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 .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُ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
 التقييم االستراتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها

 استجابة اإلدارة: يف جمال الغابات

 مذكرة من األمانة

 

 معلومات أساسية

 

 ،جلنة الربنامج الذي أقرتهوفقا لربنامج عمله يف املنظمة،  (OED) بدأ مكتب التقييم ،1111 أيلول/يف سبتمرب - 1

النتائج  ُعرضتكجزء من هذه العملية، و. يف جمال الغاباتاألغذية والزراعة منظمة عمل لتقييم اسرتاتيجي  يف إجراء

تعليقات خرباء للفريق  وقدم. نيسان /لبريأتقرير يف المشروع صدر ، و1111 آذار/إدارة املنظمة يف مارس على وليةاأل

. حزيران/إلدارة يف منتصف يونيواملقدم إىل االتقرير النهائي  أصدر فريق التقييمو أيار،/مشروع التقرير يف مايوعلى 

 .(COFO/2012/9.1) جنة الغاباتلل احلادية والعشرينالدورة  يفللتقييم االسرتاتيجي النتائج الرئيسية  ُعرضتو

 

مقدمة إىل اإلدراة للرد  ،ةجامع توصيات (3) حتت ثالث صنفتالتقييم تسع توصيات حمددة  تقرير ويعرض- 1

 حتسني خربتها املشرتكة بنياألولويات و حتديد (1): إىل هذه التوصيات منظمة األغذية والزراعةوتدعو . عليها

انظر )عضاء املنظمة الثالثة ألف العاملية من األهداهدف  كل بلوغ يف همسيلغابات واألشجار ل كليلوضع نهج  اتالقطاع

ربط حتسني و املتبادل لتعلمآليات اتعزيز و (3)وللغابات،  العاملي يف النظام واالضطالع بدور استباقي( 1)و ،(1امللحق 

 .مع الشركاءو، مستويات املنظمة على كافة يدانياملعياري بالعمل املالعمل 

 

يف دورتها هذه االستجابة جلنة الربنامج  أقرتوقد (. 1امللحق )املنظمة إدارة  استجابةالوثيقة هذه  وتضم- 3

يئات اهل على التقييم ضرورة عرضإىل  ت أشاريتال -( 1111 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5)  الثانية عشرة بعد املائة

. (1111 كانون األول/ديسمرب 7-3)لمجلس اخلامسة واألربعني بعد املائة لالدورة فضال عن  ،الست للغاباتاإلقليمية 

اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية  :NEFRC/2013/5 الوثيقةباالقرتان بهذه الوثيقة وينبغي النظر يف 

مدخالت : مات يف حوكمة منظمة األغذية والزراعةاسهإ :FO:NEFRC/2013/16تشكل مع الوثيقة  يت، الوالزراعة
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األساس الذي تقدم اهليئة بناء عليه آراءها بشأن أولويات برنامج الغابات قليمية،مقدمة إىل جلنة الغابات واملؤمترات اإل

 .يف املنظمة يف املستقبل

 

 نظر فيهانقاط مطروحة لل

 

واهليئة مدعوة على وجه اخلصوص . ، واإلعراب عن آرائهاالتسعالتقييم توصيات ب اإلحاطةة مدعوة إىل يئاهل - 4

 :إىل إسداء املشورة بشأن ما يلي

 
شرت  بني القطاعات الذي تر  أنه يعتعني علعى املنظمعة أن تععزا فيهعا      اجملاالت الرئيسية للعمل امل  • 

ا يسعهم يف بلعوغ   مع األعضعاء   دولحتقيعق نتعائج أفضعل يف الع    معن أجعل    إدماج الُبعد املتعلق بالغابعات 

 ألعضاء؛لثالثة الاألهداف العاملية 

 ذلك؛دعم لألعضاء لغابات وكيف ميكن لالعاملية  البنيةيف  يةفعالملنظمة بدور أكثر ية اضطالع اكيف  • 

 باملقارنةميزة نسبية أن هلا منظمة األغذية والزراعة بوضوح  اليت تثبت فيها اإلقليمجماالت العمل يف   • 

غريها من اجلهات الفاعلة، جنبا إىل جنب مع أي اقرتاحعات بشعأن الشعراكات االسعرتاتيجية العيت      ب

 ؛لتحقيق نتائج أفضل يف املنطقةميكن تعزيزها 
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 1امللحق 

 

 :1117-1112يتضمن اجلدول التالي العناصر الرئيسية لإلطار االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 

 العناصر الرئيسية  : إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة
  

 نظمة املرؤية 

 

 سيما وال لجميع،ل املعيشة مستويات األغذية والزراعة يف حتسني متسه اجلوع وسوء التغذية حيثمن  خال عامل

 .اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مستدامة بطريقة األشد فقرا،

  

 :ألعضاءل ثالثةالاألهداف العاملية 

مجيع  الناس يف يكون فيه جلميع ضمان عامل تزايد اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، و استئصال •

نشطة مارسة حياة هم الغذائية ملأفضلياتتهم التغذوية وجاااحتي لتلبيةومغذية كافية  مأمونةت أغذية األوقا

 صحة؛بال مفعمةو

 التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، مع ايادة اإلنتاجاالنطالق قدما حنو حتقيق و ،الفقراستئصال  •

 ستدامة، سبل املعيشة امل توفري، وتعزيز التنمية الريفية والغذائي

 واملياه واهلواء واملناخ واملوارد يضااألر ذلك ، مبا يفبطريقة مستدامة الطبيعية املواردواستخدام إدارة و  •

 .لية واملقبلةجيال احلااأل فائدةل الوراثية

 

 األهداف االسرتاتيجية

 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ساهمة يف استئصالامل -1

 على حنو مستدام و اخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمسا  غذية توفري األايادة وحتسني -2

