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 2023-2020برانمج عمل جلنة الغاابت املتعدد السنوات للفرتة 
 

 موجز
يط الوثيقة اللجنة  وتعرض اسرتاتيجيتها وأسلوب عملها . علًما ابلتقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل املتعدد السنواتُتح

، مع األخذ بعني االعتبار ضرورة التكّيف مع احلقائق اجلديدة يف عامل ما 2023-2020لتحقيق أهدافها احملددة للفرتة 
 .19-بعد جائحة كوفيد

 نة الغاابتمن جانب جلاختاذها املقرتح  اتاإلجراء
يف على حنو ما هو وارد  2023-2020برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة استعراض واعتماد يف قد ترغب اللجنة 

 .  هذه الوثيقة

 :كن توجيه االستفسارات عن احملتوى املوضوعي للوثيقة إىلمي
 Peter Csoka السيد

 األمني العام انئب 
 للغاابت ياملؤمتر العامل
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 معلومات أساسية -أوًل 

 
والعشرين املعقودة يف الثالثة يف دورهتا  2019-2016اعتمدت جلنة الغاابت برانمج عملها املتعدد السنوات للفرتة  -1

 نيخلامسة واخلمساته ور من قبل اجمللس يف ديف وقت الحق رانمج العمل املتعدد السنوات مت إقرار ب. و 2016سبتمرب/أيلول 
تنفيذ برانمج العمل املتعدد السنوات إىل جلنة الغاابت تقريرًا عن األمانة ني. ورفعت األربعته دور ومؤمتر املنظمة يف بعد املائة 

. CL158/9الوثيقة ضمن يف دورته الثامنة واخلمسني بعد املائة نظمة املجملس إىل و  FO:COFO/2018/6.2الوثيقة ضمن 
الوثيقة ضمن الدورة الرابعة والعشرين انعقاد منذ املتخذة مجيع اإلجراءات بشأن تقرير كامل الميكن االطالع على  و 

FO:COFO/2020/8.2. 
 

 2023-2020مشروع برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة للفرتة  -ااثنيً 
 

 2023-2020األهداف العامة للجنة الغاابت للفرتة  -ألف
 
حالة الغاابت واحلراجة على الصعيد  تستعرض دوريً  على حاهلا: فاللجنةظائف الرئيسية للجنة و الظلت لقد  -2

العاملي؛ وتسدي املشورة إىل اجمللس بشأن أولويت املنظمة وبراجمها وميزانياهتا، وإىل املؤمتر بشأن السياسات العاملية واملسائل 
لجنة على حنو عاون التالتنظيمية؛ وتقدم توجيهاهتا إىل أعضائها يف ما يتعلق ابلرتويج لإلدارة املستدامة للغاابت يف العامل. وت

، مبا تيسري تنسيق السياسات والربامج على الصعيدين العاملي واإلقليميالست من أجل اإلقليمية  لغاابتا وثيق مع هيئات
اليت  دوراتالاإلقليمي يف و منتدى للحوار العاملي إاتحة جدول أعماهلا ابلتعاون الوثيق معها، و إعداد يف ذلك من خالل 

الدائرة خبصوص ناقشة املعلى التعاون والتنسيق بشكل وثيق مع اللجان الفنية األخرى وتتابع أيًضا للجنة ُتافظ او  تعقدها.
 القضاي الشاملة.

 
اليت  ةالستكشاف الفرص املتاحة لزيدة كفاءة عملها والنظر يف أساليب العمليعلى أهبة االستعداد اللجنة وإن  -3

مبا يف ذلك يف ، 19-جائحة كوفيد فضل مع احلقائق اجلديدة يف عامل ما بعدحنو أعلى نها من التكيف من شأهنا أن متكّ  
 .وأساليب العمل ،املشورة السياساتية العامليةإسداء و  ،األولويتُتديد وضع االسرتاتيجيات و 

 
 2023-2020نتائج الفرتة  -ابء

 وضع السرتاتيجية وحتديد األوليات وختطيط امليزانية
 
 النتيجة -4

  العام لقرارات اجمللس بشييأن أولويت املنظمة وبراجمها وهيكلها التنظيميا صييلبً ا أسيياسييً  اللجنةتتيح توصيييات 
 وميزانياهتا املتعلقة بربانمج الغاابت مبقتضى اإلطار االسرتاتيجي املراجع.
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 املؤشرات والغايت -5
 ( حالة الغاابت و  2020لعام رجية يف العامل تقييم املوارد احلُتليالت بشييييييأن الوضييييييع العاملي للغاابت واحلراجة

