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 الدورات السابقة للجنة

 

 3791 أيار/مايو 31-8 روما، إيطاليا األوىلالدورة 

 3791 أيار/مايو 17-11 روما، إيطاليا الثانيةالدورة 

 3791 تشرين الثاني/نوفمرب 19-11 روما، إيطاليا الثالثةالدورة 

 3798 أيار/مايو 37-31 روما، إيطاليا  الرابعةالدورة 

 3783 أيار/مايو 13-11 روما، إيطاليا  اخلامسةالدورة 

 3781 أيار/مايو 9-1 روما، إيطاليا  السادسةالدورة 

 3781 أيار/مايو 33-9 روما، إيطاليا  السابعةالدورة 

 3781 نيسان/أبريل 11-13 روما، إيطاليا الدورة الثامنة

 3788 أيار/مايو 31-7 روما، إيطاليا التاسعةالدورة 

 3773 أيلول/سبتمرب 18-11 روما، إيطاليا العاشرةالدورة 

 3771 آذار/مارس 31-8 روما، إيطاليا عشرة الدورة احلادية

 3771 آذار/مارس 31-31 روما، إيطاليا الدورة الثانية عشرة

 3779 آذار/مارس 31-33 روما، إيطاليا عشرة الدورة الثالثة

 3777 آذار/مارس 1-3 روما، إيطاليا عشرة الدورة الرابعة

 1333 آذار/مارس 31-31 روما، إيطاليا عشرة الدورة اخلامسة

 1331 آذار/مارس 31-33 روما، إيطاليا عشرة  السادسةالدورة 

 1331 آذار/مارس 37-31 روما، إيطاليا عشرة  السابعةالدورة 

 1339 آذار/مارس 31-31 روما، إيطاليا الدورة الثامنة عشرة 

 1337 آذار/مارس 13-31 روما، إيطاليا عشرة الدورة التاسعة

 1333 تشرين األول/أكتوبر 8-1 روما، إيطاليا الدورة العشرون
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 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

 
 : العشريناحلادية وإن اللجنة يف دورتها 

 
  دعم البلدان لتعزيز مساهمة بالفاو  أوصتو 1331رّحبت اللجنة بإصدار تقرير حالة الغابات يف العامل يف سنة

 .االقتصاديةالغابات واملنتجات احلرجية يف التنمية 
 

 بني والتعاون العمل على االتصال و؛ من الفاو السعي إىل النهوض بإسهام الغابات يف االقتصاد األخضر طلبت

تنفيذ اإلدارة الرامية إىل البلدان  اؤاررة جهودر حمتوى أدوات اإلدارة املستدامة للغابات مليتطوو؛ القطاعات

 .املستدامة للغابات
 

 لرتويج لدور الغابات اهلام يف احملافظة على إنتاجية الزراعة واملوارد ل الفاو بأن تبادر إىل دعم البلدان أوصت

سياسات لتحسني الوكاالت والالغابات والزراعة عرب القطاعات املختلفة، وبني بني صالت التعزيز و الطبيعية

 .األمن الغذائي
 

 خاصة يف ما يتعلق  الفاو بدعم البلدان لبلوغ أهدافها اإلمنائية يف جمال الطاقة املستمدة من األخشاب أوصت

والشاملة، نقل التكنولوجيا والتدريب يف األهداف صياغة وتنفيذ ورصد سياسات الطاقة اخلشبية احملددة ب

 .جمال الطاقة اخلشبية
 

 كوتل ةمراعاة القضايا احلرجية يف السياسات البيئية الرئيسية ولتعزيز آليات اإلدار الفاو بدعم البلدان أوصت 

ومن خالل استضافة اآللية اخلاصة بالغابات واملزارع  املتصلة باستخدام األراضي على مجيع املستويات

 .ودعمها
 

 يتعزيز قدراتها يف جمال التخطيط الستخدام األراضبتحديد دورها من أجل التصدي لرهان بون والفاو  أوصت. 
 

 واالضطالع  النهوض باإلدارة املستدامة للغابات واألشجار يف إطار نهج متكامل للمناظر الطبيعيةالفاو ب أوصت

مواصلة االخنراط يف الشراكة العاملية املتكاملة؛ ومن العمل الشامل واملشرتك بني اإلدارات لدعم النهج  مبزيد

 .ما كانت عليهإلعادة الغابات إىل 
 

 مبا يف ذلك ، للغابات ستدامةاملإلدارة لأن تدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز القاعدة املالية  إىل الفاو طلبت

قيام بيئة مشّجعة لالستثمار يف هذا القطاع؛ وإبرار القيم والفوائد املتعددة الناشئة عن االستثمارات  من خالل

 .العامة واخلاصة يف اإلدارة املستدامة للغابات
 

 املستويات  على املنظمات بني التعاون وتوطيد لتعزيز نظم املعلومات احلرجية الوطنية البلدان بدعم الفاو أوصت

 .بشأن إدارة الغابات واملعارف املعلومات قاعدة كافة لتعزيز
 



COFO 2012/REP iii 

 ( أو برامج)قدم من أجل إجياد أدوات وآليات حمسنة لزيادة متويل برنامج املنظمة بزيادة الدعم امل أوصت

 .واملراعي يف البلدان األعضاء يف اإلقليم، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوبالغابات 
 

 وطلبت إىل الفاو إعداد جمموعة من  املوارد احلرجية يف العامل ييمدت اإلسرتاتيجية الطويلة األجل لتقأّي

 .اخلطوط التوجيهية الطوعية لرصد الغابات على املستوى الوطين
 

 أن تقرتح آلية للتنسيق بني خمتلف وكاالت وبرامج و برنامج املنظمة ملكافحة احلرائق أن تعزر الفاومن  طلبت

أن تضع جمموعة من األدوات اإلرشادية الدولية ملكافحة املخاطر املتعلقة باحلرائق الربية على و األمم املتحدة

 .مستوى املناظر الطبيعية
 

 ّجعل برامج العمل  سبلت من الفاو مواصلة استكشاف وطلب اخلاص بها ت برنامج العمل املتعدد السنواتأقر

 .القادمة أكثر كفاءة يف حتديد األولويات وتاليف االردواجية واملساعدة يف حتديد االحتياجات من املوارد
 

 بأن تستفيد إىل أقصى حد ممكن من مساهمات املاؤمترات اإلقليمية يف الدورات القادمة للجنة  الفاو أوصت

 .الغابات
 

 املزيد من فرص وبأن تستكشف  أن تأخذ يف اعتبارها التوصيات الصادرة عن التقييم االسرتاتيجيلفاو با أوصت

جلنة الغابات يف دورتها وبأن ترفع تقريرًا عن ذلك إىل  التعاون بني جلان الزراعة والغابات ومصايد األمساك

 .التدابري واإلجراءات املتخذةعن  1331القادمة عام 
 

 ولفوائد  للموارد الطبيعية ستدامةامل واإلدارة التنوع البيولوجيتعطي مكانة أكرب لصون  أناملنظمة  من طلبت

عند صياغة األهداف اإلسرتاتيجية، مبا يعكس على حنو أفضل ما صدر من توجيهات الغابات واألشجار 

 .بالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية اخلمسة
 

 لتخطيط االسرتاتيجي ل املزمع اختاذها طواتفيها اخلحتدد  معلومات لألعضاءاملنظمة أن تقدم  من تطلب