 احلد من الفقر يف املناطق الريفية -3

 متكني نظم اراعية وغذائية أكثر مشوال وفعالية على املستويات احمللية والوطنية والدولية -4

 لتهديدات واألاماتيف مواجهة ااملعيشة  صمود سبل ايادة -5

 

 اإلضايفهلدف ا

 فنيةاجلودة واملعرفة و اخلدمات ال

 

 ن الشامالن لقطاعات خمتلفةاملوضوعا

 اجلنسني قضايا
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 احلوكمة

 

 الرئيسيةوظائف ال

السلو   قواعد ومدونات معيارية ووضع معايري، من قبيل االتفاقات الدولية صكو إعداد البلدان يف  يسري ودعمت -1

 ؛الفنية وغريها واصفاتوامل

حتسني بيانات ومعلومات يف اجملاالت ذات الصلة مبهمة منظمة األغذية والزراعة وحتليلها ورصدها وميع جت -1

 يها؛احلصول عل

 وتشجيعه ودعمه؛إجراء حوار بشأن السياسات على كل من الصعد العاملي واإلقليمي والقطري تيسري  -3

سياسات واستثمارات وبرامج  اإلقليمي إلعدادين القطري وصعيدقدرات على الال تنمية املشورة ودعم إسداء -2

 مستندة إىل األدلة، وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

 ونشرها وحتسني استيعابها؛ والتكنولوجيات املعارف املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع إسداء -5

 بني والزراعة والتنمية الريفية، وياألمن الغذائي والتغذ يف جمالشراكات إقامة تسهيل  -6

 ؛احلكومات والشركاء يف التنمية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص

 األغذية والزراعة منظمة عملالوطين واإلقليمي والعاملي يف جماالت  صعدال ل علىتصاواالالدعوة  -7

 

 األهداف الوظيفية

 اصلالتو

 تكنولوجيا املعلومات

 والتوجيه رقابةالو حوكمة املنظمة

 فعالةالكفؤة والدارة اإل
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 2امللحق 

 

PC 112/3 Sup.1 

September 2012 

 

 جلنة الربنامج

 

 الدورة الثانية عشرة بعد املائة

 2102تشرين الثاين /ربمنوف 9-5روما، 
 التقييم االستراتيجي لدور منظمة األغذية والزراعة وعملها

 يف جمال الغابات 

 استجابة اإلدارة
 

. عن التقييم االسرتاتيجي لدور الفاو وعملعها يف جمعال الغابعات   لصادرة ترحب إدارة الفاو بالنتائج والتوصيات ا- 1

 . وقد مت التقييم على حنو شامل ويف الوقت املناسب، وتتواءم توصياته الرئيسية مع العمليات االسرتاتيجية للفاو

  

وتتفعق اإلدارة  . ال الغابعات ويسر اإلدارة أن يؤكد التقييم أهمية الدور الريادي العاملي الذي تقوم به الفاو يف جمع - 1

مع العوامل األربعة اليت حددها التقييم واليت تدعم دور الفاو يف التعأثري علعى جعدول األعمعال الععاملي اخلعاص مبجعال        

 :الغابات

  

 عمليات الفاو اخلاصة حبوكمة الغابات، مبا يف ذلك جلنة الغابات وهيئات الغابات  • 

 اإلقليمية 

 للموارد احلرجية العاملية وخدمات إعالمية أخر عمليات تقييم الفاو  • 

 قدرات الفاو التقنية ودرايتها يف جمال الغابات والقطاعات ذات الصلة • 

 تواجد الفاو يف األقاليم والبلدان • 

 

 وتوافق اإلدارة على أن مساهمات قطاع الغابات يف بلوغ األهداف العاملية ألعضاء الفعاو مل تتحقعق بالكامعل أو مل   - 3

وسيوفر تنفيذ اإلجراءات الالامة ملعاجلعة التوصعيات العواردة يف هعذا التقيعيم فرصعة       . يتم االعرتاف الكايف بها يف املاضي

 . لتنشيط عمل الفاو يف جمال الغابات ومساهماته يف بلوغ أهداف الفاو
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يهعا علعى حعد السعواء بعاخلربة      وتوافق اإلدارة على أن امليزة النسبية الرئيسية للفاو يف قطعاع الغابعات هعي حتل    - 2

وبالقدرة على التعامل مع التفاعالت بني استخدامات املوارد اليت تتجلى يف التحديات املشرتكة بني القطاععات والفعرص   

امليزة النسبية احملتملعة  "وتقبل اإلدارة أيضا االستنتاج الرئيسي هلذا التقييم والذي مفاده أن .القائمة يف الكثري من البلدان

إذ حتتاج الفعاو لتصعبأ أكثعر فعاليعة إىل      ."او يف العمل الشامل أو املشرت  بني القطاعات مل تتحقق بعد على حنو تامللف

بعني املكاتعب القطريعة واألقعاليم الفرعيعة      )، وعموديعا   (يف خمتلعف التخصصعات واإلدارات  )ايادة التآار والتععاون أفقيعا   

 .(واألقاليم واملقر

 

 .عضاء واإلدارة لتجديد االلتزام باإلدماج الكامل لقطاع الغابات ضمن العمعل األساسعي للفعاو   ويتحد  التقييم األ - 5

عمليعة إععادة النظعر اجلاريعة لإلطعار االسعرتاتيجي للمنظمعة،        ة بقدر أكرب من الفعالية يف إطاروميكن معاجلة هذه التوصي

املباشرة وغري املباشعرة لقطعاع الغابعات واألشعجار يف      واليت تتيأ عرب معاجلتها للقضايا الشاملة الفرصة لتعزيز املساهمات

ومن املقبول على نطعاق واسعع لعد  اجملتمعع العّدولي لقطعاع للغابعات أن اإلدارة         .بلوغ األهداف العاملية للفاو وأعضائها

