكايف والكتلة احلرجة لد  معاجلة املسائل املر

         العمل  بالتشاور مع مكاتب كل من اللجان  على إعداد مقارتح مفصال للتعااون لكاي تنظار فيا؛ اللجاان

 الفنية يف دوراتها املقبلة؛

 .رفع تقرير بش ن التقدمل احملرز إىل اللجنة يف دورتها الثالثة والعشرين 

 

 لدستورية والشراكات األساسية  التقدم احملرز على مستوى األجهزة ا
 

 الغابات على القائمة بالصناعات املعنية االستشارية اللجنة

 

 :اللجنة إن -72
 

 بدور اللجنة االستشارية للصناعات القائمة على الغابات كآلية هاماة لنقال معاارف وحلاول القطااع       أقّرت

 اخلاص إىل برنامج الغابات يف الفاو وتعزيز إجنازه؛

 الفاو على دعم املبادرة اجلديدة باني القطاعاات للجناة االستشاارية بشا ن التعبئاة القائماة علاى          شّجعت

النواحي احليوية على غرار حاف  أخضر لملغذية كوسيلة لتقليص الفاقد واملهادر مان األغذياة عان طرياق      

رجياة علاى   تعزيز التعاون بني جمموعات منتجي األغذية والصناعات الغذائياة وصاناعات املنتجاات احل   

الصعيد العاملي وأصها  العالمات التجارية وبائعي التجزئة ومصّنعي مواد التعبئة القائمة علاى الناواحي   

 البيولوجية ومةسسات البهث والتنمية يف البلدان األعضاء.
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 بالغابات املتصلة باملعارف املعع االستشاري الفريق

 

  عاع باملعاارف املتصالة بالغاباات    م عااملي اللجنة باملبادرة واخلطوات املتمذة إلنشاء فريق استشااري   رّحبت -11

 البلدان إىل دعم هذه املبادرة. دعتمشروع اخلطوط التوجيهية التشغيلية للفريق و أقّرتو

 

 اللجنة أن: وطلبت -10
 

 امليزانية؛ خارج من املوارد من ميّول وأن حمدد زمع إطار للفريق يكون 

 جماال  يف واالجتماعياة  واإلنساانية  الفنياة  املساائل  إىل بالنسبة وتركيز واسع عمل نطاق الفريق لد  يكون 

 .بالغابات املتصلة املعارف

 

 الفاو مبا يلي:أن تقومل اللجنة  وطلبت -13
 

 يف تعزيز قاعدة املعارف اخلاصة باحلراجة ونشر هذه املعارف بالتعاون مع الشركاء اآلخرين مان   االستمرار

التثقيف والبهوث يف أنشطة الفاو اإلقليمية املدرجة يف إطاار األهاداف االسارتاتيجية     مبادراتخالل دمج 

  لة أمور أخر ؛ ضمن  للمنظمة

 الفريااق إنشاااء جمااال يف احملاارز التقاادمل بشاا ن العشاارينو الثالثااة دورتهااا يف اللجنااة إىل التقااارير ترفااع 

 عع باملعارف املتصلة بالغابات والعمل الذي يقومل ب؛.امل االستشاري

 

 (مديرتانيا سيلفا) املتوسو البهر غابات مبسائل املعنية اللجنة

 

 إن اللجنة:   -12
 

 بالنسمة األوىل حلالة غابات البهر األبيض املتوسو؛ رّحبت 

 علما باإلطار االسرتاتيجي اخلاص بغابات البهار األبايض املتوساو وإعاالن تلمسان الاذي اعتماده         أخذت

 األعضاء يف سيلفا مديرتانيا خالل األسبوع الثالث لغابات البهر األبيض املتوسو؛

 باخلطوط االسرتاتيجية واإلجراءات املتصلة بها واملقرتحة يف اإلطار االسرتاتيجي اخلااص بغاباات    رّحبت

 املتوسو  وأوصت بتنفيذها من جانب األعضاء يف سيلفا مديرتانيا؛ األبيضالبهر 

 بنتائج تقرير التقييم الذي أعده فريق اخلرباء املستقل حول اللجنة املعنياة مبساائل غاباات البهار      رّحبت

 سيلفا مديرتانيا؛ - األبيض املتوسو

 ر توصايات أساساية اقرتحهاا فرياق اخلارباء      األعضاء يف سيلفا ماديرتانيا علاى األخاذ يف االعتباا     شّجعت

 ؛3102يونيو/حزيران  37املستقل خالل دورت؛ االستثنائية يف 

 البلدان على املساهمة يف عمل سيلفا مديرتانيا. شّجعت 
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 الدولية احلور هيئة

