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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
اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت ومعظم وثائق . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 جلنة الربنامج
 

 الدورة الثانية عشرة بعد املائة

 2102تشرين الثاني /ربمنوف 9-5روما، 

 الغابات جمال يف هاعملواألغذية والزراعة  منظمةدور ل االسرتاتيجي تقييمال

 استجابة اإلدارة

 

. الغابات جمال يف هاعملو الفاودور االسرتاتيجي ل التقييمالتوصيات الصادرة عن بالنتائج و الفاوإدارة  ترحب -1

 .فاولل اإلسرتاتيجية العمليات الرئيسية معه توصياتتتواءم و ويف الوقت املناسب، شاملعلى حنو  تقييموقد مت ال

 

 دارةتتفق اإلو. يف جمال الغابات الفاو قوم بهالذي ت العاملي ديالدور الريا أهمية التقييميؤكد  أن دارةيسر اإلو -9

 اخلاص مبجال العاملي جدول األعمال يف التأثري على الفاو دور واليت تدعم اليت حددها التقييم العوامل األربعة مع

 :الغابات
 

 هيئات الغابات اإلقليميةوجلنة الغابات  مبا يف ذلك ،لغاباتا حبوكمةاخلاصة  الفاوعمليات  •

 أخرىوخدمات إعالمية  العاملية موارد احلرجيةلل الفاوعمليات تقييم  •

 والقطاعات ذات الصلة يف جمال الغابات تهادرايو التقنية الفاوقدرات  •

 البلدان يف األقاليم و الفاو داجوت •

 

مل  أو بالكاملتتحقق مل  الفاو عضاءأل األهداف العاملية بلوغيف  الغابات قطاع مساهمات على أن توافق اإلدارةو -3

فرصة  التقييم التوصيات الواردة يف هذا اإلجراءات الالزمة ملعاجلة تنفيذ وسيوفر .يف املاضي بهاالكايف ف اعرتااليتم 

 .الفاو أهداف بلوغيف مساهماته الغابات و يف جمال الفاو عملتنشيط ل
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اخلربة ب يها على حد السواءحتّل هي الغاباتيف قطاع  فاولل الرئيسيةامليزة النسبية  توافق اإلدارة على أنو -4

والفرص  املشرتكة بني القطاعات التحديات يف تتجلى املوارد اليت ستخداماتبني ا التفاعالت معالقدرة على التعامل بو

 بيةامليزة النس" والذي مفاده أن هلذا التقييم الرئيسي االستنتاج أيضا دارةوتقبل اإل .من البلدان الكثري يفالقائمة 

أكثر لتصبح  الفاو حتتاجإذ  ."مل تتحقق بعد على حنو تام بني القطاعات املشرتك وأ الشامل العمل يف فاولل احملتملة

واألقاليم بني املكاتب القطرية ) عموديًاو، (واإلدارات التخصصات يف خمتلف) أفقيا والتعاون زيادة التآزر إىل فعالية

 (.املقرواألقاليم و الفرعية

 

 .فاولل العمل األساسيضمن  الغاباتلقطاع  دماج الكاملاإلب  لتجديد االلتزام دارةاإلو عضاءاأل ى التقييمتحدوي -5

، إلطار االسرتاتيجي للمنظمةل اجلارية إعادة النظر يف إطار عملية فعاليةأكرب من القدر ب هذه التوصيةمعاجلة ميكن و

يف  لغابات واألشجاراقطاع ل وغري املباشرة املساهمات املباشرة لتعزيز الفرصة لقضايا الشاملةل عرب معاجلتهاتتيح واليت 

اإلدارة  أن لغاباتل لقطاع اجملتمع الّدوليلدى  على نطاق واسع ومن املقبول .وأعضائها فاولل األهداف العاملية بلوغ

 وإدارتها هج املشرتكة بني القطاعاتالن تطويرل، أكثر مشولية دون على املستوى العاملي ملتلن تك املستدامة للغابات

ليت ا ةالتوصيات التسع مخسة من دارةاإل تقبلو .واألراضي الزراعية مبا يف ذلك الغاباتواحلفاظ على املوارد الطبيعية، 

 .على وجه اخلصوص هذا االستنتاج اليت تعاجلو التقييم هارفع

 

 مزاياها النسبية على أساس الفاو أولويات جماالت برامجحتديد " هي كثر حتديااأل التقييم توصيات واحدة من -6

ولويات الربنامج االستعراض اجلاري ألإىل أن  ، مشريةهذه التوصية دارةاإل تقبلو ".ألجهزة احلكوميةا بتوجيه منو

وسرتكز اإلدارة  .هيئات الغابات اإلقليميةوجلنة الغابات  مبا يف ذلك ،لألجهزة احلكومية املهام الرئيسية يشكل إحدى

