
 

 العضوية   - 0 املادة
 
 الصناعات من اخلرباء املرموقني امللمني مبشكالت 32وال يزيد عن  15مما ال يقل عن  تتألف اللجنة -1

البلدان  مصا  بوجه عام ويعكسون نفقتهم اخلاصة، وعلى الشخصية بصفاتهم ويعملون العام، املدير يعينهم احلرجية،

 .وميثلون مجيع األقاليم واملستهلكة املنتجة
 
 حلضور اخلاص، القطاع ذلك يف مبا املدني، لدولية واجملتمعا املالية املؤسسات للجنة أن تدعو ممثلي جيوز- 2

 أعمال جدول بنود من أكثر بند حمدد أو مناقشة يف اللجنة، رئيس وجيوز هلم املشاركة، مبوافقة دوراتها، من دورة

 بعمل صلة ذات أخرى إىل الدورة ملا يتمتعون به من مؤهالت خاصة وألي اعتبارات هؤالء املمثلون ويدعى. الدورة

 .اللجنة
 

 األهداف   - 2 املادة
 
 املستدامني واالستهالك اإلنتاج جمال يف املنظمة بربنامج يتعل  يف ما العام املدير إىل املشورة اللجنة تسدي -1

 الصلة؛ التنظيمية ذات واملسائل السياسات للعمل يف جمال املستدام بالدعم يتعل  ويف ما احلرجية، الصناعات ملنتجات
 
 املتعلقة احلرجية الصناعات يف القيمة امتداد سلسلة على الرئيسية املسائل حتديد على املنظمة اللجنة تساعد -2

 األشجار وقطع للغابات املستدامة واإلدارة اخلاصة للغابات للملكيات والثقافية االجتماعية واجلوانب والبيةة باالقتصاد

النظام  وخدمات الكربون توازن جمال يف فوائد من بذلك يرتبط وما واالستهالك، والتجارة فيها واالستثمار وجتهيزها

 .األخرى اإليكولوجي
 

 

 األكثر والتصنيع االبتكار طري  عن الغابات قطاع من متعددة فوائد حتقي  إمكانية تعظيم إىل اللجنة تسعى -3

 اخلشب املستخرجة من الطاقة ومنتجات وكيماوية ميكانيكية ملنتجات والكبرية واملتوسطة الضيقة النطاقات على كفاءة

 .الصناعة احلرجية وخملفات املنتجات تدوير وإعادة األخشاب قطع وخملفات املستدير
 
 األعضاء بني املمارسات أفضل على والتدريب واملعلومات املعارف وتبادل االتصاالت حتسني على اللجنة تعمل -4

 .والزراعة األغذية ومنظمة اخلاص القطاع وخرباء
 

 االختصاصات   - 3املادة 
 

 :تكون اختصاصات اللجنة كما يلي
 
 األموال ومجع السياسات واملشاريع والعمل يف جمال املفاهيم بشأن املدير العام للمنظمة إىل املشورة إسداء (أ)

الدولية  التمويل ومؤسسات األطراف املتعددة أو الثنائية املاخة املؤسسات طري  لألنشطة املتصلة بالقطاع احلرجي عن

 اخلاص؛ القطاع مع ومنظمات القطاع اخلاص طبقًا إلسرتاتيجية املنظمة بشأن الشراكات
 طلبها وإعطاء توجيهات حول كيفية حتسني اخلدمات اليت تقدمها الفاو للدول األعضاء عند املشورة إسداء (ب) 

 احلرجية؛ والصناعات واملنتجات الغابات جمال يف بعينها مشكالت حلّل
 

 
 الحرجية المستدامة للصناعات االستشارية اللجنة

 
 األساسي النظام



 

 عن املنظمة مجعتها اليت اإلحصائية والبيانات الدراسات يف النظر املنظمة وإعادة على جديدة أنشطة اقرتاح (ج)

 احلرجية؛ والصناعات واملنتجات الغابات
 
 الفاو؛ مع بصورة مشرتكة الجتماعات وفعاليات دولية وتنظيمها اقرتاحات تقديم (د)
 
جماالت العمل ذات األولوية  يف صياغة برامج العمل املستقبلية ويف حتديد املنظمةملساعدة  مدخالت تقديم (هرت)

 .اخلاص القطاع حبيث تراعى فيها منظورات

 
 التوجيهية اللجنة   - 4 املادة
 
 رئيس انتخاب حني إىل منصبيهما يف ويظالن للرئيس، ونائبًا أعضائها رئيسًا هلا بني من اللجنة تنتخب -1

جديد للرئيس جديد ونائب
.  

الرئيس إىل أعضاء، باإلضافة ستة إىل أربعة من تتألف توجيهية أعضائها جلنة بني من اللجنة تنتخب -2
.  

 يتعل  يف ما األعضاء مع وبتيسري التشاور اللجنة رئيس مبساعدة التوجيهية، بيم الدورة واألخرى، تقوم اللجنة -3

اللجنة عمل برنامج يستدعيها تنفيذ أخرى إجراءاتوتقوم بأي  أخرى، ومسائل األعمال جبداول
. 

 الدورات   - 5 املادة

وتارخيها مكانها ويدد دورية إىل عقد دورات اللجنة، الدعوة رئيس مع للمنظمة، بالتشاور العام املدير يوجه  

 األمني   - 2املادة  .
 
 .إدارًيا أمامه مسؤواًل ويكون أمني اللجنة وفقا لالئحة الداخلية للمنظمة العام املدير يعّين -1

 
 .تتحّمل املنظمة ما يلزم من تكاليف ألمانة اللجنة -2
 

 جمموعات العمل   -7املادة 
 
 .متخصص طابع ذات أو كربى أهمية جمموعات عمل ُتعنى مبسائل ذات أن تشكل ةجيوز للجن -1
 
 .يف ذلك املوارد املالية والبشريةالالزمة، مبا  بتوفر األموال مرهونًا جمموعة عمل أي إنشاء يكون -2
 

 رفع التقارير   – 3 املادة

ذلك،  يف واستنتاجاتها، مبا وتوصياتها أنشطتها عن تقارير العام املدير يف الوقت املناسب، إىل اللجنة، ترفع -1 

وامليزانية  العمل برنامج إعداد عند االعتبار يف أخذها من يتمكن وجهات نظر األقلية، حتى االقتضاء، بيانات عند

الغابات جلنة ذلك يف مبا األجهزة الرئاسية للمنظمة، إىل لتقّدم الوثائ  غري ذلك من أو اخلاص باملنظمة

.  
 املدير العام لعناية خالل برناجمها من على أو املنظمة ُتحال التوصيات اليت تكون هلا تأثريات على سياسة -2

 .الغابات جلنة
 
دعوة اللجنة إىل رفع تقرير عن عملها وال سيما عن آراء القطاع اخلاص يف كل دورة من جيوز للمدير العام  -3

 .دورات جلنة الغابات
 

 أية مسائل أخرى   – 3 املادة

أحكام الالئحة العامة للمنظمة مع مراعاة التعديالت الالزمة على مجيع املسائل اليت مل يتناوهلا هذا  تسري  

 .النظام األساسي بصورة حمددة




