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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  من هذه الوثيقة طُبع عدد حمدود
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 الغابات لجنة
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018يوليو/تموز  20 - 16روما، 

 المعتدلةزيز العمل الخاص بالغابات الشمالية و تع

 األمانة منمقدمة مذكرة 
 

 مقدمة -أوالً 
 
 زيادة دعمها املقّدم " املنظمةمن  2014يف عام  (املنظمة) ملنظمة األغذية والزراعةطلبت جلنة الغابات التابعة  -1

املعياري وامليداين،  ل املنظمةغابات الشــمالية يف جمال عمالخصــائص معاجلة و  ، (...)إىل البلدان بشــأن الغابات الشــمالية
مواصــــــــــلة البحث عن إمكانيات و ؛ وإدارة احلياة الربية ورصــــــــــد الكربون غاباتاملرتبطة حبماية الغابات وحرائق الال ســــــــــيما 

الية جلنة الغابات نطاق و  2016يف عام  وتوسع. 1"املشرتك بني االختصاصاتعلى الغابات الشمالية إضافية لتعزيز العمل 
  :بشــــــــــــــكـل خاصمن املنظمـة يف دورهتا الثـالثـة والعشــــــــــــــرين جلنـة الغـابات الغـابات املعتـدلة. وطلبـت أيضــــــــــــــا لتشــــــــــــــمـل 

 ، 2030أن تعزز عملها يف جمال الغابات الشــــــمالية واملعتدلة، مع مراعاة مســــــامهتها يف تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة لعام "
 خيارات أخرى يف هذا الصـــــدد، مثالً البحث عن " فضـــــال عن "مكافحة تغري املناخ وتعزيز األمن الغذائي والتغذية يهامبا ف

اء جمموعة عمل خمصــــصــــة تابعة للجنة وإنشــــ وجودةضــــمن مجلة أمور أخرى، املشــــاركة يف املبادرات واألجهزة والعمليات امل
ضـــــمن بند  2018دورهتا املقبلة يف عام  يفحات ملموســـــة بشـــــأن هذه املســـــألة قرت اوثيقة مفصـــــلة مشـــــفوعة ب رفعو الغابات 

الدورة نتائج لدى النظر يف  2017يف عام  املنظمة يف دورته األربعنيمؤمتر وطلب  .2"منفصــــــــــــــل من بنود جدول األعمال
 أن تعزز عملها يف جمال الغابات الشــــــــمالية واملعتدلة، مع مراعاة مســــــــامهتها  "من املنظمة ن للجنة الغاباتيالثالثة والعشــــــــر 

 .3"مكافحة تغري املناخ وتعزيز األمن الغذائي والتغذية ها، مبا في2030يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
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 وثيقة مفصــــــــــلة بشــــــــــأن أمهية الغابات الشــــــــــمالية والتحديات  ،طلباتا وردها من اســــــــــتجابة مل ،أعدت املنظمةو  -2
 وهي أمور متـت منـاقشــــــــــــــتهـا خالل 4إمكـانيـة تعزيز عمـل املنظمـةواملبـادرات املوجودة و تتيحهـا اليت تواجههـا والفرص اليت 
 .2017يف عام  يئة غابات أمريكا الشماليةوالدورة التاسعة والعشرين هل يئة الغابات األوروبيةالدورة التاسعة والثالثني هل

 
بني الغابات  االختالف الســـائدال يربر " ،لنطاق اجلغرايف، بالنســـبة إىل اأنهإىل  5وأشـــارت هيئة الغابات األوروبية -3
اجملاالت الشـــــــــمالية واملعتدلة اجلهود املركزة أكثر على  أنيبدو و  هلذه املنطقة األحيائيةاتباع �ج موحد شـــــــــمالية واملعتدلة ال