احلاجة إىل  ؛ وشددت علىكيفية متويل األعمال اخلاصة بالغابات وأن توضحخالل األشهر التسعة القادمة، 

 .يف املنظمة ميزانية كافية للقطاع احلرجي
 

 ون واالستفادة الكاملة من هذه املدخالت أوصت مبواصلة التعاو دت توصيات اهليئات اإلقليمية للغاباتأّي

 .، وضمان نهج اسرتاتيجي يف األعمال احلرجيةلتحديد مواطن التآررالقادمة من األقاليم 
 

 وأوصت املنظمة بأن  للجنة االستشارية املعنية بالورق واملنتجات اخلشبيةاملّتبع من قبل ا أيدت النهج اجلديد

فيها، على ة على األصعدة اإلقليمية لتبسيط اجلهود وتاليف االردواجية ترتيبات وهيئات مماثلإقامة تنظر يف 

 .تشمل املنتجات احلرجية غري اخلشبية املهمة مثل اخليزران والروطان والفلنيأن 
 

 املوعد النهائي بالتشاور مع أمانة الفاو دد حت، واقرتحت أن 1331عقد دورتها القادمة يف عام بأن ُت أوصت

 .للجنة الغابات اللجنة التوجيهية
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 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

 
 :العشريناحلادية وإن اللجنة يف دورتها 

 
  يف سياق التنمية وتعزيز هذه املساهمة إىل التشديد على إسهام الغابات يف االقتصاد األخضر  األعضاءدعت

 .املستدامة

  دعت اللجنة البلدان إىل تعزيز احلوار والتعاون بني قطاع الغابات وقطاعات استخدام األراضي األخرى على

 .والوفاء بالتعهدات الدولية منائيةهداف اإلاألاملستويات كافة لتفعيل حتقيق 

 املستدامة  إلدارةلبأن تضع البلدان االسرتاتيجيات وأن تتخذ اإلجراءات املناسبة للتمويل املستمر  أوصت

 .التعاون اإلقليمي والدولي يف هذا املضمار أن تعزرو للغابات

 إدراج مكافحة احلرائق يف السياسات الوطنية إلدارة املناطق الريفية والغابات دعت البلدان إىل. 

إظهار وحّثت األعضاء فيها على احلرص على  دعت اللجنة البلدان إىل املساهمة مبدخالت يف عملية التفكري االسرتاتيجي

 .عرب عنها يف هذه الدورة يف النسخ املراجعة لألهداف اإلسرتاتيجيةوجهات النظر اليت ُأ
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 (1البند ) افتتاح الدورة

 
، روما، إيطاليا، (الفاو)ُعقدت الدورة احلادية والعشرون للجنة الغابات يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة - 3

 . بالتزامن مع األسبوع العاملي الثالث للغابات 1331أيلول /سبتمرب 18إىل  11من 

 

من وكاالت  9من البلدان ومنظمة عضو واحدة، باإلضافة إىل ممثلني عن  317وقد حضر الدورة مندوبون من - 1

من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  11 من نيومراقبوالكرسي الرسولي وبرامج األمم املتحدة 

 . الدولية

 

 عشرين للجنة الغابات هذه الدورة مسّلطًا الضوء، رئيس الدورة الAnders Lönnbladوافتتح السيد - 1

 :وقّدم املتحدثني يف اجللسة االفتتاحية وهم. على أهمية توقيت املواضيع اليت سُتبحث خالل الدورة

، ورير البيئة Hasan Mahmud، وريرة البيئة يف الرباريل؛ ومعالي السيد الدكتور Izabella Teixeiraمعالي السيدة 

مم املتحدة ، األمني التنفيذي التفاقية األLuc Gnacadjaة يف مجهورية بنغالديش الشعبية؛ والسيد والثروة احلرجي

 ،ألوروبااالقتصادية األمم املتحدة األمني التنفيذي للجنة ، Sven Alkalajوالسيد  ؛ملكافحة التصحر

احلرجية واملائية يف جنوب أفريقيا؛ ، نائب ورير الزراعة والثروة Pieter Willem Mulder ومعالي السيد الدكتور

ير العام املساعد ملد، اEduardo Rojas-Brialesورّحب السيد . والسيد جوريه غراريانو دا سيلفا، املدير العام للفاو

إلدارة الغابات باملندوبني يف اجللسة االفتتاحية مشريًا إىل أّن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للفاو، بفضل التوجيهات 

 . من طاقاتها الكامنة يف شتى جماالت واليتها لبالكاممة من الدول األعضاء، سوف ميّكن الفاو من االستفادة القّي

 

 .ًاافتتاحي بيانًا( 19األعضاء الـ ي ودولهبواالحتاد األور)ألقى أحد الوفود و- 1

 

 (2البند ) اعتماد جدول األعمال

 

 . املرفق باءضمن  لدراستهاوترد الوثائق املعروضة على اللجنة (. املرفق ألف)اعُتمد جدول األعمال - 1

 

 (3البند ) وتعيني جلنة الصياغة انتخاب أعضاء املكتب

 

واحلياة الربّية يف  ة الغاباتممثل هيئ، (مجهورية تنزانيا املتحدة) Felician Kilahamaانتخبت اللجنة السيد - 1

 . أفريقيا، رئيسًا للدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات

 

يف دورتها العشرين، سوف  تاعتمدتها جلنة الغابا الالئحة الداخلية للجنة اليت نوعماًل بأحكام املادة األوىل م- 9

 . يكون الرؤساء الستة للهيئات اإلقليمية للغابات يف الفاو نوابًا لرئيس الدورة احلادية والعشرين للجنة
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 :اللجنة نوابًا للرئيس هم توانتخب- 8
 

  الكولونيلThéofile Kakpo (بنن) ممثاًل هيئة الغابات واحلياة الربّية يف أفريقيا؛ 

  السيدSu Chunyu (الصني)ممثاًل هيئة غابات آسيا واحمليط اهلادئ؛ ، 

  السيدAndrey Filipchuk (االحتاد الروسي)ممثاًل هيئة الغابات األوروبية؛ ، 

  السيدLuis Torales Kennedy (باراغواي)ممثاًل هيئة الغابات يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ ، 

  السيدAli Temerit (تركيا)، لغابات واملراعي يف الشرق األدنى؛ممثاًل هيئة ا 

  السيدTom Tidwell (الواليات املتحدة األمريكية)ممثاًل هيئة غابات أمريكا الشمالية ،. 

 

االحتاد الروسي، أفغانستان، بنغالديش، بوركينا : وانُتخب األعضاء يف جلنة صياغة تقرير جلنة الغابات كاآلتي- 7

 وانُتخب كل من. فنلندا، الكامريون، كندا، نيوريلندا واليابان فاسو، بريو، الدامنرك، شيلي، الصني،

 Abdul Razak، السيد افغانستانوممثل  ،، رئيسًا للجنة الصياغةاالحتاد الروسيممثل  Anatoli Petrov السيد

Ayaziنائبًا للرئيس ،. 

