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 الثامنة والثالثونالدورة 

 2152 حزيران/يونيو 22-51 روما،

 تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات

 (2152 أيلول/سبتمرب 22-22 روما،)
 
 موجز

 
وتناولت خالهلا  4104أةلول /سبدترب 42إىل  42ادةة والشرية   ي التةر  اممتدد  ن  عقدت جلنة الغابات دورتها احل

 :اممواضيع الدالية

 (01-01 التقيات) 4104 حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة (0)

 (42 -01 التقيات) 41+تطبيق ندائج نؤمتي رةو (4)

 توطيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاعات األخيى (2)

 (42-42 التقيات) دنج الغابات  ي السياسات البيئية وسياسات اسدخدام األراضي على اممسدوةات كافة ( أ)

 (20-42 التقيات) عنصي حاسم للدنتية اليةتية: الغابات واألشجار والرشوب كلها نشًا  ي نساحة حّية ( ب)

اخلربية وغري اخلربية واخلدنات واالبدكارات اممندجات : توسيع القاعد  اممالية لإلدار  اممسددانة للغابات (ج)

 (21-24 التقيات) واألسواق واالسدثتارات واألجهز  الدولية

 (22-21 التقيات) أساس سليم ن  اممشلونات واممشارف ليسم سياسات أفضل ولإلدار  اليشيد  (د)

 ندابشة توصيات الدور  الشرية  للجنة الغابات (2)

 (24-21 التقيات) 4100تقيةي نيحلي وجتارب السنة الدولية للغابات لشام  (أ)

 (21-22 التقيات) نياجشة أنرطة األجهز  اممشنية بالغابات واممياعي  ي إقليم الريق األدنى (ب)

 (11-21 التقيات) اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية (ج)

 (14-10 التقيتان) النباتتكثيف الشتل ممكافحة حيائق  (د)

 (12 التقي ) 4101-4104بينانج الشتل اممدشدد السنوات للجنة الغابات للتةر   (هـ)

 (11-12 التقيات) قيارات وتوصيات األجهز  الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة (1)

 تاألولوةات الرباجمية ممنظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابا (1)

 (12-15 التقيات) الندائج اليئيسية للدقييم االسةراتيجي لدور اممنظتة وعتلها  ي جمال الغابات (أ)

 (54-11 التقيات) اإلطار االسةراتيجي واألولوةات الرباجمية للتنظتة  ي جمال الغابات (ب)

 اخلطوط الشيةضة إلطار الشتل االسةراتيجي اممياجع  (0(
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 توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات إىل ننظتة األغذةة والزراعة (4)

اللجنة (: 4-1امماد  )جتدةد اخدصاصات وعضوةة جهاز ن  األجهز  الدسدورةة  ي التاو  )2)

 االسدرارةة اممشنية بالورق واممندجات اخلربية

 توسيع نطاق نوضوعات اهليئة الدولية ألشجار احلور (2(

 احليجية ثالغابات وأنرطة البحو ل ي جما فزةز الدثقيتش (1)

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

 : إن اللجنة  ي دورتها احلادةة والشرية 

 دعم البلدان لدشزةز نساهتة بالتاو  أوصتو 4104تقيةي حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة  رّحبت اللجنة بإصدار

 .الغابات واممندجات احليجية  ي الدنتية االقدصادةة

 بني والدشاون الشتل على االتصال و؛ ن  التاو السشي إىل النهوض بإسهام الغابات  ي االقدصاد األخضي طلبت

تنتيذ اإلدار  اليانية إىل البلدان  ؤازر  جهوداإلدار  اممسددانة للغابات مم ي حمدوى أدواتةتطوو؛ القطاعات

 .اممسددانة للغابات

 لةروةج لدور الغابات اهلام  ي احملافظة على إنداجية الزراعة وامموارد ل التاو بأن تبادر إىل دعم البلدان أوصت

سياسات لدحسني الوكاالت والممخدلتة، وبني الغابات والزراعة عرب القطاعات ابني صالت التشزةز و الطبيشية

 .األن  الغذائي

 خاصة  ي نا ةدشلق  التاو بدعم البلدان لبلوغ أهدافها اإلمنائية  ي جمال الطاقة اممسدتد  ن  األخراب أوصت

والرانلة، نقل الدكنولوجيا والددرةب  ي األهداف صياغة وتنتيذ ورصد سياسات الطاقة اخلربية احملدد  ب

 .لطاقة اخلربيةجمال ا

 كوتل ةنياعا  القضاةا احليجية  ي السياسات البيئية اليئيسيلدشزةز آليات اإلدار  و التاو بدعم البلدان أوصت 

ون  خالل اسدضافة اآللية اخلاصة بالغابات واممزارع  اممدصلة باسدخدام األراضي على مجيع اممسدوةات

 .ودعتها

 تشزةز قدراتها  ي جمال الدخطيط السدخدام األراضيليهان بون و بدحدةد دورها ن  أجل الدصديالتاو  أوصت. 

 واالضطالع  النهوض باإلدار  اممسددانة للغابات واألشجار  ي إطار نهج ندكانل للتناظي الطبيشيةالتاو ب أوصت

لشاممية نواصلة االخنياط  ي الرياكة ااممدكانلة؛ ون  الشتل الرانل واممرةرك بني اإلدارات لدعم النهج  مبزةد

 .نا كانت عليهإلعاد  الغابات إىل 

 مبا  ي ذلك ، للغابات سددانةاممإلدار  لأن تدعم اجلهود الوطنية اليانية إىل تشزةز القاعد  اممالية  إىل التاو طلبت

قيام بيئة نرّجشة لالسدثتار  ي هذا القطاع؛ وإبياز القيم والتوائد اممدشدد  الناشئة ع  االسدثتارات  ن  خالل

 .لشانة واخلاصة  ي اإلدار  اممسددانة للغاباتا

 اممسدوةات  على اممنظتات بني الدشاون وتوطيد لدشزةز نظم اممشلونات احليجية الوطنية البلدان بدعم التاو أوصت

 .برأن إدار  الغابات واممشارف اممشلونات قاعد  كافة لدشزةز

 ( أو بيانج)وآليات حمسنة لزةاد  متوةل بينانج قدم ن  أجل إجياد أدوات اممنظتة بزةاد  الدعم امم أوصت

 .الغابات واممياعي  ي البلدان األعضاء  ي اإلقليم، مبا  ي ذلك الدشاون بني بلدان اجلنوب

 وطلبت إىل التاو إعداد جمتوعة ن   امموارد احليجية  ي الشامل ييمدت اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقأّة

 .الغابات على اممسدوى الوطين اخلطوط الدوجيهية الطوعية ليصد

 أن تقةرح آلية للدنسيق بني خمدلف وكاالت وبيانج و أن تشزز بينانج اممنظتة ممكافحة احليائق التاون   طلبت

أن تضع جمتوعة ن  األدوات اإلرشادةة الدولية ممكافحة اممخاطي اممدشلقة باحليائق الربةة على و األنم اممدحد 

 .نسدوى اممناظي الطبيشية
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 ّجشل بيانج الشتل  سبلوطلبت ن  التاو نواصلة اسدكراف  اخلاص بها ت بينانج الشتل اممدشدد السنواتأقي

 .القادنة أكثي كتاء   ي حتدةد األولوةات وتال ي االزدواجية واممساعد   ي حتدةد االحدياجات ن  امموارد

 قليتية  ي الدورات القادنة للجنة بأن تسدتيد إىل أقصى حد ممك  ن  نساهتات اممؤمتيات اإل التاو أوصت

 .الغابات

 اممزةد ن  فيص وبأن تسدكرف  أن تأخذ  ي اعدبارها الدوصيات الصادر  ع  الدقييم االسةراتيجيالتاو ب أوصت