ت وإدارتهعا  املستدامة للغابات لن تكتمل على املستو  العاملي دون مشولية أكثر، لتطعوير العنهج املشعرتكة بعني القطاععا     

العيت   من التوصعيات التسعع   اوتقبل اإلدارة مخس .واحلفاظ على املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك الغابات واألراضي الزراعية

 .رفعها التقييم واليت تعاجل هذا االستنتاج على وجه اخلصوص

 

 على أساس مزاياها النسبيةحتديد أولويات جماالت برامج الفاو "واحدة من توصيات التقييم األكثر حتديا هي و- 6

وتقبل اإلدارة هذه التوصعية، مشعرية إىل أن االسعتعراض اجلعاري ألولويعات الربنعامج        ."وبتوجيه من األجهزة احلكومية

وسعرتكز اإلدارة   .يشكل إحد  املهام الرئيسية لألجهزة احلكومية، مبا يف ذلك جلنة الغابات وهيئات الغابات اإلقليمية

 .امة خالل الدورتني املقبلتني للجنة الغاباتعلى هذه املهمة اهل

 

جتدر اإلشارة إىل أن مثة معضلة متأصعلة بالنسعبة لعإلدارة تتمثعل يف سععيها إىل تنفيعذ هعذه التوصعية لتحديعد          و- 7

اجملاالت الربناجمية األقل أولوية ويف نفس الوقت احلفاظ على قدرة الفاو على العمل بصورة متكاملعة وعلعى حنعو أكثعر     

فإذا مت التخلي عن جمال براجمي ما أو انتهى الرتكيز عليعه، فقعد تضععف قعدرة الفعاو علعى ضعمان         .لية وتعزيزهامشو

متثيل مثل هذا اجملال الربناجمي بالفعل يف نهج شامل ومتعدد التخصصعات معن أجعل التنميعة املسعتدامة، فضعال ععن        

ويف عملية تقييم اخليارات املتاحعة لصعقل    .ات املستقبليةقدرتها على االستجابة بصورة فعالة ويف الوقت املناسب للتحدي

األولويات، ستكون هنا  حاجة إىل حتليل وتواان دقيقني للتنااالت املتبادلة، وذلك لضمان أن أية حتوالت يف التشعديد  

 .بهدف حتسني الرتكيز ال ينبغي أن ختل باجملاالت الرئيسية للعمل املتكامل احملتمل دون داٍع

 

اعتماد نهج أكثر استباقية لدورها ومكانتها يف النظعام  "ة أخر  رئيسية ترد يف التقييم مفادها أن على الفاو توصي- 8

وعلى وجه اخلصوص، يسلط التقييم الضعوء علعى دور الشعراكة التعاونيعة يف جمعال الغابعات، وهعي         ."احلرجي العاملي

وترأس الفاو الشعراكة التعاونيعة يف    .ف جوانب الغاباتمنظمة دولية هلا واليات فردية بشأن خمتل 12شبكة تتكون من 

وتوافعق اإلدارة   .جمال الغابات تقديرا منها لدورها الفريد املتمثل يف وجود والية واسعة تشعمل مجيعع جوانعب الغابعات    
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رة معن حيعث   ويف حعني توافعق اإلدا   .على استطاعة الفاو تعزيز قيادتها للشراكة التعاونية من أجل ايادة تأثريها الععاملي 

يشمل العديد من اجلهات اليت شأنها " النظام احلرجي الدولي"املبدأ على هذه التوصية، جيب األخذ بعني االعتبار أن 

وهذه ليست توصية بسيطة التنفيذ، ألن األمر ال يتوقف فقط على الفاو، ولكعن أيضعا علعى    .شأن الفاو وحيكمها أعضائها

وعلى الرغم من هذه القيود، تقعرتح اإلدارة ععددا معن اإلجعراءات احملعددة       . واليات وتطلعات وأولويات منظمات أخر

 .اليت ميكن اختاذها للتحر  يف هذا االجتاه

 

وتوافق اإلدارة بشدة على توصعية التقيعيم العيت تعنى علعى حتسعني وتعزيعز االتصعاالت، وقعد اقرتحعت ععدة            - 9

ة األخعرية، مبعا يف ذلعك احلملعة اإلعالميعة للسعنة الدوليعة        إجراءات يف هذا الصدد، باالستناد علعى املبعادرات الناجحع   

 .1111للغابات لعام 

 

تعزيز طرائق عملها للربط بني املعرفعة واخلعربة   "يف  فاووتتمثل التوصية النهائية الرئيسية هلذا التقييم بالنسبة لل- 11

احدة من نقاط القوة يف الفعاو ومزاياهعا النسعبية    وو. مبا يف ذلك املقر واملكاتب امليدانية" الفاو، كامليف جمال احلراجة يف 

هي الربنامج امليداني الالمركزي القعوي، مبعا يف ذلعك موظفعو قطعاع الغابعات املتمركعزون يف املكاتعب اإلقليميعة الفرعيعة           

الغابعات  وتلتزم الفعاو بزيعادة تعزيعز وجودهعا يف األقعاليم وسعيتم إشعرا  إدارة        . اإلقليمية للغابات اهليئاتواإلقليمية، و

 .مشاركة كاملة سواء يف ختطيط أو يف تنفيذ التغيريات اهلامة املتوقع حدوثها يف هذا الصدد

 

اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها للرد على كل توصية، فضال عن الوحدات " مصفوفة استجابة اإلدارة"وحتدد - 11

مرتتبة على املوارد اليت ستحتاج إىل معاجلة من قبل وللعديد من اإلجراءات آثار . املسؤولة واجلداول الزمنية لكل إجراء

 .ةماملالئاألجهزة الرئاسية 
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 استجابة اإلدارة 
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 مزيد من التمويل اإلطار الزمين وحدة املسؤولةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