 

 (4البند ) 2212 حالة الغابات يف العامل يف سنة

 

املتعلقة ه وأّيدت الرسائل الرئيسية الواردة فيو 1331حالة الغابات يف العامل يف سنة رّحبت اللجنة بإصدار تقرير - 33

السياسات والربامج واالسرتاتيجيات القطرية جلعل االقتصاد الوطين أكثر اخضرارًا، مبا  يفراعاة الغابات واحلراجة مب

 . من مصادر مستدامة باعتباره مادة صديقة للبيئة باخلش اميف ذلك التشجيع على استخد

 

األمم املتحدة املعين بالغابات إىل النظر يف نتائج التقرير عن حالة الغابات يف العامل يف سنة  ىاللجنة منتد تودع- 33

 . 1331يف عام  "الغابات والتنمية االقتصادية"يف دورته العاشرة املخصصة لبحث موضوع  1331

 

 :احلرجية يف التنمية االقتصادية من خالل تواملنتجا تدعم البلدان لتعزيز مساهمة الغاباباللجنة الفاو  أوصتو- 31
 

  للمنتجات اخلشبية وغري اخلشبية ودعم استدامتها؛ غرىصالتجارية الشاريع امل لتطوير مشّجعةخلق بيئة 

 الرتويج لصناعات حرجية مستدامة؛ 

  يف ذلك من خالل منتجات جديدة ومبتكرة؛توسيع نطاق املنتجات احلرجية مبا 

 يف املناطق  ا لتخزين الكربون وتأمني سبل العيشتثقيف اجلمهور الستخدام املنتجات احلرجية وفوائده

 الريفية؛

 خلق مناخ مشّجع لالستثمارات يف القطاع احلرجي؛ 

 ة الغاباتاحلرجي ومحاي شجيع اإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك إتباع نهج متكامل بني اإلنتاجتو. 
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 .1331حالة الغابات يف العامل عام تقرير الواردة يف الرئيسية دعت اللجنة األعضاء إىل مراعاة الرسائل و- 31

 

مبا يف ذلك االرتباطات  1331حالة الغابات يف العامل لعام تقرير ناقشت اللجنة املوضوعات احملتمل إدراجها يف و- 31

بني قطاعات األمن الغذائي، وإدارة املياه وسبل املعيشة، والنهج املتكامل، ودور الغابات واألشجار املوجودة خارجها يف 

اإلسهام يف القضاء على الفقر، والتوارن بني اجلنسني، واجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات، وتقديم مدخالت 

 .للرتتيبات الدولية بشأن الغابات 1331ي سيجري عام لالستعراض الذ

 

 :دعت اللجنة الفاو إىلو -31
 

  ؛املستدامة للغابات اإلدارةمواصلة مشاركتها النشطة يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتحقيق  

 ؛مواصلة تأدية دور نشط يف الشراكة التعاونية من أجل الغابات  

  وماؤاررة اجلهود اإلضافية حتضريًا للدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات الذي سُيعقد يف

 . 1331إسطنبول، تركيا يف سنة 

 

 (5البند ) 22+ نتائج مؤمتر ريو طبيق ت
 

دعت اللجنة البلدان إىل التشديد على إسهام الغابات يف االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والرتويج هلـا  - 31

 .القطريعلى املستوى والتنفيذ حول السياسات نقاشات الوطنية والدولية الوالقضاء على الفقر كجزء من 

 

، مـع  إىل أقصـى حـّد ممكـن    األخضـر  بـات يف االقتصـاد  اللجنة من الفاو السـعي إىل النهـوض بإسـهام الغا    طلبتو- 39

للوصـول إىل   املتاحـة  مالحظة أن نهج االقتصاد األخضر ليس جمموعة من القواعد اجلامدة وأّنه ليس سوى إحدى الـُنهج 

مبـا يف  بـني القطاعـات،   والتعاون العمل على االتصال  الفاومن أيضًا اللجنة  طلبتو. التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب االسـتوائية واملنظمـات االقتصـادية اإلقليميـة واألطـراف            ذلك 

املشـرتكة بـني    االقتصـاد األخضـر لقطـاع الغابـات    طة عمل اخلاصة خباجلارية بت اللجنة باالستعدادات ورّح. األخرى

 .الفاوجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا و

 

 :ما يتعلق مبا يلي اللجنة الفاو بأن تبادر إىل دعم البلدان وخاصة يف أوصتو- 38
 

 الرتويج لدور الغابات اهلام يف احملافظة على إنتاجية الزراعة واملوارد الطبيعية؛ 

  الغابات والزراعة عرب القطاعات املختلفة، وبني بني صالت الإبرار السبل اليت ميكن من خالهلا تعزيز

 ؛األمن الغذائيإدارة األراضي لتحسني املعنية بسياسات الوكاالت وال

  الناشئة عن  احلرجيةنتجات املللبلدان من أجل حتسني استخدام واملساعدة توفري املعلومات واملعرفة

 ؛اإلدارة املستدامة للغابات

  مبستوى الوعي بالفوائد املتعددة للغاباتمساعدة البلدان على االرتقاء. 



COFO 2012/REP 4 

 

اللجنة من الفاو أن تطور حمتوى أدوات اإلدارة املستدامة للغابات مبـا يف ذلـك املـواد التعليميـة واخلطـوط       طلبتو- 37

للغابات، مـع  تنفيذ اإلدارة املستدامة الرامية إىل  ،عند الطلب ،البلدان اؤاررة جهودمل االتصال برامجالتوجيهية الطوعية و

 .تاليف االردواجية ومراعاة االحتياجات والنهج والعمليات القطرية واإلقليمية

 

 . عت اللجنة الفاو على أن تقوم بدورها االستباقي كعضو وكرئيس للشراكة التعاونية يف جمال الغاباتشّجو- 13

 

الـدولي عـن الغابـات مـن أجـل حتقيـق األمـن        عت البلدان والشركاء على اإلسهام يف املـاؤمتر  وافقت اللجنة وشّجو- 13

 . 1331أيار / لفاو يف مايوالرئيسي ل قّراملعقد يف الغذائي الذي سُي

 

يف االقتصاد األخضر، مبا يف ذلك اإلنتاج واالستهالك املستدامني جلميـع املنتجـات    تمع إقرار اللجنة بدور الغابا- 11

فـرص   يف حتسـني لطاقـة املسـتمدة مـن األخشـاب     مسـاهمة تطـوير ا  احلرجية، دعت اللجنة البلدان إىل النظر يف كيفيـة  

 .اإلدارة املستدامة للغابات زيتعزاحلصول على خدمات الطاقة احلديثة واملستدامة و
 

سيما يف ما  اللجنة الفاو بدعم البلدان لبلوغ أهدافها اإلمنائية يف جمال الطاقة املستمدة من األخشاب ال أوصتو- 11

 :مبا يلي يتعلق
 

  ات الوطنية والدولية؛ءيف اإلحصا وقود اخلشيبالاملعلومات حول إنتاج واستهالك 

  تزيد من فرص احلصول والشاملة، واليت األهداف صياغة وتنفيذ ورصد سياسات الطاقة اخلشبية احملددة

 واحلديثة؛ ةخدمات الطاقة املستدامعلى 

 بشكل مستدام إنتاج الطاقة اخلشبية واستهالكها واالجتار بها  االتصال والتعاون ما بني القطاعات لدعم

 وفّعال؛

 نقل التكنولوجيا والتدريب يف جمال الطاقة اخلشبية؛ 

  وفرص  ةقيمالمن حيث ريادة إىل أقصى حد ممكن سبل النهوض باالستخدامات املتعددة للخشب حتديد

 .دورة حياة االستخدامات املختلفة على امتدادالكربون  أرصدةالعمل و

 