جلنة الغابات  ي دورتها وبأن تيفع تقيةيًا ع  ذلك إىل  الدشاون بني جلان الزراعة والغابات ونصاةد األمساك

 .الددابري واإلجياءات اممدخذ ع   4102القادنة عام 

 ولتوائد  للتوارد الطبيشية سددانةامم واإلدار  الدنوع البيولوجيتشطي نكانة أكرب لصون  أناممنظتة  ن  طلبت

عند صياغة األهداف اإلسةراتيجية، مبا ةشكس على حنو أفضل نا صدر ن  توجيهات الغابات واألشجار 

 .اخلتسةبالنسبة إىل األهداف االسةراتيجية 

 لدخطيط االسةراتيجي ل اممزنع اختاذها طواتفيها اخلحتدد  لألعضاء نشلوناتاممنظتة أن تقدم  ن  تطلب

احلاجة إىل  ؛ وشددت علىكيتية متوةل األعتال اخلاصة بالغابات وأن توضحخالل األشهي الدسشة القادنة، 

 . ي اممنظتة نيزانية كافية للقطاع احليجي

 أوصت مبواصلة الدشاون واالسدتاد  الكانلة ن  هذه اممدخالت و اإلقليتية للغابات دت توصيات اهليئاتأّة

 .، وضتان نهج اسةراتيجي  ي األعتال احليجيةلدحدةد نواط  الدآزرالقادنة ن  األقاليم 

 أن وأوصت اممنظتة ب للجنة االسدرارةة اممشنية بالورق واممندجات اخلربيةاممّدبع ن  قبل ا أةدت النهج اجلدةد

فيها، على أن تيتيبات وهيئات مماثلة على األصشد  اإلقليتية لدبسيط اجلهود وتال ي االزدواجية إقانة تنظي  ي 

 .ترتل اممندجات احليجية غري اخلربية اممهتة نثل اخليزران واليوطان والتلني

 النهائي بالدراور نع امموعد أنانة التاو دد حت، واقةرحت أن 4102شقد دورتها القادنة  ي عام بأن ُت أوصت

 .اللجنة الدوجيهية للجنة الغابات

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

 :إن اللجنة  ي دورتها احلادةة والشرية 

  ي سياق الدنتية وتشزةز هذه اممساهتة إىل الدردةد على إسهام الغابات  ي االقدصاد األخضي  األعضاءدعت 

 .اممسددانة

  تشزةز احلوار والدشاون بني قطاع الغابات وقطاعات اسدخدام األراضي األخيى على دعت اللجنة البلدان إىل

 .والوفاء بالدشهدات الدولية منائيةهداف اإلاألاممسدوةات كافة لدتشيل حتقيق 

 اممسددانة إلدار  لبأن تضع البلدان االسةراتيجيات وأن تدخذ اإلجياءات اممناسبة للدتوةل اممسدتي  أوصت

 .الدشاون اإلقليتي والدولي  ي هذا اممضتار تشززأن و للغابات

 إدراج نكافحة احليائق  ي السياسات الوطنية إلدار  اممناطق اليةتية والغابات دعت البلدان إىل. 

 وحّثت األعضاء فيها على احليص  دعت اللجنة البلدان إىل اممساهتة مبدخالت  ي عتلية الدتكري االسةراتيجي

 .عيب عنها  ي هذه الدور   ي النسخ اممياجشة لألهداف اإلسةراتيجيةاليت ُأإظهار وجهات النظي على 

 :ميك  توجيه أّي اسدتسارات برأن نضتون هذه الوثيقة إىل
 Peter Csoka السيد

 أنني جلنة الغابات

 3925 5705 3906+: اهلاتف
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 احملتويات

 الصتحات 

 1  افدداح الدور  -أوال 

 1  اعدتاد جدول األعتال -ثانيا 

 1 اندخاب أعضاء اممكدب وتشيني جلنة الصياغة -ثالثا 

 1  4104 حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة -رابشا 

 5  41+ ندائج نؤمتي رةو طبيق ت -خانسا 

 2  توطيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاعات األخيى -سادسا 

 04 ندابشة توصيات الدور  الشرية  للجنة الغابات  -سابشا 

 41 قيارات وتوصيات األجهز  الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة  -اننا ث

 02 األولوةات الرباجمية ممنظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات  -تاسشا 

 05 نوعد ونكان انشقاد الدور  القادنة للجنة الغابات  -عاشيا 

 02 جدول األعتال - امميفق ألف

 09 قائتة الوثائق -امميفق باء 
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 افتتاح الدورة -أواًل 

 

، رونا، (التاو)ُعقدت الدور  احلادةة والشريون للجنة الغابات  ي اممقّي اليئيسي ممنظتة األغذةة والزراعة - 0

 . بالدزان  نع األسبوع الشاممي الثالث للغابات 4104أةلول /سبدترب 42إىل  42إةطاليا، ن  

 

ن  وكاالت  5ن  البلدان وننظتة عضو واحد ، باإلضافة إىل ممثلني ع   049ون ن  وقد حضي الدور  نندوب- 4

ن  اممنظتات احلكونية الدولية واممنظتات غري احلكونية  41 ن  نيونياقبوالكيسي اليسولي وبيانج األنم اممدحد  

 . الدولية

 

 هذه الدور  نسّلطًا الضوء، رئيس الدور  الشرية  للجنة الغابات Anders Lönnbladوافددح السيد - 2

 :وقّدم اممدحدثني  ي اجللسة االفدداحية وهم. على أهتية توقيت اممواضيع اليت سُدبحث خالل الدور 

، وزةي البيئة Hasan Mahmud، وزةي  البيئة  ي الربازةل؛ ونشالي السيد الدكدور Izabella Teixeiraنشالي السيد  

نم اممدحد  ، األنني الدنتيذي التتاقية األLuc Gnacadjaش الرشبية؛ والسيد والثيو  احليجية  ي مجهورةة بنغالدة

 ،ألوروبااالقدصادةة األنم اممدحد  األنني الدنتيذي للجنة ، Sven Alkalajوالسيد  ؛ممكافحة الدصحي

ب أفيةقيا؛ ، نائب وزةي الزراعة والثيو  احليجية واممائية  ي جنوPieter Willem Mulder ونشالي السيد الدكدور

ةي الشام اممساعد ممد، اEduardo Rojas-Brialesورّحب السيد . والسيد جوزةه غيازةانو دا سيلتا، اممدةي الشام للتاو

إلدار  الغابات باممندوبني  ي اجللسة االفدداحية نرريًا إىل أّن اإلطار االسةراتيجي اجلدةد للتاو، بتضل الدوجيهات 

 . ن  طاقاتها الكاننة  ي شدى جماالت والةدها لبالكانوف ميّك  التاو ن  االسدتاد  القّيتة ن  الدول األعضاء، س

 

 .ًاافدداحي بيانًا( 45األعضاء الـ ي ودولهاالحتاد األورب)ألقى أحد الوفود و- 2
 

  اعتماد جدول األعمال -ثانيًا 
 
 . امميفق باءضت   لدراسدهاة وتيد الوثائق اممشيوضة على اللجن(. امميفق ألف)اعُدتد جدول األعتال - 1
 

  وتعيني جلنة الصياغة انتخاب أعضاء املكتب -ثالثًا 
 
واحليا  الربّةة  ة الغاباتممثل هيئ، (مجهورةة تنزانيا اممدحد ) Felician Kilahamaاندخبت اللجنة السيد - 1

 .  ي أفيةقيا، رئيسًا للدور  احلادةة والشرية  للجنة الغابات

 

 ي دورتها الشرية ، سوف  تاعدتدتها جلنة الغابا الالئحة الداخلية للجنة اليت  ام امماد  األوىل نوعتاًل بأحك- 5

 . ةكون اليؤساء السدة للهيئات اإلقليتية للغابات  ي التاو نوابًا ليئيس الدور  احلادةة والشرية  للجنة
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 :اللجنة نوابًا لليئيس هم تواندخب- 2

  الكولونيلThéofile Kakpo ( بن) ممثاًل هيئة الغابات واحليا  الربّةة  ي أفيةقيا؛ 

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

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

  السيدLuis Torales Kennedy (باراغواي)ا الالتينية والبحي الكارةيب؛، ممثاًل هيئة الغابات  ي أنيةك 

  السيدAli Temerit (تيكيا)، ممثاًل هيئة الغابات واممياعي  ي الريق األدنى؛ 

  السيدTom Tidwell (الوالةات اممدحد  األنيةكية)ممثاًل هيئة غابات أنيةكا الرتالية ،. 