 مطلوب

 (ال أونعم )

 خارج الغابات واألشجار يف جمال الغابات نهجا شامال تضع أن، عية األخرىوقطاعات املوارد الطبي األراضييف جمال  املرتاكمتنياملعرفة اخلربة و املتمثلة يف ينبغي للمنظمة، باالستناد إىل ميزتها النسبية:  0النتيجة التنظيمية 

 .وأعضائها للمنظمة العاملية الثالثة بغية بلوغ األهداف

لكيف  تقييم شامل وضع :0.0 التوصية

أن  يف جمال احلراجة عمل الفاو نتائجل ميكن

مجيع األهداف العاملية  يف حتقيقتسهم 

، بل وكيف تسهم وأعضائها للمنظمة الثالثة

النتائج  وينبغي استخدام .بالفعل يف ذلك

 ككل للمنظمة برنامج عمل اسرتاتيجي لوضع

أن  النسبية بشأن كيف ميكن ملزاياها

من  تستخدم على أفضل وجه لتمكني الغابات

 بلوغ األهداف يف املساهمة بشكل أكرب

 .العاملية

اإلطار  عملية استعراض استخدام 1 مقبولة
 للتخطيط ي للمنظمةاالستراتيج

لكيف يمكن لعمل الفاو في مجال 
الحراجة أن يساهم على نحو 

الغذائي أفضل في تحقيق األمن 
 تحديدو. فقروالتغذية والحد من ال

، الشامل العمل لتشجيع الحوافز
المساءلة  فرض في الوقت نفسهو

 اإلطار االستراتيجي في ظل
 .الجديد

 
 
 
 

ت الغابا"حول  مؤتمر دولي تنظيم 1
" من أجل تحقيق األمن الغذائي

 الشركاء وذلك بالتعاون مع
 .الداخل ومن الخارجمن  المعنيين
مساهمة مناقشة حول  ويشمل
في  في المزارع واألشجارالغابات 

في  والتغذية تحقيق األمن الغذائي
 األمن الغذائي العالمي إطار لجنة

1113. 
طقا  التمويل الكافي إل ضمان 3

والمزارع ابات الغوتنفيذ مرافق 
 .الجديدة

بالتعاون معع مصعلحة    (FO) إدارة الغابات

، (ES) اعيعة واالجتماالقتصادية السياسات 

، وإدارة املعععععوارد (AG) الزراععععععةإدارة و

، وإدارة مصععايد (NR)ة الطبيعيععة والبيئعع 

، (FI)وتربيععة األحيععاء املائيععة    األمسععا 

 ، واملكاتععب(TC) تقينوإدارة التعععاون العع 

، ونائععب املععدير العععام    (DOs) امليدانيععة 

 اإلسعرتاتيجية ، ومكتعب  (DDK( )املعرفة)

 (OSP)د وإدارة املوار والتخطيط

 
إدارة الشعؤون   بالتععاون معع  إدارة الغابات 

االقتصععادية واالجتماعيععة، وإدارة التعععاون 

اإلدارة املعنيععة  الععتقين، وإدارة الزراعععة، 

وغريهعا،  بإدارة املعوارد الطبيعيعة والبيئيعة    

وكعذا أعضعاء الشعراكة التعاونيعة يف جمععال     

 الغابات
 

 إدارة الغابات، وإدارة التعاون التقين
 

 

 1113شباط / فرباير

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أيعععار إىل /معععن معععايو 
 تشععرين األول/ أكتععوبر
2013 

 

 

 
 
 

 كععانون الثععاني / ينععاير
1113 

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دوالر  351 111

علععى هيئععة  أمريكععي

معععوارد معععن خعععارج 

 يزانيةامل

 

 
 

معععوارد معععن خعععارج 
 نييع مال 11) امليزانية

 (سنة/دوالر أمريكي

                                                      
 كل توصية بشأن مزيد من التفاصيل على الكامل من التقرير 217-395 حتتوي الفقرات  1
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 مطلوب

 (ال أونعم )

 المؤشرات االجتماعية تعزيز 2
 المرتبطة باألمن واالقتصادية

، والعمل الغذائي وسبل المعيشة
والمساهمة في ونوع الجنس 

 الريفية  في إطار عمليات التنمية
 .الوطنية رصد وتقييم الغابات

غابات، وإدارة الشعؤون االقتصعادية   إدارة ال

 واالجتماعية، وجلنة األمن الغذائي العاملي

 كععانون األول/ سععمربيد
1113 

معععوارد معععن خعععارج 

 امليزانية

 تفاعل وتعاونل وضع أساس :2.0 التوصية

خمتلف األجهزة  بني أكرب وأكثر فعالية

 للمنظمة من شأنه أن ستشاريةواال الدستورية

 .سرتاتيجيةاال حتديد األولويات يسهم يف

هيئات  بين لروابطتعزيز ا 1 مقبولة
ولجنة الغابات  الغابات اإلقليمية

 .على حد سواءالمؤتمرات اإلقليمية و
0.  