 (6البند ) توطيد الروابط ما بني قطاع الغابات والقطاعات األخرى
 

 استخدام األراضي على املستويات كافةدمج الغابات يف السياسات البيئية وسياسات   (أ)
 

دعت اللجنة البلدان إىل تعزيز احلوار والتعاون بـني قطـاع الغابـات وقطاعـات اسـتخدام األراضـي األخـرى علـى         - 11

 .والوفاء بالتعهدات الدولية منائيةهداف اإلاألاملستويات كافة لتفعيل حتقيق 

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية حول احلوكمـة الرشـيدة حليـارة األراضـي     وقد دعت اللجنة الدول األعضاء إىل تطبيق - 11

 .ومصائد األمساك والغابات
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 :جمال اللجنة الفاو بدعم البلدان خاصة يف أوصتو- 11
 

  تعزيز آليات اإلدارة، مبا يف ذلك من خالل الربامج احلرجية الوطنية واستضافة مبادرة الغابات واملزارع

 وتقديم الدعم هلا؛

 املتصلة باستخدام األراضي على  كوتل ةيع على مراعاة القضايا احلرجية يف السياسات البيئية الرئيسيالتشج

مجيع املستويات، مبا يف ذلك من خالل دعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املساؤولة 

 حليارة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛

  التشجيع على مساهمة الغابات بشكل مستدام يف سبل العيش واألمن الغذائي وأمن الطاقة مما ياؤدي إىل

 الدولية؛ هاتعزيز دور الغابات يف مساعدة البلدان على الوفاء بالتزامات

  توطيد احلوار والتعاون بني املنظمات والقطاعات على املستويات اإلقليمية والتشجيع على اختاذ إجراءات

 .لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات

 

تعزيـز قـدراتها يف جمـال التخطـيط السـتخدام      بتحديد دورها من أجل التصدي لرهان بـون و اللجنة الفاو  أوصتو- 19

خالل العمل املعياري وكذلك من خالل دعم املشـاريع املنفـذة يف خمتلـف    من األراضي وذلك مبشاركة عدة اختصاصات، 

 .البلدان

 

دعت اللجنة الشراكة التعاونية يف جمال الغابات إىل تركيز اهتمامها على التعاون املشـرتك بـني القطاعـات يف    وقد - 18

 .وذلك يف التحليل املقبل الذي ستجريه يف إطار مبادرة فريق اخلرباء العاملي املعين بالغابات تجمال الغابا
 

 لتنمية الريفيةعنصر حاسم ل: ةحّي والشعوب كلها معًا يف مساحةالغابات واألشجار   (ب)
 

 :دعت اللجنة البلدان إىل- 17
 

  النظر يف القيمة املضافة ملعاجلة إدارة الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك والغابات من خالل اعتماد

 ؛ما بني خمتلف الوكاالت املعنية بإدارة األراضي إدارة أكثر تكامال وتعزيز التعاون القطاعي يف

  راضي األمليون هكتار على األقل من  313استصالح  من أجل حتقيق حتدي بون الرامية إىلاإلجراءات دعم

 .1313املتدهورة حبلول عام  رجيةاحل

 

 :اللجنة الفاو مبا يلي أوصتو- 13
 

  العامل، وحتليل  يف خمتلف أحناءمجع وتوثيق املقاربات املدجمة للغابات والتنسيق ما بني القطاعات

 ؛اليفهامنافعها وتك
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  التماس املزيد من التعاون مع الشركاء من أجل تعزيز استصالح وإعادة تأهيل األراضي احلرجية املتدهورة

أعضاء  خاصةوغريها من األراضي املتدهورة باعتماد نهج مدمج، وقد دعت اللجنة مجيع الشركاء، و

 ساعدة يف تعزيز هذا التعاون؛الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، للم

  النهوض باإلدارة املستدامة للغابات واألشجار يف إطار نهج متكامل للمناظر الطبيعية وإدراجها يف الزراعة

 ؛والنظم األخرى الستخدام األراضي، عند االقتضاء

 من أجل حتقيق املزيد من  املتكاملةمن العمل الشامل واملشرتك بني اإلدارات لدعم النهج  االضطالع مبزيد

ر املناخ والتخفيف من آثاره، باإلضافة إىل صون التنوع األمن الغذائي، واستئصال الفقر، والتكيف مع تغّي

 البيولوجي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛

 درات يف جماالت التماس الدعم لرباجمها امليدانية لتمكني الفاو من ريادة دعمها للبلدان األعضاء لتنمية الق

 ؛املتكاملةالتخطيط املشرتك بني القطاعات والتطوير املاؤسسي وتطبيق النهج 

  ما كانت عليهمواصلة االخنراط يف الشراكة العاملية إلعادة الغابات إىل. 

 

بت احلصول الغابات واملزارع، وطلإىل اآللية اخلاصة بلغابات اآللية اخلاصة بالربامج الوطنية لاللجنة نقل  وأّيدت- 13

 .ةاجلديد اآلليةعمل  طريقةعلى مزيد من املعلومات حول 
 

املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية : إلدارة املستدامة للغاباتلتوسيع القاعدة املالية  (ج)

 الدولية واألجهزةواخلدمات واالبتكارات واألسواق واالستثمارات 
 

املستدامة إلدارة لاللجنة بأن تضع البلدان االسرتاتيجيات وأن تتخذ اإلجراءات املناسبة للتمويل املستمر  أوصت- 11

 .التعاون اإلقليمي والدولي يف هذا املضمار أن تعزرو للغابات

 

، 1الغاباتباإلجنارات اليت حققتها الشراكة التعاونية يف جمال الغابات دعمًا لتمويل علمًا أحاطت اللجنة و- 11

 حمدثةمعلومات  إعطاءها إىل تعزيز التعاون يف هذا املضمار، مبا يف ذلك تقاسم أفضل املمارسات ونشرها، وءودعت أعضا

 .بيانات من القطاع اخلاصالمتويل الغابات، مبا فيها  عن

 

مبا ، للغابات ستدامةاملإلدارة لأن تدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز القاعدة املالية  إىل الفاواللجنة  وطلبت- 11

 :يف ذلك من خالل

  القدرات املاؤسسية واخلربات الفنية املساِندة لقيام بيئة مشّجعة لالستثمار يف هذا  وتطويرسياسات الرسم

 القطاع؛

                                                      
 على سبيل املثال، الدراسة اليت أجرتها اجملموعة االستشارية املعنية عن التمويل واملبادرة اليت قادتها املنظمة بشأن متويل الغابات  1

http://www.cpfweb.org/78477/en/.  

http://www.cpfweb.org/78477/en/
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  ؛املتعددة الناشئة عن االستثمارات العامة واخلاصة يف اإلدارة املستدامة للغابات والفوائدإبرار القيم 

 النظم اإليكولوجية اليت تقدمها الغابات ضمن عمليات التقييم واملراقبة الوطنية للغابات  خدماتتقييم  إدراج

 ؛والتخطيط إلدارة الغابات وحساب الناتج الوطين اإلمجالي

  استحداث مصادر جديدة للعائدات ومقاربات مبتكرة خللق فرص لالستثمار من قبل مجيع أصحاب

 ؛املصلحة

  تأمني حيارة األراضي لتحسني شروط التمويل العام واالستثمارات من القطاع اخلاص؛ و احلوكمةتعزيز 

  االستفادة من آليات التمويل الدولية لدعم إدارة الغابات واحلياة الربية لتفعيلوبناء القدرة. 

