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 الغابات لجنة
 الدورة الخامسة والعشرون

 2020 تشرين األول/أكتوبر 5-9

 األجهزة الدستورية في مجال الغاباتالحوار مع 
  

 وجز م
ُالدستوريةُمبوجبُاملادةُالسادسةُمنُدستورُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُئنشأُ  عملُلُامبهامُحمددةُدعمُ للقيامُتُاألجهزة

 .املنظمةُوتقدميُمشورةُمتخصصةُيفُاجملاالتُأوُاملسائلُذاتُاألولويةُالعليا
 :للجنةُالغاباتُةالتابعجمموعةُالعملُُوأنشطةُاألجهزةُالدستوريةُاملعنيةُبالغاباتُمرحليةُعنُُريراقتتقدمُالوثيقةُ

 اهليئاتُاإلقليميةُللغابات 
 ُ(سيلفاُمديرتانيا)اللجنةُاملعنيةُمبسائلُغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسط 
 ُاللجنةُاالستشاريةُاملعنيةُبالصناعاتُاملستدامةُالقائمةُعلىُالغابات 
 ُهيئةُاحلورُالدولّية 
 ُالزراعةُاملختلطةُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافةجمموعةُالعملُاملعنيةُبالغاباتُونظم 

 .تضيُاألمر،ُحسبماُيقترغبُاللجنةُيفُفتحُحوارُمعُرؤساءُاألجهزةُالدستوريةُوإسداءُاملزيدُمنُاملشورةُأوُالتوجيهاتقدُُو
 لجنة الغابات جانباإلجراء المقترح اتخاذه من 

يفُهنايةُُالواردةُلنظرُفيهالطروحةُاملنقاطُالـبالرجوعُإىلُُاقدمُ ُلُاملضييجلنةُالغاباتُمدعوةُإىلُتقدميُتوجيهاتُبشأنُسب
 (اخلامس-األولُحقاملال)األجهزةُالدستوريةُمنُُجهازالتقاريرُاملرحليةُلكلُ

ُ:لوثيقةُإىلمضمونُهذهُاُعنُأيُاستفساراتميكنُتوجيهُ
Ewald Rametsteinerُالسيدُ

ُاألمنيُبالنيابة
ُجلنةُالغابات

Ewald.Rametsteiner@fao.org ُ
 (COFO-2020@fao.org:ُيرجىُإرسالُنسخةُإىل)
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 مقدمة -أولا 

املعنيةُبالغاباتُاألجهزةُالدستوريةُالتقاريرُاملرحليةُمنُمنُهذهُالوثيقةُُاخلامسإىلُُاألولمنُُاملالحقيفُعرضُت ُ 1-
 :كيُتنظرُفيهاُاللجنةيليُُُبشأنُما

 اهليئاتُاإلقليميةُللغابات 

 ُ(سيلفاُمديرتانيا)اللجنةُاملعنيةُمبسائلُغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسطُ 

 ُهيئةُاحلورُالدولّية 
 ُيفُاألراضيُاجلافةجمموعةُالعملُاملعنيةُبالغاباتُوالنظمُالزراعيةُاملختلطةُبالغاباتُواملراعي 

لدورةُاخلامسةُوالعشرينُللجنةُإىلُااإلقليميةُللغابات،ُمدخالتُاهليئاتُسيماُالُ،ُهامجيعُالكياناتقدمتُهذهُ 2-
ُ.وقدمتُتوصياتُلربنامجُاملنظمةُيفُجمالُالغاباتالغاباتُ

ُُ 
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 األولُلحقامل
 الهيئات اإلقليمية للغابات

 :لغاباتُعلىُالنحوُالتايللاإلقليميةُللهيئاتُقدتُدوراتُفرتةُالسنتنيُاحلاليةُعُ  1-
 ُكوريا)ُونيإنش،2019ُُحزيران/يونيو21ُ-17ُ،يئةُغاباتُآسياُواحمليطُاهلادئالدورةُالثامنةُوالعشرونُهل  (مجهورية
 ُ ُوالثالثون ُاحلادية ُهلالدورة ُالكارييبيئة ُالبحر ُومنطقة ُالالتينّية ُأمريكا ُ/سبتمرب6ُ-2ُ،غابات ،2019ُأيلول

 (أوروغواي)مونتيفيديوُ
 (الوالياتُاملتحدةُاألمريكية)،ُميسوال2019ُُأيلول/سبتمرب12ُ-9ُ،الشماليةيئةُغاباتُأمريكاُهلنُُوالدورةُالثالث 
 (سويسرا)،ُجنيف2019ُُتشرينُالثاين/نوفمرب7ُ-4ُ،األوروبيةيئةُالغاباتُهلنُُوالدورةُاألربع 
 (تركيا)،ُأنطاليا2019ُُتشرينُالثاين/نوفمرب29ُ-25ُ،الشرقُاألدىنيئةُغاباتُومراعيُهلوالعشرونُُةالدورةُالرابع 
 ُالثاني ُُةالدورة ُهلوالعشرون ُالربية ُواحلياة ُالغابات ُ/مارس13ُ-9ُ،ةفريقياأليئة ُمبوماالنغا2020آذار ُسكوكوزا ،ُ

 (جنوبُأفريقيا)
ُُو 2- ُتوصيات ُُاقدم ُللغابات ُاإلقليمية ُمسامهةُ.متنوعةُكوثيقةهليئات ُمبثابة ُالوثيقةُوكانت ُيف ُ:رئيسية

FO:COFO/2020/9.5ُُعملُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُيفُجمالُاحلراجةُيفُسياقُاإلطارُاالسرتاتيجيُاملراجع"بشأن". 
الغاباتُ"حوارُرفيعُاملستوىُعنُيفُُهليئاتُاإلقليميةُللغاباتارؤساءُشاركُُوالعشرينُللجنة،ُيفُالدورةُالرابعةُو 3-

ُاملستدامة ُ"وأهدافُالتنمية ُلتشملُالنساءُ. ُواقرتحتُتوسيعُنطاقها ُالتبادلُاجلديدة ُآللية ُعنُتقديرها وأعربتُاللجنة
 .والشبابُوجمتمعاتُالشعوبُاألصليةُوالقطاعُاخلاص

