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من أجل الحدد  مدن ثدرثي ام عاتيدلم الا عادة عتدئ البيمدة والايدلهاة لدأ عدد  ال درثي   طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة  
وي جئ من اليلدة الا دوبين والا اقبين ال ك    بإحضدل  سيدم م مم دم  لدئ ااج العدلم وعدد  طتد  سيد   عتئ الا لخ.
  www.fao.orgوثلئق اج العلم الا عاة م لحة عتئ اإلس  ست عتئ الم وان ال للأ: وممعم .  ضللية م  ل

A 

 والمراعي الغابات هيئة

 األدنى الشرق في 

 الثالثة والعشرونالدورة 

 2017 كانون األول/ديسمبر  14 - 11، لبنان، بيروت

   إسهامات في حوكمة منظمة األغذية والزراعة
 

 العالمي داخل المنظمة وخارجها  - اإلقليمي دور التواصل -أوال
 
لا عاددة اذيذيددة  ل ئلسدديةهدددلل  ئييدديل لت يمددلم االمددللاأ  -اإلقتياددأ  كددلن ثمزيددز ال وا ددل -1

، مدل ل مدت لج دة الالبدلم 2011وم دذ عدل   والز اعة م ذ اع الد خطة المال الفو ية ل جديد الا عاة.
(COFOوا )اإلقتيايددة لتالبددلم ل يمددلم (RFCs) لددئ  سدد لملمثماددل مددن خددة  نليددة م يددقة ل قددديم اإل 

وثطدو م نليدة . لأ الا عاة الالبلمج ة، وأولويلم ب سلمج الاؤثا ام اإلقتياية، وجدو  أعال  الت
 عتدئث كيدز الحدوا ام المللايدة محدو  ال  ييق عتئ م  الي ين وأ بحت أداة  ئييية لت رثي  عتدئ 

  خل ج ل. لأ الالبلم داخل الا عاة ولأ بمض الحلام ح ئ
 
 عددل  ل  ددل إلجدد ا  بلس ث دديل لج ددة الالبددلم، ل يمددلمملم مددن السدد  لددئ ثتقددأ  وبلإلضددللة  -2

دا م لدأ لدأ الا لقةدة ال دأ . وحوا ام ثفلعتية اس م اض ال قد  الاحد   عتدئ اليدميد اإلقتيادأ
 يمدلم مدن الال أسجز من عال ومل قدم د  ب لج ة الالبلم لحي  ح  ثالثللثة والمة ين، لم  ث لدو 
الدذ   دو للدب م أيضدلوأقد  . لدأ هدذا اليددد أخد   ل صبل اق  حت أيضل اس كةلف يلهالم، م

  .1الا عاة لأ ثحديد أولويلم ب سلمج ثؤدي  هذه ال يملم

 
لج ة الالبلم بةكل جيد لأ ب سلمج عال التج ة الا مدد اليد وام لتف د ة  لموث مكس ثو ي -3

دو ا  ئييدديل لددأ كددل مددن ااسدد  اثيجية وثحديددد  ال يمددلممددع  ال وا ددل ؤد حيددي يدد  2019 - 2016
يددة وكددذل  لددأ ثطددوي  الاةددو ة بةددرن الييلسددلم المللايددة والايددلئل اذولويددلم وثمطدديم الايزاس

وولقدل  .ع يد ا هلمدل مدن أسدللي  عادل التج دة وا دلوعدةوة عتدئ كلد ، يةدكل هدذا ال  .ال  عيايدة
  يمددلممددع ال ةوثيقددعةقددلم ث يدديق  عتددئ الالبددلم لج ددةالماددل الا مدددد اليدد وام  ثحددلل   لب سددلمج

موا مة جداو  اذعال ، وثحديد الب ود الاة  كة، ووضع  مجل  ومن ضا  ل لأاإلقتياية لتالبلم، 
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الاددؤثا ام  كددل مددن لددأ الوقددت الا لسدد   لددئ اإلسدد لملم بايددة ثقددديمج العددلم  م يددة لة جددداو 
 2ة. اإلقتياية والتج 

