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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  

ومعظام وثاا ا اجتماعاات املنظماة متاحاة علاى       .ىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاا املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إ
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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 6302كانون الثاني /يناير 03 -62 ،عمان، األردن

 نتائج الدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 

 األمانة من مذكرة

 

  سيةمعلومات أسا -أوال                 

 

إىل  8 من الفرتة يف ،يف اسطنبول، تركيا (UNFF10) دورته العاشرة منتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتعقد - 1

دور مساا ل مان بينهاا    ونااق  املاااركون   ". الغابات والتنمية االقتصاادية "على موضوع  ، وركز3112نيسان /أبريل 11

ساتةدة  امل القضاايا ؛ وSFM)) اإلدارة املستدامة للغاباتيف جمال  (MoI) ذتنفيالووسا ل  ؛التنمية االقتصادية يفالغابات 

ومستقبل الرتتياب الادولي    ،3112التنمية بعد عام ، وخطة 31+ريو ،نتا ج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة منهاو

 .بالغابات تعلاامل

 

تقيايم التقادم ازار  يف تنفياذ الصا       " باأنأحدهما  :وجرى االتفاق يف الدورة العاشرة للمنتدى على قرارين- 3

 دخاتالغاباات، واملا  ب املتعلقاة حتقياا األهاداا العاملياة األربعاة      صاو  الغابات و مجيع أنواع غري امللزم قانونا باأن

ساا ل  القضايا املساتةدة، وو "واآلخر باأن " وتعزيز التعاون ،التنمية االقتصاديةواإلقليمية واإلقليمية الفرعية، والغابات 

 ".نتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتمل والصندوق االستئماني ،التنفيذ

 

يف جماال  ااراكة التعاونياة   الطلبات املقدماة إىل ال  إىل جانب وتلقي هذه املذكرة نظرة عامة على هذين القرارين- 2

يف متابعاة توصايات    قلايم اإل ، وتطار  يف إااا  احتماال ماااركة    األغذية والزراعة اليت ترأسها منظمة (CPF) الغابات

يف عاام   (UNFF11) قبال انعقااد الادورة احلادياة عاارة للمنتادى      األمم املتحدة املعين بالغاباات  الدورة العاشرة ملنتدى 

3112. 

 

 (8و 5و 2و 0قرار بشأن بنود جدول األعمال ) 0القرار 
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 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية دخالتامل -ألف

 

تقديم مدخات إىل منتدى األمم : إىل القيام جبملة أمور منهاإلقليمية واإلقليمية الفرعية ات ايدعو القرار العملي- 4

يف مع أعضاء الااراكة التعاونياة    بالتعاون (SFM) للغابات املستدامة اإلدارة حتسنيو ؛(UNFF) املتحدة املعين بالغابات

 ،؛ وتعزيز التعاون بني بلدان الاامال وانناو   لزراعةاألغذية وا منظمة اليت تضم بني أعضا ها ،(CPF) لغاباتا جمال

قواعاد   وحياد وتطاوير وت  ،الوطنياة وازلياة   القدرة البحثياة   يادة حةموالتعاون الثاثي؛ و ،بني بلدان اننو فيما و

نتةاات والسالع   امليف املعلومات والبيانات املتعلقة بقيم لثغرات للتصدي ل؛ و يادة التعاون البيانات وشبكات إدارة املعرفة

 .هاهماتاسموواخلدمات احلرجية 

 

 التنمية االقتصاديةوالغابات - باء

 
اإلقارار   :منهاا ملاة أماور   جبإىل القياام  يدعو القرار الدول األعضاء يف منتدى األمام املتحادة املعاين بالغاباات،     - 2

اآلثاار  ب وكاذل  ، وطنياة وازلياة  السلع واملنتةات واخلادمات احلرجياة يف االقتصاادات ال    باملساهمات اليت تسهم بها

االجتماعية والثقافية والبيئية للغابات يف اجملتمعاات ازلياة؛ وحتساني مجاع املعلوماات وحتليلاها واالباا  عنهاا؛         

 وشااملة  كلياة  يف اسرتاتيةيات التنمية الوطنية؛ ووضع وتنفيذ اسرتاتيةيات وسياسات للغابات املستدامة إدماج اإلدارةو

البيئاات   دعيمعلاى مجياع املساتويات؛ وتا     بوصافها نهةاا شااما لقطاعاات متعاددة      للغاباات  املستدامة رةاإلدالتعزيز 

 عزياز يف قطااع الغاباات؛ وت  وماااركتهم  ؛ وتعزياز دور أصاحا  املصالحة    لتعزيز خدمات النظام اإليكولاوجي  تمكينيةال

 اإلقارار وكمة الرشايدة علاى مجياع املساتويات؛ و    ؛ وتعزيز احلللغابات املستدامةة والعامة يف اإلدارة االستثمارات اخلاص

 وآثاار  خمااطر  لتقليال  جهاا يف التخطايا احلضاري؛ ووضاع سياساات شااملة      ادمإبأهمية الغابات واألشةار يف احلضر و

 .الكوارث الطبيعية وتغري املناخ

 

الرامياة  صص النةا  على أفضل املمارسات وق تسليا الضوءالدول األعضاء يف املنتدى على  أيضا اةع القراريو- 6

ليوم الادولي  ل؛ وتنظيم أناطة دعما األهداا العاملية األربعة املتعلقة بالغابات؛ وتعزيز التعاون مجيع جوانبمعانة إىل 

 .آذار من كل عام/مارس 31يف الذي حيتفل به للغابات 

 