فر   تنسيق بينآليات  إنشاء 1
التابعة  ذات الصلة المواضيعية العمل

وبين  لهيئات الغابات اإلقليمية ذاتها
 .في المقر الرئيسي مناظرةال الوحدات

 
واليات  وتحديث إصقاح 3
ة الدستورية الفنية، األجهزإجراءات و

اللجنة ، بما في ذلك حسب االقتضاء
الخشبية، االستشارية للور  والمنتجات 

الدولية والشراكة  ر الدوليةو  لح  ا وهيئة
من أجل التنمية المستدامة في المناطق 

 .الجبليّة
 
 جداول أعمال منسقة تنسيقا 2

 األجهزة الدستورية بين أكثر فعالية
. إدارة الموارد الطبيعية المسؤولة عن

، لجنة الغابات بين تعزيز الروابطو
 ولجنة الزراعة ولجنة األمن الغذائي

 .العالمي

املكاتب  بالتعاون معإدارة الغابات 

 ووحدات ذات صلة امليدانية

 

املكاتب  بالتعاون معإدارة الغابات 

 ووحدات ذات صلة  امليدانية

 
 

ية إدارة الغابات ومكتب الشؤون القانون

 واألخالقية

 

 

 

 

، ومكتب (املعرفة)نائب املدير العام 

اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 

 ووحدات ذات الصلة

 

 مباشرة

 

 

كانون األول / سمربيد
2013 

 

 

 كانون األول/ سمربيد
2014 

 

 

 
 
 

كانون األول / سمربيد
2014 

 

 ال

 

 

 مليون دوالر 1.1

 السنتني /أمريكي 

 

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 ال
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 التاريخ االسرتاتيجي لدور املنظمة وعملها يف جمال الغابات التقييم علىردا استجابة اإلدارة 

1توصية التقييم
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 يهاوتعليق اإلدارة عل

 خطة اإلدارة
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 مطلوب

 (ال أونعم )

 حتديد األولويات جملاالت :3.0 توصيةال

 مزاياها النسبية برنامج الفاو باالستناد إىل

 ويقتضي ذلك .اهليئات اإلداريةبتوجيه من و

( 1) :يثحب واألنشطة املواضيع حتديد

، بدور فريد من نوعه ورمبا رائد تضطلع الفاو

جنبا إىل جنب  بنشاط سوف تعمل الفاو( 1)

 تكون الفاو وحبيث لن( 3)، الشركاء مع

وامليسر يف  مبثابة الوسيط ولكن ستكون نشطة

 .جمال املعرفة

تحليل  إجراءاالضطقاع ب 1 مقبولة
 في مجال الغابات لعمل الفاو استراتيجي

تحديد المجاالت و مجاالت العمل لتقييم
نسبية  تتمتع الفاو فيها بميزةالتي 
 بديلة حيث تتوفر مصادر. واضحة

 وستنظر الفاو ،رلإلمداد قابلة لقاستمرا
دورها  في إمكانية التقليل من أهمية

تكون  بحيث مع الشركاء عملهازيادة و
 .الميسر أو المعرفة وسيط لنقل بمثابة

 مع إبرام اتفاقات ثنائية وضمن شبكةو
خلصت  إذ مجاالت العمل في الشركاء

 أكثر مقاءمة يكون دورها الفاو إلى أن
 .المعرفة كوسيط لنقل

 
لتعبئة  اتيجيهاستر تطوير 1

المجاالت ب ترتبط ارتباطا وثيقا، الموارد
 من أجل، المحددة أعقاه ذات األولوية

 .تجزؤا  ميدانية أكثر تركيزا وأقل  أنشطة

بدعم  إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية 

وبإشرا  مكتب دعم الالمركزية،  من

بشأن اإلدارات التقنية أو ذراع املعرفة 

 .ة قطاعاتعدالقضايا الشاملة ل

 

 

 

 

 

 
 

 ،وإدارة التعاون التقين ،إدارة الغابات

ومكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 

 املوارد

 

 ،1113عام  نهاية

لالستفادة من مدخالت 

يف الشراكات التعاونية 

 CPFs الغابات جمال

 برتابط مع االعرتاف

  هذه التوصية

 .2.1 بالتوصية

 

 

 
 

كانون األول / ديسمرب
2013 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 لكل إقليم اسرتاتيجيهوضع  :4.0 التوصية

يف القطاع  وجود الفاو قيمة بشأن كيفية تعزيز

واإلقليمي  على املستويني اإلقليمي احلرجي

 تربا أن اإلسرتاتيجيةوينبغي هلذه  .الفرعي

عمليات  عمل الفاو مع بشكل خاص كيفية

غريها و واملنظمات اإلقليمية القائمة السياسات

بشأن التحديات  لشركاء االسرتاتيجينيامن 

بالغابات  املتعلقة اإلقليمية املشرتكة والفرص

ميكن و. ستخدامات األخر  لألراضيواال

المكاتب و إشراك األقاليم 1 مقبولة
 في عمليةمركزية بصورة كاملة  القا

وأولويات  إعادة النظر في استراتيجيات
 على وسيعتمد هذا .الحرجية الفاو

، استنادا هإلى ما فوقو المستوى القطري
وضع  أطر األولويات المحددة في إلى

إجراء شمل وي البرامج القطرية،
 اللجان اإلقليمية للغابات مشاورات مع

مان اإلدماج ضل، والمؤتمرات اإلقليمية
األولويات  ضمن لقطاع الغاباتالتام 

ضمان أنها و .والبرامج الشاملة اإلقليمية
أطر وضع  في على نحو كاف تنعكس
 إدارات الغاباتدعوة القطرية، و البرامج

، واملكاتب مكتب دعم الالمركزية 

 تقنيةوالشبكة ال امليدانية، وإدارة الغابات،

 غابات بالبإدارة  الوظيفية املعنية

 

 

 

 

 

 

كانون / من ديسمرب

ىل إ 2012 األول

كانون األول / ديسمرب
2013 

 

 

 

 

 

 

 ال
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 خطة اإلدارة

 مزيد من التمويل اإلطار الزمين وحدة املسؤولةال اإلجراءات اليت يتعني اختاذها
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الشراكات  أن تستفيد من هلذه العملية

لتحديد  التعاونية احلالية يف جمال الغابات

 .واألولويات اإلقليمية القضايا

الشراكات التعاونية  تطوير إلى الوطنية
وينبغي المتابعة عن . الغابات في مجال

ما يعادل  كثب لعمليات صياغة
اكات التعاونية في المؤسسات الشر

 .المالية الدولية
 
المتابعة المناسبة للعمليات  تأكيد 1

الوطنية واإلقليمية الفرعية و اإلقليمية
 .وما يتعلق به في قطاع الغاباتالهامة 

 

