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موجز
عقدت جلنة الغابات دورتها احلادةة والشرية  ي التةر اممتدد ن  42إىل  42سبدترب/أةلول
اممواضيع الدالية:
( )0حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة ( 4104التقيات )01-01
( )4تطبيق ندائج نؤمتي رةو( 41+التقيات )42 -01
( )2توطيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاعات األخيى
(أ) دنج الغابات  ي السياسات البيئية وسياسات اسدخدام األراضي على اممسدوةات كافة (التقيات )42-42
(ب) الغابات واألشجار والرشوب كلها نشاً  ي نساحة حيّة :عنصي حاسم للدنتية اليةتية (التقيات )20-42
(ج) توسيع القاعد اممالية لإلدار اممسددانة للغابات :اممندجات اخلربية وغري اخلربية واخلدنات واالبدكارات
واألسواق واالسدثتارات واألجهز الدولية (التقيات )21-24
(د) أساس سليم ن اممشلونات واممشارف ليسم سياسات أفضل ولإلدار اليشيد (التقيات )22-21
ندابشة توصيات الدور الشرية للجنة الغابات
()2
(أ) تقيةي نيحلي وجتارب السنة الدولية للغابات لشام ( 4100التقيات )24-21
(ب) نياجشة أنرطة األجهز اممشنية بالغابات واممياعي  ي إقليم الريق األدنى (التقيات )21-22
(ج) اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية (التقيات )11-21
(د) تكثيف الشتل ممكافحة حيائق النبات (التقيتان )14-10
(هـ) بينانج الشتل اممدشدد السنوات للجنة الغابات للتةر ( 4101-4104التقي )12
( )1قيارات وتوصيات األجهز الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة (التقيات )11-12
( )1األولوةات الرباجمية ممنظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات
(أ) الندائج اليئيسية للدقييم االسةراتيجي لدور اممنظتة وعتلها  ي جمال الغابات (التقيات )12-15
(ب) اإلطار االسةراتيجي واألولوةات الرباجمية للتنظتة  ي جمال الغابات (التقيات )54-11
) )0اخلطوط الشيةضة إلطار الشتل االسةراتيجي اممياجع
4104

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org

وتناولت خالهلا
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توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات إىل ننظتة األغذةة والزراعة
جتدةد اخدصاصات وعضوةة جهاز ن األجهز الدسدورةة  ي التاو (امماد
االسدرارةة اممشنية بالورق واممندجات اخلربية
توسيع نطاق نوضوعات اهليئة الدولية ألشجار احلور
تشزةز الدثقيف  ي جمال الغابات وأنرطة البحوث احليجية
املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

إن اللجنة  ي دورتها احلادةة والشرية :














 :)4-1اللجنة

رحّبت اللجنة بإصدار تقيةي حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة  4104وأوصت التاو بدعم البلدان لدشزةز نساهتة
الغابات واممندجات احليجية  ي الدنتية االقدصادةة.
طلبت ن التاو السشي إىل النهوض بإسهام الغابات  ي االقدصاد األخضي؛ والشتل على االتصال والدشاون بني
القطاعات؛ وتطوةي حمدوى أدوات اإلدار اممسددانة للغابات ممؤازر جهود البلدان اليانية إىل تنتيذ اإلدار
اممسددانة للغابات.
أوصت التاو بأن تبادر إىل دعم البلدان للةروةج لدور الغابات اهلام  ي احملافظة على إنداجية الزراعة وامموارد
الطبيشية وتشزةز الصالت بني الغابات والزراعة عرب القطاعات اممخدلتة ،وبني الوكاالت والسياسات لدحسني
األن الغذائي.
أوصت التاو بدعم البلدان لبلوغ أهدافها اإلمنائية  ي جمال الطاقة اممسدتد ن األخراب خاصة  ي نا ةدشلق
بصياغة وتنتيذ ورصد سياسات الطاقة اخلربية احملدد األهداف والرانلة ،نقل الدكنولوجيا والددرةب  ي
جمال الطاقة اخلربية.
أوصت التاو بدعم البلدان لدشزةز آليات اإلدار ونياعا القضاةا احليجية  ي السياسات البيئية اليئيسية وتلك
اممدصلة باسدخدام األراضي على مجيع اممسدوةات ون خالل اسدضافة اآللية اخلاصة بالغابات واممزارع
ودعتها.
أوصت التاو بدحدةد دورها ن أجل الدصدي ليهان بون وتشزةز قدراتها  ي جمال الدخطيط السدخدام األراضي.
أوصت التاو بالنهوض باإلدار اممسددانة للغابات واألشجار  ي إطار نهج ندكانل للتناظي الطبيشية واالضطالع
مبزةد ن الشتل الرانل واممرةرك بني اإلدارات لدعم النهج اممدكانلة؛ ونواصلة االخنياط  ي الرياكة الشاممية
إلعاد الغابات إىل نا كانت عليه.
طلبت إىل التاو أن تدعم اجلهود الوطنية اليانية إىل تشزةز القاعد اممالية لإلدار اممسددانة للغابات ،مبا  ي ذلك
ن خالل قيام بيئة نرجّشة لالسدثتار  ي هذا القطاع؛ وإبياز القيم والتوائد اممدشدد الناشئة ع االسدثتارات
الشانة واخلاصة  ي اإلدار اممسددانة للغابات.
أوصت التاو بدعم البلدان لدشزةز نظم اممشلونات احليجية الوطنية وتوطيد الدشاون بني اممنظتات على اممسدوةات
كافة لدشزةز قاعد اممشلونات واممشارف برأن إدار الغابات.
أوصت اممنظتة بزةاد الدعم اممقدم ن أجل إجياد أدوات وآليات حمسنة لزةاد متوةل بينانج (أو بيانج)
الغابات واممياعي  ي البلدان األعضاء  ي اإلقليم ،مبا  ي ذلك الدشاون بني بلدان اجلنوب.
أةّدت اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية  ي الشامل وطلبت إىل التاو إعداد جمتوعة ن
اخلطوط الدوجيهية الطوعية ليصد الغابات على اممسدوى الوطين.
طلبت ن التاو أن تشزز بينانج اممنظتة ممكافحة احليائق وأن تقةرح آلية للدنسيق بني خمدلف وكاالت وبيانج
األنم اممدحد وأن تضع جمتوعة ن األدوات اإلرشادةة الدولية ممكافحة اممخاطي اممدشلقة باحليائق الربةة على
نسدوى اممناظي الطبيشية.
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أقيّت بينانج الشتل اممدشدد السنوات اخلاص بها وطلبت ن التاو نواصلة اسدكراف سبل جشل بيانج الشتل
القادنة أكثي كتاء  ي حتدةد األولوةات وتال ي االزدواجية واممساعد  ي حتدةد االحدياجات ن امموارد.
أوصت التاو بأن تسدتيد إىل أقصى حد ممك ن نساهتات اممؤمتيات اإلقليتية  ي الدورات القادنة للجنة
الغابات.
أوصت التاو بأن تأخذ  ي اعدبارها الدوصيات الصادر ع الدقييم االسةراتيجي وبأن تسدكرف اممزةد ن فيص
الدشاون بني جلان الزراعة والغابات ونصاةد األمساك وبأن تيفع تقيةياً ع ذلك إىل جلنة الغابات  ي دورتها
القادنة عام  4102ع الددابري واإلجياءات اممدخذ .
طلبت ن اممنظتة أن تشطي نكانة أكرب لصون الدنوع البيولوجي واإلدار اممسددانة للتوارد الطبيشية ولتوائد
الغابات واألشجار عند صياغة األهداف اإلسةراتيجية ،مبا ةشكس على حنو أفضل نا صدر ن توجيهات
بالنسبة إىل األهداف االسةراتيجية اخلتسة.
طلبت ن اممنظتة أن تقدم لألعضاء نشلونات حتدد فيها اخلطوات اممزنع اختاذها للدخطيط االسةراتيجي
خالل األشهي الدسشة القادنة ،وأن توضح كيتية متوةل األعتال اخلاصة بالغابات؛ وشددت على احلاجة إىل
نيزانية كافية للقطاع احليجي  ي اممنظتة.
أةّدت توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات وأوصت مبواصلة الدشاون واالسدتاد الكانلة ن هذه اممدخالت
القادنة ن األقاليم لدحدةد نواط الدآزر ،وضتان نهج اسةراتيجي  ي األعتال احليجية.
أةدت النهج اجلدةد اممدّبع ن قبل اللجنة االسدرارةة اممشنية بالورق واممندجات اخلربية وأوصت اممنظتة بأن
تنظي  ي إقانة تيتيبات وهيئات مماثلة على األصشد اإلقليتية لدبسيط اجلهود وتال ي االزدواجية فيها ،على أن
ترتل اممندجات احليجية غري اخلربية اممهتة نثل اخليزران واليوطان والتلني.
أوصت بأن تُشقد دورتها القادنة  ي عام  ،4102واقةرحت أن حتدد أنانة التاو امموعد النهائي بالدراور نع
اللجنة الدوجيهية للجنة الغابات.
املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر



دعت األعضاء إىل الدردةد على إسهام الغابات  ي االقدصاد األخضي وتشزةز هذه اممساهتة  ي سياق الدنتية
اممسددانة.
دعت اللجنة البلدان إىل تشزةز احلوار والدشاون بني قطاع الغابات وقطاعات اسدخدام األراضي األخيى على
اممسدوةات كافة لدتشيل حتقيق األهداف اإلمنائية والوفاء بالدشهدات الدولية.
أوصت بأن تضع البلدان االسةراتيجيات وأن تدخذ اإلجياءات اممناسبة للدتوةل اممسدتي لإلدار اممسددانة
للغابات وأن تشزز الدشاون اإلقليتي والدولي  ي هذا اممضتار.
دعت البلدان إىل إدراج نكافحة احليائق  ي السياسات الوطنية إلدار اممناطق اليةتية والغابات.
دعت اللجنة البلدان إىل اممساهتة مبدخالت  ي عتلية الدتكري االسةراتيجي وحثّت األعضاء فيها على احليص
على إظهار وجهات النظي اليت أُعيب عنها  ي هذه الدور  ي النسخ اممياجشة لألهداف اإلسةراتيجية.









إن اللجنة  ي دورتها احلادةة والشرية :






ميك توجيه أيّ اسدتسارات برأن نضتون هذه الوثيقة إىل:
السيد Peter Csoka

أنني جلنة الغابات
اهلاتف+3906 5705 3925 :
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أوالً  -افتتاح الدورة
عُقدت الدور احلادةة والشريون للجنة الغابات  ي اممقيّ اليئيسي ممنظتة األغذةة والزراعة (التاو) ،رونا،
-0
إةطاليا ،ن  42إىل  42سبدترب/أةلول  4104بالدزان نع األسبوع الشاممي الثالث للغابات.
وقد حضي الدور نندوبون ن  049ن البلدان وننظتة عضو واحد  ،باإلضافة إىل ممثلني ع  5ن وكاالت
-4
وبيانج األنم اممدحد والكيسي اليسولي ونياقبني ن  41ن اممنظتات احلكونية الدولية واممنظتات غري احلكونية
الدولية.
وافددح السيد  ،Anders Lönnbladرئيس الدور الشرية للجنة الغابات هذه الدور نسلّطاً الضوء
-2
على أهتية توقيت اممواضيع اليت سدُبحث خالل الدور  .وقدّم اممدحدثني  ي اجللسة االفدداحية وهم:
نشالي السيد  ،Izabella Teixeiraوزةي البيئة  ي الربازةل؛ ونشالي السيد الدكدور  ،Hasan Mahmudوزةي البيئة
والثيو احليجية  ي مجهورةة بنغالدةش الرشبية؛ والسيد  ،Luc Gnacadjaاألنني الدنتيذي التتاقية األنم اممدحد
ممكافحة الدصحي؛ والسيد  ،Sven Alkalajاألنني الدنتيذي للجنة األنم اممدحد االقدصادةة ألوروبا،
ونشالي السيد الدكدور  ،Pieter Willem Mulderنائب وزةي الزراعة والثيو احليجية واممائية  ي جنوب أفيةقيا؛
والسيد جوزةه غيازةانو دا سيلتا ،اممدةي الشام للتاو .ورحّب السيد  ،Eduardo Rojas-Brialesاممدةي الشام اممساعد
إلدار الغابات باممندوبني  ي اجللسة االفدداحية نررياً إىل أنّ اإلطار االسةراتيجي اجلدةد للتاو ،بتضل الدوجيهات
القيّتة ن الدول األعضاء ،سوف ميكّ التاو ن االسدتاد بالكانل ن طاقاتها الكاننة  ي شدى جماالت والةدها.
-2

وألقى أحد الوفود (االحتاد األوربي ودوله األعضاء الـ )45بياناً افدداحي ًا.

ثانياً  -اعتماد جدول األعمال
-1

اعدُتد جدول األعتال (امميفق ألف) .وتيد الوثائق اممشيوضة على اللجنة لدراسدها ضت امميفق باء.

ثالثاً  -انتخاب أعضاء املكتب وتعيني جلنة الصياغة
اندخبت اللجنة السيد ( Felician Kilahamaمجهورةة تنزانيا اممدحد ) ،ممثل هيئة الغابات واحليا الربةّة
-1
 ي أفيةقيا ،رئيس ًا للدور احلادةة والشرية للجنة الغابات.
وعتالً بأحكام امماد األوىل ن الالئحة الداخلية للجنة اليت اعدتدتها جلنة الغابات  ي دورتها الشرية  ،سوف
-5
ةكون اليؤساء السدة للهيئات اإلقليتية للغابات  ي التاو نواب ًا ليئيس الدور احلادةة والشرية للجنة.
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واندخبت اللجنة نواب ًا لليئيس هم:
الكولونيل ( Théofile Kakpoبن ) ممث ًال هيئة الغابات واحليا الربةّة  ي أفيةقيا؛
السيد ( Su Chunyuالصني) ،ممث ًال هيئة غابات آسيا واحمليط اهلادئ؛
السيد ( Andrey Filipchukاالحتاد اليوسي) ،ممث ًال هيئة الغابات األوروبية؛
السيد ( Luis Torales Kennedyباراغواي) ،ممث ًال هيئة الغابات  ي أنيةكا الالتينية والبحي الكارةيب؛
السيد ( Ali Temeritتيكيا) ،ممث ًال هيئة الغابات واممياعي  ي الريق األدنى؛
السيد ( Tom Tidwellالوالةات اممدحد األنيةكية) ،ممث ًال هيئة غابات أنيةكا الرتالية.