وحالة الغاابت يف العامل لعام ن يوالعشيييييير  هتا اخلامسييييييةدور اللجنة يف  مانظرت فيهللذان ا 2020لعام يف العامل 
السيييييييييييادسييييييييييية هتا دور اللجنة يف ئج املؤمتر العاملي اخلامس عشييييييييييير للغاابت اليت نظرت فيها وكذلك نتا 2022
 ؛(نيوالعشر 

  حيييددهتيييا اهليئيييات اإلقليميييية للغييياابت وتقيييدماليت رئيسيييييييييييييييييية القليميييية اإلعيييامليييية و السييييييييييييييتجيييدات املالنظر يف 
 التوجيهات املناسبة؛ 

  رفع توصييييييات يف الوقت املناسيييييب إىل جملس املنظمة من خالل جلنيت الربانمج واملالية يف ما يتعلق  ولويت
 وبراجمها وهيكلها التنظيمي وميزانياهتا؛نظمة امل

  تقييارير اجمللس توصيييييييييييييييييات متعلقيية ابإلطييار االسييييييييييييييرتاتيجي واخل يية املتوسيييييييييييييي يية األجييل وبرانمجتضييييييييييييييمني 
 العمل وامليزانية؛

  ،اللجان الفنية مبا فيها مراعاة التوجيهات بشييأن املسييائل اخلاصيية ابلغاابت من قبل أجهزة أخرى ذات صييلة
لمنظمة، مثل منتدى لغري التابعة وكذلك األجهزة  األخرى واملؤمترات اإلقليمية واهليئات اإلقليمية للغاابت

 .األمم املتحدة املعىن ابلغاابت، حسب االقتضاء
 
 خرجاتامل -6

  االسيييييرتاتيجيات واألولويت واهليكل بشيييييأن  يةتوصييييييات واضيييييحة وقددة وتوافقعلى للجنة اتقرير اشيييييتمال
 .االقتضاءحسب  التنظيمي والربامج وامليزانيات لألعضاء واألجهزة الرائسية،

 
 نش ةاأل -7

 استعراض الوضع العاملي جملاالت اختصاص اللجنة؛ 
 واللجنة التوجيهية، مع  تناول مسيييائل تتسيييم  ولوية كبرية ومسيييائل انشيييئة حددهتا اهليئات اإلقليمية للغاابت

وإعادة البناء  19-كوفيد جائحة  بعد يف فرتة ما لتعايف ذات الصيييييلة ابالواجب ابلقضييييياي قرار على النحو اإل
 ؛لغاابت واحلراجةيف ما يتعلق اببشكل أفضل 

  خرى ذات صلة ابلغاابت وآاثرها األ قليميةاإلعاملية و النتديت املصادرة عن التوصيات القرارات و الاستعراض
 ؛نظمةعلى األعضاء وامل

  وعن اللجان منظمة تابعة للالخرى األدسييتورية الرائسييية و الجهزة األاسييتعراض قرارات وتوصيييات صييادرة عن
 الفرعية؛

  لجنة؛الاستعراض تنفيذ برانمج العمل وامليزانية يف جماالت تندرج ضمن إطار اختصاص 
  واألولويت  ابالسيييرتاتيجياتصيييياغة توصييييات وتوجيهات يف جماالت وثيقة الصيييلة ابلغاابت واحلراجة تتعلق

 .تيجي املراجعواهليكل التنظيمي والربامج وامليزانيات مبوجب اإلطار االسرتا
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 أساليب العمل -8
 التعاون الوثيق مع اهليئات اإلقليمية للغاابت من خالل الرئيس واللجنة التوجيهية، بدعم من األمانة؛ 
  عمل اللجنة التوجيهية يف ما بني الدورات، واسييتعراض التقدم احملرز والتوجيهات من أجل التحضييري لدورات

 جلنة الغاابت؛
  1؛ابألراضي اجلافة التابع للجنة الغاابت ةالعمل املعني جمموعةالنظر يف نتائج 
 النظر يف نتائج األجهزة الدستورية املعنية ابلغاابت؛ 
 التابعة ، وال سيييييييييييما مع اللجان الفنية يف املنظمة التعاون مع األجهزة الرائسييييييييييية والدسييييييييييتورية املعنية األخرى

 .وغري الرمسيةلمنظمة، واملسامهة يف آليات التنسيق الرمسية ل
 

 املشورة بشأن السياسات العاملية واملسائل التنظيمية
 
 النتيجة -9

  قراراته حول السييياسييات العاملية واملسييائل نظمة مؤمتر امل لكي يحصييدر اسييليمً  االلجنة أسيياسييً تشييّكل توصيييات
 التنظيمية، وكذلك القرارات واإلجراءات اخلاصة ابألعضاء.

