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 الغابات جلنة

 نواحلادية والعشرالدورة 

 4104سبتمرب/أيلول  42-42روما، إيطاليا، 

 األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة قرارات وتوصيات

 واليت تعين اللجنة

 

 منظمة األغذية والزراعةمؤمتر     -أواًل 

 

 : ، يف دورته السابعة والثالثني1منظمة األغذية والزراعةمؤمتر إّن  - 0
 

احلرجية يف الفلبني تقديرًا للدور املمّيز الذي أداه  اإلدارةملكتب  0200-0202 لفرتةلجائزة إدوار صوما  منح ( أ)

إعادة للغابات من أجل تعزيز تطبيق التجديد الطبيعي من أجل تنفيذ مشروع برنامج التعاون التقين عن "

 كلفة متدنية".تبشكل فاعل وب إحيائها

 وأيضًا: للجنة الغابات العشرين الدورةتقرير د أّي )ب(

الحظ احلاجةة إىل إدرا  إدارة حرائةق الغابةات يف الة امج ا اصةة با نشةطة اإلضةافية  فة           (0)

 ؛ ويف اإلطةار ا وعةع نطاقةاً   بةات وتةدهورها يف البلةدان الناميةة    االنبعاثات النامجة عةن إاالةة الغا  

 للسياعات وال امج ا اصة باعتخدام ا راضي واملناظر الطبيعية؛

دعا البلدان إىل تعزيز جهودها ملواجهة حتديات اإلدارة الرشيدة للغابات، بالتعاون مع القطاعةات   (0)

 املنظمة بدعم جهود البلدان يف هذا الصدد؛ وأوصىا خرى، 

البلدان واملنظمةة بةإبراا مسةاهمات الغابةات يف ال نةامج اإلاةائي العةاملي خةت  عمليةات           أوصى (3)

(، وبةإيت  اهتمةام خةال للمنةاطق امشةة مرةل ا راضةي        0200) 02التحضري لعقةد قمةة ريةو     

 ؛اجلافة

                                                      
 .C 2011/REP الوثيقة  1
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على املضي يف تطويره من  ح بشأن تقدير املوارد احلرجية و املضطلع بهالحظ أيضًا نوعية العمل  (4)

 خت  تعزيز مصداقية املعلومات عوضًا عن توعيع اجلهود؛

املنظمةة علةى مواصةلة البنةا  علةى       حة ّ و ،ب با ولويات ال اجمية للهدف االعرتاتيجي ها رّح (5)

 مزاياها النسبية يف العمليات املقبلة لتحديد ا ولويات.

املفاوضات بشأن "ا طوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليااة أشار إىل أهمية االنتها  من  ( )

 05إىل  00من  ا راضي ومصايد ا مساك والغابات" خت  اجتماع جلنة ا من الغذائي املقبل يف الفرتة

 وشجع البلدان ا عضا  على املشاركة بنشاط يف هذه العملية.  0200يوليو/متوا 

وأقّر بأهمية  نظمة يف إحيا  هذه السنة الدوليةاملرّحب بالتقرير عن السنة الدولية للغابات ومبساهمة  (د)

ساهمة الغابات يف حتقيق التنمية املستدامة وشّجع التعاون مع قطاعات أخرى بهذا مبتوعية الرأي العام 

 ا صول.

للغابةات وإىل الةدور الةذي يضةطلع بةه توثيةق       أشار إىل مشاركة ا عضا  النشطة يف السنة الدوليةة   (0)

 التعاون على املستويات كافة؛

نظمةة مواصةلة اجلهةود    املبالتعاون يف إطار الشراكة التعاونية مةن أجةل الغابةات وطلةب إىل      رّحب (0)

 الرامية إىل تنسيق هذه ا نشطة خت  السنة الدولية للغابات وما بعدها؛

 ؛تشجيع اإلدارة املستدامة للغاباتلي للغابات من أجل أشار إىل أهمية ختصيص يوم دو (3)

