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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org احة على اإلنترنت على العنوان التالي:منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة مت
 

A 

 

 الشرق في والمراعي الغابات هيئة

 األدنى

 الدورة الثانية والعشرون

 2015األول  ديسمبر/كانون 17-13تلمسان، الجزائر، 

 إسهامات في حوكمة منظمة األغذية والزراعة

 صياغة جدول أعمال لجنة الغابات وتحديد األولويات -أوال
 
(، اتختتذت IPAذغذيتتة والعراعتتة  استتتبابة لتواتتيات التتة العمتتل الجوريتتة لتبديتتد منظمتتة اأ -1

( عدة الوات لتععيع وظيجة اإلشراف الداالي التي تقوم بها اللبنة باعتبارها COFOلبنة الغابات  
( من أن تتدد  دورا استتباقيا بقتدر RFCsجهازا رئاسيا للمنظمة، ولتمكين الهيئات اإلقليمية للغابات  

 نظمة من االل اللبنة والمدتمرات اإلقليمية. أكبر في تقديم إسهامات يستجاد بها في حوكمة الم
 
لتمكتتين الهيئتتات اإلقليميتتة  2011وتيستتيرا أداه هتتذه المهتتام، استتتُحد ثت يليتتة تنستتيقية فتتي عتتام  -2

للغابتتات متتن وضتتع تواتتيات متتن أجتتل التتدورات المقبلتتة لمدتمراتهتتا اإلقليميتتة، ومتتن أجتتل م تترو  
رنتام  الغابتات فتي المنظمتة. ونتيبتة لتذلن، استتند جدول أعمال لبنة الغابات، ومن أجل أولويتات ب

م تترو  جتتدول أعمتتال دورات لبنتتة الغابتتات إلتتى هتتذه التواتتيات، وعرضتتت تواتتيات الهيئتتات 
 COFO/2012/9.3اإلقليمية للغابات ب أن اأولويات البرنامبية على لبنة الغابات في وثيقتي دورتيها  

قتتديرها لهستتهامات المقدمتتة متتن الهيئتتات اإلقليميتتة (. وأعربتتت لبنتتة الغابتتات عتتن تCOFO/2014/7.1 و
للغابتتات، وأقتترت تواتتياتها التتتي تقتتدم توجيهتتات فتتي المبتتاالت يات اأولويتتة فتتي ستتيا  اإلطتتار 
االستراتيبي، مما يمكن المنظمة من أن تسهم بقتدر أكبتر متن الجعاليتة، متن اتالل عملهتا فتي مبتال 

 للمنظمة.  الغابات، في تحقيق اأهداف العالمية الثالثة
 
وساد اعتراف متكرر بأن التجاعل بين لبنة الغابات والهيئات اإلقليمية للغابتات يتوفر وستيلة  -3

العتتالمي ولتنستتيق السياستتات والبتترام . وارتقتتى النظتتام بمستتتو  التنستتيق  -فريتتدة للتعتتاون اإلقليمتتي
دة. ورذغتم تحستن  واإلسهامات في حوكمتة المنظمتة وبرنتام  عملهتا وميعانيتهتا إلتى مستتويات جديت

المستتمر استتنادا إلتتى التبتارد، فقتتد أشتارت اللبنتتة التوجيهيتة للبنتتة الغابتات إلتتى ضترورة ترتيتتب 
أولويات المبموعة الثرية لتوايات الهيئات اإلقليمية للغابات، وإلى التحديات المصتادفة فتي يلتن، 

اس طر  لتععيع النظتام فتي لتجاد  االتسا  المستمر لقائمة اإلجراهات، واقترحت على اأمانة التم
هذا الصدد. وتلابقا مع االستنتاج الذ  توالت إلي  اللبنتة التوجيهيتة، أشتار االستتعرام المستتقل 

أنتت  فتتي ذغيتتاد أدوات مناستتبة لممارستتة وظيجتتة  إلاتتالح حوكمتتة منظمتتة اأذغذيتتة والعراعتتة إلتتى

http://www.fao.org/
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قتوائم ‘‘ية عادةً متا تتدد  إلتى اإلشراف الداالي، فإن مناق ات اأولويات البرنامبية في اللبان الجن
  طويلة. ’’تسو 

 
واستنادا إلى الخبرات المكتسبة والتوجيهات المقدمة من مصتادر مختلجتة، قتدمت التواتيات  -4

 ة للبنة الغابات، والتي أقرتها اللبنة:يالعامة التالية إلى اللبنة التوجيه
 

جتتراهات المقترحتتة. تبستتيا البتتداول وتقليتتل طموحهتتا متتن حيتتل واتت  أثتتار اإل يتعتتين • 

وينبغتتي أ  تواتتية تُقتتدم إلتتى المنظمتتة التختتاي إجتتراه أن تعتبتتر اإلطتتار االستتتراتيبي 
 واأهداف االستراتيبية بمثابة اإلطار ال امل لهدارة. 