 
اإلقتيايددة لتالبددلم لددأ ال طددو ام المللايددة خددل ث الا عاددة، مثددل  ال يمددلموكثيدد ا مددل ث عدد   -4

بللالبدلم، ولدأ هدذه الحللدة   متدقثج   لأ  طل  اثفلقيلم  يو وال  ثي  الددولأ الا الحوا ام ال أ
( والةدد اكة UNFFاذخيدد ة ثقددد  مدددخةث ل  لددئ كددل مددن م  ددد  اذمددم الا حدددة الام ددأ بللالبددلم )

وبلإلضللة  لئ الايلهاة لأ ااس م اضلم الامددة لا  دد  اذمدم الا حددة  .(CPFال ملوسية لتالبلم )
المللاية لأ سيلق  لا لقةة ميلئل الا  د  كام اذهاية أيضل ل  ة ال يملم، ث يل 3أ بللالبلمالام 

 . 4لأ أعال  الا  د  الف عية اإلقتيايةثمزيز الاةل كة اإلقتياية / قتياأ و

 
المدللاأ  - ولأ حين اع  لت البتدان اذعضل  والا عاة عتدئ حدد سدوا  بلل مدلون اإلقتيادأ -5

مزيددا مدن الفد ص لت حيدين لدأ بمدض أن ه دل  سحو م ك  ، لإن ال جل ب ثع   و حبت ب  عتئ 
 الم ل د ألضدل  ادلويبدو أن ال ملون والايلهاة لأ وضع جدو  أعال  لج ة الالبدلم ه .الاجلام

 ب سدلمجلهاة لدأ الادؤثا ام اإلقتيايدة وأولويدلم ؛ و ن كلن ا يدزا  ه دل  مجدل  ل مزيدز الايدأدا   
 .لا عاةا
 

 في المؤتمرات اإلقليمية تقديم إسهاماتتعزيز فرص  -ثانيا
 
ثوجد اخ ةللم كبي ة بين أقلليم الا عادة ليادل ي متدق بحيدة الالبدلم ودو هدل لدأ كدل مدن  -6

بلل ددللأ الا لقةددلم الا متقددة بللالبددلم أدوا ا وثددؤد  ااق يددلدية،  -البيم ددين الطبيميددة وااج العيددة 
، ثالمدل قدد ةمف ومة وم ثكون هذه ااخ ةللم أن بي ال ي باأو .مم تفة لأ جداو  اذعال  الام تفة

أهايدة  معهذا ااه ال    لس  وي باأ أن ي  ية  اه ال  م لس  لتالبلم لأ كل  قتيم. ي مينزا  ية ل
الالبلم لأ ثحقيدق اذهدداف المللايدة لتا عادة ولدأ اإلسد ل  لدأ  حد ا  ثقدد  لدأ اذهدداف المللايدة 

وااثفلقلم ال ئييية لأ  طل  اثفلقيدة ال  دو   2030 ل اذهداف الوا دة لأ خطة عل  ال ئييية، بال لي
البيولوجأ، واثفلقية اذمم الا حددة لاكللحدة ال يدح ، واثفلقيدة اذمدم الا حددة اإلطل يدة بةدرن ثايد  

 .وم  د  اذمم الا حدة الام أ بللالبلم ،الا لخ
 
لتاؤثا ام اإلقتياية، لدإن ثحديدد مواضديع كام  ةيت اطية الاواضيملت طلق الواسع ل اوسع  -7

ثةدجيع  ل لدأأسلسدي أأمد يمدد م كلمتدة  ل جدسُ ث بع أبملد قوية شلمتة لمدة قطلعلم و ل ل تة بللالبلم 
مةددل كة القطلعددلم اذخدد   لددأ الا لقةددلم كام اليددتة. وياكددن لتجددلن ال  فيذيددة ال لبمددة لت يمددلم  

اذملسدة، بددو  هدل  لدأ ثحديدد هدذه الاواضديع لدأ ل د ة مدل بدين  اإلقتياية لتالبلم أن ثقو ، بدعم من
 .الاقبتةالدو ثين، وأن ثقد  ثو يلم لأ هذا اليدد لكأ ث ع  لي ل ال يمة لأ دو ث ل 

