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 مقّدمة وافتتاح الدورة

 
ثاني يف أنطاليا، غابات ومراعي الشرق األدنى، وأسبوع غابات الشرق األدنى ال هليئة انعقدت الدورة العشرون - 0

وقد جذبت . ، بدعوة كرمية من حكومة مجهورية تركيا2102شباط /فرباير 2كانون الثاني إىل /يناير 22تركيا من 

بلدًا عضوًا، ومخسة ممثلني عن ثالث منظمات دولية  01ممثاًل من  22وحضر الدورة . مشاركًا 29االجتماعات 

نظمات إقليمية حكومية دولية وغري حكومية، إضافة إىل ممثل واحد عن ومنظمات األمم املتحدة، وثالثة ممثلني عن م

ومبوازاة . بلدان، أي الفريق االستشاري للتعليم يف جمال الغابات نمية إىل جانب مخسة خرباء من مخسوكالة ثنائية للت

. قائمة كاملة باملشاركنياء املرفق بويوّفر . بلدان مشاركًا من مخس 92الدورة، حضر أسبوع غابات الشرق األدنى الثاني 

 .وُعقدت الدورة باللغتني العربية واإلنكليزية

 
اإلدارة "انعقدت الدورة العشرون للهيئة مع أسبوع غابات الشرق األدنى الثاني يف ظّل موضوع مشرتك هو و- 2

وع ألسبوع غابات الشرق األدنى املنطقي الختيار هذا املوض وكان التربير". عماد األمن الغذائي: الرشيدة للغابات واملراعي

الثاني هو إبراز املساهمة املهمة للغابات واملراعي يف احلّد من الفقر، واجلوع، وسوء التغذية يف إقليم الشرق األدنى، 

والتأكيد جمددًا لواضعي السياسات على أهمية الغابات واملراعي يف االقتصادات الوطنية وقدراتها الكامنة كقطاعات 

كما يوّفر فرصة للمشاركني يف هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى وجملموعة . هوض بسبل معيشة سكانهاصاحلة للن

واسعة من أصحاب الشأن اآلخرين املهتمني بقضايا الغابات واملراعي لتبادل اخلربات، واملعارف، واالقرتاحات بشأن 

 . املسائل ذات الصلة

 
املدير العام املساعد إلدارة الغابات، ، Mr Eduardo Rojas-Brialesومّثل السيد إدواردو روخاس بريالس - 3

مسؤول غابات ، Mr Mohamed Saketوعمل السيد حممد الساكت . (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 . ، كأمني للهيئةيف الشرق األدنىللمنظمة أّول، املكتب اإلقليمي 

 

الدورة التاسعة عشرة للهيئة، ورّحب ( لبنان)نائب رئيس ، Mr Chadi Mohannaوافتتح السيد شادي مهنا - 4

 .باملشاركني

 

، رئيس إدارة الشؤون اخلارجية، التدريب والبحوث يف املديرية Mr Ahmet Ipekوحتّدث السيد أمحد إيباك - 9

رق األدنى، وعن مشاكل احلرائق، العامة للغابات يف وزارة الغابات والشؤون املائية يف تركيا، عن تدهور املراعي يف الش

وشّدد على أهمية االجتماع للنظر يف حاجات . واآلفات، وتأثريات تغّير املناخ، وعدم كفاية فرق إطفاء احلرائق

األشخاص الذين يعتمدون على الغابات واملراعي، وأعلن أن اإلقليم جاهز لتبادل املعلومات واالضطالع بدور ناشط يف 

 . املنظمات الدولية

 

املدير العام للغابات، وزارة الغابات ، Mr Mustafa Kurtulmuşluوحتّدث السيد مصطفى كورتوملوشلو - 6

كما شّدد على احلاجة إىل تعظيم هذه اآلثار، . والشؤون املائية، عن اآلثار اإلجيابية لتبادل املعارف واملعلومات يف العامل
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على التزامها يف اإلقليم، مبا يف ذلك من خالل الدعوة إىل عقد هذا  ةاملنظموشكر . وخباصة بالنسبة إىل سكان األرياف

 .املؤمتر

آلسيا املنظمة املنسق اإلقليمي الفرعي ملكتب ، Mr Mustapha Sinaceurوأشار السيد مصطفى سيناسور - 7

بيعية حني يستخدم الناس الوسطى، إىل االجتاه يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية وما متارسه من ضغوطات على املوارد الط

وقال إن حتسني نوعية املياه أولوية بالنسبة إىل اإلقليم، كما أشار إىل أن املكتب . هذه املوارد للحصول على دخل

وذّكر . وتنفيذ نشاطات متصلة بالغابات 2107-2103اإلقليمي الفرعي جيري مفاوضات لتمديد التمويل يف الفرتة 

ليمي لتبادل املعلومات ودعم املبادرات يف بلدان الشرق األدنى لتأمني استدامة وإدارة باستعداد املكتب الفرعي اإلق

 . سياساتها احلرجية

 

واملنسق اإلقليمي  للمنظمةنائب املمثل اإلقليمي ، Mr Moujahed Achouriوشكر السيد جماهد عاشوري - 1

األدنى، الستضافتها الدورة للمنظمة بالشرق  الفرعي للشرق األدنى الشرقي، حكومة تركيا، باسم املكتب اإلقليمي

 Silva لشبكة غابات البحر املتوسطالعشرين هليئة غابات ومراعي الشرق األدنى، والدورة الواحدة والعشرين 

Mediterranea.  وأشار إىل أن الغابات واملراعي تؤدي دورًا بارزًا يف اإلقليم، وخباصة يف جمال مكافحة الفقر واحلفاظ

ياه النظيفة، وصون التنوع البيولوجي، وتنظيم تغّير املناخ، وتربية املواشي، وتوفري الطاقة احليوية، وتأمني على امل

ودعا إىل إيالء االهتمام إىل غابات املناطق اجلافة، وأشار إىل أن واضعي السياسات ال يعريونها . استدامة سبل املعيشة

 .رجية الوطنية يف االعتبار القضايا املتصلة بتغري املناخأي انتباه، وإىل وجوب أن تأخذ السياسات احل

 

، السيد خوسيه املنظمةباسم مدير عام ، Mr Eduardo Rojas-Brialesالسيد إدواردو روخاس بريالس  وأشار- 2

ضوء وسلط الإىل موضوع الدورة،  ، أشاروإدارة الغابات اليت يرأسها، Mr Jose Graziano da Silvaغرازيانو دا سيلفا 

أنها املرة األوىل اليت جتتمع فيها هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى حتت امسها اجلديد الذي بات يضم الغابات  على

وأشار أيضًا إىل املكاسب املتواضعة واإلجيابية امُلحقَّقة على صعيد الغطاء احلرجي يف اإلقليم، ال سيما بفضل . واملراعي

وقال إن األراضي . ىل أن األقاليم األخرى ميكنها أن تستمد الدروس من هذه التجربةالدعم السياسي القوي للغابات، وإ

اجلافة خاصة تستوجب عناية أكرب على الصعيد الدولي، مبا يف ذلك يف سياق مبادرة خفض االنبعاثات النامجة عن 

كما سّلط . ملوجودة أصاًل يف اإلقليموشّدد على احلاجة إىل تعزيز التعاون، باستخدام الشبكات ا. إزالة الغابات وتدهورها

