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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل

 www.fao.org :على العنوان التالي
ME717/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

  جلنة الغابات 

 عشرونوال احلاديةالدورة 

 2102أيار /مايو 28-24 إيطاليا، روما،

 قائمة بالوثائق

 

 

 العنوان الوثيقة

COFO/2012/2  جدول األعمال املؤقت 

COFO/2012/4   الغابات يف صميم املستقبل املستدام -2102حالة الغابات يف العامل يف سنة  

COFO/2012/5.1  إىل إجراءات 21+ ريو ترمجة نتائج مؤمتر  

COFO/2012/5.2  الطاقة اخلشبية من أجل مستقبل مستدام -إىل إجراءات 21+ ريو ترمجة نتائج مؤمتر  

COFO/2012/6.1  الغابات يف السياسات  دمج: توطيد الروابط ما بني قطاع الغابات والقطاعات األخرى

 البيئية وسياسات استخدام األراضي على املستويات كافة

COFO/2012/6.2  التنمية عامل أساسي لتحقيق :حية طبيعية مناظر يف معا والسكان واألشجار الغابات 

 الريفية

COFO/2012/6.3   توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات 

COFO/2012/6.4  سليمة من ومعارف معلومات قاعدة  -احلرجية املشرتكة بني القطاعات الروابط تعزيز 

واحلوكمة السياسات حتسني أجل  

COFO/2012/7.1  متابعة توصيات الدورة العشرين للجنة الغابات 

COFO/2012/7.2  مراجعة أنشطة األجهزة املعنية : التعاون بني القطاعات بشأن الغابات واملراعي

 بالغابات واملراعي يف إقليم الشرق األدنى
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COFO/2012/7.3  دعم اإلدارة املستدامة للغابات من خالل تقييم املوارد احلرجية يف العامل :

2101 - 2102الطويلة األجل للفرتة  االسرتاتيجية  

COFO/2012/7.5  احلرائق برنامج منظمة األغذية والزراعة إلدارة تعزيز  

COFO/2012/7.6  برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة 

COFO/2012/8  قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت تعين اللجنة 

COFO/2012/9.1  النتائج الرئيسة للتقييم اإلسرتاتيجي لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات 

COFO/2012/9.2   االسرتاتيجي امُلراجعاخلطوط العريضة لإلطار  

COFO/2012/9.3  توصيات اهليئات اإلقليمية للغابات إىل منظمة األغذية والزراعة 

  

  وثائق باملعلومات

COFO/2012/Inf.1  للدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات جدول األعمال املؤقت  

COFO/2012/Inf.2  قائمة بالوثائق 

COFO/2012/Inf.3   املشاركنيقائمة  

COFO/2012/Inf.4   بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من اجملموعة األوروبية والبلدان األعضاء

 فيها

COFO/2012/Inf.5  التقرير  -التقييم اإلسرتاتيجي لدور وعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات

 النهائي 

COFO/2012/Inf.6  امللحقات -وعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات التقييم اإلسرتاتيجي لدور  

COFO/2012/Inf.7  تقرير  -التقييم اإلسرتاتيجي لدور وعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات

 فريق اخلرباء

COFO/2012/Inf.8   حتليل قطري لبعض اجلوانب األساسية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال

نتائج املسح الذي أجري خالل دورات جلان الغابات اإلقليمية خالل  – الغابات

2102-2100الفرتة   

COFO/2012/Inf.9  مقتبس من تقرير الدورة الرابعة ) اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي املراجع

(واألربعني بعد املائة للمجلس  

 
 


