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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 المعنية بالغابات الحوار مع األجهزة الدستورية
 
 
وحصـــــــلت  اإلقليمية املعنية بالغاباتيئات اهلمع رؤســـــــاء  حوارا تفاعليا دورهتا الثالثة والعشـــــــرينأجرت اللجنة يف  -1

هبذه الفرصـــــــة، قّدمت اللجنة ترحيب عنية بالغابات. وباإلضـــــــافة إىل على تقرير مرحلي من األجهزة الدســـــــتورية األخرى امل
على وجه اخلصــــوص بني اللجنة واقرتحت اســــتكشــــاف فرص أخرى لتعزيز التفاعالت وتشــــجيعها هلذه األجهزة  توجيهاهتا
 اإلقليمية املعنية بالغابات.واهليئات 

 
اهليئات خاصة من قبل للجنة الغابات  نيالدورة الرابعة والعشر يف جدول أعمال  فعلية تقدمي مسامهةمت  يف حنيو  -2

لربنامج منظمة األغذية والزراعة املعين بالغابات.  اتوصياهتأيضاً قدمت مجيع األجهزة الدستورية  ،اإلقليمية املعنية بالغابات
 .COFO/2018/7.1صياغة الوثيقة ل مسامهة رئيسيةهذه التوصيات باعتبارها  اماستخدمت و 
 
 3إىل  1املالحق من لتنظر فيها اللجنة يف  وترد التقارير املرحلية اليت قدمتها األجهزة الدســــــــــتورية املعنية بالغابات -3
 :على النحو التايل ذه الوثيقةهب
 

 ؛سيلفا مديرتانيا–البحر األبيض املتوسط اللجنة املعنية مبسائل غابات  •
 ؛اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات املستدامة القائمة على الغابات •
 .هيئة احلور الدولية •

 
 التوجيهات  وأ املزيد من املشــــــــــــورة إســــــــــــداءو  األجهزة الدســــــــــــتورية رؤســــــــــــاء حوار معفتح قد ترغب اللجنة يف و  -4

   .حسب االقتضاء
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 1امللحق 
 

 سيلفا مديترانيا –اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط  -أوالً 
 

 سيلفا مديترانيا–جنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط للالدورة الثانية والعشرون  -ألف
 
  نيالثانية والعشــــــــــــــر  هتادور  ســــــــــــــيلفا مديرتانيا–عقدت اللجنة املعنية مبســــــــــــــائل غابات البحر األبيض املتوســــــــــــــط  -1

 وإن اللجنة: البحر األبيض املتوسط.منطقة لغابات  امساألسبوع اخلخالل  يف أكادير، املغرب 2017مارس/آذار  22يف 
 

خالل الفرتة املمتدة  ســـــــــــتثنائيةاال ااجتماعاهتاللجنة يف أخذت علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ القرارات اليت اختذهتا  (أ)
 ؛2017و 2012بني عامي 

كونه أداة   2013عام يف الذي مت اعتماده  البحر األبيض املتوســــطمنطقة اإلطار االســــرتاتيجي لغابات بواعرتفت  (ب)
املتصـــلة املســـائل األســـاســـية رصـــد التقدم احملرز يف و لمســـائل املتعلقة بالغابات يف املنطقة إلســـناد األولوية لطوعية 

 بالغابات؛
ســــيلفا –لجنة املعنية مبســــائل غابات البحر األبيض املتوســــط اســــرتاتيجية حمددة لعطاء زخم لصــــياغة أوصــــت بإو  (ج)

 ؛مديرتانيا
 اللجنة احملتوى الفين لدوراتحّلت حمّل قد  البحر األبيض املتوســـــــــــطمنطقة غابات بأن أســـــــــــابيع أخذت علماً و  (د)

 ؛السابقة
 عقد يســـــــــ ذيال البحر األبيض املتوســـــــــطمنطقة غابات الســـــــــادس لســـــــــبوع ألاإلمجالية لتنظيم العملية اعتمدت و  (ه)