الضوء على احلاجة إىل إيالء اهتمام أكرب إىل القضايا املتصلة بالغابات واملراعي على صعيد السياسات، لإلقرار بأهمية 

هذه اجملاالت بالنسبة إىل سبل معيشة ماليني األشخاص، وضرورة حتسني احلكم الرشيد لتحقيق تنمية اجتماعية 

 .وسع نطاقًا، والتخفيف من آثار تغّير املناخ والتكّيف معها، واحلاجة امللّحة إىل متويل الغابات واملراعيواقتصادية أ

 

نائب وزيرر الغابرات والشرؤون املائيرة يف تركيرا، رمسيرًا، الردورة        ، Mr Lütfi Akçaوافتتح السيد لطفي أكشا -  01

وأعررب  . احدة والعشرين ألسبوع غابات الشرق األدنرى الثراني  العشرين هليئة غابات ومراعي الشرق األدنى، والدورة الو

استضافة دورة هيئة غابات ومراعي الشرق األدنرى، كمرا أشرار إىل أهميرة تبرادل املعرارف       بيف كلمته عن شرف حكومته 

زادت  وأشار كذلك إىل استعداد تركيا لتعزيز التعاون مع بلدان أخرى، وشرر  كيرف أن برالده   . واملعلومات خالل الدورة
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وقال إن تركيا سوف تستضيف الدورة القادمة ملنتردى األمرم املتحردة    . التدريب وعّززت مشاركتها مع القطاع اخلاصمن 

 . 2103املعين بالغابات عام 

 

 (9البند )اعتماد جدول األعمال 

 

 . امللحق جيم وترد قائمة بالوثائق اليت نظرت فيها اهليئة يف(. املرفق ألف)مّت اعتماد جدول األعمال - 00

 

 (3البند )انتخاب أعضاء املكتب 

 
من النظام الداخلي، انتخبت اهليئة رئيسًا، ونائبني للرئيس، ومقررًا  9-ثانيا و 0-املادتني ثانياوفقًا ألحكام - 02

 :وتأتي تشكيلة املكتب على النحو التالي. واحدًا

 

 (تركيا) Mr Ali Temeritالسيد علي متريت  الرئيس

 (األردن) Mr Isa Al Shobakiالسيد عيسى شوبكي  يس أولنائب رئ

 (ليبيا) Mr Youssef A Mohammed Bin Gharsaالسيد يوسف حممد بن غرسا  نائب رئيس ثاٍن

 Mr Alladeen Mohamad Abdalla Al-Sharjabiالسيد عالء الدين حممد عبداهلل الشرجيب  املقّرر

 (.اليمن)

 

 (4البند ) للهيئة عشرة التاسعة ةالدور وتوصيات طلبات متابعة

 

 حملة عامة :األدنى الشرق يف يواملراع لغاباتل اإلقليمية اهليئات أنشطةو تفويض  (0)

 

اليت عرضت اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها هيئة ، FO:NEFRC/2012/4ونظرت اهليئة يف مذكرة األمانة - 03

على تغيري  لمنظمةمع موافقة املدير العام ل 2101تشرين الثاني /فمربغابات ومراعي الشرق األدنى، وبلغت ذروتها يف نو

وأبدت األمانة تعليقات على نتائج استعراض تفويض اهليئات الدولية وأنشطتها، مبا يف ذلك الغابات . الالئحة الداخلية

وأشارت األمانة إىل . ولوجيًا واحدًاواملراعي املرتبطة ارتباطًا وثيقًا باملوارد الوراثية حبيث غالبًا ما تشّكل نظامًا إيك

منظمات األمم املتحدة والدولية؛ وهيئات التنمية اإلقليمية؛ وهيئات البحوث /هيئات)جمموعات اهليئات اإلقليمية 

، وشّددت على احلاجة إىل التكامل (اإلقليمية؛ ووكاالت التنمية الثنائية الدولية؛ واهليئات الوطنية للغابات واملراعي

ئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى وهذه اهليئات للتوّصل إىل صون كامل للغابات واملراعي، وتنميتها بني هي

 .املستدامة، وإدارتها
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اهليئة البلدان، توخيًا لالستمرارية والذاكرة املؤسسية، بتعيني ممثل دائم هليئة غابات ومراعي الشرق  أوصتو- 04

على إجراء دراسة حالة الستكشاف احلواجز اليت تعيق التنسيق بني الغابات  نظمةامل حّثتاألدنى، مع مناوب دائم، و

وأشارت األمانة إىل الفرص لتعزيز االهتمام بقضايا األراضي اجلافة، مبا فيها اتفاقية . واملراعي يف بلدان الشرق األدنى

 .باملراعي يف املؤمتر اإلقليمي القادماألمم املتحدة ملكافحة التصّحر ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، و

تقرير األمانة العامة عن منظمة األغذية والزراعة واألنشطة القطرية يف اإلقليم ومتابعة طلبات   (9)

 وتوصيات الدورة التاسعة عشرة للهيئة

 

وأعربت . اضيتنيواألنشطة القطرية يف اإلقليم خالل السنتني امل املنظمةوقّدمت األمانة حملة عامة عن أنشطة - 09

بشأن التوصيات والطلبات املوجَّهة إليها يف الدورة األخرية  املنظمةاهليئة عن تقديرها إلجراءات املتابعة اليت تّتخذها 

 .هليئة الغابات يف الشرق األدنى

 

يد دمج منذ الدورة التاسعة عشرة للهيئة، وخباصة على صعاملنظمة وأحاطت اهليئة علمًا بارتيا  بإجنازات - 06

يف إقليم الشرق األدنى، وتعزيز قدرة وحدة الغابات يف املكتب املنظمة القضايا املتصلة باملراعي وتغّير املناخ يف برنامج 

 .يف الشرق األدنى لمنظمةاإلقليمي ل

 

ة االجتماع البلدان على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع اهليئات الوطنية، واإلقليمية، والدولي حّثو- 07

وكذلك، حّث االجتماع البلدان إىل حتديد ونشر املمارسات . لتحقيق تآزر أكرب بني القضايا املتصلة بالغابات واملراعي

 .والتجارب يف جمال دمج الغابات واملراعي يف الشرق األدنى ومناطق أخرى الُفضلى

 

دامة للغابات واملراعي مبا فيها يف املناطق باالستمرار يف التشديد بقوة على اإلدارة املستاملنظمة اهليئة  أوصتو- 01

احملمّية، وإدارة الغابات واملراعي يف البلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض، والتوفيق بني اجلوانب املؤسسية 

على إجراء دراسات عن الغابات اليت  املنظمةاهليئة  حّثتو. والتشريعية يف بلدان الشرق األدنى، ومحاية الغابات

 . دارة لقاعدة غاّلت مستدامة لفرتات طويلةخضعت لإل

 

القضايا ذات األولوية بالنسبة إىل الدورة : املنطقة يف والبلدان والزراعة األغذية منظمة أنشطة

 (5البند )العشرين للهيئة 

 

 تكّيف قطاع الغابات والتنمية املستدامة ( 0)

 
 الغابات واملراعي وتغّير املناخ -أ 

 
على قرارات االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة املتعلقة بتغري املناخ بشأن التكّيف، مبا يف ذلك  ُأطِلعت اهليئة- 02

