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 جلنة الغابات

 الدورة احلادية والعشرون

4104أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا،   

  النتائج الرئيسة للتقييم اإلسرتاتيجي لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات

 

 اخللفية- 0

 
 ،نة الربنامجوفقًا لربنامج عمله الذي صادقت عليه جل ،بدأ مكتب تقييم املنظمة، 2112أيلول /يف سبتمرب- 1

وكجزء من هذه العملية، جرى رفع . على التقييم اإلسرتاتيجي لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات النكبابا

وقد أعرب فريق من  .نيسان/، وصدر مشروع تقرير يف أبريل2112آذار /النتائج األساسية إىل إدارة املنظمة يف مارس

اإلدارة يف منتصف  نهائي إىلال رتقريال رفع فريق التقييم، وأيار/تقرير يف مايولامشروع اخلرباء عن مالحظاته حول 

 .حزيران/يونيو

 
وتدعو . ويعرض تقرير التقييم تسع توصيات حمددة ُأدرجت حتت ثالث توصيات جامعة الستجابة اإلدارة- 2

 :هذه التوصيات منظمة األغذية والزراعة إىل
 

تها املشرتكة بني القطاعات لوضع نهج شامل للغابات واألشجار يسهم يف حتديد األولويات وحتسني خرب (أ)

 بلوغ كل من األهداف العاملية ألعضاء املنظمة؛

 االضطالع بدور أكثر نشاطًا يف النظام احلرجي العاملي؛  (ب)

وتعزيز ذلك  والعمل امليداني على كافة مستويات املنظمة، يالقانون ز آليات تقاسم التعلم وربط العملتعزي (ت)

 .مع الشركاء

 
وسريفع تقرير التقييم بأكمله، باإلضافة إىل (. 1امللحق )تضم الوثيقة هذه موجزًا تنفيذيًا حول تقرير التقييم - 3

أمام جلنة الربنامج يف دورتها الثانية  ،(اليت جيري االنتهاء منها فيما تتم صياغة هذه الوثيقة)استجابة إدارة املنظمة 

يف هذه الوثيقة مرفقة بالوثيقة  وينبغي النظر. 2112تشرين الثاني /نوفمرب 9حتى  5من  ائةعشرة بعد امل
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COFO/2012/9.2، اإلطار اإلسرتاتيجي وأوليات الربنامج لدى منظمة األغذية والزراعة يف احلراجة والوثيقة 

COFO 2012/9.3قة ، توصيات جلان الغابات اإلقليمية التابعة للمنظمة، وكذلك الوثيCOFO/2012/8  قرارات

 وتوصيات هيئات منظمة األغذية والزراعة ذات األهمية بالنسبة للجنة اليت تشكل معًا القاعدة اليت تتيح للجنة اإلعراَب

 .يف املستقبل برنامج الغابات لدى املنظمة عن آرائها حول أولويات

 

 املشورة املطلوبة من جلنة الغابات- 4

 
مدعوة على حنو خاص إىل إسداء  هاكما أّن. خذ بتوصيات التقييم التسع، واإلعراب عن آرائهااللجنة مدعوة إىل األ -7

 :املشورة حول
 

  عد على املنظمة أن تعزز فيه تضمني ُب الذي تعترب أّنواجملاالت الرئيسية للعمل املشرتك بني القطاعات

 هداف العاملية الثالثة لألعضاء؛احلراجة لتحقيق نتائج أفضل يف الدول األعضاء ما يسهم يف بلوغ األ

 كيفية اضطالع املنظمة بدور أكثر فعالية يف بنية الغابات العاملية وكيف ميكن لألعضاء دعم ذلك؛ 

 لرابط بني عملها القانوني وعملها امليداني على كافة مستويات ة األغذية والزراعة لمنظمتقوية  يةكيف

 . ية االحتياجات على الصعيد الالمركزيعلى حنو أكثر فعال تهاتلبيكيفية املنظمة، و
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 امللحق

 املوجز التنفيذي
 

 مقدمة -0
 

. 1975ظل النهوض باإلدارة املستدامة للغابات واألشجار جزءا ال يتجزأ من والية املنظمة منذ إنشائها يف عام - 1

الغابات وتقييمها وتبادهلا، واملشاركة يف العمليات  وتشمل األنشطة احلرجية اليت تقوم بها املنظمة رصد املعلومات بشأن

احلرجية العاملية، ودعم السياسات واملؤسسات احلرجية الوطنية، وعلى نطاق أوسع العمل بشأن إدارة املوارد 

 احلرجية، واجلوانب االجتماعية واالقتصادية للغابات، واملواضيع املشرتكة بني القطاعات مثل إدارة مستجمعات املياه

وتهدف هذه األنشطة إىل املساهمة يف بلوغ األهداف العاملية الثالثة للمنظمة، وهي حتقيق األمن الغذائي، . وتغري املناخ

 .واحلد من الفقر واستخدام املوارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام
 

تقييم اخلارجي لتقييم رفيع املستوى كجزء من ال 2112وقد خضعت األنشطة احلرجية للمنظمة قبل عام - 2

وأشار التقييم اخلارجي املستقل إىل عدم إجراء أي تقييم خارجي مهم لألنشطة احلرجية . 2114املستقل للمنظمة يف عام 

وبناء على ذلك، طلبت جلنة الربنامج يف املنظمة إجراء تقييم لدور املنظمة . للمنظمة لبعض الوقت قبل هذا التقييم

 .2111نيسان /رتها الثالثة بعد املائة املعقودة يف أبريلوعملها يف جمال الغابات يف دو
 

ويتناول هذا التقييم مجيع أنشطة املنظمة ذات الصلة بالغابات واألشجار املضطلع بها على املستويات القطرية - 3

التحديات ، وينظر أيضا يف بعض االجتاهات املتعلقة ب2111إىل عام  2112واإلقليمية والعاملية خالل الفرتة من عام 

اإلدارة املستدامة "وقد اسُتخدم إطار النتائج الذي حدده اهلدف االسرتاتيجي هاء . والفرص املتاحة بعد فرتة التقييم

ولكن أدرجت أيضا مواضيع إضافية مشرتكة بني القطاعات يف نطاق التقييم . كإطار توجيهي للتقييم" للغابات واألشجار

ومن ثم يرى فريق التقييم أن . ة بالغابات يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية األخرىنظرا إىل مساهمة األنشطة ذات الصل

