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 .ن تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد م ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 .ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

  www.fao.org: ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي

A 

 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 عشروناحلادية وال الدورة

 6302 كانون الثاني/يناير 03 -62األردن، ، عمان
 األغذية والزراعة إسهامات يف حوكمة منظمة

 مدخالت مقدمة إىل جلنة الغابات واملؤمترات اإلقليمية

 مذكرة من األمانة

 

 مقدمة -أواًل 
  
جملد  املنظمدة يف إجدرا      عنددما ردر    5002الزراعة يف عملية إصالح أساسية منذ عام دخلت منظمة األغذية و- 1

رسم خريطة للمضي قدمًا، ومواجهة حتديات املسدتقبل بودورة أفضدل    " وهدفه  (IEE)التقييم اخلارجي املستقل للمنظمة

وملعاجلدة  . 1"القادمةتحديات الجهة عل املنظمة مالئمة للقرن احلاد  والعررين وملواأن جيو .يف ظل بيئة عاملية متغرية،

 (CoC-IEE) مؤمتر ملتابعدة التقيديم  تابعة للجلنة النتائج اليت خلص إليها التقييم اخلارجي املستقل، ركل مؤمتر املنظمة 

وبدأ تنفيدذ خطدة العمدل الفوريدة يف      .5002يف هذا الودد، وأقرها يف دورة خاصة ُعقدت يف عام  خطة عمل فورية لوضع

التخطدديو والتنفيددذ والتقيدديم : ، ممددا أدإ إىل تغدديريات جوهريددة يف املدداالت املواضدديعية الرئيسددية التاليددة5002عددام 

 .واحلوكمة
  

يف عدام   2، الدذ  نظدر فيده امللد  وصداده عليده      (IPA) ووفقا للتقرير النهائي عن تنفيذ خطة العمل الفوريدة - 5

ملي، تغديري ردكل جدداوع أعمداع املدؤمترات والللدان الفنيدة        يف إجياد توجه عا" اإلصالح من بني إجنازات، فإن 5012
واملؤمترات اإلقليمية ضمانًا ألن تقوم هذه األجهزة باسدتعرا  مسدتمر لضوضدا  العامليدة لكدي تعطدي توجيهاتهدا بردأن         

رير إىل وقد مت حتديد وظدائ  املدؤمترات اإلقليميدة وطدره رفعهدا للتقدا      . املاالت اليت تتطلب عمالً  من جانب املنظمة
 .وإىل املؤمتر برأن املسائل املتعلقة بالسياسدات واملسدائل التنظيميدة    ... املل  برأن املسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية

يف مجيع املسدائل   وجهات النظر اإلقليمية التماسوقد زاد ذلك من املدخالت اإلقليمية يف برنامج العمل وامليزانية، وكفل 

                                                      
   CL 129/10  لوثيقةمجاعة العمل فيما بني الدورتني عن التقييم اخلارجي املستقل يف املنظمة، اتقرير  1 

 2  C 2013/REP و – 111، الفقرة . 
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مددخالتها يف أولويدات املنظمدة     تقدديم  حتسن يف دور الللان الفنية من أجل تيسري باملثل، حدثو .الرئيسية للسياسات

  3."على مستوإ املل ، ويف مسائل السياسات واملسائل التنظيمية على مستوإ املؤمتر

 

لغابدات، دورا  ويف هذا اهليكل اجلديد للحوكمة تؤد  الللان الفنية اإلقليمية، مدن قبيدل اهليئدات اإلقليميدة ل    - 2

رئيسيا يف حتديد املسائل اليت هلا أهمية سياسية وفنية أساسية يف ميادين اختواص كل منها، وعرضها علدى األجهدزة   

 . الرئاسية لكل منها

 هيكل احلوكمة اجلديد للمنظمة- ثانيا

 

املسدؤوع يف نهايدة    سدو  يبقدى اجلهداز   "وفقا لربنامج العمل الفور ، فإن املؤمتر يف اهليكل اجلديد للحوكمدة  - 4

 :كما أن املؤمتر...املطا  عن اختاذ القرارات يف املنظمة وعن حتديد السياسات واالسرتاتيلية اإلمجالية

