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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُ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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، 1نيسان/ت يف أبريليف جمال الغابا (املنظمة) لدور وعمل منظمة األغذية والزراعةطلبت جلنة الربنامج تقييمًا  -1

وتقدم صفحة الغالف هذه موجزًا عن املسائل األساسية املرفوعة لتنظر فيها جلنة الربنامج . 1111وقد مت البدء به عام 

 . ورد اإلدارةت التقييم اإلسرتاتيجي لدور وعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابا حول التقرير املرفق واملعنون

 

 تقرير التقييم

 

تتمتع املنظمة مبيزة نسبية يف إدارة الغابات املدجمة ويف اإلدارة األعم للمسائل املتعلقة بإدارة األراضي بفضل - 1

اضطالعها بوالية عاملية تشمل مجيع األوجه املتعلقة بالغابات، واحلراجة، وبالقدرات الداخلية اليت تضم استخدام 

إاّل أّنه، ويف إطار هذه الرؤية العامة، على املنظمة أن تنكّب على . ية، والتنمية الزراعية، والريف احلراجةاألراضي يف

فرة، وأن حتدد ما يكتسي منها أولوية يف ما يتعلق باملسائل املتصلة االنظر يف اجلهود اليت تبذهلا، ويف املوارد املتو

 .باحلراجة  آخذة بأولويات أعضائها

 

ة القوية اليت ُأنيطت بها يف جمال الغابات، وللدعم الذي ميثله وجود ، نظرًا إىل الوالية العاملينظمةوحتتل امل- 3

جلنة الغابات، وأعضاؤها، ونظرًا إىل قدرتها املتمثلة يف التصدي  إلدارة الغابات املستدامة، ودمج الغابات واحلراجة يف 

التعامل مع الغابات واحلراجة  مقاربة واسعة النطاق وجامعة بني القطاعات، مكانة تتيح هلا االضطالع بدور ريادي يف

ونظرًا إىل أّن منظمة األغذية والزراعة منظمة . على حنو أمشل، ويف حتسني التنسيق داخل إطار احلراجة العاملي

سياسية وفنية على حّد سواء، ميكن هلا أن تسهم يف جمال الغابات واستخدامات األراضي األخرى، يف رسم دور 

 . الغابات يف إطار أعّم

 

ويلحظ التقييم برنامج حراجة  تضطلع به املنظمة يف املستقبل يكون أكثر تفاعاًل مع نظام الغابات العاملي، - 4

وسيستند هكذا برنامج إىل امليزات . ويركز على خطة إسرتاتيجية تشمل جماالت عمل واضحة املعامل، واألولويات

املعززة بني املنتجات املعيارية والتطبيق يف اجملاالت ذات  النسبية الرئيسية لدى املنظمة، وسيسعى إىل اعتماد الروابط

 .األولوية، كما سيعتمد مقاربة أكثر منهجية للعمل امليداني مبا يتماشى مع خطة املنظمة اإلسرتاتيجية املدجمة

 

ويرفع فريق التقييم للمنظمة ثالث توصيات جامعة تشمل تسع توصيات أخرى أكثر حتديدًا لتتصدى - 5

وقد مت رفع االقرتاحات حول التدابري األكثر دقة اليت . ات والفرص الكربى اليت جرت مناقشتها يف اخلالصاتللتحدي

 . يتوجب العمل بها لتنفيذ هذه التوصيات، مع مقرتحات حمددة تتناول اجملاالت املوضوعية املختلفة

 

  

                                                      
 CL 139/4 http://www.fao.org/docrep/meeting/018/k7985e.pdfالوثيقة   1
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 رد اإلدارة

 

وترحب إدارة املنظمة بالنتائج والتوصيات اليت وردت يف هذا التقييم، وتقبل مثاٍن من أصل تسع توصيات، - 6

وتوافق اإلدارة على العوامل األربعة اليت حددها التقييم، واليت تدعم دور املنظمة يف التأثري . وتقبل جزئيًا توصية واحدة

امات احلراجة يف بلوغ األهداف العاملية ألعضاء املنظمة مل تتحقق أو على خطة الغابات العاملية، كما تشري إىل أن إسه

 .مل يتم االعرتاف بها بشكل كامل يف املاضي

 

وترى اإلدارة أّن العملية اجلارية لتقييم اإلطار اإلسرتاتيجي للمنظمة اليت توفر، عند تناول املسائل اجلامعة - 7

املباشرة وغري املباشرة  للغابات واألشجار يف األهداف العاملية للمنظمة  للقطاعات املختلفة، الفرصة لتعزيز اإلسهامات

وألعضائها، تستجيب مباشرة للتحدي الذي ينطوي عليه التقييُم بالنسبة لألعضاء واإلدارة يف جتديد التزامهم ليدرجوا 

 . على حنو أفضل عمل املنظمة يف جمال احلراجة يف أهداف املنظمة الرئيسية

 

حتديد األولويات يف برامج املنظمة "توصيات التقييم اليت تنطوي على حتٍد، هي التوصية اليت تدعو إىل  وأكثر- 8

وتقبل اإلدارة بهذه التوصية مشرية إىل أّن عملية إعادة النظر  ".القائمة على املزايا النسبية بتوجيه من األجهزة الرئاسية

 .زة الرئاسية مبا يف ذلك جلنة الغابات واحلراجة اإلقليميةيف أولويات الربنامج إحدى املهام الكربى لألجه

 

وقد ترغب جلنة الربنامج يف اإلعراب عن آرائها، وتقديم توجيهاتها حول املسائل الرئيسية الواردة يف تقرير - 9

 .التقييم، وحول رد اإلدارة على التوصيات، وتدابري املتابعة اليت اقرتحتها