وذّكرت األمانة بالقرارات املّتخذة يف الدورة التاسعة عشرة  هليئة . الدعوة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال التكّيف
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 تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال التكّيف يف قطاعي الغابات دور اهليئة يف الحظتالغابات يف الشرق األدنى، واليت 

واملراعي، وأفادت عن وضع مذكرات مفاهيمية لربامج التعاون اإلقليمية الفرعية األربعة استنادًا إىل نتائج اجتماع أعضاء 

لك، أفادت األمانة عن عمل وكذ. 2100أيلول /هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى الذي انعقد يف القاهرة يف سبتمرب

 . لوضع خطوط توجيهية لدمج تغّير املناخ يف قطاعي الغابات واملراعي على املستوى السياساتي وامليدانياملنظمة 

ومع اإلشارة إىل الدور املهم الذي تؤديه هيئة غابات ومراعي . املنظمةوأحاطت اهليئة علمًا مع التقدير جبهود - 21

 املنظمةاهليئة إىل الدول األعضاء يف  طلبتز التعاون اإلقليمي على صعيد التكّيف مع تغّير املناخ، الشرق األدنى يف تعزي

وهيئة غابات ومراعي الشرق األدنى مواصلة العمل لتطوير املقرتحات بشأن برامج التعاون اإلقليمي الفرعي على حنو 

 .أكرب، والبحث بسرعة عن دعم مالي هلا

 

والبلدان بالعمل حبيث تقوم الربامج اإلقليمية الفرعية امُلقَتَرحة بتيسري إقامة الشبكات،  نظمةاملاهليئة  أوصتو- 20

، وتشاطر اخلربات، وتعزيز القدرات وجهود البلدان لدمج تغّير املناخ يف قطاع الغابات الُفضلىونشر املمارسات 

 . واملراعي

 

 مساعدة، مبا فيها رصد آثار تغّير املناخ والتكّيف معها، وسّلطت اهليئة الضوء على اجملاالت اليت حتتاج إىل- 22

، وتقييم خيارات (من قبيل مبادرة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية)وختفيفها 

ت حرجية ضعف النظم اإليكولوجية والتكّيف معها، ومعاجلة املخاطر املتزايدة لآلفات واألمراض، وتصميم تدخال

 .خلفض اآلثار النامجة عن ارتفاع مستوى البحر، وإعداد وثائق املشروع، وتعبئة األموال لإلجراءات املتصلة باملناخ

 

ذات  عملهماوأطلع كّل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية اهليئة على - 23

مة باجلهود امُلقَتَرحة لتعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال تدابري التكيف يف الغابات الصلة، وأشارا إىل اهتمامهما يف املساه

 .واملراعي

 

 اخلشبية غري احلرجية املنتجات وجتهيز استغالل يف أألدنى الشرق بلدان جتارب -ب 

 
رجية غري ومّت إطالع اهليئة على أمثلة عن الفوائد البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية للمنتجات احل- 24

بلدان يف الشرق األدنى، ومساهمتها يف توفري سبل املعيشة واألمن الغذائي  9اخلشبية، استنادًا إىل دراسة حاالت من 

 .لفقراء األرياف

 

ويف سياق املناقشات اليت تلت، أشارت اهليئة إىل احلاجة إىل املزيد من الدراسات واملعارف املتصلة باملنتجات - 29

 املنظمةاهليئة إىل  طلبتو. شبية، وتقييم املساهمة الفعلية لقطاع الغابات يف االقتصادات الوطنيةاحلرجية غري اخل

حتديد املمارسات اجليدة يف جمال اإلنتاج املستدام للمنتجات احلرجية غري اخلشبية يف بلدان إقليم الشرق األدنى، ويف 

بتحديد املزيد من  املنظمةاالجتماع  أوصىو. ق األدنىأقاليم أخرى، وتقامسها مع بلدان هيئة غابات ومراعي الشر
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األمثلة عن املنتجات احلرجية غري اخلشبية اليت هلا قيمة بيئية، واجتماعية، واقتصادية، ودراستها، وعرضها على 

 .   الدورات القادمة هليئة غابات ومراعي الشرق األدنى
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 اإلدارة املستدامة للغابات واملراعي  (9)

 
 حليل، والدروس املستفادة من التشجري واستعادة املناظر الطبيعية يف املناطق اجلافةالت -أ 

 
إلجراء عملية حتليل وتقييم شاملة لربامج ومشاريع التشجري وإعادة املناظر  املنظمةوُأطلعت اهليئة على مبادرة - 26

وتهدف هذه املبادرة إىل . ناشطة يف هذا  اجملالالطبيعية اليت ُتجرى بالتعاون مع بلدانها األعضاء واملنظمات الشريكة ال

وضع خطوط توجيهية تشغيلية لرتميم الغابات واألراضي املتدهورة يف ظّل ظروف بيئية، واجتماعية، واقتصادية صعبة 

 . يف املناطق القاحلة، حبيث تكون ذات فائدة لسبل املعيشة احمللية

 

القدرات يف جمال استخدام وإنتاج األنواع احمللية وبنوك  احلاجة إىل تطوير( 0: )وشّددت اهليئة على- 27

وأهمية التكامل بني النهج واألنشطة املتصلة باملناظر الطبيعية مع الرتكيز على حاجات اجملتمعات ( 2)اجلينات؛ 

صلي قدرة التحّمل واالستخدام األ/ احلاجة إىل النظر يف قدرة األراضي( 3)احمللية وأصحاب احليازات الصغرية؛ و

 .لألراضي، وكثافة األشجار وهطول األمطار قبل التخطيط ألي نشاط إلعادة اإلنعاش

 

احلاجة إىل زيادة تشكيلة األشجار وتنّوعها ( 0: )بإجراء املزيد من التحليالت بشأن املنظمةاهليئة  أوصتو- 21

استخدام مبادرة ( 2)؛ و(اآلفات، واألمراضمع التطّرق يف الوقت ذاته إىل األنواع الدخيلة و)والرتويج لألنواع احمللية 

مثل إثيوبيا، والسودان، ومصر، )اجلدار األخضر الكبري للصحراء والساحل كنقطة دخول للتحليل يف البلدان املنّفذة 

نه اهليئة أيضًا البلدان بإنشاء جلان فنية وطنية ملتابعة املبادرة على الصعيد الوطين، وأ أوصتو(. وموريتانيا، واجلزائر

أن تؤدي دورًا حمفزًا يف اتساق وتيسري عملية رصد برامج إعادة اإلنعاش يف البلدان وتقييمها، بالتعاون املنظمة بإمكان 

 . مع املاحنني

 

عملية تصميم وختطيط برامج إعادة ( 0)دعم  املنظمةإىل ( وخباصة الكويت، وليبيا، والسودان)اهليئة  طلبتو- 22

 .وضع مشروع احلزام األخضر اإلقليمي للشرق األدنى( 2)؛ واإلنعاش والتشجري القطرية

 

 استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف نظم الغابات واحلراجة الزراعية -ب 

 

الذي ُأطلق بالشراكة مع إيطاليا لدعم بعض البلدان يف الشرق  املنظمةوأحاطت األمانة اهليئة علمًا بعمل - 31

تكنولوجيات  م، باستخدالصرف الصحي املعاجلة يف نظم الغابات واحلراجة الزراعيةاستخدام مياه ااألدنى، بشأن 