 .للجنة الغابات الدورتني املقبلتني خالل هذه املهمة اهلامة على

 

 لتحديد هذه التوصية إىل تنفيذ هاسعييف تتمثل  إلدارةبالنسبة ل متأصلة معضلة مثةأن  وجتدر اإلشارة إىل -7

أكثر  على حنوبصورة متكاملة والعمل  على الفاوقدرة  احلفاظ على يف نفس الوقتو األقل أولوية الربناجميةاالت اجمل

 ضمان على الفاو قدرةقد تضعف ف، انتهى الرتكيز عليه أو ما ياجمبر جمال مت التخلي عنإذا ف. وتعزيزها مشولية

، فضال عن املستدامة التنمية من أجلمتعدد التخصصات شامل ونهج  يف بالفعل الربناجمي هذا اجملالمثل  متثيل

صقل اخليارات املتاحة ل تقييمويف عملية . يةاملستقبل للتحديات الوقت املناسب فعالة ويف بصورة على االستجابة اقدرته

 شديدالت حتوالت يف ةأن أي لضمان ، وذلكللتنازالت املتبادلة نيدقيق وتوازنحتليل إىل  ستكون هناك حاجة، األولويات

 .دون داٍع احملتمل املتكاملعمل لاجملاالت الرئيسية لب ينبغي أن ختلال  الرتكيز حتسني بهدف

 

 النظام يف اومكانته ادورهاستباقية ل نهج أكثر اعتماد" الفاو مفادها أن علىالتقييم  ترد يف رئيسية توصية أخرى -8

، وهي شبكة الشراكة التعاونية يف جمال الغابات دور الضوء علىتقييم ال يسلط، وعلى وجه اخلصوص" .العاملي احلرجي

الشراكة التعاونية يف جمال  الفاووترأس  .الغاباتخمتلف جوانب بشأن  فردية واليات هلا دوليةمنظمة  14من تتكون 

توافق اإلدارة على و .الغابات جوانب مجيعتشمل  والية واسعة وجوداملتمثل يف دورها الفريد لمنها تقديرا  الغابات
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 من حيث املبدأ توافق اإلدارة يف حنيو .العاملي تأثريها زيادةمن أجل  للشراكة التعاونية قيادتها تعزيز الفاو استطاعة

شأنها شأن  اليتاجلهات العديد من يشمل " الدولي احلرجي النظام" االعتبار أناألخذ بعني ، جيب على هذه التوصية

 أيضا على، ولكن الفاو ال يتوقف فقط على ، ألن األمرلتنفيذابسيطة  توصية هذه ليستو. الفاو وحيكمها أعضائها

 اإلجراءات احملددة عددا من دارةتقرتح اإل القيود، على الرغم من هذهو .أخرىمنظمات  وأولويات تطلعاتواليات و

 .االجتاه للتحرك يف هذا اليت ميكن اختاذها

 

عدة اقرتحت قد االتصاالت، و وتعزيز حتسني تنص علىاليت  التقييم على توصية بشدة دارةاإل توافقو -2

الدولية  للسنة عالميةاإلملة احل مبا يف ذلك ،األخرية الناجحة املبادرات على باالستناد، هذا الصدد يف إجراءات

 .9111عام ل للغابات

 

 املعرفة واخلربة للربط بني عملها طرائقتعزيز " يف فاولل بالنسبة الرئيسية هلذا التقييم التوصية النهائيةوتتمثل  -11

 النسبية هامزاياو الفاويف  نقاط القوة واحدة من. املكاتب امليدانيةاملقر ومبا يف ذلك " ،الفاو كامليف جمال احلراجة يف 

الفرعية اإلقليمية  ن يف املكاتباملتمركزو الغابات موظفو قطاع، مبا يف ذلك امليداني الالمركزي القويربنامج ال يه

 الغابات إدارة إشراك سيتمو األقاليم وجودها يفزيز زيادة تعب الفاو وتلتزم. اإلقليمية للغابات اهليئاتو، واإلقليمية

 .يف هذا الصدد حدوثها توقعاهلامة امل التغيريات تنفيذيف  وأختطيط  سواء يف مشاركة كاملة

 

الوحدات  فضال عن، كل توصيةلرد على اختاذها ل اليت ينبغي اإلجراءات "إلدارةاستجابة امصفوفة "حتدد و -11

 من قبل اليت ستحتاج إىل معاجلة املواردمرتتبة على  آثار من اإلجراءات لعديدلو .لكل إجراءاجلداول الزمنية و املسؤولة

 .الئمةاملاألجهزة الرئاسية 
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

 بلوغ بغية خارج الغابات واألشجار لغاباتيف جمال ا شامال انهج تضع أن، األخرى قطاعات املوارد الطبيعيةو األراضي يف جمال تنياملرتاكم املعرفةو اخلربة املتمثلة يف النسبية اميزتهينبغي للمنظمة، باالستناد إىل :  0النتيجة التنظيمية 