 

يوسي، أفغانسدان، بنغالدةش، االحتاد ال: وانُدخب األعضاء  ي جلنة صياغة تقيةي جلنة الغابات كاآلتي- 9

 وانُدخب كل ن  السيد. بوركينا فاسو، بريو، الدامنيك، شيلي، الصني، فنلندا، الكانريون، كندا، نيوزةلندا واليابان

Anatoli Petrov  السيد افغانسدانوممثل  ،، رئيسًا للجنة الصياغةاالحتاد اليوسيممثل ،Abdul Razak Ayazi ،

 .نائبًا لليئيس

  2152 حالة الغابات يف العامل يف سنة - رابعًا
 

ه أّةدت اليسائل اليئيسية الوارد  فيو 4104حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة رّحبت اللجنة بإصدار تقيةي - 01

السياسات والربانج واالسةراتيجيات القطيةة جلشل االقدصاد الوطين أكثي   يياعا  الغابات واحلياجة اممدشلقة مبو

 . ن  نصادر نسددانة باعدباره ناد  صدةقة للبيئة باخلر اممبا  ي ذلك الدرجيع على اسدخداخضيارًا، 

 

األنم اممدحد  اممشين بالغابات إىل النظي  ي ندائج الدقيةي ع  حالة الغابات  ي الشامل  ي  ىاللجنة نندد تودع- 00

 . 4102 ي عام  "القدصادةةالغابات والدنتية ا" ي دورته الشاشي  اممخصصة لبحث نوضوع  4104سنة 

 

احليجية  ي الدنتية االقدصادةة ن   تواممندجا تدعم البلدان لدشزةز نساهتة الغاباباللجنة التاو  أوصتو- 04

 :خالل
 

 للتندجات اخلربية وغري اخلربية ودعم اسدداندها؛ غيىصالدجارةة الرارةع امم لدطوةي نرّجشةخلق بيئة  •

 ة؛الةروةج لصناعات حيجية نسددان •

 توسيع نطاق اممندجات احليجية مبا  ي ذلك ن  خالل نندجات جدةد  ونبدكي ؛ •

 ي اممناطق  ا لدخزة  الكيبون وتأنني سبل الشيشتثقيف اجلتهور السدخدام اممندجات احليجية وفوائده •

 اليةتية؛

 خلق نناخ نرّجع لالسدثتارات  ي القطاع احليجي؛ •

 .ة الغابات ي ذلك إتباع نهج ندكانل بني اإلنداج احليجي ومحاةرجيع اإلدار  اممسددانة للغابات، مبا تو •

 .4104حالة الغابات  ي الشامل عام تقيةي الوارد   ي اليئيسية دعت اللجنة األعضاء إىل نياعا  اليسائل و- 02
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ك مبا  ي ذل 4102حالة الغابات  ي الشامل لشام تقيةي ناقرت اللجنة امموضوعات احملدتل إدراجها  ي و- 02

االرتباطات بني قطاعات األن  الغذائي، وإدار  اممياه وسبل اممشيرة، والنهج اممدكانل، ودور الغابات واألشجار امموجود  

خارجها  ي اإلسهام  ي القضاء على التقي، والدوازن بني اجلنسني، واجملدتشات احمللية اليت تشدتد على الغابات، 

 .للةرتيبات الدولية برأن الغابات 4101م وتقدةم ندخالت لالسدشياض الذي سيجيي عا

 

 :دعت اللجنة التاو إىلو -01
 

  ؛اممسددانة للغابات اإلدار نواصلة نراركدها النرطة  ي اجلهود اليت تبذهلا األنم اممدحد  لدحقيق  •

  ؛نواصلة تأدةة دور نرط  ي الرياكة الدشاونية ن  أجل الغابات •

ور  الشاشي  ممنددى األنم اممدحد  اممشين بالغابات الذي سُيشقد  ي ونؤازر  اجلهود اإلضافية حتضريًا للد •

 . 4102إسطنبول، تيكيا  ي سنة 
 

  21 +نتائج مؤمتر ريو طبيق ت -خامسًا 
 

دعت اللجنة البلدان إىل الدردةد على إسهام الغابات  ي االقدصاد األخضي  ي سياق الدنتية اممسـددانة والةروةـج   - 01

 .القطييعلى اممسدوى والدنتيذ حول السياسات نقاشات الوطنية والدولية اللتقي كجزء ن  هلا والقضاء على ا

 

، نـع  إىل أقصـى حـّد ممكـ     األخضـي  اللجنة ن  التاو السشي إىل النهوض بإسهام الغابات  ي االقدصـاد  طلبتو- 05

للوصـول إىل   اممداحـة  حدى الـُنهج نالحظة أن نهج االقدصاد األخضي ليس جمتوعة ن  القواعد اجلاند  وأّنه ليس سوى إ

مبـا  ي  بـني القطاعـات،   والدشاون الشتل على االتصال  التاون  أةضًا طلبت اللجنة و. الدنتية اممسددانة والقضاء على التقي

بينانج األنـم اممدحـد  للبيئـة واممنظتـة الدوليـة لألخرـاب االسـدوائية واممنظتـات االقدصـادةة اإلقليتيـة واألطـياف            ذلك 

اممرـةركة بـني    االقدصـاد األخضـي لقطـاع الغابـات    طة عتل اخلاصة خباجلارةة بت اللجنة باالسدشدادات ورّح. ىاألخي

 .جلنة األنم اممدحد  االقدصادةة ألوروبا والتاو

 

 :نا ةدشلق مبا ةلي اللجنة التاو بأن تبادر إىل دعم البلدان وخاصة  ي أوصتو- 02
 

 فظة على إنداجية الزراعة وامموارد الطبيشية؛الةروةج لدور الغابات اهلام  ي احملا •

الغابات والزراعة عرب القطاعات اممخدلتة، وبني بني صالت الإبياز السبل اليت ميك  ن  خالهلا تشزةز  •

 ؛األن  الغذائيإدار  األراضي لدحسني اممشنية بسياسات الوكاالت وال

الناشئة ع  اإلدار   احليجيةندجات امماسدخدام  للبلدان ن  أجل حتسنيواممساعد  توفري اممشلونات واممشيفة  •

 ؛اممسددانة للغابات

 .نساعد  البلدان على االرتقاء مبسدوى الوعي بالتوائد اممدشدد  للغابات •
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اللجنة ن  التاو أن تطور حمدوى أدوات اإلدار  اممسددانة للغابات مبا  ي ذلك اممواد الدشليتية واخلطـوط   طلبتو- 09

تنتيذ اإلدار  اممسددانة للغابات، نـع  اليانية إىل  ،عند الطلب ،البلدان ؤازر  جهودمم االتصال بيانجية والدوجيهية الطوع

 .تال ي االزدواجية ونياعا  االحدياجات والنهج والشتليات القطيةة واإلقليتية

 