التقييم يغطي مجيع اجلوانب الرئيسية لعمل املنظمة يف ما خيص الغابات واألشجار، على النحو املضطلع بها يف 

 .خمتلف إدارات املنظمة وشعبها
 

بلدا يف  11وزار الفريق عينة من . 2112أيار /إىل مايو 2111أيلول /وأجري التقييم خالل الفرتة من سبتمرب- 7

أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا وأوروبا باإلضافة إىل ثالثة مكاتب ميدانية، حيث أجريت مقابالت مع جمموعة واسعة 

ت وأفراد ومشلت أدوات التقييم األخرى مقابالت مع موظفي املنظمة يف املقر الرئيسي ومع مؤسسا. من أصحاب املصلحة

رئيسيني معنيني بالقضايا احلرجية يف خمتلف أحناء العامل، ودراسة استقصائية للبلدان األعضاء يف املنظمة، وملخصا 

توليفيا لعمليات تقييم الربامج واملشاريع السابقة ذات الصلة، واستعراضا للمنتجات املعيارية ذات الصلة بالغابات اليت 

 .تضطلع بها املنظمة
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هذا التقييم إىل تزويد اإلدارة العليا للمنظمة وبلدانها األعضاء بتقييم ألداء املنظمة ومزاياها النسبية  ويهدف- 5

املتعلقة بعملها يف جمال الغابات، ويقدم جمموعة من التوصيات بشأن التوجهات االسرتاتيجية للمنظمة وأنشطتها يف 

 .وبناء وبهذا فإن التقييم استشرايف. هذا اجملال يف املستقبل
 

 االستنتاجات الرئيسية- 4

 

 والية املنظمة ومواردها يف جمال احلراجة
 

مت التكليف املنظمة يف بدايتها، بصفتها وكالة متخصصة لألمم املتحدة، باستدامة قيم خشب الغابات من أجل - 2

ية األكرب للغابات، اماية القيم وحتاول املنظمة اليوم، كجزء من البنية العامل". إنتاجية مستمرة للغابات القائمة"ضمان 

املتعددة للغابات عن طريق معاجلة دوافع إجتثات الغابات وتدهورها والتحديات اليت تطرحها بالنسبة لصون الغابات 

واملنظمة معروفة على الصعيد العاملي بأنها منظمة جتمع بني املعرفة الفنية يف جمالي الغابات . وإدارتها املستدامة

ويسرتشد عمل املنظمة يف جمال احلراجة إىل حد ". كجهة مشرفة رئيسية على الغابات يف العامل"ور بارز واحلراجة ود

، رغم أن أهدافا اسرتاتيجية أخرى تغطي "اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار"كبري باهلدف االسرتاتيجي هاء بشأن 

املنظمة األوسع يف سياق الغابات واحلراجة إىل اسرتاتيجية وباإلضافة إىل ذلك، ترمجت رؤية . األنشطة املتصلة بالغابات

 .خمصصة للغابات واحلراجة
 

إىل أن نسبة االعتمادات يف ميزانية الربنامج العادي املخصصة للربنامج  للموارد املاليةويشري استعراض - 4

وتزايدت املساهمات الطوعية . يف املائة 3.4ظلت مستقرة عند ( 2111-2112)احلرجي للمنظمة على مدى فرتة التقييم 

يف املائة من كل التمويل املخصص  43لألنشطة احلرجية بشكل كبري خالل السنوات األخرية، ويقدر أنها تساهم بنسبة 

ويقدر التمويل من الربنامج العادي واملساهمات الطوعية لدعم العمل احلرجي مببلغ قدره . للربنامج احلرجي للمنظمة

، شهد عدد الوظائف املشغولة املخصصة املوارد البشريةومن حيث . مريكي خالل فرتة التقييممليون دوالر أ 712

لألنشطة احلرجية تزايدا خالل هذه الفرتة، وتغري التوزيع مع نقل بعض املوظفني من املقر إىل املكاتب اإلقليمية 

 .واإلقليمية الفرعية
 

 تقييم عام لدور املنظمة وعملها يف جمال احلراجة
  

تتبوأ املنظمة مكانة واضحة يف اجملال : السياسات والعمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة بالغابات- 8

احلرجية العاملية، وإىل حد أقل، " البنية"يف تشكيل معامل  مركزي وظلت املنظمة تشارك على حنو. احلرجي الدولي

خالل مشاركة املنظمة يف خمتلف العمليات السياسية ومت القيام بذلك بشكل أساسي من . اإلقليمية لسنوات عديدة

. العاملية ذات الصلة بالغابات ومن خالل أجهزتها الرئاسية املعنية باحلراجة اليت تتيح أيضا حمافل للمناقشة السياسية

رتف بها عامليا، وحتافظ املنظمة على مكانتها كرائد يف الساحة احلرجية العاملية وكناشر لعدد من املنتجات املعيارية املع

ورغم أن أعضاء املنظمة وشركاءها يقرون بأنها وكالة تتمتع بنقاط . وكجهة منظمة أو تشرتك يف تنظيم الفعاليات الكربى

قوة كبرية استنادًا إىل أسس فنية، فإنه ينظر إليها اليوم على أنها تتمتع قياسا إىل الفرتات السابقة بقدرة أقل على رسم 

 .على املستويني العاملي واإلقليميالسياسات احلرجية 
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تضطلع املنظمة بالعمل ذي الصلة من حيث نشاطها : السياسات والربامج واملؤسسات احلرجية الوطنية- 9

املتعلق بدعم إصالح احلوكمة احلرجية، وإصالح حيازة األراضي، ووضع السياسات والربامج احلرجية الوطنية، ودعم 

وكما هو متوقع، تتفاوت فعالية خمتلف التدخالت تفاوتا كبريا، ويعزى ذلك . ذات الصلة بناء قدرات املؤسسات املعنية

ومن خالل مرفق الربامج احلرجية الوطنية، برنامج . أساسا إىل االختالفات بني البلدان ويف قدرات املنظمة على املتابعة

ريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، واملشورة دعم إنفاذ قوانني الغابات وحوكمتها والتجارة املتعلقة بها لبلدان أف

السياسية والقانونية، وتعزيز القدرات، تساعد املنظمة بعض البلدان على حتسني البيئة السياسية واملؤسسات ذات 