 ؛2019يف عام 
باعتباره  البحر األبيض املتوســـــطمنطقة يف  ةرعويال ةراجياحل ةزراعال كتاب بشـــــأن  مفهوم صـــــياغة صـــــادقت علىو  (و)

 ؛2018لعام  البحر األبيض املتوسطمنطقة حالة غابات تقرير مكّمًال ل
عمل الوإعادة النظر يف وجود جمموعة  آليات التمويل املســــــــــتدامةاملعنية بأوصــــــــــت بإيقاف عمل جمموعة العمل و  (ز)

 عنية بتغري املناخ؛امل
 جملموعات العمل األخرى؛ 2019 -2017فرتة السنتني اعتمدت خطط العمل لو  (ح)
األبيض البحر منطقة يف  بشــــــــــــــأن اســــــــــــــتعادة الغابات واملناظر الطبيعيةاجلارية  ات اإلقليميةكيديناميلودعمت ا (ط)

 .املتوسط
 

 مجموعات العمل -باء
 
العلوم جمال التعاون األورويب يف  إجراءاتيف إطار أنشــــــــــــــطة  املعنية باملوارد الوراثية احلرجيةنّفذت جمموعة العمل  -2

مع تغري  يطةاحملامشــــية و اهلناطق امليف  أشــــجار الغابات أنواع كييفالصــــون: مســــألة أســــاســــية لت بشــــأن "تعزيز والتكنولوجيا
الغابات يف املناطق اهلامشـــية واحمليطة: مورد وراثي أســـاســـي لتعزيز " موجز للســـياســـات حولوقد مت نشـــر  ."املناخ يف أوروبا
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العلوم  جمال التعاون األورويب يف جراءاتإلاألخري ؤمتر املقد وعُ قدرة الغابات األوروبية على الصــــــــــــمود أمام التغري العاملي". 
 .2016سبتمرب/أيلول  29إىل  26من الفرتة املمتدة خالل  والتكنولوجيا

 
النظم ســــــــلع إنتاج تعزيز " بشــــــــأن ونفذت جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ أنشــــــــطة ضــــــــمن املشــــــــروع اإلقليمي -3

 ". ةالعاملي اتالتغري  ســــــــــياقيف  أقصــــــــــى قدرإىل ا خدماهتو اإليكولوجية احلرجية يف غابات منطقة البحر األبيض املتوســــــــــط 
 )رقميةمنتجني رقميني (قاعدة بيانات وجمموعة خرائط  وإعدادوثيقة  إحدى عشــــــــرةمؤلفة من وثائق جمموعة  صــــــــدارإومت 

  2016على يومني يف أكتوبر/تشــــــــــــرين األول امتدت ومت تنظيم حلقة عمل  دقيقة. إحدى عشــــــــــــرة مدته فيديوشــــــــــــريط و 
تونس يف كل من  لنامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغاباتاملبادرة املعززة خلفض االنبعاثات امن أجل اســـــــتعراض أنشـــــــطة 

 هذه البلدان. كّل منيف  سامهات احملددة وطنياً املودور قطاعات الغابات يف املغرب و ولبنان واجلزائر 
 
  احلراجةموجزا للســــــياســــــات بشــــــأن  املناطق احلضــــــرية وشــــــبه احلضــــــرية باحلراجة يفوأعّدت جمموعة العمل املعنية  -4

كما أنشـــأت قاعدة بيانات تتضـــمن دراســـات حالة   البحر األبيض املتوســـطمنطقة يف  املناطق احلضـــرية وشـــبه احلضـــريةيف 
البحر والبىن التحتية املراعية للبيئة يف منطقة  يف املناطق احلضــــــــرية وشــــــــبه احلضــــــــريةاحلراجة لتقييم  وجمموعة من املؤشــــــــرات