هذا االحتفا  بنظمة تنسيق ا نشطة املتصلة بامليوم دولي للغابات واعت  أنه بإمكان  ختصيص أّيد (4)

 .  اآلثار املرتتبة على تكلفتهاومن كررة ا نشطة طلبات توخي احلذر اليوم، مع اإلشارة إىل 

 

توصاليات  متابعالة  لالطالال  علالت تصاصاليج إجالرا ات       COFO/2012/7.1الوثيقةوإّن اللجنة مدعوة إىل دراسة  -4

مال  جالدول    ب-9املؤمتر. وقد ترغب اللجنة يف إعطا  توجيهاتهالا والول ارجالرا ات اريالالية لالدق مناقشالة البنالد        

 الغابات.األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال  -األعمال 

 

خطةة العمةل الفوريةة لتجديةد منظمةة ا  ذيةة        6/0200كان مؤمتر الفاو قد اعتمد، يف الدورة نفسها، القرار رقم  -3

 صدر مجلة قرارات من بينها ما يلي:أو والزراعة
 

أن يتلقى اجمللس، لدى أدا  وظائفه اإلشرافية املتعلقة بتنفيذ خطة العمل الفورية، مسةاهمات مةن جلنةة     )أ(

املالية وجلنة ال نامج وجلنة الشؤون الدعتورية والقانونية ومن املؤمترات اإلقليمية واللجةان الفنيةة، وفقةًا    

 لوالية كل منها.
 

وقد ترغب اللجنة يف أن حتالي  علمالًا بالنسالبة إىل ا لالر بدراسالة برعالام  عملاله املتعالدد السالنوات للصال ة            -2

 العتماده بوصصه مساهمة كربق يف تنصيذ خطة العمج الصورية. 4104-4102
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 نظمة األغذية والزراعةمجملر    -ثاعيًا 

 

 ، يف دورته األربعني بعد املائة:2مة األغذية والزراعةظنمإّن جملر  -2
 

 أقّر تقرير الدورة العشرين للجنة الغابات. ( أ)

 طلب إىل منظمة ا  ذية والزراعة: ( ب)

وإعداد اعرتاتيجية  0205مواصلة العمل من أجل تعزيز التقييم العاملي للموارد احلرجية يف عنة  (0)

طويلة ا مد لل نامج ا ال بهذا التقييم ومواصلة الدور الريادي الذي تؤديه على صعيد التنسيق 

 طوعي منالدولي للجهود املبذولة يف هذا املضمار. وأقّر اجمللس بوجود حاجة إىل حساب أمانة 

 شأنه أن يعزا قدرات البلدان يف هذا اجملا ؛

مساندة البلدان لتعتفادة من اإلعهام الذي تقدمه الغابات وا شجار الواقعة خار  الغابات يف  (0)

النامجة عن  تخف  االنبعاثاعملييت التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكّيف معه، مبا يف ذلك 

( مع الرتكيز على اجملاالت اليت تتمتع REDD-plus) ن الناميةها يف البلدارإاالة الغابات وتدهو

 فيها مبيزة نسبية؛

مساندة البلدان لتحقيق أهدافها املتمرلة يف تعزيز عملية إنفاذ القوانني احمللية ا اصة بالغابات  (3)

 ودعم إدارة الغابات؛

على اعتبار أنها فرصة إلبراا دور الغابات يف التنمية  0200االعتفادة من السنة الدولية للغابات يف  (4)

 املستدامة ومؤاارة جهود البلدان بهذا الصدد.

 أوصى منظمة ا  ذية والزراعة مبا يلي: ( )

حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ومساعدة البلدان على دمج صون  عنإعداد تقرير شامل  (0)

 .التنوع البيولوجي واعتخدامه بطريقة مستدامة ضمن اإلدارة احلرجية املستدامة

ا عضا  يف  لبلداناحلساعة املتصلة بالغابات واملياه والرتبة وتقديم الدعم ل املسائلمواصلة دراعة  (0)

 .هذا اجملا 

 الريادي يف الشراكة التعاونية من أجل الغابات. دورهاتأدية  مواصلة (3)

العتضافة املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات وأشار، مع  جنوب أفريقياالعرض املقّدم من  ىعل قصاد (د)

 التقدير، إىل املبادرة اليت اختذتها امند بسحب ترشيحها لصاحل القارة ا فريقية.
 