 .وأعضائها للمنظمة العاملية الثالثة األهداف

 ميكن لكيف تقييم شامل وضع :0.0 التوصية

يف سهم تأن  احلراجةيف جمال  الفاوعمل  نتائجل

 للمنظمة الثالثة األهداف العامليةمجيع  حتقيق

 .تسهم بالفعل يف ذلك، بل وكيف وأعضائها

برنامج عمل  النتائج لوضع ماستخداوينبغي 

بشأن كيف ميكن  ككل للمنظمة اسرتاتيجي

أن تستخدم على أفضل وجه  النسبية هازايامل

 بلوغ يف املساهمة بشكل أكرب من الغاباتلتمكني 

 .العاملية األهداف

اإلطار االسرتاتيجي  عملية استعراض استخدام 1 مقبولة

يف  الفاولكيف ميكن لعمل  للتخطيط للمنظمة

جمال احلراجة أن يساهم على حنو أفضل يف 

. فقراحلد من الوالتغذية والغذائي حتقيق األمن 

يف و، الشامل العمل لتشجيع احلوافز حتديد

اإلطار  املساءلة يف ظل فرض الوقت نفسه

 .اجلديد االسرتاتيجي

 

 

من أجل الغابات "حول  دوليمؤمتر  تنظيم 9

 وذلك بالتعاون مع" ألمن الغذائيحتقيق ا

 .من اخلارجو الداخلمن  املعنيني الشركاء

 واألشجارمساهمة الغابات حول مناقشة  شملوي

يف  والتغذية يف حتقيق األمن الغذائي يف املزارع

 .9113 األمن الغذائي العاملي جلنةإطار 

 

 وتنفيذ مرافق طالقالتمويل الكايف إل ضمان 3

 .ديدةزارع اجلواملالغابات 

 

بالتعاون مع مصلحة  FO إدارة الغابات

، ES واالجتماعيةاالقتصادية السياسات 

، وإدارة املوارد الطبيعية AG الزراعةإدارة و

وتربية  ، وإدارة مصايد األمساكNRة والبيئ

 تقين، وإدارة التعاون الFIاألحياء املائية 

TCامليدانية ، واملكاتب DOs  ونائب املدير ،

 اإلسرتاتيجية، ومكتب DDK( املعرفة) العام

 OSPد وإدارة املوار والتخطيط

 

إدارة الشؤون  بالتعاون معإدارة الغابات 

وإدارة التعاون  ،االقتصادية واالجتماعية

اإلدارة املعنية بإدارة  ،وإدارة الزراعة ،التقين

وغريها، وكذا أعضاء املوارد الطبيعية والبيئية 

 الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

 

 

 وإدارة التعاون التقين ،إدارة الغابات

 

 

 9113شباط  /فرباير

 

 

 

 

 

 

 

 

/ أيار إىل أكتوبر/من مايو

 2013 تشرين األول

 

 

 

 

 

 كانون الثاني/ يناير
9113 

 

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

دوالر  351 111

على هيئة  أمريكي

موارد من خارج 

 امليزانية

 

 

 

موارد من خارج 

مليون  11) امليزانية

 (سنة/دوالر أمريكي

                                                      
 كل توصية بشأن مزيد من التفاصيل على الكامل من التقرير 417-325 حتتوي الفقرات  1
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

 واالقتصادية املؤشرات االجتماعية تعزيز 4

، والعمل الغذائي وسبل املعيشة املرتبطة باألمن

يف   الريفية يف التنمية املساهمةوونوع اجلنس 

 .الوطنية الغاباترصد وتقييم  إطار عمليات

وإدارة الشؤون االقتصادية  ،إدارة الغابات

 وجلنة األمن الغذائي العاملي ،واالجتماعية

 كانون األول/ سمربيد
9113 

موارد من خارج 

 امليزانية

 وتعاون تفاعلل وضع أساس :2.0 التوصية

خمتلف األجهزة  بني أكرب وأكثر فعالية

 أن للمنظمة من شأنه ستشاريةاالو الدستورية

 .اإلسرتاتيجية حتديد األولويات يفيسهم 

 هيئات الغابات اإلقليمية بني تعزيز الروابط 1 مقبولة

على حد  املؤمترات اإلقليميةو وجلنة الغابات

 .سواء

 

 املواضيعية فرق العمل تنسيق بنيآليات  نشاءإ 9

 يئات الغابات اإلقليميةالتابعة هل ذات الصلة

 .الرئيسي يف املقر ناظرةامل الوحداتبني و ذاتها

 