 نقاط مطروحة للنظر فيها
 :القيامُمباُيليُإىلُاللجنةُأنُتدعوُاألعضاءُترغبقدُ 4-

 الكياناتُاإلقليميةُاملعنيةُبالغاباتُوغريهاُمنُيئاتُإىلُاهلبشأنُالقضاياُاالسرتاتيجيةُهاتُمواصلةُتقدميُالتوجي
 اإلقليميةُالتابعةُملنظمةُاألغذيةُوالزراعة؛

 ُدورُأكثرُصلةُبالسياساتُيفُاملؤمتراتُاإلقليميةُللمنظمةللكياناتُاإلقليميةُكونُيالتأكيدُعلىُأمهيةُأن. 
 :يليمباُالقيامُنظمةُاملقدُترغبُاللجنةُيفُأنُتطلبُإىلُُو 5-

 لغاباتُباعتبارهاُآلياتُراسخةُلاإلقليميةُاهليئاتُحتسنيُوتتشاورُمعُاألعضاءُبشأنُاملزيدُمنُستعرضُأنُت
أصحابُبنيُالقطاعاتُُوعربُالسياسات،ُبغيةُمواصلةُتعزيزُالتنسيقُوالعملُالتعاوينُاآلراءُبشأنُللحوارُوتبادلُ

 واألهدافُالعامليةُللغابات؛ُاملصلحةُلتحقيقُأهدافُالتنميةُاملستدامةُواتفاقُباريس
ُ 
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 الثاينُامللحق
 سيلفا مديترانيا - اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر األبيض المتوسط

 سيلفا مديترانيالالدورة الثالثة والعشرون  -ألف
 

تقريرُعرضُوي.ُنبرمانا،ُلبنايف2019ُُُنيسان/أبريل5ُُإىل1ُخاللُالفرتةُمنُُعقدتُاللجنةُدورهتاُالثالثةُوالعشرين 1-
 1.اُاللجنةهبُقدمتتالدورةُالتوصياتُاليتُ

 الطبيعية في منطقة البحر األبيض المتوسطبيئة الغابات وال إصالح -باء
وضعتُمنظمةُُ،"سيلفاُمديرتانيااألراضيُاجلافةُيفُمنطقةُُإصالحبالتصحرُُو"جمموعةُالعملُاملعنيةُمببادرةُمنُ 2-

ُوالزراعة ُعامليُ ُامشروعُ ُاألغذية ُاتفاقُباريسُيفُالعمل"بعنوانُا :ُ ُأنشطة ُالطبيعيةُإصالحتعزيز حقيقُلت الغاباتُوالبيئة
ُوطنيُ  ُاحملددة ُُويشملُ".ااملسامهات ُاملشروع ُعنصرُ هذا ُاملُاإقليميُ ا ُالبحر ُملنطقة ُمن ُبتوجيه ُينفذ ُمديرتانياتوسط ُسيلفا

ُاحتقيقُمسامهاهتعلىُهبدفُمساعدةُالبلدانُُاملتدهورةاألراضيُُإصالحيدعمُهوُُو.ُوعنصرينُوطنينيُيفُلبنانُواملغرب
وأهدافُُاغاباهتاليتُأزيلتُُواألراضيُاملتدهورةُُإصالحبشأنُُ"حتديُبونُ"مثلُامنُالتزاماهتذلكُُوغريُااحملددةُوطنيُ 

 .لتنوعُالبيولوجيلشيُتأي

  لدى الشباب في منطقة البحر األبيض المتوسطريادة األعمال  -جيم
السلعُواخلدماتُويجُلرُتو ضعُمشروعُقرتحُمهوُُ"يفُمنطقةُالبحرُاألبيضُاملتوسطشبابُالمتكنيُروادُاألعمالُ" 3-

يهدفُإىلُتطويرُالغاباتُهوُُو.ُلصاحلُالتنميةُالريفيةالوقتُنفسهُالعملُيفُُواملتوسطُبيضُالبحرُاألاليتُتقدمهاُغاباتُ
ُوسي قدمُمقرتحُاملشروعُإىلُجهاتُماحنة.ُالبحرُاألبيضُاملتوسطيفُمنطقةُمنهمُادُاألعمالُُوودعمُتشغيلُالشبابُوُر

 .قرتحالستكمالُاملُامطلوبُ شرتكُمنُالبلدانُاملتمويلُاليظلُخمتارة،ُبينماُ
واملكتبُاإلقليميُللبحرُاألبيضُاملتوسطُالتابعُللمعهدُاألورويبُُجامعةُلوفانُالكاثوليكيةشروعُاملقرتحُمُتبدأُو 4-

 ُ.تطويرهالقيامُبُسيلفاُمديرتانيال،ُوميكنُالدويلُللدراساتُالزراعيةُاملتقدمةُيفُمنطقةُالبحرُاألبيضُاملتوسطللغاباتُواملركزُ

 رفاوتبادل المع المناصرة -دال
2ُ(النسخةُاإلجنليزية)1802ُالثاينُتشرينُ/يفُنوفمربُ"حالةُغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسط"لثانيةُمنُاالنسخةُن شرتُ -5

أبرزتُأمهيةُغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسطُيفُتنفيذُحلولُملعاجلةُقضاياُقدُُو(.ُالنسخةُالفرنسية)2020ُ الثاينكانونُ/يناير
 .ُمثلُتغريُاملناخُوزيادةُعددُالسكانمنُعامليةُ

                                        
1ُُhttp://foris.fao.org/meetings/download/_2019/xxiii_session_of_the_committee_on_mediterranean_fo/misc_documents/report_sessio

n23_en.pdf.ُ
2ُُhttp://www.fao.org/3/CA2081EN/ca2081en.PDF ُ

http://www.fao.org/3/CA2081EN/ca2081en.PDF
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والعشرونُلل2021ُُّيفُعاُمتوقعُأنُتعقدُي ُُو 6- الرابعُة األبيضُاملتوسطجنُةالدورُة ُانغطييسُوُبعالساُوأسبوعُغاباتُالبحُر
مواضيعُمثلُالشبابُودورُغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسطُيفُخلقُفرصُالعملُاخلضراءُوالبعدُاالجتماعيُللغاباتُباتباعُ

جُتشاركيةُوإشراكُالسكانُيفُمواجهةُالتحدياتُاملتعلقةُبالغابات  .هن 

 نقاط مطروحة للنظر فيها -هاء 
 :القيامُمباُيلي علىُسيلفاُمديرتانياُءتشجيعُأعضاقدُترغبُاللجنةُيفُ 7-

 ُوحثُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُ"ُشبابُيفُمنطقةُالبحرُاألبيضُاملتوسطالمتكنيُروادُاألعمالُُ"دعمُمشروع
 علىُاستكشافُالسبلُوالوسائلُالكفيلةُبتطويرهُوتنفيذه؛

 ُاعقدمهُ،ُاملقرربعالساغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسطُجنةُوأسبوعُاملسامهةُيفُالتحضريُالدورةُالرابعةُوالعشرينُللُُّو
 ؛2021يفُعامُ

 علىُالنظمُاإليكولوجيةُلغاباتُالبحرُاألبيضُاملتوسط19ُُ-كوفيدلتقييمُآثارُُسيلفاُمديرتانياُاستعراضُأنشطةُُو
ُكسبُالرزقُذاتُالصلة،ُوكيفُميكنُللغاباتُواحل  .يفُاملنطقةُهُاجلائحةيفُالتعايفُمنُهذُةمهاسراجةُاملوسبل
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 ُالثالثُلحقامل
 بالصناعات المستدامة القائمة على الغاباتاللجنة الستشارية المعنية 

 مقدمة - ألف
ُالغابات 1- ُعلى ُالقائمة ُاملستدامة ُبالصناعات ُاملعنية ُاالستشارية ُُاللجنة ُهي ُاجهاز ُالملنظمة الوحيدُدستوري

للقيامُمبهمتهاُُاجتتمعُسنويُ هيُُو.ُمنُقطاعُالصناعةُاخلاصُيفُأحناءُالعاملكبارُمنُمسؤولنيُتنفيذينيُُاُحصريُ يتألفُُالذي
والزراعةُيفُجمالُاإلنتاجُواالستهالكُاملستدامنيُللمنتجاتُُالتوجيهُواملشورةُإىلُمنظمةُاألغذيةُالرئيسيةُاملتمثلةُيفُتقدمي

 ُ.احلرجية

 جنة لل   تينتين الستين والحادية والسالدور نواتج  -اء ب
يفُُالستنيهتُادوُريفُ 2- وكذلكُيف2019أياُر/مايو7ُاليتُعقدتُيفُفانكوفر،ُكندُا والستني،هتُادوُرُُ، ُعقدتُاليتُاحلاديُة

الدوراتُالسابقة،ُُبتوصياتُةتعلقتهاُاملعنُحالةُأنشطّدثةُمعلوماتُحماللجنةُ،ُقدمت2020ُآذارُ/مارس31ُُيفُاافرتاضيُ 
 .برنامجُعملُاملنظمةُيفُجمالُالغاباتلبحثُفرصةُهاتانُالدورتانُأتاحتُكماُ

ُُو 3- ُلتوصيات ُوالسُدورتيهااستجابة ُواحلادية ُتناولُ،تنيالستني ُاللجنة ُاملواضيعيةُت ُاجملاالت ُاألخريتني ُالسنتني يف
عُاستخدامُيتشجلالسياساتُالعامةُُوُ(2)سالسلُالقيمةُالقائمةُعلىُالغاباتُيفُاالقتصادُاألحيائي؛ُُ(1)ُ:الرئيسيةُالتالية

صادرُاحلرجيةُاملحلولُ(4ُ)ُإمكانيةُختفيفُالكربونُيفُمنتجاتُاخلشبُاملقطوع،ُحسابُ(3)ُاألخشابُيفُالبناء؛
اإلطارُاالسرتاتيجيُ(5ُ)ُ،بكثافةُالدفيئةُغازاتاليتُتطلقُجاتُعلىُالوقودُاألحفوريُواملنتالقائمةُحملُاملنتجاتُاملتجددةُ

 ُ.2030-2020ُللفرتةُجنةللُّ
مربزةُأفضلُُةخمتلفُةجغرافيُاتمنُسياقاباتُالغسالسلُقيمةُمبتكرةُملنتجاتُعلىُووثقتُأمثلةُنةُاللجحددتُُو 4-

اجلهودُالراميةُإىلُتعزيزُسالسلُالقيمةُاملستدامةُلألخشابُيفُسياقُُودعمت.ُاملستدامةُةعلىُالتنميقطاعُالغاباتُآثارُ
ُإقليمينيحوارينُُدعمُومشلُذلك.ُ"مستدامخشبُمستدامُمنُأجلُعاملُ"بشأنُُالشراكةُالتعاونيةُيفُجمالُالغاباتمبادرةُ

الوعيُرفعُسويةُُهماوكانُاهلدفُمن(.ُجنوبُأفريقيا)وجوهانسربغُ(ُالكامريون)يفُدواال2019ُُيفُعامُُاأفريقياُوقعُيف
ُواالقتصادزيادةُمسامهاهتاُيفُأهدافُالتنميةُاملستدامةُبغيةُُ،يفُهذاُاجملالوبناءُالقدراتُُلتعزيزُسالسلُالقيمةُاخلشبية

 .ائياألحي
ُ.للبناءُةكمادُُشجعُاستخدامُاخلشبتُالوطينُوالالمركزيُينسياساتُعامةُعلىُالصعيدعلىُأمثلةُنةُاللجحددتُو 5-

لكنهاُتسعىُإىلُتشجيعُزيادةُاستخدامُاملنتجاتُاخلشبيةُُ،وتركزُهذهُالسياساتُيفُاملقامُاألولُعلىُاملشرتياتُالعامة
األغلبُأنُتكونُشائعةُُمشاريعُومبادراتُمتوهلاُاإلدارةُالعامة،ُاماُتشملُأيضُ ُاوكثريُ ُ.علىُالسواءُواخلاصةُاملباينُالعامةُيف

 .يفُاملناطقُذاتُالصناعاتُاحلرجيةُالقوية
إمكاناتُختفيفُانبعاثاتُالكربونُسابُاحلاليةُحلُيفُتوليفةُمنُاملمارساتُالناشئةُالفرصاللجنةُحددتُذلكُكوُ 6-

منتجاتُألدواتُوتقنياتُتقديرُختفيضاتُانبعاثاتُالكربونُمنُُانقاشُ ُويتضمنُالتقرير.ُاملقطوعيفُمنتجاتُاخلشبُ
 ُ.بديلةموادُواستخدامُتخزينُالمنُخاللُاخلشبُاملقطوعُ
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صادرُاملحلولُاليتُتركزُعلىُُوُجنةاليتُتقومُهباُاللاجلاريةُُةباملبادُرالقوينيُواهتمامهمُُعضاءُعنُدعمهماألأعربُُو 7-
ُ ُاملنتجات ُحمل ُاملتجددة ُواملنتاحلرجية ُاألحفوري ُالوقود ُعلى ُالقائمة ُجات ُتطلق ُالدفيئةاليت ُبكثافةُغازات وتسعىُ.

