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 الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الغاابت
 احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال احلراجة 3-8البند 

 تمهيديةالالحظات امل
 
نشــئت األجهزة الدســتورية مبوجب املادة الســادســة من دســتور منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) لالضــطالع مبهام حمددة أُ 

 العالية.لدعم عمل املنظمة وتقدمي املشورة املتخصصة يف اجملاالت أو املسائل ذات األولوية 

 وجمموعة العمل التابعة للجنة الغاابت: ،نية ابلغاابتاألجهزة الدستورية املعوتقدم هذه الوثيقة تقارير مرحلية عن أنشطة 

 . 2020ومارس/آذار  2019يونيو/حزيران  بني الفرتة يف تعقد يتالاهليئات اإلقليمّية للغاابت  لقاءات -1

 مبا يف ذلك:  ،اللجنة املعنية مبسائل غاابت البحر األبيض املتوسط (سيلفا مديرتانيا)و  -2

 يف برما�، لبنان 2019ن يف أبريل/نيسان يدورهتا الثالثة والعشر  انعقاد −

  استعادة الغاابت واملناظر الطبيعية يف منطقة البحر األبيض املتوسطو  −

 روح املبادرة لدى الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسطو  −

 ممارسة الدعوة وتقاسم املعارفو  −

   الغاابت، مبا يف ذلك: اللجنة االستشارية املعنية ابلصناعات املستدامة القائمة على و  -3

 ؛2020و 2019عامي  يف قداتنتائج الدورتني الستني واحلادية والستني للجنة اللتني عُ  −

 الرسائل الرئيسية للجنة.و  −

 هيئة احلور الدولية، مبا يف ذلك: و  -4

 ؛عملية إصالح هيئة احلور الدولية −

 ؛لهيئةل ةاسرتاتيجيتطوير رؤية و و  −

 2021عام  اليت ستعقد يفلهيئة لن و لدورة السادسة والعشر او  −

 جمموعة العمل املعنية ابلغاابت والنظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافة، مبا يف ذلك:و  -5

 التقدم احملرز جملموعة العمل −

 ظامها الداخلي واقرتاح التعديالتاستعراض جمموعة العمل لنو  −

 ة الدستورية وتقدمي مزيد من املشورة أو اإلرشاد، حسب االقتضاء.قد ترغب اللجنة يف حماورة رؤساء األجهز و 

  :ا يليمب القيام وقد ترغب اللجنة يف

 اهليئات اإلقليمية للغاابت -1



o  األجهزةمواصـــــــلة تقدمي اإلرشـــــــاد بشـــــــأن القضـــــــا� االســـــــرتاتيجية إىل اهليئات اإلقليمية للغاابت وغريها من 
 اإلقليمية التابعة للمنظمة؛

o  اإلقليمية بدور أكثر صـــــــــــلة ابلســـــــــــياســـــــــــات يف املؤمترات اإلقليمية  األجهزةالتأكيد على أمهية اضـــــــــــطالع و
  للمنظمة.

o  رها آليات راســـخة للحوار امواصـــلة حتســـني اهليئات اإلقليمية للغاابت ابعتب ظر يفنالطلب إىل املنظمة أن تو
هبدف ز�دة تعزيز التنســــيق والعمل ، بذلك الشــــأن وأن تتشــــاور مع األعضــــاء ،والتبادل بشــــأن الســــياســــات

هداف التنمية املســــــتدامة واتفاق ابريس واألهداف أل حتقيًقاالتعاوين بني القطاعات وأصــــــحاب املصــــــلحة، 
 العاملية للغاابت.

  اللجنة املعنية مبسائل غاابت البحر األبيض املتوسط (سيلفا مديرتانيا)و  -2

o  القيام مبا يلي علىاللجنة املعنية مبسائل غاابت البحر األبيض املتوسط تشجيع أعضاء:  

 " دعـــــــم مشـــــــــــــــــــــروعMedForYouth-Empowering Young Entrepreneurs around the 

Mediterraneanوحّض املنظمة على استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تطويره وتنفيذه؛ "  

  للجنة املعنية مبسائل غاابت يعة املستوى يف الدورة الرابعة والعشرين املسامهة يف التحضري للمشاركة الرفو
عام  خاللويف األســبوع الســابع لغاابت البحر األبيض املتوســط املقرر عقدمها  ،املتوســطالبحر األبيض 

  ، وااللتزام بتلك املشاركة؛2021

  يف النظم اإليكولوجية للغاابت املتوســطية ويف  19-لتقييم آاثر كوفيد مديرتانيااســتعراض أنشــطة ســيلفا و
ســـــــبل العيش ذات الصـــــــلة، وكيف ميكن للغاابت واحلراجة املســـــــامهة يف التعايف من أتثريات اجلائحة يف 

 املنطقة.

 اللجنة االستشارية املعنية ابلصناعات املستدامة القائمة على الغاابت.و  -3

o عن دورتيها الستني واحلادية والستني؛ إقرار خمرجات اللجنة ورسائلها الرئيسية الصادرة  

o  إلطار االســـرتاتيجيلالطلب إىل املنظمة، من خالل دورها كأمانة للجنة، أن تيســـر وضـــع الصـــيغة النهائية و 
وتنفيذه، مبا يف ذلك حتديد اإلجراءات الرئيســــــــية للتصــــــــدي لآلاثر النامجة عن  2030-2020للفرتة  للجنة
   يف قطاع الغاابت؛ 19-كوفيد

o  عوة اللجنة إىل مواصـــــلة حتفيز الشـــــراكات االســـــرتاتيجية بني املنظمة والقطاع اخلاص لدعم جهود البلدان دو
  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 هيئة احلور الدولية -4

o اإلحاطة علًما ابإلجنازات اليت حققتها عملية إصالح هيئة احلور الدولية؛ 



o  على اختاذ إجراءات ملموســـة بواســـطة أنواع األشـــجار الســـريعة النمو لدعم  للهيئةتشـــجيع اللجنة التنفيذية و
عقـد األمم املتحـدة للعمـل من أجـل أهـداف التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة، وعقـد األمم املتحـدة إلصـــــــــــــــالح النظم 

 اإليكولوجية، وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛

o  واالشــــرتاك يف عضــــوية اهليئة بغية  2021تشــــجيع املشــــاركة يف دورة هيئة احلور الدولية اليت ســــتعقد يف عام و
 توسيع نطاقها.

  جمموعة العمل املعنية ابلغاابت والنظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراعي يف األراضي اجلافةو  -5

o رتحته الدورة األوىل جملموعة العمل؛املوافقة على النظام الداخلي املنقح، على النحو الذي اق 

o  جمموعة العمل املعنية ابلغاابت والنظم الزراعية املختلطة ابلغاابت اإلحاطة علًما ابلتقدم احملرز يف أعمال و
 ؛واملراعي يف األراضي اجلافة

o اجلافة، على ترشيحهم ليتمكنوا  األراضي جمال يفني وتشجيع البلدان اليت مل تقم بعد برتشيح خربائها الوطني
 من املشاركة يف جمموعة العمل.