الصلة بالغابات وأنشأت عمليات سياسية أكثر مشولية من حيث مشاركة جمموعات منظمات اجملتمع املدني والقطاع 

وميثل مرفق الربامج احلرجية الوطنية وبرنامج دعم إنفاذ قوانني الغابات وحوكمتها والتجارة املتعلقة بها  .اخلاص

لبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ نهجا برناجميا ميكن أن يشكل منوذجا لألنشطة األخرى اليت تقوم به 

إقامة عالقة تعاونية بني املنظمة : احلرجية الوطنية ملدة طويلة علىوقد ساعد استضافة املنظمة ملرفق الربامج . املنظمة

واملرفق، وإشراك املنظمة بشكل أكرب مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية، وحتسني كفاءة استخدام املوارد، ومتكني 

 .التعلم املشرتك بني املرفق وموظفي املنظمة
 

تقدم املنظمة معلومات مستفيضة ويف الوقت : رير بشأنهارصد الغابات واملنتجات احلرجية وإعداد التقا- 11

 املناسب عن حالة املوارد احلرجية وإحصاءات املنتجات احلرجية، وتنشر هذه املعلومات بشكل فعال نسبيا لتوفري

ية من ولكن ميكن حتسني نوعية وشفافية تقدير املوارد احلرجية يف العامل وتقييم الغابات الوطن. اخلدمات جلمهور واسع

ويف إعداد تقدير املوارد احلرجية يف العامل . خالل تعاون أجنع مع املنظمات األخرى اليت تعنى برصد املوارد احلرجية

، فإن هذا الوضع يتغري، مع مجلة أمور، منها اجلهود التعاونية األخرية لوضع تقديرات االستشعار عن بعد 2115لعام 

وهناك حاجة ماسة إىل تعزيز القدرات القطرية ذات الصلة بتقييم املوارد . نلتغري الغابات يف العامل على مر الزم

األنشطة اإلضافية يف / احلرجية وإدارة البيانات من أجل حتسني قاعدة املعلومات بالنسبة إىل اإلدارة املستدامة للغابات

( فية يف جمال خفض االنبعاثاتاألنشطة اإلضا)جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات 

كما يتعني حتسني حتليل االحتياجات اخلاصة . وختطيط القطاع احلرجي ورصده لتلبية االحتياجات القطرية

وتضيف . بالبيانات، من خالل، مثال، حتسني تكامل تقدير املوارد احلرجية يف العامل وحالة الغابات يف العامل

شطة اإلضافية يف جمال خفض االنبعاثات لرصد الكربون وإعداد التقارير بشأنه املتطلبات اجلديدة ذات الصلة باألن

 .حتديا آخر لتخطيط اإلدارة احلرجية، وربط رصد الغابات برصد الكربون
 

تعترب املنظمة إحدى املنظمات القليلة اليت ال تزال تعاجل جمموعة متنوعة من : إدارة املوارد احلرجية- 11

لفيزيائية والفنية واالجتماعية واالقتصادية لإلدارة املستدامة للغابات، وجتري جمموعة واسعة من البيولوجية ا اجلوانب

وحتتاج . لكن املوارد اليت ختصصها املنظمة هلذا اجملال قليلة جدا ليكون هلا تأثري كبري. األنشطة يف هذا اجملال

واألشجار يف املناظر الطبيعية وتسليط الضوء على الوظائف  اإلدارة املستدامة للغابات املنظمة إىل توسيع نطاق أدوات وفهم

وينبغي أيضا أن . املتعددة للغابات والطلب عليها، ال سيما يف سياق تغري املناخ والتنوع البيولوجي والطاقة البيولوجية

افية يف جمال خفض اليت تعترب األنشطة اإلض)تكون هناك رؤية واسعة إلدارة الغابات تشمل خدمات النظام اإليكولوجي 

الذي يكتسي أهمية كبرية بالنسبة ملعظم اجلهات  –، وإعطاء األولوية للتكيف مع تغري املناخ (االنبعاثات واحدة منها
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جنبا إىل جنب مع نظم إدارة الغابات اليت تركز بشكل  -املستفيدة النهائية من املنظمة قياسا إىل إجراءات التخفيف 

ويف الوقت الذي ال زال فيه العمل بشأن اجلوانب البيولوجية . يشية للجهات املستفيدةأقوى على االحتياجات املع

الفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية إلدارة الغابات مهما، فإن ينبغي على املنظمة أن تبلور رؤية اسرتاتيجية أوضح 

ان التوازن يف ما بني خمتلف املناطق وينبغي وضع هذه الرؤية مع االهتمام بضم. لدورها ومساهمتها يف هذا اجملال

 .األحيائية واملواضيع ومن خالل تعزيز التعاون مع الوكاالت األخرى عند االقتضاء
 

ينظر إىل املنظمة وإىل قسم األخشاب واحلراجة املشرتك بني : املنتجات احلرجية واجلوانب االقتصادية- 12

على أنهما جهة عاملية رائدة يف جمال اإلحصاءات العاملية املتعلقة املنظمة وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

وينبغي زيادة استخدام هذه املعلومات ألغراض التحليل لالستفادة منها يف العمليات اإلمنائية . باملنتجات احلرجية

ة من خالل زيادة كما ميكن زيادة فعالية وكفاءة العمل اإلحصائي اخلاص باملنتجات احلرجي. العاملية واإلقليمية

وإن . االستثمار يف بناء القدرات يف البلدان اليت تتسم بضعف القدرات اإلحصائية املتعلقة بالغابات واملنتجات احلرجية

. عمل املنظمة يف جمال املنتجات احلرجية غري اخلشبية ووقود اخلشب مهم وحيظى باالعرتاف يف بعض األقاليم

شأن مؤسسات اجملتمع احمللي الصغرية واملتوسطة واملنتجات احلرجية غري وتساهم املنظمة، من خالل عملها ب

إال أن املشاريع امليدانية ذات الصلة غالبا ما تكون صغرية . اخلشبية، يف حتسني سبل املعيشة وحتقيق األمن الغذائي

العمل بشأن صناعة وال حيظى . للتحسني جدا وهلا صالت حمدودة بالعمليات الوطنية وال تنطوي على أي إمكانات

الغابات واالقتصاديات ذات الصلة مبكانة كبرية وينطوي على آثار حمدودة؛ ومثة منظمات أخرى تقود العمل يف هذه 

