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وعملةاا يف اةا     (املنظمةة منظمة األغذية والزراعةة ) لدور  هذا التقرير يف إطار متابعة التقييم االسرتاتيجي عّدُأ -1

فياما يف الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج يف منظمة األغذيةة والزراعةة   ظر وقد ُن 1الغابات ورّد اإلدارة املرافق

 (.2112نوفمرب/تشرين الثاني  5-9)

 
ورحبت اللجنة بالطبيعة الشاملة للتقييم وبإعداده يف الوقت املناسب ورّحبت كذلك برد اإلدارة علية.. وبةالنظر    -2

 يف هذا البند، فإن اللجنة:

بةددا  دور رائةد مبةوا اة     للمنظمةأكدت أهمية حتسني أولويات يف العمل يف اا  الغابات مبا يسمح  )أ(

 سعياا إىل إقامة شراكات يف ااالت عمل أخرى؛

أبر ت الرتابط القائم بني العمل يف اا  الغابات املستدامة من جاة واألمن الغةذائي والتخييةف مةن     )ب(

 حدة اليقر من جاة أخرى؛

على تكثيف عملاا املتعدد القطاعات مع الرتكيز على االسةتخدام املتكامةل لارا ةي     املنظمةجعت ش )ج(

 واإلدارة املستدامة للغابات؛

طلبت أن يدخذ العمل يف إطار املبادرة املعز ة خليض االنبعاثات النامجة عن إ الةة األحةراج وتةدهور     )د(

 غابات؛الغابات بعني االعتبار العالقة بني الزراعة وال

تطّلعت إىل مراعاة توصيات التقيةيم لةدى و ةع اخلطةة املتوسةطة األجةل وبرنةامج العمةل وامليزانيةة           (ه)

 القادمني؛

 أشارت إىل  رورة عرض التقييم على اهليئات اإلقليمية الست للغابات؛ )و(

 يف اا  الغابات؛ املنظمةشجعت على حشد موارد إ افية لتنييذ برامج  ) (

 2 أن فريق التقييم  م يقم بزيارة أ  من البلدان املتدنية الغطا  ارحرجي.أشارت إىل )ح(

 

ومتاشيًا مع سياسة املنظمة بشدن التقييمات، يقِدم هذا التقرير معلومات مستكملة عةن حالةة تنييةذ اإلجةرا ات      -3

املنصوص علياا يف رد اإلدارة. وبناً  على طلب مكتب التقييم، يوّفر التقرير عالمًة لسجل إجةرا ات اإلدارة علةى جةدو     

 ملستوى اعتماد التوصيات وتنييذها. بتقييم ذاتي املنظمةمن ست نقاط، حبيث قامت إدارة 

 

هذا التقرير حتت قيادة املدير العام املساعد يف إدارة األحراج، بالتشاور مع الوحدات املسؤولة احملددة يف  عّدوُأ -4

 احملددة،  من توصيات التقييم الثالث الشاملة. توصيات التسعلمصيوفة رد اإلدارة مبوجب اإلجرا ات الثالثني ل

 

                                        
 .PC 112/3; PC 112/3 Add.1; PC 112/3 Sup.1 الوثائق 1
 .15-14اليقرتان  CL 145/6 الوثيقة 2
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، قبلت اإلدارة بثماني، ووافقةت جزئيةًا علةى توصةية واحةدة. ويةرتبط القبةو         تسعال ددةاحملتوصيات الومن  -5

اجلزئي با طالع املنظمة بدورها القياد  يف اإلدارة ارحرجية الدولية، واهلدف هو تسليط الضو  على واقع أن هيكليةات  

يذ اليعا  على املنظمة فحسةب، بةل أيضةًا علةى واليةات      اإلدارة الدولية تشمل عدة جاات معنّية، ولذلك ال يعتمد التني

 وتطلعات وأولويات منظمات أخرى. وتتطرق اليقرات التالية إىل هذا املو وع بالتيصيل.

 

وقةد صةّنف   موجزًا عن و ةع التنييةذ لرجةرا ات الةثالثني احملةددة يف مصةيوفة رد اإلدارة.        1ويبّين اجلدو   -6

هتمةام. ويةرد ذلةك يف    االاملزيةد مةن    ، يف حةني تتطلةب ثالثةة إجةرا ات    إجراً  22نسبة إىل التقّدم "مناسبًا أو أفضل" بال

 .يف ما يلي ضي قدمًاوسبيل امُل التحديات و اإلجنازاتالتيصيل يف األقسام عن 

 : موجز عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات رد اإلدارة0اجلدول 

الشاملة التقييم توصيات
3

 تواتر 

التوصيات 

 احملددة

عدد إجراءات 

 رد اإلدارة

عالمة 

"سجالت 

اإلجراءات 

 :اإلدارية"

مناسبة
4
  

 أو أفضل

عالمة 

"سجالت 

اإلجراءات 

 :اإلدارية"

 غري

 مناسبة

 1 16 12 5 ناج شامل للغابات واألشجار لتلبية األهداف العاملية الثالثة -أواًل

ناج أكثر استباقية لدور املنظمةة ومكاناةا يف النظةام العةاملي      -ثانيًا

 للحراجة  

2 2 5 2 

تعزيز طرائق الربط بني املعارف واخلربات يف اا  ارحراجة  -ثالثًا

 بني خمتلف أقسام املنظمة

2 6 6 0 

 3 47 31 9 اجملموع

 

 اإلجنا ات

 العاملية الثالثةنهج شامل للغابات واألشجار لتلبية األهداف 

قاعدة حامسةة   ناا من أهداف اسرتاتيجية متداخلة وآليات تنييذعما نتج و شكلت عملية التيكري االسرتاتيجي -2

ليعمل برنامج املنظمة ارحراجي على تعزيز اجملاالت القائمة للتعةاون والشةراكة املتعةددة التخصصةات وإقامةة شةراكات       

اخلمسةة ومةن خالهلةا باألهةداف العامليةة       االسةرتاتيجية ل هدف من األهةداف  جديدة. وللحراجة مساهمة ملموسة يف ك

وإعةداد اخلطةة املتوسةطة     . واستيادت املنظمة من اليرصة الة  أتاحاةا اسةتعراض اإلطةار االسةرتاتيجي     للمنظمة الثالثة

                                        
 العناوين الكاملة واردة يف املصيوفة. 3
 أو ما فوق، على النحو املشروح يف مياتيح املصيوفة. 4"مناسبة" يف هذا اإلطار حددت على أناا عدد نقاط سجالت اإلجرا ات اإلدارية  4
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12-2114األجل لليرتة 
يف اإلدارة املسةتدامة  لضمان أن تكون مساهمة ارحراجة يف األمن الغةذائي وارحةد مةن اليقةر، و     5

مع برنامج العمل ومداة في.. وإىل جانب هذه العمليةة، ركةزت تعبئةة املةوارد      متامًا للموارد الطبيعية وحيظاا، متسقة

مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة خليةض االنبعاثةات النامجةة     مبا يف ذلكالرئيسية،  االسرتاتيجيةعلى الربامج 

 ، وكانت نتائجاا إجيابية.بالغاباتمن الربامج املرتبطة  اج وتدهور الغابات وغريهاعن إ الة األحر

وعلى املستوى اإلقليمي، شكل حتديد أولويات إطار الرباة القطرية ونتائج اللجنة اإلقليمية للغابات األسةا    -8

ومناقشات الشبكة الينيةة   االسرتاتيجيةاليرق  عمل"من القاعدة إىل القمة" ألولويات املنظمة يف اا  ارحراجة، صبت يف 

 للغابات.

 

وتعز  عمل املنظمة على اجلوانب االجتماعية واالقتصادية للغابات على مدى فةرتة السةنتني املا ةيتني. وعقةد      -9

 411وحضةره أكثةر مةن     2113املؤمتر الدولي املعين بالغابات من أجةل األمةن الغةذائي والتغذيةة يف رومةا يف مايو/أيةار       

على اجلوانب االجتماعيةة واالقتصةادية    "2114لعام  حالة الغابات يف العا مبلد. وركز تقرير " 111ك من أكثر من مشار

للغابات ال  ستكون مبثابة دافع للمزيد من التدابري الدولية واملتابعة يف هذا اجملا . وأطلق تعةاون وثيةق مةع الصةندوق     

هةا مةن اجلاةات الشةريكة لتحديةد اليةرص لةدمج املؤشةرات االجتماعيةة          الدولي للتنمية الزراعيةة والبنةك الةدولي وغري   

 واالقتصادية يف التقييمات القطرية للغابات وعمليات الرصد. وال تزا  تبذ  جاود تكميلية أخرى.

 

وعز  التعاون مع مكتب االتصةاالت الداخليةة لكيالةة االسةتيادة القصةوى مةن فةرص االتصةاالت الرئيسةية يف           -11

رتبطة بارحراجة يف إطةار رسةالة متسةقة فيمةا بةني التخصصةات يف املنظمةة. وتسةال ذلةك مةن خةال  تنييةذ             القضايا امل

اسرتاتيجية االتصاالت فيما يتعلق بالغابات ال  وافقت علياا جلنة الغابات يف دورتاا ارحادية والعشةرين، والة  هةي    

بدعم من اموعة من أدوات االتصا . ومتت  يةادة   2113 من الناج االسرتاتيجي للمنظمة، وقد بدأ العمل ب. يف عام 

 قدرات شبكات القائمني على االتصاالت يف اا  الغابات.

 نهج أكثر استباقية لدور املنظمة ومكانها يف النظام العاملي للغابات

املةدخالت يف  مت تعزيز آلية التنسيق للايئات اإلقليمية للغابات وتكييف جةداو  االجتماعةات لضةمان موا مةة      -11

. وأطلةق التنسةيق مةع أمانةات     2114يف عةام   الوقت املناسب يف مؤمترات املنظمة اإلقليمية واجتماعةات جلنةة الغابةات   

لزيادة الرؤية، واملدخالت الينية بشدن الغابات يف املؤمترات. وباعتبارها مساهمة هامةة يف ارحةوار يف    املؤمترات اإلقليمية

عمةل املنظمةة وأنشةطتاا يف املنطقةة بنةدًا مةن جةدو  األعمةا           تاإلقليمية للغابةا  ت اهليئاتاملؤمترات اإلقليمية، اعترب

على املسةتوى الةدولي وال    املنظمةوحددت إجرا ات للمتابعة. وأطلق العمل لتحسني تنسيق برامج األجازة الدستورية يف 

 يزا  مستمرًا.

 

                                        
برنامج عمل  " ،COFO/2014/7.1االسرتاتيجية يف الوثيقة  األهداف  من املتوسط األجل على املنظمة عمل برنامج يف الغابات مساهمات ترد  5

 ".منظمة األغذية والزراعة بشدن ارحراجة يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع
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مناقشة بشدن إنشا  فريق استشار  للةرئي  وتكييةف    2113الشراكة التعاونية املعنية بالغابات يف عام وبدأت  -12

النظام الداخلي تبعًا لذلك، وتعزيز التعاون بني الشراكة واجملتمةع الةدولي. وسةتعاذ هةذه القضةايا يف إطةار اسةتعراض        

غابات املنظمة . وشجعت الدورة الثانية والعشرون للجنة ال2115منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات املقرر عقده يف عام 

على  يادة تعزيز دورهةا القيةاد  وو ةع رؤيةة ملسةتقبل الشةراكة للمسةاهمة يف اسةتعراض الرتتيبةات الدوليةة اخلاصةة            

 بالغابات.

 

املؤسسةات الشةريكة،    منااوطّورت اموعة أدوات املنظمة لردارة املستدامة للغابات من خال  جاود تعاونية  -13

وأطلقت سلسلة من الوحدات ذات األولوية. ومن املتوقع أن تصري اموعة األدوات الكاملةة متاحةة حبلةو  ناايةة عةام      

يف ارحوار العاملي بشدن تغّيةر املنةاو والغابةات، مبةا يف ذلةك مةن خةال          املنظمة. وبذلت اجلاود لتعزيز مشاركة 2114

حتسني املشاركة يف برنامج األمم املتحدة للتعاون يف اا  خيض االنبعاثةات النامجةة عةن إ الةة الغابةات وتةدهورها يف       

. 2114ملبةادرة يف عةام   ا يف تالسياسةا  الة   ئاسةة شريكًا يف ر ااملنظمة بصيتا يف الغابات وتعمل إدارةالبلدان النامية. 

بادرة  من إدارة الغابات لتحسني التنسيق واليعاليةة  لقيادة وإدارة برنامج امل الداخليةكما نسقت املنظمة مؤخرًا ترتيباتاا 

 إىل املكاتب امليدانية. املقدم وتعزيز الدعم

 

 م املنظمةتعزيز طرائق الربط بني املعارف واخلربات يف جمال احلراجة بني خمتلف أقسا

أنشئت الشبكة الينية للغابات وهةي أداة رئيسةية مةن أدوات املنظمةة للعمةل علةى حتسةني تبةاد  املعلومةات           -14

طريقةة رئيسةية لضةمان تكييةف منتجةات املنظمةة املعياريةة        والينية، و مان اجلودة واالبتكار. وتعترب هذه منصة أيضةًا  

 حسب االحتياجات اإلقليمية والقطرية.