 ا من للجنة والرتثني السابعة الدورة تقرير على وافق ، يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة،3وإّن ا لر -6

 بينها: ومن بها، املوصى اإلجرا ات مبختلف علما وأحاط (،0200 ا و  أكتوبر/تشرين 00-01 )روما، العاملي الغذائي

                                                      
 .CL 140/REP الوثيقة  2
 .CL 143/REP الوثيقة  3
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 احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية للخطوط النهائية الصيغة لوضع إضافية مفاوضات جلسة لعقد املاعة احلاجة )أ(

 .الوطين الغذائي ا من عياق يف والغابات ا مساك ومصايد ا راضي حليااة املسؤولة
 

توصيات متابعة لالطال  علت تصاصيج إجرا ات   COFO/2012/7.1إّن اللجنة مدعوة إىل دراسة الوثيقة ( أ)

)ب( 9يهاتها وول ارجرا ات اريالية لدق مناقشة البند . وقد ترغب اللجنة يف إعطا  توج لرا

 األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات. -م  جدول األعمال 
 

 ، يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة:4وإّن ا لر -1
 

 إعداد مع جنب إىل جنبا ابلورته تستمر أن على وعاق، قدم على جار االعرتاتيجية ا هداف حتديد بأن أقّر ( أ)

وشدد اجمللس على أنه ينبغي، يف إطار عملية  واملؤشرات وا هداف املستندة إىل النتائج. خطط العمل

التفكري اإلعرتاتيجي، إيت  اهتمام أك  لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وملساهمة الزراعة ومصايد 

 ا مساك والغابات كما جا  يف امدف العاملي الرال  للمنظمة.

 إىل املستندة العمل خطط وإعداد االعرتاتيجية افا هد بلورة لدى التالية العناصر إدرا  ا مانةمن  طلب -(ب)

 :النتائج

 الزراعة جماالت يف الطبيعية للموارد املستدامة اإلدارة بشأن عيما ال ،للفاو الفنية اللجان توجيهات (0)

واملوارد الوراثية وعتمة ا  ذية يف عياق تغري املناخ  الزراعي والرتاث والغابات ا مساك ومصايد

 .العاملي
 

ولصياغة األهداف االس اتيجية لكي قد ترغب اللجنة يف إعطا  توجيهاتها لعملية التصكري االس اتيجي  -8

 -م  جدول األعمال  ب-9ينظر ليها جملر الصاو يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة لدق مناقشة البند 

 .األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات
 

 جلنة األم  الغذائي العاملي   -ثالثًا 

 

 ، يف دورتها الثامنة والثالثني )اخلاصة(:5إّن جلنة األم  الغذائي العاملي -9
 

أقّرت ا طوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليااة ا راضي ومصايد ا مساك والغابات يف  ( أ)

 ؛عياق ا من الغذائي الوطين

املصلحة على الرتويج للخطوط التوجيهية الطوعية واالعتعانة بها ودعم تطبيقها  شّجعت مجيع أصحاب ( ب)

عند إعداد االعرتاتيجيات والسياعات وال امج ا اصة با من الغذائي والتغذية والزراعة وحيااة 

 ا راضي ومصايد ا مساك والغابات؛

                                                      
 .CL 154/REP الوثيقة  4
 .CL 144/9 (C 2013/20) الوثيقة  5
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ية للفاو وبرنامج ا  ذية العاملي والصندوق قررت إحالة ا طوط التوجيهية الطوعية إىل ا جهزة الرئاع ( )

 الدولي للتنمية الزراعية؛

قررت الطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خت  اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إقرار  (د)