 .  ي جمال الغاباتشت اللجنة التاو على أن تقوم بدورها االسدباقي كشضو وكيئيس للرياكة الدشاونية شّجو- 41

 

شت البلدان والريكاء على اإلسهام  ي اممؤمتي الدولي ع  الغابات نـ  أجـل حتقيـق األنـ      وافقت اللجنة وشّجو- 40

 . 4102أةار / لتاو  ي ناةواليئيسي ل قّياممشقد  ي الغذائي الذي سُي

 

اج واالسـدهالك اممسـددانني جلتيـع     ي االقدصـاد األخضـي، مبـا  ي ذلـك اإلندـ      تنع إقيار اللجنة بـدور الغابـا  - 44

  ي حتسـني لطاقـة اممسـدتد  نـ  األخرـاب     نساهتة تطوةي ااممندجات احليجية، دعت اللجنة البلدان إىل النظي  ي كيتية 

 .اإلدار  اممسددانة للغابات زةتشزفيص احلصول على خدنات الطاقة احلدةثة واممسددانة و
 

سيتا  ي نا  لوغ أهدافها اإلمنائية  ي جمال الطاقة اممسدتد  ن  األخراب الاللجنة التاو بدعم البلدان لب أوصتو- 42

 :مبا ةلي ةدشلق
 

 ات الوطنية والدولية؛ء ي اإلحصا وقود اخلريبالاممشلونات حول إنداج واسدهالك  •

تزةد ن  فيص احلصول والرانلة، واليت األهداف صياغة وتنتيذ ورصد سياسات الطاقة اخلربية احملدد   •

 واحلدةثة؛ ةخدنات الطاقة اممسددانعلى 

بركل نسددام إنداج الطاقة اخلربية واسدهالكها واالجتار بها  االتصال والدشاون نا بني القطاعات لدعم •

 وفّشال؛

 نقل الدكنولوجيا والددرةب  ي جمال الطاقة اخلربية؛ •

وفيص  ةقيتالاد  ن  حيث زةإىل أقصى حد ممك  سبل النهوض باالسدخدانات اممدشدد  للخرب حتدةد  •

 .دور  حيا  االسدخدانات اممخدلتة على انددادالكيبون  أرصد الشتل و
 

 توطيد الروابط ما بني قطاع الغابات والقطاعات األخرى  -سادسًا 
 

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

ار والدشاون بني قطاع الغابات وقطاعات اسـدخدام األراضـي األخـيى علـى     دعت اللجنة البلدان إىل تشزةز احلو- 42

 .والوفاء بالدشهدات الدولية منائيةهداف اإلاألاممسدوةات كافة لدتشيل حتقيق 

 

وقد دعت اللجنة الـدول األعضـاء إىل تطبيـق اخلطـوط الدوجيهيـة الطوعيـة حـول احلوكتـة اليشـيد  حليـاز            - 41

 .والغاباتاألراضي ونصائد األمساك 
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 :جمال اللجنة التاو بدعم البلدان خاصة  ي أوصتو- 41
 

تشزةز آليات اإلدار ، مبا  ي ذلك ن  خالل الربانج احليجية الوطنية واسدضافة نبادر  الغابات واممزارع  •

 وتقدةم الدعم هلا؛

دخدام األراضي اممدصلة باس كوتل ةالدرجيع على نياعا  القضاةا احليجية  ي السياسات البيئية اليئيسي •

على مجيع اممسدوةات، مبا  ي ذلك ن  خالل دعم تنتيذ اخلطوط الدوجيهية الطوعية برأن احلوكتة 

 اممسؤولة حلياز  األراضي ونصاةد األمساك والغابات  ي سياق األن  الغذائي الوطين؛

ة مما ةؤدي إىل الدرجيع على نساهتة الغابات بركل نسددام  ي سبل الشيش واألن  الغذائي وأن  الطاق •

 الدولية؛ هاتشزةز دور الغابات  ي نساعد  البلدان على الوفاء بالدزانات

توطيد احلوار والدشاون بني اممنظتات والقطاعات على اممسدوةات اإلقليتية والدرجيع على اختاذ إجياءات  •

 .لدحقيق اإلدار  اممسددانة للغابات

 

تشزةز قدراتها  ي جمال الدخطـيط السـدخدام   الدصدي ليهان بون و بدحدةد دورها ن  أجلاللجنة التاو  أوصتو- 45

خالل الشتل اممشياري وكذلك ن  خالل دعم اممرـارةع اممنتـذ   ي خمدلـف    ن  األراضي وذلك مبراركة عد  اخدصاصات، 

 .البلدان

 

رةرك بـني القطاعـات   وقد دعت اللجنة الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات إىل تيكيز اهدتانها على الدشاون امم- 42

 .وذلك  ي الدحليل اممقبل الذي سدجيةه  ي إطار نبادر  فيةق اخلرباء الشاممي اممشين بالغابات ت ي جمال الغابا
 

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

 :دعت اللجنة البلدان إىل- 49
 

ة ممشاجلة إدار  الزراعة والثيو  احليوانية ونصاةد األمساك والغابات ن  خالل النظي  ي القيتة اممضاف •

 ؛نا بني خمدلف الوكاالت اممشنية بإدار  األراضي اعدتاد إدار  أكثي تكانال وتشزةز الدشاون القطاعي  ي

نليون هكدار على األقل ن   011اسدصالح  ن  أجل حتقيق حتدي بون اليانية إىلدعم اإلجياءات  •

 .4141اممددهور  حبلول عام  يجيةراضي احلاأل

 

 :اللجنة التاو مبا ةلي أوصتو- 21
 

الشامل، وحتليل   ي خمدلف أحناءمجع وتوثيق اممقاربات اممدجمة للغابات والدنسيق نا بني القطاعات  •

 ؛اليتهاننافشها وتك
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األراضي احليجية اممددهور   الدتاس اممزةد ن  الدشاون نع الريكاء ن  أجل تشزةز اسدصالح وإعاد  تأهيل •

أعضاء  خاصةوغريها ن  األراضي اممددهور  باعدتاد نهج ندنج، وقد دعت اللجنة مجيع الريكاء، و

 الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات، للتساعد   ي تشزةز هذا الدشاون؛

ية وإدراجها  ي الزراعة النهوض باإلدار  اممسددانة للغابات واألشجار  ي إطار نهج ندكانل للتناظي الطبيش •

 ؛والنظم األخيى السدخدام األراضي، عند االقدضاء

ن  أجل حتقيق اممزةد ن   اممدكانلةن  الشتل الرانل واممرةرك بني اإلدارات لدعم النهج  االضطالع مبزةد •

الدنوع  ي اممناخ والدختيف ن  آثاره، باإلضافة إىل صوناألن  الغذائي، واسدئصال التقي، والدكيف نع تغّي

 البيولوجي واالسدخدام اممسددام للتوارد الطبيشية؛

الدتاس الدعم لرباجمها امميدانية لدتكني التاو ن  زةاد  دعتها للبلدان األعضاء لدنتية القدرات  ي جماالت  •

 ؛اممدكانلةالدخطيط اممرةرك بني القطاعات والدطوةي اممؤسسي وتطبيق النهج 

 .نا كانت عليهشاممية إلعاد  الغابات إىل نواصلة االخنياط  ي الرياكة ال •

 

الغابات واممزارع، وطلبت إىل اآللية اخلاصة بلغابات اآللية اخلاصة بالربانج الوطنية لاللجنة نقل  وأّةدت- 20

 . اجلدةد اآلليةعتل  طيةقةاحلصول على نزةد ن  اممشلونات حول 
 

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

 الدولية واألجهزةواالبتكارات واألسواق واالستثمارات 
 

اممسددانة إلدار  لاللجنة بأن تضع البلدان االسةراتيجيات وأن تدخذ اإلجياءات اممناسبة للدتوةل اممسدتي  أوصت- 24