نتأدى األمأم املتحأدة املعأين     مل والصأندوق االسأتئماني   ،ووسأائ  التنفيأذ   ،قرار بشأأن القاأايا املجأت دة   )  6القرار 

 (بالغابات

 

 الغاباتب املتعلقاستعراض الرتتيب الدولي - ألف
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ت الادورة العاشارة   ، قرر3116يوليه / متو  38املؤرخ  3116/41عما بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي - 7

أن فعالية الرتتيب الدولي املتعلا بالغاباات، و لاستعراض  ب 3112االضطاع يف عام ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 

ص  ملزم قانونا باأن مجياع أناواع الغاباات،     منها وضع ،اخليارات طا فة وافية منيف النظر على هذا األساس اري 

 .الرتتيب واخليارات األخرى واالستمرار يف هذا الرتتيب احلالي مبا يعز 

 

يف الدورة احلادياة عاارة ملنتادى األمام املتحادة       (IAF) الغاباتب لااملتعوحتضريا الستعراض الرتتيب الدولي - 8

للدورة احلادية عاارة للمنتادى،    احتضري فيما بني الدورات املبذولة يف هذا الصدد وكةزء من األناطة ،املعين بالغابات

 املتعلاا لرتتياب الادولي   تقيايم مساتقل ل  "للدورة العاشرة للمنتدى، إجاراء   3قررت الدول األعضاء أيضا من خال القرار 

علااى  االطاااعميكاان ) ازااددة اختصاصاااتلهااذا العماال، وفقااا ب لاضااطاعوجاارى حتديااد مستاااارين ". الغاباات ب

املباشارة، دعاا    ةهذه املسااهم  وباإلضافة إىل(. موقع منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات على اإلنرتنت يفاالختصاصات 

إىل أماناة منتادى األمام املتحادة املعاين       إىل تقاديم معلوماات   اليت تقودهاا أقااليم بعينهاا   أيضا مجيع املبادرات  3القرار 

 .باأن مساهماتهابالغابات 

 

 6305وخطة التنمية بعد عام  63+نتائج مؤمتر ريو- باء

 

 بغياة املسااعدة يف حتقياا مجياع     3112القرار إىل االعرتاا بأهمية الغابات يف خطة التنمياة بعاد عاام     يدعو- 1

 31+نتاا ج ماؤمتر رياو    باأندمج الغابات يف املناقاات على اةع الدول األعضاء يو ،أهداا التنمية املتفا عليها دوليا

 .3112وخطة التنمية بعد عام 

 

 وسائ  التنفيذ- جيم

 

رتاتيةيات ج اإلدارة املستدامة للغابات يف خطا واسادمإ :منهاأمور إىل القيام جبملة  األعضاء الدول يدعو القرار- 11

حتدياد  إىل  الرامياة  هلاا؛ وتعزياز انهاود   عادلغابات أو ما يالوطنية ل هاهج التمويل يف براجمُان إدماجالتنمية الوطنية؛ و

 ضامن  ةحة اليت ال تزال متاضخمالقيم النقدية وغري النقدية للسلع واخلدمات احلرجية؛ واالستفادة الكاملة من املوارد ال

حفاز املباادرة املعاز ة    /لإلدارة املستدامة للغابات آللية القا مةمن أجل اد مرفا البيئة العاملية وارالفرتة اخلامسة لتةديد م

 .(( +GEF5 SFM/REDD خلفض االنبعاثات النامجة عن إ الة األحراج وتدهور الغابات

 

يف عضااء  لادول األ االاذي يادعو    يف هاذا القارار،   وُسلا الضوء أيضا على الاراكة التعاونياة يف جماال الغاباات   - 11

 جهاود  دعيمإلدارة املساتدامة للغاباات مان خاال تا     املوفر لتمويل التعزيز و يادة  الرامية إىل الاراكة إىل تنسيا انهود

    .التدفقات املالية احلرجية عنبيانات الاحلصول على  يسريمع وتن املبذولة الاراكة
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 للنظر فيها مطروحة نقاط- اثاني

 

املسااهمة باملعلوماات وقصاص     لولهيف حتديد األسلو  واملوعد الذي يكون بامكانهم حب  اهليئة ءيرغب أعضاقد  -13

 .على املستوى القطري تنفيذ األهداا العاملية األربعة املتعلقة بالغابات باأنالنةا  

 

الغاباات؛  ب لاا املتع دعوة األعضاء إىل تقاديم معلوماات دعماا الساتعراض الرتتياب الادولي       ة يفيئقد ترغب اهلو- 12

 . ودعوة منظمة األغذية والزراعة إىل دعم االستعراض

 

يف فل باه  تالذي حي، دعوة األعضاء إىل االضطاع بأناطة أثناء اليوم الدولي املقبل للغابات يف يئةوقد ترغب اهل- 14

مام املتحادة املعاين    ومنتادى األ األغذياة والزراعاة   منظماة   كل من ، وتقديم تقرير عن أناطتهم إىل3114آذار /مارس 31

 .بالغابات

 

إىل  ،الغاباات  يف جماال ، بوصفها ر يسة الاراكة التعاونية األغذية والزراعة وميكن للهيئة النظر يف دعوة منظمة- 12

وتادفقات   ،يف البلادان  اساتعراض انهاود الرامياة إىل تعزياز اإلدارة املساتدامة للغاباات      بمع األعضاء،  يف شراكة القيام

 .بلدان الارق األدنى قبل الدورة احلادية عارة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف حتياجاتاالوالتمويل 

  
 
         

 

  

 

 

 

 

 

 