 
إىل املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية، ال سيما مةن خةال  الصةندوق االسةتئماني )مةثاًل       املوظيني وساهم انتداب -15

املبادرة املعز ة خليض االنبعاثات النامجة عن إ الة األحراج وتدهور الغابات( واملوظيني الينيني املعاونني يف  يةادة قةدرة   

البلدان. وأطلقت وسائل مبتكرة أخرى لتحسني قدرة املوارد البشرية يف املنظمةة يف   هذه املواقع وتقديم املزيد من الدعم إىل

 املقر كما يف املكاتب امليدانية. 

 
، فزادت مةن قيمةة   2113-2112وعز ت املنظمة بشكل كبري عملاا مع املؤسسات املالية الدولية خال  اليرتة  -16

 يف املائة. 51ارحافظة بدكثر من 

 لامام قوالطريالتحديات 

 نهج شامل للغابات واألشجار لتحقيق األهداف العاملية الثالثة

وإعةداد اخلطةة   سابقًا، استيادت املنظمة مةن اليرصةة الة  أتاحاةا اسةتعراض اإلطةار االسةرتاتيجي         ُذكركما  -12

 االسةرتاتيجية لغابةات يف برنةامج العمةل يف األهةداف     للتحقيةق االتسةاق والتكامةل     12-2114املتوسطة األجةل لليةرتة   

، ما يعكة  مسةاهمة الغابةات يف األهةداف العامليةة الثالثةة للمنظمةة. وستتواصةل عمليةة التكامةل هةذه خةال              اخلمسة
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ال يةزا   اجملةا   . وتةرى اإلدارة أن  17-2016العمل وامليزانية لليةرتة   برنامجاستعراض اخلطة املتوسطة األجل وإعداد 

دور املنظمة باملقارنة مع سائر اجلاات الياعلة، لضةمان عملةاا بدقصةى درجةات     واسعًا لزيادة تعزيز الشراكات وحتسني 

 اليعالية والكيا ة يف إطار النظام العاملي للغابات.

 
فةإدارات   ًا بةني البلةدان.  متياوتة  .من حيث دمج أولويات الغابات يف أطر الرباة القطريةة، ولكنة  أحر  تقدم و -18

. أطر الةربامج القطريةة  قضايا الغابات يف  ما حيد من فرصة دمج ، األطر عملية صياغة منذ بداية دائمًاالغابات ال تشارك 

اجلاةات املعنيةة بالغابةات ب يف بدايةة     ستعمل اإلدارة على  مان أن يةدمج ثثلةو املنظمةة     ولضمان اتباع ناج شامل،

 ، حيث أمكن.أطر الربامج القطريةصياغة  عملية

 
املؤمتر الدولي املعين بالغابةات مةن أجةل األمةن الغةذائي والتغذيةة يف الربنةامج         و م يكن من املمكن دمج نتائج -19

 ةالعضةوية املعنية   ةامليتوحة  جملموعة العملمقرتحًا مؤخرًا قدمت املنظمة ، مع ذلك الرئيسي للجنة األمن الغذائي العاملي

خةال  فةرتة    ايف قضةايا الغابةات يف عملةا    بربنامج العمل املتعدد السنوات وأولويات جلنة األمن الغةذائي العةاملي للنظةر   

 . 2112-2116السنتني 

 
الشاملة للمنظمةة،   االسرتاتيجيةوقد متكنت املنظمة من و ع اسرتاتيجية اتصاالت بشدن الغابات، متسقة مع  -21

فقدمت عددًا من مبادرات االتصا  الرئيسية ال  تعتمد على أنشطة الربنامج العاد  والصندوق االسةتئماني. ومةن أجةل    

،  دعم جاود االتصاالت الال مة، ال بد من االعرتاف باذا اجلانب على ما ميثلة.، أ  أحةد املاةام الرئيسةية للمنظمةة     

 ة يف الربنامج وتصميم املشاريع يف املستقبل.وينبغي دا. بشكل أكثر مناجي

 نهج أكثر استباقية لدور املنظمة ومكانها يف النظام العاملي للغابات

بلت جزئيًا من قبل اإلدارة بدور املنظمة يف النظةام العةاملي   سابقًا، ترتبط توصية التقييم الوحيدة ال  ًق ُذكركما  -21

اجلاات املعنية ال  هلا مصاحل وأولويات خمتلية. وقد اختذت املنظمةة خطةوات   للغابات، نظرًا العتماده على عدد من 

رحيز املناقشات من خال  دورها الرئاسي للشةراكة التعاونيةة يف اةا  الغابةات، وشةجعت جلنةة الغابةات يف دورتاةا         

 وسةينظر . 2115و 2114امي الثانية والعشرين املنظمة على اختاذ املزيد من اخلطوات، ما تنو  املنظمة القيام بة. يف عة  

 .2115يف استعرا . لعام  موا مة هذه املسدلة مع استعراض املنتدىيف إمكانية  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

 
علةى وةو متسةق     اإلقليمية للغابات يف املؤمترات اإلقليميةهليئات ا ةلضمان مساهم مناجية خطوات تاختذو -22

يف ارحوارات اإلقليمية حو  السياسةات العامةة   اإلدارة إىل  يادة مساهمة قطاع الغابات أكثر  عويف الوقت املناسب. وتتطل

. وال يزا  اجملا  ساوًا لتحسني االتساق يف تقةديم توصةيات اهليئةات    وعمليات حتديد األولويات اإلقليمية يف املستقبل

لتحسني التنسيق بني اهليئات النظامية املسؤولة عةن إدارة   اإلقليمية للغابات إىل املؤمترات اإلقليمية. وال تزا  املناقشات

 تكثيف هذا العمل وتعميق.. سيجر املوارد الطبيعية يف مرحلة مبكرة نسبيًا، و

 تعزيز طرائق الربط بني املعارف واخلربات يف جمال الغابات بني خمتلف أقسام املنظمة
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سات املالية الدوليةة، ال تةزا  اليرصةة سةاوة لالسةتيادة      يف حني عز ت املنظمة بشكل كبري تعاوناا مع املؤس -23

 أكثر من الروابط وأوج. التآ ر احملتملة مع برنامج املنظمة امليداني، مبا يف ذلك برنامج التعاون اليين.

 التوجي. املطلوب

قريةر املتابعةة،   قد ترغب جلنة الربنامج مبالحظة التقدم يف تنييذ توصيات التقييم وتقديم وجاة نظرها بشةدن ت  -24

 ضي قدمًا.ال سيما يف اجملاالت املذكورة بوصياا حتديات تتطلب املزيد من انتباه اإلدارة واملتابعة للُم
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 لدور املنظمة وعملاا يف اا  الغاباتتقرير املتابعة لرد اإلدارة على التقييم االسرتاتيجي 
 مصفوفة مع عمود لسجالت اإلجراءات اإلدارية

تعليقااات علااج اإلجااراءات املتاااذة،  ااا يف  لاا   عليه امُلتفقاإلجراء  توصية التقييم املقبولة

 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

: و ع تقييم شامل 1-1التوصية 

 املنظمةة لكيف ميكن لنتائج عمةل  

يف اةةا  ارحراجةةة أن تسةةام يف  

حتقيةةق مجيةةع األهةةداف العامليةةة 

الثالثةةة للمنظمةةة وأعضةةائاا، بةةل 

وكيةةف تسةةام باليعةةل يف ذلةةك.   

وينبغةةي اسةةتخدام النتةةائج لو ةةع 

برنامج عمل اسةرتاتيجي للمنظمةة   

ككل بشةدن كيةف ميكةن ملزاياهةا     

النسبية أن تسةتخدم علةى أفضةل    

وج. لتمكني الغابات من املساهمة 

أكةةرب يف بلةةوه األهةةداف    بشةةكل

اسةةتخدام عمليةةة اسةةتعراض   -1

اإلطةةةار االسةةةرتاتيجي للمنظمةةةة 

للتخطةةيط لكيةةف ميكةةن لعمةةل    

يف اةةا  ارحراجةةة أن   املنظمةةة

يساهم على وو أفضل يف حتقيق 

األمن الغذائي والتغذية وارحد من 

اليقر. وحتديد ارحةوافز لتشةجيع   

العمل الشامل، ويف الوقت نيسة.  

املسةةا لة يف ظةةل اإلطةةار   فةةرض 

 االسرتاتيجي اجلديد.

املنظمةةة مةةن اليرصةةة الةة      تاسةةتياد -1

 أتاحاةةةا اسةةةتعراض اإلطةةةار االسةةةرتاتيجي 

ا يف اةا   من أجةل موا مةة عملةا    ومراجعت.

لضةمان املسةاهمة يف األمةن الغةةذائي     الغابةات 

وارحد من اليقر، ويف اإلدارة املستدامة وحية   

نةة الغابةات يف   املوارد الطبيعية. وشةددت جل 

دورتاا ارحادية والعشرين على أهميةة ذلةك.   

الغابةةات مةةع فةةرق   ت إدارةوبةةذلك، اشةةرتك

املشةةةرتكة بةةةني   االسةةةرتاتيجيةاألهةةةداف 

اإلدارات اجلديدة لتعزيةز اجملةاالت القائمةة    

من التعاون وإقامة شراكات جديةدة، و يةادة   

الوعي داخل املنظمة بالدور الرئيسي للغابات 

مةةن السةةابق ألوانةة. التنبةةؤ بآثةةار التغّيةةرات   

ارحالية، وميكن التدكيد على أن العمل الةذ   

سةتقوم بةة. املنظمةة يف اةةا  الغابةات لةةدعم    

للمنظمةة مت التخطةيط    سرتاتيجيةاالاألهداف 

لةة. يف اعةةرتاف كامةةل باحتياجةةات األعضةةا  

عةةرب عناةةا مةةن خةةال  األجاةةزة     ُأالةة  

الرياسةةية للمنظمةةة، ومةةع نظريةةة التغةةيري     

 االسةرتاتيجية احملددة كدسةا  يف األهةداف   

اجلديدة. وينطو  ذلك بالضرورة على إنشةا   

ترتيبةةات تعاونيةةة جديةةدة واستكشةةافاا مةةع  

التخصصات األخرى. وهذه خطوة  اإلدارات/

هامة، يف عملية ستكون قيد التنييذ يف طريقة 

1 :4 

                                        
: عرف تنييذ كاٍف – 2: تنييذ التوصية متياوت وجزئي؛ غري كاٍف - 3 : اخلطط واإلجرا ات الرامية إىل تنييذ التوصية ما  الت يف مرحلة جد أولية؛سيئ - 4:  م تتخذ إجرا ات لتنييذ التوصية؛ ال يوجد - 0 6

: مّثة براهني مثبتة علةى أن  ممتاز - 6: ُنّيذت التوصية بشكل كامل ومّثة براهني أولية على أثرها يف ما خيّص الغاية املستادفة؛ جيد - 5؛ من براهني بعد عن النتائج اخلاصة بالغاية املستادفة؛ ما التوصية تقدمًا

 تنييذ التوصية أّدى إىل إحرا  أثر إجيابي على الغاية املستادفة.
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تعليقااات علااج اإلجااراءات املتاااذة،  ااا يف  لاا   عليه امُلتفقاإلجراء  توصية التقييم املقبولة

 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

يف األهداف العاملية الثالثة. غةري  يف املساهمة  العاملية.

أن وجود قضايا الغابةات يف العمةوم واهلةدف    

العاملي الثالث يف املبادرات اإلقليمية ال يةزا   

  عييًا.

 عمل املنظمة اجلديدة.