 

 

 
 

  إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 
 

كانون األول / ديسمرب
2012 

 

 

 

 
 

 مليون دوالر 1.1

 السنتني /أمريكي 

 
ورسالتها  تبليغ رؤية الفاو :5.0 التوصية

الداخلية يف جمال  يجيةاإلسرتاتأولوياتها و

فضال عن  ،احلراجة بشكل أكثر فعالية

وأصحاب  املمولني احملتملني التواصل مع

على املستويات العاملية  املصلحة اآلخرين

 .اإلقليمية والقطريةو

 مقبولة

 

في  ساهمة على نحو استباقيالم 1
 واالستراتيجياتتحديد األولويات 

مع  الكافيضمان التعاون و المؤسسية
القضايا  لمعالجة الرئيسية إلداراتا

على جميع  المشتركة بين القطاعات
 .المستويات

 
ستراتيجية اتصال ا وضع وتنفيذ 1

 لتبسيط لقطاع الحراجة في الفاو
في  أنشطة االتصال، ودعم األنشطة

 التواجد ولتكثيف البلدان واألقاليم
 .اإلعقامي بشأن الغابات

 
 حمقات إعقامية إطقا  3

الجمهور  ديدة للوصول إلىج ومنتجات
 مساهمة، مع التركيز على المستهدف
األهداف المؤسسية  في بلوغ الغابات

 .الرئيسية واإلنمائية
 
شبكات إلى  دعمتقديم ال 2

وإلى  المعنية بالغابات اإلقليميةاالتصال 
 .األقاليم والبلدان فيأنشطة االتصال 

 

نائب املدير العام،  بدعم منإدارة الغابات 

واملكاتب امليدانية، ومكتب االتصاالت 

تبادل  ومكتب والشراكات والدعوة،

 .والبحوث واإلرشاداملعارف 

 

رة الغابات، واملكاتب امليدانية، ومكتب إدا

 ومكتباالتصاالت والشراكات والدعوة، 

 .والبحوث واإلرشادتبادل املعارف 

 

 

نائب املدير العام،  بدعم من إدارة الغابات

واملكاتب امليدانية، ومكتب االتصاالت 

تبادل  ومكتب والشراكات والدعوة،

 .والبحوث واإلرشاداملعارف 
 

نية، إدارة الغابات، ومكتب املكاتب امليدا

 ومكتب االتصاالت والشراكات والدعوة،

 .والبحوث واإلرشادتبادل املعارف 

 جاري العمل به

 

 

 

 

 اإلسعععرتاتيجيةإععععداد 

تشعرين  / حبلول أكتوبر

 جعععاري ،1111األول 

 التنفيذ 

 

 جاري

 

 

 
 

 جاري

 

 

تعمل الفععاو علععى  سعع

تعبئععععة مسععععاهمات 

طوعيعععععة وإقامعععععة  

شعععراكات للرتويعععج  

 االتصاالت ألنشطة
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في  مع الشركاء تفعيل التعاون 5
  نية في مجال الغاباتالشراكة التعاو

 في الغاباتقطاع  لتعزيز جدول أعمال
من ، بما في ذلك مختلف المحافل الدولية

 .منسقة أنشطة اتصاالت خقال

الشراكة التعاونية  وأعضاء إدارة الغابات،

 يف جمال الغابات

 

 جاري

ملعاجلة القضايا العاملية وعمال حتليليا حوارا سياسيا ، وأن جتري الشركاء االسرتاتيجينيجنبا إىل جنب مع  العاملي، احلرجي النظام ومكانتها يفدورها استباقية ل تعتمد نهجا أكثر ينبغي للمنظمة أن:  2النتيجة التنظيمية 

 يف البلدان طويل املدى جودوتتمتع بقدرات كبرية على مجع األطراف وب شاملة عاملية منظمة منظمة بشكل خاص، بوصفهالل النسبية يزةامل استخدامب - ذات الصلة بالغابات الكيانات والعمليات اجملزأة وربط املتصلة بالغابات

 .املضيفة لدانمع حكومات البروابط األعضاء وب

جهد مشرت  مع أعضاء  بذل :0.2 التوصية

الشراكة التعاونية يف جمال  خمتارين يف

يف املوارد  احلراجة وشركاء رئيسيني آخرين

 عقد االجتماعاتيف  دور الفاو إلعادة حتديد

، جنبا إىل عاملية قادرة نيةف بوصفها مؤسسة

 مواجهة التحديات على مع شركائهاجنب 

بطريقة احة يف جمال احلراجة الفرص املتو

 األراضي وقطاعات املوارد يف جمال شاملة

 .الطبيعية األخر 

 مقبولة جزئيا

اختاذ التدابري الالامة  وينبغي للمنظمة
 واليتها بالكامل والنظر علىتنفيذ ل

 .الناشئة يف التحديات حنو استباقي
ال يغيب عن  ومع ذلك، ينبغي أن

وجهها ي هي منظمة الفاو أن األذهان
شأنها يف ذلك شأن مجيع  أعضاؤها،

 احلرجي الدولي الفاعلني يف النظام
أعضاء الشراكة  مبا يف ذلك)

أكثر  لوحةال أصبحتوقد . (التعاونية
منذ مؤمتر أكثر تعقيدا  تنوعا و النظام

 حيث حددت الدول 1991يف عام  ريو
 أدوار األعضاء يف األمم املتحدة

. ديدةاجل هيئاتلل ومسؤوليات جديدة
 دور الفاو إعادة حتديدإذ تعتمد 

 ،عقد االجتماعاتبصفتها مسؤولة عن 
 اجتاهات يف نهاية املطاف، على

 .أعضائها

 لجنة الغابات دورات ستشمل 1
محدد في  بندا (11 الدورةابتداء من )