 
 املؤشرات والغايت -10

  الوقت املناسييييييييب إىل املؤمتر يف ما يتعلق ابلسييييييييياسييييييييات العاملية  يف يةقددة وتوافقو رفع توصيييييييييات واضييييييييحة
 واملسائل التنظيمية يف جماالت اختصاصها؛

 تضمني تقرير املؤمتر توصيات بشأن السياسات العاملية واملسائل التنظيمية؛ 
  ابسيييييييتخدام توصيييييييياهتا يف جمال رسييييييم  اللجنة،اسيييييييتفادة األعضييييييياء واهليئات اإلقليمية للغاابت من مداوالت

 السياسات الوطنية واإلقليمية؛
  لجنة من جانب منتديت دولية أخرى، وال سييييييما منتدى األمم املتحدة املعا ابلغاابت الاعتماد توصييييييات

، يةاملعن، وكذلك العمليات والصيييكوإل اإلقليمية يف جمال الغاابت الشيييراكة التعاونيةأعضييياء واتفاقيات ريو، و 
 حسب االقتضاء.

 
 املخرجات -11

  للمؤمتر وقابلة للت بيق الختاذ القرارات واإلجراءات املناسييييييييييييييبة،  يةتوصيييييييييييييييات واضييييييييييييييحة وقددة وتوافقرفع
ية والتنظيمية؛ وللعمليات والصكوإل الدولية األخرى املعنية بشأن التدابري اتالسياسسائل بشأن املولألعضاء 

 واحلراجة. السياسية الوثيقة الصلة ابلغاابت
 

                                        
 .نيالثالثة والعشر  هتادور اللجنة يف  اأنشأهتليت جمموعة العمل املعنية ابلغاابت والنظم الزراعية املختل ة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافة، ا  1
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 األنش ة -12
  ؛للمنظمةالنظر يف توصيات اهليئات اإلقليمية للغاابت، واألجهزة الرائسية والدستورية األخرى التابعة 
 النظر يف املستجدات يف العمليات والصكوإل الدولية املعنية والوثيقة الصلة ابلغاابت واحلراجة؛ 
  مع اإلقرار على ابلغاابت واحلراجة واسييييييتعراضييييييهاُتديد مسييييييائل جديدة وانشييييييئة يف جماالت وثيقة الصييييييلة ،

ا النحو الواجب  دة البناء بشيييييكل وإعا 19-يف فرتة ما بعد جائة كوفيدابلتعايف ذات الصيييييلة لقضييييياي ابأيضيييييً
 أفضل؛

  لكي ينظر فيها املؤمتر؛لجنةالوضع توصيات وتوجيهات يف جماالت تندرج ضمن اختصاص ، 
  األعضاء واهليئات اإلقليمية للغاابت؛خذها يتصياغة توصيات بغرض دعم إجراءات 
 .تقدم مدخالت يف عمليات وصكوإل دولية أخرى، حسب االقتضاء 

 
 أساليب العمل -13

 مراعاة االجتاهات العاملية واإلقليمية يف السياسات واألنظمة الق اعية؛ 
 واألجهزة الدسيييتورية األخرى  وكذلك األجهزة املعنية ابحلراجةمنظمة التواصيييل مع األجهزة الرائسيييية التابعة لل

 ذات الصلة ومراعاة نتائج مداوالهتا؛
 التعاون مع اهليئات اإلقليمية للغاابت؛ 
  وعلى وجه اخلصييييييييوصاتصيييييييياالت منتظمة بني رئيس جلنة الغاابت ورهسيييييييياء األجهزة األخرى املعنيةإجراء ، 

 .منظمةلالعليا لدارة اإلو اللجان الفنية للمنظمة 
 

 ملالتخطيط الفعال للع
 

 النتيجة -14
  خل يية عمييل قييددة وأسيييييييييييييييياليييب اب ريقيية شييييييييييييييييامليية وعملييية املنحى، وفقييً و تعمييل اللجنيية بفعييالييية وكفيياءة 

 نة.عمل قسّ 
 

 املؤشرات والغايت -15
  هلا؛ابة ستجااللجنة على االحتياجات الناشئة و الجداول أعمال تركيز 
  االقتضاء؛تنسيق جداول األعمال مع اللجان الفنية األخرى، حسب 
  األعضييييييياءو على توصييييييييات قددة وعملية املنحى للمجلس واملؤمتر اهها حتو او ابإلجياز تقارير اللجنة اتسيييييييام 