 
 مواعيد اسمقلد سلشمل عنثحديل لوجي يل كبي ا  ه ل  وي باأ أيضل أن يوضع لأ ااع بل  أن -8

وعتدئ الد يم مدن ال مطديم الددقيق، . الاؤثا ام  لئيملم ال   س لملمثوجي   م  ضيااج العلم 
الاددؤثا ، و كا لددم ثبدددأ الا لقةددلم الا متقددة  ةدو و ال يمددة ةكثيدد ا مددل يكددون الوقددت قيددي ا بددين دو ل

ل  ة ضميتة ل ةكيل تن ثكون ه ل  حي ذا   ا ، لال يمةبإد اث قضليل الالبلم  ا بمد اخ  ل  دو ة 
 .ل  الاؤثا الق ا  الا متق بجدو  أعا
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  لدأ هدذا ال حدد  لدأ اج الع دل الاةد    اذخيد  لدأ عدل التجلن ال  فيذية لت يملمسع م و -9
ال مدلون ال ةدم والابكد  بدين التجدلن ال  فيذيدة ومكلثد  الاددؤثا ام،  ضد و ةشدددم عتدئ و 2016

عتاددل أن ثحدديم  لددأ  يمددةولددأ هددذا اليدديلق، قددد ثددود ال .وثكدد ا  هددذا ال مددلون عتددئ ميدد و  اذملسددة
 :والاؤثا  اإلقتياأ لدو ام ال يملم اإلقتياية لتالبلمبللجدو  الزم أ 

 
المؤتمر  مالحظة المكان التاريخ الدورة

 اإلقليمي
هيمدددددة يلبدددددلم 
أم يكل الةاللية 

 (28)الدو ة 

حتقدددددة عادددددل لدددددأ   دموس ون، ك دا 19-21/09/2017
09/2018 

مددددؤثا   قتياددددأ 
 -ييددددد   سددددداأ

 ؤكد احقلي
هيمدددددة يلبدددددلم 

 يكل الةثي ية أم
وم طقددة البحدد  
الكددددددددددددددددل يبأ 

 (29)الدو ة 

 9/03/2018-5  ثياوسياللبل، ه دو اس   24-29/09/2017

  38الدددددددو ة 
لتج دددددددددددددددددددددددددة 
اذو وبيددددددددددددددة 
لتالبدددددددددددددددددددلم 
)بلاش  ا  مدع 
التج دددة الام يدددة 
بدددددددددددددددلذح اث 
واليددددددددددددد لعة 

 الح جية(

لت للددددددذة  4الدددددددو ة  وا سو، بول دا 9-13/10/2017
الاوسدددددمة ل اويدددددل 

ثوحيددددددددد  مبددددددددلد ة
 ( EFWاذدا  )

 -2018مليو/نيدددل  
 يؤكد احقل

هيمدددددة يلبدددددلم 
نسددديل والاحددديم 
ال لدئ )الدو ة 

27) 

 4/5/2018-30/4  كولومبو، س   اسكل 23-27/10/2017

هيمددددة الالبددددلم 
والحيددلة الب يددة 
لدددددددأ أل يقيدددددددل 

 (20)الدو ة 

 23/02/2018-19  يؤكد احقل  يؤكد احقل

هيمددددة الالبددددلم 
والا اعددأ لددأ 
الةدد ق اذدسددئ 

 (23)الدو ة 

11-14 

/12/2017 
 27/04/2018-23  بي وم، لب لن

 
 
 

 تعزيز وظيفة تحديد األولويات التي تضطلع بها  الهيئات  -ثالثا
 

ال  كيز، كلن  مبل  عد ثبين ال جل ب أن ثحديد اذولويلم، وا سيال ثحديد مجلام  -10
، ثواج  التج ة ال وجي ية  يملمومع كل ، ولأ ييلب هذه ال وجي لم من ال . اجاوعة من اذسبلبل
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ال لبمة لتج ة الالبلم أيضل ثحديل ممقدا ع د ثقديم الاةو ة لألملسة لأ وضع ال و ية الا متقة 
 .برولويلم الب امج لأ مجل  الالبلم