 .الدشاون اإلقليتي والدولي  ي هذا اممضتار أن تشززو للغابات

 

، 1باإلجنازات اليت حققدها الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات دعتًا لدتوةل الغاباتعلتًا أحاطت اللجنة و- 22

 حمدثةنشلونات  إعطاءها إىل تشزةز الدشاون  ي هذا اممضتار، مبا  ي ذلك تقاسم أفضل اممتارسات ونريها، وءودعت أعضا

 .بيانات ن  القطاع اخلاصالمتوةل الغابات، مبا فيها   ع

 

، للغابات سددانةاممإلدار  لأن تدعم اجلهود الوطنية اليانية إىل تشزةز القاعد  اممالية  إىل التاواللجنة  وطلبت- 22

 :مبا  ي ذلك ن  خالل
 

ئة نرّجشة لالسدثتار  ي هذا القدرات اممؤسسية واخلربات التنية اممساِند  لقيام بي وتطوةيسياسات الرسم  •

 القطاع؛

 ؛اممدشدد  الناشئة ع  االسدثتارات الشانة واخلاصة  ي اإلدار  اممسددانة للغابات والتوائدإبياز القيم  •

                                                      
 االسدرارةة اممشنية ع  الدتوةل واممبادر  اليت قادتها اممنظتة برأن متوةل الغاباتعلى سبيل اممثال، الدراسة اليت أجيتها اجملتوعة   1

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

http://www.cpfweb.org/78477/en/
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النظم اإلةكولوجية اليت تقدنها الغابات ضت  عتليات الدقييم واممياقبة الوطنية للغابات  خدناتإدراج تقييم  •

 ؛ت وحساب الناتج الوطين اإلمجاليوالدخطيط إلدار  الغابا

اسدحداث نصادر جدةد  للشائدات ونقاربات نبدكي  خللق فيص لالسدثتار ن  قبل مجيع أصحاب  •

 ؛اممصلحة

 وتأنني حياز  األراضي لدحسني شيوط الدتوةل الشام واالسدثتارات ن  القطاع اخلاص؛  احلوكتةتشزةز  •

 .دتوةل الدولية لدعم إدار  الغابات واحليا  الربةةاالسدتاد  ن  آليات ال لدتشيلوبناء القدر   •

 

 االنبشاثات خلتض اممشزز  ه ن  الضيوري أن ةكون متوةل القطاع احليجي أوسع ن  اممبادر الحظت اللجنة أنو- 21

 الغابات وحبثت  ي عدد ن  اخليارات اممداحة لدوسيع نطاق متوةل القطاع احليجي وتدهور األحياج إزالة ع  النامجة

خالل اممبادر  اممدشلقة بدتوةل القطاع  توانطالقًا ن  األفكار اليت تبلور. وآلياته، مبا  ي ذلك ن  خالل الدتوةل الطوعي

احليجي  ي إطار الرياكة الدشاونية ن  أجل الغابات، وهي نبادر  أطلقدها اممنظتة وجلنة الغابات، دعت اللجنة التاو 

نبًا إىل جنب نع أعضاء الرياكة الدشاونية ن  أجل الغابات، بغية تشزةز الظيوف إىل نواصلة حبث اخليارات اممتكنة ج

 . اممرّجشة لالسدثتارات  ي اإلدار  اممسددانة للغابات
 

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

لقدرات وإجياد أدوات لدشزةز النظم الوطنية  ي جمال بناء ا التاوالشتل الذي قانت به باللجنة  رّحبت- 21

للتشلونات احليجية ودعت البلدان إىل تشزةز نظتها اخلاصة باممشلونات ع  الغابات وامموارد الطبيشية ن  أجل دعم 

تشزةز حتقيق تقدم ميك  قياسه حنو دتك  ن  أفضل لصنع سياسات تقوم على الرواهد ونوجهة حنو اممسدقبل، وحدى ت

 .للغابات سددانةممادار  اإل

 

الغابات، مبا  ي ذلك  إدار ع  اممداحة لدةها ممشلونات واممشيفة ادعت اللجنة البلدان األعضاء إىل تشزةز قواعد و- 25

 .الغابات إدار والبنك الدولي لدقدةي ورصد  التاوع  طيةق اسدخدام إطار الشتل اممرةرك بني 

 

وجلنة األنم اممدحد   االسدوائية لألخراب الدولية لتاو نع اممنظتةتقوم به ا يورّحبت اللجنة بالشتل الذ-  22

الوسطى، ونيصد الغابات  ي أفيةقيا  أفيةقيا غابات وجلنةاالقدصادةة ألوروبا واممؤمتي الوزاري حلتاةة الغابات  ي أوروبا 

ء  ي عتلية نونةرةال برأن وغريها ن  اممؤسسات اممشنية واألعضا اجلتاعة االقدصادةة لدول غيب أفيةقياوالوسطى، 

 . تبسيط مجع البيانات ورفع الدقارةي، فضاًل ع  تنقيح االسدبيان الدشاوني برأن امموارد احليجية

 

 :خالل ن  سيتا ال البلدان بدعم التاواللجنة  أوصتو- 29
 

طنية اليت األدوات الالزنة لدشزةز نظم اممشلونات احليجية الوتوفري ، وبناء القدرات، وتوجيهاتإعطاء  •

، واالجدتاعية البيولوجيةاألبشاد الطبيشية  القطيةة وتيسري نياقبة السياساتتدسق نع أولوةات 
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، مبا  ي ذلك ع  طيةق اممشاةري واممؤشيات للغابات سددانةاممدار  اإلاالقدصادةة، وتلك اممدشلقة حبوكتة و

 بالغابات؛ اممدصلة

ني الطيفني، للدكنولوجيات اجلدةد  القابلة للدطبيق الطوعي، ضت  شيوط ندتق عليها بنقل الترجيع  •

 ، مبا  ي ذلك نظم اممشلونات واالسدرشار ع  بشد ليصد امموارد احليجية؛ذات نيدودةة تكاليتيةو

 ؛2البيانات برأن مجع ذلك  ي مبا إدار  الغابات ورصدها، تقييم إطار  ي جمال تطبيق القدرات بناء •

 .برأن إدار  الغابات واممشارف اممشلونات قاعد  اممسدوةات كافة لدشزةز على اممنظتات بني الدشاون وتوطيد •

 

 متابعة توصيات الدورة العشرين للجنة الغابات  -سابعًا 
 

 2155 لعام السنة الدولية للغاباتجتارب و مرحليتقرير  (أ) 
 

 .تنتيذ قيارات الدور  الشرية  امميحلي ع بت اللجنة بالدقيةي رّح- 21
 

شت اللجنة التاو على االسدتاد  ن  اإلجنازات اليت حتققت  ي السنة الدولية للغابات عند قيانها ّجشو- 20

 . قضاةا الغاباتحول اممشيفة  تشزةزنسدقباًل بأي أنرطة لالتصاالت ن  أجل 

 

ة شت اللجنة التاو على تنتيذ اإلسةراتيجية اجلدةد  لالتصاالت، وأةدت إنراء شبكات إقليتيكتا شّج -24

وقد شجشت التاو على تطبيق إسةراتيجية اتصاالت جدةد  ودعتت إقانة وتشزةز  .لالتصاالت والنهوض بهذه الربكات

. االتصال برأن الغابات لدى التاو يشبكة نسؤول/  االقدصادةة ألوروباجلنة األنم اممدحدشبكات اتصال إقليتية نثل 

أجل حتسني االتصاالت بني بينانج الغابات  ي ننظتة األغذةة  والحظت ضيور  حتقيق تآزر داخل اممنظتة وخارجها ن 

