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 املؤمتر
 

 والثالثون الثامنةالدورة 

 2013 حزيران/نيويو 22 –15روما، 

 2013 - 2012 للفرتة صوما إدوارجائزة  تقديم

 

 وجزامل
 
ما بني العاَمْين ( الفاو)صوما، املدير العام ملنّظمة األغذية والزراعة  إدوارذكرى ختليدًا لصوما  إدوارجائزة منح ُت 

ن برنامج ممّول ممشروع متّيزت يف تنفيذ اجلائزة كل عاَمْين إىل مؤّسسة وطنّية أو إقليمّية  هذه ُتمَنحو. 6771و 6791

  هالتنفيذإلدارة اخلدمات احلرجية يف كينيا  1061-1061اجلائزة للفرتة  ُتمنحو. التقينالتعاون 

 ".تنمية سبل العيش املستدامة يف جمّمع ماو احلرجي" بعنوان  TCP/KEN/3204 شروعامل

 

 

من  ممّول مشروع متّيزت يف تنفيذ كل عاَمْين إىل مؤّسسة وطنّية أو إقليمّيةُتمَنح اليت  صوما إدوارجائزة ُأطلقت - 6

 .مؤمتر منّظمة األغذية والزراعةصادر عن ال 1/71رقم قرار المبوجب التقين برنامج التعاون 

 

ا شهادة تتضمن عرًضو(   1  )اسم املؤسسة الفائزة؛ قش عليها ميدالية ُن(   6  ) :ن هذه اجلائزة منوتتكّو- 1

يف روما ملمثل املؤسسة  للفاوالرئيسي  املقّر إىلالسفر و(   4  )دوالر أمريكي؛    12 000 جائزة نقدية قدرهاو(   1  )الجنازاتها؛ 

 .منح اجلائزة واستالمها نيابة عن تلك املؤسسة حفلالفائزة من أجل املشاركة يف 
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 ةالفائز املؤسسة اختيار

 

، برئاسة املدير العام وعضوية الرئيس املستقل للمجلس ورئيسي صوما إدوارتقوم جلنة اختيار الفائز جبائزة - 1

لجنة الها املرشحني تعّد من مصغرة ائمةإىل قويتّم ذلك باالستناد . باختيار املؤسسة الفائزةجلنيت الربنامج واملالية، 

 املقّر املديرين العامني املساعدين إلداراتبرئاسة نائب املدير العام وعضوّية  ،اإلداراتشرتكة بني املصخصصة امل الفاحصة

 .للجنةبصفته أمينًا ، االتصاالت والشراكات والدعوةالقانوني، ومدير مكتب واملستشار الرئيسي كافة، 

 

أو إىل املمثلني املقيمني لربنامج األمم الفاو لي الرتشيحات للجائزة إىل ممث اإلقليميةأو  الوطنيةم املؤسسات تقّدو- 4

 .ملشروعاعن دعم  املنظمةيف إلقرارها ورفعها من ثّم إىل اإلدارة املسؤولة  املتحدة اإلمنائي

 

 .إلدارة اخلدمات احلرجية يف كينياهذا العام وُتمَنح اجلائزة - 2

 

 إدارة اخلدمات احلرجية يف كينيا
 
 ("تنمية سبل العيش املستدامة يف جمّمع ماو احلرجي" -  TCP/KEN/3204 شروعامل)

 

املشروع بغرض تسهيل اعتماد أنشطة مستدامة لسبل العيش من قبل اجملتمعات احمللية القاطنة هذا ُأطلق - 1

ًا إىل وسعى املشروع إىل املساعدة يف استعادة التكامل اإليكولوجي هلذه املنطقة وأيض. على ختوم الغابات واملناطق احملمية

اجلمع بني جمموعات عرقية خمتلفة للعمل معًا حتت رعاية احتادات الغابات اجملتمعية وذلك يف أعقاب سلسلة من 

كانون /النزاعات السياسية والعرقية اليت نشبت يف إطار أعمال عنف عّمت البالد ما بعد االنتصخابات يف شهري ديسمرب

اهلدف الرئيسي للمشروع تيسري بناء سبل عيش صديقة للبيئة وإدارة وكان . 1002كانون الثاني /ويناير 1009األول 

فعالة للموارد الطبيعية يف ما يتعلق مبستجمعات املياه من خالل العمل جمددًا على إنشاء احتادات للغابات اجملتمعية 