 .األبيض املتوسط
 

 في منطقة البحر األبيض المتوسط والمناظر الطبيعيةاستعادة الغابات  -جيم
 
يف ســــياق حتدي بشــــأن اســــتعادة الغابات واملناظر الطبيعية  ملنطقة البحر األبيض املتوســــططُرحت مبادرة إقليمية  -5

العمل املعنية  ، كجزء من خطة عمل جمموعةالبحر األبيض املتوســــــــــــــطمنطقة األســــــــــــــبوع اخلامس لغابات يف إطار و  بون
 .حر األبيض املتوسطبالتصحر واستعادة األراضي اجلافة يف منطقة الب

 
اجلزائر وفرنسا ومجهورية إيران اإلسالمية ولبنان واملغرب  –منطقة البحر األبيض املتوسط  منأقرت تسعة بلدان و  -6
البحر األبيض منطقة ألســــــــــبوع اخلامس لغابات ا خاللالرفيع املســــــــــتوى  جتماعيف اال -وتونس وتركيا إســــــــــبانياو  الربتغالو 

حيادية تدهور و  اســتعادة الغابات واملناظر الطبيعيةمبادرة حتســني  أكادير بشــأنبالتزام ، 2017مارس/آذار  24يف  املتوســط
ير إنشــــاء املتوســــط. ويقرتح التزام أكاد هود الرامية إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي يف منطقة البحر األبيضجلوا األراضــــي

لدعم حتقيق حتدي بون  اســـتعادة الغابات واملناظر الطبيعيةمعنية ب يف منطقة البحر األبيض املتوســـطجديدة مبادرة إقليمية 
 من أهداف التنمية املستدامة. 15واهلدف 

 
أيضــــا الســــلطات الســــياســــية واإلدارية على املســــتوى وتدعم هذه املبادرة اإلقليمية ملنطقة البحر األبيض املتوســــط  -7

يف منطقة  األراضــــي احلرجية األخرىو غابات لالنظم اإليكولوجية لأصــــحاب املصــــلحة العاملني يف إدارة فضــــال عن الوطين 
خطة األمم املتحدة يف ســــياق  ظر الطبيعيةاســــتعادة الغابات واملنســــط من أجل تعزيز جهود كل منها الالبحر األبيض املتو 

مبادرة اســـــــــتعادة الغابات واملناظر الطبيعية كل من   فمبا يتماشـــــــــى مع أهدا 2030-2017االســـــــــرتاتيجية للغابات للفرتة 
 .سواء على حدٍ  2030 خطة التنمية املستدامة لعامو لعاملية ا تفاقيات ريوالتابعة ال
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ماليني  8 حوايل اليت هتدف إىل اســتعادة البحر األبيض املتوســطة اإلقليمية ملنطقة ر وينصــب الرتكيز يف هذه املباد -8

) تقييم اجلهود الوطنية اجلارية الســــــتعادة الغابات 1( هيرئيســــــية  عناصــــــر ةعلى أربع 2030 حبلول عامعلى األقل هكتار 
 ؛ اســــــــــــــتعادة الغابات واملناظر الطبيعية وحيادية تدهور األراضــــــــــــــي بشــــــــــــــأن تعزيز التعاون اإلقليميو ) 2؛ (واملناظر الطبيعية

لتمويل جهود اســــــتعادة الغابات واملناظر الطبيعية  متنوعةو توافقية الشــــــركاء املعنيني من أجل بلورة اســــــرتاتيجية تعاون و ) 3(
طوعي جلهود اســــــتعادة  إبالغرصــــــد و تقييم جهود كل من البلدان من خالل إنشــــــاء نظام و ) 4وتعزيز القدرات الوطنية؛ (

 الغابات واملناظر الطبيعية وحيادية تدهور األراضي يف سياق منطقة البحر األبيض املتوسط.
 