واندُخب األعضاء  ي جلنة صياغة تقيةي جلنة الغابات كاآلتي :االحتاد اليوسي ،أفغانسدان ،بنغالدةش،
-9
بوركينا فاسو ،بريو ،الدامنيك ،شيلي ،الصني ،فنلندا ،الكانريون ،كندا ،نيوزةلندا واليابان .واندُخب كل ن السيد
 Anatoli Petrovممثل االحتاد اليوسي ،رئيساً للجنة الصياغة ،وممثل افغانسدان ،السيد ،Abdul Razak Ayazi
نائب ًا لليئيس.
رابعاً  -حالة الغابات يف العامل يف سنة 2152

 -01رحّبت اللجنة بإصدار تقيةي حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة  4104وأةّدت اليسائل اليئيسية الوارد فيه
واممدشلقة مبياعا الغابات واحلياجة  ي السياسات والربانج واالسةراتيجيات القطيةة جلشل االقدصاد الوطين أكثي
اخضياراً ،مبا  ي ذلك الدرجيع على اسدخدام اخلرب ن نصادر نسددانة باعدباره ناد صدةقة للبيئة.
 -00ودعت اللجنة ننددى األنم اممدحد اممشين بالغابات إىل النظي  ي ندائج الدقيةي ع حالة الغابات  ي الشامل  ي
سنة   4104ي دورته الشاشي اممخصصة لبحث نوضوع "الغابات والدنتية االقدصادةة"  ي عام .4102
-04
خالل:

وأوصت اللجنة التاو بدعم البلدان لدشزةز نساهتة الغابات واممندجات احليجية  ي الدنتية االقدصادةة ن
•

خلق بيئة نرجّشة لدطوةي اممرارةع الدجارةة الصغيى للتندجات اخلربية وغري اخلربية ودعم اسدداندها؛

•

الةروةج لصناعات حيجية نسددانة؛

•

توسيع نطاق اممندجات احليجية مبا  ي ذلك ن خالل نندجات جدةد ونبدكي ؛

•

تثقيف اجلتهور السدخدام اممندجات احليجية وفوائدها لدخزة الكيبون وتأنني سبل الشيش  ي اممناطق
اليةتية؛

-02

•

خلق نناخ نرجّع لالسدثتارات  ي القطاع احليجي؛

•

وترجيع اإلدار اممسددانة للغابات ،مبا  ي ذلك إتباع نهج ندكانل بني اإلنداج احليجي ومحاةة الغابات.
ودعت اللجنة األعضاء إىل نياعا اليسائل اليئيسية الوارد  ي تقيةي حالة الغابات  ي الشامل عام

4104.
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 -02وناقرت اللجنة امموضوعات احملدتل إدراجها  ي تقيةي حالة الغابات  ي الشامل لشام  4102مبا  ي ذلك
االرتباطات بني قطاعات األن الغذائي ،وإدار اممياه وسبل اممشيرة ،والنهج اممدكانل ،ودور الغابات واألشجار امموجود
خارجها  ي اإلسهام  ي القضاء على التقي ،والدوازن بني اجلنسني ،واجملدتشات احمللية اليت تشدتد على الغابات،
وتقدةم ندخالت لالسدشياض الذي سيجيي عام  4101للةرتيبات الدولية برأن الغابات.
-01

ودعت اللجنة التاو إىل:

• نواصلة نراركدها النرطة  ي اجلهود اليت تبذهلا األنم اممدحد لدحقيق اإلدار اممسددانة للغابات؛
• نواصلة تأدةة دور نرط  ي الرياكة الدشاونية ن أجل الغابات؛
• ونؤازر اجلهود اإلضافية حتضرياً للدور الشاشي ممنددى األنم اممدحد اممشين بالغابات الذي سيُشقد  ي
إسطنبول ،تيكيا  ي سنة .4102
خامساً  -تطبيق نتائج مؤمتر ريو 21 +

 -01دعت اللجنة البلدان إىل الدردةد على إسهام الغابات  ي االقدصاد األخضي  ي سياق الدنتية اممسـددانة والةروةـج
هلا والقضاء على التقي كجزء ن النقاشات الوطنية والدولية حول السياسات والدنتيذ على اممسدوى القطيي.
 -05وطلبت اللجنة ن التاو السشي إىل النهوض بإسهام الغابات  ي االقدصـاد األخضـي إىل أقصـى حـ ّد ممكـ  ،نـع
نالحظة أن نهج االقدصاد األخضي ليس جمتوعة ن القواعد اجلاند وأنّه ليس سوى إحدى الـنُهج اممداحـة للوصـول إىل
الدنتية اممسددانة والقضاء على التقي .وطلبت اللجنة أةض ًا ن التاو الشتل على االتصال والدشاون بـني القطاعـات ،مبـا  ي
ذلك بينانج األنـم اممدحـد للبيئـة واممنظتـة الدوليـة لألخرـاب االسـدوائية واممنظتـات االقدصـادةة اإلقليتيـة واألطـياف
األخيى .ورحّبت اللجنة باالسدشدادات اجلارةة اخلاصة خبطة عتل االقدصـاد األخضـي لقطـاع الغابـات اممرـةركة بـني
جلنة األنم اممدحد االقدصادةة ألوروبا والتاو.
-02

وأوصت اللجنة التاو بأن تبادر إىل دعم البلدان وخاصة  ي نا ةدشلق مبا ةلي:

• الةروةج لدور الغابات اهلام  ي احملافظة على إنداجية الزراعة وامموارد الطبيشية؛
• إبياز السبل اليت ميك ن خالهلا تشزةز الصالت بني الغابات والزراعة عرب القطاعات اممخدلتة ،وبني
الوكاالت والسياسات اممشنية بإدار األراضي لدحسني األن الغذائي؛
• توفري اممشلونات واممشيفة واممساعد للبلدان ن أجل حتسني اسدخدام اممندجات احليجية الناشئة ع اإلدار
اممسددانة للغابات؛
• نساعد البلدان على االرتقاء مبسدوى الوعي بالتوائد اممدشدد للغابات.
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 -09وطلبت اللجنة ن التاو أن تطور حمدوى أدوات اإلدار اممسددانة للغابات مبا  ي ذلك اممواد الدشليتية واخلطـوط
الدوجيهية الطوعية وبيانج االتصال ممؤازر جهود البلدان ،عند الطلب ،اليانية إىل تنتيذ اإلدار اممسددانة للغابات ،نـع
تال ي االزدواجية ونياعا االحدياجات والنهج والشتليات القطيةة واإلقليتية.
-41

وشجّشت اللجنة التاو على أن تقوم بدورها االسدباقي كشضو وكيئيس للرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات.