، واألنشطة املقّررة لعام 2100وقّدمت األمانة أنشطة املشروع املنفَّذة يف اجلزائر، ومصر، واملغرب خالل عام . متطّورة

إقرار املشروع إلتاحة القيام باملزيد من  وطلبت األمانة إىل اهليئة. يف بلدان املشروع األربعة، مبا فيها تونس 2102

أنشطة مجع األموال، بهدف ضمان استمرارية املشروع وتوسيع نطاقه، ودعت إىل مشاركة أكرب للبلدان األعضاء يف هيئة 

غابات ومراعي الشرق األدنى من خالل املشاركة يف إقامة الشبكات وتبادل املعلومات بشأن مياه الصرف الصحي 

 .املعاجلة
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اهليئة على أهمية استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف احلراجة، ودور هذا اإلجراء يف تلبية  شّددتو- 30

حاجات األشخاص من املوارد، وإصال  املناظر الطبيعية املتدهورة، ومكافحة التصحر، واملساهمة يف التخفيف من آثار 

 . ت، ونقل املعارف والتقنيات يف هذه املناطقتغري املناخ من خالل زيادة امتصاص الكربون يف الغابا

 

اهليئة املشروع، وطلب كّل من طاجيكستان، وليبيا، وباكستان، واألردن، وأوزبكستان بشكل رمسي  أقّرتو- 32

بنشر الدروس املستفادة يف ما يتعّلق باستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة  املنظمةاهليئة  أوصتو. االنضمام إىل املشروع

ن مجيع البلدان، وخباصة التجارب القّيمة يف بلدان اخلليج، والبلدان التباع النهج التشاركي من أجل إشراك مجيع م

 . أصحاب الشأن يف تنسيق املشاريع املتصلة مبياه الصرف الصحي املعاجلة

 
عية يف تلبية حاجات وأحاطت اهليئة علمًا بظروف تغري املناخ يف اإلقليم وبالقدرة الكامنة للحراجة الزرا- 33

دعم البلدان األعضاء لوضع نهج بني القطاعات يرّوج ألنظمة احلراجة الزراعية  املنظمةإىل  طلبتالسكان احمللّيني، و

البلدان األعضاء على دعم عملية وضع اخلطوط التوجيهية  حّثتو. كأداة لتوفري استدامة األمن الغذائي يف اإلقليم

 .ة عليها، واعتمادها، وتنفيذهاللحراجة الزراعية واملصادق

 

مساعدة البلدان األعضاء على رفع مستوى الوعي إزاء أهمية احلراجة احلضرية وشبه  املنظمةاهليئة إىل  طلبتو- 34

بلدانها األعضاء على دعم عملية وضع اخلطوط  حّثتو. احلضرية، وتشجيع األنشطة احلضرية وشبه احلضرية املنّسقة

 . لحراجة احلضرية وشبه احلضرية، واملصادقة عليها، واعتمادها، وتنفيذهاالتوجيهية الدولية ل

 

 التقّدم امُلحَرز يف إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية -ج 

 
وقامت األمانة بإطالع اهليئة على التقّدم امُلحَرز يف إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية احلرجية، الذي من - 39

 .، وعلى دور بلدان إقليم الشرق األدنى يف هذه العملية2103توّقع أن ُينَجز عام امل

 

. والبلدان يف إعداد تقاريرها القطرية املنظمةوأحاطت اهليئة علمًا بالتقدم امللموس امُلحرز حتى اآلن من جانب - 36

   .توفري دعم إضايف هلما يف وضع تقريريهما القطريني املنظمةعضوان إىل  طلبو

 

 محاية الغابات واحملافظة على احلياة الربية ( 3)

 

 االستجابة للطلبات املتزايدة يف إدارة احلرائق -أ 

 
قّدمت األمانة بند جدول األعمال وأفادت عن األنشطة األخرية يف جمال إدارة احلرائق، مبا يف ذلك نهج - 37

باحلرائق يف اسرتاتيجيات إدارة املوارد الطبيعية على احلماية من احلرائق الربية اليت تدمج اعتبارات ذات الصلة 

وقّدمت األمانة مقرتحًا لوضع برنامج شامل يدعمه حساب األمانة املتعدد املاحنني لالستجابة . مستوى املناظر الطبيعية

ة املتعدد وأشارت األمانة أيضًا إىل أن إنشاء حساب األمان. على حنو أفضل إىل حاجات البلدان األعضاء وتوصياتها
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املاحنني سوف يضمن نهجًا أكثر دميومة ملراقبة حرائق الغابات، وقد جيذب دعم بلدان ماحنة أخرى، سيما أن 

 .أسرتاليا ونيوزيلندا عّبرتا عن اهتمامهما الشديد بضّم إدارة حرائق الغابات إىل إدارة املناظر الطبيعية

 

، كجزء من حساب األمانة املنظمة وصتوأ. انة متعدد املاحننياهليئة برناجمًا شاماًل يدعمه حساب أم قّرتوأ- 31

وضع برامج لإلنذار املبكر وإنشاء مراكز للطوارئ يف بلدان الشرق األدنى؛ ودراسة التأثريات غري املباشرة : مبا يلي

لفنية؛ والرتويج والعابرة للحدود حلرائق الغابات؛ ودعم البلدان لتعزيز البنى التحتية احمللية وحتسني التجهيزات ا

واقرت  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضًا بأن ُتجري . أكثر للنهج القائم على اجملتمع احمللي إلشراك أصحاب الشأن

مسحًا يف اإلقليم بشأن النهج املختلفة إزاء إدارة احلرائق القائمة على اجملتمع احمللي، وتشاطر هذه التجارب  املنظمة

 . من اإلقليم

 

 بني احلاجات والتوصيات: لشبكات اإلقليميةا -ب 

 
لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة  املنظمةوأحاطت األمانة اهليئة علمًا باإلجراءات اليت اّتخذتها - 32

شبكة الشرق األدنى : ووصفت األمانة الشبكات الثالثة يف الشرق األدنى. عشرة، والتقّدم امُلحَرز على صعيد الشبكات

صحة الغابات واألنواع الدخيلة؛ والشبكة اإلقليمية للغابات وحرائق الرباري للشرق األدنى، وفريق العمل املعين ل

وتشمل هذه املشاكل . باحلياة الربية وإدارة املناطق احملمية للشرق األدنى، وأشارت إىل عدد من املشاكل املتصلة بعملها

 .األعضاء ومشاركتها، مّما أّدى إىل عجز الشبكات عن حتقيق أهدافها غياب إطار مؤسسي، وأموال، والتزام البلدان

 

إعطاء الشبكات املزيد من الفرص،  املنظمة أوصتوأشارت اهليئة بقلق إىل املشاكل املصاحبة للشبكات، و- 41

عمل  وحماولة إجياد حلول للمشاكل؛ وإجراء تقييم مع منسقي الشبكات إلمكانية التمويل، ونشر املعلومات عن

اهليئة البلدان بإبداء قدر أكرب من االلتزام يف الشبكات؛ وتعيني جهات اتصال قطرية، من جانب  أوصتو. الشبكات

 .  سلطات البالد الرفيعة املستوى، للتواصل مع منسقي الشبكات وضمان مساهمتهم املالية يف الشبكات القائمة

 

 تقرير االجتماع غري الرمسي حول التعليم واملعارف يف جمال الغابات

 
وأفادت األمانة عن نتيجة اجتماع اخلرباء غري الرمسي حول التعليم واملعارف يف جمال الغابات، الذي انعقد - 40