 روح المبادرة لدى الشباب في منطقة البحر األبيض المتوسط -دال
 
الغابات يعرف بفكرة ملشروع من خالل  البيولوجييف االقتصاد روح املبادرة لدى الشباب موضوع مت التطرق إىل  -9

املكتــب اإلقليمي للبحر األبيض و ) Université Catholique de Louvain( جــامعــة لوفــان الكــاثوليكيــةأعــّدتــه الزرقــاء 
. املركز الدويل للدراســـــــــات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوســـــــــطو  املتوســـــــــط التابع للمعهد األورويب للغابات

الغابات يف االقتصاد األخضر يف منطقة القائمة على ل أفكار املشاريع آلية حتوّ تطوير ء إىل ويهدف مشروع الغابات الزرقا
 قابلة للتنفيذ.أعمال خطط البحر األبيض املتوسط إىل 

 
 الدعوة وتبادل المعرفة -هاء

 
يف الفرتة  البحر األبيض املتوســــــــطمنطقة األســــــــبوع اخلامس لغابات  يف تنظيماملعنيني الشــــــــركاء شــــــــاركت اللجنة  -10

منطقة البحر ظر الطبيعية يف ااســـــــتعادة الغابات واملن بشـــــــأنيف أكادير، املغرب  2017مارس/آذار  24إىل  20من املمتدة 
البحر األبيض  منطقةيف األســــبوع اخلامس لغابات بلدا  31من حوايل  امشــــارك 280أكثر من . وشــــارك األبيض املتوســــط

حول اعتماد التزام أكادير.  البحر األبيض املتوســـطمنطقة ألســـبوع اخلامس لغابات ل ةالرئيســـيالنتيجة  تمتحور و  املتوســـط.
أبريل/نيســـان  5إىل  1من يف الفرتة املمتدة  البحر األبيض املتوســـطمنطقة لغابات  ســـادساألســـبوع الوســـيســـتضـــيف لبنان 

 ات والفرص.واتفاق باريس: التحدي البحر األبيض املتوسط منطقة الغابات يف وسيكون موضوعه 2019
 

كيفية مســــــــامهة عاجلة مســــــــألة  مل البحر األبيض املتوســــــــطمنطقة حالة غابات ومت إعداد الطبعة اجلديدة من تقرير  -11
 يف حتقيق أهداف االلتزامات الدولية املتعلقة بالغابات. البحر األبيض املتوسط منطقةغابات 

 
لمركز الدويل للدراســـات ل الرئيســـي املتوســـط يف التقريرلغابات يف منطقة البحر األبيض خمصـــص لومت نشـــر فصـــل  -12

 .2016لعام  Mediterraاملعنون  الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسط
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 للبحث عروضةنقاط م -واو
 

–البحر األبيض املتوســط منطقة اللجنة املعنية مبســائل غابات البلدان األعضــاء يف ة يف تشــجيع نقد ترغب اللج -13
 مبا يلي: لقيامعلى ا سيلفا مديرتانيا

 
 لتحديات الرفع كطريقة   بيولوجيروح املبادرة لدى الشـــــــــــــباب والنســـــــــــــاء يف االقتصـــــــــــــاد البلورة أنشـــــــــــــطة تتعلق ب •

 ؛ةالعاملي اتسياق التغري  يف البحر األبيض املتوسطاليت تواجهها الغابات يف منطقة 
 دعمهــا منظمــة األغــذيــة والزراعــة  منطلــب الالطبيعيــة و بلورة مشــــــــــــــــاريع/برامج الســــــــــــــتعــادة الغــابــات واملنــاظر  •

 يف هذا الصدد؛
  البحر األبيض املتوســـــــــطمنطقة غابات مشـــــــــاركة رفيعة املســـــــــتوى يف األســـــــــبوع الســـــــــادس لاملســـــــــامهة يف إعداد  •

 يف لبنان وااللتزام هبذه املشاركة. 2019عقد يف أبريل/نيسان يي سذال
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 2امللحق 
 

 االستشارية المعنية بالصناعات المستدامة القائمة على الغاباتللجنة ا -ثانياً 
 

 مقدمة -ألف
 
اللجنة االســــتشــــارية املعنية بالصــــناعات املســــتدامة القائمة األنشــــطة اليت أجرهتا عن حملة عامة  هذه املذكرةتعطي  -1