 
سيركل املنتدإ األخري ملناقرة القضايا العاملية املتولة باألغذية والزراعة والوكوك التنظيميدة الالزمدة    (أ) 

عادة يف الللان الفنية واملؤمترات اإلقليميدة، وتلقيده توصديات    واختاذ القرارات برأنها، بعد مناقرتها 

 برأنها من تلك اجلهات؛

 
وسيعود له اختاذ القرار النهائي برأن أهدا  املنظمة واسرتاتيليتها وميزانيتهدا بعدد تلقيده توصديات      (ب) 

  4"املل  بهذا الرأن

 

ؤد  دورا يتسم بقددر أكدرب مدن    ي"احلوكمة، بأن وجمل  املنظمة خموع، وهو يضطلع بدوره التنفيذ  يف جماع - 2

، وأن يوسدع نطداه وظديفيت    ...الديناميكية إلعداد الربندامج وامليزانيدة، اسدتنادا إىل مردورة جلدنيت الربندامج واملاليدة        

عانة خاصة يف ما يتعلق بتعبئة املوارد من خارج امليزانية واستخدامها وتنميدة املدوارد البردرية واالسدت     ،اإلررا  والرصد

 .5"بها

 

على صعيد احلوكمة يف املداالت  "كذلك برنامج العمل الفور  أن تضطلع املؤمترات اإلقليمية بدور هام  ويقرتح- 6

عالقتهدا بداإلقليم؛ وتدوفري     من حيثاتساه سياسات التنمية يف األقاليم التابعة هلا؛ ومناقرة األولويات العاملية : التالية

أولويات املنظمة، ومناقردة بعدا املسدائل مثدل التلدارة واالسدتثمارات داخدل اإلقلديم          مدخالت للملل  واملؤمتر حوع

وسترِكل املؤمترات اإلقليمية جز ًا ال يتلزأ من بنية احلوكمدة، يودب   .وقد خيتل  هذا الدور من إقليم إىل آخر .الواحد

 .6"نتاج عملها يف املؤمتر واملل 

 

                                                      
 3   C 2013/26 61، الفقرة. 

 4  C 2008/REP 51، امللحق واو، الفقرة. 

 5  C 2008/REP 55، امللحق واو، الفقرة. 

 6   C 2008/REP 52، امللحق واو، الفقرة. 
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وتدؤد   أن الللان الفنية هلدا أهميدة جوهريدة بالنسدبة لعمدل املنظمدة،       وخلص برنامج العمل الفور  كذلك إىل - 7

تطوير تبادع املعلومات على املستوإ العاملي واتساه السياسات والوكوك يف جماالت اختواصها؛ ": دورين متميزين هما

، بودفتها جلاندًا   الفنيدة  الللدان وسُتعنى .وثانيًا، تقديم اقرتاحات للملل  واملؤمتر برأن اسرتاتيلية املنظمة وبرناجمها

عامة، بالقضايا العاملية فضاًل عن برنامج املنظمة وسرتفع تقاريرها إىل مؤمتر املنظمدة مباردرة حدوع القضدايا العامليدة وإىل      

 .7"املل  حوع أولويات برنامج املنظمة وأدائه

 

 1-لغابات مبوجب املدادة السادسدة  ويتعني على اهليئات اإلقليمية للغابات، باعتبارها أجهزة دستورية معنية با- 2

إسدا  املرورة برأن صياغة السياسات املتعلقة بالغابات واحلياة الربية واسدتعرا  وتنسديق تنفيدذها    من دستور املنظمة، 

إسددا  املردورة بردأن    بعمومدا، مدن خدالع أجهدزة فرعيدة خاصدة،       والقيدام  على املستوإ اإلقليمي؛ وتبادع املعلومات، 

إىل املدؤمترات   ورفع التوصيات املناسبة فيما يتعلق مبدا سدبق   ؛ةفني ات املناسبة ذات الولة باملراكل الاألساليب واإلجرا

 .(COFO) "اإلقليمية والللان الفنية، وخاصة جلنة الغابات

 

إىل خمتل  األجهزة الرئاسدية واألجهدزة الدسدتورية     رفع التقارير وحدد برنامج العمل الفور  يف ما يلي خطوط- 2

 :منظمةلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 7  C 2008/REP 56، امللحق واو، الفقرة. 