 

 بعملية إصالح هيئة احلور الدولية وإن اللجنة:  علماجلنة الغابات  أخذت -12
 

 املتصلة بالزراعة والغابات عرب النظر يف إمكانية االنضمامل إىل هيئة احلاور   قطاعاتهاالبلدان إىل تعزيز  دعت

 الدولية؛

 مع اإلصالح املقرتح للهيئة؛  شياتعزيز هيئاتها الوطنية ألشجار احلور  إىلاألعضاء  دعت 

 ؛على مواصلة عملية إصالح هيئة احلور الدولية التنفيذيةاللجنة  شّجعت 

 مماثلاة مان أقااليم     اضم املزيد من األعضاء وتوسيع نطاقها لتشمل أنواعا  علىهيئة احلور الدولية  شّجعت

 استوائية؛خمتلفة وضم أقاليم استوائية وشب؛ 

 باألخذ يف احلسابان الشابكات واملباادرات القائماة اخلاصاة با نواع أشاجار الغاباات  إىل جاناب           أوصت

 لتآزر مع تل  الشبكات واملبادرات.نتائجها ونواهها لتطوير أوج؛ ا

 

 واملزارع الغابات مرفق

 

 :  اللجنة إن -12
 

 هذه اجلهود؛  لدعمهابالبلدان  وأشادتبالتقدمل احملرز على مستو  تشغيل مرفق الغابات واملزارع  رّحبت

األعضاء القادرة على ذل   إىل تقاديم   دعتإىل االهتمامل املتنامي يف عدة بلدان للتعاون مع املرفق  و أشارت

 أو عينية للمرفق ملساعدت؛ على تلبية الطلبات املتنامية. ماليةمساهمة 

 

 اجلبلية املناطق تنمية أجل من الشراكة

 

 البلدان إىل:   دعتبالتقرير بش ن الشراكة من أجل تنمية املناطق اجلبلية و علما اللجنة أخذت -13
 

 ؛فيها من أجل تنمية املناطق اجلبلية أو تعزيز وجودها الشراكةيف  املشاركة 

 للجبال؛ املستدامة التنمية جمال يف قدراتها تعزيز 

 أو عينية لدعم عمل الشراكة. ماليةمساهمات  تقديم 

 

   قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت َتعين اللجنة

 

  بالتوصيات والقرارات الصادرة عن األجهزة الض تهم اللجنة ونظرت فيها كاملوبشكل   علمًااللجنة  أخذت -17

 لد  معاجلة البنود ذات الصلة من جدول األعمال خالل الدورة. 
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 برنام  عمل منظمة األغذية والزراعة بش ن احلراجة -ًاسابع

 يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 

باإلجياز الواضح لربنامج عمل منظماة األغذياة والزراعاة بشا ن احلراجاة يف ساياق        تقديرهااللجنة عن  أعربت -11

اإلطار االسرتاتيجي املراجع  واالهاهات واملسائل الرئيسية الاض مت حتديادها وتوصايات اللجاان اإلقليمياة للغاباات.       

سارتاتيجي مباا يف ذلا  اآلثاار     على ضرورة نظر حبث عمل الفاو يف جمال احلراجة يف السياق األوسع لإلطاار اال  وأكدت

املرتتبة على األمن الغذائي وسبل كسب املعيشة الريفياة والطاقاة احليوياة واساتمدامل األراضاي وغريهاا مان اجملااالت         

 الرئيسية للتعاون املتعدد القطاعات.

 

عااملي وتنسايق   ال -عن ارتياحها للجان اإلقليمياة للغاباات كوسايلة فريادة للتعااون اإلقليماي        اللجنة أعربتو -12

اللجان اإلقليمياة للغاباات علاى تاوفري التوجيا؛ يف جمااالت األولوياة اإلقليمياة املتصالة           وشجعت. والسياساتالربامج 

 باحلراجة وتقديم املعلومات بش ن األهداف االسرتاتيجية للفاو واملساهمة فيها.