ا طوط التوجيهية الطوعية واحلرل على تعميمها على نطاق واعع على مجيع ا جهزة والوكاالت 

 ابعة لألمم املتحدة؛املعنية الت

يف اإلطار االعرتاتيجي اجلديد للخطوط التوجيهية الطوعية ولوية  طلبت إىل "الفاو" احلرل على إعناد ا  (هة)

 .ةالذي تعّده املنظمة ويف برامج العمل ذات الصل

 

ويف إسدا  مشورتها وول إجرا ات املتابعة   COFO/2012/6.1قد ترغب اللجنة أيضًا يف دراسة الوثيقة و -02

 املناسبة يف ما يتعلق باخلطوط التوجيهية الطوعية.

 

 جلنة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة    -رابعًا 
 

 إّن اهليئة، يف دورتها الثالثة عشرة: -00
 

. وأعربت عن تأييدها للنهج العاملحالة املوارد الوراثية احلرجية يف بت بالتقدم احملرا يف إعداد تقرير رّح ( أ)

 التشاركي واملتكامل.

ت اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية املعنية على توفري موارد مالية من خار  امليزانية ودعم عيين حّر ( ب)

إلعداد التقارير القطرية، مبا يف ذلك إلجرا  مشاورات وطنية وإقليمية؛ والبلدان على ترشيح جهات اتصا  

يف الوقت املناعب. وشددت احلرجية يف العامل  حلالة املوارد الوراثيةن تسليم التقارير القطرية وطنية لضما

على احلاجة إىل أن تعد البلدان تقاريرها القطرية وتسلمها يف الوقت املناعب اعتنادا إىل ا طوط التوجيهية 

 . الوراثية احلرجية يف العاملحالة املوارد اليت تقدمها املنظمة، من أجل املساهمة يف إعداد تقرير 

إىل إدرا  مسألة إعداد التقارير القطرية بشأن املوارد الوراثية احلرجية يف الوقت املناعب، البلدان دعت  ( )

 فضت عن أي أنشطة متابعة، يف اعرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

 املنظمة توفري ما يكفي من ا موا  من ال نامج العادي، وذلك رهنا بتوافر هذه ا موا  واملوارد إىلطلبت  (د)

 ، مبا يف ذلك إعداد التقارير القطرية.حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملا خرى، لدعم إعداد تقرير 

ولوية اعتنادا إىل التقارير القطرية كما طلبت من املنظمة إعداد ورقة توليفية عن جماالت العمل ذات ا 

 للمشاورات اإلقليمية.

طلبت اميئة من مجاعة العمل الدولية التابعة ما املعنية باملوارد الوراثية احلرجية أن تبادر، رهنا بتوافر  (هة)

يل/نيسان )يف أبر ا موا  من خار  امليزانية، إىل االجتماع قبل انعقاد دورة اميئة العادية الرابعة عشرة

وجماالت العمل ذات  حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل ، العتعراض املسودة ا وىل لتقرير(0203
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ية، على النحو احملدد يف التقارير القطرية واملشاورات اإلقليمية؛ واعتعراض وتقييم ا يارات املتاحة وا ول

 إلجرا  عملية متابعة، ورفع التوصيات إىل اميئة.

 

 -م  جدول األعمال  ب-9قد ترغب اللجنة يف دراسة تداعيات هذه القرارات لدق مناقشة البند و -00

 األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات.
 

 املؤمترات ارقليمية    -خامسًا 
 

الطوعية بشأن ختتام الناجح للمشاورات حو  ا طوط التوجيهية درعت املؤمترات اإلقليمية ورّحبت باال -03

وأوصت جلنة ا من  ،احلوكمة املسؤولة حليااة ا راضي ومصايد ا مساك والغابات يف عياق ا من الغذائي الوطين

 من هذه الوثيقة. 9الغذائي العاملي باعتمادها كما ترد يف الفقرة 

 

 اهلادئاملؤمتر ارقليمي آلسيا واحملي  
 

 :عشري ، يف دورته السابعة وال6إّن املؤمتر ارقليمي أللريقيا -04

 