الشراكة التعاونية  حول جدول األعمال
من أجل الحصول  في مجال الغابات

 ن ورفعهاالبلدا توجيهات من على
 .المجلس والمؤتمر إلى هتماملقا

 

المكاتب الميدانية  بالتعاون مع 1
، اإلقليمية للغابات الهيئاتمكاتب و

للدورات جدول األعمال سيتضمن 
هيئاتها و دور الفاوحول  مناقشة المقبلة

 نتائج وستعرض .في األقاليم الدستورية
على المؤتمرات اإلقليمية  هذه المناقشات
 .الغاباتوعلى لجنة 

 

الفاو، بصفتها رئيسا  ستطلق 3
، الغابات في مجالالتعاونية  للشراكة
الشراكة  ضمن تفكير استراتيجي عملية

. زيادة تعزيز التنسيق من أجل التعاونية
 بشأن فريق استشاري سيتم تعيينو

 إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

إدارة الغابععععات، ومكتععععب االتصععععاالت  

 والشراكات والدعوة

 

 

 

إدارة الغابععععات، ومكتععععب االتصععععاالت  

  والشراكات والدعوة

 

 مباشر

 

 

 

 1112 حزيران/ يونيو

 

 

 

 

كعععععانون / سعععععمربيد

  2013األول

 

 ال

 

 

 

 

 

 ال

 

 

 مليععععععون دوالر 11.
 السععنتني  /أمريكععي 
 فريعععععق ال إلقامعععععة 

االستشععاري للشععراكة 
 CPF التعاونية



13 FO:NEFRC/2014/8 

 التاريخ االسرتاتيجي لدور املنظمة وعملها يف جمال الغابات التقييم علىردا استجابة اإلدارة 

1توصية التقييم
 استجابة اإلدارة 
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منظمة بصفتها لل التوجيه االستراتيجي
 .رئيسا للشراكة التعاونية

 

لمنظمات ا ستتعاون الفاو مع 2
والمنظمات  الدولية الحكومية ذات الصلة

الدولية غير الحكومية ومنظمات 
المسائل  تنسيق لتعزيز المجتمع المدني
 أقوى التزام واقتراح، المتعلقة بالغابات

 مع التعاونية من أجل الغابات لشراكةل
والمجموعات  أصحاب المصلحة

 .الرئيسية

 

 

 

 

إدارة الغابععععات، ومكتععععب االتصععععاالت  

 والشراكات والدعوة، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 

 ولكععانون األ/ سععمربيد
2013 

 

 

 ال

 دور الفاو يف إعادة تقييم :2.2 التوصية

إاالة برنامج خفض االنبعاثات النامجة عن 

من ، على سبيل املثال هاتدهورو الغابات

حدة يف اتفاقية األمم املت خالل مشاركتها

اإلطارية بشأن تغيري املناخ وبرنامج األمم 

خفض االنبعاثات املتحدة للتعاون يف جمال 

، ومرفق هاتدهورو الغاباتإاالة النامجة عن 

الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات 

 ذات الصلة،واجملموعات واألنشطة األخر  

لضمان تسخري خربات ومعارف الفاو الواسعة 

املستدامة للغابات لدعم  يف جمال اإلدارة

البلدان األعضاء بفعالية وكفاءة يف  جهودها 

املبذولة فيما يتعلق بالتأهب يف األنشطة 

اإلضافية يف جمال خفض االنبعاثات وتنفيذ 

 .هذه األنشطة اإلضافية

 مقبولة

 

الذي  الدعم وتبسيط تعزيز 1
التأهب في  للبلدان بشأن تقدمه الفاو

جال خفض األنشطة اإلضافية في م
، االنبعاثات وتنفيذ هذه األنشطة اإلضافية

 في في هذا المجال قدرات الفاووزيادة 
مواصلة تعزيز و .المكاتب الميدانية

رصد البلدان لقاستجابة ل في القدرات
اتفاقية األمم المتحدة  ومتطلباتالغابات 

اإلطارية بشأن تغيير المناخ فيما يخص 
،  معايير القياس واإلبقاغ والتحقق

الميزة النسبية  على أساسوالبناء 
فادة ست، مع االفي هذا المجال للمنظمة
 حوكمة في الواسعة خبرات الفاومن 

اإلدارة المستدامة للغابات، كلما و لغاباتا
برنامج البلدان صوب تنفيذ تحركت 

إزالة خفض االنبعاثات الناجمة عن 
 .هاتدهورو الغابات

 
ة المواد الداعمو دواتاأل تعزيز 1
لتمثل  استشاري على نحو رصد الغاباتل

على  رصد الغاباتعمليات توجيها ل

إدارة الغابات، إدارة املوارد الطبيعية 

والبيئية، واملكاتب امليدانية، مكاتب تبادل 

املعرفة والبحوث واإلرشاد، ومكتب 

االتصاالت والشراكات والدعوة، إدارة 

 التعاون التقين

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية، مكاتب 

 شادتبادل املعرفة والبحوث واإلر

/ سمربيد -مباشر 

 2013كانون األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1112 حزيران/ يونيو

 

موارد من خارج 

امليزانية مطلوبة 

 1و  1 للنقاط
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االستفادة و. الوطني واإلقليميالمستويين 
إدارة  تطوير مجموعة أدوات من

 أفضل لعرض المستدامة الغابات
 والدعوة في هذا المجال خبرات الفاول

 .البلدان ستخدامها من قبلال بفعالية
 
ي الحوار ف مشاركة الفاو تعزيز 3

الغابات، بشأن تغير المناخ و العالمي
 زيادة المشاركة في من خقالالسيما 

برنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال 
إزالة خفض االنبعاثات الناجمة عن 