 .اجملاالت
 

 إن العديد من األنشطة املشرتكة بني القطاعات املتعلقة، :اجملاالت الفنية: املواضيع املشرتكة بني القطاعات- 13

شبه احلضرية، ليست فعالة جدا / دارة مستجمعات املياه واحلراجة الزراعية واحلراجة احلضريةعلى سبيل املثال، بإ

وال ختلق الربامج يف معظمها كتلة حرجة . يف معاجلة حجم االحتياجات القائمة، نظرا إىل صغر حجمها يف املقام األول

وقد تلقت األنشطة اإلضافية يف جمال . ابات واملناخويتمثل االستثناء من حيث احلجم يف جمال الغ. للتأثري الكبري الالزم

خفض االنبعاثات أمواال كبرية من خارج امليزانية من شركاء يف املوارد على مدى السنوات القليلة املاضية؛ لكن املنظمة 

ذلك، خيلص وعالوة على . تواجه صعوبات يف تنفيذ عملها يف هذا اجملال، وهو ما قد يؤثر يف نهاية املطاف يف النتائج

فريق التقييم إىل أن الرتكيز الضيق على املوضوع الفين بشكل أكرب املتمثل يف الرصد واإلبالغ والتحقق ال ينصف املساهمة 

احملتملة اليت ميكن أن تقدمها املنظمة فيما يتعلق باألنشطة اإلضافية يف جمال خفض االنبعاثات وباحلوكمة، واملوضوع 

اإلدارة املستدامة للغابات يف خفض االنبعاثات النامجة /ازة األراضي، ودور إدارة الغاباتذي الصلة اخلاص بإصالح حي

 .عن إزالة الغابات
 

رغم وجود أمثلة إجيابية قليلة، مل يتم إدراج تعميم  :األبعاد االجتماعية: املواضيع املشرتكة بني القطاعات- 17

 العمل املعياري أو التنفيذي الذي تقوم به املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني يف معظمه بشكل صريح ومنهجي يف

وبينما ينبغي اإلشادة بالعمل الذي . كما مل جير إدراج اإلدماج االجتماعي مبا فيه الكفاية يف هذا العمل. احلراجة

لتخفيف من وطأة يضطلع به يف جمال احلراجة القائمة على املشاركة لرتكيزه على السكان املعوزين ودور الغابات يف ا
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الفقر، فإن األنشطة احلرجية للمنظمة نادرا ما تستهدف بشكل صريح فئات اجتماعية معينة قد حتتاج يف معظمها إىل 

وعلى العموم، مل تعتمد املنظمة على املستوى الداخلي وال يف ما تأخذه (. السكان األصليون على سبيل املثال)املساعدة 

 .هجا يستند إىل حقوق اإلنسانعلى عاتقها من أنشطة حرجية ن
 

بشكل عام، تشكل النتائج املعيارية ذات الصلة باحلراجة اليت مت : النتائج املعيارية يف جمال احلراجة- 15

التوصل إليها يف فرتة التقييم مساهمات مهمة بالنسبة للمنشورات املتعلقة باحلراجة، لكنها غالبا ما تكون غري معروفة 

وباإلضافة إىل ذلك، فهي . ة يف البلدان األعضاء يف جماالت السياسات والتخطيط وإدارة الغاباتبشكل جيد أو مستخدم

وميكن لتحسني استهداف املنتجات املعيارية ملعاجلة الثغرات . متفاوتة النوعية واألهمية من حيث تلبية االحتياجات

واملتابعة لتشجيع زيادة االعتماد والتكيف مع الرئيسية اليت تشوب املعرفة، جنبا إىل جنب مع حتسني أنشطة النشر 

وقد . السياقات القطرية، أن حيسن فعاليتها وجدواها وآثارها على املستويني اإلقليمي والقطري على وجه اخلصوص

ان يؤدي االعتماد املتزايد للمنظمة على موقعها الشبكي للنشر إىل تقليل إمكانية احلصول على املنتجات املعيارية يف البلد

 .النامية
 

مل يكن دعم املنظمة يف العديد من احلاالت مرتبطا مبا فيه الكفاية : األنشطة امليدانية يف جمال احلراجة- 12

بالعمليات الوطنية املتعلقة باحلراجة واستخدام األراضي املشرتك بني القطاعات وإعداد السياسات بشأنهما، وهي غائبة 

 ال سيما على الصعيد الوطين ولكن أيضا على املستوى اإلقليمي، رمبا باستثناء –ئة عمليا عن احلوارات السياسية الناش

وإن الكثري من العمل امليداني يف جمال احلراجة، خاصة العمل املمول من . املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

املنظمة وأعضائها املتعلقة باألمن خالل مشاريع برنامج التعاون التقين، ال يركز بشكل اسرتاتيجي على حتقيق أهداف 

وعمل املنظمة مشتت كثريا من الناحيتني اجلغرافية واملوضوعية، فتدخالت املشاريع صغرية يف . الغذائي واحلد من الفقر

وأما آثار األنشطة . وتتسم الصالت بني املنتجات املعيارية واألنشطة امليدانية بالضعف يف كثري من األحيان. املتوسط

 .يدانية للمنظمة على املدى الطويل يف العديد من البلدان فهي مسألة قابلة للنقاشامل
 

ينفذ العمل يف جمال احلراجة بشكل أساسي يف املقر من جانب إدارة الغابات واملسؤولني عن : القدرات- 14

فضي اهليكل التنظيمي احلالي إىل وداخل إدارة الغابات، ال ي. القضايا احلرجية يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

كما أن عدم كفاية التعاون واالتصال واضحة أيضا يف العالقة بني . فعالية التعاون واالتصال والتنسيق بني خمتلف الشعب

ويف حني أن التعاون بني القطاعات على مستوى املقر حمدود، . املقر واملوظفني املعنيني باحلراجة يف املكاتب امليدانية

وتوجد تباينات كبرية يف املكاتب امليدانية . بعض املوظفني يف املكاتب امليدانية قد جنحوا يف بناء عالقات تعاونيةفإن 

وقدرات املنظمة ومكانتها باإلضافة إىل . أيضا من حيث قدراتها على الوفاء بشكل فعال بوالية املنظمة يف جمال احلراجة

م يف البلدان اليت تنفذ فيها مشاريع ميدانية كبرية تتعلق باحلراجة مع آثارها على املستوى القطري أقوى بشكل عا