أعرب عن تقديره إلعداد وثيقة مصاحبة من أجل إدرا  مصايد ا مساك والرروة احليوانية والغابات يف  ( أ)

، وأوصى بأن يتم دمج هذه اجملاالت على حنو أفضل يف عملية للتنمية الزراعية يف أفريقيا ال نامج الشامل

 ؛تنفيذ ال نامج الشامل

أكد أن التحديات الرئيسية تتفق مع الظروف السائدة يف اإلقليم وأكد أهمية تركيز عمل املنظمة على  ( ب)

التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان من أجل إحراا تقدم ميكن قياعه من خت  فعالية وكفا ة 

 ؛ة النسبية للمنظمةاعتخدام املوارد املتاحة لتضطتع بعدد حمدود من ا نشطة مبا يتفق مع امليز

للمكتب اإلقليمي  فريقيا،  0205-0204والفرتة  0203-0200أقر جماالت العمل ذات ا ولوية للفرتة  ( )

مع توعيع نطاق االنتاجية الزراعية ليشمل الغابات ومصايد ا مساك والرروة احليوانية وتربية ا حيا  

 املائية، وتركيز االهتمام على نهج علسلة القيمة وإدارة املياه والبنية التحتية  ري املادية وتغري املناخ.

 

 ، يف دورته احلادية والثالثني:7واحملي  اهلادئ ر ارقليمي آلسيامتوإّن املؤ -05

 

طلب من املنظمة أن تساعد يف مواجهة أهم التحديات املتمرلة يف ايادة اإلنتاجية الزراعيةة، وإدارة املةوارد    ( أ)

مةا   الطبيعية، وحتسني االعتجابة الفعالة الرتفاع أععار املواد الغذائية، بأن تساعد البلدان أو ا عضةا  يف 

 يلي:
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 اعتخرا  إحصا ات أفضل عن الزراعة ومصايد ا مساك والغابات حبسب اجلنسني؛ (0)

نمية الغابةات وا حةرا  كوعةيلة لسةبل العةيت املسةتدامة، وتوليةد الةدخو ، واحلةد مةن الفقةر،            ت (0)

 واحملافظة على اإلرث الرقايف، واإلبقا  على القيم البيئية والتنوع البيولوجي؛

عامليةة الرئيسةية الناشةئة الةيت ي حتديةدها والةيت تواجةه قطةاع ا  ذيةة          الحظ املةؤمتر أن التحةديات ال   ( ب)

 والزراعة، تتسق وظروف اإلقليم، وأكد على االحتياجات التالية اليت ختص هذا اإلقليم بالذات:

ايادة اإلنتا  الزراعي واإلنتاجية الزراعية، مع مواجهة الصعوبات اليت تتعرض ما املوارد الطبيعية  (0)

 .وا راضي واملوارد الوراثية وتغري املناخ( وارتفاع أععار الطاقة)املياه 

 

 ، يف دورته الثامنة والعشري :8وإّن املؤمتر ارقليمي ألوروبا -06

 

التابعة للجنة ا مم املتحدة رحب بالتعاون الناجح بني هيئة الغابات ا وروبية وجلنة ا خشاب  ( أ)

 .االقتصادية  وروبا، والذي أعفر عن تقديم إحصا ات فريدة وتقييمات للموارد

حد مكونات االقتصاد أاعرتف بأهمية أن تواصل املنظمة عملها بشأن اإلدارة املستدامة للغابات باعتبارها  ( ب)

 . 02ا خضر، مبا يف ذلك الوظائف ا ضرا ، وكذلك باعتبارها مدختت خاصة باملنظمة لعملية ريو  

أوصى املنظمة خبدمة املفاوضات ا اصة بوضع اتفاق ملزم قانونا لإلدارة املستدامة للغابات يف أوروبا.  ( )

ارعة اجليدة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وكان هناك تأكيد على أهمية إدارة الغابات واملم