 

 برنامج أيدتو الوثيقة من الثالث اجلزء يف احملددة الناشئة والقضايا االهاهات بش ن املشورة اللجنة وأسدت -21

 سّلطتو. فيها يساهم والذي االسرتاتيجية األهداف من كل ضمن معمم هو الذي احلراجة  جمال يف الشامل العمل

 على احلاجة إىل ختصيص ما يكفي من املوارد املالية للعمل يف جمال احلراجة. اأيض الضوءاللجنة 

 

على أهمية عدة مواضيع وجماالت عمل مبا يف ذلا  الرصاد والتقيايم  وخادمات الانظم       جمددًااللجنة  أكدتو -20

اإليكولوجية للغابات  واملباادرة املعاززة  واحلراجاة يف املنااطق احلضارية واجملتمعاات احمللياة واالساتمدامل املتكامال          

والطاقاة الناهاة مان األخشاا   والتناوع       وقضاايا املسااواة باني اجلنساني     واحلوكمةلملراضي وإدارة املنا ر الطبيعية  

اللجنة أيضا احلاجة إىل تعزيز التعاون املشرتك باني   والحظتاحليوي للغابات واالبتكار يف منتجات الغابات والتثقيف. 

يف قطااع   روفاانيمي هج مبتكارة مثال خطاة عمال     القطاعات مبا يف ذل  يف جمال املياه والزراعة ومصايد األمساك؛ وإىل ُن

بات يف مبادرة االقتصاد األخضر الض اعتمادتها هيئاة الغاباات األوروبياة التابعاة للفااو وجلناة الغاباات والصاناعة          الغا

 املتهدة االقتصادية ألوروبا. األمماحلرجية التابعة للجنة 

 

اللجنة على حاجة املنظمة ككل وبرنامج احلراجة بشكل خاص للعمل على حتديد أولوياات أنشاطتها    وأكدت -23

اللجناة علاى أهمياة ضامان أن يكاون عمال الفااو يف جماال          شددتدعما لإلطار االسرتاتيجي اجلديد. ويف هذا الصدد  

 احلراجة واقعيا من حيث التنفيذ.

 

رج أولويات احلكومات يف جمال احلراجاة ضامن أطار الربجماة القطرياة      اللجنة البلدان إىل ضمان أن تد دعتو -22

 وذل  لتعزيز األثر على املستو  القطري.

 



31 C 2015/24 

 احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، -ثامنًا

 5132ومؤمتر القمة املعين باملناخ لعام 

 

 اللجنة البلدان إىل القيامل مبا يلي: دعت -22
 

 املناقشات بش ن املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النا ة عن إزالة األحاراج وتادهور الغاباات     االرتقاء ب

 إىل أعلى املستويات السياسية على املستو  الوطع واإلقليمي والعاملي؛

 مبادرة الغابات الض سُتطلق يف مة ر القمة املعاع باملناا  الاذي دعاا إىل عقاده األماني العاامل لملمام          دعم

  مبا يف ذل  من خالل إبداء املزيد من االلتزامات للهد من إزالة الغاباات  3102تهدة يف سبتمرب/أيلول امل

عمليات إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية مبا يتماشى مع حتادي باون وهادف آيتشاي      ولتعزيزوتدهورها 

 الذي تنص علي؛ اتفاقية التنوع البيولوجي؛  02رقم 

  بني اسرتاتيجيات وخطو قطاع الغابات اخلاصة بالتكيف مع تغري املنا  والتمفياف  يف أوج؛ التآزر النظر

من آثاره وإبراز ذل  يف االسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بتغّير املنا  )مبا يف ذل  خطو التكّياف الوطنياة    

 واالسرتاتيجيات اخلاصة باملبادرة املعززة(  ويف االسرتاتيجيات احلرجية ذات الصلة؛

 اخلاصة بالتنسيق املشرتك بني القطاعاات ومبشااورات أصاها  املصالهة بهادف حتساني        اآلليات يزتعز

سياسات وخطو استمدامل األراضاي  ومعاجلاة حمركاات إزالاة الغاباات  وتعزياز الاروابو باني الزراعاة          

 ؛واحلراجة إىل حدها األقصى للتكّيف مع تغّير املنا  والتمفيف من آثاره بشكل فّعال

  برامج املبادرة املعززة لتكون مفهومة وشاملة بالنسبة جلميع أصها  املصلهة.تبسيو 

 

أخذت اللجنة علما ب ن بعض البلدان أعر  عن احلاجة إىل إنشاء آليات  ويل تكاون مناسابة وقابلاة للتوقاع      -22

يف حني ذّكارت بلادان أخار  با ن     وللوصول إليها لتقومل البلدان النامية بتنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة باملبادرة املعززة  

 املفاوضات بش ن املبادرة املعززة جارية يف إطار اتفاقية األمم املتهدة اإلطارية بش ن تغري املنا ؛

 

اللجنة بدعم الفاو الناشو واملتنّوع الذي قدمت؛ حتى اآلن إىل البلدان يف ما خيص الغابات والتكياف ماع    أقّرتو -23

