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 .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ه الوثيقةُطبع عدد حمدود من هذ

 .ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان
 للغابات األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي الرابع عشر

 مذكرة من األمانة

 

 مقدمة -أواًل 

 

وهذذا   .5112أيلول/سبتمرب 11إىل  7فريقيا، من سيعقد املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات يف ديربان، جبنوب أ- 1

 .أول مؤمتر يعقد يف أفريقيا

 

العذام، وااذا ، والتعليمذي،     –يتيح املؤمتر فرصة فريدة لألفذراد مذن عيذع البلذدان واملنذاطق والق اعذات       و- 5

الفنيذة الرئيسذية الذ     لتبادل أفكارهم وخرباتهم بشأن قضايا السياسات والقضذايا   -واملنظمات غري احلكومية، والبحثي

ويلتمس منظمو املؤمتر إسهامات تتعلق باملواضذيع اات األولويذة   . تؤثر على الغابات وعلى األفراد املعتمدين على الغابات

والذدعوة موجهذة إىل هيئذات الغابذات اإلقليميذة يف      . لصذلحة ال  يتعني تناوهلا من جانب ن اق عريض مذن أصذحاب امل  

 . لمشاركة يف هذه العملية لضمان تناول املؤمتر املسائل املهمة  اات األولوية لكل إقليم يف العاملمنظمة األغذية والزراعة ل

 

. 1251وُعقذد املذؤمتر األول يف إي اليذا يف عذام     . يعقد املؤمتر العذاملي للغابذات مذرة كذل سذت سذنوات تقريبذا       و- 3

وتقذع مسذؤولية تنظذيم ومتويذل كذل      . 1221ر منذ عذام  وساعدت منظمة األغذية والزراعة البلدان املضيفة يف تنظيم املؤمت

 . مؤمتر على عاتق احلكومة املضيفة، مع قيام املنظمة بدور استشاري وبتقديم دعم إداري وفين

 

واملؤمتر منرب لتبادل اآلراء وااربات بشأن عيذع جوانذب الغابذات واحلراجذة، وأكذن أن يذؤدي إىل صذياغة        - 1

ويتيح املؤمتر أيضا فرصة دورية للق ذا  لتقذديم عذر     . اس الق ري أو اإلقليمي أو العامليتوصيات عامة ت بق على األس

وتكييذ  السياسذذات لذذتلئم الظذروع، وتوعيذذة واضذذعي   عذام حلالذذة الغابذات واحلراجذذة، مذذن أجذل فهذذم اال اهذذات    

، فذإن املذؤمتر أثذل منذربا     (رعدة آالع يف كذل مذؤمت  )ونظرا لكرب عدد املشرتكني . السياسات، والتأثري على الرأي العام

 .عمليا لتعزيز دور الغابات واحلراجة وكذلك يف سياق القضايا البيئية واالقتلصادية واالجتماعية 
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ويتيح املؤمتر فرصذة للتعذاون   . واملؤمتر ليس اجتماعا حكوميا دوليا؛ وال تشارك فيه دوائر رمسية أو وفود ق رية- 2

احلكومذات   -ويرتك أمر تنفيذ التوصذيات إىل اجلهذات املوجهذة إليهذا    . اجلغرافية بني أصحاب الشأن يف عيع األقاليم

وأكن عر  نتائج املذؤمتر، عذن   . يف ضوء ظروفها اااصة -واملنظمات الدولية واهليئات العلمية وُملك الغابات وغريهم

منظمة، عادة من خلل قرار أو إعذلن  طريق جلنة الغابات، على مؤمتر املنظمة وعلى هيئات الغابات اإلقليمية التابعة لل

 .صادر من املؤمتر 

 

وبغذض النظذر عذن مذا إاا كذان       .كون املؤمتر من مشرتكني مسجلني يعملون يف جمال الغابات أو يهتمون بهاويت- 1

 املشرتك ينتمي إىل منظمة حكومية أو منظمة غري حكومية أو شركة خاصة أو هيئة علمية أو مهنية أو ععية حرجيذة أو 

وسذاد اعذرتاع بذأن املذؤمترات     . حيضر بلصفته الشخلصية، فإن الرأي الذي يعرب عنه كل مشرتك هذو رأيذه الشخلصذي   

السابقة اتسمت بارتفا  جودة الورقات املعروضة فيها واملداوالت ال  دارت فيهذا، وباتسذا  ن ذاق توافذق اآلراء الذداعم      

السياسات ويف اجملال الفين واملقدمذة إىل احلكومذات واملنظمذات    للمشورة اجلديرة بالقبول، وإن مل تكن ملزمة، يف جمال 

 .الدولية

 

وتكمن أيضا قيمة وفائدة كل مؤمتر يف الفرصذة الذ  يتيحهذا للمشذتغلني بالغابذات يف العذامل وأصذحاب الشذأن         - 7

وآرائهذم وتبادهلذا،   ومتخذي القرارات يف هذا اجملال على حتليل وإعلن قناعاتهم وخرباتهم الفنية، ومناقشذة أفكذارهم   

وسذيقر املذؤمتر الرابذع عشذر بذأن      . أيضذا  املشرتكة واملتنوعذة وتوسيع منظوراتهم من خلل تبادل املعلومات عن مشاكلهم 