 -40ووافقت اللجنة وشجّشت البلدان والريكاء على اإلسهام  ي اممؤمتي الدولي ع الغابات نـ أجـل حتقيـق األنـ
الغذائي الذي سيُشقد  ي اممقيّ اليئيسي للتاو  ي ناةو /أةار .4102
 -44نع إقيار اللجنة بـدور الغابـات  ي االقدصـاد األخضـي ،مبـا  ي ذلـك اإلندـاج واالسـدهالك اممسـددانني جلتيـع
اممندجات احليجية ،دعت اللجنة البلدان إىل النظي  ي كيتية نساهتة تطوةي الطاقـة اممسـدتد نـ األخرـاب  ي حتسـني
فيص احلصول على خدنات الطاقة احلدةثة واممسددانة وتشزةز اإلدار اممسددانة للغابات.
-42

وأوصت اللجنة التاو بدعم البلدان لبلوغ أهدافها اإلمنائية  ي جمال الطاقة اممسدتد ن األخراب ال سيتا  ي نا

ةدشلق مبا ةلي:
•
•
•
•
•

اممشلونات حول إنداج واسدهالك الوقود اخلريب  ي اإلحصاءات الوطنية والدولية؛
صياغة وتنتيذ ورصد سياسات الطاقة اخلربية احملدد األهداف والرانلة ،واليت تزةد ن فيص احلصول
على خدنات الطاقة اممسددانة واحلدةثة؛
االتصال والدشاون نا بني القطاعات لدعم إنداج الطاقة اخلربية واسدهالكها واالجتار بها بركل نسددام
وفشّال؛
نقل الدكنولوجيا والددرةب  ي جمال الطاقة اخلربية؛
حتدةد سبل النهوض باالسدخدانات اممدشدد للخرب إىل أقصى حد ممك ن حيث زةاد القيتة وفيص
الشتل وأرصد الكيبون على اندداد دور حيا االسدخدانات اممخدلتة.

سادساً  -توطيد الروابط ما بني قطاع الغابات والقطاعات األخرى
(أ)

دمج الغابات يف السياسات البيئية وسياسات استخدام األراضي على املستويات كافة

 -42دعت اللجنة البلدان إىل تشزةز احلوار والدشاون بني قطاع الغابات وقطاعات اسـدخدام األراضـي األخـيى علـى
اممسدوةات كافة لدتشيل حتقيق األهداف اإلمنائية والوفاء بالدشهدات الدولية.
 -41وقد دعت اللجنة الـدول األعضـاء إىل تطبيـق اخلطـوط الدوجيهيـة الطوعيـة حـول احلوكتـة اليشـيد حليـاز
األراضي ونصائد األمساك والغابات.

9

C 2013/25

-41

وأوصت اللجنة التاو بدعم البلدان خاصة  ي جمال:
•

تشزةز آليات اإلدار  ،مبا  ي ذلك ن خالل الربانج احليجية الوطنية واسدضافة نبادر الغابات واممزارع
وتقدةم الدعم هلا؛

•

الدرجيع على نياعا القضاةا احليجية  ي السياسات البيئية اليئيسية وتلك اممدصلة باسدخدام األراضي
على مجيع اممسدوةات ،مبا  ي ذلك ن خالل دعم تنتيذ اخلطوط الدوجيهية الطوعية برأن احلوكتة
اممسؤولة حلياز األراضي ونصاةد األمساك والغابات  ي سياق األن الغذائي الوطين؛

•

الدرجيع على نساهتة الغابات بركل نسددام  ي سبل الشيش واألن الغذائي وأن الطاقة مما ةؤدي إىل
تشزةز دور الغابات  ي نساعد البلدان على الوفاء بالدزاناتها الدولية؛

•

توطيد احلوار والدشاون بني اممنظتات والقطاعات على اممسدوةات اإلقليتية والدرجيع على اختاذ إجياءات
لدحقيق اإلدار اممسددانة للغابات.

 -45وأوصت اللجنة التاو بدحدةد دورها ن أجل الدصدي ليهان بون وتشزةز قدراتها  ي جمال الدخطـيط السـدخدام
األراضي وذلك مبراركة عد اخدصاصات ،ن خالل الشتل اممشياري وكذلك ن خالل دعم اممرـارةع اممنتـذ  ي خمدلـف
البلدان.
 -42وقد دعت اللجنة الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات إىل تيكيز اهدتانها على الدشاون اممرةرك بـني القطاعـات
 ي جمال الغابات وذلك  ي الدحليل اممقبل الذي سدجيةه  ي إطار نبادر فيةق اخلرباء الشاممي اممشين بالغابات.
(ب) الغابات واألشجار والشعوب كلها معاً يف مساحة حيّة :عنصر حاسم للتنمية الريفية
-49

دعت اللجنة البلدان إىل:
•
•

-21

النظي  ي القيتة اممضاف ة ممشاجلة إدار الزراعة والثيو احليوانية ونصاةد األمساك والغابات ن خالل
اعدتاد إدار أكثي تكانال وتشزةز الدشاون القطاعي  ي نا بني خمدلف الوكاالت اممشنية بإدار األراضي؛
دعم اإلجياءات اليانية إىل حتقيق حتدي بون ن أجل اسدصالح  011نليون هكدار على األقل ن
األراضي احليجية اممددهور حبلول عام .4141

وأوصت اللجنة التاو مبا ةلي:
•

مجع وتوثيق اممقاربات اممدجمة للغابات والدنسيق نا بني القطاعات  ي خمدلف أحناء الشامل ،وحتليل
ننافشها وتكاليتها؛
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•

•
•

•
•

الدتاس اممزةد ن الدشاون نع الريكاء ن أجل تشزةز اسدصالح وإعاد تأهيل األراضي احليجية اممددهور
وغريها ن األراضي اممددهور باعدتاد نهج ندنج ،وقد دعت اللجنة مجيع الريكاء ،وخاصة أعضاء
الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات ،للتساعد  ي تشزةز هذا الدشاون؛
النهوض باإلدار اممسددانة للغابات واألشجار  ي إطار نهج ندكانل للتناظي الطبيشية وإدراجها  ي الزراعة
والنظم األخيى السدخدام األراضي ،عند االقدضاء؛
االضطالع مبزةد ن الشتل الرانل واممرةرك بني اإلدارات لدعم النهج اممدكانلة ن أجل حتقيق اممزةد ن
األن الغذائي ،واسدئصال التقي ،والدكيف نع تغيّي اممناخ والدختيف ن آثاره ،باإلضافة إىل صون الدنوع
البيولوجي واالسدخدام اممسددام للتوارد الطبيشية؛
الدتاس الدعم لرباجمها امميدانية لدتكني التاو ن زةاد دعتها للبلدان األعضاء لدنتية القدرات  ي جماالت
الدخطيط اممرةرك بني القطاعات والدطوةي اممؤسسي وتطبيق النهج اممدكانلة؛
نواصلة االخنياط  ي الرياكة الشاممية إلعاد الغابات إىل نا كانت عليه.