تنظةةيم مةةؤمتر دولةةي حةةو     -2 

"الغابات من أجل حتقيةق األمةن   

الغةةذائي" وذلةةك بالتعةةاون مةةع   

الشركا  املعنيني من الداخل ومةن  

اخلةةارج. ويشةةمل مناقشةةة حةةو  

مسةةاهمة الغابةةات واألشةةجار يف   

املزارع يف حتقيةق األمةن الغةذائي    

والتغذيةةة يف إطةةار جلنةةة األمةةن   

 .2113الغذائي العاملي 

دولي حةو  الغابةات مةن    عقد املةؤمتر الة   -2

أجل حتقيق األمن الغةذائي والتغذيةة يف مقةر    

. وقد 2113 أيارمايو/ 15إىل  13املنظمة من 

نظةةم بالتعةةاون مةةع اإلدارات ذات الصةةلة يف  

املنظمة ومع شركا  خارجيني )مركز البحوث 

ارحرجية الدولية، واملركةز العةاملي للحراجةة    

وليةة  الزراعية، والبنك الةدولي، واملنظمةة الد  

 411للتنةوع البيولةةوجي( وحضةةره أكثةةر مةةن  

بلةةد. ونشةةرت  111شةةخص مةةن أكثةةر مةةن  

نتائج. على نطةاق واسةع علةى شةكل بيةان      

موجز للمؤمتر وموجز عن السياسةات. وعلةى   

الةةرغم مةةن احملةةاوالت املتكةةررة  م يكةةن مةةن 

املمكن دمج نتائج املؤمتر يف الربنامج الرئيسي 

درج دور للجنةةة األمةةن الغةةذائي العةةاملي. وأ  

متر يف مجيع اهليئةات  نوقشت نتائج املؤ -2

اإلقليمية للغابات ويف الدورة الثانية والعشرين 

للجنةة الغابةةات. كمةا شةةكلت نتةائج املةةؤمتر    

األسا  لتحديد مساهمة الغابةات يف اهلةدف   

 للمنظمة. 1االسرتاتيجي 

2 :4 
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تعليقااات علااج اإلجااراءات املتاااذة،  ااا يف  لاا   عليه امُلتفقاإلجراء  توصية التقييم املقبولة

 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

الغابات يف األمةن الغةذائي يف حةدث خةاص     

للةةايئات اإلقليميةةة للغابةةات بشةةدن األمةةن    

الغذائي واملوارد الطبيعية، غري أن املناقشات 

فقدت لاسف تركيزها األصلي. ونظم حةدث  

جانيب بشدن نتائج املؤمتر خال  جلنة األمةن  

 شخصًا. 81الغذائي العاملي حضره وو 

 مان التمويل الكايف إلطةالق   -3 

 املرفق اجلديد للغابات والزراعة.

أطلةةق مرفةةق الغابةةات والزراعةةة رمسيةةًا    -3

خةةال  الةةدورة ارحاديةةة والعشةةرين للجنةةة    

. وهو يعمل منذ أوائةل  2112الغابات يف عام 

. ومت تدمني التمويل مةن السةويد،   2113عام 

وفنلنةةةدا، وأملانيةةةا، والواليةةةات املتحةةةدة    

. ويستمر مجع Agricordاألمريكية، وشبكة 

مةل  األموا  مةن خةال  قنةوات خمتليةة. ويع    

 بلدان. 11املرفق يف 

يشكل املرفق أحةد املسةاهمات الرئيسةية     -3

، ويسةاهم  3للغابات يف اهلدف االسرتاتيجي 

. وهةو  االسةرتاتيجية أيضًا يف سةائر األهةداف   

يسام يف السةنة الدوليةة للزراعةة األسةرية إذ     

يشةةةكل الصةةةلة بةةةني املةةةزارعني األسةةةريني 

 والغابات األسرية يف سةياق املنةاظر الطبيعيةة   

املنتجةةة الريييةةة. ويةةنظم املرفةةق يف جلنةةة     

الزراعةةة حةةدثًا خاصةةًا عةةن الغابةةات والسةةنة 

الدولية للزراعة األسرية، مصحوبًا حبملة عن 

 املعلومات ذات الصلة.

 

3 :5 

 

 5: 4يتوقع أن يؤد  تطوير وحدة للغابةات يف   -4عقةةةدت مناقشةةةات لزيةةةادة املؤشةةةرات   -4تعزيز املؤشةرات االجتماعيةة    -4 
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تعليقااات علااج اإلجااراءات املتاااذة،  ااا يف  لاا   عليه امُلتفقاإلجراء  توصية التقييم املقبولة

 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

واالقتصةةةادية املرتبطةةةة بةةةاألمن  

الغذائي وسبل املعيشةة والعمةل،   

يف التنمية ونوع اجلن  واملساهمة 

الريييةةة يف إطةةار عمليةةات رصةةد  

 وتقييم الغابات الوطنية.

 الرئيسةةية اخلاصةةة بالغابةةات يف التعةةدادات/

املسوح الزراعيةة املسةتقبلية ميكةن أن تكمةل     

مجةةع البيانةةات مةةن خةةال  عمليةةات رصةةد   

وتقيةةيم الغابةةات الوطنيةةة. ويف هةةذا اإلطةةار،  

وثيةةق مةةع البنةةك الةةدولي،    أطلةةق تعةةاون  

والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةة، وجامعةة   

ومنظمة "كةري" الدوليةة،    كولورادو يف بولدر،

، ومركةةز PENوجامعةةة غةةوتنغن، وشةةبكة   

البحوث ارحرجية الدوليةة، وشةبكة حبةوث    

املؤسسات واملوارد ارحرجية الدوليةة لرعةداد   

لوحةةدات خاصةةة بالغابةةات لدراسةةة قيةةا    

 عيشة للبنك الدولي.مستويات امل

وتبذ  اجلاود لتصري البيانات اجملموعة من 

خال  املسوح االجتماعية واالقتصةادية ثثلةة   

علةةةى الصةةةعيد القطةةةر  ولتصةةةميم مسةةةوح  

مسةةتقبلية اسةةتنادًا إىل الةةدرو  املسةةتيادة.    

وصةةيغت مسةةودة أوليةةة للوثيقةةة التوجيايةةة  

االجتماعيةةة االقتصةةادية للتقييمةةات القطريةةة 

مسح البنك الدولي لقيا  مستوى املعيشة إىل 

حتسةةةني كةةةبري يف تةةةوفر البيانةةةات بشةةةدن  

اجلوانب االقتصادية واالجتماعيةة للغابةات.   

وكجز  من العمل املتواصل، مت حتديث مجع 

البيانةةةةةات االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة   

يت نام و امبيا واإلكةوادور  والربوتوكوالت ليي

وبةةريو. ونوقشةةت النتةةائج الرئيسةةية للتقريةةر  

بالتيصيل يف الدورة الثانية والعشةرين للجنةة   

الغابات وأدت إىل عدد كةبري مةن التوصةيات    

بشةةدن تةةدابري خمتليةةة   واملنظمةةةإىل البلةةدان 

ينبغةةي اختاذهةةا لتعزيةةز اليوائةةد االقتصةةادية 

 واالجتماعية للغابات.
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تعليقااات علااج اإلجااراءات املتاااذة،  ااا يف  لاا   عليه امُلتفقاإلجراء  توصية التقييم املقبولة

 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

ويتوقع استكما  النسةخة الناائيةة    للغابات،

 .2114حبلو  نااية عام 

وأنشئ منصب جديد يف إدارة الغابات واألمن 

مجلةة  الغذائي وسيعمل شاغل الوظييةة علةى   

مناا استعراض املؤشرات الال مة لضمان  أمور

إدراج معلومةةةات األمةةةن الغةةةذائي املرتبطةةةة 

بالغابةةات يف مسةةوح عمليةةات رصةةد وتقيةةيم   

 رية.الغابات القط

التقريةر عةن حالةة الغابةات يف العةا م       ويركز

الذ  أطلق يف الدورة الثانية والعشرين  2114

للجنةةة الغابةةات علةةى اليوائةةد االجتماعيةةة    

واالقتصادية للغابات ويتضمن بيانةات مامةة   

عةةن مسةةاهمة الغابةةات يف الةةدخل، وفةةرص   

العمةةةةل واالسةةةةتاالك )حطةةةةب الوقةةةةود، 

 واملنتجةةةات ارحرجيةةةة غةةةري اخلشةةةبية،   

 (.اخلواملسكن، 

و ةةةع أسةةةا    :2-1التوصةةةية 

لتياعل وتعاون أكرب وأكثةر فعاليةة   

تعزيز الروابط بةني اهليئةات    -1

اإلقليمية للغابات وجلنة الغابات 

التنسةةةيق بةةةني  تعزيةةةز دور آليةةةةا داد  -1

اهليئات اإلقليمية للغابةات )الة  أطلقةت يف    

 اد التنسةةيق أكثةةر بعةةد التياعةةل بةةني     -1

. ولةةوح  أنةة.  تاإلقليميةةة للغابةةا اهليئةةات 

1 :5 
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بني خمتلف األجاةزة الدسةتورية   

واالستشارية للمنظمة من شةدن. أن  

يسةةةةام يف حتديةةةةد األولويةةةةات 

 .االسرتاتيجية

واملةةؤمترات اإلقليميةةة علةةى حةةد  

 سوا .

( ومت تطةةةوير اجلةةةدو  الةةةزمين 2111عةةةام 

الجتماعةةات اهليئةةات لتةةتمكن مةةن تةةوفري    

املةةدخالت يف الوقةةت املناسةةب للمةةؤمترات    

اإلقليميةةة وأولويةةات بةةرامج جلنةةة الغابةةات   

. ومت توحيةةد األولويةةات مةةن قبةةل   واملنظمةةة

توجيايةة للجنةة الغابةات وشةكلت     اللجنة ال

األسةةةا  جلةةةدو  األعمةةةا  والوثةةةائق ذات  

الصةلة. ومت التنسةيق مةع أمانةات املةةؤمترات     

اإلقليمية لزيادة الو وح، وللمدخالت الينيةة  

مةةن اةةا  الغابةةات. وو ةةعت تقوميةةات     

وشةةجعت . االجتماعةةات جلعةةل ذلةةك ثكنةةًا

اللجنةةة التوجيايةةة للجنةةة الغابةةات مةةرارًا    

ئات اإلقليمية للغابات واألمانةات  مكاتب اهلي

على املشةاركة بيعاليةة يف املةؤمترات وتةدمني     

الدعم لتنظيماةا. وحيةث كةان ذلةك ثكنةًا،      

شارك رؤسا  اهليئات اإلقليمية يف املةؤمترات  

اإلقليميةةة لعةةرض توصةةيات اللجنةةة. ويعمةةل 

مكتب أمريكا الالتينية والكارييب مةع رؤسةا    

ينبغي تطوير الطريقة أكثر بعد لةدعم حتديةد   

األولويات. ومثة بعض األدلةة علةى أن و را    

الزراعة يعملون على وو متزايد على مناقشة 

قضةةايا الغابةةات ويةةداون الغابةةات واإلدارة 

املسةةتدامة للغابةةات يف ارحةةوارات اإلقليميةةة   

 حو  السياسات العامة.

وكةةان و ةةوح القضةةايا املقرتحةةة مةةن قبةةل    

متياوتةةًا وميكةةن  تاإلقليميةةة للغابةةااهليئةةات 

 تعزيزه يف املستقبل.

وتضةةّمن املةةؤمتر اإلقليمةةي اسةةيا واحملةةيط    

تةةدهور الغابةةات  اهلةةادب بنةةدًا مسةةتقاًل عةةن 

 واملراعي.
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ختلية للربط بشةكل  اللجان اإلقليمية الينية امل

عمةةل اللجةةان والواليةةة العامةةة   أفضةةل بةةني

 .للمنظمة

إنشا  آليات تنسيق بني فرق  -2 

العمةةل املوا ةةيعية ذات الصةةلة   

التابعةةةةة للةةةةايئات اإلقليميةةةةة 

للغابةةات ذاتاةةا وبةةني الوحةةدات 

 املناظرة يف املقر الرئيسي.

أجريت عملية مسح. ومت تعزيز التنسةيق   -2

بني شبكة األنواع ارحرجية الغا يةة يف آسةيا   

واحملةةيط اهلةةادب، وشةةبكة تيكنيةةت آسةةيا   

TEAKNet وشبكة التواصل بشدن الغابات ،

يف آسيا واحمليط اهلادب، وفريةق الةتيكري يف   

السياسةةات العامةةة بشةةدن الغابةةات يف آسةةيا  

 إطةةار واحملةةيط اهلةةادب، واليةةرق العاملةةة يف

هيئةةة غابةةات أمريكةةا الشةةمالية واملةةوظيني    

الينيني الذين يقةدمون الةدعم يف املقةر بيضةل     

 يةةادة مشةةاركة املةةوظيني الينةةيني يف املقةةر يف 

مكتةب  منطقة أنشطة الشبكات اإلقليمية. ويف 

أمريكا الالتينية والكارييب، بةداًل مةن اليةرق    

العاملةةةةة املوا ةةةةيعية، تةةةةنظم البلةةةةدان يف 

ن إقليميةةة وتنةةاقو املوا ةةيع  اموعةةات دو

الةة  تاةةم املنطقةةة دون اإلقليميةةة. وأنشةةئت 

علةةى أسةةا  عمليةةة املسةةح، سةةرتفع      -2

اإلقليميةةةةة املقرتحةةةةات إىل دورة اهليئةةةةات 

آسةةيا واحملةةيط منطقةةة املقبلةةة. ويف  تللغابةةا

اهلةةادب، أدى حتسةةني التنسةةيق إىل تعزيةةز  

ىل اليعاليةةة الينيةةة لانشةةطة والةةدعم املقةةدم إ 

البلةةدان. ومبسةةاعدة آليةةة التنسةةيق، ميكةةن   

لشةةبكات االتصةةاالت ارحرجيةةة أن تشةةكل    

شةةبكة عامليةةة فعليةةة. وسةةتناقو اهليئةةات    

اإلقليميةةة للغابةةات كيييةةة تعزيةةز التنسةةيق    

 وتنصح فرق العمل على أسا  ذلك.