إال أن فعالية عمل املنظمة يف جمال احلراجة مقّيد يف معظم احلاالت بفعل . وجود خربة طويلة األجل يف جمال احلراجة

 .الضعف على املستوى التنفيذي وقصر أجل املشاريع وتفاوت الدعم التقين
 

تقيم إدارة الغابات يف املنظمة عالقات اسرتاتيجية هامة مع اجملموعات الدولية األخرى اليت : الشراكات- 18

وغالبا ما جيري السعي بنشاط إىل إقامة عالقات اسرتاتيجية على املستوى . تعمل على الصعيد العاملي أو اإلقليمي



COFO/2012/9.1  8 

ري كافية مع اجلهات األخرى ومع الرتكيز ومن املعروف أن املنظمة تعمل كثريا بطريقة تقليدية مع صالت غ. القطري

وفضال عن ذلك، ال تشارك املنظمة بنشاط يف غالب األحيان . فحسب على السلطات التقليدية املعنية باحلراجة يف بلد ما

 .يف احملافل السياسية القائمة اليت تشهد مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة
 

 استنتاجات- 3
 

 حلرجي الدولي دور املنظمة ومكانتها يف النظام ا
 

تنظر أوساط الغابات العاملية إىل حد كبري إىل املنظمة على أنها منظمة فنية تراجع دورها يف النظام احلرجي - 19

الدولي على مر السنني بسبب ظهور جهات فاعلة جديدة، العديد منها جهات منافسة، وجتزئة جدول أعمال الغابات 

ن أن تضطلع بشتى األنشطة أيضا أو بطريقة أفضل من املنظمة اليوم، على وتوجد كيانات أخرى عديدة ميك. العاملي

 .نقيض ما كان حيدث يف املاضي عندما كانت املنظمة الكيان الرئيسي أو الوحيد يف هذا اجملال
 

ويف نفس الوقت ذاته، هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إىل جهة رائدة عاملية نزيهة تنظر يف املسائل - 21

ة بالغابات واحلراجة بطريقة شاملة، وتربط بني املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية وتربط الغابات واحلراجة املتعلق

وتتمتع املنظمة بقدرات على أن تصبح مرة أخرى جهة رائدة دولية يف جمال . بقطاعات استخدام األراضي األخرى

املشرتكة بني القطاعات فيما يتعلق مبساهمات الغابات يف احلراجة، بفضل قدراتها الفريدة على تلبية االحتياجات 

 .حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر
 

 املزايا النسبية اليت تتمتع بها املنظمة يف جمال احلراجة
 

تكمن امليزة النسبية الرئيسية للمنظمة، قياسا إىل غريها من املنظمات الدولية اليت تعاجل املسائل املتعلقة - 21

ابات، يف كونها متتلك، حتت سقف واحد، اخلربة الالزمة ملعاجلة القضايا الفنية يف جمال احلراجة وأيضا معظم بالغ

وتتمتع املنظمة مبا يلزم من خربة وقدرات على معاجلة (. غري التعدين)أنواع استخدام األراضي واملوارد الطبيعية 

ديات املشرتكة بني القطاعات والفرص القائمة يف العديد من التفاعالت بني استخدامات املوارد اليت تتجلى يف التح

ويتيعن على املنظمة مجع عملها املتعلق مبختلف استخدامات األراضي، وعلى البلدان األعضاء النهوض بنهج . البلدان

 .متكامل للمناظر الطبيعية
 

صدها، وخدمات املعلومات العاملية ذات وتتمتع املنظمة أيضا مبيزة نسبية يف جماالت تقييم املوارد احلرجية ور- 22

وقد بات . الصلة بالغابات، وسياسات قطاع الغابات والتخطيط املتصل بذلك، وبعض جوانب إدارة املوارد احلرجية

بعض هذه املسائل أكثر أهمية من حيث القدرة على االستفادة بشكل كامل من امليزة النسبية املشرتكة بني القطاعات يف 

 .دان على معاجلة التحديات والفرص املعقدة املتعلقة باألراضي واملياه واملوارد األخرىمساعدة البل
 

ولسوء احلظ، ال يستفاد حتى اآلن بشكل كامل من امليزة النسبية للمنظمة يف العمل الشامل واملشرتك بني - 23

إمكاناتها، على سبيل املثال، من وخيلص فريق التقييم إىل أن املنظمة قد ضيعت عددا من الفرص لتسخري . القطاعات

" االستيالء على األراضي"خالل عدم اجلمع بني خربتها وعملها يف املوضوع املهم حاليا على املستوى الدولي املتمثل يف 
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أوال، إن : ويعزى ذلك إىل سببني رئيسيني. وخربتها وعملها فيما يتصل باجتثات الغابات واإلدارة املستدامة للغابات

مل تنشأ من الناحية املؤسسية لتشجيع األنشطة املشرتكة بني القطاعات، غري تلك املتعلقة بأنواع األنشطة املنظمة 

ثانيا، إن . التعاونية الصغرية النطاق اليت غالبا ما تنطوي على صالت غري رمسية مؤقتة بني فرادى املوظفني واألعضاء

رتكة بني القطاعات على املستوى القطري تعيقها أيضا مسألة أن ، والروابط املش"الطلب"املنظمة ذات منحى يستند إىل 

البلدان ال زالت نفسها تعمل يف كثري من األحيان مبعزل عن اآلخرين فيما يتعلق بإدارة األراضي واملوارد الطبيعية 

 . األخرى
 

. اليت حياول تغطيتها وإن موارد برنامج الغابـات يف املنظمـة ضئيلة حبيث ال تكفي لتلبية كل االحتياجات- 27

وهذا (. أو مل تعد لديها)وال زالت املنظمة حتاول احلفاظ على وجودها يف اجملاالت اليت تفقد فيها ميزتها النسبية 

 .يرتجم إىل توزيع للموارد ال يربز بشكل تام إمكانات املنظمة يف اجملاالت اليت تتمتع فيها مبزايا نسبية
 

 شراكاتالرتتيبات املؤسسية وإقامة ال
 

جيب على املنظمة أن تكون أكثر مشولية وأن تقيم شراكات بطريقة أكثر فعالية مع منظمات اجملتمع املدني - 25

وسينظر إىل املنظمة، عن طريق تعزيز قدراتها يف جمال احلراجة والعمل يف . واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص

وحتوهلا إىل منظمة أكثر مشولية، على أنها شريك مرغوب فيه بشكل  اجملاالت اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية واضحة