األجهزة إجراءات واليات و وحتديث إصالح 3

، مبا يف ذلك نية، حسب االقتضاءالف الدستورية

، يةاخلشباملنتجات لورق ولاللجنة االستشارية 

الدولية من أجل شراكة وال الدوليةحلور ا وهيئة

 .ملناطق اجلبلّيةاالتنمية املستدامة يف 

 

 بني أكثر فعالية منسقة تنسيقا جداول أعمال 4

 إدارة املوارد املسؤولة عن الدستورية األجهزة

، جلنة الغابات بني تعزيز الروابطو. الطبيعية

 املكاتب امليدانية بالتعاون معإدارة الغابات 

 ووحدات ذات صلة

 

 

 املكاتب امليدانية بالتعاون معإدارة الغابات 

 ووحدات ذات صلة 

 

 

إدارة الغابات ومكتب الشؤون القانونية 

 واألخالقية

 

 

 

 

ومكتب  ،(املعرفة)نائب املدير العام 

والتخطيط وإدارة املوارد  اإلسرتاتيجية

 ووحدات ذات الصلة

 مباشرة

 

 

 

كانون األول / سمربيد
2013 

 

 

 

 كانون األول/ سمربيد
2014 

 

 

 

 

كانون األول / سمربيد
2014 
 

 ال

 

 

 

 دوالر مليون 1.1

 السنتني / أمريكي

 

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 ال
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

  .العاملي وجلنة الزراعة وجلنة األمن الغذائي

 االتحتديد األولويات جمل :3.0 التوصية

 مزاياها النسبية باالستناد إىل الفاوبرنامج 

 ويقتضي ذلك .اهليئات اإلداريةبتوجيه من و

تضطلع ( 1) :يثحب األنشطةو عاضياملو حتديد

سوف ( 9)، ورمبا رائد من نوعه بدور فريد الفاو

، الشركاء معجنبا إىل جنب  بنشاط الفاو تعمل

 ولكن ستكون نشطة الفاووحبيث لن تكون ( 3)و

 .املعرفةوامليسر يف جمال  مبثابة الوسيط

 الفاولعمل  سرتاتيجيحتليل ا إجراءاالضطالع ب 1 مقبولة

حتديد و جماالت العمل لتقييم يف جمال الغابات

نسبية  مبيزة فيها الفاوتتمتع اجملاالت اليت 

لإلمداد قابلة  بديلة مصادر تتوفرحيث . واضحة

التقليل من  يف إمكانية الفاوستنظر و ،لالستمرار

 حبيث مع الشركاء هاعملزيادة ودورها  أهمية

إبرام  .امليسر أو املعرفة لنقل وسيط تكون مبثابة

 يف الشركاء مع وضمن شبكة ثنائية اتفاقات

 دورها إىل أن الفاوت خلص إذ جماالت العمل

 .املعرفة لنقل كوسيط أكثر مالءمة يكون

 

ترتبط ارتباطا ، لتعبئة املوارد اسرتاتيجيه تطوير 9

، احملددة أعاله اجملاالت ذات األولويةب وثيقا

ميدانية أكثر تركيزا وأقل  أنشطة من أجل

 .ؤًاجتز

 بدعم من واملكاتب امليدانية ،إدارة الغابات 

اإلدارات وبإشراك ، مكتب دعم الالمركزية

الشاملة بشأن القضايا  املعرفة التقنية أو ذراع

 .عدة قطاعاتل

 

 

 

 

 

 

 

 ،وإدارة التعاون التقين ،إدارة الغابات

 والتخطيط وإدارة املوارد اإلسرتاتيجيةومكتب 

 

 ،9113عام  نهاية

لالستفادة من مدخالت 

يف الشراكات التعاونية 

 CPFs الغابات جمال

هذه  برتابط االعرتافمع 

  التوصية

 .4.1 التوصيةب

 

 

 

 

 كانون األول/ ديسمرب
2013 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 لكل إقليم اسرتاتيجيهوضع  :4.0 التوصية

القطاع يف  الفاو وجود قيمة بشأن كيفية تعزيز

 اإلقليميو على املستويني اإلقليمي احلرجي

 ربزت أن اإلسرتاتيجيةوينبغي هلذه  .الفرعي

عمليات  مع الفاوعمل  بشكل خاص كيفية

ورة بص املكاتب الالمركزيةو األقاليم إشراك 1 مقبولة

 سرتاتيجياتإعادة النظر يف ا يف عملية  كاملة

 على هذاسيعتمد و .احلرجية الفاوأولويات و

 ىل، استنادا إإىل ما فوقو املستوى القطري

 امجالربوضع  أطر األولويات احملددة يف

 ،واملكاتب امليدانية ،مكتب دعم الالمركزية 

الوظيفية  تقنيةوالشبكة ال ،وإدارة الغابات

 بالغابات بإدارة  املعنية

 