2 :4 
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هيئة استشةارية عامليةة لةدعم عمةل شةبكات      

االتصةةةاالت اإلقليميةةةة بشةةةدن الغابةةةات.    

 تاإلقليمية للغاباواجتمعت مكاتب اهليئات 

خال  الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات 

 وناقشت اخليارات لتعزيز التنسيق بةني فةرق  

العمةةل. وسةةرتفع التوصةةيات لتنظةةر فياةةا     

 اهليئات اإلقليمية وفرق العمل املعنية.

إصةةالح وحتةةديث واليةةات    -3 

وإجةةرا ات األجاةةزة الدسةةتورية  

ا يف الينية، حسب االقتضا ، مبة 

ذلةةك اللجنةةة االستشةةارية للةةورق 

واملنتجةةةات اخلشةةةبية، وهيئةةةة 

ارحور الدولية والشةراكة الدوليةة   

مةةن أجةةل التنميةةة املسةةتدامة يف  

 املناطق اجلبلّية.

نيةةذت إصةةالحات جوهريةةة يف اللجنةةة    -3

االستشةةارية املعنيةةة بالصةةناعة القائمةةة علةةى 

الغابات )املادة السادسة( مع جتديد القوانني 

(، 12/2113ق علياةةةا اجمللةةة  يف  )وافةةة

وأنشةةئت جلنةةة   23فوسةةعت العضةةوية إىل  

توجياية. ووافقت اللجنة االستشارية املعنية 

بالصناعة القائمة على الغابات على أولويةات  

 .2115-2114العمل اجلديدة لليرتة 

للجنةة   وأوصى االجتماع السةاد  واألربعةون  

التنييذية هليئة ارحور الدولية الةذ  عقةد يف   

بةةةاالعرتاف  2112نوفمرب/تشةةةرين الثةةةاني 

اللجنةةة االستشةةارية املعنيةةة بالصةةناعات   -3

القائمة على الغابات: أصبحت تعمل بكامةل  

طاقتاةةةا يف إطةةةار املخطةةةط اجلديةةةد لر ةةةا  

 األعضا .

وليةة: دعمةت الةدورة الثانيةة     هيئة ارحور الد

والعشرون للجنة الغابات توسيع والية اهليئة 

واجتمعةةةت اللجنةةةة التنييذيةةةة للايئةةةة يف   

وقةةررت السةةبيل للمضةةي   2114يوليو/متةةو  

 قدمًا.

شراكة اجلبا : بدأ تنييذ اسرتاتيجية شراكة 

اجلبا  وخطة العمل املرتبطة باةا. وو ةعت   

3 :6 
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بعملية اإلصالح ودعماا مبةا يف ذلةك توسةيع    

التغطيةةةة املوا ةةةيعية يف  ةةةو  التوصةةةيات  

. 2112الصادرة عةن جلنةة الغابةات يف عةام     

وأنشئت فرقةة عمةل الستكشةاف اخليةارات     

املتاحة لتنييذ مثل هذه العمليةة اإلصةالحية.   

ة ودعمةةت الةةدورة الثانيةةة والعشةةرون للجنةة   

الغابات الوالية املوسعة هليئة ارحور الدولية. 

واقةةرتح االجتمةةاع السةةابع والعشةةرون للجنةةة 

التنييذية هليئة ارحور الدولية الةذ  عقةد يف   

عةةةددًا مةةةن التغّيةةةرات   2114يوليو/متةةةو  

احملددة الة  سةتقدم إىل اللجنةة يف دورتاةا     

 .2116القادمة يف عام 

جتمةةاع ، وأثنةةا  اال2113ويف سةةبتمرب/أيلو  

العاملي الرابع للشراكة بشةدن اجلبةا ، جةّدد    

األعضا  التزامام بارحياظ على البيئة اجلبلية 

وحتسني سبل كسب عيو السكان يف املناطق 

اجلبلية ومتكينام يف الوقت ذاتة.. ومّت إقةرار   

القائمةة ألربةع    االسرتاتيجيةووثيقة ارحوكمة 

طةة باألسة    املنتجات األولية واألنشطة املرتب

الرئيسية الستة للعمل من قبل األعضا  الذين 

ينظمون أنيسام يف اموعات عمل مبسةاعدة  

 األمانة.
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 6)أنظر أدناه 

سنوات، ومّت انتخاب جلنة توجيايةة مؤليةة   

من عةام   االسرتاتيجيةعضوًا. وسُتنّيذ  16من 

مةةن جانةةب األمانةةة   2112إىل عةةام  2114

واألعضا . وأنشئت جلنة إقليميةة للجبةا  يف   

 لو  أند .

جداو  أعما  منسقة تنسةيقا   -4 

أكثةةةر فعاليةةةة بةةةني األجاةةةزة   

الدسةةتورية املسةةؤولة عةةن إدارة   

املوارد الطبيعية. وتعزيةز الةروابط   

بةةني جلنةةة الغابةةات، وجلنةةة    

األمةةن الغةةذائي الزراعةةة وجلنةةة 

 العاملي.

أطلقت أمانة جلنة الغابات التنسةيق مةع    -4

أمانات اهليئات األخةرى الستكشةاف فةرص    

تنييةةذ توصةةية اللجنةةة. وعلةةى هةةذا األسةةا  

و ةةعت مةةذكرة تيةةاهم وقةةدمت إىل الةةدورة    

الثانية والعشةرين للجنةة الغابةات للمصةادقة     

علياا وملزيد من التوجية. مبةا يف ذلةك دعةوة     

ايئات اإلدارية األخرى لرسراع يف حمتملة لل

العملية. ووافقت جلنة الغابات على التوصية 

وشةةددت علةةى فائةةدة إدراج جلنةةة األمةةن     

ودعت جلنةة   الغذائي العاملي يف هذا التعاون. 

الغابات جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك 

 املنظمةة الستكشاف فرص التعاون وطلبت إىل 

كةي تنظةر فية.    إعداد مقرتح ميصل للتعةاون ل 

رحبت أمانةات اللجةان الينيةة األخةرى      -4

بالتعاون الذ  أطلقت. توصةية جلنةة الغابةات    

وأدت إىل االقرتاح املقةدم إىل اجللسةة الثانيةة    

رين للجنة. وحضر اجللسةة جلنةة مةن    والعش

رئي  جلنة األمةن الغةذائي العةاملي وأمةان      

 جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك.

4 :4 
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 اللجان الينية يف دوراتاا املقبلة.

وعقدت اجتماعات منتظمة لامانات لتنسةيق  

اإلعةةداد للجلسةةات القادمةةة يف اليةةرتة قيةةد    

 اإلباله.

: حتديد األولويةات  3-1التوصية 

باالستناد  املنظمةجملاالت برنامج 

إىل مزاياها النسةبية وبتوجية. مةن    

اهليئةةات اإلدارية.ويقتضةةي ذلةةك  

حتديةةةةد املوا ةةةةيع واألنشةةةةطة  

بدور  املنظمة( تضطلع 1) حبيث:

( 2فريد من نوعة. ورمبةا رائةد، )   

بنشةاط جنبةًا    املنظمةسوف تعمل 

( 3إىل جنةةةب مةةةع الشةةةركا ، و)

نشةطة   املنظمةة وحبيث لن تكةون  

ولكةةةن سةةةتكون مبثابةةةة الوسةةةيط 

 وامليسر يف اا  املعرفة.

اال ةةطالع بةةإجرا  حتليةةل    -1

يف  املنظمةةةةاسةةةرتاتيجي لعمةةةل 

اةا  الغابةات لتقيةيم اةةاالت    

العمةةل وحتديةةد اجملةةاالت الةة  

فياا مبيةزة نسةبية    املنظمةتتمتع 

وا ةةحة وحيةةث تتةةوفر مصةةادر   

بديلة لرمةداد قابلةة لالسةتمرار،    

يف إمكانيةةةة  املنظمةةةةوسةةةتنظر 

التقليل من أهميةة دورهةا و يةادة    

عملاا مع الشركا  حبيةث تكةون   

مبثابةةة وسةةيط لنقةةل املعرفةةة أو   

يسةةر. وإبةةرام اتياقةةات ثنائيةةة  امل

و ةةمن شةةبكة مةةع الشةةركا  يف    

اةةةاالت العمةةةل إذ خلصةةةت   

ركزت عملية التيكري االسةرتاتيجي علةى    -1

يف  الغابةات ت إدارة أهمية الشراكات. وشارك

بنشاط يف هذه العملية لتحديةد كيةف    املنظمة

العمةةةل بدفضةةةل طريقةةةة   منظمةةةةللميكةةةن 

اسةرتاتيجية ومكملةة مةع اجلاةات الشةريكة      

امليزة النسبية للمنظمةة. ومت   وبيضلالرئيسية 

 االسةرتاتيجية ذلك من خال  فةرق األهةداف   

كما من خال  الشةبكة الينيةة للغابةات، مةن     

أجل تغطية مجيع وجاات النظر املتخصصة 

مكتةب  منطقةة  كما املتعددة التخصصات. ويف 

كةةا الالتينيةةة والكةةارييب مةةثاًل، حةةددت أمري

اجلاةةات الشةةريكة الرئيسةةية علةةى املسةةتوى 

اإلقليمةةي لتعمةةيم اةةاالت عمةةل املنظمةةة ال  

سيما يف النظم اإليكولوجية اهلشة مبا يف ذلك 

 يف املنظمةة  الغابةات ت إدارةيف حني كانة  -1

لتعاون الوثيق مع اجلاةات الشةريكة   يعمل با

الدولية، أتةاح الةتيكري االسةرتاتيجي فرصةة     

ملواصةةلة صةةقل هةةذا الةةناج. وعلةةى املةةدى     

أن ميّكناةا ذلةك مةن     املنظمةاملتوسط، تتوقع 

املساهمة على وةو أكثةر فعاليةة يف التصةد      

للمشاكل احملددة عامليًا وإقليميًا وقطريًا، مبةا  

إلداريةةة يف يف ذلةةك مةةن خةةال  اهليئةةات ا   

املنظمة )اهليئةات اإلقليميةة للغابةات /جلنةة     

الغابةةات(. ومةةن املسةةلم بةة.، مةةع ذلةةك، أن  

العمل املنجز حتى اان ال يزا  عمةاًل جاريةًا   

وميكةةن حتسةةين. أكثةةر خةةال  فةةرتة اخلطةةة  

 املتوسطة األجل.

ويتبةةع العمةةل املتجةةدد يف اةةا  التعلةةيم     
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إىل أن دورها يكةون أكثةر    املنظمة

 مال مة كوسيط لنقل املعرفة.

منطقة األمةا ون، وجبةا  األنةديز، واملنةاطق     

 البحرية الساحلية.

 ارحرجي هذه الناج عن كثب.

ر اسةةرتاتيجية لتعبئةةة  تطةةوي -2 

املةةوارد، تةةرتبط ارتباطةةًا وثيقةةًا    

باجملةةةةةةاالت ذات األولويةةةةةةة 

احملددة أعاله، من أجل أنشةطة  

 ميدانية أكثر تركيزًا وأقل جتزؤًا.

مةةن اليرصةةة الةة     املنظمةةةاسةةتيادت  -2

أتاحاا استعراض اإلطار االسرتاتيجي لضمان 

أن تكون مساهمة الغابةات يف األمةن الغةذائي    

وارحد مةن اليقةر، واإلدارة املسةتدامة وحية      

املوارد الطبيعيةة متسةقة ومداةة يف برنةامج     

العمل. ومبوا اة هذه العملية، ركةزت جاةود   

تعبئةةةة املةةةوارد ارحرجيةةةة علةةةى الةةةربامج   

الرئيسةةية، مثةل مرفةةق البيئةةة   تيجيةاالسةرتا 

العامليةةة، وبرنةةامج األمةةم املتحةةدة خليةةض    

االنبعاثةةات النامجةةة عةةن إ الةةة الغابةةات     

تقةةةدير املةةةوارد  وتةةةدهورها وغريهةةةا )مثةةةل

ارحرجية يف العا م، ومرفق الغابات واملزارع، 

وخطة عمل إنيةاذ القةوانني واإلدارة الرشةيدة    

كةةةةةة والتجةةةارة يف قطةةةاع الغابةةةات، والشرا

العامليةةةةةة الستعةةةةادة اهليئةةةةةة الطبيعيةةةةةة 

للغابةةةةةات والغابةةةات يف األرا ةةةي اجلافةةةة 

جنحت جاود تعبئة املوارد يف عةدد مةن    -2

الةةربامج الرئيسةةية. و ادت حميظةةة مرفةةق    

مليةون دوالر   5البيئة العاملية بشكل كبري من 

( إىل 2116-2112أمريكي يف اليرتة الثالثة )

-2116مليةون دوالر يف اليةةرتة الرابعةةة )  26

مليةةةةةةون دوالر يف اليةةةةةةرتة  114( و2111

(. ويف ناايةةة عةةام 2114-2111اخلامسةةة )

، صةةةار املبلةةةل املشةةةغل يف مشةةةاريع  2113

مليةون دوالر، والبةاقي    51ارحراجة للمرفةق  

و اد متويةل برنةامج    يف مشاريع قيد التنييةذ. 