"بالنظر املنظمة  هيئة الغابات األوروبية. وأوصت "منها نشودر املثاألحتقيق تنطوي على احتمال أكرب يف منفصل حنو على 
 على الســـــــعي  هذه اآلليات تعإنشـــــــاء أي منصـــــــة إضـــــــافية وشـــــــجاملوجودة بدال من  اتمع اآللي أكثر نشـــــــاطايف تعاون 

وشـــــجعت هيئة الغابات األوروبية  ."حســـــب االقتضـــــاءجلنة األمم املتحدة االقتصـــــادية ألوروبا و املنظمة  تعزيز مشـــــاركة إىل
 األعضاء.للدول واملعلومايت  التشغيلياملنظمة على مواصلة النهوض بدعمها 

 
يف جمال بقدر كبري من العمل بالفعل أن كيانات أخرى تقوم علماً ب 6هيئة غابات أمريكا الشــــــــــــــمالية حاطتوأ -4

وأشـــــــارت خالل تعزيز عملها يف هذا الصـــــــدد. الشـــــــمالية يتوجب على املنظمة الرتكيز على الغابات أنه الغابات املعتدلة و 
جمموعة عن كثب مع منظمات وعمليات أخرى مبا فيها توجب على املنظمة العمل يأنه إىل  هيئة غابات أمريكا الشـــــمالية

تابعة رمسية جديدة  فتوحة العضــــــــــــــويةمبدال من إنشــــــــــــــاء جمموعة عمل  العمل املعنية باملناطق النباتية الشــــــــــــــمالية يف العامل
 .حاليا تغيري العمل الذي يتم االضطالع بهيتطلب موارد جديدة أو مما  ،منظمةلل
 
رئيســــــي على الغابات  بشــــــكل بناء على التعليقات اليت حصــــــلت عليها اهليئات الرتكيز يف هذه الوثيقة ينصــــــبّ و  -5

 لمنظمة للعمل مع آليات التعاون املوجودة.الفرص املتاحة لالشمالية و 
 

 الموجودة المؤسسيةلمبادرات والتجارب ا -ثانياً 
 
 وختتلف  .املوجودة حملة عامة بشــــــــــــــأن التجارب املؤســــــــــــــســــــــــــــية اهليئة اإلقليمّية للغاباتاملقدمة إىل  وفّرت الوثيقة -6

ومشـــــــــاركة البلدان ومســـــــــتوى املطروحة  ســـــــــبيل املثال يف ما يتعلق باملســـــــــائلعلى يف طرق معقدة هذه التجارب وتتداخل 
مالية مجموعة العمل املعنية باملناطق النباتية الشـــ(ك منطقة األحيائيةهذه التجارب خمصـــصـــا للمن ويعترب بعض املشـــاركة. 

شــــــــبكة قطاع غابات وغريها مركزا على األقاليم (على ســــــــبيل املثال)  الرابطة الدولّية لبحوث الغابات الشــــــــمالّيةو  يف العامل
املؤمتر و  املعهد األورويب للغاباتو وجلنة األمم املتحدة االقتصــــــــــــــادية ألوروبا  األورويب القطيب بارنتسلس التابعة جمل بارنتس

 مرتبطةذات تغطية عاملية مبوازاة معاجلة قضــــــــــــــايا خمتلفة ) يف حني يعترب بعضــــــــــــــها اآلخر الغابات يف أوروباالوزاري حلماية 
املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع البيولوجي و األغذية والزراعة ومنظمة  التنوع البيولوجي مثل اتفاقيةالشمالية (بالغابات 
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عملية و  االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجّيةو  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخاهليئة و  وخدمات النظم اإليكولوجية
 ).على سبيل املثال بالغابات منتدى األمم املتحدة املعينو  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخو  مونرتيال

 
غابات مشالية. الرئيســية اليت توجد فيها  بلداناليف قطاع الغابات مع مجيع  نشــطاملنظمة على تعاون فين  حتافظو  -7
على ســـبيل  وتغري املناخ الغابات وصـــحتها واآلفات واألمراضرائق حب املعينعمل املنظمة املعياري فإّن باإلضـــافة إىل ذلك و 