 

 كانون األول/ ديسمربمن 

/ ديسمربىل إ 2012

 2013كانون األول 

 

 

 ال
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

غريها و واملنظمات اإلقليمية القائمة السياسات

 بشأن التحديات الشركاء االسرتاتيجينيمن 

بالغابات  املتعلقة اإلقليمية املشرتكة والفرص

ميكن هلذه و. خرى لألراضياألستخدامات االو

الشراكات التعاونية  أن تستفيد من العملية

 لتحديد القضايا احلالية يف جمال الغابات

 .واألولويات اإلقليمية

 اللجان إجراء مشاورات معشمل يو القطرية،

ضمان ل، اإلقليميةواملؤمترات  اإلقليمية للغابات

األولويات  ضمن غاباتقطاع الل التام دماجاإل

 تنعكس هاضمان أنو .الشاملة والربامج اإلقليمية

 ،القطرية مجاالربوضع أطر  يف على حنو كاف

 تطوير إىل الوطنية إدارات الغاباتدعوة و

 وينبغي. الغابات يف جمالالشراكات التعاونية 

ما يعادل  صياغة عملياتعن كثب لتابعة امل

 .املؤسسات املالية الدولية يفالشراكات التعاونية 

 

 للعمليات اإلقليمية املتابعة املناسبة تأكيد 9

 يف قطاعاهلامة  الوطنيةواإلقليمية الفرعية و

 .وما يتعلق به الغابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واملكاتب امليدانية ،إدارة الغابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانون األول / ديسمرب
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليون دوالر 1.1

 السنتني /أمريكي 

 

 ورسالتها الفاوتبليغ رؤية  :5.0 التوصية

الداخلية يف جمال  اإلسرتاتيجية هاأولوياتو

التواصل  فضال عن ،احلراجة بشكل أكثر فعالية

وأصحاب املصلحة  املمولني احملتملني مع

اإلقليمية على املستويات العاملية و اآلخرين

 .والقطرية

 مقبولة

 

حتديد األولويات يف  على حنو استباقية هماسامل 1

ضمان التعاون و املؤسسية واالسرتاتيجيات

القضايا  ملعاجلة الرئيسية مع اإلدارات الكايف

 .على مجيع املستويات املشرتكة بني القطاعات

 

لقطاع احلراجة إسرتاتيجية اتصال  وضع وتنفيذ 9

 أنشطة االتصال، ودعم األنشطة لتبسيط الفاويف 

 اإلعالمي التواجد تكثيفلو واألقاليميف البلدان 

 .بشأن الغابات

 

 ،نائب املدير العام بدعم منإدارة الغابات 

تصاالت ومكتب اال ،واملكاتب امليدانية

تبادل املعارف  ومكتب الشراكات والدعوة،و

 .والبحوث واإلرشاد

 

إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية، ومكتب 

 ومكتباالتصاالت والشراكات والدعوة، 

 .والبحوث واإلرشادتبادل املعارف 

 

 

 جاري العمل به

 

 

 

 

 اإلسرتاتيجيةإعداد 

تشرين / أكتوبر حبلول

 جاري ،9119 األول

 التنفيذ 

 

على  الفاوستعمل 

تعبئة مساهمات 

طوعية وإقامة 

رتويج لشراكات ل

 االتصاالت نشطةأل
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

جديدة  ومنتجات محالت إعالمية إطالق 3

مع الرتكيز ، اجلمهور املستهدف للوصول إىل

 األهداف بلوغيف  الغابات مساهمة على

 .الرئيسية اإلمنائيةو املؤسسية

 

 اإلقليميةشبكات االتصال إىل  دعمتقديم ال 4

 األقاليم يفأنشطة االتصال إىل و لغاباتاملعنية با

 .والبلدان

 

الشراكة التعاونية يف  مع الشركاء التعاونتفعيل  5

قطاع  تعزيز جدول أعمالل  يف جمال الغابات

، مبا يف خمتلف احملافل الدولية يف الغابات

 .منسقة اتصاالتأنشطة  من خاللذلك 

نائب املدير العام،  بدعم من إدارة الغابات

واملكاتب امليدانية، ومكتب االتصاالت 

رف تبادل املعا ومكتب والشراكات والدعوة،

 .والبحوث واإلرشاد

 

إدارة الغابات، ومكتب  املكاتب امليدانية،

 ومكتب االتصاالت والشراكات والدعوة،

 .والبحوث واإلرشادتبادل املعارف 

 

الشراكة التعاونية يف  وأعضاء إدارة الغابات،

 جمال الغابات

 

 جاري

 

 

 

 

 جاري

 

 

 