 ؛العمليات الدولية األخرى حسب االقتضاء وكذلك
 اتتقدم اللجنة التوجيهية يف فرتة ما بني الدور دى استعراض منتظم ملجراء إ. 
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 املخرجات -16
  ؛التنفيذ خالل دورات اللجنةتقرير مرحلي عن عرض 
  ؛2020عام الذي سيعتمد يف برانمج العمل املتعدد السنوات 
  ؛2022وتقرير مرحلي عن عمل اللجنة يف عام بناء على طلبه تقدم تقرير مرحلي إىل اجمللس 
  منظمةتقارير اجتماعات اللجنة التوجيهية واجتماعات التنسيق مع اللجان الفنية التابعة للإعداد. 
 

 األنش ة -17
  عملييييية تشييييييييييييييييياورييييية مع مييييدخالت من اهليئيييياتمن خالل لجنيييية الوضييييييييييييييع مشييييييييييييييييياريع جييييداول أعمييييال 

 ؛وثيق مع اللجان الفنية األخرى يف املنظمة يف تنسيق جداول األعمالعلى حنو والتعاون  اإلقليمية للغاابت
  بقوة إىل الفرص اليت يتيحها لتحسييني كفاءة الدورات واالسييتناد جديدة وهنج مبتكرة السييعي إىل إجياد سييبل

 األسبوع العاملي للغاابت بغية إقامة توازن مناسب بني احلوارات يف جمال السياسات واجملال الفا؛
  )الة حلإجراء اسيييييييييييييتعراض منتظم )يف دورات اللجنة وخالل فرتات ما بني الدورات من قبل اللجنة التوجيهية

 لجنة وتقييم أثرها؛التنفيذ توصيات 
 تعراض منتظم ألساليب العمل، مبا يف ذلك من خالل املؤشرات والغايت احملددة يف برانمج العمل إجراء اس

 املتعدد السنوات؛
 لتقييم التحديت الناشئة. خرىاألفنية اللجان المع  خالل فرتات ما بني الدورات مواصلة التنسيق والتعاون 

 
 أساليب العمل

 
. وتنظر يف عقد الدورتني كلتيهما ابلتزامن مع األسبوع العاملي 2023-2020تعقد جلنة الغاابت دورتني يف الفرتة  -18

تبًعا للحقائق  ها ور أسييييييياليب عملوسيييييييت 19-كوفيد  جائحةلآلاثر املرتتبة عن سيييييييتوة اللجنة االعتبار الواجب و  للغاابت.
 .حجمهااالفرتاضية و ألحداث االنظر يف دور يشمل ، مبا ةاجلديد

 
لجنة على عالقات تنسيييييييق وثيقة مع اهليئات اإلقليمية للغاابت، ومن ضييييييمنها يف جمال مواءمة جداول الوُتافظ  -19

األعمال، وُتديد البنود املشييرتكة، ووضييع جداول زمنية لالجتماعات بغية تقدم املدخالت يف الوقت املناسييب إىل كل من 
 ة.املؤمترات اإلقليمية واللجن

 
 املستقبل البنود الدائمة التالية: يف لجنة يف جداول أعماهلاالوتدرج  -20

 اعتماد جدول األعمال 
 تشكيل جلنة الصياغة 
  حالة الغاابت يف العامل 
  منظمةلجنة الغاابت واألجهزة الرائسية األخرى التابعة لللالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الدورات السابقة 
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o  اليت هتم جلنة الغاابتنظمة أجهزة املقرارات وتوصيات 
o  التقدم احملرز يف جمال تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورةXX ج العمل املتعدد الستوات للجنةموبران 
o األجهزة الدستورية 

 منظمةيف جمال احلراجة مبوجب اإلطار االسرتاتيجي لل نظمةعمل امل 
 انتخاب أعضاء املكتب 
  موعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة 
 اعتماد التقرير 

 
، ابلتشاور مع األعضاء اتوستضع اللجنة التوجيهية توصيات بشأن مسائل قددة من أجل جدول أعمال الدور  -21

على النحو منظمية واهليئيات اإلقليميية للغياابت؛ وكيذليك اللجيان الفنيية األخرى، مع مراعياة قرارات األجهزة الرائسيييييييييييييييية لل
 الواجب وكذلك الت ورات يف العمليات والصكوإل الدولية واإلقليمية اهلامة ذات الصلة ابلغاابت واحلراجة.