 رفع التقارير خطوط

 املؤمتر

 اجمللس

جلنة األمن 
 الغذائي العاملي

 الللان الفنية
جلنة مركالت )

السلع، وجلنة 
موايد األمساك، 
وجلنة الغابات، 
 )وجلنة الزراعة

 جلان املل 
جلنة الربنامج، )

وجلنة املالية، 
وجلنة الرؤون 
الدستورية 
 (واملالية

املؤمترات 
اإلقليمية 
 اخلمسة

 األجهزة اإلقليمية
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 اإلجراءات املتخذة يف جمال الغابات لتعزيز اهليكل اجلديد للحوكمة- ثالثا 

 

قررت جلنة الغابدات يف دورتهدا العردرين مراجعدة الئحتهدا الداخليدة، وعمدال باملمارسدة املتبعدة يف الددورتني           - 10

بات ومن رؤسا  اهليئدات اإلقليميدة السدت للغابدات،     السابقتني قررت أن تتأل  جلنتها التوجيهية من رئي  جلنة الغا

وجرإ عرب هذا الرتتيدب تددعيم الدروابو بدني     . الذين يعملون يف الللنة التوجيهية طاملا يرغلون هذا املنوب يف هيئاتهم

املدؤمترات  وجلنة الغابات، وتعزز تقديم املدخالت من اهليئات اإلقليمية للغابات إىل  (RFCs) اهليئات اإلقليمية للغابات

 . 8اإلقليمية

 

ومن أجل إتاحدة فرصدة للمرداركة الكاملدة وتقدديم مددخالت يف الوقدت املناسدب إىل كدل مدن جلندة الغابدات              -11

واملؤمترات اإلقليمية، مت تعديل اجلدوع الزمين الجتماعات اهليئات اإلقليمية للغابات يف خطوات متتاليدة خدالع فدرتة    

واختذت خطوات مماثلة بالنسبة . ج تقاريرها يف وثائق مجيع األجهزة الرئاسية املعنيةالسنتني السابقة حبيث ميكن إدما

 :لللنة الغابات، ونتيلة لذلك تقرر اجلدوع الزمين التالي للدورة احلالية

 

 املؤمتر اإلقليمي املكان املوعد اللجنة/اهليئة

 5014نيسان /أبريل 52-55 اغيان 5012أيلوع /سبتمرب 12-2 أمريكا الالتينية و البحر الكارييب

 5014مارس /آذار 52-54 ناميبيا 5012أكتوبر  4-أيلوع/سبتمرب 20 أفريقيا

 5014نيسان /أبريل 16-12 الواليات املتحدة األمريكية 5012تررين األوع /أكتوبر 12-12 أمريكا الرمالية

 5014مارس /آذار 14-10 نيوزيلندا 5012تررين الثاني /نوفمرب 2-4 آسيا واحمليو اهلادئ

 5014نيسان /أبريل 4-1 فنلندا 5012كانون األوع /ديسمرب 12-2  أوروبا

 5014رباط /فرباير 57-52 األردن 5014كانون الثاني /يناير 20-56 الرره األدنى

  مقر املنظمة 5014أيار /مايو 20-56 جلنة املالية -جلنة الربنامج

 5014 حزيران/يونيو 50-16 للملل   142الدورة 
 مقر املنظمة

 

 5014حزيران /يونيو 57-52 جلنة الغابات
 مقر املنظمة

 

 5014تررين الثاني /نوفمرب 7-2 جلنة املالية -جلنة الربنامج
 مقر املنظمة

 

 5014كانون األوع /ديسمرب 2-1 للملل  120الدورة 
 مقر املنظمة

 

 

 

                                                      
 8  COFO 2010/REP ، 1، وامللحق 27الفقرة . 
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ومن أجل زيادة تيسري التنسيق بني اهليئات اإلقليمية للغابات، أنرأت الللنة التوجيهية لللنة الغابات آليدة  - 15