غابات حرائق البشــــــــأن خلطوط التوجيهية اعلى ذلك وتتضــــــــمن األمثلة  الغابات الشــــــــمالية.جمٍد للغاية بالنســــــــبة إىل  املثال
احلراجة ملســتقبل و  االســتعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجيةو  الســياســات لواضــعيخ بري الصــحة النباتية وتغّري املنا وتدا

مع منظمات شـــريكة  تعاونوأطلقت املنظمة بال .يف قطاع الغابات املســـوحات االجتماعية واالقتصـــاديةو  الكربون منخفض
تمتع بغابات مشالية تلبلدان اليت إىل ابالنســـبة بالغة األمهية  اليت ســـتكون 7أخشـــاب مســـتدامة من أجل عامل مســـتداممبادرة 

 ومعتدلة.
 
 عتربئة غابات أمريكا الشـــــمالية. وتهيئة الغابات األوروبية وهيبالنســـــبة إىل وتعترب الغابات الشـــــمالية بالغة األمهية  -8

احتادات بإشـــراك للمنظمة املعين  اجلهاز الدســـتوري االســـتشـــارية املعنية بالصـــناعات املســـتدامة القائمة على الغابات اللجنة
 بندا أســـــــــــاســــــــــيا  بيولوجيد الالقطاع اخلاص إىل جانب كون االقتصـــــــــــا منظورقطاع الصـــــــــــناعة اإلقليمية والوطنية اليت متثل 

 .شرتكاملول أعماهلا على جد
 
الواليات املتحدة و ضـــــا كندا اليت تتضـــــمن أي جلنة األمم املتحدة االقتصـــــادية ألوروباالبلدان األعضـــــاء يف  ضـــــمّ وت -9

يئة الغابات األوروبية هل مل املتكاملبرنامج العويتضــــــــمن الغابات الشــــــــمالية واملعتدلة يف العامل.  اجلزء األكرب من األمريكّية
أنشــطة مشــرتكة  تحدة االقتصــادية ألوروبالجنة األمم املالتابعة ل الصــناعة احلرجيةاللجنة املعنية بالغابات و التابعة للمنظمة و 

 ايري إدارة الغابات معصــــــــــــــر و احلقوائم والطاقة اخلشــــــــــــــبية وموارد الغابات (مبا فيها  بشــــــــــــــأن أســــــــــــــواق منتجات الغابات
اآلليات واملنظمات تتضــــــمن الغابات الشــــــمالية. و  تبط مجيعها ارتباطا مباشــــــرا مبســــــائل) وتر اعلى حنو مســــــتدام ومؤشــــــراهت

واملعهــد  مونرتيــال وعمليــة أوروبــا املؤمتر الوزاري حلمــايــة الغــابــات يفمجلــة أمور أخرى من بني  مــا بني األقــاليماإلقليميــة و 
 األورويب للغابات.

 
ا ز ويركّ  -10 الرابطة الدولّية لبحوث تعمل و  ية على البيئات الشــــمالية مبا فيها الغابات.ســــعدد من اآلليات املؤســــأيضــــً

) تنســـيق 1وتتمثل واليتها يف ( من بلدان الغابات الشـــماليةيف جمال الغابات كصـــلة وصـــل بني الباحثني   الغابات الشـــمالّية
الرابطة الدولّية . وترّكز بحوثلنشـــر نتائج او ) 3زيادة الفهم بشـــأن الغابات الشـــمالية (و ) 2األســـاســـية والتطبيقية ( بحوثال

واســـــــــرتاتيجيات  خر تغري املنا أثبشـــــــــكل خاص اإليكولوجية و  بحوثبشـــــــــكل رئيســـــــــي على ال لبحوث الغابات الشـــــــــمالّية
تعترب  هل"عن را دوليا مؤمت الرابطة الدولّية لبحوث الغابات الشــــــمالّيةســــــتســــــتضــــــيف . و معه والتكيف التخفيف من حدته