ومن شأن زيادة الرتكيز على املساهمة يف حتقيق األمن . أكرب، وميكن أن حتقق نتائج أفضل يف العمل اخلاص باحلراجة

 .الغذائي واحلد من الفقر أن يفتح إمكانات جديدة إلقامة شراكات فعالة
 

هودا كبرية يف جمال االتصال والتواصل على الصعيد العاملي على مدى الفرتة قيد التقييم، وقد بذلت املنظمة ج- 22

لكن جيب على املنظمة التفكري يف طريقة اتصاهلا وتفاعلها بشأن املعلومات . وبات من األسهل احلصول على املعلومات

ادة على أن ينظر إىل االتصال يف املقام األول وجرت الع. واالتصاالت يف جمال احلراجة على املستويني اإلقليمي والقطري

إال أن تزايد اعتماد املستخدمني على املعلومات . نشر نواتج املنظمة على املستخدمني -على أنه تدفق يف اجتاه واحد 

املتوفرة على شبكة اإلنرتنت سيستمر يف زيادة التطلعات إىل معارف حمدثة موضوعة خصيصا لتناسب احتياجات 

 .مني، مع ضمان تفاعل أكرب بني مقدمي املعلومات ومستخدميهااملستخد
 

ومثة جمال لتحسني ترتيبات العمل يف جمال احلراجة يف املنظمة لكي يتم بشكل أفضل إبراز نهج اسرتاتيجي - 24

ألفقي لدور املنظمة يف قطاع احلراجة، ووضع حوافز وآليات لتعزيز تبادل اخلربات والدروس املستخلصة على الصعيد ا

 .يف خمتلف القطاعات وعلى الصعيد العمودي بني املقر واألقاليم واألقاليم الفرعية والبلدان األعضاء
 

 رؤية املنظمة االسرتاتيجية يف جمال احلراجة وتنفيذها
 

. ال يربز برنامج عمل املنظمة يف جمال احلراجة رؤية واضحة وأولويات مرتابطة تركز على حتقيق هذه الرؤية- 28

إن طريقة تنظيم اهلدف اإلسرتاتيجي هاء والنتائج التنظيمية ال تقدم أية توجيهات بشأن كيفية حتقيق األهداف و

ويعكس اهلدف اإلسرتاتيجي هاء نهجا حموره الغابات يف جمال احلراجة وال يربز إحدى . العاملية الثالثة للمنظمة
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وبينما توجد تقارير عن النتائج اليت حتققت، ال يوجد سوى . اتاملزايا النسبية للمنظمة، أي العمل املشرتك بني القطاع

 .القليل من املساءلة الفردية من حيث النتائج النامجة عن املوارد اليت تصرف يف سياق األهداف االسرتاتيجية
 

يس إىل وعلى الصعيد القطري، فإن تدخالت املشاريع هي يف معظم احلاالت ظرفية وتستند إىل توافر التمويل ول- 29

ومثة تصور مشرتك . تقييم كيف ميكن للمنظمة عموما أن تساعد على أفضل حنو البلدان، يف شراكة مع منظمات أخرى

ألصحاب املصلحة اخلارجيني يتمثل يف أن املنظمة ال تعمل يف كثري من األحيان بشأن القضايا االسرتاتيجية الرئيسية يف 

شارك بنشاط يف أغلب األحيان يف خمتلف احملافل املعنية بقضايا السياسات قطاع احلراجة يف البلدان األعضاء، وال ت

. ال سيما إذا كانت القضايا اليت يتم معاجلتها مثرية للجدل -والقضايا االسرتاتيجية لتنمية القطاع على املستوى الوطين 

قليدية، رغم أن دوافع العديد من وُينظر إىل املنظمة على أنها تركز كثريا على عمل الوكاالت احلرجية الوطنية الت

 .التحديات والفرص ذات الصلة بالغابات تكمن خارج القطاع احلرجي التقليدي
 

ومع افرتاض زيادة قليلة أو عدمها يف متويل الربنامج العادي، وكون أن التمويل من خارج امليزانية سيظل  - 31

سيتعني إلغاء الرتكيز على جماالت عمل معينة من أجل تعزيز مرتبطا باألساس باملصاحل احلالية للجهات املاحنة، فإنه 

واملواضيع . العمل املشرتك بني القطاعات واجملاالت األساسية التقليدية اليت ال تزال املنظمة تتمتع فيها مبيزة نسبية

عليها من جانب الطلب / الواضحة اليت سيتعني إلغاء الرتكيز عليها هي املواضيع اليت تتسم باخنفاض احلاجة إليها

البلدان األعضاء، تلك اليت ال تتمتع فيها املنظمة مبيزة نسبية، وتلك اليت تكون فيها كيانات أخرى نشطة وتتمتع فيها 

كما يتعني القيام بنوع من حتديد األولويات فيما يتعلق بالبلدان اليت يتعني العمل فيها، بالنظر إىل . بقيادة معرتف بها

وميكن أن يعين ذلك العمل أقل نسبيا يف بلدان أحسن حاال لديها موارد أخرى ميكن . ة واملاليةندرة املوارد البشري

منها، والرتكيز بشكل أكرب على البلدان اليت ميكن فيها لتدخالت املنظمة إحداث تغيري وحيث تكتسي  االستفادة

 .املساعدة يف جمال احلراجة أهمية بالغة بالنسبة جلدول أعمال التنمية
 

وجيب على املنظمة إجياد سبل لكي تظل مبنأى عن خمتلف الضغوط املفروضة عليها لكي تصبح أكثر تركيزا - 31

يف جمال احلراجة الدولية من " املنارة الرائدة"من الناحية االسرتاتيجية، وبالتالي أكثر فعالية، ومن ثم تصبح جمددا 

دورها القيادي ( 1: )ر املنظمة أن تكون أكثر اسرتاتيجية وفعالية يفويرى فريق التقييم أنه مبقدو. أجل التنمية املستدامة

وتعزيز دورها ومسؤولياتها يف تقييم الغابات ورصدها، ( 2)يف معاجلة الغابات يف النظام احلرجي الدولي بطريقة شاملة، 

ال خفض االنبعاثات النامجة وتطوير دور الغابات األوسع يف التكيف مع آثار تغري املناخ واألنشطة اإلضافية يف جم( 3)