آثاره، واإلدارة املستدامة ملوارد املياه. وكانت هناك توصية بأن تولي املنظمة اهتمامها للمنافع املتعددة 

املستدامة، ومعاجلة القضايا احلرجية على  لعيتاللغابات، ودور الغابات يف ا من الغذائي وعبل 

 يمي والدولي، مع الرتكيز على إشراك بلدان آعيا الوعطى. املستويني اإلقل

ع من املنظمة أن تواصل العمل بشأن القضايا احلرجية يف إطار واليتها، وأوصى بإدرا  احلراجة توّق (د)

 .بصورة واضحة يف اإلطار االعرتاتيجي اجلديد

املؤمتر ما يلي: تقديم الدعم الزراعي ا ال وعند اعتعراض التحديات وا ولويات بالنسبة لإلقليم، أكد  (هة)

بصغار املزارعني، مع إدارة املوارد الطبيعية بطريقة أكرر اعتدامة، مبا يف ذلك ختفي  فاقد ما بعد 

احلصاد؛ وتوجيه مزيد من االهتمام إىل قضايا مصايد ا مساك والغابات؛ والعمل ملواجهة تدهور ا راضي 

 م بالتغذية وتغري املناخ، وتعميم املنظور اجلنساني يف مجيع ا نشطة.وحتسني اعتخدامها؛ واالهتما

 

 ، يف دورته الثاعية والثالثني:9وإّن املؤمتر ارقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب -01

 

نظر يف مسائل مهمة متعلقة بالسياعات هي: )أ( إدارة ا من الغذائي والتغذية؛ )ب( االعترمار يف  ( أ)

وحتقيقه، فضًت عن اإلدارة املستدامة للغابات   املستدام إلنتا  احملاصيل واملنتجات احليوانيةالتكريف 
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ومصايد ا مساك وتربية ا حيا  املائية والرتكيز على الزراعة ا عرية؛ ) ( احلصو  على ا  ذية وتغري 

 أااط االعتهتك.

احملاصيل والرروة احليوانية والغابات وا مساك، التكيف مع تغري املناخ بالنسبة لقطاعات أقر بأهمية  ( ب)

 وذّكر با بعاد الرتثة للتنمية املستدامة: أي ا بعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

هيئة  ابات أمريكا التتينية والبحر الكارييب واليت لفتت فيها إىل ضرورة إيت  أيد التوصية اليت رفعتها  ( )

لقطاع الغابات يف ما خيص تغري املناخ وا من الغذائي وتنمية الزراعة ا عرية من املزيد من االهتمام 

الناحية االقتصادية. ورأت اميئة أنه من الضروري التشديد على دور قطاع الغابات يف تأمني اعتدامة نظم 

عتخدام املستدامني اإلنتا  الريفي وعتقته بالرتبة واحلفاظ على التنوع البيولوجي، فضًت عن اإلدارة واال

للمياه. وأوصى املؤمتر على وجه ا صول بالسعي إىل تأمني مكانة أفضل للغابات يف مؤمتر ا مم املتحدة 

 . (02للتنمية املستدامة )ريو 

ووافق على احلاجة إىل  أيد عملية التفكري االعرتاتيجي الواععة النطاق والشاملة اليت أطلقها املدير العام (د)

النقاش على أعاس واعع وتشاركي داخل ا جهزة املعنية حو  التحديات العاملية الرئيسية اليت مواصلة 

 .حددتها ا مانة يف جماالت الزراعة ومصايد ا مساك والغابات

منح ا ولوية لقطاع الغابات وملصايد ا مساك وتربية ا حيا  املائية،  اإلقليم الفرعي للبحر الكارييبطلب  (هة)

 انب ا ولويات اإلقليمية احملددة.إىل ج

 :تحديات العاملية السبعة ورأى أنهأمريكا اجلنوبية الفرعي اعتعراضًا متهيديًا لل قدم إقليم (و)

ينبغي أن يشمل التحدي ا و  بشكل واضح تنمية الزراعة ا عرية ومصايد ا مساك الصغرية وتربية  (0)

 ا حيا  املائية والغابات. 