 .اممنظتة والزراعة والربانج األخيى  ي
 

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

 .نشلوناتا ورد فيها ن  ومب  COFO/2012/7.2أخذت اللجنة علتًا بالوثيقة - 22

 

أو )قدم ن  أجل إجياد أدوات وآليات حمسنة لزةاد  متوةل بينانج جنة اممنظتة بزةاد  الدعم اممالل أوصتو- 22

 .الغابات واممياعي  ي البلدان األعضاء  ي اإلقليم، مبا  ي ذلك الدشاون بني بلدان اجلنوب( بيانج

 

ء احليجي، ُأبلغت اللجنة وإذ أشارت اللجنة إىل الدحدةات اخلاصة اليت تشةرض البلدان اممنختضة الغطا - 21

 .4104كانون األول /بشقد اجدتاع وزاري خاص بدلك البلدان  ي طهيان، مجهورةة إةيان اإلسالنية،  ي شهي دةسترب
 

                                                      

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

http://www.fao.org/climatechange/27526-0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf
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 املوارد احلرجية ييماإلسرتاتيجية الطويلة األجل لتق (ج) 
 

يئات اهل اسدشيضدهاالشامل بشد أن  امموارد احليجية  ي ييمدت اللجنة اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقأّة -21

 .بدةة احلاجة إىل خطة تتصيلية لدنتيذهاللغابات، ُنالسّت قليتية اإل

 

، كخطو  تالية 4101امموارد احليجية  ي الشامل عام  ييمدت اللجنة تنتيذ اإلسةراتيجية الطوةلة األجل لدقأّةو- 25

، ييمود  خارج الغابات والزراعة اممخدلطة بالغابات  ي هذا الدقبإدراج األشجار امموج أوصتلدنتيذ هذه اإلسةراتيجية، و

 ي اجلهود اليت تبذهلا نع الةركيز على حتسني نوعية البيانات، واسدخدام بيانات  تن  التاو حتدةد األولوةا طالبة

 .الطيف الثالث على حنو أفضل، والدوصل إىل ندائج ندسقة على ني الزن 

 

شت البلدان واجلهات امماحنة على دعم اجلهود احلامسة لبناء ، وشّجإىل بناء القدرات اللجنة احلاجةدت أّكو- 22

 .4101لشام  تقييم امموارد احليجية  ي الشاملإلعداد  4102-4102القدرات  ي التةر  

 

بت بالدقدم احمليز  ي هذا اجملال، ودعت الحظت اللجنة أهتية تنسيق مجع البيانات وتبسيطها، ورّحو- 29

إىل نواصلة دعم هذا  الرياكة الدشاونية  ي جمال الغاباتجهز  اليئاسية األخيى، وعلى األخص اممنظتات األعضاء  ي األ

 .ن  اإلجنازاتممك  إىل أقصى حد  ي قياراتها الشتل واالسدتاد  

 

خطوط  وثيق نع البلدان األعضاء واممنظتات ذات الصلة إلعداد بركلاللجنة ن  التاو أن تشتل  طلبتو -11

دقارةي ع  الكدابة الدوجيهية شيوط توجيهية طوعية ليصد الغابات على اممسدوى الوطين، على أن تياعي هذه اخلطوط 

األنرطة اإلضافية خلتض اإلنبشاثات النامجة ع  إزالة الغابات وتدهورها  ي البلدان النانية وأن تكون ندتاشية نع 

 .نبادئ وأهداف الصكوك اممدشلقة بالغابات
 

 تكثيف العمل ملكافحة حرائق النبات (د) 
 

إدراج نكافحة احليائق  ي  حيائق النبات، ودعت البلدان إىل بت اللجنة بشتل التاو  ي جمال نكافحةرّح -10

 .السياسات الوطنية إلدار  اممناطق اليةتية والغابات

 

 :التاواللجنة ن   طلبتو- 14
 

 إىل توفري الدعم اممالي لالقةراح اخلاص  ن  خالل السشي احلثيثز بينانج اممنظتة ممكافحة احليائق أن تشّز

 اممدشدد اجلهات امماحنة؛ يالصندوق االسدئتانب

  مبكافحة  ندصلةنوضوعات  علىأن تقةرح آلية للدنسيق بني خمدلف وكاالت وبيانج األنم اممدحد  اليت تشتل

لنسبية وتال ي أي ازدواجية نع عتل بشض ن  نيزاتها ا لةالسدتاد  بصورٍ  كانن  خالل ااحليائق، وذلك 

 ؛وامميكز الشاممي ليصد احليائقن  الكوارث  الدولية للحّداألنم اممدحد  إسةراتيجية الوكاالت األخيى نثل 
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  باممراركة نع اممؤسسات األخيى ذات الصلة وتأسيسًا على اخلطوط الدوجيهية الطوعية ممكافحة  -أن تضع

ات اإلرشادةة الدولية ممكافحة اممخاطي اممدشلقة باحليائق الربةة على نسدوى جمتوعة ن  األدو –احليائق 

 .داحليائق الشابي  للحدو لذلك نسائ  ياممناظي الطبيشية، مبا 
 

 2151-2152 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الغابات للفرتة (هـ) 
 

جشل بيانج  سبلن  التاو نواصلة اسدكراف  طلبتو. اخلاص بها ت اللجنة بينانج الشتل اممدشدد السنواتأقّي- 12

 .الشتل القادنة أكثي كتاء   ي حتدةد األولوةات وتال ي االزدواجية واممساعد   ي حتدةد االحدياجات ن  امموارد
 

 قرارات وتوصيات األجهزة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واليت تعين اللجنة -ثامنًا 
 

ىل اممساهتة مبدخالت  ي عتلية الدتكري االسةراتيجي و ي صياغة األهداف اإلسةراتيجية دعت اللجنة البلدان إ- 12

 .لشيضها على الدور  اخلانسة واألربشني بشد اممائة جمللس اممنظتة

 

بأن تسدتيد إىل  التاو وأوصتبني اممسدوةات اإلقليتية والشاممية،  نواصلة تشزةز االرتباطنظيت اللجنة  ي كيتية و- 11

قضاةا ذات الاممؤمتيات اإلقليتية  ي الدورات القادنة للجنة الغابات نع الةركيز على  نساهتاتن  ممك  ى حد أقص

 .قليتيةاإليئات اهلؤمتيات ون  جانب عدد ن  اممرةرك اممهدتام اال

 

األنم نة حيطت اللجنة علتا بالدشاون الناجح بني جلنة الغابات األوروبية وجلنة األخراب الدابشة للجُأو- 11

 .ألوروبااالقدصادةة اممدحد  
 

 األولويات الرباجمية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات  -تاسعًا 
 

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

 نظتة ع  دورها وعتلها  ي جمال الغاباتلدقييم االسةراتيجي الذي أجيته امماليئيسية لندائج البت اللجنة برّح- 15

 .بشد ًااإلدار  ليس نداح رّدوأشارت إىل أن 

 

 :اممنظتة مبا ةلي وأوصتأحاطت اللجنة علتًا بدوصيات الدقييم الدسع، و- 12
 

 ي ذلك سري عتل اممنظتة عند أن تأخذ  ي اعدبارها الدوصيات الصادر  ع  الدقييم االسةراتيجي، مبا  •

تشزةز الدشاون نع األعضاء  ي الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات ونع ار االسةراتيجي واسدشياض اإلط

 األقاليم؛

اسدكراف اممزةد ن  فيص الدشاون بني جلان الزراعة والغابات ونصاةد األمساك، نثل فيةق اخلرباء  •

 اممرةرك بني جلنة الزراعة وجلنة الغابات؛

 .الددابري واإلجياءات اممدخذ ع   4102ا القادنة عام رفع تقيةي إىل جلنة الغابات  ي دورته •
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على  التاوت اإلقليتي، وحّث شبهتقوم به اممنظتة على اممسدوةني اإلقليتي و يالدور الذ تشزةزدت اللجنة أّةو- 19

