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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 الجدول الزمني المؤقت
 

تلفت عناية املندوبني الكرام إىل أّن اجلدول الزمين املؤقت يتضـــمن معلومات عن اجللســـات العامة للجنة الغابات (اللجنة) 
 للغابات.والفعاليات الرئيسية اليت ستتخلل األسبوع العاملي 

 
وميكن االطالع على تفاصـــيل عن فعاليات األســـبوع العاملي للغابات املخصـــصـــة ملســـائل حرجية رئيســـية وعلى اجللســـات 

يوليو/متوز ضـــــــــــــمناً، من خالل تنزيلها  22يوليو/متوز إىل يوم اجلمعة  18اإلعالمية واالجتماعات األخرى، من يوم االثنني 
أو طلب احلصــــــــــــــول عليها  /http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar من املوقع اإللكرتوين للجنة الغابات

 خالل الدورة من مكتب الوثائق.
 يوليو/تموز 15األحد، 

 )17:00-14:00فترة بعد الظهر (الساعة 
 

 Aاملبىن  -التسجيل يف مركز التسجيل يف قاعة تركيا 
 

 يوليو/تموز 16االثنين، 
 )17:00 - 8:00طوال النهار (الساعة 

 
 Aاملبىن  -التسجيل يف مركز التسجيل يف قاعة تركيا 

 
 يوليو/تموز 16االثنين، 

 )13:00 – 10:00الفترة الصباحية (الساعة 
 الثالث، الطابق Aالقاعة الكبرى، المبنى 

 مراسم االفتتاح

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ar/
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 افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات 1البند 
 اعتماد جدول األعمال 2البند 
 تعيني جلنة الصياغة 3البند 
 : النتائج الرئيسية2018حالة الغابات يف العامل يف  4البند 

 
 

 )18:00-15:00فترة بعد الظهر (الساعة 
 )16:30-15:00، الطابق األول (الساعة Aالقاعة الحمراء، المبنى 

 حوار رفيع املستوى عن الغابات وأهداف التنمية املستدامة
 

 )18:00-16:30، الطابق األول (الساعة Aالقاعة الخضراء، المبنى 
 2030الغابات وخطة التنمية املستدامة لعام  5البند 

 
 من أهداف التنمية املستدامة 15التعجيل بالتقدم لتحقيق اهلدف  5-1 

  

 يوليو/تموز 17الثالثاء، 
 )13:00 – 10:00الفترة الصباحية (الساعة 

 )11:30-10:00، الطابق األول (الساعة Aالقاعة الحمراء، المبنى 
 

 احلوار الرفيع املستوى: احلراجة يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية
 

 )13:00-11:30، الطابق األول (الساعة Aالقاعة الخضراء، المبنى 
 

 5البند 
 (تكملة)

 2030الغابات وخطة التنمية املستدامة لعام 

 احلراجة يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية 5-2 
  

 )18:00-15:00فترة بعد الظهر (الساعة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 
 5البند 

 (تكملة)
 2030الغابات وخطة التنمية املستدامة لعام 

 تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك 5-3 
 الغابات من أجل األمن الغذائي والتغذية: متابعة الدورة الرابعة واألربعني 5-4 

 للجنة األمن الغذائي العاملي
 

 الغابات / األسبوع العاملي للغاباتحفل استقبال ترحييب للجنة 
 )B(قاعة أفنتينو، الطابق الثامن، املبىن 
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 يوليو/تموز 18األربعاء، 
 )13:00 – 10:00الفترة الصباحية (الساعة 

 )11:30-10:00، الطابق األول (الساعة Aالقاعة الحمراء، المبنى 
 

 اجتماع خاص: حوار بشأن االستثمار يف التثقيف احلرجي من أجل مستقبل مستدام 
 

 )13:00-11:30، الطابق األول (الساعة Aالقاعة الخضراء، المبنى 
 

 التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة واألجهزة الرئاسية األخرى 6البند 
 ملنظمة األغذية والزراعة 

 املوضوع الرئيسي لفرتة السنتني: تغري املناخ وتأثريه يف عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها 6-5 
 

 
 )18:00-15:00فترة بعد الظهر (الساعة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 6البند 
 (تكملة)

 األخرى التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة واألجهزة الرئاسية
 ملنظمة األغذية والزراعة

 قرارات وتوصيات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة اليت هتّم اللجنة 6-1 
 احلوار مع األجهزة الدستورية 6-3 
  

 يوليو/تموز 19الخميس، 
 )13:00 – 10:00الفترة الصباحية (الساعة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 
 6البند 

 (تكملة)
 التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة واألجهزة الرئاسية األخرى

 ملنظمة األغذية والزراعة
 تقرير عن التقدم احملرز يف برنامج العمل املتعدد السنوات وعن تنفيذه 6-2 
 تعزيز العمل اخلاص بالغابات الشمالية واملعتدلة 6-4 

 التوجهات االسرتاتيجية 7البند 
 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع 7-1 
  

 )18:00-15:00بعد الظهر (الساعة فترة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 
 7البند 

 (تكملة)
 التوجهات االسرتاتيجية
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 األغذية والزراعة يف جمال احلراجة يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجععمل منظمة  (تكملة) 7-1 
 دعم تنفيذ خطة األمم املتحدة االسرتاتيجية للغابات 7-2 
  

 يوليو/تموز 20الجمعة، 
 )11.30- 10:00الفترة الصباحية (الساعة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 
 أجل عامل مستدامحدث خاص: اخلشب املستدام من 

 
 ، الطابق األولAالقاعة الحمراء، المبنى 

 
 التعاون بني األنشـــــطة اإلضـــــافية خلفض االنبعاثات -حدث خاص: حتســـــني احلوكمة للحد من إزالة الغابات وتدهورها 

 طاع الغاباتيف قنفاذ القوانني واحلوكمة والتجارة إالنامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ومبادرات 
 

 )13:00 – 11:30الفترة الصباحية (الساعة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 
 الغابات واملياه: بالغابات نياملعنيلخرباء العاملية ل قفر ال
 

 ، الطابق األولAالقاعة الحمراء، المبنى 
 

حدث خاص: منظمات املنتجني احلرجيني والزراعيني كعوامل رئيســية للتغيري من أجل مناظر طبيعية قادرة على الصــمود 
 يف وجه املناخ وحتسني سبل املعيشة 

 
 )18:00-15:00فترة بعد الظهر (الساعة 
 ، الطابق األولAالقاعة الخضراء، المبنى 

 
 انتخاب أعضاء املكتب 8البند 
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة للجنة الغابات 9البند 
 اعتماد التقرير 10البند 
 اختتام الدورة 11البند 

 