لنقل التوصيات املتعلقة جبدوع أعماع جلنة الغابات وبربنامج الغابات يف املنظمدة لكدي تدتمكن اهليئدات مدن االسدتفادة       

هذه املدخالت املنسقة على الللندة التوجيهيدة لالسدتعانة بهدا يف     وُتعَر  . منها والبنا  على توصيات اهليئات األخرإ

 .وضع مررو  جدوع أعماع الدورة املقبلة لللنة الغابات

 

ومت اسدتعرا   . وجرإ استخدام اآللية للمرة األوىل أثنا  التحضدري للددورة احلاديدة والعردرين لللندة الغابدات      - 12

وخلودت املكاتدب إىل أن ذلدك يردكل مبدادرة      . 5015لغابات يف عدام  اخلربات يف اجتما  مكاتب اهليئات اإلقليمية ل

 :واعدة للغاية ميكن مواصلة تطويرها، والحظت على وجه اخلووص ما يلي

 
سيكون من املفيد إجرا  تنسيق بني اهليئات اإلقليمية للغابات وكذلك مع األجهزة املعنية األخرإ داخدل   • 

 األقاليم؛

للغابات أن حتدد أولويات واضحة بدال من وضع قائمدة رداملة جلميدع املسدائل      اإلقليمية هيئاتينبغي لل • 

 واإلجرا ات؛

 يتعني إجرا  رصد منتظم للتنفيذ؛ • 

ينبغي أن يبدأ التنسيق على املستوإ القطر  بني خمتل  جمداالت واليدة املنظمدة إلتاحدة فرصدة للتد زر        • 

  ؛والتفكري الرامل لقطاعات متعددة

فالغابدات غالبدا مدا تظدل علدى      . مزيد من االهتمام لتقديم مدخالت إىل املدؤمترات اإلقليميدة   ينبغي إعطا  • 

هامش جداوع أعماهلا، ولذلك يلزم توجيه رسائل واضحة برأن املسائل واألولويدات الرئيسدية مدن أجدل     

 دعم اختاذ قرارات متعلقة بالربامج وامليزانية برأنها؛

ر موظفيهدا اهتمامدا خاصدا إلجيداد طدره ل سدهام بردكل فعداع يف         ينبغي أن يولي رؤسا  اهليئدات وكبدا   •

 .املؤمترات اإلقليمية

 
وأرار التقييم االسرتاتيلي لدور املنظمة وعملها يف جمداع الغابدات، الدذ  ُقددم إىل الددورة احلاديدة والعردرين        - 14

ملدة أمدور منهدا أن تقدوم املنظمدة      لللنة الغابات، إىل ضرورة زيادة التنسيق بني خمتل  األجهزة الدستورية وأوصدى جب 

نه أن وضع أساس لتفاعل وتعاون أكرب وأكثر فعالية بني خمتلد  األجهدزة الدسدتورية واالستردارية للمنظمدة مدن ردأ       ب"

 9".سرتاتيليةاليسهم يف حتديد األولويات ا

 

 :تالينيورحبت إدارة املنظمة بهذه التوصية، والتزمت باختاذ إجرا ات برأنها يف املالني ال- 12

 .تعزيز الروابو بني هيئات الغابات اإلقليمية وجلنة الغابات واملؤمترات اإلقليمية على حد سوا " • 

                                                      
مدن   22، الفقدرة  xvi التقييم االسرتاتيلي لدور منظمة األغذية والرزاعة وعملها يف جماع الغابات، التقرير النهائي، الودفحة     9 

 . املوجز التنفيذ 
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العمل املواضيعية ذات الولة التابعة هليئات الغابات اإلقليميدة ذاتهدا    جمموعات آليات تنسيق بني إنرا  • 

 10."وبني الوحدات املناظرة يف املقر الرئيسي

 

تيسري هذه العملية، ترفق مناذج لتقديم مدخالت إىل املؤمترات اإلقليمية وجلنة الغابدات وإىل برندامج   ومن أجل - 16