وصفُالدورُالذيُميكنُأنُتؤديهُُوُ(2)اليتُتوفرهاُاملنتجاتُاحلرجية؛ُاالستبدالُتأثرياتُفهمُفوائدُ(1ُ)املبادرةُإىلُُهذه
تقدميُنظرةُمتعمقةُرفيعةُاملستوىُإىلُدينامياتُالعرضُوالطلبُُو(3ُ)الناشئ؛ُاألحيائيُاملنتجاتُاحلرجيةُيفُاالقتصادُ

 .قطاعُاملنتجاتُاحلرجيةُيف
ُُتصادقُو -8 ُالرئيسيةاللجنة ُالعناصر ُاجلديدُاإلطارهُعلى ُخطةُيتماشامل03023ُ-2020ُلفرتةُاالسرتاتيجي ُمع

يعينهاُلمهامُاليتُإىلُتوفريُالتوجيهُمنُأجلُالتنفيذُالفعالُلويهدفُاإلطارُاالسرتاتيجيُُ.لتنميةُاملستدامل2030ُُعام
علىُأنهُُغرضهاويفُهذاُالسياق،ُحددتُالرابطةُ.5ُُةالداخليالئحتهاُُو4ُاألساسيُانظامهمبوجبُالتفويضُاملمنوحُهلاُ

ُتوفريُمنتدىُللحوارُبنيُ ُمنظمة ُوالزراعة ُاإلجراءاتُاألغذية ُفهمُالفرصُالناشئةُوحتديدُوحفز والقطاعُاخلاصُلتعزيز
ُ ُاليتُُونظمةُمنُجانبُاملاالسرتاتيجية ُمنُأصحابُاملصلحة أمناطُاالستهالكُواإلنتاجُتنهضُبالقطاعُاخلاصُوغريمها

 .املستدامةُاملتصلةُباملنتجاتُاحلرجية
وأبرزواُاخلدماتُاألساسيةُُعلىُقطاعُالغابات19ُ-كوفيدبتأثريُُجنةُاللأعضاءُُنّوهُاحلاديةُوالستني،ُخاللُالدورةُو 9-

تلبيةُاحتياجاتُالصحةُوالسالمةُاحلرجةُالنامجةُيفُ،ُمباُيفُذلكُجمموعةُاملنتجاتُاحلرجيةُاملستخدمةُالقطاعُاليتُيقدمها
استخدامُ،ُُوتوليدُالطاقةيفُاألحيائيةُالكتلةُاستخدامُالصحي،ُُولصرفُالنظافةُالصحيةُوامنتجاتُمثلُمنُُ،اجلائحةعنُ

 .التنفس،ُوموادُالتغليفأقنعةُ،ُوورقُعّقممكاإليثانولُُ

 جنةلل  الرسائل الرئيسية  - جيم
أقُرُاحلاديةُاخاللُدورهت 10- تقدميُلالُتوالستنيُ، إىلجنُة التاليُة والعشرينُللجنُةُالدورةُالرسائلُالرئيسيُة :ُالغاباتاخلامسُة
 بالصناعاتُاملستدامةُالقائمةُعلىُالغاباتاللجنةُاالستشاريةُاملعنيةُإنُ

 قدراتُأصحابُاملصلحةُلضمانُأمناطُاالستهالكُتنيُاملنظمةُيفُتعزيزُاإلدارةُاملستدامةُللغاباتُومتباخنراطُُتنّوه
 ؛ةباملنتجاتُاحلرجيواإلنتاجُاملستدامةُذاتُالصلةُ

 االسرتاتيجيةُبنيُالقطاعُاخلاصُومنظمةُاألغذيةُالشراكاتُيروجُزُفُّحمُوبأنُتكونُمبثابةُمستشارُُهاؤكدُالتزامتُو
 والزراعةُوأصحابُاملصلحةُاآلخرينُاملعنينيُلدعمُاجلهودُالقطريةُلتحقيقُأهدافُالتنميةُاملستدامة؛

 القطاعُاخلاصُإىلُتُو لاالخنراطُدعُو منُأصحابُاملصلحُة وغريهُا والزراعُة األغذيُة تشجيعُُ(1)ُـالكاملُمعُمنظمُة
ُ؛وضمانُأمناطُاالستهالكُواإلنتاجُاملستدامةُاملتصلةُباملنتجاتُاحلرجيةُمنُخاللُالعملُاملشرتكُالتغيريُالتحويلي

                                        
املشورةُملنظمةُاللجنةُقدمُتخاللُالعقدُالقادم،ُس:2030ُاهلدفُاالسرتاتيجيُُ(1(:2030ُ-2020ئيسيةُلإلطارُاالسرتاتيجيُألفريقياُالعناصرُالُر3ُُ

سعىُإىلُتعزيزُتأثريُاملنظمةُمنُخاللُحتفيزُإجراءاتُمبتكرةُتلألممُاملتحدة،ُوسُاملستدامةحتقيقُأهدافُالتنميةُعلىُيفُعملهاُُوالزراعةُاألغذية
أنُيكونُ:2024ُتجُاملتوقعُلعامُاالنُ(2)متعلقةُبالغاباتُمنُخاللُشراكاتُبنيُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُوالقطاعُاخلاصُوأصحابُاملصلحةُاآلخرين؛ُ

 .دائريُقائمُعلىُالغاباتُونظمُإيكولوجيةُصحيةُومنتجةأحيائيُقتصادُاللنهوضُبحفزُاإلجراءاتُاالسرتاتيجيةُوتيسريُإقامةُالشراكاتُقدُجرىُ
ُجنةُاالستشاريةُاملعنيةُبالصناعاتُاملستدامةُالقائمةُعلىُالغاباتللُّالنظامُاألساسي4ُُُ