األمةةم املتحةةدة للتعةةاون يف اةةا  خيةةض     

االنبعاثةةات النامجةةة عةةن إ الةةة الغابةةات     

وتةةدهورها يف البلةةدان الناميةةة أيضةةًا بشةةكل   

مليةةون  54كةةبري، فتضةةاعف تقريبةةًا ليبلةةل  

مليةون   23بعةد أن كةان    2113دوالر يف عام 

 .2111يف عام 

2 :4 



21 PC 116/10 

 

 

تعليقااات علااج اإلجااراءات املتاااذة،  ااا يف  لاا   عليه امُلتفقاإلجراء  توصية التقييم املقبولة

 أسباب عدم اختا  اإلجراءات
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 وحرائق الغابات( وكانت النتائج إجيابية.

: و ع اسةرتاتيجية  4-1التوصية 

يم بشدن كييية تعزيز قيمة لكل إقل

يف القطةاع ارحرجةي    املنظمةوجود 

على املستويني اإلقليمي واإلقليمةي  

اليرعةةةةةةي. وينبغةةةةةةي هلةةةةةةذه 

أن تةةةرب  بشةةةكل  االسةةةرتاتيجية

مةةع  املنظمةةةخةةاص كيييةةة عمةةل 

عمليةةةات السياسةةةات اإلقليميةةةة  

القائمةةة واملنظمةةات وغريهةةا مةةن   

الشةةةركا  االسةةةرتاتيجيني بشةةةدن 

اإلقليميةةةة التحةةةديات واليةةةرص  

املشةةةةرتكة املتعلقةةةةة بالغابةةةةات  

واالستخدامات األخرى لارا ي. 

وميكةةن هلةةذه العمليةةة أن تسةةتييد 

من الشةراكات التعاونيةة ارحاليةة    

يف اا  الغابات لتحديد القضةايا  

 واألولويات اإلقليمية.

إشةةةراك األقةةةاليم واملكاتةةةب  -1

الالمركزية بصورة كاملة يف عملية 

اتيجيات إعةةادة النظةةر يف اسةةرت  

ارحرجيةةةة.  املنظمةةةةوأولويةةةات 

وسةةيعتمد هةةةذا علةةةى املسةةةتوى  

القطر  وإىل ما فوق، اسةتنادًا إىل  

األولويات احملددة يف أطر و ةع  

الربامج القطرية، ويشةمل إجةرا    

مشةةاورات مةةع هيئةةات الغابةةات  

اإلقليميةةة واملةةؤمترات اإلقليميةةة، 

لضةةةمان اإلدمةةةاج التةةةام لقطةةةاع 

الغابةةةةات  ةةةةمن األولويةةةةات   

. اإلقليميةةةة والةةةربامج الشةةةاملة  

و مان أناةا تةنعك  علةى وةو     

كةةةاف يف أطةةةر و ةةةع الةةةربامج  

القطرية، ودعوة إدارات الغابةات  

الوطنيةةةة إىل تطةةةوير الشةةةراكات 

الةربامج  أطر و ةع   جرى مسح ألولويات -1

القطريةةةةة، ارتةةةةبط باسةةةةتعراض اإلطةةةةار   

االسرتاتيجي. وشكل هةذا املسةح إىل جانةب    

نتةةائج هيئةةات الغابةةات اإلقليميةةة األسةةا    

وأولوياتاةا يف   املنظمةملناقشات اسرتاتيجيات 

اةةا  الغابةةات، الةة  عقةةدت مةةن خةةال    

الشبكة الينية للغابات. وحتقق تقةدم لضةمان   

الغابةةات ارتبةةاط أوثةةق بةةني نتةةائج هيئةةات   

اإلقليميةةة واألولويةةات املناقشةةة يف املةةؤمترات 

اإلقليميةةةةة، ولضةةةةمان مشةةةةاركة اإلدارات  

ارحرجيةةة القطريةةة يف تطةةوير أطةةر الرباةةة  

القطرية. ومبوا اة التوجياات املنظمية بشةدن  

و ع األطر، تشجع املكاتةب امليدانيةة علةى    

املشاركة يف اجتماعات تنسيق القطاع )حيةث  

عمليةةات و ةةع األطةةر يف  أمكةةن(، ومتابعةةة  

اجلاات الشةريكة يف املةوارد األخةرى وفاةم     

أدوات الرباةةة واألولويةةات اخلاصةةة باةةا.  

مت دمةةج الغابةةات يف أولويةةات األطةةر يف    -1

ئج كانةةت معظةةم ارحةةاالت، مةةع أن النتةةا   

متياوتةةة. ويف بعةةض ارحةةاالت،  م تشةةارك   

إدارات الغابات يف بةد  و ةع األطةر، وكةان     

من الضرور  اختاذ تةدابري عالجيةة لضةمان    

تغطية املشاغل بشدن الغابات بشةكل كةاف.   

وأثبتةةت هيئةةات الغابةةات اإلقليميةةة دورهةةا   

كآلية فعالة للغاية يف حتديةد أولويةات عمةل    

يف املنطقة، ولكن ال املنظمة يف اا  الغابات 

يةةزا  اةةا  حتسةةني ارتباطاةةا بةةاملؤمترات  

اإلقليمية ميتوحًا، ولذلك يبقى هةذا اجلانةب   

عماًل قيد التنييذ. ولةوح  التقةدم مةن حيةث     

 املنظمةة حتديد األولويات مةع مراعةاة واليةة    

وموقياةةةا إ ا  اجلاةةةات املعنيةةةة األخةةةرى. 

وميكةةن حتسةةني الرتكيةةز االسةةرتاتيجي مةةع  

ال  مجلة أمور مثل تقيةيم أكثةر   ذلك، من خ

 املنظمةانتظامًا لبيئة الشركا  يف املوارد وقدرة 
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التعاونيةةةة يف اةةةا  الغابةةةات. 

وينبغةةةي املتابعةةةة عةةةن كثةةةب   

لعمليةةةات صةةةياغة مةةةا يعةةةاد   

الشراكات التعاونية يف املؤسسات 

 املالية الدولية.

ولتسةةةايل عملةةةاا، طةةةورت أدوات عةةةدة   

وعممةةت، مبةةا يف ذلةةك التوجياةةات امليصةةلة 

 لتقييم بيئة الشركا  يف املوارد.

 على اإلجنا .

تدكيةةةد املتابعةةةة املناسةةةبة    -2 

للعمليةةات اإلقليميةةة واإلقليميةةة   

اليرعية والقطرية اهلامة يف قطةاع  

 الغابات وما يتعلق ب..

مت تعزيةةز متابعةةة قضةةايا الغابةةات وتلةةك  -2

الغابةةات علةةى املسةةتوى اإلقليمةةي  املرتبطةةة ب

ودون اإلقليمي والقطر  من خال  تعزيز آلية 

التنسيق بني هيئات الغابات اإلقليمية حبيث 

تقةةةدم مةةةدخالت يف الوقةةةت املناسةةةب إىل   

املةةةؤمترات اإلقليميةةةة وإىل جلنةةةة الغابةةةات  

 وأولويات الربنامج.

أسةةير ذلةةك باليعةةل عةةن بعةةض النتةةائج   -2

قضةةايا  إدراجالوا ةةحة مةةن حيةةث حتسةةني  

الغابات يف ارحةوار اإلقليمةي عةن السياسةات     

العامة، ولكن. يبقى اااًل حباجةة إىل املزيةد   

مةن التقةةدم. وتشةةكل خطةةة تقةةارب الغابةةات  

لغربةةي أفريقيةةا الةة  متةةت املوافقةةة علياةةا   

مةةةؤخرًا مةةةثاًل ملةةةامًا. ودعمةةةت املنظمةةةة    

املياو ات بشدن االتيةاق امللةزم قانونةًا بشةدن     

 أوروبا.الغابات يف 
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 املنظمة: تبليل رؤية 5-1التوصية 

 االسةرتاتيجية ورسالتاا وأولوياتاا 

الداخلية يف اا  ارحراجة بشكل 

 املساهمة على وةو اسةتباقي   -1

يف حتديةةةةةةةةةد األولويةةةةةةةةةات 

واالسةةةةةرتاتيجيات املؤسسةةةةةية  

تعةةز  التعةةاون مةةع مكتةةب االتصةةاالت    -1

لضمان اليائدة القصوى من فةرص االتصةاالت   

الرئيسةية حيةث الرسةالة املتسةقة يف املنظمةة      

ينبغةةي أن تضةةمن املشةةاركة احملسةةنة     -1

جملا  الغابات أن يتلقى األعضا  وغريهم من 

اجلاةةات املعنيةةة الرئيسةةية والةةرأ  العةةام     
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أكثر فعالية، فضةاًل عةن التواصةل    

مع املمولني احملةتملني وأصةحاب   

املصلحة ااخرين على املسةتويات  

 العاملية واإلقليمية والقطرية.

و ةةةمان التعةةةاون الكةةةايف مةةةع   

اإلدارات الرئيسةةةةةية ملعاجلةةةةةة 

القضايا املشرتكة بةني القطاعةات   

 على مجيع املستويات.

الرسةةائل املتسةةقة واملوحةةدة بشةةدن أولويةةات    رورية.

 املنظمة وميزتاا النسبية.

و ةةع وتنييةةذ إسةةرتاتيجية    -2 

 املنظمةاتصا  لقطاع ارحراجة يف 

نشةطة، ودعةم أنشةطة    لتبسيط األ

االتصةةةا  يف البلةةةدان واألقةةةاليم  

ولتكثيف التواجد اإلعالمي بشدن 

 الغابات.

على أسا  التشجيع يف الةدورة ارحاديةة    -2

والعشةةةرين للجنةةةة الغابةةةات، اسةةةتكملت   

اإلعالميةةةة لقسةةةم الغابةةةات   االسةةةرتاتيجية

وصارت نافذة. ويف اخلطوات الرئيسية لةدعم  

موعةة أدوات  ، أعدت ااالسرتاتيجيةتنييذ 

وأطلقةةت وهةةي تةةوفر التوجياةةات املياهيميةةة 

واملواد العمليةة للقةائمني علةى االتصةاالت يف     

قنةةوات  املنظمةةةاةةا  الغابةةات. وأنشةةدت  

جديدة لالتصاالت، مبةا يف ذلةك مةن خةال      

اجملةةاالت ارحرجيةةة الوطنيةةة الةة  تتضةةمن 

بانتظام أهم البنود اجلديدة املتعلقة بالغابات. 

اتصاالت حمددة لليوم العةاملي  وأنتجت مواد 

للغابات مثل شرائط فيديو قصرية، من أجةل  

 دعم البلدان يف أنشطة التوعية اخلاصة باا.

من و وح قضايا  االسرتاتيجية اد تنييذ  -2

الغابات. ومت توقيت إطالق منشورات جديدة 

خمتارة يف أحداث رئيسية مرتبطة بالغابات. 

يةةع وأنتجةةت مةةواد متعةةددة الوسةةائط جلم   

وكةةاالت األخبةةار الرئيسةةية، مبةةا يف ذلةةك    

الصةةةحف والقنةةةوات التلييزيونيةةةة ومواقةةةع 

اإلنرتنةةت لوسةةائل اإلعةةالم. وتلقةةت البلةةدان 

األعضةةا  املنتجةةات األوليةةة بتقةةدير كةةبري.    

 وسيستمر حتليل ااثار كعمل مستمر.

لليوم العةاملي   ةالييديو القصريوأنتجت شرائط 

جبميةةع  2114و 2113للغابةةات يف عةةامي  

، واإليطاليةةةة، للمنظمةةةةاللغةةةات الرمسيةةةة 

واألملانية. وبثت علةى القنةوات التلييزيونيةة    

، إن إنالقطرية والدولية الرئيسية مثةل سةي   
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واجلزيةةةرة، ودويتشةةة. فيلةةةة، ويورونيةةةو ، 

وسكا ، والتلييزيةون الصةومالي والبولنةد ،    

فبلغةةت مجاةةورًا عامليةةًا مةةن ماليةةني األسةةر   

 املعيشية.

إطةةةالق  ةةةالت إعالميةةةة   -3 

ومنتجةةات جديةةدة للوصةةو  إىل   

اجلماور املستادف، مع الرتكيز 

علةةى مسةةاهمة الغابةةات يف بلةةوه  

األهةةداف املؤسسةةية واإلةائيةةة   

 الرئيسية.

جةةةرى التعةةةاون الوثيةةةق مةةةع مكتةةةب   -3

االتصاالت لتحديد األحداث األنسب، ونةوع  

املنتجةةةات ارحرجيةةةة الرئيسةةةية وتوقيةةةت   

ذا العمةةل، تشةةمل خطةةة إطالقاةةا. ولةةدعم هةة

املنشةةورات ارحراجيةةة قسةةمًا خاصةةًا لرعةةالم 

وماام التوعية ويغطي ختطيط األحداث فةرتة  

 السنتني كاملة.