 -20وأةّدت اللجنة نقل اآللية اخلاصة بالربانج الوطنية للغابات إىل اآللية اخلاصة بالغابات واممزارع ،وطلبت
احلصول على نزةد ن اممشلونات حول طيةقة عتل اآللية اجلدةد .
(ج) توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات :املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية واخلدمات
واالبتكارات واألسواق واالستثمارات واألجهزة الدولية
 -24أوصت اللجنة بأن تضع البلدان االسةراتيجيات وأن تدخذ اإلجياءات اممناسبة للدتوةل اممسدتي لإلدار اممسددانة
للغابات وأن تشزز الدشاون اإلقليتي والدولي  ي هذا اممضتار.
 -22وأحاطت اللجنة علتاً باإلجنازات اليت حققدها الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات دعتاً لدتوةل الغابات،1
ودعت أعضاءها إىل تشزةز الدشاون  ي هذا اممضتار ،مبا  ي ذلك تقاسم أفضل اممتارسات ونريها ،وإعطاء نشلونات حمدثة
ع متوةل الغابات ،مبا فيها البيانات ن القطاع اخلاص.
 -22وطلبت اللجنة إىل التاو أن تدعم اجلهود الوطنية اليانية إىل تشزةز القاعد اممالية لإلدار اممسددانة للغابات،
مبا  ي ذلك ن خالل:
• رسم السياسات وتطوةي القدرات اممؤسسية واخلربات التنية اممسانِد لقيام بيئة نرجّشة لالسدثتار  ي هذا
القطاع؛
• إبياز القيم والتوائد اممدشدد الناشئة ع االسدثتارات الشانة واخلاصة  ي اإلدار اممسددانة للغابات؛

1

على سبيل اممثال ،الدراسة اليت أجيتها اجملتوعة االسدرارةة اممشنية ع الدتوةل واممبادر اليت قادتها اممنظتة برأن متوةل الغابات
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• إدراج تقييم خدنات النظم اإلةكولوجية اليت تقدنها الغابات ضت عتليات الدقييم واممياقبة الوطنية للغابات
والدخطيط إلدار الغابات وحساب الناتج الوطين اإلمجالي؛
• اسدحداث نصادر جدةد للشائدات ونقاربات نبدكي خللق فيص لالسدثتار ن قبل مجيع أصحاب
اممصلحة؛
• تشزةز احلوكتة وتأنني حياز األراضي لدحسني شيوط الدتوةل الشام واالسدثتارات ن القطاع اخلاص؛
• وبناء القدر لدتشيل االسدتاد ن آليات الدتوةل الدولية لدعم إدار الغابات واحليا الربةة.
 -21والحظت اللجنة أنه ن الضيوري أن ةكون متوةل القطاع احليجي أوسع ن اممبادر اممشزز خلتض االنبشاثات
النامجة ع إزالة األحياج وتدهور الغابات وحبثت  ي عدد ن اخليارات اممداحة لدوسيع نطاق متوةل القطاع احليجي
وآلياته ،مبا  ي ذلك ن خالل الدتوةل الطوعي .وانطالقاً ن األفكار اليت تبلورت خالل اممبادر اممدشلقة بدتوةل القطاع
احليجي  ي إطار الرياكة الدشاونية ن أجل الغابات ،وهي نبادر أطلقدها اممنظتة وجلنة الغابات ،دعت اللجنة التاو
إىل نواصلة حبث اخليارات اممتكنة ج نباً إىل جنب نع أعضاء الرياكة الدشاونية ن أجل الغابات ،بغية تشزةز الظيوف
اممرجّشة لالسدثتارات  ي اإلدار اممسددانة للغابات.
(د)

أساس سليم من املعلومات واملعارف لرسم سياسات أفضل ولإلدارة الرشيدة

 -21رحّبت اللجنة بالشتل الذي قانت به التاو  ي جمال بناء القدرات وإجياد أدوات لدشزةز النظم الوطنية
للتشلونات احليجية ودعت البلدان إىل تشزةز نظتها اخلاصة باممشلونات ع الغابات وامموارد الطبيشية ن أجل دعم
أفضل لصنع سياسات تقوم على الرواهد ونوجهة حنو اممسدقبل ،وحدى تدتك ن حتقيق تقدم ميك قياسه حنو تشزةز
اإلدار اممسددانة للغابات.
 -25ودعت اللجنة البلدان األعضاء إىل تشزةز قواعد اممشلونات واممشيفة اممداحة لدةها ع إدار الغابات ،مبا  ي ذلك
ع طيةق اسدخدام إطار الشتل اممرةرك بني التاو والبنك الدولي لدقدةي ورصد إدار الغابات.
ورحّبت اللجنة بالشتل الذي تقوم به التاو نع اممنظتة الدولية لألخراب االسدوائية وجلنة األنم اممدحد
- 22
االقدصادةة ألوروبا واممؤمتي الوزاري حلتاةة الغابات  ي أوروبا وجلنة غابات أفيةقيا الوسطى ،ونيصد الغابات  ي أفيةقيا
الوسطى ،واجلتاعة االقدصادةة لدول غيب أفيةقيا وغريها ن اممؤسسات اممشنية واألعضاء  ي عتلية نونةرةال برأن
تبسيط مجع البيانات ورفع الدقارةي ،فضالً ع تنقيح االسدبيان الدشاوني برأن امموارد احليجية.
-29

وأوصت اللجنة التاو بدعم البلدان ال سيتا ن خالل:
• إعطاء توجيهات ،وبناء القدرات ،وتوفري األدوات الالزنة لدشزةز نظم اممشلونات احليجية الوطنية اليت
تدسق نع أولوةات السياسات القطيةة وتيسري نياقبة األبشاد الطبيشية البيولوجية ،واالجدتاعية
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واالقدصادةة ،وتلك اممدشلقة حبوكتة اإلدار اممسددانة للغابات ،مبا  ي ذلك ع طيةق اممشاةري واممؤشيات
اممدصلة بالغابات؛
• ترجيع النقل الطوعي ،ضت شيوط ندتق عليها بني الطيفني ،للدكنولوجيات اجلدةد القابلة للدطبيق
وذات نيدودةة تكاليتية ،مبا  ي ذلك نظم اممشلونات واالسدرشار ع بشد ليصد امموارد احليجية؛
• بناء القدرات  ي جمال تطبيق إطار تقييم إدار الغابات ورصدها ،مبا  ي ذلك برأن مجع البيانات2؛
• وتوطيد الدشاون بني اممنظتات على اممسدوةات كافة لدشزةز قاعد اممشلونات واممشارف برأن إدار الغابات.

سابعاً  -متابعة توصيات الدورة العشرين للجنة الغابات
(أ)
-21

تقرير مرحلي وجتارب السنة الدولية للغابات لعام 2155

رحّبت اللجنة بالدقيةي امميحلي ع تنتيذ قيارات الدور الشرية .

ج شت اللجنة التاو على االسدتاد ن اإلجنازات اليت حتققت  ي السنة الدولية للغابات عند قيانها
 -20وش ّ
نسدقب ًال بأي أنرطة لالتصاالت ن أجل تشزةز اممشيفة حول قضاةا الغابات.
 -24كتا شجّشت اللجنة التاو على تنتيذ اإلسةراتيجية اجلدةد لالتصاالت ،وأةدت إنراء شبكات إقليتية
لالتصاالت والنهوض بهذه الربكات .وقد شجشت التاو على تطبيق إسةراتيجية اتصاالت جدةد ودعتت إقانة وتشزةز
شبكات اتصال إقليتية نثل جلنة األنم اممدحد االقدصادةة ألوروبا/شبكة نسؤولي االتصال برأن الغابات لدى التاو.
والحظت ضيور حتقيق تآزر داخل اممنظتة وخارجها ن أجل حتسني االتصاالت بني بينانج الغابات  ي ننظتة األغذةة
والزراعة والربانج األخيى  ي اممنظتة.

