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ويرجى من السادة . ى املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري عل ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 الغابات جلنة

 نواحلادية والعشرالدورة 

 4104أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة

 

 موجز
 

  والذي أعّدته األمانة  2102-2102تتضّمن هذه الوثيقة مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة للفرتة

 .بالتشاور مع اللجنة التوجيهية

 

 : خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة على ما يلي تنّص- 0

الدستورية والقانونية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية يقوم كل من اجمللس وجلنيت الربنامج واملالية وجلنة الشؤون "

 :مبا يلي

القيام مرة واحدة يف كل فرتة سنتني بإعداد برنامج عمل لعدة سنوات ال تقل مّدته عن أربع سنوات،  (أ)

 ؛(طبقًا للمسؤوليات الرتاتبية لرفع التقارير لكل منهما)أو املؤمتر باستعراضه /لكي يقوم اجمللس و

من تقدم مقارنة بربنامج العمل مرة كل سنتني وأيضًا لكي يستعرضه اجمللس  هتأحرزإعداد تقرير عما  (ب)

 .1"أو املؤمتر/و
 

طلبت إىل األمانة أن تعد، بالتشاور مع اللجنة التوجيهية، مشروع "يف دورتها العشرين قد اللجنة وكانت - 2

 .2"2102للنظر فيه يف دورتها احلادية والعشرين عام  2102-2102برنامج عمل متعدد السنوات للفرتة 
 

                                                      
 .02-2، 00-2، 01-2 اإلجراءات،  C 2008/4 الوثيقة  1

 .83 الفقرة،  COFO/2010/REP الوثيقة  2
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ولدى إعداد مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات، مّت مجع مساهمات أساسية من سّت هيئات إقليمية - 8

وُدعيت تلك اهليئات إىل . 2102أيار /إىل مايو 2100تشرين األول /للغابات عقدت دوراتها يف الفرتة املمتدة من أكتوبر

عمليتني مرتابطتني  اعتبارهمادراسة مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات واملساهمات املقدمة إىل جلنة الغابات على 

وأشري إىل أّن املساهمات املقدمة إىل جلنة الغابات ترمي إىل حتديد معامل جدول . تهدفان إىل زيادة الكفاءة والتنسيق

تقييم أداء جلنة الغابات  يفاملقبلة وأنه من املتوقع أن يساعد برنامج العمل املتعدد السنوات الدول األعضاء  أعمال الدورة

 .وقد أعّدت اهليئات توصياتها على هذا األساس. بالنسبة إىل تنفيذ واليتها
 

  4102-4104األهداف العامة للجنة الغابات يف الفرتة  –أواًل 
 

دول األعضاء استعراض دورية حلالة الغابات واحلراجة يف العامل بغية إسداء املشورة لل جري اللجنة عملياتُت- 4

واملنظمة يف املسائل املتصلة بالغابات مع الرتكيز على اإلحاطة جبميع اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية 

 ات موجهة حنو اختاذ إجراءات ملموسةوترفع توصي مفيدةتسدي اللجنة مشورة و. وتشجيع اإلدارة احلرجية املستدامة

وإىل املؤمتر حول املسائل التنظيمية  ،إىل كّل من اجمللس حول املسائل املتعلقة بأولويات املنظمة وبراجمها وميزانياتها

وتعمل اللجنة عن كثب مع اهليئات اإلقليمية للغابات . العامة واملتصلة بالسياسات، وذلك ضمن نطاق اختصاصاتها

 .ول أعماهلا بالتعاون الوثيق معها لتيسري عملية تنسيق السياسات والربامج على املستويني العاملي واإلقليميادوتعّد ج
 

  4102-4104النتائج يف الفرتة  –ثانيًا 
 

 االسرتاتيجية وحتديد األولويات وختطيط امليزانية  –ألف 
 

 : النتيجة  -2

  عن أوضاع الغابات واحلراجة يف العامل إىل جانب توصيات  املنظمةُتعطى معلومات حمّدثة للمجلس واملؤمتر يف

الختاذ القرارات بشأن أولويات املنظمة وبراجمها وهياكلها التنظيمية وميزانياتها املتصلة  مفيدةوتوجيهات 

 .بالربنامج اخلاص بالغابات
 

  املؤشرات والغايات  -6

  إصدار مطبوع عن حالة الغابات واحلراجة يف العامل( 20حالة الغابات يف العامل يفxx )للجنة لكي  وإتاحته

 تها العادية؛اتنظر فيه يف دور

  من خالل جلنيت الربنامج واملالية حول أولويات املنظمة املنظمة رفع توصيات يف الوقت املناسب إىل جملس

 ياتها؛وبراجمها وهيكلها التنظيمي وميزان

  إبراز توصيات اللجنة املتعلقة باإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية يف تقارير

 ؛املنظمةومؤمتر املنظمة جملس 

  إيالء أجهزة معنية أخرى العناية الواجبة لتوجيهات اللجنة حول املسائل املتصلة بالغابات مبا يف ذلك اللجان

 .العاملية األخرى واملؤمترات اإلقليمية واهليئات اإلقليمية للغاباتالفنية 
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 املخرجات  -0

  رفع توصيات واضحة ومقتضبة وتوافقية عن األولويات والربامج واهليكل التنظيمي وامليزانيات املتصلة

 .بالربنامج اخلاص بالغابات
 

 األنشطة  -3

  مبا يف ذلك املسائل اهلامة للغاية بالنسبة إىل اجملتمع  اللجنة،استعراض الوضع الراهن يف جماالت اختصاص

 الدولي؛

  وعن اللجان الفرعية يف استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية والدستورية األخرى

 ؛املنظمة

  الغابات؛استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن املنتديات العاملية واإلقليمية األخرى اليت تعين 

 استعراض تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاصات اللجنة؛ 

 صياغة توصيات وتوجيهات خاصة باجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاصات اللجنة. 
 