لتعليم يف جمال اهليئة إنشاء اللجنة االستشارية املعنية با أقّرتو. على هامش هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى

إجراء تقييم للحاجات اإلقليمية من ( 0: )املساعدة يف تنفيذ هذه األنشطة بطرق عدة املنظمةأن توّفر  اقرتحتالغابات، و

التدريب يف األجل ( 2) خالل وضع مشروع إقليمي لتحديد الفجوات احلقيقية يف جمال املعرفة والتعليم يف اإلقليم؛

من قبيل دورة تدريبية على السياسة احلرجية مماثلة للدورة التدريبية يف إقليم )لتدريس القصري لتعزيز تدريب هيئة ا

العمل باالتساق مع اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وهيئات إقليمية أخرى ( 3)؛ و(آسيا واحمليط اهلادئ

اركني أيضًا إىل احلاجة إىل حتديث منهاج وأشار بعض املش(. مكتب البحر املتوسط - مثل املعهد األوروبي للغابات)

ورّحبت اهليئة . الغابات من أجل التكّيف مع املتغّيرات االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، وتعزيز التعاون والقدرة
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ها بشهادة املاجستري اجلديدة للغابات املتوسطية، اليت يرّوج هلا مكتب البحر املتوسط للمعهد األوروبي للغابات ويدعم

ومّت تعيني مشاركني من األردن، وتركيا، وتونس لتمثيل اإلقليم يف االجتماع املقبل عن التعليم . االحتاد األوروبي

 . 2102أيلول /واملعارف يف جمال الغابات يف هيئة الغابات، يف سبتمرب

 

ال مش: أولويات وأنشطة منظمة األغذية والزراعة يف األقاليم الفرعية: ندوة أثناء الدورة

 (6البند )أفريقيا، اخلليج واليمن، الشرق األدنى الشرقي وآسيا الوسطى 

 
ومّت إطالع املشاركني على . يف األقاليم الفرعية املنظمةاء الدورة حول أولويات وأنشطة نانعقدت ندوة أث- 42

ت، واملراعي، وتغّير املناخ، بهدف األولويات اليت ُوضعت لكّل إقليم فرعي استنادًا إىل األولويات الوطنية املتصلة بالغابا

وأولويات البلدان، والرتويج لفرص التعاون داخل األقاليم الفرعية وعلى الصعيد  املنظمةضمان روابط قوية بني عمل 

 .الدولي

 

لضّم أنشطتها وأولوياتها يف اإلقليم الفرعي إىل جدول أعمال هيئة  املنظمةوأعربت اهليئة عن تقديرها ملبادرة - 43

لدمج املراعي يف برنامج عملها العادي، وشّجعتها على تعزيز  املنظمةابات ومراعي الشرق األدنى، ورّحبت جبهود غ

والبلدان ختصيص موارد بشرية ومالية كافية لربنامج الغابات  املنظمةاهليئة  أوصتو. إجراءاتها يف هذا اخلصوص

 شّددو. التعاون وآليات التنسيق على الصعيدين الوطين واإلقليمي اهليئة إىل البلدان حتسني طلبتو. واملراعي يف اإلقليم

املندوبون على احلاجة إىل مشاركة مباشرة للمجتمعات احمللية، وإىل مدخالتها يف عملية وضع مشاريع وبرامج متصلة 

 .  بالغابات واملراعي، وتنفيذها

 

: األدنى الشرق يف ت واملراعياإلدارة املستدامة ملوارد الغابا متويل – الغابات رؤساء حوار

 (7البند ) .والفرص التحديات

 
عّبر املشاركون عن تقديرهم للمبادرة اجلديدة والقضايا املعروضة ، FO: NEFRC/2012/7وخالل النظر يف الوثيقة - 44

ت، إضافة إىل الفرص وسّلطت األمانة الضوء على بعض التحدّيات املتصلة بتعبئة املوارد لإلدارة املستدامة للغابا. للنقاش

يف جمال متويل الغابات،  املنظمةويف هذا اخلصوص، ُأطلعت اهليئة على دعم . الناشئة، مبا يف ذلك متويل تغّير املناخ

 .  وعلى إنشاء منّصة إقليمية جديدة لتعزيز تنسيق التمويل يف إطار االتفاقيات الدولية واحلوارات حول الغابات واملراعي

 

وأشارت ليبيا إىل صعوبة إشراك . رئيس غابة عن جتربته يف جمال متويل الغابات واملراعي يف بلدهوأفاد كّل - 49

القطاع اخلاص، فيما أشارت السودان إىل أنه ُيقلَّل من أهمية مساهمة الغابات يف إمجالي الناتج الداخلي، مبا يف ذلك 

سيما أن املنتجات ال نتجات احلرجية غري اخلشبية، بسبب غياب األخذ يف االعتبار اخلدمات البيئية، واخلشب، وامل

أن معظم الصفقات بهذه املنتجات جتري يف األسواق غري  وخاصةاحلرجية ُتجَمع مباشرة من األشخاص بثمن زهيد 

وأشارت تركيا إىل أهمية . وتّقر اخلزينة فقط بالدخل املتأتي من صادرات املنتجات احلرجية غري اخلشبية. النظامية
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وأعربت اليمن عن . ذ يف االعتبار املنتجات احلرجية غري اخلشبية، وحتسني آليات الدفع مقابل اخلدمات البيئيةاألخ

 .أملها يف أن يتحّسن متويل الغابات بعد املصادقة على القانون اجلديد للغابات

 

، وحتليل مساهمة عتباراال يف أخذ البيئةبتوفري الدعم املالي والفين ملعاجلة عملية  املنظمةاهليئة  أوصتو- 46

اهليئة البلدان  أوصتو. الغابات واملراعي يف إمجالي الناتج الداخلي، والتعريف مبفهوم االقتصاد األخضر يف اإلقليم

دعم  طلبتباختاذ تدابري ملموسة للحصول على التمويل من خالل اتفاقيات وأجهزة دولية ذات الصلة بتغّير املناخ، و

وأشارت اهليئة إىل الصعوبات يف إقناع صانعي السياسات بأن الغابات . حصول على هذا التمويلللرتويج لل املنظمة

 . تساهم بشكل فعلي يف االقتصاد

 

 (8البند ) األدنى الشرق يف واملراعى الغابات موارد عن واملعارف املعلومات حالة

 

 موارد لتقييم والزراعة األغذية منظمة امجلربن األجل طويلة سرتاتيجيةا: العامل يف الغابات موارد تقييم ( 0)

 العاملية الغابات

 
لربنامج تقييم موارد  2131-2102وقّدمت األمانة بند جدول األعمال املتصل باسرتاتيجية طويلة األجل للفرتة - 47

رجي يف اإلقليم، وإىل وأشارت األمانة إىل االجتاهات يف الغطاء احل. ، دعمًا لإلدارة املستدامة للغاباتاملنظمةالغابات يف 

ومن املتوقَّع أن تفضي االسرتاتيجية . إمكانية حتسني معدل الرّد على استمارات تقييم موارد الغابات من بلدان اإلقليم

الطويلة األمد اجلديدة لتقييم موارد الغابات إىل تقليص عبء رفع التقارير ، وتكييف النواتج التحليلية مع حاجات 