(ب)
-22

مراجعة أنشطة األجهزة املعنية بالغابات واملراعي يف إقليم الشرق األدنى

أخذت اللجنة علت ًا بالوثيقة  COFO/2012/7.2ومبا ورد فيها ن نشلونات.

 -22وأوصت اللجنة اممنظتة بزةاد الدعم اممقدم ن أجل إجياد أدوات وآليات حمسنة لزةاد متوةل بينانج (أو
بيانج) الغابات واممياعي  ي البلدان األعضاء  ي اإلقليم ،مبا  ي ذلك الدشاون بني بلدان اجلنوب.
 -21وإذ أشارت اللجنة إىل الدحدةات اخلاصة اليت تشةرض البلدان اممنختضة الغطاء احليجي ،أُبلغت اللجنة
بشقد اجدتاع وزاري خاص بدلك البلدان  ي طهيان ،مجهورةة إةيان اإلسالنية  ،ي شهي دةسترب/كانون األول .4104

2

http://www.fao.org/climatechange/27526-0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf
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(ج) اإلسرتاتيجية الطويلة األجل لتقييم املوارد احلرجية
 -21أةّدت اللجنة اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية  ي الشامل بشد أن اسدشيضدها اهليئات
ت للغابات ،نُبدةة احلاجة إىل خطة تتصيلية لدنتيذها.
اإلقليتية الس ّ
 -25وأةّدت اللجنة تنتيذ اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية  ي الشامل عام  ،4101كخطو تالية
لدنتيذ هذه اإلسةراتيجية ،وأوصت بإدراج األشجار امموجود خارج الغابات والزراعة اممخدلطة بالغابات  ي هذا الدقييم،
طالبة ن التاو حتدةد األولوةات  ي اجلهود اليت تبذهلا نع الةركيز على حتسني نوعية البيانات ،واسدخدام بيانات
الطيف الثالث على حنو أفضل ،والدوصل إىل ندائج ندسقة على ني الزن .
 -22وأكّدت اللجنة احلاجة إىل بناء القدرات ،وشجّشت البلدان واجلهات امماحنة على دعم اجلهود احلامسة لبناء
القدرات  ي التةر  4102-4102إلعداد تقييم امموارد احليجية  ي الشامل لشام .4101
 -29والحظت اللجنة أهتية تنسيق مجع البيانات وتبسيطها ،ورحّبت بالدقدم احمليز  ي هذا اجملال ،ودعت
األجهز اليئاسية األخيى ،وعلى األخص اممنظتات األعضاء  ي الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات إىل نواصلة دعم هذا
الشتل واالسدتاد  ي قياراتها إىل أقصى حد ممك ن اإلجنازات.
 -11وطلبت اللجنة ن التاو أن تشتل بركل وثيق نع البلدان األعضاء واممنظتات ذات الصلة إلعداد خطوط
توجيهية طوعية ليصد الغابات على اممسدوى الوطين ،على أن تياعي هذه اخلطوط الدوجيهية شيوط كدابة الدقارةي ع
األنرطة اإلضافية خلتض اإلنبشاثات النامجة ع إزالة الغابات وتدهورها  ي البلدان النانية وأن تكون ندتاشية نع
نبادئ وأهداف الصكوك اممدشلقة بالغابات.
(د) تكثيف العمل ملكافحة حرائق النبات
 -10رحّبت اللجنة بشتل التاو  ي جمال نكافحة حيائق النبات ،ودعت البلدان إىل إدراج نكافحة احليائق  ي
السياسات الوطنية إلدار اممناطق اليةتية والغابات.
-14

وطلبت اللجنة ن التاو:



أن تشزّز بينانج اممنظتة ممكافحة احليائق ن خالل السشي احلثيث إىل توفري الدعم اممالي لالقةراح اخلاص
بالصندوق االسدئتاني اممدشدد اجلهات امماحنة؛



أن تقةرح آلية للدنسيق بني خمدلف وكاالت وبيانج األنم اممدحد اليت تشتل على نوضوعات ندصلة مبكافحة
احليائق ،وذلك ن خالل االسدتاد بصور ٍ كانلة ن نيزاتها النسبية وتال ي أي ازدواجية نع عتل بشض
الوكاالت األخيى نثل إسةراتيجية األنم اممدحد الدولية للحدّ ن الكوارث وامميكز الشاممي ليصد احليائق؛
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أن تضع  -باممراركة نع اممؤسسات األخيى ذات الصلة وتأسيساً على اخلطوط الدوجيهية الطوعية ممكافحة
احليائق – جمتوعة ن األدوات اإلرشادةة الدولية ممكافحة اممخاطي اممدشلقة باحليائق الربةة على نسدوى
اممناظي الطبيشية ،مبا  ي ذلك نسائل احليائق الشابي للحدود.
(هـ) برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الغابات للفرتة 2151-2152

 -12أقيّت اللجنة بينانج الشتل اممدشدد السنوات اخلاص بها .وطلبت ن التاو نواصلة اسدكراف سبل جشل بيانج
الشتل القادنة أكثي كتاء  ي حتدةد األولوةات وتال ي االزدواجية واممساعد  ي حتدةد االحدياجات ن امموارد.

ثامناً  -قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت تعين اللجنة
 -12دعت اللجنة البلدان إ ىل اممساهتة مبدخالت  ي عتلية الدتكري االسةراتيجي و ي صياغة األهداف اإلسةراتيجية
لشيضها على الدور اخلانسة واألربشني بشد اممائة جمللس اممنظتة.
 -11ونظيت اللجنة  ي كيتية نواصلة تشزةز االرتباط بني اممسدوةات اإلقليتية والشاممية ،وأوصت التاو بأن تسدتيد إىل
أقصى حد ممك ن نساهتات اممؤمتيات اإلقليتية  ي الدورات القادنة للجنة الغابات نع الةركيز على القضاةا ذات
االهدتام اممرةرك ن جانب عدد ن اممؤمتيات واهليئات اإلقليتية.
 -11وأُ حيطت اللجنة علتا بالدشاون الناجح بني جلنة الغابات األوروبية وجلنة األخراب الدابشة للجنة األنم
اممدحد االقدصادةة ألوروبا.