 أساليب العمل  -9

 غابات وبدعم من األمانة؛التعاون مع اهليئات اإلقليمية للغابات برعاية اللجنة التوجيهية ورئيس جلنة ال 

 العمل بني الدورة واألخرى من قبل اللجنة التوجيهية وبرعاية األمانة؛ 

 االستفادة من النتائج اليت حققتها األجهزة الدستورية يف جمال احلراجة؛ 

  املنظمةالتعاون مع األجهزة الرئاسية والدستورية املعنية األخرى يف. 
 

 املشورة حول املسائل التنظيمية العامة واملتصلة بالسياسات –باء 
 

 النتيجة  -01

 قراراته حول املسائل التنظيمية العامة واملتصلة املنظمة ل توصيات اللجنة أساسًا سليمًا لكي ُيصدر مؤمتر تشّك

 .بالسياسات
 

 املؤشرات والغايات  -00

  املناسب إىل املؤمتر حول املسائل التنظيمية العامة واملتصلة ترفع اللجنة توصيات واضحة وحمددة يف التوقيت

 بالسياسات يف جماالت اختصاصها؛

 ترد توصيات اللجنة حول املسائل التنظيمية العامة واملتصلة بالسياسات يف تقرير املؤمتر؛ 

 صياتها لوضع تستفيد الدول األعضاء واهليئات اإلقليمية للغابات من مداوالت اللجنة من خالل استخدام تو

 .السياسات الوطنية واإلقليمية
 

 املخرجات  -02

 رفع توصيات واصحة ودقيقة وتوافقية إىل املؤمتر حول األطر أو الصكوك التنظيمية واملتصلة بالسياسات. 
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 األنشطة  -08

 استعراض حالة الصكوك الدولية املتصلة بالغابات واحلراجة؛ 

 فضاًل عن للمنظمةات واألجهزة الرئاسية والدستورية األخرى التابعة دراسة توصيات اهليئات اإلقليمية للغاب ،

 االجتماعات املعنية باملسائل التنظيمية أو املتصلة بالسياسات؛

 مراجعة القضايا اجلديدة والناشئة يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق واليتها؛ 

  اجملاالت الواقعة ضمن نطاق اختصاصات صياغة توصيات وتوجيهات لكي ينظر فيها املؤمتر بالنسبة إىل

 اللجنة؛

 صياغة توصيات لدعم اإلجراءات املتخذة من قبل الدول األعضاء واهليئات اإلقليمية للغابات. 
 

 أساليب العمل  -04

 دراسة االجتاهات العاملية واإلقليمية يف السياسات واألنظمة القطاعية؛ 

  والعمليات األخرى املعنية بالغابات واحلراجة؛التواصل مع املنظمات الدولية والصكوك 

  ومع األجهزة الدستورية املختصة األخرى ودراسة نتائج مداوالتها؛املنظمة التواصل مع األجهزة الرئاسية يف 

 التعاون مع اهليئات اإلقليمية للغابات برعاية اللجنة التوجيهية وبدعم من األمانة؛ 

  املنظمةنة ورؤساء األجهزة املختصة األخرى وإدارة رئيس اللج بنيإجراء اتصاالت دورية. 
 

 ختطيط العمل وأساليب العمل –جيم 
 

 النتيجة  -02

 تعمل اللجنة بشكل فعال وكفؤ وبصورة موجهة حنو اإلجراءات ومشولية. 
 

 املؤشرات والغايات  -06

 تكون جداول أعمال اللجنة مرّكزة وتستجيب أيضًا لالحتياجات املستجدة؛ 

  اجمللس واملؤمتر خاصة بتقارير اللجنة باقتضابها وتتضمن توصيات حمددة موجهة حنو اإلجراءات وتتسم

 والدول األعضاء؛

 تتاح وثائق اللجنة جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع على انعقاد الدورة؛ 

 يكون هناك حرص على االستمرارية يف العمل بني الدورة واألخرى. 
 

 املخرجات  -00

  ؛2102اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات يف عام 

  ؛2104رفع تقرير مرحلي عن عمل اللجنة يف سنة 

 إعادة النظر يف أسلوب العمل والسعي إىل حتسينه بشكل منتظم . 
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 األنشطة  -03

  ساهمات اهليئات فّعال ملحتديد جدول أعمال دورات اللجنة وشكلها من خالل عملية تشاورية وتنسيق

 اإلقليمية للغابات؛

  إجياد طرق لتحسني سري الدورات مبا يف ذلك تفعيل استغالل الوقت املتاح واالستفادة بالكامل من الفرص

 املتاحة من جراء عقد األسبوع العاملي للغابات بالتزامن مع الدورات؛

 تيسري التنسيق مع اللجان الفنية األخرى؛ 

 م تأثرياتها؛استعراض حالة تنفيذ توصيات اللجنة وتقيي 

 النظر بشكل منتظم يف أساليب العمل مبا يف ذلك املؤشرات والغايات الواردة يف خطة العمل املتعددة  إعادة

 .السنوات
 

 أساليب العمل  -09

  الدول األعضاء من خالل رئيس اللجنة واللجنة التوجيهية؛ معالتشاور 

 وثيق مع اهليئات اإلقليمية للغابات؛ لالتعاون بشك 

 مواصلة العمل بني الدورة واألخرى من الدورات اليت ُتعقد كل سنتني وذلك من خالل اللجنة التوجيهية؛ 

 املنظمةوإدارة  األخرى إجراء اتصاالت منتظمة بني رئيس اللجنة ورؤساء األجهزة املختصة. 

 

 