 
ثثبت  قد وال أ  ،بةرس ل ج ا اماإلثملك الطتبلم امن وباية ثج   وضع قلئاة م زايدة  -11
ي باأ  ية  ، ل ب فس القد لأ ييلب موا د بة ية ومللية م زايدة يي  واقمية أو يي  مجدية  اس ل

 وبللاثل، قد ث ي  ال يملم، ع د  حديد مي و  أولوية اإلج ا ام الاو ئ ب ل.باه ال  أيضل 
 حديد الاجلام ال أ يبدو باس م اض ال قد  الاح   لأ ث فيذ الق ا ام اليلبقة، لأ  ية  اه ال  

 .لأ الاي قبل لي ل مةل كة الا عاة من الا يوب ثقتيل  أساس  لدا  لئ ال قد  الاح  ،  ،لي ل
 

ةغ عن ال قد  ي باأ لألملسة أن ثقد ، ع د اإلبللأ هذا اليدد، ال يمة  سع أجل ثييي  ومن  -12
ع د . ومزيد من المال يتز مل  كا كلن  يبين، مقل سل بلإلخ يلص الاح  ، ثقييال لت قد  الاح   

 .ال حضي  لتدو ة لأ أ  التج ة ال  فيذية أيضل ثقديم هذا ال قييم، يجو  لألملسة أن ثت اس 
 

ام أن ثدعم التج ة ال  فيذية من خة  ث جاة وعةوة عتئ كل ، ي باأ لألملسة خة  الدو  -13
وقد ث ي  التج ة ال  فيذية لأ ال ع  لأ هذا  .عتئ أسلس يومأ عال  لئ ساوكثس لئج الا لقةلم 

  ل اذعضل  ال ع اكأ يوال جايع بيو ة م  عاة وثق   ثو يم  بلس عل  كوثيقة أث ل  الدو ة، ل
 .الا متق برولويلم الب سلمج لا لقةة ب د جدو  اذعال  ال حضي  ع د لي 
 

 شكل اإلسهامات -رابعا
 

 :قد ث ي  التج ة لأ  يلية ثو يلث ل بلس مدا  ال الكث ال للية -14
 

 (1لج ة الالبلم )الاتحق  ال أ ثم ض عتئثو يلم ال يملم اإلقتياية لتالبلم 
 

، و لئ أقيئ حد قد ث ي  ال يمة لأ ثحديد الاوضو ، واإلج ا  الاق  ح من قبل لج ة الالبلم
اإلشل ة  ثةجيع بقوة يج  و تج ة و/أو الا عاة.من أجل الماكن،  ج ا ام الا لبمة الاو ئ ب ل 

 . لئ ثو يلم ال يملم اذخ   لزيلدة ااثيلق وال  ييق
 

لأ هذا اليدد، قد ث ي  التج ة ال  فيذية لأ الاةل كة ب ةلط لأ ال ع  ال يمة  مملن ول ي يل 
اجاوعة من ال و يلم  لئ ال يمة ع د ل يودةخة  الدو ة، لضالن ثقديم م يلية ال و يلم 

 .اخ  ل  الدو ة 
 

 (2)الاتحق  الاؤثا  اإلقتياأ ال أ ثم ض عتئثو يلم ال يملم اإلقتياية لتالبلم 
 

 م اعلةلأ ثحديد الايلئل كام اذولوية لكأ ي ع  لي ل الاؤثا  اإلقتياأ، مع  ال يمةقد ث ي  
 لأ الاؤثا ام اإلقتياية  أعةه  ثقديم  س لملمالام ون  ل ص ثمزيز  القيمثحت لدائ ة االا لقةة 

 
ية بةرن ب سلمج عال الا عاة لأ مجدل  الح اجدة الا يدتة بجددو  أعادل  ثو يلم ال يملم اإلقتيا
 (3 الدو ة الحللية )الاتحق

 
مم تددب ب ددود جدددو  اذعاددل   ثقددو  اذملسددة، ب وجيدد  مددن التج ددة ال  فيذيددة، ب  جاددة س ددلئج م لقةددلم