ينبغي للهيئات اإلقليمية للغابات أن ت ير إلى اأهمية النسبية لهجتراهات المواتى بهتا،  • 

هتتات أقتتو  إلتتى اأمانتتة فتتي وضتتع تواتتيات ب تتأن برنتتام  بحيتتل يمكنهتتا أن تقتتدم توجي
العمتتل والميعانيتتة. وعتتالوة علتتى يلتتن، قتتد تتتود الهيئتتات أن تقتتدم توجيهاتهتتا أيضتتا ب تتأن 
المباالت التي ال تولى تركيعا، من أجل المساعدة في الحجاظ على التتوازن بتين برنتام  

  العمل وموارد الميعانية.
للغابات أن تربا تواياتها بتوايات الهيئات اأار  التتي  يرجى من الهيئات اإلقليمية • 

 توجد معها عالقات من هذا القبيل.
 
 وعلى هذا اأساس قد ترذغب الهيئة في اياذغة تواياتها باستخدام النمايج التالية: -5
 

 (1توايات موجهة من الهيئة اإلقليمية للغابات إلى لبنة الغابات لتوليها اهتمامها  الملحق 
 
تدعى الهيئة إلى اإلشارة إلى الموضو  واإلجراه المقترح من لبنة الغابتات  المعلومتات أو  -6

المناق تتة أو القتترار(، وبقتتدر اإلمكتتان، إلتتى إجتتراه المتابعتتة المتوقتتع أن تتختتذه لبنتتة الغابتتات و أو 
مقدمتة منظمة اأذغذية والعراعة. وقد ترذغب الهيئة أيضا في اإلشارة إلى تواية مماثلة أو ملابقتة 

 من إحد  الهيئات اإلقليمية اأار  للغابات. 
 
وعلتتى التترذغم متتن أن متتن المتوقتتع أن تنبثتتق مبموعتتة التواتتيات عتتن مناق تتات الهيئتتة، فقتتد  -7

ترذغب اللبنة التنجيذية في أن ت ارك في اياذغتها من البدايتة متن اتالل القيتام أثنتاه التدورة بإعتداد 
 بنة قبل ااتتام الدورة.مبموعة من التوايات لكي تنظر فيها الل

 
 (2توايات مقدمة من الهيئة اإلقليمية للغابات إلى المدتمر اإلقليمي ليوليها اهتمام   الملحق 

 
تدعى الهيئة إلى تحديد المسائل يات األوية التي تعرم على المدتمر اإلقليمي للنظر فيهتا.  -8

د للعلتم، فتإن الهيئتة قتد ترذغتب فتي أن وبينما سيعرم تقرير الدورة ككل على المدتمر اإلقليمي كبنت
تستتلا الضتتوه علتتى المستتائل التتتي ستستتتلعم توجيهتتات محتتددة فتتي مبتتال السياستتات متتن المتتدتمر 
اإلقليمتتي، أو المتوقتتع أن تعتترم علتتى هيئتتات رئاستتية أاتتر  لتوليهتتا اهتمامهتتا، واااتتة المبلتت  

 والمدتمر، في مسار مواٍز للبنة الغابات.
 

ة للغابتتات المتعلقتتة ببرنتتام  عمتتل المنظمتتة فتتي مبتتال الغابتتات والمتصتتلة تواتتيات الهيئتتة اإلقليميتت
 (3ببدول أعمال هذه الدورة  الملحق 

 
ستتتتولى اأمانتتة، تحتتت توجيتت  اللبنتتة التنجيذيتتة، تبميتتع هتتذه التواتتيات المنبثقتتة عتتن نتيبتتة  -9

يها نظر نهائي. ومتن مناق ة بنود جدول اأعمال المختلجة، وتقديمها إلى الهيئة كمبموعة كاملة لتول
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أجل تععيع مهمة تحديد اأولويات، تدعى الهيئتة إلتى تحديتد المستتو  المقتترح لةولويتة  عاليتة أو 
متوستتتلة أو منخجضتتتة، أو ال تتتتولى تركيتتتعا(ة وإلتتتى اإلشتتتارة إلتتتى اأولويتتتات الستتتابقة  جديتتتدة أو 