 .ذات الصلة األجهز  والشتليات اإلقليتية نع توطيد تشاونها
 

 ة للمنظمة يف جمال الغاباتطار االسرتاتيجي واألولويات الرباجمياإل (ب) 
 

 إلطار الشتل االسةراتيجي اممياجعاخلطوط الشيةضة 

 

وأشارت اللجنة . بت اللجنة بشتلية الدتكري االسةراتيجي لدحدةد الدوجه االسةراتيجي للتنظتة  ي اممسدقبلرّح- 11

شيض على جلنة الربنانج ع الذي سُياإلطار االسةراتيجي اممياج صياغة األهداف اإلسةراتيجية هي عتل جار وأّن أّنإىل 

كانون األول سيدضت  نسخا حمدثة جلتيع األهداف اإلسةراتيجية /ترية  الثاني واجمللس  ي دةسترب/ ي نوفترب

 .اممقةرحة

 

أعيبت اللجنة ع  دعتها اممبدئي لالندقال حنو عدد أقل ن  األهداف اإلسةراتيجية الرانلة واممساعد  بالدالي و- 10

اسدئصال واممدشلقة ببني عتل اممنظتة برأن الغابات واألشجار وحتقيق األهداف الشاممية للتنظتة على حنو أفضل  ي اليبط 

 .األن  الغذائي والدنتية اممسددانةحتقيق التقي و

 

نطاق ورحبت بدوسيع  4اهلدف االسةراتيجي اممسدجدات برأن الدصور اخلاص بعيضا ع  آخي اللجنة  تلقتو- 14

. اإلنداج اممسددام إىل توفري السلع واخلدنات  ي جماالت الزراعة واحلياجة ونصاةد األمساك بركل نسددامن   تيكيزه

صياغة  الشتل ال ةزال جارةًا ن  أجل ر  ي االجتاه الصحيح ولكنها ذّكيت بأّنكدطّو تبهذه اممشلونااللجنة  بتورّح

 .اإلسةراتيجيةاألهداف 

 

 ي الوقت احلاضي على الزراعة واإلنداج، وال بركل رئيسي ز اإلسةراتيجية تيّكاألهداف  الحظت اللجنة أّنو- 12

تشطي نكانة أكرب  أناممنظتة  إىل وطلبت. الغابات واألشجارامموارد الطبيشية مبا  ي ذلك إسهانات  كافيةتشكس بصورٍ  

خدنات النظم  اممدصلة بدوفرياألشجار ولتوائد الغابات و للتوارد الطبيشية سددانةامم واإلدار  الدنوع البيولوجيلصون 

 .الشيش واإلنداج واالسدهالك اممسددانني عند صياغة األهداف اإلسةراتيجية وخطط الشتلسبل دعم تنتية و ةاإلةكولوجي

 

 :أن تشكس بركل أفضل النقاط الدالية اإلسةراتيجيةاألهداف  الدوسع  ي بلور اممنظتة لدى  إىلطلبت اللجنة و- 12
 

 تشزةز االعةراف مبساهتة الغابات باألن  الغذائي: 0شلق باهلدف االسةراتيجي نا ةد  ي. 

 واإلدار  اممسددانة  اإلحياءإحداث توازن أفضل بني اإلنداج والصون و: 4نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي   ي

 .ةكولوجية وصون الدنوع البيولوجياإلنظم ال تتوفري خدنا ذلكللتوارد الطبيشية مبا  ي 

 وختتيف حد  التقي  فيص الشتلحتدةد دور الغابات  ي سبل الشيش و: 2ا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي ن  ي

 .األبشاد االجدتاعية والثقافية للغابات، فضاًل ع  نسنيساوا  بني اجلواجلوانب اممدشلقة بامم
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 لك الطاقة بركل صيةح مبا  ي ذ يجيقطاع احلالإدراج صناعات : 2نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي   ي

 .احليوةة للغابات وحتدةد نتهوم اإلنداج واالسدهالك اممسددانني وكذلك النظي  ي عناصي تدشلق باحلوكتة

 وجود إىل  امموارد الطبيشية نظيًا باالعدتاد علىإدراج القدر  على الصتود : 1نا ةدشلق باهلدف االسةراتيجي   ي

 .خاطي امميتبطة باألزنات والدختيف ننهاروابط قوةة بني قاعد  امموارد الطبيشية وننع امم

 

فيها حتدد  لألعضاء نشلوناتاممنظتة أن تقدم  إىلاللجنة  تطلب ،وبغية إجياد عتلية اسدرارةة واسشة وشانلة- 11

كيتية متوةل األعتال اخلاصة  وأن توضحلدخطيط االسةراتيجي خالل األشهي الدسشة القادنة، ل اممزنع اختاذها طواتاخل

 . ي اممنظتة للقطاع احليجياحلاجة إىل نيزانية كافية  ؛ وقد شددت علىتبالغابا

 

لدى اممنظتة  ي رونا و ي عواصتهم، ضتانًا إلظهار اتهم ها على الشتل ن  خالل ممثليفي عضاءاألاللجنة  تحّث- 11

 .عيب عنها  ي هذه الدور   ي النسخ اممياجشة لألهداف اإلسةراتيجيةوجهات النظي اليت ُأ
 
 وصيات اهليئات اإلقليتية للغابات إىل ننظتة األغذةة والزراعةت
 

أحاطت اللجنة علتًا بالدوصيات الصادر  ع  اهليئات اإلقليتية الست للغابات وباممبادرات احلالية اليت وردت - 15

لشتل مبا ةديح  ،دةداجلسةراتيجي اإلشتل التدشلق باألولوةات  ي سياق إطار  توجيهات ي اممالحق واليت حتدوي على 

 .األهداف الشاممية الثالثة للتنظتةاممساهتة بركل فّشال  ي حتقيق اممنظتة  ي جمال الغابات 

 

ت باجلهود اليت تبذهلا اممنظتة لدشزةز ربط ندخالت دت اللجنة توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات وأقّيأّةو- 12

مبواصلة  أوصتنة لألهتية البالغة هلذه اممدخالت اإلقليتية، ونع نالحظة اللج. هذه اهليئات بأعتال بينانج الغابات

، وضتان نهج اسةراتيجي  ي لدحدةد نواط  الدآزرالدشاون واالسدتاد  الكانلة ن  هذه اممدخالت القادنة ن  األقاليم 

 .األعتال احليجية
 

جنة االسدرارةة اممشنية بالورق الل(: 4-1امماد  ) جهاز ن  األجهز  الدسدورةة  ي التاوجتدةد اخدصاصات وعضوةة 

 واممندجات اخلربية
 

للجنة االسدرارةة اممشنية بالورق اممّدبع ن  قبل ا جلنة الغابات االخدصاصات اجلدةد  والنهج اجلدةد دتأّة- 19

 اليت ةقدنها  ي عتل اممنظتة وجلنة ساهتاتواممندجات اخلربية، نؤكدً  على أهتية اليوابط نع القطاع اخلاص وامم

اجلهود  طعلى األصشد  اإلقليتية لدبسي مماثلةتيتيبات وهيئات إقانة بأن تنظي  ي  اممنظتةاللجنة  وأوصت. الغابات

 .ترتل اممندجات احليجية غري اخلربية اممهتة نثل اخليزران واليوطان والتلنيفيها، على أن وتال ي االزدواجية 
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 ورنوضوعات اهليئة الدولية ألشجار احل نطاقع يتوس
 

، نرأتهاعانًا ننذ  11دت لدى اهليئة اممذكور  طوال أخذت اللجنة  ي حسبانها اخلرب  واممشيفة اليت توّل- 51