 كدن ويا س لئيدة. سعد ة ال يمدة ثتقأ عتي ل، وثقد  مجاوعة كلمتة لكأ بةكل م  عمبلس عل ، وثو ع ل 
، ث قدد  ، ولكددن لدديس بللضدد و ة أن خددة  الدددو ة اإلشددل ة  لددئ اذهددداف ااسدد  اثيجية ثجدد  أن 

 .ث مذهل اذملسة ج ا ام احقةإل ثُ    م اة   كل  كونيوياكن أن 
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، سد  لح مجاوعدة ال و ديلم ال دأ من ااس فلدة من ال آ   بةكل أقدو  ولكأ ث اكن ال يمة -15

 .اذخ   كوثلئق م  وعة قبل اسمقلد الدو ة  يملمثقدم ل ال
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها  -خامسا
 

 قد ث ي  ال يمة لأ القيل  بال يتأ: -16
 

 عتي ل طتعيوثت  ال أ الالبلم، ضع ثو يلث ل بةرن مة و  جدو  أعال  لج ة أن ث 
لتا عاة لأ مجل   يةولويلم الب سلمجاذ  حديدب ثت  ال أ ثم صالاؤثا  اإلقتياأ و

 الح اجة؛
 طت  من اذملسة أن ث بلد  هذه ال و يلم مع ال يملم اإلقتياية اذخ   لتالبلم؛أن ث 
 ثو يلم ال يمة لأ جدو  بإد اث  دعو  ئيس الاؤثا  اإلقتياأ  لئ  ية  اه ال  كلف أن ث

 .أعال  الاؤثا 
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 1الملحق 

 
 

  د اج ل لأ جدو  اذعال (الايلئل ال أ ي مين ال ع  لأ ) لجنة الغابات التي تعرض علىتوصيات الهيئات اإلقليمية للغابات 
 

عد  لت  لج دة الالبدلم  ال أ ثمد ض عتدئ الايلئل كام اذولوية
 لي ل

ال  يجددددددة الا وقمددددددة 
)ممتوملم/م لقةددلم

 /ق ا ام(

الالبدلم  تج دةل الاو أ ب دل لألسةطة الا لبمة الاح اتة 
 وم عاة اذيذية والز اعة

اإلشدددددل ة  لدددددئ 
ثو دددددددددددددددديلم 
ال يمدددددددددددددددددددلم 
اإلقتيايددددددددددددددددددة 
اذخدددددددددددددددددد   

 لتالبلم
    
    
 
 
 

 اإلقليمي المؤتمر التي تعرض علىتوصيات الهيئات اإلقليمية للغابات  -2الملحق 
 

لت ع  ال أ ثم ض عتئ الاؤثا  اإلقتياأ الايلئل كام اذولوية 
 لي ل

ال  يجددددددددددددددددة الا وقمددددددددددددددددة 
)ممتوملم/م لقةددلم/ق ا ام

) 

 تا عاةل الاو أ ب ل لألسةطة الا لبمة الاح اتة 

   
   
 

 .ؤثا  اإلقتياأالدو ام وبةرن ال ملون مع مك   الاقد ث ي  التج ة ال  فيذية لأ  عداد ثو ية ثي  د  لئ س لئج المال ليال بين 
   أث ل  الدو ة.ودثوي باأ ثمديل ال و ية لأ ضو  الا لقةلم ال أ 
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، لاذولويددة )عتيدد عال الا عاة ي مذه ب سلمج ج ا  الذ / اإل اجل ال

م وسدددددددددددددددددطة، 
م مفضددة، قتيتددة 

 اذهاية(

 ال و  )جديد،
 مي ا ( 

ميدد و  الماددل 
 ) قتيادددددددددددددددددددأ

/ /  قتياأل عأ
 عللاأ(

ال ددددددددددددددددددددف 
ااسددددد  اثيجأ 

(1-5) 

     
     
 

م لقةدة مم تدب ب دود  ع دد ب دل ال يمدة ص اإلجد ا ام ال دأ أو دتي بادأ أن ثتمد. وهذا الجددو  أث دل  الددو ة بةكل ميبق اذملسة ثكالمن الا وقع أن 
 .جدو  اذعال 

 
 
 