، 1، وتدرد باعتبارهدا امللحدق    5015-5011الغابات يف املنظمة، روجعت استنادا إىل اخلربات املكتسبة من فرتة السدنتني  

 . ، على التوالي2، وامللحق 5وامللحق 

 

 ة للنظر فيها نقاط مطروح- رابعا 

 

 FO:NEFRC/2014/5قد ترغب اهليئة يف النظر يف نتائج تنفيدذ برندامج العمدل الفدور  وكدذلك يف الدوثيقتني       - 17

التقيديم االسدرتاتيلي لددور منظمدة     " FO:NEFRC/2014/8 ، و"اإلطار االسرتاتيلي اجلديد ملنظمة األغذيدة والزراعدة  "

 :، وتضع توصيات برأن"استلابة اإلدارة :األغذية والزراعة وعملها يف جماع الغابات

 

 جدوع أعماع الدورة احلادية والعررين لللنة الغابات؛ • 

 عرضها على املؤمتر اإلقليمي؛ • 

، 11أولويات برنامج الغابات يف املنظمة، مع مراعاة نتائج مدداوالتها بردأن اإلطدار االسدرتاتيلي اجلديدد      • 

  12والتقييم االسرتاتيلي؛

 .نرطة والطرائق اليت تتبعها جمموعات العمل، والتماس االتساه بني األقاليماستعرا  األ • 

 
 :وعند االضطال  بذلك، قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي- 12

النظر يف التوصيات املماثلة الوادرة عن اهليئات اإلقليمية الزميلة للغابات، والبنا  عليها لتحقيق التد زر،   • 

 ولويات واضحة؛واملساعدة يف حتديد أ

 مطالبة األمانة بتبادع توصياتها مع اهليئات اإلقليمية األخرإ للغابات؛ • 

مطالبة رئيسها بتيسري عمل الللنة التوجيهية لللنة الغابدات عدن طريدق القيدام فعليدا بعدر  توصديات         • 

 .اهليئة

 

وافيا مبسألة الغابات واحلراجة يف جددوع  وقد ترغب اهليئة يف دعوة رئي  املؤمتر اإلقليمي إىل أن يولي اهتماما - 12

 .أعماع املؤمتر، وأن يأخذ يف احلسبان توصيات اهليئة

 

                                                      
 10 PC112/3 Supp. 1 4، الوفحة. 

 11  FO:LACFC/2012/4 6، الفقرة. 

 12  FO:LACFC/2012/4 4، الفقرة. 



7 FO:NEFRC/2014/16 

 

  1امللحق 

 

 على جلنة الغابات هاتوصيات اهليئة اإلقليمية للغابات املقدمة لعرض

 (مسائل معروضة للنظر يف إدراجها يف جدوع األعماع)

 لنظر فيهاعلى جلنة الغابات ل مطروحة مسائل ذات أولوية

 نظرللنتيلة املتوقعة من اا
 (قرارات/معلومات) 

أنرطة متابعدة مدن احملتمدل أن تضدطلع بهدا جلندة       
 ( 5رابو إىل امللحق )الغابات واملنظمة 

   

   

   

   

 
 

  2امللحق 

 

  توصيات اهليئة اإلقليمية للغابات املقدمة لعرضها على جلنة الغابات بشأن برنامج عمل املنظمة

 أهدا  يستعان بها يف حتديد األولويات  بربنامج عمل املنظمة ةولويات املتعلقاأل
 مستوإ العمل

 (عاملي/إقليمي/قطر )
 األهدددددددددددددددددا 

 (2-1)االسرتاتيلية 

    

    

    

    

 

  3امللحق 

 

  توصيات اهليئة اإلقليمية للغابات املقدمة لعرضها على املؤمتر اإلقليمي

 للنظر فيها املؤمتر اإلقليمي على ةمطروح مسائل ذات أولوية
 نظرللنتيلة املتوقعة من اا
 (قرارات/معلومات) 

أنرطة متابعدة مدن احملتمدل أن تضدطلع بهدا جلندة       
 (5رابو إىل امللحق )الغابات واملنظمة 

   

   

   

   

 
 

 