ن  اممشلونات  اممنظتة تقدةم اممزةد إىل وطلبتامموضوعات اليت تغطيها،  نطاقع يالقةراح اخلاص بدوسبا علتا خذتوأ

 .دور  القادنة للهيئةهذه اممشلونات نع ال وتراطي برأن هذا االقةراح
 

 الغابات وأنرطة البحوث احليجيةالدثقيف  ي جمال تشزةز 
 

 ي حسنات  وحبثت، الغاباتالدثقيتية  ي جمال  توعاتاجمللتؤسسات ولالقائتة الربكات  الحظت اللجنة- 50

 .اممشيفة  ي جمال الغاباتو بالدثقيفها اممدشلقة بادراتمم التاوتشزةز وسلبيات 
 

باممشيفة احليجية داخل اممنظتة، نع  نشينإنراء فيةق عتل اسدراري وتتاوتت اآلراء داخل اللجنة برأن - 54

اللجنة اممزةد ن   طلبتنالحظة أهتية الشتل نع الرياكات األخيى امموجود  نثل الرياكة الدشاونية  ي جمال الغابات، و

 .تبشات ذلكنثل هذا التيةق و طيةقة عتلاممشلونات ع  
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة للجنة الغابات  -شرًا عا
 

امموعد النهائي بالدراور أنانة التاو دد حت، واقةرحت أن 4102شقد دورتها القادنة  ي عام اللجنة بأن ُت أوصت- 52

لتنظتة خالل األجهز  اليئاسية ل اجدتاعاتنع اللجنة الدوجيهية للجنة الغابات، بشد قيام اجمللس باسدشياض نواعيد 

 .القادنةفةر  السندني 
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  - املرفق ألف

 الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات جدول أعمال

 

 افدداح الدور - 0

 اعدتاد جدول األعتال- 4

 اندخاب أعضاء اممكدب وتشيني جلنة الصياغة- 2

 4104حالة الغابات  ي الشامل  ي سنة - 2

  41+تطبيق ندائج نؤمتي رةو - 1

 طيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاعات األخيىتو- 1

 دنج الغابات  ي السياسات البيئية وسياسات اسدخدام األراضي على اممسدوةات كافة (أ)

 عنصي حاسم للدنتية اليةتية: الغابات واألشجار والرشوب كلها نشًا  ي نساحة حّية (ب)

اممندجات اخلربية وغري اخلربية واخلدنات : باتتوسيع القاعد  اممالية لإلدار  اممسددانة للغا (ج)

 واالبدكارات واألسواق واالسدثتارات واألجهز  الدولية

 أساس سليم ن  اممشلونات واممشارف ليسم سياسات أفضل ولإلدار  اليشيد  (د)

 ندابشة توصيات الدور  الشرية  للجنة الغابات- 5

 4100لشام تقيةي نيحلي وجتارب السنة الدولية للغابات  (أ)

 نياجشة أنرطة األجهز  اممشنية بالغابات واممياعي  ي إقليم الريق األدنى (ب)

 االسةراتيجية الطوةلة األجل لدقييم امموارد احليجية (ج)

 قياس نؤشيات اإلدار  (د)

 تكثيف الشتل ممكافحة احليائق النباتية (هـ)

 4101-4104 بينانج الشتل اممدشدد السنوات للجنة الغابات للتةر  (و)

 قيارات وتوصيات األجهز  الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة- 2

 األولوةات الرباجمية ممنظتة االغذةة والزراعة  ي جمال الغابات- 9

 الندائج اليئيسية للدقييم االسةراتيجي لدور ننظتة األغذةة والزراعة وعتلها  ي جمال الغابات (أ)

 سةراتيجي واألولوةات الرباجمية ممنظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغاباتاإلطار اال (ب)

 نوعد ونكان انشقاد الدور  القادنة- 01

 اعدتاد الدقيةي- 00

 اخددام الدور  - 04
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 - املرفق باء

 قائمة الوثائق

 

 العنوان الوثيقة

COFO/2012/2  جدول األعتال اممؤقت 

COFO/2012/4   الغابات  ي صتيم اممسدقبل اممسددام -4104الشامل  ي سنة حالة الغابات  ي 

COFO/2012/5.1  إىل إجياءات 41+ رةو تيمجة ندائج نؤمتي 

COFO/2012/5.2  الطاقة اخلربية ن  أجل نسدقبل نسددام -إىل إجياءات 41+ رةو تيمجة ندائج نؤمتي 

COFO/2012/6.1  دنج الغابات  ي السياسات : ات األخيىتوطيد اليوابط نا بني قطاع الغابات والقطاع

 البيئية وسياسات اسدخدام األراضي على اممسدوةات كافة

COFO/2012/6.2  الدنتية عانل أساسي لدحقيق :حية طبيشية نناظي  ي نشا والسكان واألشجار الغابات 

 اليةتية

COFO/2012/6.3   توسيع القاعد  اممالية لإلدار  اممسددانة للغابات 

COFO/2012/6.4  سليتة ن  ونشارف نشلونات قاعد   -احليجية اممرةركة بني القطاعات اليوابط تشزةز 

 واحلوكتة السياسات حتسني أجل

COFO/2012/7.1  ندابشة توصيات الدور  الشرية  للجنة الغابات 

COFO/2012/7.2  ممشنية نياجشة أنرطة األجهز  ا: الدشاون بني القطاعات برأن الغابات واممياعي

 بالغابات واممياعي  ي إقليم الريق األدنى

COFO/2012/7.3  دعم اإلدار  اممسددانة للغابات ن  خالل تقييم امموارد احليجية  ي الشامل :

 4121 - 4104الطوةلة األجل للتةر   االسةراتيجية

COFO/2012/7.5  احليائق بينانج ننظتة األغذةة والزراعة إلدار  تشزةز 

COFO/2012/7.6  بينانج الشتل اممدشدد السنوات للجنة 

COFO/2012/8  قيارات وتوصيات األجهز  الدابشة ممنظتة األغذةة والزراعة واليت تشين اللجنة 

COFO/2012/9.1  الندائج اليئيسة للدقييم اإلسةراتيجي لشتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات 

COFO/2012/9.2   لإلطار االسةراتيجي امُمياجعاخلطوط الشيةضة 

COFO/2012/9.3  توصيات اهليئات اإلقليتية للغابات إىل ننظتة األغذةة والزراعة 
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  وثائق باملعلومات

COFO/2012/Inf.1  للدور  احلادةة والشرية  للجنة الغابات جدول األعتال اممؤقت 

COFO/2012/Inf.2  قائتة بالوثائق 

COFO/2012/Inf.3  ئتة اممراركنيقا 

COFO/2012/Inf.4   بيان االخدصاصات وحقوق الدصوةت اممقدم ن  اجملتوعة األوروبية والبلدان األعضاء

 فيها

COFO/2012/Inf.5  الدقييم اإلسةراتيجي لدور وعتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات- 

 الدقيةي النهائي 

COFO/2012/Inf.6   امملحقات -لدور وعتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغاباتالدقييم اإلسةراتيجي 

COFO/2012/Inf.7  الدقييم اإلسةراتيجي لدور وعتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال الغابات- 

 تقيةي فيةق اخلرباء

COFO/2012/Inf.8   حتليل قطيي لبشض اجلوانب األساسية لشتل ننظتة األغذةة والزراعة  ي جمال

ندائج اممسح الذي أجيي خالل دورات جلان الغابات اإلقليتية خالل  –ابات الغ

 4104-4100التةر  

COFO/2012/Inf.9   نقدبس ن  تقيةي الدور  اليابشة )اخلطوط الشيةضة لإلطار االسةراتيجي اممياجع

 (واألربشني بشد اممائة للتجلس

 