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/gsb/Statutes/ACSFI/ACSFI_Ar.pdf 
ُجنةُاالستشاريةُاملعنيةُبالصناعاتُاملستدامةُالقائمةُعلىُالغاباتُللُُّالداخليةُالالئحة5ُُ

http://www.fao.org/forestry/48653-0ec2964d1ea8f31abbcefcd792ce3fc0c.pdf 
 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/gsb/Statutes/ACSFI/ACSFI_Ar.pdf
http://www.fao.org/forestry/48653-0ec2964d1ea8f31abbcefcd792ce3fc0c.pdf
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ُامعُ ُ"أفضلعلىُحنوُُإعادةُالبناء"عنُطريق19ُُ-فيدكُواختاذُإجراءاتُمشرتكةُومنسقةُللتصديُآلثارُُُوُ(2)
ُمستنري ُجبُوبشكل ُبالنهوض ُمشرتكة ُحبثية ُهود ُوإجراءات ُالعرض ُنظم ُفضالُ ترشد ُاملسؤولة، ُوالطلب

 ُاالتصاالتُاالسرتاتيجية؛ُعن
 احلرجيةُواردُاملعنُحمّدثةُُتتوفريُمعلومامواصلةُ(1ُ)لـُالقطاعُاخلاصُُتدعوُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُإىلُدعمُو

املستدامنيُاإلنتاجُواالستهالكُلنهوضُبتنفيذُمبادراتُلبناءُالقدراتُلُوُ(2)املنتجاتُاحلرجية؛ُوجتارةُإنتاجُعنُُو
 ُ؛جتارهتاللمنتجاتُاحلرجيةُُو

 ُُو ُمنظمةُاألغذيةُوالاللجنةُاالستشاريةُيطلبُإىلُأمانة تيسريُالتنفيذُوالرصدُالفعالنيُُةواصلزراعةُماليتُتوفرها
يفُذلكُخطةُالعملُلّلجنةُاالستشارية2030ُ-2020ُللفرتةُلإلطارُاالسرتاتيجي  .2021-2020سنتنيُلفرتةُال،ُمبُا

 مطروحة للنظر فيها نقاط - دال
 :القيامُمباُيليُيفالغاباتُقدُترغبُجلنةُ 11-
 ُُ؛للجنةُاالستشاريةتنيُالستنيُواحلاديةُوالسالدورتنيُالصادرةُعنُوالرسائلُالرئيسيةُنواتجُالاملصادقةُعلى 
 ُالُو ُمنظمة ُإىل ُأمُ،والزراعةُاألغذيةطلب ُاللجنةابصفتها ُاالستشاريةُنة ُُريتيس، ُالصيغة ُلإلطارُوضع النهائية

يفُذلكُحتديدُاإلجراءاتُالرئيسيةُُتنفيذهُمباعلىُُوالعملُاالستشاريةلّلجنة2030ُُ-2020ُللفرتةُاالسرتاتيجي
 ؛ُتقطاعُالغاباعلى19ُُ-كوفيدملعاجلةُآثارُُ

 ُُو ُوالقطاعُُاسرتاتيجيةُإىلُمواصلةُحتفيزُشراكاتُاالستشاريةُاللجنةدعوة ُاألغذيةُوالزراعة اخلاصُبنيُمنظمة
 .لدعمُاجلهودُالقطريةُلتحقيقُأهدافُالتنميةُاملستدامة
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 الرابعُامللحق

الهيئة الدولية المعنية بأشجار الحور واألشجار األخرى السريعة النمو التي تساهم في استدامة الشعوب 
 والبيئة

 الهيئة الدولية المعنية بأشجار الحورإصالح  -ألف
ُزالتُ 1- ُعلىُإصالحُاتفاقيتعملُُاهليئةما ُُهاوتنظيمتها ُحنو ُعلى ُالتنميةأهدافُأفضلُيفُلتتمكنُمنُاملسامهة

ُاالحقُ املؤمترُصادقُعليهاُُتهاتعديالتُعلىُاتفاقي(2019ُ)يفُدورهتاُاالستثنائيةُاخلامسةُُاهليئةاعتمدتُقدُُو.ُاملستدامة
وتشملُهذهُالتعديالتُ.ُتفاقيةُساريةُاملفعولاالفإنُالتعديالتُاليتُأدخلتُعلىُُاولذُ(.2019)دورتهُاحلاديةُواألربعنيُُيف

ُهااختصاصمنُأنُينحصرُُبدالُ البيئة،ُتدعمُالناسُُوتعيلُسريعةُالنموُاليتُالاألشجارُكافةُليشملُُعملُاهليئةُتوسيعُنطاقُ
يفُال اجلديدُةقدُأصبحتُُوُ.والصفصافسابقُيفُاحلورُكمُا بأشجارُاحلورُواألشجارُاألخرىُ"التسميُة املعنيُة الدوليُة اهليئُة

التنفيذيةُتهاُجلناهليئةُويفُالدورةُاالستثنائيةُاخلامسة،ُشجعُأعضاءُُ."السريعةُالنموُاليتُتساهمُيفُاستدامةُالشعوبُوالبيئة
 ُ.عملهاأداةُفعالةُيفُضوءُتوسيعُنطاقُجلعلُاهليئةُُعلىُمواصلةُعملها

 لهيئة لوضع رؤية واستراتيجية  -باء
ُُقدُأعدتل 2- ُياهليئة ُيفُفّصلُبيانُرؤية ُاملخططُهلا ُومسامهتها ُ،2030ُعامُخطةعقدُالعملُمنُأجلُمهمتها

 :الرؤيةُماُيليتوضحُُو.ُعقدُاألممُاملتحدةُإلصالحُالنظمُاإليكولوجيةُوُاألممُاملتحدةُللزراعةُاألسريةُعقدُو
عهدهاُتبإنتاجُسلعُوخدماتُالنظامُاإليكولوجيُتيّسرُسبلُالعيشُُوُاهليئةسنُحتُ:الدولية رسالة الهيئة (أ)

 .سريعةُالنموُيفُأحناءُالعاملالاإلدارةُاملستدامةُلألشجارُبالرعايةُ
املتعلقةُالدوليةُإىلُتشجيعُاالبتكارُيفُنظمُاإلنتاجُُاهليئةتسعىُس(1ُ):ُاإلجراءات الكفيلة بتحقيق الرسالة (ب)