 نيالتاسـعة واخلمسو سـني الثامنة واخلم تيهادور  الصـادرة عن توصـياتالو  حديثاالتابعة ملنظمة األغذية والزراعة  على الغابات
 .2019و 2018لعمل منظمة األغذية والزراعة لفرتة السنتني 

 
األغذية منظمة على الغابات اجلهاز الرئيسي يف وتشكل اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات املستدامة القائمة  -2

ســـالســـل القيمة لمنظمة بشـــأن لاملشـــورة هذه اللجنة  وتســـدي الغاباتاملعين بالتعاون مع القطاع اخلاص يف جمال والزراعة 
  مبا فيه اجمللس الدويل لرابطات الغابات والورقوثيق مع بشــــــــــــــكل اللجنة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية وتتعاون القائمة على الغابات. 

 نشطة التعاونية.هما املشرتكة واألأهدافما و أعماهلاءمة جداول و معلى 
 

 للجنة االستشارية المعنيةاالجتماعات األخيرة نتائج  -باء
 بالصناعات المستدامة القائمة على الغابات

 
توجيهات ملســــارات  2017أملانيا يف مايو/ أيار  ،دورهتا الثامنة واخلمســــني اليت عقدت يف برلنياللجنة يف  قدمت -3

  جمال الغاباتيف البيولوجيةوالتكنولوجيا  البيولوجيةالنواحي بئة القائمة على التع جماالتيف األغذية والزراعة منظمة عمل 
تشـــجيع اســـتخدام اخلشـــب يف البناء وشـــبكات االتصـــال لقطاع الغابات و ه وســـياســـات بيولوجياســـرتاتيجيات االقتصـــاد الو 

توجيهات  وقّدمت اللجنة أيضا املطورة ونشرها.أمثلة جيدة حول سالسل القيمة ومجع  لقضاء على إزالة الغاباتا ومبادرة
 الصــــــــلة  يذاالجتماع العاملي خالل  ت ســــــــُتطلقاليت كان"أخشــــــــاب مســــــــتدامة من أجل عامل مســــــــتدام" مبادرة بشــــــــأن 
 نظمة األغذية والزراعة.مل الرئيسي قرامليف  2017نوفمرب/تشرين الثاين  1وأكتوبر/تشرين األول  31يومي قد الذي عُ 

 
 يلي:القيام مبا باللجنة على وجه اخلصوص  أوصتو  -4
 

قطاع الغابات يف تغري املناخ يؤديه الدور الذي نظرًا إىل توفري املوارد الكافية لربنامج العمل املعين بالغابات ضمان  •
 ذات الصلة؛ أهداف التنمية املستدامةحتقيق الفقر والتنوع البيولوجي و من  تخفيفوال

 احملسنة؛االتصاالت من خالل  بشكل متبادلمواصلة تعزيز دور القطاع اخلاص  •
املعنية بالصــــناعات  شــــاريةنظمة األغذية والزراعة واللجنة االســــتمل املرشــــدين احلرجيني اتشــــبكإنشــــاء روابط بني  •

 على الشبكات اإلقليمية؛لتوزيع املتبادل وحتديد الرسائل الرئيسية ل املستدامة القائمة على الغابات
 للغابات؛على تعريف منظمة األغذية والزراعة احلايل احملافظة  •
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أخشاب مستدامة مؤمتر "اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات املستدامة القائمة على الغابات يف تنظيم  شراكإ •
 ؛2017تشرين األول /يف أكتوبر  "من أجل عامل مستدام

التكنولوجيا بالغابات يف اجتماعات احلوار اإلقليمي بشــأن اخلاصــة  بيولوجيةعمليات تطبيق التكنولوجيا الإشــراك  •
 اليت جتريها منظمة األغذية والزراعة؛ بيولوجيةال