 .   عمليات تقييم املوارد العاملية وتقديم تقارير عنهااملستخدم، وحتسني 

 

وأشارت اهليئة مع التقدير إىل مسودة االسرتاتيجية الطويلة األجل لربنامج تقييم موارد الغابات يف العامل الذي - 41

اليت تواجهها البلدان  وسّلطت اهليئة الضوء على املشاكل. ُقدِّم ردًا على الطلب الوارد من الدورة العشرين هليئة الغابات

يف رفع التقارير، وخباصة املواضيع ذات الصلة بالنظم اإليكولوجية احلرجية واملراعي، وأشارت إىل احلاجة إىل بناء 

 .القدرات يف هذه اجملاالت

 

عف وُأشري إىل أنه من الض. اهليئة إىل البلدان حتديد مراسلني وطنيني وتعيينهم إذا مل تفعل ذلك بعد طلبتو- 42

تعيني مراسل وطين واحد أو مراسلني وطنيني، وأنه رمبا كان من األفضل بالنسبة إىل البلدان النظر يف إمكانية تعيني 

اهليئة إىل  طلبتوكذلك، . مراسل واحد ومناوبني، يكون أحدهما خبرية أخصائية يف الغابات، حني تسمح احلالة بذلك

ُيكلَّفن جبمع املعلومات، وإعادة النظر يف تصنيفها احلالي  الالتيلنساء توفري املزيد من التدريب، وخباصة ل املنظمة

جملموعات البلدان لدى حتليل البيانات لتقييم موارد الغابات يف العامل، وإبراز اخلصائص يف التقييم املستقبلي ملوارد 

راضي، وحني تكون املراعي الغابات، وخباصة يف املناطق اجلافة حني تسيطر املراعي والغابات على استخدام األ

 .مرتابطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا
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 لعناية األدنى للشرق واملراعى الغابات هليئة العشرون الدورة حددتها اليت اإلقليمية املسائل

   األدنى للشرق نيوالثالث الواحد اإلقليمي واملؤمتر  اتالغاب للجنة نيوالعشر دةالواح الدورة

 (2البند )

 
ألمانة التربير املنطقي لوضع برنامج عمل متعدد السنوات للسنتني املقبلتني، تأتى من خطة العمل ووفرت ا- 91

ومبا أن مؤمترات إقليمية . وأشارت األمانة إىل احلاجة إىل تقديم توصيات إلدراجها يف هذا الربنامج. لمنظمةالفورية ل

داد توصيات للدورة الواحدة والعشرين للجنة الغابات، ُتعقد أيضًا حول الغابات، أشارت األمانة إىل احلاجة إىل إع

 .واملؤمتر اإلقليمي

 

، بأهمية هذه التوصيات، مع (السويد) Mr Anders Lönnbladوذّكر رئيس جلنة الغابات، السيد أندرز لونبالد - 90

العام، وتساعد يف بلورة  أيلول من هذا/اإلشارة إىل أنها قد تساعد يف وضع جدول أعمال دورة جلنة الغابات يف سبتمرب

 .برنامج عمل أكثر استجابًة للحاجات واألمنيات يف األقاليم، وعلى الصعيد القطري

 

 (:املرفق دال)اهليئة، استنادًا إىل النموذج املتا   أوصتو- 92

 

 :إىل جلنة الغابات

 
 هليئة غابات ومراعي الشرق  اهليئة البلدان، توخيًا لالستمرارية والذاكرة املؤسسية، بتعيني ممثل دائم أوصت

على إجراء دراسة حالة الستكشاف احلواجز اليت تعيق  املنظمة حّثتاألدنى، إضافة إىل مناوب دائم، و

 .التنسيق بني الغابات واملراعي يف بلدان الشرق األدنى

 لك املناطق احملمية، باالستمرار يف التشديد بقوة على اإلدارة املستدامة للغابات مبا يف ذ املنظمةاهليئة  أوصتو

وإدارة الغابات واملراعي يف البلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض، والتوفيق بني اجلوانب املؤسسية 

على إجراء دراسات عن الغابات  املنظمةاهليئة  حّثتو. والتشريعية يف بلدان الشرق األدنى، ومحاية الغابات

حتديد  املنظمةاهليئة إىل  طلبتو. ت لفرتات طويلةاليت خضعت لإلدارة من أجل قاعدة مستدامة للغاّل

املمارسات اجليدة يف اإلنتاج املستدام للمنتجات احلرجية غري اخلشبية يف بلدان الشرق األدنى، ويف بلدان 

بتحديد،  املنظمةاالجتماع  أوصىو. أخرى، وتبادهلا مع البلدان األعضاء يف هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى

قديم أمثلة إضافية عن املنتجات احلرجية غري اخلشبية، اليت تتسم بقيمة بيئية، واجتماعية، ودراسة، وت

 .واقتصادية، إىل هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى يف دوراتها املقبلة

  وضع برامج لإلنذار املبكر وإنشاء : ، كجزء من حساب األمانة املتعدد املاحنني مبا يلياملنظمةوأوصت اهليئة

ز للطوارئ يف بلدان الشرق األدنى؛ ودراسة التأثريات غري املباشرة والعابرة للحدود حلرائق الغابات؛ ودعم مراك

البلدان لتعزيز البنى التحتية احمللية وحتسني التجهيزات الفنية؛ والرتويج أكثر للنهج القائم على اجملتمع 
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مسحًا يف اإلقليم  املنظمةاإلمنائي أيضًا بأن ُتجري واقرت  برنامج األمم املتحدة . احمللي إلشراك أصحاب الشأن

 .بشأن النهج املختلفة إزاء إدارة احلرائق القائمة على اجملتمع احمللي، وتشاطر هذه التجارب من اإلقليم

 املساعدة  املنظمةأن توّفر  اقرتحتاهليئة إنشاء اللجنة االستشارية املعنية بالتعليم يف جمال الغابات، و أقّرتو

إجراء تقييم للحاجات اإلقليمية من خالل وضع مشروع إقليمي ( 0: )تنفيذ األنشطة ذات الصلة بطرق عدة يف

صري لتعزيز تدريب التدريب يف األجل الق( 2)لتحديد الفجوات احلقيقية يف جمال املعرفة والتعليم يف اإلقليم؛ 

ة للدورة التدريبية يف إقليم آسيا واحمليط من قبيل دورة تدريبية على السياسة احلرجية مماثل)هيئة التدريس 

العمل باالتساق مع اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وهيئات إقليمية أخرى ( 3)؛ و(اهلادئ

 (. مثل مكتب البحر املتوسط  للمعهد األوروبي للغابات)

 مساهمة الغابات واملراعي يف إمجالي مبعاجلة عملية األخذ يف االعتبار البيئة، وحتليل  املنظمةاهليئة  أوصتو

اهليئة البلدان باختاذ تدابري ملموسة  أوصتو. الناتج الداخلي، والتعريف مبفهوم االقتصاد األخضر يف اإلقليم

للرتويج للحصول على هذا  املنظمةدعم  طلبتللحصول على التمويل من خالل اتفاقيات وأجهزة دولية، و

 . التمويل

 دعم البلدان األعضاء لوضع نهج بني القطاعات يرّوج ألنظمة احلراجة الزراعية كأداة  نظمةاملاهليئة إىل  طلبتو