ُب ُالاألشجار ُالنمو؛ ُستقُوُ(2)سريعة ُاهليئة ُّيم ُالدولية ُاالبتكارات ُلبصرامة ُإدارةُتحديد ُممارسات أفضل
تحققُكيُياألغذيةُوالزراعةُُأعضاءُمنظمةُُتوصياتُإىلالدوليةُاهليئةُستقدمُُوُ(3)سريعةُالنمو؛ُالألشجارُا

 .املمارساتُاجليدةتوسيعُنطاقُاستخدامُ
شجارُألعربُاهليئاتُالوطنيةُأعضائهاُاحلالينيُُمعالعملُُإىلُالدوليةاهليئةُسعىُتس :رسالةالوسائل تحقيق  (ج)

ُوطنيةهيئةُعملُمعُأيُدولةُعضوُجديدةُترغبُيفُإنشاءُتوساحلورُواألشجارُاألخرىُالسريعةُالنموُ
 .ليهاتكونُمنتسبةُإ

 في روماللهيئة الدولية والعشرون  السادسة الدورة -جيم 
يفُروما،ُُعقدهااستضافتهاُباالشرتاكُمعُإيطالياُُوكانُمنُاملقررُُُاليتُ،للهيئةُنُوالدورةُالسادسةُوالعشُرُأرجئتلقدُ 3-

منُإىلُ،2020تشرينُاألولُ/أكتوبر9ُُإىل6ُُمنُالفرتةخاللُمنظمُةالرئيسيُللقرُامليفُإيطالياُ، تشرينُ/أكتوبر8ُُإىل4ُُالفرتُة
 ُ.واالجتماعُمفتوحُجلميعُأعضاءُاملنظمة.2021ُاألولُ
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جنةُللُّاملرجعيةُختصاصاتُاالومشروعُُاسرتاتيجيةُاللجنةُومشروعُاهليئةرؤيةُلمناقشاتُُالدوليةدورةُاهليئةُشملُتسُو 4-
ُ ُللهيئةالتنفيذية ُوستتضمنُ. ُُاعروضُ الدورة ُعنُاألشجار ُوتقنية ُالمواضيعية ُالنمو اليتُتدعمُسبلُالعيشُوتوفريُسريعة

 ُ.خدماتُالنظمُاإليكولوجية
 نقاط مطروحة للنظر فيها -دال

 :القيامُمباُيليُقدُترغبُاللجنةُيف 5-
 هلا؛ُالتقديرإبداءُمعُُأخذُالعلمُبإجنازاتُعمليةُاإلصالح 
 سريعةُالنموُالعلىُاختاذُإجراءاتُملموسةُمنُخاللُأنواعُاألشجارُلدوليةُاللهيئةُتشجيعُاللجنةُالتنفيذيةُُو

النظمُصالحُعقدُاألممُاملتحدةُإلُوُلدعمُعقدُاألممُاملتحدةُللعملُمنُأجلُأهدافُالتنميةُاملستدامة
 عقدُاألممُاملتحدةُللزراعةُاألسرية؛ُوُاإليكولوجية

 يفُروماُوالنظر2020ُُُلعامُالدوليةاهليئةُةُتشجيعُأعضاءُمنظمةُاألغذيةُوالزراعةُعلىُاملشاركةُيفُدوُرُو
ُكأعضاءُاالنضمامُإىلُُيف  .هاعملتوسيعُنطاقُبالنظرُإىلُُفيهااهليئة
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 اخلامسُلحقامل
  

 مجموعة العمل المعنية بالغابات والنظم الزراعية المختلطة بالغابات والمراعي في األراضي الجافة
 مقدمة -ألف

كماُأ قّرتُُُجمموعةُالعملُاملعنيةُبالغاباتُوالنظمُالزراعيةُاملختلطةُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافةإنشاءُأ قّرُ 1-
 .2016يفُعامُُللجنةُالغاباتُوالعشرينُيفُالدورةُالثالثةُاملرجعيةُااختصاصاهت

ُُو2ُ- ُاالفتتاحية ُالدورة ُجملع قدت ُالعمل ُموعة ُ/يوليو17ُ-16يف ُإيطاليا2019ُمتوز ُروما، ُيف ُاملنظمة ُمقر .ُيف
تُورحب.ُمنُتنزانياُونائيبُرئيسُمنُلبنانُوفرنسااُرئيسُ جمموعةُالعملُُتوانتخب.ُومخسُمنظماتُدوليةُاعضوُ 20ُُهاوحضُر

 ُ.بعرضُتنزانياُاستضافةُاالجتماعُاملقبلُجمموعةُالعمل
ُُتاستعرضو 3- ُالعمل ُجمموعة ُتعديالت.ُُةالداخليالالئحة ُاقرتحت ُالنصُكما ُ)ُعلى ُإىل وطلبتُُ(املرفقالرجوع
 .عليهُيفُدورهتاُاخلامسةُوالعشرينُإىلُجلنةُالغاباتُللموافقةُةالداخليُالالئحةأمانتهاُأنُتقدمُمشروعُُإىل

 ته مجموعة العملالتقدم الذي أحرز  -باء
ُ،ُاستنادُ 2021-2019للفرتةُُاخطةُعملهُجمموعةُالعملُتوضع 4- الرئيسيةُالثالثةُاليتُطلبتهاُإىلُجماالتُالعملُا

ُ)اللجنة :1ُ ُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافةالنهوضُبتقييمُورصدُ( ُاملختلطة ُالغاباتُوالنظمُالزراعية 2ُ)؛ تعزيزُُو(
الغاباتُوالنظمُالزراعيةُشراكاتُمنُأجلُتوسيعُنطاقُاملمارساتُاجليدةُواملثبتةُوالدروسُاملستفادةُبشأنُالضمنُُالتعاون

التنفيذُواالسرتاتيجياتُواملبادئُالتوجيهيةُأساسُاملعرفةُعلىُُمتتنيُو(3ُ)؛ُختلطةُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافةامل
 .واألدوات

ُُتدعمُو -5 ُالعمل ُجمموعة ُإنتاج ُيف ُاملنظمة ُالجهود ُتقييم ُاجلافةلالعاملي ُأولويات6ُُألراضي ُحتديد ُحتسني هبدف
 .األراضيُاجلافةةُوإداُرالستثماراتُالالزمةُإلصالحُا