اإلجرا ات منسقة بشكل أفضةل اان مةا    -3

يؤد  إىل رصد املزيد مةن املقةاالت اإلعالميةة    

 التحاورية وحتسني األثر.

يف  واستمرت املبادرة اإلعالمية لكبري املوظيني

. وساهم سبعة مةوظيني  2114املنظمة يف عام 

وأكثةةر  5مةن قطةةاع الغابةات مةةن مسةتوى ف   

 منتجًا إعالميًا. 54مبجموع 

3 :5 

تقةةةديم الةةةدعم إىل شةةةبكات  -4 

االتصةةةةا  اإلقليميةةةةة املعنيةةةةة  

بالغابات وإىل أنشطة االتصةا  يف  

 األقاليم والبلدان.

قدم دعم فةين إلنشةا  شةبكات القةائمني      -4

االتصاالت يف اا  الغابةات يف أمريكةا   على 

الالتينية، والبحةر األبةيض املتوسةط والشةرق     

األدنةةى وآسةةيا واحملةةيط اهلةةادب، وللبلةةدان 

الناطقةةة باإلنكليزيةةة وباليرنسةةية يف أفريقيةةا. 

والشبكات تعمل يف مجيع املناطق، باسةتثنا   

الشةةبكات هةةي مةةن املبةةادرات األكثةةر      -4

جناحًا وقد أتاحت مدخالت فنيةة يف العمةل   

اإلقليمي للتواصل يف اا  الغابةات. و ادت  

القدرات بشةكل كةبري؛ وأنشةئت اتمعةات     

 ثارسة جديدة.

وتشةةةكل اموعةةةة أدوات التواصةةةل بشةةةدن 

4 :5 
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أمريكا الشمالية حيث سيتم إنشا  شبكة عند 

إىل الشةةبكة األوروبيةةة  تةةوفر املةةوارد. إ ةةافة

للقائمني على االتصةاالت يف اةا  الغابةات    

القائمة منذ فرتة طويلة، أنشةئت يف مةا يزيةد    

قلياًل عن سنتني شبكة عامليةة للقةائمني علةى    

االتصاالت، يةدعماا حاليةًا فريةق استشةار      

عاملي. وتتيح هذه اهليكلية تنظةيم اليعاليةات   

 املي.وارحمالت وتنسيقاا على املستوى الع

الغابات مةوردًا رئيسةيًا للشةبكات واجملتمةع     

سام يف تطةوير قةدرات   ارحراجي األوسع، وت

 االتصا  يف البلدان األعضا .

تيعيل التعةاون مةع الشةركا      -5 

يف الشةةراكة التعاونيةةة يف اةةا   

الغابةةات لتعزيةةز جةةدو  أعمةةا   

قطةةةةاع الغابةةةةات يف خمتلةةةةف  

احملافل الدولية، مبا يف ذلك من 

 خال  أنشطة اتصاالت منسقة.

التعاون اليعا  مع أعضا   املنظمةواصلت  -5

الشراكة التعاونية بشدن الغابةات ال سةيما يف   

االحتيا  بةاليوم العةاملي للغابةات ويف عةرض     

الرسةةائل اجلوهريةةة يف اليعاليةةات العامليةةة    

الرئيسية مثل شبكات املمارسني. ومن أحدث 

هةةذه املبةةةادرات املنتةةةدى العةةةاملي للمنةةةاظر  

طةراف يف  الطبيعية املةنظم مبناسةبة مةؤمتر األ   

اتياقيةة األمةةم املتحةةدة اإلطاريةة بشةةدن تغةةري   

املنةةاو. وتسةةتمر اموعةةة القةةائمني علةةى     

االتصاالت يف الشراكة التعاونية ال  يتشارك 

كةةان اليةةوم العةةاملي للغابةةات يف عةةامي     -5

حدثًا حا  اعرتافةًا كةبريًا و م    2114و 2113

 يكن ذلك ثكنًا لوال هذا التنسيق والتعاون.

وسةةيتم اإلعةةالن عةةن املتلقةةي الثةةاني جلةةائزة 

ألةةةف دوالر  21واجنةةةار  ماثةةةا  البالغةةةة 

يف االحتةةاد الةدولي ملةةؤمتر منظمةةات   أمريكةي 

البحةةةوث ارحرجيةةةة الرابةةةع والعشةةةرين يف  

 .2114أكتوبر/تشرين األو  
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يف رئاسةةتاا منتةةدى األمةةم املتحةةدة بشةةدن     

يف تنسةةيق األنشةةطة  ةةمن  واملنظمةةةالغابةةات 

 الشراكة.

، أقرت الشةراكة التعاونيةة يف   2112ويف عام 

لغابةةةات باإلجنةةةا ات االسةةةتثنائية اةةةا  ا

للراحلة واجنار  ماثا  ارحائزة جائزة نوبةل  

من خال  تنظيم جائزة تكرميةًا هلةا. ويتلقةى    

اليةةائز جةةائزة للمسةةاهمة البةةار ة يف اإلدارة    

املستدامة للغابات ويف  يةادة الةوعي بةاألدوار    

، بصةيتاا  واملنظمةواليوائد املتعددة للغابات. 

همت على وو كامةل يف  رئيسة الشراكة، سا

 هذه العملية وقدمت هلا الدعم الال م.

: بذ  جاد مشرتك 1-2التوصية 

مةةع أعضةةا  خمتةةارين يف الشةةراكة 

التعاونيةةةة يف اةةةا  ارحراجةةةة   

وشركا  رئيسيني آخرين يف املوارد 

يف عقةد   املنظمةإلعادة حتديد دور 

االجتماعات بوصياا مؤسسة فنية 

ستشةةةةةمل دورات جلنةةةةةة   -1

( 21الغابات )ابتداً  مةن الةدورة   

جةةدو  األعمةةا  بنةةدًا حمةةددًا يف 

حو  الشراكة التعاونية يف اةا   

الغابات من أجل ارحصةو  علةى   

توجياات من البلدان ورفعاةا إىل  

نوقو استعراض الرتتيب الدولي املتعلةق   -1

بالغابات يف الدورة الثانيةة والعشةرين للجنةة    

الغابةةات كبنةةد خةةاص يف جةةدو  األعمةةا     

خاصةة بشةدن دور    ورفعت اللجنةة توصةيات  

 يف الشراكة التعاونية. املنظمة

يف الشةةراكة  املنظمةةةفيمةةا يتعلةةق بةةدور   -1

 املنظمةة التعاونية، طلبت جلنة الغابةات مةن   

أن تواصةةةل دورهةةةا القيةةةاد  يف الشةةةراكة   

التعاونية يف اا  الغابات، مبا يف ذلك، مع 

املشاركة الكاملة ألعضةا  الشةراكة، النظةر يف    

تعزيز الشراكة وتطةوير رؤيةة   الطرق اجلديدة ل

1 :6 
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عاملية قادرة، جنبًا إىل جنةب مةع   

شركائاا على مواجاة التحةديات  

واليةةةةرص املتاحةةةةة يف اةةةةا    

ارحراجة بطريقة شةاملة يف اةا    

األرا ةةةةي وقطاعةةةةات املةةةةوارد  

 الطبيعية األخرى.

ملستقبلاا، مةن قبيةل املسةاهمة يف اسةتعراض      اهتمام اجملل  واملؤمتر.

الرتتيب الدولي املتعلق بالغابةات؛ وأن تزيةد   

اجلاةةود لتعمةةيم نتةةائج الشةةراكة وإجنا اتاةةا 

وأن تواصةةل  علةةى مجيةةع اجلاةةات املعنيةةة؛ 

اإلدراج الكامل للعمل اجلار   من الشةراكة  

يف ذلةك   يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، مبا

 توفري املوارد املناسبة؛

وسةةتتيح املبةةادرة القطريةةة بشةةدن الرتتيةةب    

الةةدولي املتعلةةق بالغابةةات الةة  تستضةةيياا   

 2114الصةةةةةةني يف أكتوبر/تشةةةةةةرين األو  

واالجتماع الثاني جملموعة اخلربا  املخصصة 

املعنية بالرتتيب الدولي املتعلةق بالغابةات يف   

 ةةافية فرصةةًا إ 2115يناير/كةةانون الثةةاني  

 .واملنظمةلتو يح وتعزيز دور الشراكة 

بالتعةةةةاون مةةةةع املكاتةةةةب   -2 

امليدانيةةةة ومكاتةةةب اهليئةةةات   

اإلقليميةةةة للغابةةةات، سيتضةةةمن 

جدو  األعمةا  للةدورات املقبلةة    

عاجلت هيئات الغابةات اإلقليميةة عمةل     -2

يف املنطقةةة كبنةةد يف جةةدو   املنظمةةةوأنشةةطة 

الصةةلة  تالتوصةةيات ذااألعمةةا  وحةةددت  

تدابري املتابعة املتوقعة. ورفعةت نتيجةة هةذه    

حتققت األهداف يف الغالب يف إدراج دور  -2

جةةةداو  أعمةةةا  يف املنطقةةةة علةةةى  املنظمةةةة

املؤمترات اإلقليمية وصيغت توصيات جيةدة.  

وحتققت األهةداف جزئيةًا فقةط فيمةا يتعلةق      
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 املنظمةةةةةمناقشةةةةة حةةةةو  دور 

وهيئاتاا الدسةتورية يف األقةاليم.   

وستعرض نتةائج هةذه املناقشةات    

علةى املةةؤمترات اإلقليميةة وعلةةى   

 جلنة الغابات.

عتبارات إىل املؤمترات اإلقليمية كجز  مةن  اال

تقارير اهليئات. واجملا  ميتةوح للمزيةد مةن    

التحسةةةني يف هةةةذا اجملةةةا  وإيةةةال  انتبةةةاه 

واعةةرتاف أكةةرب لقضةةايا الغابةةات يف جةةداو   

 أعما  املؤمترات اإلقليمية يف املستقبل.

باملؤمترات اإلقليمية مبةا أن املناقشةة  م تغةط    

مجيةةع األهةةداف وأداةةت قضةةايا الغابةةات  

باسةةةتثنا  بنةةةد املعلومةةةات بشةةةدن نتةةةائج   

 اجتماعات اللجان الينية اإلقليمية.

، بصةةيتاا  ةاملنظمةة سةةتطلق  -3 

رئيسًا للشراكة التعاونية يف اا  

الغابةةةةةات، عمليةةةةةة تيكةةةةةري  

اسةةةةرتاتيجي  ةةةةمن الشةةةةراكة 

التعاونية من أجةل  يةادة تعزيةز    

التنسةةيق. وسةةيتم تعةةيني فريةةق   

استشةةةةار  بشةةةةدن التوجيةةةة.   

االسةةرتاتيجي للمنظمةةة بصةةيتاا  

 رئيسًا للشراكة التعاونية.

يف معتكةةةف الشةةةراكة  املنظمةةةةأوصةةةت  -3

ة بةةاقرتاح إنشةةا  فريةةق استشةةار    التعاونيةة

للةةرئي  ودعمةةت األعضةةا  هةةذا االقةةرتاح.    

بتطةةوير هةةذا االقةةرتاح،    املنظمةةةوالتزمةةت 

وصياغة النظام الةداخلي اجلديةد لتنظةر فية.     

الشةةراكة. وتنظةةر الشةةراكة أيضةةًا يف قضةةية    

العضوية ولكن قد يكون من األفضةل معاجلةة   

هذه القضية مع أ  ترتيب جديد يتيق علية.  

باالسةةتيادة مةةن  2115ة مةةا بعةةد عةةام  ليةةرت

ملنتةدى األمةم املتحةدة     2115استعراض عام 

 املعين بالغابات.

العمةةل جةةار وسيسةةتكمل العديةةد مةةن      -3

. ويعةةوق غيةةاب  2115و 2114التةةدابري يف 

 مدير املنتدى التقدم امللمو  يف هذا اجملا .
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املنظمات الدولية ارحكوميةة ذات  

الصةةلة واملنظمةةات الدوليةةة غةةري  

ارحكوميةةة ومنظمةةات اجملتمةةع   

املةةدني لتعزيةةز تنسةةيق املسةةائل   

املتعلقة بالغابات، واقرتاح التةزام  

أقوى للشراكة التعاونية من أجةل  

الغابةةات مةةع أصةةحاب املصةةلحة 

 واجملموعات الرئيسية.

مشةةاركة منظمةةات اجملتمةةع املةةدني يف عمةةل 

جلنة الغابات. ويشكل تركيز جلنة الغابةات  

للغابات  ةواالقتصاديعلى اليوائد االجتماعية 

ال سةةيما املشةةاركة القويةةة ملرفةةق الغابةةات     

واملزارع الذ  عقد اجتماع اللجنة التوجيايةة  

ونظةم دورة خاصةةة بشةدن الغابةةات والزراعةةة   

األسرية فرصةة هامةة للتعةاون بةني منظمةات      

 اجملتمع املدني واملنظمات غري ارحكومية.

