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 إجراءات املراسالت اخلطية -الغاابت والعشرون للجنة  اخلامسةالدورة 

 احلوار مع األجهزة الدستورية يف جمال احلراجة :3-8البند 
 اخلطية املوجهة من اللجنةرد األمانة على األسئلة 

 
احلوار مع األجهزة  -من جدول األعمال  3-8تعرب األمانة عن تقديرها للتعليقات الواردة من األعضااااااااااااد   ااااااااااا   ال  د 

 .قد أخذت علًما جبميع هذه التعليقات. و الدستورية يف جمال احلراجة
 اللج ة االست ارية املع ية ابلص اعات املستدامة القائمة على الغاابت: •

طلب من م ظمة األغذية والزراعة أ  تقوم على غرار ت"أ  على جل ة الغاابت قرتح يف إطار ال قاط املطروحة لل حث، ي  
،  تيسري عملية وضع )اللج ة االست ارية( أمانة اللج ة االست ارية املع ية ابلص اعات املستدامة القائمة على الغاابت

للج ة االست ارية وت فيذها، مبا ي مل حتديد اإلجرادات  2030-2020الصيغة ال هائية لإلطار االسرتاتيجي للفرتة 
االسرتاتيجي  مؤخرًا اإلطاروأقّرت اللج ة االست ارية  على قطاع الغاابت". 19-جائحة كوفيد أتثرياتالرئيسية ملعاجلة 

االست ارية، من أجل ضما  الت فيذ اهلادف واالسرتاتيجي لعملها، مبا ي مل التوجيه  للج ة 2030-2020اجلديد للفرتة 
االسرتاتيجي للم ظمة وأخذ توصيات جل ة الغاابت يف احلس ا . ومن ش   اإلشارة إىل هذه ال قطة يف تقرير جل ة الغاابت 

  ارية املع ية ابلص اعات املستدامة القائمة أ  تسلط الضود على الصلة القائمة  ني جل ة الغاابت واللج ة االست
 على الغاابت من أجل توجيه امل ظمة يف إجناز واليتها  فعالية.

 
 هيئة احلور الدولية 

تتمثل أولوايت عمل اهليئة احلور الدولية )اهليئة( على املستوى العاملي يف إنتاج املوارد احلرجية ومحايتها وصوهنا واستخدامها 
  [1].، هبدف اسااااااتدامة ساااااا ل العي  واسااااااتخدامات األراضااااااي والت مية الريفية وال يئةاألشااااااجار السااااااريعة ال موّ ابللجود إىل 

ويف أعقاب هذا العمل،  [2]؛وقد نفذت اهليئة عملها حىت اآل    جاح م ذ أكثر من ساااااااااااااا عني عاًما يف القارات ا م 
2019صااااااّوت أعضاااااااد اهليئة يف عام 

أنواع األشااااااجار  مجيع ليطاللتوساااااايع نطاا عمل اهليئة من احلور والصاااااافصاااااااف  [3]
 اليت من ش هنا أ  تضمن استدامة السّكا  وال يئة. السريعة ال موّ 

أصحاب املصلحة والسياا االجتماعي واالقتصادي واإليكولوجي من جانب د أمانة اهليئة أمهية االختيارات املست رية وتؤكّ 
عملها. ويتماشااااااااى عمل اهليئة مع امل ادرات واألطر األوسااااااااع نطاقًا املتعلقة ابختيار األنواع واحرتام حقوا  احمللي يف تطوير

وا طوط التوجيهية الطوعية [4]احليازة؛ ال ساااااااااااايما  فضاااااااااااال ا طوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املسااااااااااااؤولة للغاابت املزروعة
 [5].للحيازة

                                                           
 .، اتفاقية هيئة احلور الدولية3املادة  من الفقرة )أ(  [1]
 ./en.pdf3160en/ca3160ca/3http://www.fao.orgنظر مثًًل أ  [2]
[3]  /1che=?no_ca/533details/ar/c/-bodies-matter/statutory-subject-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb. 
[4]  .htm00e9256e/j9256j/3http://www.fao.org/. 
[5]  guidelines/ar-http://www.fao.org/tenure/voluntary. 
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، لكي تتمكن من دعم عقد 2019ا يف عام ة ا اصااة هبتفاقياالتعديل   أ  قامت دوتعمل اهليئة على وضااع اساارتاتيجية  ع
األمم املتحدة للعمل من أجل حتقيق أهداف الت مية املسااااااتدامة، وعقد األمم املتحدة إلصااااااًلح ال ظم اإليكولوجية، وعقد 

 ممت ة لألعضااااد  ،ساااادساااة والع ااارين املق لةمع اقرتاب موعد دورهتا ال، أمانة اهليئة وساااتكو األمم املتحدة للزراعة األسااارية؛ 
ترّحب أيًضا مب اركة مجيع أعضاد م ظمة هي      مضمو  االسرتاتيجية ونطاقها. و يف اهليئة لو تفضلوا  تقدمي توجيهاهتم 

 األغذية والزراعة يف الدورة املق لة.
 ي يف األراضي اجلافةجمموعة العمل املع ية ابلغاابت وال ظم الزراعية املختلطة ابلغاابت واملراع 

ألراضاااااي اجلافة دراساااااة مواضااااايعية تكّمل تقييم م ظمة األغذية والزراعة للموارد احلرجية يف العا . لالعاملي تقييم الي اااااّكل 
هذا التقييم، ومت ت فيذه من خًلل التفسااااااري ال صااااااري للصااااااور امللتقطة إبعداد جتّمع من املؤسااااااسااااااات ال ااااااريكة  قاموقد 

. ومت رفع تقارير   ااا   ال تائل على املساااتويني العاملي واإلقليمي ولي  على املساااتوى القطري )وفًقا  اااااااااااااااااواساااطة الساااواتل
وابلتايل،   تعاجل مسااااااااا لة الوضاااااااااع القانو   (.2007 الط يعة،املركز العاملي لرصاااااااااد حف  و لربانمل األمم املتحدة لل يئة، 

 األراضي. ل غل
 ات من قطع األراضاااااي اليت تقع يف مجيع األراضاااااي اجلافة يف العا . وأ رز يّ ة من عاسااااات د التقييم إىل معلومات مساااااتمدّ و 

احلرجية يف األراضااي اجلافة، مبا يف كل   األراضاايموارد و تقييم التفسااري ال صااري املعّزز أمهية االسااتثمار يف موارد الغاابت 
الضااااود على التهديدات ال اشاااائة  األشااااجار املوجودة خارج الغاابت. واكن اسااااتخدام ال تائل ك ساااااي مرجعي لتسااااليط

الرئيساااااية اليت تواجهها األراضاااااي اجلافة وساااااّكاهنا على املساااااتويني العاملي واإلقليمي، مبا ي ااااامل التهديدات املتعلقة  تغري 
امل اخ والت وع ال يولوجي واألمن الغذائي. وابلتايل، اكن هلذه ال تائل أ  تساعد يف ترتيب االستثمارات الًلزمة إلصًلح 

 األراضي اجلافة حبسب األولوية وحتديد أهدافها.
 

 