عتتالمي( فتقتتدم بتتذلن مستتتمرة(. وتتتدعى الهيئتتة أيضتتا إلتتى اإلشتتارة إلتتى نلتتا  العمتتل  إقليمتتي أو 
توجيهتتتات ب تتتأن كيجيتتتة وموضتتتع إدماجتتت  فتتتي برنتتتام  العمتتتل والميعانيتتتة. ويمكتتتن، ولكتتتن لتتتي  

بية اتتالل التتدورة، ويمكتتن أن تتتترك هتتذه المهمتتة يستتتراتاالبالضتترورة، أن يبتتر  تحديتتد اأهتتداف 
 لةمانة لتقوم بها في وقت الحق.

 
التآزر، ستتاح مبموعتة التواتيات المقدمتة  ولكي تتمكن الهيئة من االعتماد بقدر أكبر على -10

من الهيئات اأار  كوثائق متنوعة سابقة للدورة. وقد ترذغتب الهيئتة فتي أن ت تير فتي هتذا الستيا  
 إلى مواعيد انعقاد دورات الهيئات اإلقليمية للغابات ومدتمراتها اإلقليمية:

  
 المدتمر اإلقليمي المكان التاريخ الهيئة

 باالشتتراك متتع لبنتة مصتتايد أوروبتا     
 2016مايو أيار  5-2 سويسرا 2015نوفمبر ت رين الثاني  6-2 اأسماك(

أمريكتتتتتا الالتينيتتتتتة ومنلقتتتتتة البحتتتتتر 
 بيرو 2015نوفمبر ت رين الثاني  13-9 الكاريبي

فبراير شتتتتتتتتباط  22-26
2016 

 ال ر  اأدنى
ديستتتتتتتتتتتتمبر كانون اأول  13-17

 البعائر 2015
 أبريل نيستتتتتتتتتان 18-22

2016 

  المكسين 2016يناير كانون الثاني  16-11 أمريكا ال مالية

 2016أبريل نيسان  8-4  تتحدد فيما بعد(  2016فبراير شباط  5-1 أفريقيا

 2016ييار مارس  11-7 الجلبين 2016فبراير شباط  26-22 يسيا والمحيا الهادئ
 

 
 عتعزيز التركيز على اإلطار االستراتيجي المراج -ثانيا

 
االستتتراتيبية  2009اعتمتتدت لبنتتة الغابتتات فتتي دورتهتتا التاستتعة ع تترة المعقتتودة فتتي عتتام  -11

الحالية للمنظمة في مبتال الغابتات والحراجتة  االستتراتيبية(. ووضتعت االستتراتيبية فتي الستيا  
 تتأن اأعتتم لرةيتتة المنظمتتة وأهتتدافها العالميتتة، واأهتتداف اإلنمائيتتة لةلجيتتة، واأهتتداف العالميتتة ب

الغابات التي اعتمدتها البمعيتة العامتة لةمتم المتحتدة. ووضتعت االستتراتيبية لتكتون وثيقتة حيويتة 
ستتنوات، ويات اتتالت مباشتترة متتع الخلتتا المتوستتلة اأجتتل،  10يات إطتتار زمنتتي متوقتتع يمتتتد 
 وعملية الميعانية البرنامبية.

 
راتيبية. أبرزهتا، قيتام المنظمتة بتقتديم وتحقَق عتدد متن التلتورات الهامتة منتذ اعتمتاد االستت      -12

، وبتحديتتد مبموعتتة متتن اأهتتداف االستتتراتيبية 2019-2010إطارهتتا االستتتراتيبي المراجتتع للجتتترة 
ال تتاملة ب تتكل حقيقتتي لعتتدة قلاعتتات وتخصصتتات، ممتتا أد  إلتتى إمعتتان النظتتر واتختتاي إجتتراهات 

للمواضتتيع. ومتتن المقتترر إجتتراه  بلريقتتة شتتاملة لقلاعتتات متعتتددة، متتع استتتبعاد الحتتدود التقليديتتة
، وأن تحل محلها أهداف التنميتة المستتدامة، ممتا 2015استعرام لةهداف اإلنمائية لةلجية في عام 

. وعالوة على يلن، فإن العتالم يقتوم 2015سيضع الة جديدة كاملة للتنمية الدولية لجترة ما بعد عام 
 .2015ير المناخ في عام بالتحضير أيضا إلبرام اتجا  واسع النلا  ب أن تغ