 .عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
 

 التوصيات- 2
 

للمنظمة ملعاجلة  ثالث توصيات رئيسية تضم ما جمموعه تسع توصيات أكثر حتديدايعرض فريق التقييم - 32

األهمية الالزمة وترد اقرتاحات بالنسبة لإلجراءات األكثر . التحديات والفرص الرئيسية اليت نوقشت يف االستنتاجات

 .كما مت تقديم اقرتاحات حمددة ملعاجلة خمتلف اجملاالت املواضيعية عند نهاية كل فصل. لتنفيذ هذه التوصيات
 



11   COFO/2012/9.1 

ينبغي للمنظمة، باالستناد إىل ميزتها النسبية املتمثلة يف اخلربة واملعرفة املرتاكمة يف : 0التوصية الشاملة  - 33

الطبيعية األخرى، أن تضع نهجا شامال يف جمال الغابات واألشجار خارج الغابات جمال األراضي وقطاعات املوارد 

 .بهدف بلوغ األهداف العاملية الثالثة للمنظمة وأعضائها
 

ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة يف جمال الغابات أن تضع تقييما شامال لكيف ميكن لنتائج عمل املنظمة : 0-0التوصية 

. م يف حتقيق مجيع األهداف العاملية الثالثة للمنظمة وأعضائها بل وكيف تسهم يف ذلكيف جمال احلراجة أن تسه

وينبغي استخدام النتائج لوضع برنامج عمل اسرتاتيجي للمنظمة ككل بشأن كيف ميكن للمنظمة أن تستخدم على أفضل 

 .لعامليةوجه مزاياها النسبية لتمكني الغابات من املساهمة بشكل أكرب يف حتقيق األهداف ا
 

ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة أن ترسي لبنة تفاعل وتعاون أكرب وأكثر فعالية بني خمتلف األجهزة : 4-0التوصية 

وعلى وجه التحديد، ينبغي . االستشارية للمنظمة، من شأنهما أن يسهما يف حتديد األولويات االسرتاتيجية/ الدستورية

قيام جلنة ( 1)لية بني جلنة الغابات وجلنة الزراعة، على سبيل املثال من خالل للمنظمة تطوير تفاعل وتعاون أكثر فعا

إنشاء فريق خرباء ( 2)الغابات وجلنة الزراعة بإعداد ورقة إعالمية مشرتكة عن التحديات املاثلة والفرص املتاحة؛ 

اتيجية بالنسبة لألنشطة الرئيسية مشرتك بني اللجنتني من شأنه إسداء املشورة إىل اللجنتني خبصوص األولويات االسرت

 .املشرتكة بني القطاعات اليت يتعني معاجلتها بشكل مشرتك من قبل إدارات املنظمة
 

ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة يف جمال الغابات حتديد أولويات جماالت برناجمها باالستناد إىل مزاياها : 3-0التوصية 

حيث تضطلع املنظمة بدور ( 1: )األنشطة/ وسيقتضي ذلك حتديد املواضيع. النسبية وبتوجيه من األجهزة الرئاسية

حيث لن تكون املنظمة نشطة ولكن ( 3)حيث ستعمل املنظمة بنشاط جنبا إىل جنب مع الشركاء؛ ( 2)فريد ورمبا رائد؛ 

 .ستكون مبثابة وسيط وميسر يف جمال املعرفة
 

منظمة، وذلك بالتعاون مع املقر الرئيسي، أن تضع، بالنسبة لكل إقليم، ينبغي لإلدارة العليا اإلقليمية لل: 2-0التوصية 

وينبغي . اإلقليمي الفرعي/ اسرتاتيجية بشأن كيفية تعزيز قيمة وجود املنظمة يف القطاع احلرجي على املستويني اإلقليمي

ات اإلقليمية القائمة والشركاء هلذه االسرتاتيجية أن تربز بشكل خاص كيفية عمل املنظمة مع عمليات السياسات واملنظم

. االسرتاتيجيني اآلخرين بشأن التحديات والفرص اإلقليمية املشرتكة املتعلقة بالغابات واالستخدامات األخرى لألراضي

 .وميكن هلذه العملية أن تستفيد من العملية احلالية لوضع أطر الربامج القطرية لتحديد القضايا واألولويات اإلقليمية
 

ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة يف جمال الغابات واملوظفني املعنيني باالتصاالت تبليغ رؤية املنظمة : 5-0ة التوصي

ورسالتها وأولوياتها االسرتاتيجية الداخلية يف جمال احلراجة بشكل أكثر فعالية، باإلضافة إىل التواصل مع املمولني 

 .العاملية واإلقليمية والقطرية احملتملني وأصحاب املصلحة اآلخرين على املستويات
 

ينبغي للمنظمة أن تعتمد نهجا أكثر استباقية لدورها ومكانتها يف النظام احلرجي : 4التوصية الشاملة - 37

العاملي، جنبا إىل جنب مع الشركاء االسرتاتيجيني، وأن جتري حوارا سياسيا وعمال حتليليا ملعاجلة القضايا املتصلة 

باستخدام امليزة النسبية للمنظمة بشكل خاص،  -انات والعمليات اجملزأة ذات الصلة بالغابات بالغابات وربط الكي
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بوصفها منظمة عاملية تتمتع بقدرات كبرية على مجع األطراف، ووجود طويل األجل يف البلدان األعضاء وروابط مع 

  .احلكومات املضيفة
 

ل الغابات بذل جهود مشرتكة مع أعضاء خمتارين يف الشراكة ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة يف جما: 0-4التوصية 

التعاونية يف جمال الغابات وشركاء رئيسيني آخرين يف املوارد إلعادة حتديد دور املنظمة يف مجع األطراف بوصفها 

اجة مؤسسة فنية عاملية قادرة، جنبا إىل جنب مع شركائها، على مواجهة التحديات والفرص املتاحة يف جمال احلر

 .بطريقة شاملة يف جمال األراضي وقطاعات املوارد الطبيعية األخرى
 

ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة يف جمال الغابات واإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية إعادة التفاوض : 4-4التوصية 

مجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف بشأن دور املنظمة يف برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النا

البلدان النامية وإعادة تقييم دورها على نطاق أوسع يف األنشطة اإلضافية يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة 

مثال مشاركتها يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومرفق الشراكة للحد من )األحراج وتدهور الغابات 

، (بعاثات كربون الغابات واجملموعات واألنشطة األخرى ذات الصلة باألنشطة اإلضافية يف جمال خفض االنبعاثاتان