البلدان األعضاء على دعم عملية وضع اخلطوط التوجيهية  حّثتو. لتوفري استدامة األمن الغذائي يف اإلقليم

 .للحراجة الزراعية واملصادقة عليها، واعتمادها، وتنفيذها

 مساعدة البلدان األعضاء على رفع مستوى الوعي إزاء أهمية احلراجة احلضرية وشبه نظمة املاهليئة إىل  طلبتو

بلدانها األعضاء على دعم عملية وضع  حّثتو. احلضرية، وتشجيع األنشطة احلضرية وشبه احلضرية املنّسقة

 . ا، وتنفيذهااخلطوط التوجيهية الدولية للحراجة احلضرية وشبه احلضرية، واملصادقة عليها، واعتماده

 

 :إىل املؤمتر اإلقليمي

 
 اهليئة البلدان، توخيًا لالستمرارية والذاكرة املؤسسية، تعيني ممثل دائم هليئة غابات ومراعي الشرق  أوصت

على إجراء دراسة حالة الستكشاف احلواجز اليت تعيق التنسيق بني  املنظمة حّثتاألدنى، مع مناوب دائم، و

 . لدان الشرق األدنىالغابات واملراعي يف ب

 والبلدان ختصيص موارد بشرية ومالية كافية لربنامج الغابات واملراعي يف اإلقليم املنظمةاهليئة  أوصتو. 

 نشر الدروس املستفادة يف ما يتعّلق باستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة من مجيع  املنظمةاهليئة  أوصتو

اخلليج، كما أوصت البلدان اتباع النهج التشاركي من أجل إشراك  البلدان، وخباصة التجارب القّيمة يف بلدان

 .مجيع أصحاب الشأن يف تنسيق املشاريع املتصلة مبياه الصرف الصحي امُلعاَلجة

 اهليئة البلدان اختاذ تدابري ملموسة للحصول على التمويل من خالل اتفاقيات وأجهزة دولية ذات  أوصتو

وأشارت اهليئة إىل الصعوبات يف . للرتويج للحصول على هذا التمويل املنظمةم دع طلبتالصلة بتغّير املناخ، و

 . إقناع صانعي السياسات بأن الغابات تساهم بشكل فعلي يف االقتصاد
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 (01البند ) .واملستجدة الراهنة الدولية القضايا بشأن التطورات آخر

 

 9100-9101 لجنة غابات املتوسطل يوالتقرير املرحل الثاني غابات البحر املتوسطأسبوع   (0)

 
قّدمت األمانة بند جدول األعمال املتصل بأسبوع غابات البحر املتوسط، والتقرير املرحلي للجنة غابات املتوسط - 93

وقّدمت األمانة أيضًا برامج عمل . ، وأطلعت اهليئة على آخر التطورات اليت حققتها اللجنة2100-2101للفرتة 

، وذّكرت كيف زادت األمانة اتصاالتها إلقامة الشبكات، ووضع السياسات، 2102-2112 مجاعات العمل للفرتة

وتساءلت األمانة كيف ميكن تعزيز املشاركة الناشطة لبلدان متوسطية أخرى . والدعوة لتعزيز صورة الغابات املتوسطية

التعاونية املعنية بالغابات املتوسطية، أعضاء يف هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى يف جلنة غابات املتوسط، والشراكة 

وكيف ميكن توليد ديناميكية كتلك اليت نشأت يف جلنة غابات املتوسط، والشراكة التعاونية املعنية بالغابات املتوسطية 

  .يف هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى، ككّل

 

. اميكية التعاونية يف جلنة غابات املتوسطاهليئة األمانة على إجنازاتها اجليدة، وإعادة تنشيط الدين وهنأت- 94

إىل البلدان األخرى اتباع هذه الوترية  طلبتوأشارت اهليئة إىل املشاركة الفعلية لست بلدان من الشرق األدنى، و

 . واملشاركة على حنو ناشط يف جلنة غابات املتوسط

 

نية بإدارة املراعي؛ وتوسيع نطاق إنشاء مجاعة عمل مع: اهليئة جلنة غابات املتوسط مبا يلي أوصتو- 99

اجملموعة حبيث تضم من بني أعضائها بلدان أخرى من إقليم الشرق األدنى؛ وإجياد سبل لتحفيز البلدان على املشاركة 

مبا يف ذلك من خالل إقامة مشاريع؛ وتوسيع نطاق مجاعة العمل املعنية ببلوط الفلني ملعاجلة املنتجات احلرجية غري 

خرى ذات الصلة، واملشرتكة بني كل بلدان املتوسط؛ وإقامة روابط أقوى بني جلنة غابات املتوسط واللجان اخلشبية األ

اإلقليمية، مبا يف ذلك من خالل اجتماعات مشرتكة للبلدان األعضاء يف جلنتني يف اإلقليم ذاته؛ ووضع دراسات تثّمن 

وأشارت ليبيا أيضًا إىل رغبتها يف املشاركة على حنو . األدنى السلع واخلدمات اليت توّفرها الغابات واملراعي يف الشرق

 .أكثر نشاطًا يف اللجنة

 

 آخر التطورات بشأن القضايا الدولية الراهنة واملستجدة األخرى  ( 9)

 
؛ وعلى التوصيات 2100وُأطلَعت اهليئة على النتائج األخرية اليت مّت التوصل إليها يف السنة الدولية للغابات - 96

؛ وعلى الربامج الوطنية للغابات ومرفق (2101تشرين األول /أكتوبر)الصادرة عن الدورة العشرين للجنة الغابات 

الربنامج الوطين للغابات؛ وعلى مفاوضات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغّير املناخ؛ واألسبوع األّول لألراضي اجلافة 

األمانة إىل أنه بإمكان البلدان االستفادة من موقع انعقاد مؤمتر األطراف وأشارت . 2100حزيران /األفريقية يف يونيو

الثامن عشر املقبل التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ يف قطر، إذ سوف يسمح ذلك بإبراز القضايا املتصلة 

وتساءلت األمانة . حرجي منخفض باألراضي اجلافة على حنو أكرب، نظرًا إىل أن هذا احلدث ُينظَّم يف بلد ذات غطاء
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عن السبيل لزيادة التحفيز على االتصاالت بعد السنة الدولية للغابات، وعن الفرص األخرى املتاحة لتسليط الضوء على 

 . األراضي اجلافة يف االتفاقيات واألجهزة الدولية

 

روس املستفادة ونشرها؛ وإجياد سبل تقييم إجنازات السنة الدولية للغابات جلمع الد: املنظمةاهليئة  أوصتو- 97

للرتويج للقضايا ذات الصلة باألراضي اجلافة يف مؤمتر األطراف الثامن عشر املقبل التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري 

املناخ، مبا يف ذلك حتديد األراضي اجلافة كاملوضوع الرئيسي لالجتماع؛ وإيالء أهمية متزايدة إىل موضوع حيازة 

؛ املنظمةاضي؛ واملساعدة على تدريب البلدان يف جمال وضع وإنشاء إطار رصد وتقييم للمشاريع تستخدمه مكاتب األر

 الُفضلىإلعالم البلدان وتشجيعها على مطابقة األداء اجليد للمشروع، مبا فيها املمارسات  الُفضلىوتشاطر املمارسات 

 .ر يف البلدان إىل األجهزة الدوليةللجدار األخضر الكبري؛ وإدماج عمليات رفع التقاري

 