تاسعاً  -األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات
(أ)

النتائج الرئيسية للتقييم االسرتاتيجي لدور املنظمة وعملها يف جمال الغابات

 -15رحّبت اللجنة بالندائج اليئيسية للدقييم االسةراتيجي الذي أجيته اممنظتة ع دورها وعتلها  ي جمال الغابات
وأشارت إىل أن ردّ اإلدار ليس نداح ًا بشد.
-12

وأحاطت اللجنة علت ًا بدوصيات الدقييم الدسع ،وأوصت اممنظتة مبا ةلي:
•

•
•

أن تأخذ  ي اعدبارها الدوصيات الصادر ع الدقييم االسةراتيجي ،مبا  ي ذلك سري عتل اممنظتة عند
اسدشياض اإلطار االسةراتيجي وتشزةز الدشاون نع األعضاء  ي الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات ونع
األقاليم؛
اسدكراف اممزةد ن فيص الدشاون بني جلان الزراعة والغابات ونصاةد األمساك ،نثل فيةق اخلرباء
اممرةرك بني جلنة الزراعة وجلنة الغابات؛
رفع تقيةي إىل جلنة الغابات  ي دورتها القادنة عام  4102ع الددابري واإلجياءات اممدخذ .
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 -19وأةّدت اللجنة تشزةز الدور الذي تقوم به اممنظتة على اممسدوةني اإلقليتي وشبه اإلقليتي ،وحثّت التاو على
توطيد تشاونها نع األجهز والشتليات اإلقليتية ذات الصلة.
(ب)

اإلطار االسرتاتيجي واألولويات الرباجمية للمنظمة يف جمال الغابات

اخلطوط الشيةضة إلطار الشتل االسةراتيجي اممياجع
 -11رحّ بت اللجنة بشتلية الدتكري االسةراتيجي لدحدةد الدوجه االسةراتيجي للتنظتة  ي اممسدقبل .وأشارت اللجنة
إىل أنّ صياغة األهداف اإلسةراتيجية هي عتل جار وأنّ اإلطار االسةراتيجي اممياجع الذي سيُشيض على جلنة الربنانج
 ي نوفترب/ترية الثاني واجمللس  ي دةسترب/كانون األول سيدضت نسخا حمدثة جلتيع األهداف اإلسةراتيجية
اممقةرحة.
 -10وأعيبت اللجنة ع دعتها اممبدئي لالندقال حنو عدد أقل ن األهداف اإلسةراتيجية الرانلة واممساعد بالدالي
 ي اليبط على حنو أفضل بني عتل اممنظتة برأن الغابات واألشجار وحتقيق األهداف الشاممية للتنظتة واممدشلقة باسدئصال
التقي وحتقيق األن الغذائي والدنتية اممسددانة.
 -14وتلقت اللجنة عيضا ع آخي اممسدجدات برأن الدصور اخلاص باهلدف االسةراتيجي  4ورحبت بدوسيع نطاق
تيكيزه ن اإلنداج اممسددام إىل توفري السلع واخلدنات  ي جماالت الزراعة واحلياجة ونصاةد األمساك بركل نسددام.
ورحّبت اللجنة بهذه اممشلونات كدطوّر  ي االجتاه الصحيح ولكنها ذكّيت بأنّ الشتل ال ةزال جارةاً ن أجل صياغة
األهداف اإلسةراتيجية.
 -12والحظت اللجنة أنّ األهداف اإلسةراتيجية تيكّز بركل رئيسي  ي الوقت احلاضي على الزراعة واإلنداج ،وال
تشكس بصور ٍ كافية إسهانات امموارد الطبيشية مبا  ي ذلك الغابات واألشجار .وطلبت إىل اممنظتة أن تشطي نكانة أكرب
لصون الدنوع البيولوجي واإلدار اممسددانة للتوارد الطبيشية ولتوائد الغابات واألشجار اممدصلة بدوفري خدنات النظم
اإلةكولوجية ودعم تنتية سبل الشيش واإلنداج واالسدهالك اممسددانني عند صياغة األهداف اإلسةراتيجية وخطط الشتل.
-12

وطلبت اللجنة إىل اممنظتة لدى الدوسع  ي بلور األهداف اإلسةراتيجية أن تشكس بركل أفضل النقاط الدالية:



 ي نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي  :0تشزةز االعةراف مبساهتة الغابات باألن الغذائي.



 ي نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي  :4إحداث توازن أفضل بني اإلنداج والصون واإلحياء واإلدار اممسددانة
للتوارد الطبيشية مبا  ي ذلك توفري خدنات النظم اإلةكولوجية وصون الدنوع البيولوجي.



 ي نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي  :2حتدةد دور الغابات  ي سبل الشيش وفيص الشتل وختتيف حد التقي
واجلوانب اممدشلقة باممساوا بني اجلنسني ،فضالً ع األبشاد االجدتاعية والثقافية للغابات.
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 ي نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي  :2إدراج صناعات القطاع احليجي بركل صيةح مبا  ي ذلك الطاقة
احليوةة للغابات وحتدةد نتهوم اإلنداج واالسدهالك اممسددانني وكذلك النظي  ي عناصي تدشلق باحلوكتة.



 ي نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي  :1إدراج القدر على الصتود باالعدتاد على امموارد الطبيشية نظياً إىل وجود
روابط قوةة بني قاعد امموارد الطبيشية وننع اممخاطي امميتبطة باألزنات والدختيف ننها.

 -11وبغية إجياد عتلية اسدرارةة واسشة وشانلة ،طلبت اللجنة إىل اممنظتة أن تقدم لألعضاء نشلونات حتدد فيها
اخلطوات اممزنع اختاذها للدخطيط االسةراتيجي خالل األشهي الدسشة القادنة ،وأن توضح كيتية متوةل األعتال اخلاصة
بالغابات؛ وقد شددت على احلاجة إىل نيزانية كافية للقطاع احليجي  ي اممنظتة.
 -11حثّت اللجنة األعضاء فيها على الشتل ن خالل ممثلياتهم لدى اممنظتة  ي رونا و ي عواصتهم ،ضتاناً إلظهار
وجهات النظي اليت أُعيب عنها  ي هذه الدور  ي النسخ اممياجشة لألهداف اإلسةراتيجية.
توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات إىل ننظتة األغذةة والزراعة
 -15أحاطت اللجنة علتاً بالدوصيات الصادر ع اهليئات اإلقليتية الست للغابات وباممبادرات احلالية اليت وردت
 ي اممالحق واليت حتدوي على توجيهات تدشلق باألولوةات  ي سياق إطار الشتل اإلسةراتيجي اجلدةد ،مبا ةديح لشتل
اممنظتة  ي جمال الغابات اممساهتة بركل فشّال  ي حتقيق األهداف الشاممية الثالثة للتنظتة.
 -12وأةّدت اللجنة توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات وأقيّت باجلهود اليت تبذهلا اممنظتة لدشزةز ربط ندخالت
هذه اهليئات بأعتال بينانج الغابات .ونع نالحظة اللجنة لألهتية البالغة هلذه اممدخالت اإلقليتية ،أوصت مبواصلة
الدشاون واالسدتاد الكانلة ن هذه اممدخالت القادنة ن األقاليم لدحدةد نواط الدآزر ،وضتان نهج اسةراتيجي  ي
األعتال احليجية.
جتدةد اخدصاصات وعضوةة جهاز ن األجهز الدسدورةة  ي التاو (امماد  :)4-1اللجنة االسدرارةة اممشنية بالورق
واممندجات اخلربية
 -19أةّدت جلنة الغابات االخدصاصات اجلدةد والنهج اجلدةد اممدّبع ن قبل اللجنة االسدرارةة اممشنية بالورق
واممندجات اخلربية ،نؤكد ً على أهتية اليوابط نع القطاع اخلاص واممساهتات اليت ةقدنها  ي عتل اممنظتة وجلنة
الغابات .وأوصت اللجنة اممنظتة بأن تنظي  ي إقانة تيتيبات وهيئات مماثلة على األصشد اإلقليتية لدبسيط اجلهود
وتال ي االزدواجية فيها ،على أن ترتل اممندجات احليجية غري اخلربية اممهتة نثل اخليزران واليوطان والتلني.
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توسيع نطاق نوضوعات اهليئة الدولية ألشجار احلور
 -51أخذت اللجنة  ي حسبانها اخلرب واممشيفة اليت تولّدت لدى اهليئة اممذكور طوال  11عاناً ننذ نرأتها،
وأخذت علتا باالقةراح اخلاص بدوسيع نطاق امموضوعات اليت تغطيها ،وطلبت إىل اممنظتة تقدةم اممزةد ن اممشلونات
برأن هذا االقةراح وتراطي هذه اممشلونات نع الدور القادنة للهيئة.
تشزةز الدثقيف  ي جمال الغابات وأنرطة البحوث احليجية
 -50الحظت اللجنة الربكات القائتة للتؤسسات واجملتوعات الدثقيتية  ي جمال الغابات ،وحبثت  ي حسنات
وسلبيات تشزةز التاو ممبادراتها اممدشلقة بالدثقيف واممشيفة  ي جمال الغابات.
 -54وتتاوتت اآلراء داخل اللجنة برأن إنراء فيةق عتل اسدراري نشين باممشيفة احليجية داخل اممنظتة ،نع
نالحظة أهتية الشتل نع الرياكات األخيى امموجود نثل الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات ،وطلبت اللجنة اممزةد ن
اممشلونات ع طيةقة عتل نثل هذا التيةق وتبشات ذلك.