 

 االنبعاثات خلفض املعزرة ه من الضروري أن يكون متويل القطاع احلرجي أوسع من املبادرةالحظت اللجنة أنو- 11

الغابات وحبثت يف عدد من اخليارات املتاحة لتوسيع نطاق متويل القطاع احلرجي  وتدهور األحراج إرالة عن النامجة

خالل املبادرة املتعلقة بتمويل القطاع  توانطالقًا من األفكار اليت تبلور. وآلياته، مبا يف ذلك من خالل التمويل الطوعي

احلرجي يف إطار الشراكة التعاونية من أجل الغابات، وهي مبادرة أطلقتها املنظمة وجلنة الغابات، دعت اللجنة الفاو 

إىل مواصلة حبث اخليارات املمكنة جنبًا إىل جنب مع أعضاء الشراكة التعاونية من أجل الغابات، بغية تعزيز الظروف 

 . شّجعة لالستثمارات يف اإلدارة املستدامة للغاباتامل
 

 أساس سليم من املعلومات واملعارف لرسم سياسات أفضل ولإلدارة الرشيدة (د) 
 

يف جمال بناء القدرات وإجياد أدوات لتعزيز النظم الوطنية للمعلومات  الفاوالعمل الذي قامت به باللجنة  رّحبت- 11

احلرجية ودعت البلدان إىل تعزيز نظمها اخلاصة باملعلومات عن الغابات واملوارد الطبيعية من أجل دعم أفضل لصنع 

دارة تعزيز اإلحتقيق تقدم ميكن قياسه حنو تمكن من سياسات تقوم على الشواهد وموجهة حنو املستقبل، وحتى ت

 .للغابات ستدامةامل

 

الغابات، مبا يف ذلك عن  إدارةعن املتاحة لديها ملعلومات واملعرفة ادعت اللجنة البلدان األعضاء إىل تعزيز قواعد و- 19

 .الغابات إدارةوالبنك الدولي لتقدير ورصد  الفاوطريق استخدام إطار العمل املشرتك بني 

 

وجلنة األمم املتحدة  االستوائية لألخشاب الدولية تقوم به الفاو مع املنظمة يالذ ورّحبت اللجنة بالعمل-  18

الوسطى، ومرصد الغابات يف أفريقيا  أفريقيا غابات وجلنةاالقتصادية ألوروبا واملاؤمتر الوراري حلماية الغابات يف أوروبا 

وغريها من املاؤسسات املعنية واألعضاء يف عملية مونرتيال بشأن  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياوالوسطى، 

 . تبسيط مجع البيانات ورفع التقارير، فضاًل عن تنقيح االستبيان التعاوني بشأن املوارد احلرجية

  



COFO 2012/REP 8 

 

 :خالل من سيما ال البلدان بدعم الفاواللجنة  أوصتو- 17
 

  األدوات الالرمة لتعزيز نظم املعلومات احلرجية الوطنية اليت تتسق توفري ، وبناء القدرات، وتوجيهاتإعطاء

االقتصادية، وتلك و، واالجتماعية البيولوجيةاألبعاد الطبيعية  القطرية وتيسري مراقبة السياساتمع أولويات 

 غابات؛بال املتصلة، مبا يف ذلك عن طريق املعايري واملاؤشرات للغابات ستدامةاملدارة اإلاملتعلقة حبوكمة 

  ذات والطوعي، ضمن شروط متفق عليها بني الطرفني، للتكنولوجيات اجلديدة القابلة للتطبيق نقل التشجيع

 ، مبا يف ذلك نظم املعلومات واالستشعار عن بعد لرصد املوارد احلرجية؛مردودية تكاليفية

 ؛2البيانات بشأن مجع ذلك يف مبا إدارة الغابات ورصدها، تقييم إطار يف جمال تطبيق القدرات بناء 

 بشأن إدارة الغابات واملعارف املعلومات قاعدة املستويات كافة لتعزيز على املنظمات بني التعاون وتوطيد. 

 

 (7البند ) متابعة توصيات الدورة العشرين للجنة الغابات
 

 2211 لعام السنة الدولية للغاباتجتارب و مرحليتقرير  (أ) 
 

 .تنفيذ قرارات الدورة العشرين املرحلي عنبت اللجنة بالتقرير رّح- 13
 

عت اللجنة الفاو على االستفادة من اإلجنارات اليت حتققت يف السنة الدولية للغابات عند قيامها مستقباًل شّجو- 13

 . قضايا الغاباتحول املعرفة  تعزيزبأي أنشطة لالتصاالت من أجل 

 

على تنفيذ اإلسرتاتيجية اجلديدة لالتصاالت، وأيدت إنشاء شبكات إقليمية لالتصاالت عت اللجنة الفاو كما شّج -11

وقد شجعت الفاو على تطبيق إسرتاتيجية اتصاالت جديدة ودعمت إقامة وتعزيز شبكات  .والنهوض بهذه الشبكات

والحظت . الغابات لدى الفاواالتصال بشأن  يشبكة مساؤول/ة االقتصادية ألوروباجلنة األمم املتحداتصال إقليمية مثل 

ضرورة حتقيق تآرر داخل املنظمة وخارجها من أجل حتسني االتصاالت بني برنامج الغابات يف منظمة األغذية والزراعة 

 .املنظمة والربامج األخرى يف
 

 مراجعة أنشطة األجهزة املعنية بالغابات واملراعي يف إقليم الشرق األدنى (ب) 
 

 .معلوماتا ورد فيها من ومب  COFO/2012/7.2أخذت اللجنة علمًا بالوثيقة  - 11

 

( أو برامج)قدم من أجل إجياد أدوات وآليات حمسنة لزيادة متويل برنامج اللجنة املنظمة بزيادة الدعم امل أوصتو- 11

 .اجلنوبالغابات واملراعي يف البلدان األعضاء يف اإلقليم، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان 

 

                                                      

2 0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf-http://www.fao.org/climatechange/27526 

http://www.fao.org/climatechange/27526-0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf
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وإذ أشارت اللجنة إىل التحديات اخلاصة اليت تعرتض البلدان املنخفضة الغطاء احلرجي، ُأبلغت اللجنة بعقد  - 11

 .1331كانون األول /اجتماع وراري خاص بتلك البلدان يف طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، يف شهر ديسمرب
 

 املوارد احلرجية ييماإلسرتاتيجية الطويلة األجل لتق (ج) 
 

قليمية اإليئات اهل استعرضتهااملوارد احلرجية يف العامل بعد أن  ييمدت اللجنة اإلسرتاتيجية الطويلة األجل لتقأّي -11

 .بدية احلاجة إىل خطة تفصيلية لتنفيذهاللغابات، ُمالسّت 

 

، كخطوة تالية 1331املوارد احلرجية يف العامل عام  ييمدت اللجنة تنفيذ اإلسرتاتيجية الطويلة األجل لتقأّيو- 19

، ييمبإدراج األشجار املوجودة خارج الغابات والزراعة املختلطة بالغابات يف هذا التق أوصتلتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية، و

ام بيانات يف اجلهود اليت تبذهلا مع الرتكيز على حتسني نوعية البيانات، واستخد تمن الفاو حتديد األولويا طالبة

 .الطرف الثالث على حنو أفضل، والتوصل إىل نتائج متسقة على مر الزمن

 