،ُالسابعُللمرفقُربنامجالُاوثيقُ ُاتنسيقُ ُرفقُالبيئةُالعامليةملمعُاللجنةُالتوجيهيةُموعةُالعملُستنسقُاللجنةُالتوجيهيةُجملُو 6-
ُبدورُاألغذيةُوالزراعةُمنظمةتقومُيفُاألراضيُاجلافة،ُالذيُعلىُالبيئاتُالطبيعيةُلغاباتُلاملستدامةُدارةُاإلأثرُبرنامجُ
ُ ُاالوكالة ُوالذي ُله ُلقائدة ُيتضمن ُمشاريع ُالوسطى،قطرية ُوآسيا ُأفريقيا ُعامليُيف ُبرنامج ُإىل .ُللتنسيقُباإلضافة

ُُوكهيئة ُحكومية ُالغابات،دولية ُجلنة ُأنشئتُيفُإطار ُأصحابُاملصلحة ُتُومتعددة ُالعملُضطلع ُبدورُحيويجمموعة
ُتساقاالاملساعدةُعلىُتعزيزُُوُ(2)الصعيدينُاإلقليميُوالعاملي،ُُعلىبرنامجُاألثرُُشورةُالتقنيةُبشأنُتنفيذاملتقدميُُ(1)ُيف

 .احلوارُمعُاجلهاتُالفاعلةُاإلقليميةُذاتُالصلةتنيُمتُ(4)ُبنيُبلدانُاجلنوب،فيماُضمانُالتعاونُُ(3)ُ،للربنامجُالعام
ُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُنكشافُالُانظرُ ُو 7- ُاملختلطة ُالزراعية ُُاجلافةالغاباتُوالنظم تغريُاملناخ،ُعلىُخماطر

الغاباتُوالنظمُالزراعيةُاملختلطةُُإدارة"عنُُمطبوعةبإصدارُُوالزراعة،ُ،ُبتعاونُوثيقُمعُمنظمةُاألغذيةجمموعةُالعملُقومت
الغذائيُمنوذجُللعملُالتحويليُملواجهةُاألمنُ:ُاملناخُلإلنتاجُاملستدامُيفُسياقُتغريُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافة

                                        
6ُُhttp://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7148en 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7148en/
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إلطالقُُاحاليُ غريُمتوفرةُإىلُتوفريُإرشاداتُبسيطةُوعمليةُُويسعىُمنوذجُالعملُالتحويلي".ُاملناخُالعامليُيفُظلُتغري
الغاباتُوالنظمُالزراعيةُاملختلطةُبالغاباتُتقومُعلىُاليتُُغذيةاألنظمُإنتاجُأنُتتسمُوتسريعُالتحولُاملطلوبُلضمانُ

 .املناختغريُوالقدرةُعلىُالصمودُيفُمواجهةُستدامةُباالُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافة
 /http://www.fao.org/forestry/95962/enُ:،ُيرجىُزيارةجمموعةُالعملووثائقُتقريرُُلالطالعُعلىُو 8-

 نقاط مطروحة للنظر فيها-جيم 
 :يفُقدُترغبُاللجنة 9-

 ُالعملُموعةعلىُالنحوُالذيُاقرتحتهُالدورةُاألوىلُجمللالئحةُالداخليةُااملوافقةُعلى. 
 موعةُالعملُاملعنيةُبالغاباتُوالنظمُالزراعيةُاملختلطةُبالغاباتُواملراعيُجميفُزُبالتقدمُاحملُرُاأنُتأخذُعلمُ ُو

 التابعةُللجنةُالغابات؛األراضيُاجلافةُُيف
 ُالعملُجمموعةلالنضمامُإىلُاألراضيُاجلافةُبخربائهاُالوطنينيُُبرتشيحتشجيعُالبلدانُاليتُملُتقمُبعدُُو

 ُ.ذلكالقيامُبُعلى
ُ 

http://www.fao.org/forestry/95962/en/
http://www.fao.org/forestry/95962/en/
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 املرفق

مجموعة العمل المعنية بالغابات والنظم الزراعية المختلطة بالغابات ل الالئحة الداخلية
 األراضي الجافة والمراعي في

،ُجمموعةُعملُمعنيةُبالغاباتُوالنظمُالزراعيةُاملختلطةُبالغاباتُواملراعيُيفُاألراضيُاجلافةألمهيةُوفوائدُإنشاءُُانظرُ  1-
،ُجمموعةُمنُالالئحةُالعامةُللمنظمة31ُادةُاملمن10ُُالفقرةُ،ُمبوجبُأنشأتُجلنةُالغاباتُيفُدورهتاُالثالثةُوالعشرين

 .املرجعيةُوقررتُاختصاصاهتاهيئةُفرعيةُللجنة،ُكُُالعمل
ُةالداخليأوُتعديلُالئحتهاُجملموعةُالعملُاعتمادُ،ُجيوزُمنُالالئحةُالعامةُللمنظمة31ُادةُاملمن11ُُللفقرةُُاوفقُ ُو 2-

 .شىُمعُالالئحةُالداخليةُللجنةاجلنةُالغابات،ُوبشرطُأنُتتمتوافقُعليهاُعلىُأنُُةاخلاص
  1مادة ال

 هيئة المكتب 
تناوبُاملناصبُضمانُاالعتبارُالواجبُالستحسانُتويلُأنُجمموعةُالعملُعلىُانتخابُأعضاءُاملكتب،ُُلدى 1-

ُ.بشكلُمنصفُبنيُاألقاليمُوللتوازنُبنيُاجلنسني
ُكلُفرتةُسنتنيُو2ُ- ونائبنيُللرئيسُمنُبنيُُارئيسُ يفُهنايةُالدورةُتنتخبُأنُجمموعةُالعملُعلىُُ،يفُدورهتاُاألوىلُمن

يفُمناصبهمُإىلُحنيُانتخابُرئيسُجديدُونائبيهُىُهؤالءُويبق،ُاملرجعيةُامنُاختصاصاهت6ُللفقرةُُاوفقُ ّينوُاعُ املمثلنيُالذينُ
 .متتاليتنييفُدورتنيُبالرتشحُلالنتخابُُهونائبيللرئيسُوالُيسمحُ.ُالتاليةاجلددُيفُالدورةُ