 جاري

 املتصلة بالغاباتالعاملية ملعاجلة القضايا  احتليلي عمالو ا سياسياحوار وأن جتري، الشركاء االسرتاتيجينيجنبا إىل جنب مع  العاملي، احلرجي النظام يف اومكانته ادورهاستباقية ل نهجا أكثر تعتمد ينبغي للمنظمة أن:  2النتيجة التنظيمية 

مع حكومات روابط باألعضاء و البلدان يف املدى طويل جودوبتتمتع بقدرات كبرية على مجع األطراف و شاملة عاملية منظمة ، بوصفهاخاصبشكل منظمة لل النسبية يزةامل استخدامب - ذات الصلة بالغابات والعمليات اجملزأة الكيانات وربط

 .املضيفة البلدان

أعضاء  جهد مشرتك مع بذل :0.2 التوصية

يف جمال احلراجة  الشراكة التعاونية خمتارين يف

 ديدرد إلعادة حتااملويف  وشركاء رئيسيني آخرين

 مؤسسةبوصفها  عقد االجتماعاتيف  الفاودور 

 شركائهامع جنبا إىل جنب ، قادرةعاملية  نيةف

الفرص املتاحة يف و مواجهة التحديات على

األراضي  يف جمال بطريقة شاملةجمال احلراجة 

 مقبولة جزئيا

اختاذ التدابري الالزمة  وينبغي للمنظمة

حنو  على والنظر واليتها بالكاملتنفيذ ل

مع و .الناشئة لتحدياتيف ا استباقي

 أن ذهاناألال يغيب عن  ينبغي أنذلك، 

 ،يوجهها أعضاؤها هي منظمة الفاو

شأنها يف ذلك شأن مجيع الفاعلني يف 

 الدورةابتداء من ) جلنة الغابات دورات ستشمل 1

 حول حمدد يف جدول األعمال ابند (91

من أجل  الغاباتالشراكة التعاونية يف جمال 

إىل  اورفعهالبلدان  توجيهات من احلصول على

 .اجمللس واملؤمتر اهتمام

 

 اهليئاتمكاتب املكاتب امليدانية و بالتعاون مع 9

 إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 

إدارة الغابات، ومكتب االتصاالت والشراكات 

 مباشر

 

 

 

 

 

 9114 حزيران /يونيو

 ال

 

 

 

 

 

 ال
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

 مبا يف ذلك) الدولي احلرجي النظام .األخرى الطبيعية قطاعات املواردو

 أصبحتوقد . (أعضاء الشراكة التعاونية

أكثر تعقيدا  النظام أكثر تنوعا و لوحةال

حيث  1229يف عام  منذ مؤمتر ريو

 املتحدةاألعضاء يف األمم  الدولحددت 

 هيئاتلل ومسؤوليات جديدة أدوار

دور  إعادة حتديدتعتمد إذ . ديدةاجل

عقد عن بصفتها مسؤولة  الفاو

 على ،يف نهاية املطاف ،االجتماعات

 .أعضائها جتاهاتا

جدول األعمال سيتضمن ، اإلقليمية للغابات

هيئاتها و الفاودور حول  مناقشة للدورات املقبلة

هذه  نتائج تعرضوس .يف األقاليم الدستورية

وعلى جلنة املؤمترات اإلقليمية  على املناقشات

 .الغابات

 

التعاونية  للشراكةرئيسا بصفتها ، الفاو ستطلق 3

تفكري  إطالق عملية، الغابات يف جمال

 من أجل الشراكة التعاونية ضمن اسرتاتيجي

فريق  سيتم تعينيو. تعزيز التنسيق زيادة

منظمة لل التوجيه االسرتاتيجي بشأن استشاري

 .للشراكة التعاونيةرئيسا بصفتها 

 

احلكومية  الدولية املنظمات مع الفاووستتعاون  4

احلكومية  الدولية غري واملنظمات ذات الصلة

املسائل  تنسيق لتعزيز ومنظمات اجملتمع املدني

 لشراكةل أقوى التزام واقرتاح، املتعلقة بالغابات

أصحاب  مع ل الغاباتالتعاونية من أج

 .واجملموعات الرئيسية املصلحة

 والدعوة

 

 

 

 

 

إدارة الغابات، ومكتب االتصاالت والشراكات 

  والدعوة

 

 

 

 

 

إدارة الغابات، ومكتب االتصاالت والشراكات 

 ، واملكاتب امليدانيةوالدعوة

 

 

 

 

 

 

 

كانون / سمربيد

  2013األول

 

 

 

 

 

 كانون األول/ سمربيد
2013 

 

 

 

 

 

 

 دوالر مليون 11.