عت البلدان واجلهات املاحنة على دعم اجلهود احلامسة لبناء ، وشّجاللجنة احلاجة إىل بناء القدراتدت أّكو- 18

 .1331لعام  تقييم املوارد احلرجية يف العاملإلعداد  1331-1331القدرات يف الفرتة 

 

بت بالتقدم احملرر يف هذا اجملال، ودعت األجهزة الحظت اللجنة أهمية تنسيق مجع البيانات وتبسيطها، ورّحو- 17

إىل مواصلة دعم هذا العمل  الشراكة التعاونية يف جمال الغاباتالرئاسية األخرى، وعلى األخص املنظمات األعضاء يف 

 .اإلجناراتمن ممكن إىل أقصى حد يف قراراتها واالستفادة 

 

وثيق مع البلدان األعضاء واملنظمات ذات الصلة إلعداد خطوط توجيهية  بشكلاللجنة من الفاو أن تعمل  طلبتو -13

تقارير عن األنشطة الكتابة التوجيهية شروط طوعية لرصد الغابات على املستوى الوطين، على أن تراعي هذه اخلطوط 

إرالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية وأن تكون متماشية مع مبادئ اإلضافية خلفض اإلنبعاثات النامجة عن 

 .وأهداف الصكوك املتعلقة بالغابات
 

 تكثيف العمل ملكافحة حرائق النبات  (د) 
 

إدراج مكافحة احلرائق يف  حرائق النبات، ودعت البلدان إىل بت اللجنة بعمل الفاو يف جمال مكافحةرّح -13

 .إلدارة املناطق الريفية والغابات السياسات الوطنية

 
 :الفاواللجنة من  طلبتو- 11

 إىل توفري الدعم املالي لالقرتاح اخلاص  من خالل السعي احلثيثر برنامج املنظمة ملكافحة احلرائق أن تعّز

 املتعدد اجلهات املاحنة؛ يالصندوق االستئمانب
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  مبكافحة  متصلةموضوعات  علىأن تقرتح آلية للتنسيق بني خمتلف وكاالت وبرامج األمم املتحدة اليت تعمل

من ميزاتها النسبية وتاليف أي اردواجية مع عمل بعض  لةالستفادة بصورٍة كاممن خالل ااحلرائق، وذلك 

 ؛واملركز العاملي لرصد احلرائقارث من الكو الدولية للحّداألمم املتحدة إسرتاتيجية الوكاالت األخرى مثل 

  باملشاركة مع املاؤسسات األخرى ذات الصلة وتأسيسًا على اخلطوط التوجيهية الطوعية ملكافحة  -أن تضع

جمموعة من األدوات اإلرشادية الدولية ملكافحة املخاطر املتعلقة باحلرائق الربية على مستوى  –احلرائق 

 .داحلرائق العابرة للحدو لذلك مسائ يفاملناظر الطبيعية، مبا 
 

  2215-2212برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الغابات للفرتة  (هـ) 
 

جعل برامج  سبلمن الفاو مواصلة استكشاف  طلبتو. اخلاص بها ت اللجنة برنامج العمل املتعدد السنواتأقّر- 11

 .العمل القادمة أكثر كفاءة يف حتديد األولويات وتاليف االردواجية واملساعدة يف حتديد االحتياجات من املوارد

 

 (8البند ) قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت تعين اللجنة

 

التفكري االسرتاتيجي ويف صياغة األهداف اإلسرتاتيجية دعت اللجنة البلدان إىل املساهمة مبدخالت يف عملية - 11

 .لعرضها على الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة جمللس املنظمة

 

بأن تستفيد إىل  الفاو وأوصتبني املستويات اإلقليمية والعاملية،  مواصلة تعزيز االرتباطنظرت اللجنة يف كيفية و- 11

قضايا ذات الاملاؤمترات اإلقليمية يف الدورات القادمة للجنة الغابات مع الرتكيز على  مساهماتمن ممكن أقصى حد 

 .قليميةاإليئات اهلاؤمترات ومن جانب عدد من املشرتك املهتمام اال

 

األمم املتحدة حيطت اللجنة علما بالتعاون الناجح بني جلنة الغابات األوروبية وجلنة األخشاب التابعة للجنة ُأو- 11

 .ألوروبااالقتصادية 
 

 (9البند ) األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات
 

 ملنظمة وعملها يف جمال الغاباتا لتقييم االسرتاتيجي لدورالنتائج الرئيسية ل (أ)

 

 وعملها يف جمال الغاباتلتقييم االسرتاتيجي الذي أجرته املنظمة عن دورها الرئيسية لنتائج البت اللجنة برّح- 19

 .بعد ًااإلدارة ليس متاح رّدوأشارت إىل أن 
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 :املنظمة مبا يلي وأوصتأحاطت اللجنة علمًا بتوصيات التقييم التسع، و- 18

  يف ذلك سري عمل املنظمة عند أن تأخذ يف اعتبارها التوصيات الصادرة عن التقييم االسرتاتيجي، مبا

تعزيز التعاون مع األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات ومع واستعراض اإلطار االسرتاتيجي 

 األقاليم؛

  استكشاف املزيد من فرص التعاون بني جلان الزراعة والغابات ومصايد األمساك، مثل فريق اخلرباء املشرتك

 بني جلنة الزراعة وجلنة الغابات؛

  التدابري واإلجراءات املتخذةعن  1331رفع تقرير إىل جلنة الغابات يف دورتها القادمة عام. 

 

توطيد على  الفاوت اإلقليمي، وحّث شبهتقوم به املنظمة على املستويني اإلقليمي و يالدور الذ تعزيزدت اللجنة أّيو- 17

 .ذات الصلة األجهزة والعمليات اإلقليمية مع تعاونها
 

 جمال الغاباتطار االسرتاتيجي واألولويات الرباجمية للمنظمة يف اإل (ب) 
 

 إلطار العمل االسرتاتيجي املراجع اخلطوط العريضة

 

إىل وأشارت اللجنة . بت اللجنة بعملية التفكري االسرتاتيجي لتحديد التوجه االسرتاتيجي للمنظمة يف املستقبلرّح- 13

على جلنة الربنامج يف  عرضاإلطار االسرتاتيجي املراجع الذي سُي صياغة األهداف اإلسرتاتيجية هي عمل جار وأّن أّن

 .كانون األول سيتضمن نسخا حمدثة جلميع األهداف اإلسرتاتيجية املقرتحة/تشرين الثاني واجمللس يف ديسمرب/نوفمرب

 

أعربت اللجنة عن دعمها املبدئي لالنتقال حنو عدد أقل من األهداف اإلسرتاتيجية الشاملة واملساعدة بالتالي يف و- 13

استئصال واملتعلقة ببني عمل املنظمة بشأن الغابات واألشجار وحتقيق األهداف العاملية للمنظمة على حنو أفضل الربط 

 .األمن الغذائي والتنمية املستدامةحتقيق الفقر و

 

نطاق ورحبت بتوسيع  1اهلدف االسرتاتيجي املستجدات بشأن التصور اخلاص بعرضا عن آخر اللجنة  تلقتو- 11

. دام إىل توفري السلع واخلدمات يف جماالت الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك بشكل مستداممن اإلنتاج املست تركيزه

صياغة  العمل ال يزال جاريًا من أجل ر يف االجتاه الصحيح ولكنها ذّكرت بأّنكتطّو تبهذه املعلومااللجنة  بتورّح