 الفاو مبا يلي:أن تقومل  طلبتتغري املنا  والتمفيف من آثاره و
 

 توفري املساعدة إىل البلادان لوضاع اإلجاراءات اخلاصاة بالغاباات والتكياف ماع تغاري املناا            يف االستمرار

والتمفيف من آثاره وإلنشاء النظم الوطنية لرصد الغابات وتعزيزها بغية توفري البيانات واملعلومات الالزمة 

   وبلورة السياسات  ورفع التقارير على املستو  الدولي؛التمطيومن أجل 

  البلاادان لادمج الغابااات واألشاجار يف اخلطااو الوطنياة اخلاصااة باالتكّيف ويف إجااراءات      إىلالادعم   تاوفري

 التمفيف املناسبة على املستو  الوطع؛

          العمل بالشراكة مع منظمات أخر   مباا يف ذلا  أعضااء الشاراكة التعاونياة يف جماال الغاباات وأعضااء

بالغابات  خالل مة ر القماة املعاع باملناا  الاذي دعاا إىل      املبادرة املعززة  لدعم إطالق املبادرة اخلاصة 
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ماع والياة    مباا يتناساب   عقده األمني العامل لملمم املتهدة ومساعدة البلدان الحقا يف تنفيذ املباادرة  وذلا   

املنظمة وخربتها ومواردها وبالتآزر مع حتدي القضاء على إزالة الغابات غاري القانونياة  وكاذل  خمتلاف     

 ات الصلة؛الربامج ذ

 الدعم الذي توّفره إىل البلدان مان أجال تنفياذ اسارتاتيجياتها اخلاصاة باملباادرة املعاززة         مبستو  االرتقاء

واجلهود الرامية إىل تكّيف الغابات مع تغّير املنا  )مبا يف ذل  بناء القدرات واملعلومات والتعاون ماا باني   

وساعة املمكان باذهلا مان خاالل تعبئاة املاوارد املالياة         القطاعات(  عن طريق الربنامج العادي واجلهود امل

 اإلضافية؛

 املساهمة يف توضيح العالقة البينية القائمة بني اإلدارة املستدامة للغابات واملبادرة املعززة؛ 

           االستمرار يف دعم الُنهج اإلقليمية وتعزيز التعااون اإلقليماي يف جماال الغاباات والتكّياف ماع تغّيار املناا

 من آثاره  مبا يف ذل  جهود رصد الغابات ذات الصلة؛ والتمفيف

       مساعدة البلدان على تدعيم الروابو بني الزراعة واحلراجة ومصايد األمسااك لتعزياز الاُنهج الشااملة بغياة

 الغذائي والتكّيف مع تغّير املنا  والتمفيف من آثاره. حتقيق األمن

 

 والغابات يف األراضي اجلاّفةتعزيز العمل بش ن الغابات الشمالية  -ًاتاسع

 

 تعزيز العمل بش ن الغابات الشمالية

 

ب همياة   وأقاّرت لعمل الفاو لتسليطها الضوء على أهمية الغابات الشمالية يف العامل   عن تقديرهااللجنة  أعربت -27

 .واالقتصادية واالجتماعيةالدور الذي تضطلع ب؛ الغابات الشمالية يف جمال تنظيم تغري املنا  وتوفري املنافع البيئية 

 

اللجنة البلدان إىل تعزيز التعاون ضمن املبادرات القائمة املعنية بالغابات الشمالية  على غارار جمموعاة    دعتو -21

العمل غري الرمسية املعنية باملناطق النباتية الشمالية يف العامل  من خالل  ع البيانات املشرتك وتبادل املعلومات بشا ن  

 .الشمالية  ضمن  لة أمور أخر الغابات 

 

 الفاو مبا يلي: أن تقوملاللجنة  وطلبت -22
 

  تقّدم؛ للبلدان يف جمال الغابات الشمالية مبا يتماشى وأهدافها االسارتاتيجية   الذياالرتقاء مبستو  الدعم

 اجلديدة ووفقا للموارد املتاحة؛

  الغابات الشامالية يف جماال عمال الفااو املعيااري واملياداني  ال سايما تلا  املرتبطاة           خصوصياتمعاجلة

 حبماية الغابات واحلرائق احلرجية وإدارة احلياة الربية ورصد الكربون؛ 

        مواصلة البهث عن إمكانيات إضافية لتعزيز العمل املشارتك باني االختصاصاات علاى الغاباات الشامالية

 ورتها القادمة.لتنظر فيها اللجنة يف د
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   تعزيز العمل بش ن الغابات يف األراضي اجلافة