 السنتني /أمريكي 

 فريقال إلقامة

للشراكة  االستشاري

 CPF التعاونية

 

 

 ال

برنامج  يف الفاودور  إعادة تقييم :2.2 التوصية

 الغاباتإزالة ة عن مجخفض االنبعاثات النا

من خالل ، على سبيل املثال هاتدهورو

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  يف مشاركتها

 مقبولة

 

للبلدان  الفاو الذي تقدمه الدعم وتبسيط تعزيز 1

التأهب يف األنشطة اإلضافية يف جمال  بشأن

خفض االنبعاثات وتنفيذ هذه األنشطة 

 يف يف هذا اجملال الفاوقدرات وزيادة  ،اإلضافية

إدارة الغابات، إدارة املوارد الطبيعية 

والبيئية، واملكاتب امليدانية، مكاتب تبادل 

املعرفة والبحوث واإلرشاد، ومكتب 

ت والدعوة، إدارة التعاون االتصاالت والشراكا

كانون / سمربيد -مباشر 

 2013األول 

 

 

من خارج موارد 

 امليزانية مطلوبة

 9و  1 نقاطلل
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

تغيري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف 

إزالة خفض االنبعاثات النامجة عن جمال 

، ومرفق الشراكة للحد من هاتدهورو الغابات

انبعاثات كربون الغابات واجملموعات واألنشطة 

تسخري خربات لضمان  ،ذات الصلةاألخرى 

الواسعة يف جمال اإلدارة املستدامة  الفاوومعارف 

  للغابات لدعم البلدان األعضاء بفعالية وكفاءة يف

ما يتعلق بالتأهب يف األنشطة فياملبذولة جهودها 

االنبعاثات وتنفيذ هذه خفض اإلضافية يف جمال 

 .األنشطة اإلضافية

 يف مواصلة تعزيز القدراتو .املكاتب امليدانية

 ومتطلباترصد الغابات الستجابة للالبلدان 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ 

،  معايري القياس واإلبالغ والتحققفيما خيص 

يف هذا  امليزة النسبية للمنظمة على أساسبناء الو

 الفاوخربات  فادة منستمع اال، اجملال

اإلدارة املستدامة و لغاباتا حوكمة يف الواسعة

 صوب تنفيذالبلدان  تحترك ، كلماللغابات

إزالة برنامج خفض االنبعاثات النامجة عن 

 .هاتدهورو الغابات

 

 رصد الغاباتلاملواد الداعمة و دواتاأل تعزيز 9

عمليات ا لتوجيهلتمثل  استشاري على حنو

. الوطين واإلقليميعلى املستويني  رصد الغابات

إدارة  تطوير جمموعة أدوات االستفادة منو

 الفاوربات خل أفضل لعرض املستدامة الغابات

من  استخدامهال بفعالية والدعوة يف هذا اجملال

 .البلدان قبل

 

بشأن تغري  يف احلوار العاملي الفاومشاركة  تعزيز 3

زيادة  من خالل السيماالغابات، املناخ و

برنامج األمم املتحدة للتعاون يف  املشاركة يف

إزالة خفض االنبعاثات النامجة عن جمال 

مرفق مع  األوثق التعاونو ،هاتدهورو الغابات

 التقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية، مكاتب 

 تبادل املعرفة والبحوث واإلرشاد

 

 

 

 

 

 

إدارة الغابات، إدارة املوارد الطبيعية 

والبيئية، ومكتب االتصاالت والشراكات 

 والدعوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9114 حزيران/ يونيو

 

 

 

 

 

 

 

كانون األول / سمربيد
2013 
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

اخنراط أكثر دعم مع ، كربون الغابات شراكة

 .والبلدان األعضاء صحاب املصلحةأل مشولية

 الفاوخربات  بالكامل نعكست أن ضمانو

فض االنبعاثات خب املتعلقة تهامعرفو الواسعة

يف  ،هاتدهورو الغاباتإزالة النامجة عن 

لربنامج األمم املتحدة املنقحة  اإلسرتاتيجية

خفض االنبعاثات النامجة عن للتعاون يف جمال 

 هاإعدادينبغي اليت ، وهاتدهورو الغاباتإزالة 

 .9113 عاميف غضون 

بني  التعلم املشرتكو التماسكب والنهوض، احملددين الشركاء وبني واألنشطة امليدانية العمل املعياري، وبني الفاو يف خمتلف إدارات جمال احلراجة يف املعرفة واخلربة للربط بني عملها طرائق تعزيز الفاويتعني على :  3النتيجة التنظيمية 

 .الوطنيةالعاملية واإلقليمية و املستويات

تضطلع اليت  املعيارية لاعمألاتبسيط  :0.3 التوصية

من خالل حتليها  واحلراجة الغابات بشأن الفاوبها 

 تها بشكل أكرباستجابو نتقائيةباملزيد من اال

 .الفرعية اإلقليميةو لالحتياجات اإلقليمية

 مقبولة

 