هي إحدى جمموعات و وهتدف شـــــبكة قطاع بارنتس . 2018ســـــبتمرب/أيلول  ؟" ســـــيعقد يفلخطرضـــــة لمعرّ  الباردة الغابات
اخلشـــــبية م البيئية والصـــــناعات لتنمية قطاع الغابات والقي إىل خلق الظروف الضـــــروريةعمل جملس بارنتس األورويب القطيب 

 يف إقليم بارنتس. من خالل التعاون واإلجراءات امللموسة املتبادلة واملشاريع والربامج ضمن قطاع الغابات
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الســـــــتة  النباتية الشـــــــماليةاملناطق بلدان التابعة لوهتدف جمموعة العمل املعنية باملناطق النباتية الشـــــــمالية يف العامل  -11

التعاون بشــأن الغابات الشــمالية توطيد الواليات املتحدة األمريكية) إىل و  الســويدو  الروســي واالحتاد والنرويج فنلندا(كندا و 
وقدرة  ؛االقتصادي)و  البعد االجتماعي(األحيائي بات الشمالية واالقتصاد الغا أال ومهاعلى وجه اخلصوص يف موضوعني 

تغري املناخ (البعد العلمي الطبيعي). وتنظم جمموعة  أمامهشـــــاشـــــتها و النظم اإليكولوجية للغابات الشـــــمالية على الصـــــمود 
 2018للمناطق الشمالية" يف السويد يف يونيو/حزيران  الوزاريةمؤمتر القمة "العمل املعنية باملناطق النباتية الشمالية يف العامل 

دعم اتباع �ج متكامل إلدارة الغابات على حنو مســـــــــــتدام وتنفيذ أهداف التنمية و  بقدر أكرب من أجل تشـــــــــــجيع التعاون
عملها وأولوياهتا املتعلقة بالغابات  عيت للمشاركة وعرضدُ هذه القمة و املنظمة خالل إعداد استشارة . وقد متت املستدامة
التزام البلدان بإدارة على تأكيد الإعداد إعالن وزاري إلعادة حالًيا ويتم  اتية الشــــــــــــــمالية يف العامل.بيف املناطق الن واحلراجة

 املناخ املتغري. يف ظلّ ، خاصة الغابات الشمالية على حنو مستدام
 

 بالغابات الشماليةفرص تعزيز عمل المنظمة الخاص  -لثاً ثا
 

بالغابات الشــــــمالية وميكن تعزيزه من خالل  يف جمال الغاباتقدر كبري من عمل املنظمة كر أعاله، يرتبط كما ذُ  -12
منهجيات جديدة خالل بلورة عملية تطبيق اخلطوط التوجيهية أو للغابات الشــــــــــــــمالية  املنطقة األحيائيةالتشــــــــــــــديد على 

 .فرصهذا النوع من ال. وترد أدناه بعض األمثلة على املثالعلى سبيل  وتشجيعهاواختبارها 
 

 درجات احلرارة تفاع شــــــــــكل خاص أمام تغري املناخ إذ من املتوقع أن يكون ار وتعترب الغابات الشــــــــــمالية هشــــــــــة ب -13
  التعــايفة بلورة النظــام اإليكولوجي و يــوتعترب عملأعلى من متوســــــــــــــط االرتفــاع العــاملي  منــاطق خطوط العرض املرتفعــةيف 

 يها عل يناملعتمد فراداألالغابات و شــــــاشــــــة منهجية إطارية لتقييم هّد املنظمة عِ بطيئة إمجاال. وتُ يف الغابات الشــــــمالية عملية 
جمدية للغاية ية . وتعترب هذه املنهجاختطيط عملية التكيف اخلاصــــــــة هب من أجل مســــــــاعدة البلدان على تغري املناخ يف وجه

 الشمالية. الغاباتمن قبل بلدان  وتطبيقها اختبارهاال بّد من مالية و الغابات الشبالنسبة إىل 
 