 .اإلسرتاتيجيةاألهداف 

 

يف الوقت احلاضر على الزراعة واإلنتاج، وال بشكل رئيسي ز األهداف اإلسرتاتيجية ترّك الحظت اللجنة أّنو- 11

تعطي مكانة أكرب  أناملنظمة  إىل وطلبت. الغابات واألشجاراملوارد الطبيعية مبا يف ذلك إسهامات  كافيةتعكس بصورٍة 

خدمات النظم  املتصلة بتوفريولفوائد الغابات واألشجار  للموارد الطبيعية ستدامةامل واإلدارة التنوع البيولوجيلصون 

 .العيش واإلنتاج واالستهالك املستدامني عند صياغة األهداف اإلسرتاتيجية وخطط العملسبل دعم تنمية و ةاإليكولوجي
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 :أن تعكس بشكل أفضل النقاط التالية اإلسرتاتيجيةاألهداف  التوسع يف بلورةاملنظمة لدى  إىلطلبت اللجنة و- 11

 تعزيز االعرتاف مبساهمة الغابات باألمن الغذائي: 3ما يتعلق باهلدف االسرتاتيجي  يف. 

 واإلدارة املستدامة  اإلحياءإحداث توارن أفضل بني اإلنتاج والصون و: 1ما يتعلق باهلدف االسرتاتيجي  يف

 .يكولوجية وصون التنوع البيولوجياإلنظم ال تتوفري خدما ذلكللموارد الطبيعية مبا يف 

 وختفيف حدة الفقر  فرص العملحتديد دور الغابات يف سبل العيش و: 1ما يتعلق باهلدف االسرتاتيجي  يف

 .األبعاد االجتماعية والثقافية للغابات، فضاًل عن نسنيساواة بني اجلواجلوانب املتعلقة بامل

 بشكل صريح مبا يف ذلك الطاقة  رجيقطاع احلالإدراج صناعات : 1ما يتعلق باهلدف االسرتاتيجي  يف

 .احليوية للغابات وحتديد مفهوم اإلنتاج واالستهالك املستدامني وكذلك النظر يف عناصر تتعلق باحلوكمة

 وجود إىل  املوارد الطبيعية نظرًا باالعتماد علىإدراج القدرة على الصمود : 1ما يتعلق باهلدف االسرتاتيجي  يف

 .روابط قوية بني قاعدة املوارد الطبيعية ومنع املخاطر املرتبطة باألرمات والتخفيف منها

 

فيها حتدد  لألعضاء معلوماتاملنظمة أن تقدم  إىلاللجنة  تطلب ،وبغية إجياد عملية استشارية واسعة وشاملة- 11

كيفية متويل األعمال اخلاصة  وأن توضحلتخطيط االسرتاتيجي خالل األشهر التسعة القادمة، ل املزمع اختاذها طواتاخل

 .يف املنظمة للقطاع احلرجياحلاجة إىل ميزانية كافية  ؛ وقد شددت علىبالغابات

 

إلظهار لدى املنظمة يف روما ويف عواصمهم، ضمانًا اتهم ها على العمل من خالل ممثليفي عضاءاألاللجنة  تحّث- 11

 .عرب عنها يف هذه الدورة يف النسخ املراجعة لألهداف اإلسرتاتيجيةوجهات النظر اليت ُأ
 

 توصيات اهليئات اإلقليمية للغابات إىل منظمة األغذية والزراعة
 

أحاطت اللجنة علمًا بالتوصيات الصادرة عن اهليئات اإلقليمية الست للغابات وباملبادرات احلالية اليت وردت يف - 19

لعمل مبا يتيح  ،ديداجلسرتاتيجي اإلعمل التتعلق باألولويات يف سياق إطار  توجيهاتاملالحق واليت حتتوي على 

 .األهداف العاملية الثالثة للمنظمةاملساهمة بشكل فّعال يف حتقيق املنظمة يف جمال الغابات 

 

ت باجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتعزيز ربط مدخالت هذه دت اللجنة توصيات اهليئات اإلقليمية للغابات وأقّرأّيو- 18

مبواصلة  أوصتيمية، ومع مالحظة اللجنة لألهمية البالغة هلذه املدخالت اإلقل. اهليئات بأعمال برنامج الغابات

، وضمان نهج اسرتاتيجي يف لتحديد مواطن التآررالتعاون واالستفادة الكاملة من هذه املدخالت القادمة من األقاليم 

 .األعمال احلرجية
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اللجنة االستشارية املعنية بالورق (: 1-1املادة ) جهار من األجهزة الدستورية يف الفاوجتديد اختصاصات وعضوية 

 واملنتجات اخلشبية
 

للجنة االستشارية املعنية بالورق املّتبع من قبل ا جلنة الغابات االختصاصات اجلديدة والنهج اجلديد دتأّي- 17

اليت يقدمها يف عمل املنظمة وجلنة  ساهماتواملنتجات اخلشبية، ماؤكدًة على أهمية الروابط مع القطاع اخلاص وامل

اجلهود  طعلى األصعدة اإلقليمية لتبسي مماثلةترتيبات وهيئات إقامة بأن تنظر يف  املنظمةاللجنة  وأوصت. الغابات

 .تشمل املنتجات احلرجية غري اخلشبية املهمة مثل اخليزران والروطان والفلنيفيها، على أن وتاليف االردواجية 
 

 موضوعات اهليئة الدولية ألشجار احلور نطاقع يتوس
 

 خذتوأ، نشأتهاعامًا منذ  11دت لدى اهليئة املذكورة طوال اخلربة واملعرفة اليت توّلأخذت اللجنة يف حسبانها - 93

من املعلومات بشأن هذا  املنظمة تقديم املزيد إىل وطلبتاملوضوعات اليت تغطيها،  نطاقع يالقرتاح اخلاص بتوسبا علما

 .هذه املعلومات مع الدورة القادمة للهيئة وتشاطر االقرتاح
 

 الغابات وأنشطة البحوث احلرجيةالتثقيف يف جمال تعزيز 
 

يف حسنات  وحبثت، الغاباتالتثقيفية يف جمال  موعاتاجمللماؤسسات ولالقائمة الشبكات  الحظت اللجنة- 93

 .املعرفة يف جمال الغاباتو بالتثقيفها املتعلقة بادراتمل الفاوتعزيز وسلبيات 
 

باملعرفة احلرجية داخل املنظمة، مع  معينإنشاء فريق عمل استشاري وتفاوتت اآلراء داخل اللجنة بشأن - 91

اللجنة املزيد من  طلبتمالحظة أهمية العمل مع الشراكات األخرى املوجودة مثل الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، و

 .تبعات ذلكمثل هذا الفريق و طريقة عملاملعلومات عن 
 

 (12البند ) للجنة الغاباتموعد ومكان انعقاد الدورة القادمة 
 

املوعد النهائي بالتشاور مع أمانة الفاو دد حت، واقرتحت أن 1331عقد دورتها القادمة يف عام اللجنة بأن ُت أوصت- 91

األجهزة الرئاسية للمنظمة خالل  اجتماعاتاللجنة التوجيهية للجنة الغابات، بعد قيام اجمللس باستعراض مواعيد 