النظر يف إمكانية استخدام جلنة غابات املتوسط كمنّصة لتنسيق العمل مع املنظمات : اهليئة إىل البلدان طلبتو- 91

الدولية والتشجيع عليه؛ وتعزيز رسائل االتصاالت بشأن الغابات إلبراز أهمّيتها؛ والتفكري أكثر بالسبيل لدمج األراضي 

فة يف مبادرة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ويف قرارات جلنة الغابات؛ والرتكيز على اجلا

 .مشاريع البحوث التطبيقية يف اإلقليم

 

وكذلك، أحاط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن اسرتاتيجية االتصاالت اليت يعتمدها للرتويج لغابات تركيا - 92

لية للغابات، وشّجع البلدان على استخدام أنواع خمتلفة من وسائل اإلعالم للرتويج للعمل ذات الصلة خالل السنة الدو

 . بالغابات

 

 أحداث جانبية

 

. وبالتوازي مع انعقاد اهليئة، ُنّظم أسبوع غابات الشرق األدنى الثاني مبشاركة واسعة من أصحاب الشأن- 61

ويرد برنامج  ،تعزيز التعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي: قليم الشرق األدنىالغابات، واملراعي، وتغّير املناخ يف إ

 .األحداث اجلانبية مبا فيها كشك وملصق جداري، ومعرض صور يف املرفق هاء

 

 تعزيز التعاون اإلقليمي واإلقليمي الفرعي: الغابات، واملراعي، وتغّير املناخ يف إقليم الشرق األدنى

 
شخصًا مبا فيهم ممثلني من  61كانون الثاني، وحضره أكثر من /يناير 30ملوازي بعد ظهر يوم ُنظِّم احلدث ا- 60

لفوائد تعزيز التعاون  املنظمةوعرضت . املنظمةالوكالة األملانية للتعاون الدولي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و

راعي، وأشارت إىل اإلجراءات اليت اُتخذت مؤخرًا اإلقليمي يف جمال التكّيف مع تغّير املناخ يف قطاعي الغابات وامل

وُقدِّمت معلومات موجزة عن احللقة الدراسية اليت . حتت رعاية هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى حتقيقًا هلذا األمر

عقدت يف بالتشارك مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي هليئة غابات ومراعي الشرق األدنى، واليت ان املنظمةترعاها 

، ووضعت خالهلا أطر التسجيل يف برامج التعاون اإلقليمي الفرعي للمساعدة على تلبية 2100أيلول /القاهرة يف سبتمرب
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إقليمية فرعية مّت  ةوقّدم املشاركون يف احللقة الدراسية يف القاهرة أربع مذكرات مفاهيمي. احلاجات املشرتكة لدى البلدان

وقّدم املشاركون التعليقات واملشورة بشأن احملتوى، . اليت خلص إليها اجتماع القاهرة وضعها استنادًا إىل النتائج

وكذلك، مّتت مناقشة اخلطوات التالية، مبا فيها اإلرسال الرمسي ملذكرات . والنهج، واملصادر املمكنة لتمويل الربامج

بلدان غري القادرة على املشاركة يف احللقة إىل هيئة غابات ومراعي الشرق األدنى، وتوجيه الدعوات إىل ال ةمفاهيمي

إىل االنضمام إىل املبادرة، وتعيني جهة اتصال لكّل بلد، ( األردن، وموريتانيا، وباكستان، والسودان)الدراسية يف القاهرة 

حة للبلدان الضوء على خمتلف الفرص املتا املنظمةويف اختتام احلدث، سّلطت . وتعزيز اسرتاتيجية تعبئة املوارد للربامج

تنظيم أحداث : وتشمل هذه الفرص. لرفع مستوى الوعي إزاء أهمية الغابات واملراعي بالنسبة إىل التكّيف مع تغّير املناخ

جانبية خالل مؤمتر األطراف الثامن عشر التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويوم الغابات السادس، اللذين 

؛ واملشاركة يف احللقة الدراسية الفنية 2102كانون األول /ديسمرب -تشرين الثاني/يف قطر يف نوفمرب من املتوقع أن ينعقدا

؛ 2102التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بشأن تغري املناخ واملياه، واليت من املتوقع أن تنعقد عام 

ان أن تكون الغابات واملراعي بارزة مبا فيه الكفاية يف خططها الوطنية وبالنسبة إىل أقل البلدان منوًا، العمل على ضم

 . للتكّيف مع تغري املناخ

 

 (00البند )أي أعمال أخرى 

 
 .مل ٌتقرَت  أي أعمال أخرى- 62

 

 (09البند ) القادمة الدورة انعقاد ومكان تاريخ

 
استضافة الدورة الواحدة والعشرين هليئة غابات  وأحاطت اهليئة علمًا مع التقدير بعرض وفدي األردن وإثيوبيا- 63

ونصحت البلدان األعضاء اليت أعربت عن اهتمام يف استضافة . 2104ومراعي الشرق األدنى يف اجلزء األول من عام 

وسوف ُيحّدد تاريخ االجتماع بالتشاور مع البلد املعين . املنظمةالدورة، إرسال كتاب رمسي بهذا الشأن إىل مدير عام 

 .بعد مشاورات لوجستية مالئمة

 

 (03البند )اعتماد تقرير الدورة العشرين هليئة غابات الشرق األدنى 

 

 . استعرضت اهليئة التقرير الذي مّت اعتماده بعد ذلك بالرتحيب العام- 64

 

  األدنى الشرق غابات وأسبوع األدنى لشرقا ومراعى غابات هليئة نيالعشر الدورة اختتام

 (04البند )

 
ويف الكلمات اخلتامية، شكر الرئيس مجيع املشاركني والوكاالت على مشاركتهم الناشطة يف الدورة ويف - 69

للشرق األدنى واملنّسق اإلقليمي الفرعي للشرق األدنى  للمنظمةوكذلك، شكر نائب املمثل اإلقليمي . األحداث اجلانبية
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ورة العشرين هليئة غابات ومراعي الشرق األدنى وعلى ، على استضافة الداملنظمةالشرقي حكومة تركيا، باسم 

وأشار أمني اهليئة بصورة خاصة إىل املنظمات واملؤسسات الرتكية . الرتتيبات املمتازة اليت ساهمت يف جنا  االجتماع

جهود اليت وعّبر األمني جمددًا عن تقديره لل. اليت وّفرت مواًد قّيمة للعرض خالل أسبوع غابات الشرق األدنى الثاني

 .، ومساعدوه يف املكتب اإلقليمي، ومجيع النظراء يف البلدان األعضاءاملنظمةبذهلا زمالؤه يف إدارة الغابات يف 

 
الغابات والشؤون  الدورة باسم وزارة، Mr Ali Temeritواختتم ممثل اجلمهورية الرتكية السيد علي متريت - 66

وعّلق على املستوى اجليد للنقاش وعمل اهليئة، وعلى . ات بالنسبة إىل املنطقةوشّدد على أهمية الغاب.  املائية يف تركيا

املستوى العالي ملشاركة البلدان مبا عكس الوعي املتنامي ألهمية اهليئة، وأهمية الغابات واملراعي ودورها يف بلدان 

  .الذي وّفرته على خمتلف جوانب الدعم الفين املنظمةبتوجيه الشكر إىل  هواختتم حديث. املنطقة