عاشراً  -موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة للجنة الغابات
 -52أوصت اللجنة بأن تُشقد دورتها القادنة  ي عام  ،4102واقةرحت أن حتدد أنانة التاو امموعد النهائي بالدراور
نع اللجنة الدوجيهية للجنة الغابات ،بشد قيام اجمللس باسدشياض نواعيد اجدتاعات األجهز اليئاسية للتنظتة خالل
فةر السندني القادنة.
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املرفق ألف -
جدول أعمال الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات
-0

افدداح الدور

-4

اعدتاد جدول األعتال

-2

اندخاب أعضاء اممكدب وتشيني جلنة الصياغة

-2

حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة

4104

41+

-1

تطبيق ندائج نؤمتي رةو

-1

توطيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاعات األخيى
(أ) دنج الغابات  ي السياسات البيئية وسياسات اسدخدام األراضي على اممسدوةات كافة
(ب) الغابات واألشجار والرشوب كلها نشاً  ي نساحة حيّة :عنصي حاسم للدنتية اليةتية
(ج) توسيع القاعد اممالية لإلدار اممسددانة للغابات :اممندجات اخلربية وغري اخلربية واخلدنات
واالبدكارات واألسواق واالسدثتارات واألجهز الدولية
(د) أساس سليم ن اممشلونات واممشارف ليسم سياسات أفضل ولإلدار اليشيد

-5

ندابشة توصيات الدور الشرية للجنة الغابات
(أ) تقيةي نيحلي وجتارب السنة الدولية للغابات لشام

4100

(ب) نياجشة أنرطة األجهز اممشنية بالغابات واممياعي  ي إقليم الريق األدنى
(ج) االسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية
(د) قياس نؤشيات اإلدار
(هـ) تكثيف الشتل ممكافحة احليائق النباتية
(و) بينانج الشتل اممدشدد السنوات للجنة الغابات للتةر

4101-4104

-2

قيارات وتوصيات األجهز الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة

-9

األولوةات الرباجمية ممنظتة االغذةة والزراعة  ي جمال الغابات
(أ) الندائج اليئيسية للدقييم االسةراتيجي لدور ننظتة األغذةة والزراعة وعتلها  ي جمال الغابات
(ب) اإلطار االسةراتيجي واألولوةات الرباجمية ممنظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات

-01

نوعد ونكان انشقاد الدور القادنة

-00

اعدتاد الدقيةي

-04

اخددام الدور
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املرفق باء -
قائمة الوثائق
العنوان

الوثيقة
COFO/2012/2

جدول األعتال اممؤقت

COFO/2012/4

حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة  -4104الغابات  ي صتيم اممسدقبل اممسددام

COFO/2012/5.1

تيمجة ندائج نؤمتي رةو  41+إىل إجياءات

COFO/2012/5.2

تيمجة ندائج نؤمتي رةو  41+إىل إجياءات -الطاقة اخلربية ن أجل نسدقبل نسددام

COFO/2012/6.1

توطيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاعات األخيى :دنج الغابات  ي السياسات
البيئية وسياسات اسدخدام األراضي على اممسدوةات كافة

COFO/2012/6.2

الغابات واألشجار والسكان نشا  ي نناظي طبيشية حية :عانل أساسي لدحقيق الدنتية
اليةتية

COFO/2012/6.3

توسيع القاعد اممالية لإلدار اممسددانة للغابات

COFO/2012/6.4

تشزةز اليوابط احليجية اممرةركة بني القطاعات -قاعد نشلونات ونشارف سليتة ن
أجل حتسني السياسات واحلوكتة

COFO/2012/7.1

ندابشة توصيات الدور الشرية للجنة الغابات

COFO/2012/7.2

الدشاون بني القطاعات برأن الغابات واممياعي :نياجشة أنرطة األجهز اممشنية
بالغابات واممياعي  ي إقليم الريق األدنى

COFO/2012/7.3

دعم اإلدار اممسددانة للغابات ن خالل تقييم امموارد احليجية  ي الشامل:
االسةراتيجية الطوةلة األجل للتةر

4121 - 4104

COFO/2012/7.5

تشزةز بينانج ننظتة األغذةة والزراعة إلدار احليائق

COFO/2012/7.6

بينانج الشتل اممدشدد السنوات للجنة

COFO/2012/8

قيارات وتوصيات األجهز الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة

COFO/2012/9.1

الندائج اليئيسة للدقييم اإلسةراتيجي لشتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات

COFO/2012/9.2

اخلطوط الشيةضة لإلطار االسةراتيجي اممُياجع

COFO/2012/9.3

توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات إىل ننظتة األغذةة والزراعة
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وثائق باملعلومات
COFO/2012/Inf.1

جدول األعتال اممؤقت للدور احلادةة والشرية للجنة الغابات

COFO/2012/Inf.2

قائتة بالوثائق

COFO/2012/Inf.3

قائتة اممراركني

COFO/2012/Inf.4

بيان االخدصاصات وحقوق الدصوةت اممقدم ن اجملتوعة األوروبية والبلدان األعضاء
فيها

COFO/2012/Inf.5

الدقييم اإلسةراتيجي لدور وعتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات-
الدقيةي النهائي

COFO/2012/Inf.6

الدقييم اإلسةراتيجي لدور وعتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات -امملحقات

COFO/2012/Inf.7

الدقييم اإلسةراتيجي لدور وعتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات-
تقيةي فيةق اخلرباء

COFO/2012/Inf.8

حتليل قطيي لبشض اجلوانب األساسية لشتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال
الغابات – ندائج اممسح الذي أجيي خالل دورات جلان الغابات اإلقليتية خالل
التةر

COFO/2012/Inf.9

4104-4100

اخلطوط الشيةضة لإلطار االسةراتيجي اممياجع (نقدبس ن تقيةي الدور اليابشة
واألربشني بشد اممائة للتجلس)