، حتياجات البلدانال عن كثب دراسةب القيام 1

عملية  املعلومات الواردة منمبا يف ذلك 

، الشراكة التعاونية يف جمال الغابات صياغة

إلدارة  جمموعة أدوات"خلق  يف سياق

تعبئة  أيضا يسهل هذاوس". مستدامةحرجية 

 املواضيعيةاجملاالت  حول تركيزا أكثر موارد

 عملية فضال عن حتسني، للبلدان الرئيسية

 .املتابعة

 

 اعتبارب املعيارية املنتجات وسيتم استعراض 9

 والتنفيذ عيرااملش عملل املضاعف تأثريها

 .القطري

 إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة التعاون التقين، وإدارة الغابات، 

 مكاتب تبادل املعرفة والبحوث واإلرشادو

 

كانون / سمربيد

 2013 األول

 

 

 

 

 

 

 

 جاري

 

 

إدارة  سعىست

 إىل العمل الغابات

على تعبئة  بنشاط

مساهمات طوعية 

لتيسري إنتاج 

 جمموعة أدوات

إلدارة حرجية 

 SFM مستدامة

 

 ال
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

املعنية  ديدةاجلوظيفية ال الفنية شبكةال تعزيز 3

املعارف  تقاسم حتسني للرتكيز على الغاباتب

املكاتب امليدانية، املقر و بني األفكار وإثراء

 والعمل لتحضري سياسة التنقل مبا يف ذلك

املكاتب اجلدد يف  الغاباتقطاع  موظفي

 .امليدانية

 

 املشرتكة اجملاالت ذات األولوية حتديد 4

 املنتقاة البلدان األعضاء بني لقطاع الغابات

 تطويرو. احملددة واملؤسسات املالية الدولية

 .ملموستعاون من أجل  واالقرتاحاتالتآزر 

 وعمل الفاوعمل  بني الربط حتسنيو

لربامج ل الفاودعم و املؤسسات املالية الدولية

برنامج التعاون   بتمويل، وحتديدا ةامليداني

أفضل النهوض ب وذلك بهدف، تقينال

 .املشاريع االستثمارية مارسات من خاللامل

الشبكة التقنية والوظيفية إلدارة الغابات، 

ومكتب دعم الالمركزية، إدارة الغابات، و

واملكاتب امليدانية، وإدارة اخلدمات املؤسسية 

 واملوارد البشرية والشؤون املالية

 

 

 

التقين، واملكاتب امليدانية، إدارة التعاون 

 وإدارة الغابات

 

 

 

 

 مباشر

 

 

 

 

 

 

كانون / سمربيد

 9113 األول

 جاريو

 

 دوالر مليون 11.

 السنتني /أمريكي 

 

 

 

 

 

 ال

يف جمال  اءاخلرب قدراتتعزيز :  3.2التوصية 

يي املكاتب اإلقليمية واإلقليمية على مستو احلراجة

ذات  يف البلدانانتقائي بشكل و SRO RO الفرعية

 تدفق يسريوت والتشغيلي الدعم الفين لتوفري األولوية

 .والتنسيق يف اجتاهني ملعلوماتا

تنخرط إدارة الغابات على أكمل  ضمان أن 1 مقبولة

معززة  ميدانية مكاتبشبكة  يف تنفيذ وجه

إعادة توزيع مراجعة وو .أكثر مرونةو

على حنو أكثر  الغاباتبشأن  اخلربات

 استخدامو. حتياجات األعضاءالتلبية  فعالية

وإعارة املوظفني  الفنيني املعاونني املوظفني

البلدان  راكإشزيادة والربامج التدريبية و

 ،املدير العامونائب مكتب دعم الالمركزية، 

واملكاتب امليدانية، وإدارة الغابات، مكتب 

 والتخطيط وإدارة املوارد اإلسرتاتيجية

 

 

 

 

كانون / سمربيد

 2013 األول

 وجاري

 

 

 

 

 ال
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 التاريخ (التقييم عنوان) اإلدارة على استجابة

1توصية التقييم
 اإلدارة ستجابةا 

أو  مقبولة جزئياأو  مقبولةتوصية 

  مرفوضة

 يهاعل اإلدارة تعليقو

 دارةاإلخطة 

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين املسؤولة وحدةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أو نعم)

املكاتب  يف الغاباتقطاع  تعزيزبالنامية 

 .امليدانية

 

 وظيفيةالو تقنيةال الشبكة بني تعزيز الروابط 9

اإلقليمية للغابات  اهليئاتو، املعنية بالغابات

من خالل ، مبا يف ذلك وجلنة الغابات

 .الرئيسية الفعاليات يف املشرتكة املشاركة

 

 

 

الشبكة التقنية والوظيفية إلدارة الغابات، 

 وإدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 

 

كانون / سمربيد

 9119األول 

 

 

 

 

 ال

 