وبدأ التيكري الةداخلي بشةدن تعزيةز التعةاون     

تعاونيةة واجملتمةع املةدني يف    بني الشةراكة ال 

. ويةةتم النظةةر يف مةةا إذا 2113معتكةةف عةةام 

كان ينبغي إشراك اجملتمع املدني من خةال   

اجملموعات الرئيسةية ملنتةدى األمةم املتحةدة     

املعةةةين بالغابةةةات مةةةن خةةةال  العمليةةةات  

 االستشارية السابقة أو اجلديدة.

. وال بةد مةن مقاربةة    2115و 2114يف عامي 

القضية حبرص وإعطائاا الوقت الكةايف نظةرًا   

إىل اجلد  املتواصل بشدن تعةاريف الغابةات.   

مةةن املةةؤمتر العةةاملي للغابةةات  وسيشةةكل كةةل

واستعراض الرتتيب الدولي املعةين بالغابةات   

 فرصًة مناسبة لذلك. 2115يف عام 
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عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

إعةةادة تقيةةيم دور  :2-2التوصةةية 

يف برنةةةةةامج خيةةةةةض  املنظمةةةةةة

االنبعاثةةات النامجةةة عةةن إ الةةة   

الغابةةات وتةةدهورها، علةةى سةةبيل 

املثةةا  مةةن خةةال  مشةةاركتاا يف   

اتياقيةةة األمةةم املتحةةدة اإلطاريةةة   

بشدن تغةري املنةاو وبرنةامج األمةم     

املتحدة للتعةاون يف اةا  خيةض    

االنبعاثةةات النامجةةة عةةن إ الةةة   

الغابةةةةات وتةةةةدهورها، ومرفةةةةق 

نبعاثات كربون الشراكة للحد من ا

الغابةةات واجملموعةةات واألنشةةطة 

األخةةةرى ذات الصةةةلة، لضةةةمان  

 املنظمةة تسخري خةربات ومعةارف   

الواسعة يف اا  اإلدارة املستدامة 

للغابةةات لةةدعم البلةةدان األعضةةا   

بيعالية وكيا ة يف جاودها املبذولة 

فيما يتعلةق بالتدهةب يف األنشةطة    

تعزيةز وتبسةيط الةدعم الةذ       -1

للبلةةدان بشةةدن   املنظمةةةتقدمةة. 

التدهب يف األنشةطة اإل ةافية يف   

اا  خيض االنبعاثةات وتنييةذ   

هذه األنشةطة اإل ةافية، و يةادة    

يف هذا اجملةا  يف   املنظمةقدرات 

املكاتب امليدانية. ومواصلة تعزيز 

ة القةةدرات يف البلةةدان لالسةةتجاب 

لرصد الغابات ومتطلبات اتياقيةة  

األمم املتحدة اإلطارية بشدن تغري 

املناو فيما خيص معايري القيةا   

واإلباله والتحقةق، والبنةا  علةى    

أسا  امليزة النسةبية للمنظمةة يف   

هذا اجملا ، مع تقديم الةدعم يف  

كل حالةة علةى حةدة بنةا  علةى      

الطلةةب يف اةةاالت الضةةمانات، 

حتديةةةد والتدهةةةب القةةةانوني، و

أفضل املمارسات لتحقيق أهةداف  

يعمل مخسة مةوظيني مةن برنةامج األمةم      -1

املتحدة للتعاون يف اا  خيةض االنبعاثةات   

النامجةةة عةةن إ الةةة الغابةةات وتةةدهورها يف    

 البلةةدان الناميةةة حاليةةًا يف املكاتةةب اإلقليميةةة

)آسيا وأفريقيةا( واإلقليميةة اليرعيةة )أمريكةا     

مةةن أجةةل  يةةادة قةةدرة   للمنظمةةةالوسةةطى( 

ويعمةل  ايف للبلةدان.  املنظمة وتقةديم دعةم إ ة   

مةةوظيني إ ةةافيني مةةن الربنةةامج يف     ةسةةبع

البلدان )بابوا غينيةا اجلديةدة، واندونيسةيا،    

وفييةةت نةةام، وكمبوديةةا، وسةةر  النكةةا،     

و امبيا، والكونغو(. وتقود اموعةة أساسةية   

اجملاالت املوا يعية الينية يف املقر وتتواصةل  

 مع املكاتب اإلقليمية والقطرية ما يتيح دعمةاً 

أكثر تنظيمًا وتناسقًا بشدن املوا ةيع املختليةة   

وغريها مةن   لعمليات اإلباله والرصد والتحقق

املوا يع فور نشوئاا، مع االستيادة كليًا مةن  

معارف املنظمةة املتطةورة يف خمتلةف املنةاطق     

 والبلدان.

عز ت هذه التدابري كةثريًا قةدرة املنظمةة     -1

 ة علةةى تقةةديم الةةدعم بشةةدن املبةةادرة املعةةز   

خليض االنبعاثات النامجة عن إ الة األحراج 

وتدهور الغابةات، ورصةد الغابةات وعمليةات     

 بلدًا. 53اإلباله والرصد والتحقق جملموع 

1 :5 
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 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

اإل ةةةةافية يف اةةةةا  خيةةةةض   

يةذ هةذه األنشةطة    االنبعاثات وتني

 اإل افية.

تغّيةةر املنةةاو يف قطةةاع ارحراجةةة  

بالتعاون الوثيق مع أقسام أخةرى  

يف املنظمة من أجل االستيادة مةن  

الواسعة يف قضايا  املنظمةخربات 

الغابات الواسعة، كلمةا حتركةت   

البلةةدان صةةوب تنييةةذ برنةةامج    

خيض االنبعاثةات النامجةة عةن    

 .إ الة الغابات وتدهورها

تعزيةةةةةز األدوات واملةةةةةواد   -2 

الداعمة برصد الغابات على وةو  

استشةةةةةار  لتكةةةةةون مبثابةةةةةة 

توجياات لعمليات رصد الغابات 

علةةةةةى املسةةةةةتويني القطةةةةةر   

واإلقليمي. واالستيادة من تطةوير  

اموعة أدوات اإلدارة املستدامة 

للغابات مةن أجةل عةرض خةربة     

املنظمةةة يف هةةذا اجملةةا  بشةةكل  

داماا أفضةةل والةةدعوة إىل اسةةتخ 

نشرت وثيقة إطارية للنظم القطرية لرصد  -2

 National Forest Monitoringالغابةةات "

Systems: Monitoring and Measurement, 
Reporting and Verification (M & MRV) 

in the context of REDD+ Activities”  يف

 . وجير  و ع املبادب التوجياية2113عام 

الطوعية لرصد الغابةات علةى مراحةل، وقةد     

استكملت وحدتان من ثالث وحةدات. وهةي   

تشكل منصة موحةدة لةدعم بنةا  القةدرات يف     

اا  رصةد الغابةات يف املنظمةة، مبةا فياةا      

 األدوات ومواد الدعم.

أحر  تقدم جّيد، ولكن ال يزا  من املبكر  -2

 جدًا تقييم آثار هذا العمل.

2 :4 
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تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       
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عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

ويف اا  اإلدارة املستدامة، طةورت املنظمةة    بيعالية من قبل البلدان.

اموعةةةة أدوات بالتنسةةةيق مةةةع خةةةربا     

ة توصةةيات هيئةةات  خةةارجيني، مةةع مراعةةا 

الغابات اإلقليميةة. وأصةدرت وحةدات فنيةة     

رئيسية، سيجر  تطوير حمتواهةا الكامةل يف   

. وقةةد مّت 2114النصةةف الثةةاني مةةن عةةام    

تشكيل جلنة خارجيةة السةتعراض النظةرا ،    

تضّم شركا  يف الشةراكة التعاونيةة مةن أجةل     

الغابةةات ومنظمةةات إقليميةةة لتقةةديم املشةةورة  

اموعةةة األدوات. بشةةدن مواصةةلة تطةةوير   

اموعةةةة األدوات متاحةةةة علةةةى املوقةةةع    

اإللكرتونةةةةةةةةةةةةةةةةي التيةةةةةةةةةةةةةةةةاعلي 

(-http://www.fao.org/sustainable

management/toolbox-forest وعلةةةةةةةى )

ورحبةةةت جلنةةةة الغابةةةات  قةةةرص مةةةدمج.

بةةةت اسةةةتكماهلا،  مبجموعةةةة األدوات وطل

ونشةةةرها وتعمةةةيم اسةةةتخداماا وتسةةةايل.،  

واسةةتخداماا يف تعزيةةز ناةةج شةةامل لنمةةوذج 

 التمويل املوحد.

 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox
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 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

يف  املنظمةةةتعزيةةز مشةةاركة   -3 

ارحوار العاملي بشدن تغّيةر املنةاو   

خةةال   والغابةةات، ال سةةيما مةةن 

 يةادة املشةةاركة يف برنةةامج األمةةم  

املتحدة للتعاون يف اةا  خيةض   

االنبعاثةةات النامجةةة عةةن إ الةةة  

الغابةةةات وتةةةدهورها يف البلةةةدان 

النامية والتعاون الوثيق مع مرفةق  

شةةراكة كربةةون الغابةةات لةةدعم    

مشةةاركة أكثةةر ةوليةةة للجاةةات 

املعنية والبلدان األعضا . و ةمان  

ومعرفتاةا   أن تكون خربة املنظمة

الواسعة املتعلقة باملبةادرة املعةز ة   

مدرجةةةةةة بشةةةةةكل عةةةةةام يف   

املراجعةةة لربنةةامج  االسةةرتاتيجية

األمم املتحدة، الذ  سيعد يف عام 

2113. 

تعز ت مشاركة املنظمة يف ارحوار العاملي  -3

بشدن تغّير املناو والغابات )مبسةاهمة خةربا    

يف تقرير التقيةيم اخلةام  لليريةق ارحكةومي     

الدولي املعين بتغري املناو، وملحةق األرا ةي   

الرطبة ملخةزون غةا ات االحتبةا  ارحةرار      

لليريةةةةق، وملحةةةةق اخلطةةةةوط التوجيايةةةةة 

(، ومشةاركة يف  2116لربوتوكو  كيوتو لعةام  

ورشة عمةل مناةاج دوربةان بشةدن اسةتخدام      

(، واملشةةاركة يف 2113األرا ةةي)مار /آذار 

قيةةةادة اجتمةةةاع اخلةةةربا  بشةةةدن اسةةةتخدام 

األرا ي مةع البنةك الةدولي )يونيةو/حزيران     

(. ومةةؤخرًا مةةن خةةال  املشةةاركة يف    2114

اإلعداد لقمة األمني العةام بشةدن تغّيةر املنةاو     

. كمةةةا مت تعزيةةةز  2114يف سةةةبتمرب/أيلو  

املشاركة يف برنامج األمةم املتحةدة للتعةاون يف    

اا  خيض االنبعاثات النامجةة عةن إ الةة    

الغابات وتةدهورها يف البلةدان الناميةة، بنةا      

علةةى التةةآ ر مةةع وحةةدات وفةةرق أخةةرى يف   

أحر  بعض التقةدم، ولكةن ال يةزا  مةن      -3

 هذا العمل. املبكر جدًا تقييم آثار

مشةةاركة اجلاةةات املعنيةةة والبلةةدان جيةةدة.  

-2116ستصاه اسةرتاتيجية املبةادرة لليةرتة    

 .2114يف النصف الثاني من عام  2121

3 :4 
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عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

املنظمةةة، علةةى سةةبيل املثةةا  بشةةدن رصةةد    

الغابةةات، وإدارة الغابةةات، وإنيةةاذ القةةانون  

الرشيدة والتجارة يف قطةاع الغابةات.   واإلدارة 

وبدأ توثيق التعاون مع البنك الةدولي ومرفةق   

الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابةات،  

 ال سيما يف أفريقيا.

اجلديدة لربنامج األمةم   االسرتاتيجيةوستطور 

 .2114املتحدة يف عام 

القيةةام بدراسةةة عةةن كثةةب     -1 

الحتياجات البلدان، مبا يف ذلك 

املعلومةةات الةةواردة مةةن عمليةةة    

صةةةياغة الشةةةراكة التعاونيةةةة يف 

ق خلةق  اا  الغابةات، يف سةيا  

"اموعة أدوات إلدارة حرجيةة  

مستدامة". وسيسةال هةذا أيضةا    

تعبئة مةوارد أكثةر تركيةزًا حةو      

اجملةةاالت املوا ةةيعية الرئيسةةية  

للبلدان، فضاًل عن حتسني عملية 

مةن التوصةية    2أنظر املالحظةة يف البنةد    -1

2.2 

أحر  تقدم جّيد، ولكن ال يزا  من املبكر  -1

 ر هذا العمل.جدًا تقييم آثا

1 :4 
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 املتابعة.