 .منح ا ولوية للتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ بداًل من احلد منهاضرورة  (0)

 

 ، يف دورته احلادية والثالثني:10وإّن املؤمتر ارقليمي للشرق األدعت -08

 

مبا يف ذلك منظمات  ،أشار إىل احلاجة إىل ايادة املشاركة والوعي فيما بني مجيع أصحاب الشأن ( أ)

أدوات الرصد واملعايري ووضع مؤشرات للقابلية للتضرر لتحسني تقيميات اجملتمع املدني، وإىل جتانس 

املخاطر والتأهب واملواجهة. وح  املؤمتر البلدان ا عضا  على حتسني متويل قطاعات الرروة احليوانية 

ومصايد ا مساك والغابات بواعطة ختضري االقتصاد وتدعيم قدرات اجملتمعات احمللية ومصادر راقها 

 لتغري املناخ والتواؤم معه. للتصدي

أن تساعد البلدان ا عضا  يف اإلقليم يف تعزيز قدرتها التقنية على التعامل مع آثار تغري نظمة املطلب إىل  ( ب)

املناخ على النظم اإليكولوجية للغابات واملراعي وموارد الرروة احليوانية ومصايد ا مساك وتربية ا حيا  

البلدان ا عضا  يف معاجلة املشاكل اليت تؤثر على املائية، وعتجها، وطلبوا إىل منظمة الفاو أن تساعد 
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املوارد الطبيعية من منظور متكامل من خت  دراعات خاصة وحتليتت متعمقة تبلور عياعات 

واعرتاتيجيات وبرامج وطنية متئمة يتم تنفيذها للتخفيف من آثار تغري املناخ. وح  املؤمتر البلدان 

صندوق املناخ ا خضر" بشأن الغابات  -اه تقييم "اتفاق كانكونا عضا  على اختاذ موقف متناعق جت

 واملراعي يف الشرق ا دنى.
 

 :11وإّن املؤمتر ارقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية -09

 

 نظر يف جماالت العمل ذات ا ولوية يف الفاو:  ( أ)

واملعلومات بشأنها، وتطوير وتعزيز الرتكيز على امليزة النسبية للمنظمة يف جما  رصد موارد الغابات  (0)

 ؛ممارعات إدارة الغابات واالعرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية املستدامة

تعزيز إدما  الغابات مع  ريها من القضايا ع  مجيع القطاعات والعيما يف جما  ا من الغذائي  (0)

 ؛واملياه

 رتاتيجية:حدد بنود التنفيذ الرئيسية يف الرتكيبة احلالية لألهداف االع ( ب)

ايادة الرتكيز على رصد إدارة الغابات ملوارد الغابات واملعلومات ا اصة بها مع الرتكيز على دمج  (0)

ومؤشرات احلوكمة لتقييم املوارد وحتسني الوظائف احملددة  ؛املزيد من بيانات االعتشعار عن بعد

وع البيانات اليت ي مجعها إلتاحة اجملا  لتحسني فهم فوائد وايادة توعيع ن ؛احلرجّية العاملية

 .الغابات الكاملة لسبل العيت واجملتمع

الغابات كرئيس للشراكة التعاونية يف جما  الغابات اليت تشرك الدو  ا عضا   إدارةمواصلة قيادة  (0)

 .واجملتمع املدني من خت  منظمات دولية رئيسية وعمليات دولية ذات صلة بالغابات

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني ممارعات اإلدارة املستدامة للغابات، على عبيل املرا  يف جما   (3)

 بات، والتكيف مع تغري املناخ يف الغابات.إدارة حرائق الغا

 

النظر يف كيصية تعزيز الرواب  علت املستويني ارقليمي والعاملي وإعطا  توجيهاتها وقد ترغب اللجنة يف  -02

األولويات  -ب م  جدول األعمال -9لالستجابة علت النحو املالئم لتوصيات املؤمترات ارقليمية يف إطار البند 

 ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات.الرباجمية 
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