 
وتتيح هذه التلورات الرئيسية فراة ممتازة إلعادة النظر في مساهمات الغابات والحراجة  -13

في التنمية المستدامة وفي تععيعها، وقد تقتضتي إجتراه مراجعتة لالستتراتيبية لكتي تتتمكن متن أن 
جيتذ اأهتداف اإلنمائيتة لةلجيتة. تدعم بالكامل تحقيق اأهداف االستراتيبية، وتععز المستاهمة فتي تن
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ويمكن لالستراتيبية المراجعة أن تساعد المنظمة أيضا في ما تقوم ب  من عمتل فتي مبتال الغابتات 
في السيا  اأعم لهطار االستراتيبي الُمراجع للمنظمة، وأن توج  تركيع هذا العمل بناه على هتذا 

 منظمة.اأساس، على نحو ما طلبت  لبنة الغابات ومدتمر ال
 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -ثالثا
 
 قد ترذغب الهيئة في القيام بما يلي: -14
 

ب تأن م ترو  جتدول أعمتال لبنتة الغابتات، ليوليهتا المتدتمر اإلقليمتي  تواتياتهاوضع  • 

 اهتمام ، وب أن أولويات برنام  المنظمة في مبال الغاباتة
 

 ئات اإلقليمية اأار ةملالبة اأمانة بأن تتبادل تواياتها مع الهي • 
 

تواتتية لبنتتة الغابتتات، ومتتن االلهتتا تواتتية منظمتتة اأذغذيتتة والعراعتتة، بال تترو  فتتي  • 

 مراجعة االستراتيبية المتعلقة بالغابات والحراجة.
 
وقد ترذغب الهيئة في دعوة رئي  المدتمر اإلقليمي إلى إياله اهتمام كتاٍف بتواتيات الهيئتة  -15

 في جدول أعمال المدتمر.
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  1الملحق 

 
 

توصيات الهيئة اإلقليمية للغابات المقدمة إلى لجنة الغابات لتوليها اهتمامها )مسائل يجري النظر فيهاا إلدراجهاا فاي جادول 
 األعمال(

  

المستتائل يات اأولويتتة المعروضتتة علتتى لبنتتة الغابتتات 
 لتوليها نظرها

النتيبتتتتتتتتتتة المتوقعتتتتتتتتتتة 
 المعلومات المناق تتتتتتتة  

 القرار(

المتابعتتتتة المحتمتتتتل أن تقتتتتوم بهتتتتا لبنتتتتة أن تتتتلة 
 الغابات ومنظمة اأذغذية والعراعة

إشتتتتتتتتارة إلتتتتتتتتى 
تواية اتادرة 
عن هيئة إقليمية 

 للغابات أار 

    

    

        
 
 

  2 الملحق
 
 

 توصيات الهيئة اإلقليمية للغابات المقدمة إلى المؤتمر اإلقليمي ليوليها اهتمامه 
 

ضة على المدتمر اإلقليمي المسائل يات اأولوية المعرو
 ليوليها نظره

النتيبتتتتتتتتتتة المتوقعتتتتتتتتتتة 
 المعلومتتتات  المناق تتتة  

 القرار(

أن لة المتابعة المحتمل أن تقوم بها لبنة الغابتات ومنظمتة اأذغذيتة 
 والعراعة
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  3 الملحق
 

 المتصلة بجدول أعمال الدورة الحالية توصيات الهيئة اإلقليمية للغابات المتعلقة ببرنامج عمل المنظمة في مجال الغابات
 
 

اأولويتتتتتتتتتتتتتتتتة  المبال العمل المتعلق ببرنام  عمل المنظمة
 عليتتتتتتتتتتتتتتا، أو 
متوستتتتتتلة، أو 
منخجضتتتتتة، أو  
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتولى 

 تركيعا(

النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  
 جديتتتتتتتتتتتتتدة، 

 مستمرة(

مستتتتتتو  العمتتتتتل 
 إقليمتتتي فرعتتتتي  
 إقليمي  عالمي( 

الهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدف 
االستتتتتتتراتيبي 

 1-5) 

     

     
 

م اأمانة ستلجا بمتله هتذا البتدول أثنتاه التدورة. وينبغتي أن يتوجع اإلجتراهات التتي تواتي بهتا الهيئتة عنتد مناق تة من المتوقع أن تقو
 مختل  بنود جدول اأعمال.   

 
 