لضمان تسخري خربات ومعارف املنظمة الواسعة يف جمال اإلدارة املستدامة للغابات لدعم البلدان األعضاء بفعالية وكفاءة 

 .نشطة اإلضافية يف جمال خفض االنبعاثات وتنفيذ هذه األنشطة اإلضافيةيف جهودها املبذولة فيما يتعلق بالتأهب يف األ
 

ينبغي للمنظمة تعزيز طرائق عملها للربط بني املعرفة واخلربة يف جمال احلراجة يف خمتلف  :3التوصية الشاملة  -35

وض بالتماسك والتعلم املشرتك إدارات املنظمة، وبني العمل املعياري واألنشطة امليدانية وبني الشركاء احملددين، والنه

  .بني املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية
 

ينبغي للموظفني املعنيني بقطاع الغابات يف املنظمة تبسيط عملهم املعياري بشأن الغابات واحلراجة من : 0-3 التوصية

 .ة واإلقليمية الفرعيةخالل حتليهم باملزيد من االنتقائية واستجابتهم بشكل أكرب لالحتياجات اإلقليمي
 

ينبغي لإلدارة العليا للمنظمة تعزيز قدرات اخلرباء يف جمال احلراجة على مستويي املكاتب اإلقليمية : 4-3التوصية 

واإلقليمية الفرعية، وبشكل انتقائي يف البلدان ذات األولوية لتوفري الدعم الفين والتشغيلي وتيسري تدفق املعلومات يف 

 .يقاجتاهني والتنس
 

 آفاق املستقبل: ملخص
 

من الضروري معاجلة التوصيات الواردة أعاله إذا أرادت املنظمة احلفاظ على ميزة نسبية فعالة يف جمال - 32

ومع حترك اخلطاب العاملي بشأن البيئة والتنمية حنو إدارة أكثر تكامال للمناظر الطبيعية والنظم . احلراجة الدولية

ناك نوافذ من الفرص املتاحة للمنظمة لزيادة مساهماتها يف حتقيق األهداف العاملية للمنظمة اإليكولوجية واملوارد، ه

ولكن ذلك سيقتضي تعديل عمل املنظمة يف جمالي الغابات واحلراجة للحفاظ على مستوى عال من املهنية يف . وأعضائها

ويفرتض أن يؤدي تنفيذ التوصيات إىل . ألخرىقطاع احلراجة ويف الوقت ذاته حتسني الربط بقطاعات التنمية الريفية ا
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عمل يتسم بطابع ظريف أقل، وزيادة املواءمة بني املوارد واألولويات على النحو احملدد يف رؤية منطقية واسرتاتيجية 

 .للمنظمة يف قطاع احلراجة
 

ة استخدام األراضي نظرا لواليتها وتتمتع املنظمة مبيزة نسبية يف اإلدارة املتكاملة للغابات والقضايا األوسع إلدار- 34

العاملية بشأن كل اجلوانب املتعلقة بالغابات واحلراجة وقدراتها املرتاكمة عرب استخدامات األراضي يف احلراجة 

إال أنه يتعني على املنظمة، ضمن رؤية متكاملة، أن تفحص بشكل دقيق اجملاالت اليت . والزراعة والتنمية الريفية

وتواجه املنظمة يف الوقت الراهن قيودا قياسا إىل االحتياجات يف قطاع . ا تغيريا على أفضل حنوميكن أن حتدث فيه

وإذا تعذر على املنظمة زيادة مواردها املالية، فإنه جيب عليها وضع أولويات بالنسبة للمواضيع احلرجية . احلراجة

مجيع اجملاالت فحسب، وإمنا أيضا معاجلة وإال، فإنها ال ختاطر بعدم تلبية االحتياجات يف . اليت ستعاجلها

 .اجملاالت اليت تتمتع فيها بأكرب األصول
 

وينبغي . ومن األهمية مبكان أيضا وضع قاعدة أكثر عقالنية لتأمني التمويل املنتظم والتمويل من خارج امليزانية- 38

لتمويل تنفيذ رؤية املنظمة املنطقية أن يكون التمويل أقل ظرفية وأكثر تركيزا على استعداد الشركاء يف املوارد 

وسيقتضي ذلك أن . واالسرتاتيجية اخلاصة باحلراجة اليت تساهم فيها يف حتقيق مجيع األهداف العاملية الثالثة للمنظمة

يفهم شركاء التمويل ويشاطروا حقا رؤية املنظمة، وأن يروا أيضا أن املنظمة تقوم بعمل مهم يف جمال احلراجة ال تضطلع 

 .جهات أخرى به
 

عرب اجلمع بني األفكار والتوصيات اليت قدمت من خالل أفكار واقرتاحات موظفي املنظمة الذين متت  - 39

مقابلتهم، واملوظفني امليدانيني، واملقابالت مع احملاورين اخلارجيني، يتصور فريق التقييم برناجما حرجيا يف املستقبل 

رجي الدولي، ويركز على جدول أعمال اسرتاتيجي له أولويات واضحة بالنسبة يتسم بطابع استباقي أكرب يف النظام احل

وسيكون برناجما سيستفيد من . جملموعة حمدودة من املواضيع يف قطاع احلراجة سرتكز عليها املنظمة بشكل أكثر تعمقا

امليدان يف اجملاالت ذات  املزايا النسبية الرئيسية للمنظمة، مع صالت أفضل بني املنتجات املعيارية والتطبيق يف

األولوية، مع نهج برناجمي وأكثر تركيزا للعمل امليداني يتناسب وجدول أعمال املنظمة االسرتاتيجي وحيقق املزيد من 

 .اآلثار
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اء، وقدراتها على معاجلة اإلدارة املستدامة للغابات وإدراج الغابات واحلراجة يف نهج واسع النطاق متعدد األعض

القطاعات وخاص باملناظر الطبيعية، يف وضع جيد لالضطالع بدور قيادي يف التعامل مع الغابات واحلراجة بطريقة أكثر 

وميكن للمنظمة، بصفتها منظمة فنية وسياسية، بالنسبة . مشولية ويف حتسني التنسيق ضمن النظام احلرجي العاملي

للغابات واالستخدامات األخرى لألراضي كذلك، أن تساعد على تشكيل معامل دور الغابات يف سياق املناظر الطبيعية 

 .األوسع

 