ُكلجنةُتوجيهيةُأثناءُواليتيهمُيعملُو 3-  .الرئيسُونائباُالرئيس
يفُحالةُغيابه،ُجلساتُجمموعةُالعملُوميارسُكلُماُقدُيلزمُمنُمهامُأخرىُلتيسريُنائبيهُيرتأسُالرئيس،ُأوُأحدُُو 4-

 .اجللسةئاسةُلُرأعضائهاُأحدُُجمموعةُالعملقادرينُعلىُترأسُاالجتماع،ُتعنيُُونائبيهويفُحالُملُيكنُالرئيسُُ.عملها
شكالُالنسقيةُاألماُيتعلقُجبداولُاألعمالُُوُالتشاورُمعُاألعضاءُيفتيّسرُاللجنةُالتوجيهيةُفيماُبنيُالدورات،ُُو 5-

ُ.للدوراتاإلعدادُضمانُبإجراءاتُأخرىُذاتُصلةُإيُمسائل،ُوتنفذُ غريُذلكُمنُو
 ُ.واجباتمنُُجمموعةُالعمليتطلبهُعملُمباُقدُيقومُاُاملديرُالعامُللمنظمةُأمينُ ُيعنيُو 6-

  2المادة 
 الدورات

-1 ُ ُتطلب ُمل ُما ُسنتني، ُكل ُواحدة ُدورة ُعادة  ُالعمل ُجمموعة ُتعقد ُذلك ُالعملخالف ُجمموعة ُأعضاء ُ.أغلبية
 .جمموعةُالعملتتقدمُهباُاقرتاحاتُأيُمعُمراعاةُجمموعةُالعملُبالتشاورُمعُرئيسُالدورةُاملديرُالعامُالدعوةُلعقدُُويوجه

ُُو 2- ُُقبلُموعدُانعقادعادة ، ُاألُارمسيُ هاُرسلُإشعارُمبوعدُومكانُانعقادي ُُ،بشهرينُعلىُاألقلالدورة عضاءُلكافة
 ُ.إىلُحضورُالدورةُيتدعرمباُتكونُقدُواملنظماتُالدوليةُاليتُ

 ُ.ُئهاحبضورُأغلبيةُأعضاجمموعةُالعملُيكتملُالنصابُالالزمُالختاذُأيُإجراءُمنُجانبُُو 3-



14  COFO/2020/8.3/Rev.1  

 

 3 المادة
 الحضور 

  .للمنظمةمنُالالئحةُالعامة31ُُمنُاملادة10ُُالفقرةُلمبادئُاملنصوصُعليهاُيفُلجمموعاتُالعملُ خيضعُحضور 1-
  4 لمادةا

 جدول األعمال والوثائق
يوزعهُيفُالعادةُقبلُموعدُانعقادُالدورةُبشهرينُُ،العامُبالتشاورُمعُرئيسُاللجنةُجدولُأعمالُمؤقتُاملديرُيعدُّ 1-

 .ورةملدعوةُإىلُحضورُالدالدوليةُاُومجيعُاملنظماتمنُالدورةُعلىُمجيعُاألعضاءُعلىُاألقلُ
علىُاألقلُاُأنُتطلبُمنُاملديرُالعام،ُقبلُاملوعدُاحملددُللدورةُبثالثنيُيومُ جمموعةُالعملُوزُجلميعُأعضاءُجيُو 2-
عضاءُاألويقومُاملديرُالعامُعندئذُبتوزيعُالبندُاملقرتحُعلىُمجيعُُ.العادية،ُإدراجُبندُيفُجدولُاألعمالُاملؤقتاألحوالُُيف

 بالوثائقُالالزمةاُمشفوعُ 
أثناءُالدورةُوباإلمجاعُأنُتقومُبتعديلُجدولُاألعمالُمنُخاللُحذفُأوُإضافةُأوُتعديلُموعةُالعملُميكنُجملُو 3-

 .أيةُبنود
 .امعُجدولُاألعمالُأوُبأسرعُوقتُممكنُالحقُ ُاالوثائقُاليتُملُت وزعُسلفُ ترسلُُو 4-

 5المادة 
 التصويت

ُكلُمنُأعضاءُ 1-  .فقطبصوتُواحدُجمموعةُالعملُيتمتع
واحدُأوُعضوُيفُإجراءُاقرتاعُبناءُعلىُطلبُُأنُيشرععليهُُوُ،جمموعةُالعملعلىُالرئيسُالتحققُمنُقراراتُُو 2-

 ُ.ماُيلزمُمنُتعديلمنُالالئحةُالعامةُللمنظمةُمع12ُُادةُاملأكثر،ُويفُهذهُاحلالةُتطّبقُاألحكامُاملناسبةُمنُ
 6المادة 

 السجالت والتقارير
املنتسبةُوالدولُُألعضاءالدولُوايفُاملنظمةُالدولُاألعضاءُأعضائهاُومجيعُمجيعُإىلُجمموعةُالعملُقاريرُغُتبلُّت ُ 1-
 ُ.اتالدوُرحضورُاملنظماتُالدوليةُاملعنيةُاليتُهلاُحقُإىلُاألعضاءُاملدعوةُإىلُحضورُالدورة،ُوكذلكُُغري

 7المادة 
  الالئحةمواد ليق تع

قبلُأربعُوعشرينُحُقرُتامل،ُشريطةُاإلشعارُبالتعطيلُالسابقةُمنُموادُالالئحةُالداخليةُعطيلُأيُ جملموعةُالعملُت جيوز 1-
 .علىُذلكُعضوأيُإذاُملُيعرتضُهذاُاإلشعارُُعنُشرطُزلالتناوجيوزُ.ُساعة
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 8المادة 
 تعديل الالئحة

ُالعملُجيوزُ 1- ُالداخليةُشُرجملموعة ُأنُتعّدلُالئحتها ُثلثيُاألصواتُاملدىلُهبا ُالتعديلُُةطيبأغلبية أنُيتوافقُهذا
 .وأنُتعتمدهُاللجنةُتللجنةُالغاباُالداخليةُالالئحةُمع
ماُملُيرسلُاملديرُجمموعةُالعملُمنُدوراتُدورةُُي درجُأيُاقرتاحُبتعديلُهذهُالالئحةُيفُجدولُأعمالُأيُالُو 2-

 .علىُاألقلاُقبلُافتتاحُالدورةُبثالثنيُيومُ جمموعةُالعملُبشأنهُإىلُأعضاءُاُمسبقُ ُاإخطارُ العامُ