واحلشــــرات حرائق الغابات ســــائر الكربون الناجتة عن االضــــطرابات الطبيعية كعرضــــة خلالشــــمالية وتعترب الغابات  -14
منو معدل  يغريت الشــــمالية أن ار تغري املناخ على الغاب. وميكن ألثوالفيضــــانات جترف الرتبةالرياح اليت اجلفاف و موجات و 

 املستنقعات العشبيةو  الرتبة يؤثر علىأن اضطرابات كاحلرائق واآلفات و حدوث يزيد من خطر أن و تلفها األشجار ومعدل 
اإلمهال البشــــــــري التدخالت البشــــــــرية (ت املرتبطة بتغري املناخ و إدارة احلرائق واآلفاوتشــــــــكل  .اجلليديةالرتبة  اتطبقونظم 

من خالل اســـتخدام  زرعالوإعادة  ية اهلشـــة إىل االســـتخدام احلضـــريوحتويل األراضـــي احلرج احلرائقكبري من   عددلاملباشـــر 
 ) حتديات هائلة ختتلف بني بلد وآخر.مالئمةأنواع غري 

 
 لنشـــــــــــــر ايـــدةاحملـــهـــة اجلوثوقـــة و املعلومـــات املوميكن للمنظمـــة يف مـــا يتعلق حبرائق الغـــابـــات أن تؤدي دور موفر  -15

حرائق الغابات الشـمالية للنظر يف مسـائل إدارة  وصـانعي القرارات معا جتمع العلماء وميكنها أنعلى حد سـواء ملناقشـات ا
أن حتلل البيانات  ،التواصـــــــــــل والتفاعلو بناء على تارخيها احلافل بالشـــــــــــراكات واملشـــــــــــاركة  ،وميكن للمنظمةومناقشـــــــــــتها. 
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ألضـــرار واخلســـائر اواملســـاعدة يف تقييم  القرارات الســـياســـاتيةمن أجل دعم دها رصـــأن تقوم بو واملعلومات املتعلقة باحلرائق 
للحد  حاجة إىل التدخل واالســــــــــــتثمارهناك حيث  اجملاالت احلامسةوتركيز اجلهود واملوارد على حرائق الغابات  النامجة عن

 واحلفاظ على العالقات  عامليةال وزيادة مســـــــــــــتوى الوعي بشـــــــــــــأن أمهية إدارة حرائق الغابات لتحقيق األهدافمن املخاطر 
 ) من أجلعلى ســبيل املثال الرصــد العاملي للغاباتو  املركز العاملي لرصــد احلرائقكإعادة تنشــيطها (مع الشــبكات العاملية و 

 الية احملسنة.لدعم إدارة حرائق الغابات الشم اختاذ إجراءات
 

  عنية باألنواع الغازيةممخس شــــــــــــــبكات إقليمية صــــــــــــــحة الغابات على تيســــــــــــــري جمال وتعمل املنظمة حاليا يف  -16
 تبادل املعلومات وتعبئة املوارد؛ وتشـــــــــــــجيع التعاون تعزيز من أجل  )آســـــــــــــيا الوســـــــــــــطى(مبا فيها شـــــــــــــبكة واحدة ألوروبا و 

دعم و الدولية واإلقليمية املوجودة املعنية بصــــــــــــــحة الغابات؛ وتعزبز القدرات الوطنية إلدارة آفات الغابات مع املنظمات 
وأصــــحاب املصــــلحة اخلرباء واملؤســــســــات والشــــبكات اإلقليمي والعمل كصــــلة وصــــل بني مســــتوى الوعي شــــاريع وزيادة امل

جمموعة العمل وبصحة الغابات. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل املنظمة عن كثب مع  باألنواع احلرجية الغازية نياملعنياآلخرين 
. وميكن للمنظمة يف املســـتقبل أن توســـع التابعة هليئة غابات أمريكا الشـــماليةاملعنية باحلشـــرات واألمراض والنباتات الغازية 