التعاون األوثق مع و ،هاتدهورو الغابات
، مع دعم كربون الغابات مرفق شراكة

 انخراط أكثر شمولية ألصحاب المصلحة
تنعكس  ضمان أنو .ان األعضاءوالبلد
 ومعرفتها الواسعة خبرات الفاو بالكامل

خفض االنبعاثات الناجمة عن المتعلقة ب
في ، هاتدهورو الغاباتإزالة 

المنقحة لبرنامج األمم  اإلستراتيجية
خفض المتحدة للتعاون في مجال 

 الغاباتإزالة االنبعاثات الناجمة عن 
في ، والتي ينبغي إعدادها هاتدهورو

 .1113 غضون عام

 

 

 

 
 

إدارة املوارد الطبيعية وإدارة الغابات، 

والبيئية، ومكتب االتصاالت والشراكات 

 والدعوة

 

 

 

 

 
 
كانون األول / سمربيد

2013 
 

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

 .الوطنيةالعاملية واإلقليمية و بني املستويات املشرتك

اليت  املعيارية األعمال تبسيط :0.3 التوصية

من  واحلراجة بشأن الغاباتتضطلع بها الفاو 

 خالل حتليها باملزيد من االنتقائية

لالحتياجات  واستجابتها بشكل أكرب

 مقبولة

 

 عن كثب دراسةب القيام 1
، بما في ذلك حتياجات البلدانال

 عملية صياغة المعلومات الواردة من
في ، لشراكة التعاونية في مجال الغاباتا

إلدارة  مجموعة أدوات"خلق  سيا 
أيضا  وسيسهل هذا". حرجية مستدامة

 إدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 كعانون األول / سمربيد
2013 

 

 

 

ى إدارة الغابات سعست
علعى   بنشاط إىل العمل

تعبئععععة مسععععاهمات  
طوعية لتيسعري إنتعاج   
جمموععععععععععة أدوات 
إلدارة حرجيععععععععععة 

 SFM مستدامة
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المجاالت  حول تركيزا تعبئة موارد أكثر .واإلقليمية الفرعية اإلقليمية
فضقا عن ، للبلدان الرئيسية المواضيعية
 .المتابعة تحسين عملية

 
 المنتجات وسيتم استعراض 1

 المضاعف تأثيرها اعتبارب المعيارية
 .القطري عمل المشاريع والتنفيذل
 
وظيفية ال الفنية شبكةال تعزيز 3

 الغابات للتركيز علىالمعنية ب الجديدة
 المعارف وإثراء األفكار تقاسم تحسين

بما في المكاتب الميدانية، بين المقر و
 والعمل لتحضير سياسة التنقل ذلك

المكاتب الغابات الجدد في قطاع  موظفي
 .الميدانية

 
 المجاالت ذات األولوية دتحدي 2

البلدان  لقطاع الغابات بين المشتركة
والمؤسسات المالية  األعضاء المنتقاة

التآزر  تطويرو. المحددة الدولية
 .ملموسمن أجل تعاون  واالقتراحات

 وعمل عمل الفاو بين الربط تحسينو
دعم الفاو و المؤسسات المالية الدولية

  يلبتمو، وتحديدا الميدانيةللبرامج 
 وذلك بهدف، تقنيبرنامج التعاون ال

 النهوض بأفضل الممارسات من خقال
 .المشاريع االستثمارية

 

 

 

إدارة التعاون التقين، وإدارة الغابات، 

 مكاتب تبادل املعرفة والبحوث واإلرشادو

 

الشبكة التقنية والوظيفية إلدارة الغابات، 

الغابات، ومكتب دعم الالمركزية، إدارة و

واملكاتب امليدانية، وإدارة اخلدمات 

 املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية

 

 

إدارة التعاون التقين، واملكاتب امليدانية، 

 وإدارة الغابات

 

 

 

 

 

 

 

 جاري

 

 

 مباشر

 

 

 

 

 

 كانون األول/ سمربيد

 جاريو 1113

 

 

 ال

 

 مليون دوالر 11.

 السنتني /أمريكي 

 

 

 

 

 

 ال

يف  اخلرباء تعزيز قدرات:  3.2التوصية 

على مستويي املكاتب  جمال احلراجة

 SRO RO اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

 ذات األولوية يف البلدانانتقائي وبشكل 

تنخرط إدارة الغابات  ضمان أن 1 مقبولة
 شبكة مكاتب على أكمل وجه في تنفيذ

مراجعة و .أكثر مرونةميدانية معززة و
 الغاباتبشأن  الخبراتإعادة توزيع و

تلبية الحتياجات  نحو أكثر فعاليةعلى 
الموظفين الفنيين  استخدامو. األعضاء

، ونائب املدير العاممكتب دعم الالمركزية، 

مكتب وواملكاتب امليدانية، وإدارة الغابات، 

 اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 

 كعانون األول / سمربيد

 وجاري 2013

 

 

 ال
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تدفق  وتيسري والتشغيلي لتوفري الدعم الفين

 .والتنسيق يف اجتاهني املعلومات

البرامج وإعارة الموظفين و المعاونين
البلدان النامية  إشراكزيادة والتدريبية 
المكاتب  في الغاباتقطاع  بتعزيز
 .الميدانية

 
 بين الشبكة تعزيز الروابط 1
، وظيفية المعنية بالغاباتالو تقنيةال
ولجنة اإلقليمية للغابات  الهيئاتو

من خقال المشاركة ، بما في ذلك الغابات
 .الفعاليات الرئيسية المشتركة في

 

 

 

 

ت، الشبكة التقنية والوظيفية إلدارة الغابا

 وإدارة الغابات، واملكاتب امليدانية

 

 

 

 

 

 

 

كانون األول / سمربيد
1111 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 