سةةيتم اسةةتعراض املنتجةةات   -2 

املعياريةةةةة للنظةةةةر يف تدثريهةةةةا  

املضاعف على املشةاريع والتنييةذ   

 القطر .

عقةةدت املناقشةةات مةةن خةةال  الشةةبكة    -2

الينيةةة للغابةةات بشةةدن املنتجةةات املعياريةةة   

لتحسني تصميم املنتجةات املعياريةة وربطاةا    

 باالحتياجات اإلقليمية والقطرية.

لق مسةح للمنشةورات ارحراجيةة وعقةدت     وأط

أربةةع مناقشةةات جملموعةةات الرتكيةةز خةةال  

دورة جلنة الغابات لتحسني فام احتياجةات  

اليئةةةات املسةةةتادفة وحمتةةةوى املنشةةةورات  

ارحراجيةةةة ارحةةةالي، وبالتةةةالي حتسةةةني    

 ثارسات نشر املطبوعات عن الغابات.

يةةرتبط العمةةل علةةى املنتجةةات املعياريةةة   -2

األولويةات بشةكل عةام علةى     بعملية حتديةد  

مركز . وتعرتف املنظمة بيرص  املستوى الال

التحسةةني يف هةةذا اجملةةا . واملسةةح مسةةتمر   

وسةةيبقى أقلةة. حتةةى أواخةةر سةةبتمرب/أيلو    

. وتشةةةري النتةةةائج األوليةةةة للمسةةةح   2114

ومناقشةةةةات اموعةةةةات الرتكيةةةةز إىل أن   

املنشةةورات ارحراجيةةة مقةةدرة بشةةكل عةةام،  

ولكةةن ميكةةن التحسةةني يف اةةا  النشةةر.     

وسيناقو التقرير املوحةد للمسةح واملناقشةات    

وتتم متابعت. يف اليصلني الثالةث والرابةع مةن    

 .2114عام 

2 :4 

تعزيةةةةز الشةةةةبكة الينيةةةةة    -3 

الوظيييةةةةة اجلديةةةةدة املعنيةةةةة  

بالغابةات للرتكيةز علةى حتسةني     

تقاسم املعارف وإثرا  األفكار بني 

اجتمع منسقو الشبكة مرتني خال  فةرتة   -3

وإلكرتونيةةةًا علةةةى   2113-2112لسةةةنتني ا

أسا  مرتني يف الشار. وعقةد أيضةًا اجتمةاع    

عقب الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات 

التقدم يف الشبكة الينيةة ثابةت، ويتوقةع     -3

مةةةع  2115-2114أن يتسةةةارع يف اليةةةرتة  

اكتساب الشبكات ميزة مؤسسية للمنظمة بعد 

شةبكة بعةد جلنةة    اإلصالح. وحقق اجتمةاع ال 

3 :5 
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 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

املقر واملكاتةب امليدانيةة، مبةا يف    

ذلةةةك سياسةةةة التنقةةةل والعمةةةل 

لتحضةةري مةةوظيي قطةةاع الغابةةات 

 اجلدد يف املكاتب امليدانية.

. ونيةةذ برنةةامج إعةةالم جديةةد  2114يف عةةام 

للموظيني اجلدد يف املقر واملكاتب امليدانيةة يف  

اةةا  الغابةةات. وأعةةدت اموعةةة مةةواد     

قةر واملكاتةب   إعالمية للمةوظيني اجلةدد يف امل  

امليدانية يف اةا  الغابةات ونظمةت بعثةات     

لرحاطة يف املقةر للمةوظيني اجلةدد يف اةا      

 الغابات يف املكاتب امليدانية.

الغابات جناحًا وحةدد عةددًا مةن اجملةاالت     

الينيةةة للمتابعةةة وأو ةةح إجةةرا ات إ ةةافية   

 لتحسني فعالية االية.

: تبسةةيط األعمةةا   1-3التوصةةية 

 املنظمةة املعيارية ال  تضطلع باا 

بشةةدن الغابةةات وارحراجةةة مةةن    

خةةةال  حتلياةةةا باملزيةةةد مةةةن    

 االنتقائية واستجابتاا بشكل أكرب

لالحتياجات اإلقليميةة واإلقليميةة   

 اليرعية.

حتديةةةةد اجملةةةةاالت ذات   -4

األولوية املشرتكة لقطاع الغابةات  

بةةني البلةةدان األعضةةا  املنتقةةاة    

واملؤسسةةةةات املاليةةةةة الدوليةةةةة 

احملةةةةددة. وتطةةةةةوير التةةةةةآ ر  

واالقرتاحةةات مةةن أجةةل تعةةاون   

ملمو . وحتسني الربط بني عمل 

 وعمةل املؤسسةات املاليةة    املنظمة

للةةربامج  املنظمةةةالدوليةةة ودعةةم  

امليدانيةةةة، وحتديةةةدا بتمويةةةل   

برنةةامج التعةةاون الةةتقين، وذلةةك 

الةةروابط مةةع عةةدد مةةن   املنظمةةةعةةز ت  -4

املؤسسات املاليةة الدوليةة، مبةا فياةا البنةك      

 األوروبةةي لرنشةةا  والةةتعمري الةةذ  يسةةاهم يف

تعزيةةز االسةةتثمار يف قطةةاع الغابةةات والطاقةةة 

ارحيوية يف روسيا، ومصرف التنمية األفريقي 

يف تطةةوير املنتجةةات ارحرجيةةة  يسةةاهمالةذ   

غري اخلشبية يف أفريقيةا الوسةطى. واجملةا     

الرئيسةةي ااخةةر لتحسةةني التعةةاون هةةو بةةني 

ومرفةةق البيئةةة العامليةةة. واسةةتخدم    املنظمةةة

يين يف عدة مناسبات متويل برنامج التعاون ال

للمساعدة يف اإلعةداد ملشةاريع كاملةة للمرفةق     

كمةةا لةةوح ، ختطةةت حافظةةة مشةةاريع   -4

مليون دوالر  111ارحراجة للمرفق يف املنظمة 

(. و ادت 2114-2111يف اليرتة اخلامسةة ) 

مشاريع ارحراجة املمولة من املؤسسات املالية 

 2111يف املائة من عام  51الدولية بدكثر من 

مليةةون دوالر يف ناايةةة عةةام  14لتبلةةل وةةو 

2113. 

4 :4 
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 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

باةةةةةدف الناةةةةةوض بدفضةةةةةل 

املمارسةةات مةةن خةةال  املشةةاريع  

 االستثمارية.

ودعم هذه املشاريع توسيع أفضةل املمارسةات   

يف ااالت مثل إدارة األحيا  الربيةة )غةرب   

أفريقيةةا ووسةةط أفريقيةةا(، وجةةرد الغابةةات    

احملةيط   جةزر )الربا يل(، ومتويل الغابةات ) 

اهلةةةةادب(، واإلدارة التشةةةةاركية للغابةةةةات 

يا(، والغابةات املسةتدامة واالسةتخدام    )منغول

املتكامل لارا ةي )كمبوديةا والصةني والو     

الدميقراطيةةة الشةةعبية ومياةةةار(، و ايةةة    

أشجار القةرم )وسةط أفريقيةا(. ويسةتمر هةذا      

التعةةاون يف التوسةةع كمصةةدر متويةةل رئيسةةي  

لالسةةةتثمار يف توسةةةيع أفضةةةل املمارسةةةات. 

وجةةرى التعةةاون فيمةةا بةةني بلةةدان اجلنةةوب  

باستخدام منصات افرتا ةية للحةوار وتبةاد     

اخلربات، وإنشةا  شةبكات فنيةة بنجةاح يف     

 أمريكا الالتينية. 

: تعزيةةةز قةةةدرات 2-3التوصةةةية 

اخلربا  يف اةا  ارحراجةة علةى    

مسةةةةتويي املكاتةةةةب اإلقليميةةةةة  

 ةةةةةمان أن تنخةةةةةرط إدارة  -1

الغابات على أكمل وج. يف تنييذ 

شةةبكة مكاتةةب ميدانيةةة معةةز ة   

متكن قسم الغابةات يف املنظمةة مةن مةل       -1

مجيةةع املناصةةب الشةةاغرة يف املنةةاطق، مةةع   

رية يف الصةةناديق تعزيةةز قةةدرة املةةوارد البشةة  

مت تعزيةةز قةةدرات املةةوارد البشةةرية علةةى  -1

الةةرغم مةةن حقةةائق امليزانيةةة الصةةعبة. وبلةةل  

برنةةامج الغابةةات الةةدو  األعضةةا  واجلاةةات 

1 :4 
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 أسباب عدم اختا  اإلجراءات

تأثري )تغايريات  اإلجاراءات املتااذة مان  يا       

 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو

عالمااااة "سااااجالت 

 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

واإلقليمية اليرعية وبشكل انتقائي 

 البلةةدان ذات األولويةةة لتةةوفري  يف

الةةدعم اليةةين والتشةةغيلي وتيسةةري 

تةةةدفق املعلومةةةات يف اجتةةةاهني   

 والتنسيق.

وأكثةةر مرونةةة. ومراجعةةة وإعةةادة 

تو يع اخلةربات بشةدن الغابةات    

علةةى وةةو أكثةةر فعاليةةة تلبيةةة   

حتياجات األعضا . واسةتخدام  ال

املوظيني الينيني املعاونني وإعةارة  

املةةةوظيني والةةةربامج التدريبيةةةة  

و يةةادة إشةةراك البلةةدان الناميةةة  

بتعزيز قطاع الغابات يف املكاتةب  

 امليدانية.

االسةةتئمانية للغابةةات )مثةةل برنةةامج األمةةم    

املتحدة للتعاون يف اا  خيةض االنبعاثةات   

النامجةةة عةةن إ الةةة الغابةةات وتةةدهورها يف    

البلدان النامية/مرفق البيئة العاملية(. وخةال   

، متكنت املنظمة 2113-2112فرتة السنتني 

مةةن إجيةةاد حلةةو  فعالةةة ومناةةا املوظيةةون    

املعةةاونون، واإلعةةارة مةةن وكةةاالت   الينيةةون 

ومؤسسةةات أخةةرى واملانيةةون املبتةةدئون. ومت 

ذلةةك يف املقةةر كمةةا يف املكاتةةب امليدانيةةة مةةن 

خال  ترتيبات االنتداب وهو ال يةزا  اةا    

، 2114تركيةةز. واعتبةةارًا مةةن أبريل/نيسةةان 

منصةبًا إ ةافيًا يف اةا      21أعلن عن وةو  

خةةال  الغابةةات يف املكاتةةب امليدانيةةة مةةن    

الصةةناديق االسةةتئمانية وترتيبةةات املةةوظيني   

الينةةيني املعةةاونني. كمةةا جةةرت تعةةديالت    

لتحسةةني موقةةع الغابةةات املعتةةاد يف املكاتةةب 

امليدانية من أجل حتسني اخلةربة ارحراجيةة   

  تلبية االحتياجات اإلقليمية. وحتسني

الشريكة األخةرى لتكملةة املةوظيني العةاديني     

األساسيني. ويتيح ذلةك للمنظمةة االسةتجابة    

بشةةةكل أفضةةةل لالحتياجةةةات اإلقليميةةةة    

 والقطرية.
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 اإلجراءات الربامج و/أو السياسات و/أو
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 اإلجراءات اإلدارية"

 6)أنظر أدناه 

ني الشةةبكة تعزيةةز الةةروابط بةة -2 

التقنيةةةةة والوظيييةةةةة املعنيةةةةة   

بالغابةةات، واهليئةةات اإلقليميةةة  

للغابات وجلنة الغابةات، مبةا يف   

ذلك من خال  املشاركة املشرتكة 

 يف اليعاليات الرئيسية.

اختذت املنظمة اخلطوات الال مة لضمان  -2

تباد  املعلومات والتنسيق بني املقر واملكاتةب  

ة يف عمليةةات امليدانيةةة، مةةن حيةةث املشةةارك 

ارحوكمةةةة الرئيسةةةية )اهليئةةةات اإلقليميةةةة  

للغابات/جلنةةة الغابةةات(، كمةةا مةةن حيةةث   

العمل املشةرتك لتنسةيق املةدخالت يف عمليةة     

التيكري االسرتاتيجي، لالستيادة من الشةبكة  

 الينية للغابات.

تبّين أن  مان أن حيضر موظيون فنيةون   -2

خمتارون يف املقر يعملون علةى اةاالت ذات   

ما اجتماعات اهليئةات   همية خاصة مبنطقةأ

اإلقليمية للغابات، وباملثل أن يةتمكن موظيةو   

الشةةةبكات التقنيةةةة الوظيييةةةة مةةةن حضةةةور 

اجتماعات جلنةة الغابةات، يسةّال املتابعةة     

الال مةةة علةةى املسةةتوى الةةدولي واإلقليمةةي    

 والقطر  بنحو أكثر تنسيقًا وتكاماًل.
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