وتقرير حول القضاء على إزالة الغابات مع أخذ  النواحي البيولوجيةالتعبئة القائمة على حول فيديو شريط إعداد  •
 االعتبار.عني توصيات اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات املستدامة القائمة على الغابات ب

 
مة على الغابات دورهتا التاسعة واخلمسني يف املقر عنية بالصناعات املستدامة القائلجنة االستشارية املالوعقدت  -5

اخلطة جبملة أمور من ضــــــمنها أحيط االجتماع علما يف روما. و  2018يف أبريل/نيســــــان الرئيســــــي ملنظمة األغذية والزراعة 
منظمة برنامج من حتقيق النتائج املرجوة اليت تســـــــاهم يف  الصـــــــلة ذاتواألنشـــــــطة  2021-2018املتوســـــــطة األجل للفرتة 

-2018للفرتة وامليزانية برنامج العمل من  5إىل  2 من يف إطار األهداف االســــــــــــــرتاتيجية الغاباتاملعين باألغذية والزراعة 
2019. 

 
وقّدمت  الســـابقةالتقدم احملرز يف تنفيذ قراراهتا  ،األمانة اأجرهتاليت  الفنية العروضبناء على  ،واســـتعرضـــت اللجنة -6

يف قطاع الغابات وتعريف منظمة  العاملنيجماالت إضـــــــــافية مبا فيها ســـــــــالمة يف هذه اجملاالت و توجيهاهتا ومســـــــــامهاهتا يف 
والتعبئة  بيولوجيةالالتكنولوجيا مبادرات و  أخشــــــــــاب مســــــــــتدامة من أجل عامل مســــــــــتداممبادرة األغذية والزراعة للغابات و 

 وغريها. النواحي البيولوجيةالقائمة على 
 
 الرئيسية التالية: توقّدمت اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات املستدامة القائمة على الغابات التوصيا -7
 

أمانة اللجنة االســــــــــتشــــــــــارية املعنية  ذلك يف مبا يف ،األخشــــــــــابنتجات يف ما يتعلق مب ؤكفالالتوظيف  ضــــــــــمان •
 بالصناعات املستدامة القائمة على الغابات.

باالتصاالت بالتعاون مع اجمللس الدويل لرابطات الغابات والورق والنظر يف تشكيل اخلاصة املبادرة مواصلة تنفيذ  •
 ؛جلنة فرعية معنية باالتصاالت

ورسائل جديدة وتكنولوجيا جديدة  مجاهري جديدةإجياد  جديدة (النظر يفتواصل مواصلة السعي إىل إجياد طرق  •
ز ليس على الغابات فحســــب بل على منتجات ). وجيب أن ينصــــب الرتكيليماقألكل من ال ةاملختلف اتظور املنو 

درة على التكيف مع احتياجات القو  ديناميكيةتســــــــم بالمبا يثبت أّن هذا القطاع يأيضــــــــا واالبتكار  األخشــــــــاب
 يف التعاون املســـــــتقبلي كربى أمهية  تبعا لذلك. وقد تكتســـــــي إحدى اجملاالت احملددة بلورة رســـــــائل إجيابية العامل و 

 .النواحي البيولوجيةالقائمة على  االتصاالت أال وهي التعبئةجمال يف 
األقاليم ختلف ملاحملددة  املصاحلالظروف و مع أخذ  أخشاب مستدامة من أجل عامل مستدامبلورة مبادرة متابعة  •

 ؛يف االعتبار عند القيام بذلك يف العامل
 البناء؛ قطاع متابعة العمل على تشجيع استخدام األخشاب يف •
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نتجات الغابات وموارد املتعلقة مب اإلحصــــــــــــــاءاتمجع اهلامة املتمثلة يف مواصــــــــــــــلة مهمة منظمة األغذية والزراعة  •
صــــــــــانعي بالنســــــــــبة إىل أمهية هذا العمل  من أجل تشــــــــــجيع والنهوض باجلهود بشــــــــــكل أكربونشــــــــــرها الغابات 