 

اللجنة بعمل الفاو يف جمال الغابات يف املناطق اجلافة ونظم الزراعة املمتلطة بالغابات واملراعي املرتبطة  رّحبت -011

بها  مبا يف ذل  مبادرة اجلدار األخضر العظيم ملنطقاة الصاهراء الكارب  والسااحل وغريهاا مان املشااريع واملباادرات          

 باالرتقاء بهذا العمل. أوصتو

 

 لدان إىل القيامل مبا يلي:اللجنة الب دعتو -010
 

              العمل مع املنظماة علاى صاياغة برناامج تنمياة القادرات العاملياة بشا ن إدارة الغاباات والانظم الزراعياة

اجلافاة وإعادتهاا إىل هيئتهاا األصالية  بطريقاة مساتدامة  لرفاع مساتو           األراضياحلرجية الرعوية يف 

 اجليدة القائمة  وللمساعدة على حتديد الشركاء وفرص التمويل؛ والُنهجاملمارسات 

  والنظم الزراعية احلرجية الرعوية يف األراضي اجلافة  مباا يف ذلا  مان خاالل      الغاباتدعم العمل بش ن

 تقديم مساهمات من خارج امليزانية وإعارة خرباء ملنظمة األغذية والزراعة.

 

 مبا يلي: أن تقومل الفاواللجنة  وطلبت -013
 

    إجراء تقييم عاملي المتداد وحالة الغابات واملراعي والنظم الزراعية احلرجية الرعوية يف األراضي اجلافاة

بش ن جماالت العمل ذات األولوية  وذل   وجمموعة العمل املقرتح إنشاؤها يف الفقرة التاليةإلبال  البلدان 

 ؛ت ورهنا بتوافر التمويل من خارج امليزانيةيف إطار تقييم املنظمة للموارد العاملية للغابا

        حتليل االسرتاتيجيات واملمارسات اخلاصة بالقدرة علاى الصامود يف الغاباات والانظم الزراعياة احلرجياة

اجلافاة  بالتعااون ماع البلادان والشاركاء املهاتمني  للمسااهمة يف حتقياق األهاداف           األراضيالرعوية يف 

 .0و 2 حد أقل األهداف االسرتاتيجية للمنظمة  وإىل 2و 3االسرتاتيجية 

  

ونظرت اللجنة يف أهمية إنشاء جمموعاة عمال معنياة بالغاباات يف األراضاي اجلافاة ونظام الزراعاة املمتلطاة           -012

 إىل الفاو القيامل مبا يلي: طلبتبالغابات واملراعي و
 

  طهران من أجل البلادان القليلاة   التعاون مع الشركاء وأصها  املصلهة اآلخرين  مبا يف ذل  أمانة عملية

الغطاء احلرجاي  يف جماال العمال علاى الغاباات يف املنااطق اجلافاة ونظام الزراعاة املمتلطاة بالغاباات            

 واملراعي؛

          تنظيم اجتماع حتضاريي خمصاص للنظار يف مشاروع االختصاصاات والطرائاق والرتتيباات األخار  ذات

 اضي اجلافة ونظم الزراعة املمتلطة بالغابات واملراعي؛الصلة  جملموعة العمل املعنية بالغابات يف األر

 توصية إىل اللجنة إلنشاء جمموعة عمل معنية بالغابات والنظم الزراعياة احلرجياة الرعوياة  للنظار      تقديم

 فيها وإمكانية اعتمادها يف دورتها املقبلة.
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 موعد ومكان الدورة القادمة   -عاشرًا

 

إذ تشري اللجنة إىل ضرورة أن يتيح الرتتياب الازمع لادورات اللجناة الفنياة للجانض الربناامج واملالياة مراعااة           -012

أن تقارر أماناة    واقرتحت 3103بعقد دورتها التالية يف عامل  أوصتتقاريرهما يف صياغة املشورة املقدمة إىل اجمللس  فقد 

مواعياد  الفاو التاريخ النهائي بالتشاور مع اللجناة التوجيهياة للجناة الغاباات  وذلا  بعاد قياامل اجمللاس باساتعراض          

 اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة خالل فرتة السنتني القادمة.

 

 اعتماد التقرير   -عشر حادي

 

 اللجنة التقرير بتوافق اآلراء.  اعتمدت -012

 

 اختتام الدورة   -عشر ثاني

 

 . 3102يونيو/حزيران  37من يومل اجلمعة   03:11اختتم الرئيس الدورة عند الساعة  -013
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