 .املتعددة األعراق

 

املدارس احلقلية للمزارعني واالستثمارات : وهماقد رّكز املشروع على التطبيق املتكامل ألداتني طّورتهما الفاو و- 9

 أي ما يعادل)من األسر الفقرية املعتمدة على الغابات  900واللتني جنحتا يف زيادة دخل ( RuralInvest)الريفية 

وقد أمكن من خالل زيادة اإلنتاجية وتنويع . جمموعات عرقية متنازعةوساهمتا يف إرساء السلم بني ( نسمة 1 200 

مة الصدمات االجتماعية واالقتصادية اخلارجية، مبا وتاج، زيادة قدرة اجملتمعات احمللية املتامخة للغابات على مقااإلن

وأدى هذا إىل احلد من اعتماد تلك اجملتمعات املفرط على املوارد احلرجية ووّفر هلا سلعًا وخدمات . فيها تغري املناخ

وتفيد إحصاءات املكتب احلرجي يف . ن النظم اإليكولوجية احلرجيةداخل املزرعة كانت حتصل عليها لوال ذلك م

 .املقاطعة أّن عدد األنشطة احلرجية غري القانونية قد تراجع بشكل ملحوظ يف منطقة تنفيذ املشروع
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أثبت صندوق صون الغابات التابع إلدارة اخلدمات احلرجية يف كينيا والذي أنشئ يف إطار املشروع، قدرة و- 2

على تقديم استثمارات إضافية دعمًا للحراجة وعلى ( RuralInvest)القروض اليت مينحها برنامج االستثمارات الريفية 

 .منو القطاع احلرجي الوطين يف األجل البعيد املساهمة يف

 

إضافية حتّملت إدارة اخلدمات احلرجية يف كينيا املسؤولية الكاملة لتنفيذ املشروع من خالل ختصيص موارد و- 7

من امليزانية وتكليف املوظفني بتأدية مهام متنوعة يف املشروع واستحداث مكتب ميداني خاص باملشروع وتسيري العمل 

لربط املستفيدين بالتمويل  Equity Bankوأقامت اإلدارة أيضًا شراكة بني القطاعني العام واخلاص مع مصرف . فيه

أبدت اهتمامًا واسعًا باملشروع من خالل القيام بزيارات منتظمة إىل مواقع اخلارجي الالزم لألنشطة اليت تدّر الدخل و

تنفيذ املشروع وإقامة حفالت ختّرج يف املدارس احلقلية للمزارعني وتوفري املوارد الالزمة من البذور اليت تكفل جودة 

خلدمات احلرجية يف كينيا ملكيتها وأثبتت إدارة ا. املنتجات واختاذ تدابري تربط بني املنتجني يف املزارع واألسواق

اختبار أنواع جديدة وفعالة من التكنولوجيا، ألداتي االستثمارات الريفية واملدارس احلقلية للمزارعني وشجاعتها يف 

 .واعتمادها أيضًا

 

مج األمم انطالقًا من النتائج اجليدة اليت حققها هذا املشروع، أعّدت إدارة اخلدمات احلرجية يف كينيا وبرناو- 60

يف " مقاربات مبتكرة لتأهيل النظام اإليكولوجي لغابة ماو"بعنوان  مليون يورو 2.3مشروعًا جديدًا قيمته املتحدة للبيئة 

دارة أيضًا مناقشات مع اجلهات املاحنة لتكرار هذه التجربة يف مناطق وجتري اإل. املقاربة نفسها بإتباعمشال غابة ماو 

يف املشروع الذي   Equity Bankأخرى، كما ُتستصخدم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اليت أعّدت مع مصرف 

احلة يف كينيا والذي تنفذه اإلدارة لدعم املشاريع احلرجية الزراعية املعتمدة على اجملتمع احمللي يف املناطق شبه الق

من  1010وشّكل هذا املشروع مصدر إهلام ألهداف السياسة احلكومية ورؤيتها لعام . حيظى بتمويل من البنك الدولي

وقد أصبح املدّربون الرئيسيون يف . أجل توطيد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال األنشطة اإلمنائية

على التوالي، ركيزة من ركائز  62و 61يسرون احلقليون املؤهلون للمزارعني، وعددهم املدارس احلقلية للمزارعني وامل

 .االستدامة يف هذا املشروع

 