 السياسات والعمليات الدولية؛
 مواصـــــــــلة العمل على إظهار أفضـــــــــل املمارســـــــــات من خالل دراســـــــــة احلالة بشـــــــــأن ســـــــــالســـــــــل القيمة القائمة  •

 على األخشاب؛
مع اجمللس الدويل لرابطات الغابات والورق واللجنة االســــــــتشــــــــارية املعنية بالصــــــــناعات املســــــــتدامة متابعة التعاون  •

 ؛البيولوجياالقتصاد  حولالقائمة على الغابات ومنظمة االغذية والزراعة 
 فيـــه من خالل التشــــــــــــــــديـــد على هـــذه احلـــاجـــة مبـــا  –العـــاملني تثقيف مـــل على تعزيز العإمكـــانيـــة النظر يف  •

 ات الدولية والتعاون مع احلكومات يف هذا الصدد؛يف االجتماع
باإمكانية النظر يف  • الرابطة وميكن للتعاون مع ب يف البلدان املتقدمة. النهوض بقطاع الغابات من أجل الشــــــــــــــ

 جديدة يف هذا الصدد. اقّدم فرصً أن ي الدولية لطالب احلراجة
 

 للبحث عروضةنقاط م -جيم
 
 :يليالقيام مبا قد تود اللجنة  -8
 

 تيهادور عات املســــتدامة القائمة على الغابات يف للجنة االســــتشــــارية املعنية بالصــــنادعم التوصــــيات اليت قدمتها ا •
 على التوايل؛ نيالتاسعة واخلمسالثامنة واخلمسني و 

 ثيلمت عات املســــتدامة القائمة على الغابات يفللجنة االســــتشــــارية املعنية بالصــــنابأمهية الدور الذي تؤديه ااإلقرار  •
 ألنشــــطةاملســــامهة يف االبلدان إىل  ودعوة أخشــــاب مســــتدامة من أجل عامل مســــتداماملصــــاحل اخلاصــــة يف مبادرة 

اللجنة االســـتشـــارية املعنية بالصـــناعات  به كما أوصـــت  أخشـــاب مســـتدامة من أجل عامل مســـتداممبادرة  ضـــمن
 املستدامة القائمة على الغابات؛

 التكنولوجيا البيولوجيةيف جمايل يف عملها للحراجة ة أن تويل االهتمام املالئم من منظمة األغذية والزراعالطلب  •
 إىل مواصـــلةاللجنة االســـتشـــارية املعنية بالصـــناعات املســـتدامة القائمة على الغابات  دعوةو  البيولوجيواالقتصـــاد 

 إسداء املشورة ملنظمة األغذية والزراعة يف هذا الصدد.
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 3امللحق 
 

 الحور الدوليةهيئة  -ثالثاً 
 

 مقدمة -ألف
 
مبقتضــــى ذية والزراعة عمل منظمة األغ ضــــمن إطارالحقا ُوضــــعت و  1947مت إنشــــاء هيئة احلور الدولية يف عام  -1

  شــــجار احلور والصــــفصـــافإىل تشــــجيع زراعة أا. وهتدف عضــــو  ابلد 38وتضــــم هذه اهليئة املنظمة.  من دســــتور 14املادة 
 مؤسسي إصالحعملية ل 2012. وختضع اهليئة منذ سبتمرب/أيلول صو�ا واستخدامهاو  الصفصافيةفصيلة الاليت تعترب من 

وســـــــــع من األجناس/األنواع أمن خالل إدراج جمموعة  غرايف والبيولوجي والفين للهيئةتوســـــــــيع النطاق اجلمن أجل شـــــــــاملة 
احلفاظ على الوالية احلالية  اةمبواز  البيئية الســــريعة النمو ذات خصــــائص مماثلة الســــتخدامات الصــــناعة والطاقة والتطبيقات

 .بشأن أشجار احلور والصفصاف
 

 عملية اإلصالح -باء
 
بالتقدم احملرز بانتظام علما  وجلنتها التنفيذية عملية اإلصـــــــــــالح وأحاطت جلنة الغاباتهيئة احلور الدولية  تابعت -2