احلراجة أصبحت بشكل متزايد موضوعا له صلت وآثار دولية، وكذلك له أبعاد متعددة الق اعات وآثار علذى ق اعذات   

 .متعددة

 

ع داخل ق ا  الغابات، وبني ق ا  الغابات وغريه من الق اعات، عيذع البلذدان، وخاصذة    ويفيد تبادل املعار- 8

ويسهم انتشار أوجه التقدم العلمذي والذتقين وكذذلك االتلصذاالت بذني النذاس،       . تلك ال  يلزمها مزيد من تنمية الغابات

 . أن الغابات واحلراجةال  تشجعها هذه املؤمترات، يف حتسني التفاهم العاملي بش

 

 تنظيم املؤمتر وشكله- ثانيا 

 

ستحدد حكومة جنوب أفريقيا منظمة حكومية رائدة وتعني أمينا عاما ومذوظفني للذدعم لتذولي مسذؤولية تنظذيم      - 2

ركا وموظفني ويعني املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أمينا عاما مشا .وتسيري أعمال املؤمتر الرابع عشر العاملي للغابات

للدعم للعمل كمستشارين لألمني العام، يساعدون املؤمتر بدعم إداري وفين، يشمل خدمات التحرير واستعرا  الورقذات  

ويتعاون البلد املضي  واملنظمذة يف املسذؤوليات الرئيسذية ومنهذا حتديذد املواضذيع والذربامج والذربامج الفرعيذة؛          . التقنية

 . ية املقدمة إىل املؤمترواستعرا  وحترير الورقات التقن
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 ملنظمذة  أمامه رئيُس الدولذة املضذيفة واملذدير العذام     ًةواملؤمتر العاملي للغابات هو  مع رفيع املستوى، يلقي كلم -11

وتشمل املواضيع . واملتكلمون املدعوون ملخاطبة املؤمتر هم قادة مرموقون وخرباء كبار ودعاة يف ميادينهم .األغذية والزراعة

يتناوهلا املؤمتر ن اقا واسعا من االهتمامات تذرتاو  بذني الشذواغل علذى املسذتوى امليذداني إىل السياسذات الق ريذة          ال 

 . واإلقليمية والعاملية

 

ومن أجل خت يط املؤمتر وإدارته بشذكل فعذال، سذتلتمس حكومذة جنذوب أفريقيذا ومنظمذة األغذيذة والزراعذة          - 11

وستنشئ املنظمة جمموعة عمذل داخليذة للمذؤمتر العذاملي للغابذات وجلنذة       . شأناسهامات من ن اق واسع من أصحاب ال

وستقوم هاتان اجملموعتان، بالتعاون مع البلد املضي ، بوضع برنذامج فذين   . استشارية خارجية للمؤمتر العاملي للغابات

 .وتعيني أمناء فنيني يكونون مسؤولني عن جماالت موضوعية معينة ينظر فيها املؤمتر 

 

ويستلزم متويل املؤمتر العاملي للغابات بشكل ناجح تعاونا والتزاما من البلد املضذي  ومنظمذة األغذيذة والزراعذة     - 15

وسيجري إنشاء صذندوق اسذتئماني للمسذاعدة يف تذأمني مشذاركة جغرافيذة واسذعة،         .وعيع البلدان واملنظمات املشاركة

وسذُتح  احلكومذات   . دان الناميذة وال ذلب والفئذات األخذرى    وخاصة من أجل سداد نفقات السفر للمشرتكني من البلذ 

 . واملنظمات امللتزمة بتعزيز إدارة الغابات على دعم املؤمتر

 

 نقاط مطروحة للنظر فيها  -ثالثا 

 

 :قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي- 13

مذن عيذع الق اعذات     دعوة البلدان إىل دعم املؤمتر وتشجيع احلضور واملشاركة على أوسع ن اق ممكن • 

 داخل اإلقليم؛

حتديد املسائل وأوجه القلق اات األولوية العليا بالنسبة لإلقليم لعرضها علذى املذنظمني لضذمان تنذاول      • 

 بشكل واع؛  ةاملؤمتر أوجه القلق الق رية واإلقليمي

 اقرتا  قضايا ومواضيع أكن أن تشكل أساس الدورات الفنية للمؤمتر؛ • 

 د من اإلقليم إىل تقديم ورقات تعر  يف املؤمتر؛دعوة أفرا • 

حتديد شبكات أو مؤسسات إقليمية أو أفراد يف اإلقلذيم ليكونذوا مبثابذة جهذات اتلصذال هامذة بذاملؤمتر         • 

 يف املؤمتر؛ كذلك يتلصل بها منظمو املؤمتر، ومتكلمني حمتملني

املعلومذات املقدمذة إىل اجلمهذور شذاملة     نقل االحتياجات من املعلومات بشأن املؤمتر، لضمان أن تكون  • 

 .وحسنة العر 

 

وُتَح  البلدان األعضاء على أن تشارك يف املؤمتر على أعلى مستوى، مذن أجذل الرتويذج للمذؤمتر علذى ن ذاق       - 11

ق لغابات، والقيام إاا لزم األمر، بدعم املذؤمتر ماليذا عذن طريذق تقذديم مسذاهمات إىل اللصذندو       الق رية لوسا  األواسع يف 

 .االستئماني للمؤمتر