 .القادمةفرتة السنتني 
 

 (11البند ) اعتماد التقرير
 

 .اللجنة التقرير بتوافق اآلراء اعتمدت -91
 

 (12البند ) اختتام الدورة
 

 . 1331أيلول /سبتمرب 18من بعد ظهر يوم اجلمعة  31:13أعلن رئيس اللجنة اختتام الدورة يف متام الساعة  -91
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 املرفق ألف

 

 جدول األعمال

 

 افتتاح الدورة- 3

 اعتماد جدول األعمال- 1

 انتخاب أعضاء املكتب وتعيني جلنة الصياغة- 1

 1331حالة الغابات يف العامل يف سنة - 1

  13+تطبيق نتائج ماؤمتر ريو - 1

 توطيد الروابط ما بني قطاع الغابات والقطاعات األخرى- 1

 املستويات كافةدمج الغابات يف السياسات البيئية وسياسات استخدام األراضي على  (أ)

 عنصر حاسم للتنمية الريفية: الغابات واألشجار والشعوب كلها معًا يف مساحة حّية (ب)

املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية واخلدمات : توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات (ج)

 واالبتكارات واألسواق واالستثمارات واألجهزة الدولية

 ملعلومات واملعارف لرسم سياسات أفضل ولإلدارة الرشيدةأساس سليم من ا (د)
 
 متابعة توصيات الدورة العشرين للجنة الغابات- 9

 1333تقرير مرحلي وجتارب السنة الدولية للغابات لعام  (أ)

 مراجعة أنشطة األجهزة املعنية بالغابات واملراعي يف إقليم الشرق األدنى (ب)

 األجل لتقييم املوارد احلرجيةاالسرتاتيجية الطويلة  (ج)

 قياس ماؤشرات اإلدارة (د)

 تكثيف العمل ملكافحة احلرائق النباتية (هـ)

 1331-1331برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الغابات للفرتة  (و)
 
 قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت تعين اللجنة- 8

 ية ملنظمة االغذية والزراعة يف جمال الغاباتاألولويات الرباجم- 7

 النتائج الرئيسية للتقييم االسرتاتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال الغابات (أ)

 اإلطار االسرتاتيجي واألولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات (ب)
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة- 33

 اعتماد التقرير- 33

 اختتام الدورة - 31
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 املرفق باء 

 

 قائمة بالوثائق

 العنوان الوثيقة

COFO/2012/2  جدول األعمال املاؤقت 

COFO/2012/4   الغابات يف صميم املستقبل املستدام -1331حالة الغابات يف العامل يف سنة  

COFO/2012/5.1  إىل إجراءات 13+ ريو ترمجة نتائج ماؤمتر  

COFO/2012/5.2  الطاقة اخلشبية من أجل مستقبل مستدام -إىل إجراءات 13+ ريو ترمجة نتائج ماؤمتر  

COFO/2012/6.1  دمج الغابات يف السياسات : 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

COFO/2012/7.3  دعم اإلدارة املستدامة للغابات من خالل تقييم املوارد احلرجية يف العامل :

1313 - 1331الطويلة 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   وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت تعين اللجنةقرارات  

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

COFO/2012/9.2  اخلطوط العريضة لإلطار االسرتاتيجي امُلراجع 

COFO/2012/9.3   اإلقليمية للغابات إىل منظمة األغذية والزراعةتوصيات اهليئات  

 

 

 



COFO 2012/REP 16 

 

  وثائق باملعلومات

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

COFO/2012/Inf.2  قائمة بالوثائق 

COFO/2012/Inf.3  قائمة املشاركني 

COFO/2012/Inf.4   والبلدان األعضاء فيه األوروبي حتادالتصويت املقدم من االبيان االختصاصات وحقوق  

COFO/2012/Inf.5  ة والزراعة يف جمال الغاباتــل منظمة األغذيــــي لدور وعمـــالتقييم اإلسرتاتيج-  

 التقرير النهائي 

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

COFO/2012/Inf.7  اباتـــة يف جمال الغــة والزراعـــة األغذيـــالتقييم اإلسرتاتيجي لدور وعمل منظم-  

 تقرير فريق اخلرباء

COFO/2012/Inf.8  ال ــــحتليل قطري لبعض اجلوانب األساسية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جم

الل ـــنتائج املسح الذي أجري خالل دورات جلان الغابات اإلقليمية خ –الغابات 

1331-1333الفرتة   

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

(واألربعني بعد املائة للمجلس  
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 أعضاء اللجنة
 

 

 أفغانستان 
 اجلزائر 
 أنغوال 
 األرجنتني 
 أرمينيا 
 أسرتاليا 
 النمسا 
 أذربيجان 
 بنغالديش 
 بيالروس 
 بلجيكا 
 بنن 
 بوتان 
 بوليفيا 
 بوتسوانا 
 الرباريل 
 بلغاريا 
 وسفا بوركينا 
 بوروندي 
 الكامريون 
 كندا 
 األخضر الرأس 
 شيلي 
 الصني 
 كولومبيا 
 الكونغو 
 كوستاريكا 
 ديفوار كوت 
 كرواتيا 
 كوبا 
 قربص 
 التشيكية اجلمهورية 
 الشعبية  كوريا مجهورية

 الدميقراطية
 الدميقراطية  الكونغو مجهورية 
 الدامنرك 
 الدومينيكية اجلمهورية 
 إكوادور 
 مصر 
 السلفادور 
 إريرتيا 
 إستونيا 
 إثيوبيا 
 األوروبية عةااجلم 
 (عضو منظمة) 
 فنلندا 

 فرنسا 
 غابون 
 غامبيا 
 أملانيا 
 غانا 
 اليونان 
 غواتيماال 
 غينيا 
 هاييت 
 هندوراس 
 هنغاريا 
 اآيسلند 
 اهلند 
 إندونيسيا 
 اإلسالمية إيران مجهورية 
 العراق 
 آيرلندا 
 إيطاليا 
 جامايكا 
 اليابان 
 األردن 
 كاراخستان 
 كينيا 
 الكويت 
 التفيا 
 لبنان 
 ليسوتو 
 ليبرييا 
 لكسمربغ 
 ليبيا 
 مدغشقر 
 ماليزيا 
 مالي 
 موريتانيا 
 موريشيوس 
 املكسيك 
 منغوليا 
 املغرب 
 مورامبيق 
 ميامنار 
 ناميبيا 
 هولندا 
 نيوريلندا 
 نيكاراغوا 
 النيجر 
 نيجرييا 

 النرويج 
 بنما 
 اجلديدة غينيا بابوا 
 باراغواي 
 بريو 
 الفلبني 
 بولندا 
 الربتغال 
 مجهورية كوريا 
 رومانيا 
 اإلحتاد الروسي 
 مارينو سان 
 السعودية العربية اململكة 
 السنغال 
 صربيا 
 سرياليون 
 سلوفاكيا 
 سلوفينيا 
 الصومال 
 أفريقيا جنوب 
 سبانياإ 
 النكا سري 
 السودان 
 سورينام 
 سواريلند 
 السويد 
 سويسرا 
 تايلند 

  مجهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية السابقة

 توغو 
 تونس 
 تركيا 
 أوغندا 
 أوكرانيا 
 املتحدة العربية اإلمارات 
 املتحدة اململكة 
 املتحدة تنزانيا مجهورية 

 األمريكية املتحدة الواليات 
 أوروغواي 
 أوربكستان 
 فنزويال 
 نام تيفي 
 اليمن 
 رامبيا 
 يرمبابو 