ا هيئة احلور الدولية . واســـتفادت 2012خالل الدورات الثالث األخرية منذ عام  نة الغابات ومت تقدمي يع جلمن تشـــجأيضـــً
 .2016يف سبتمرب/أيلول  هيئةخالل الدورة اخلامسة والعشرين لل االقرتاح للبّت فيه

 
مجيع األعضاء  اشارك فيه باالقرتاع السري هيئة عملية تصويتالدورة اخلامسة والعشرين للوأجرى املشاركون يف  -3

التصــــويت كان و هذه العملية  واديّ أقد هؤالء أن مع و . اعضــــو  23البالغ عددهم و هلم بالتصــــويت الذين يســــمح  نياحلاضــــر 
األصـــوات املطلوب من عدد الوهو  اصـــوت 25 يبلغمل عدد األصـــوات إال أن  لعملية إصـــالح، باإلمجاع على إخضـــاع اهليئة

ا واليته املنتهيةوافقت اللجنة التنفيذية و عضـــــــــــوا.  38 عددهم الذي يبلغعدد أعضـــــــــــاء اهليئة بناء على ثلثي  العتماد قرار
وأوصــــت هيئة  مبتابعة عملية إصــــالح هيئة احلور الدولية. تبقى ملتزمةأن  الدعم املقّدم لعملية اإلصــــالح بســــببواجلديدة 

يف مقر  2018مع اجتماع جلنة الغابات لعام  بالتزامنبأن يعقد االجتماع التاســـــــــع واألربعون للجنة التنفيذية احلور الدولية 
للدول لســــــــــماح لمنظمة األغذية والزراعة  األعضــــــــــاء يفالدول جتمع تحيث ســــــــــ منظمة األغذية والزراعة يف روما، إيطاليا

 .1أمل احلصول على مشاركة أكرب حلور الدولية بالتصويت من جديد علىيف هيئة ا األعضاء
 
 بنــاًء يتطلــب األمر  وملاخلــاصـــــــــــــــة هبــا.  جمموعــات العمــلإعــادة تنظيم إمكــانيــة ونظرت هيئــة احلور الــدوليــة يف  -4

جتماع يف االمت االتفاق بنجاح و تعديل االتفاقية  2014واألربعني للجنة التنفيذية يف عام  ســـابععلى توصـــيات االجتماع ال
 :يلعلى النحو التاالعمل  جملموعاتونطاقات عمل جديدة  مواضيع على 2016للجنة التنفيذية يف عام واألربعني  ثامنال
 

 التصنيف والتسمية والتسجيل؛ )1(
                                                      

 .FO:IPC/17/REP الوثيقةيف  48ودال  – 42 ناتالفقر   1



10 FO:COFO/2018/6.3 

 

 ؛املوارد الوراثية وصو�ااستئناس  )(أ
 وتغري املناخ؛ التهديداتالصحة النباتية والقدرة على الصمود أمام  )(ب
 ؛بيولوجيةطاقة النتجات و املخدام األراضي و واستعيشة املسبل استدامة  )(ج
 ؛خدمات النظم البيئية واإليكولوجية )(د
 .والتعميمالسياسة واالتصاالت  )(ه

 
 للبحث عروضةنقاط م -جيم

 
 :يف القيام مبا يلياللجنة ترغب قد  -5
 

 اختاذ اإلجراءات املتفق عليها؛على تشجع البإجنازات عملية اإلصالح و  مع التقدير أخذ العلم •
يئة احلور الدولية لجنة التنفيذية هلاملشـــــورة ل إســـــداءو  يف العامني املاضـــــينيعمل هيئة احلور الدولية نتائج يف ر ظالن •

جديدة لدعم البلدان  أنواعمبا فيها النظر يف احتمال إدخال ميكن اختاذها اليت ية ضــــــــــــــافاإلجراءات اإلبشــــــــــــــأن 
 .االستوائية

 