 ة التــدابري الوقــائيــمثًال من خالل  الغــابــات الشــــــــــــــمــاليــة  املــاثلــة أمــامالتحــديــات مواجهــة على حبيــث يرّكز نطــاق عملهــا 
ابري الصحة النباتية من أجل معاجلة ؛ وتعزيز تدالعمل املبكر على معاجلتهاو عن اآلفات الغازية الرئيسية شف املبكر الكأي 

 مواطن عــدم اليقني العلميمنهجيــات ملعــاجلــة الفجوة املوجودة يف املعلومــات و إدخــال آفــات جــديــدة؛ وبلورة مســـــــــــــــألــة 
على حنو أفضــــل؛ وحتســــني قدرة النظم  الناتج عن املناخ التدرجيي للغابات والتلف تفشــــي اآلفاتالكتســــاب فهم أفضــــل ل

 تفشي اآلفات.اإليكولوجية للغابات الشمالية على الصمود أمام 
 

 التزامات هامة  خطة األمم املتحدة االســـــــــرتاتيجية للغاباتوتتضـــــــــمن أهداف التنمية املســـــــــتدامة واتفاق باريس و  -17
بيانات وجود ة رصــــــــد التقدم واإلبالغ عنه يب عملعلى حنو مســــــــتدام. وتتطل امن قبل البلدان إلدارة الغابات اخلاصــــــــة هب

 صــدراملالذي جتريه املنظمة  تقييم املوارد احلرجية يف العاملعترب ويبشــأن املوارد احلرجية للبلدان.  ت املناســبموثوقة ويف الوق
مصنفة احلرجية  ناطقاملريات اليت تطرأ على تغيالو احلرجية ناطق املتضمن معلومات بشأن للبيانات احلرجية وي األكثر مشولية

عاملي للمعلومات املتعلقة بالغابات  مســــــــتودعيكون مبثابة ا التقييم أن . وهلذا الســــــــبب ميكن هلذاملنطقة األحيائيةســــــــب حب
تقييم املوارد اليت سيتم استخدامها يف  االستشعار عن بُعد ياتتكنولوجللغابات الشمالية. وتتمتع  املنطقة األحيائيةبشأن 

تعترب بقدرة هائلة على حتســــني جودة البيانات يف مناطق الغابات الشــــمالية الشــــاســــعة حيث  2020لعام  العامل احلرجية يف
 صعبة ومكلفة.عملية  أرضيةعملية إجراء مسوحات 

 
بادرة من خالل امل األحيائيمسامهة املنتجات احلرجية يف االقتصاد بشأن وتعمل املنظمة حاليا على تعزيز عملها  -18

 ســـالســـل ". وســـينصـــب الرتكيز يف هذه املبادرة على تعزيز مســـامهات أخشـــاب مســـتدامة من أجل عامل مســـتداماجلديدة "
من ضـــــبالتعاون مع الشـــــركاء الدوليني. ويت تغري املناخ رالتخفيف من آثاو املســـــتدامة قيمة األخشـــــاب املســـــتدامة يف التنمية 

 املنتجات اخلشــــــبية املســــــتدامة وبناء القدرات لســــــالســــــل قيمة األخشــــــاب املســــــتدامة شــــــأن منافع بوالدعوة  التوعيةذلك 
ا لبلدان الغابات الشـــمالية  .واألســـواق التمويلوتيســـري الوصـــول إىل األحيائي ســـياق االقتصـــاد  يف  وتتيح هذه املبادرة فرصـــً

 جل تعزيز مسامهة منتجات الغابات الشمالية يف االقتصاد البيولوجي. من أ
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هيئة غابات أمريكا الشــــــمالية أن تعمل من خالل عدد هيئة الغابات األوروبية و  وفقاً لتوصــــــياتميكن للمنظمة و  -19
. وتتمثل إحدى وإيالء مزيد من االهتمام هلا لغابات الشـــماليةبقدر أكرب على امن اآلليات املوجودة على تشـــجيع الرتكيز 

على الغابات الشمالية يف العمل الفين الذي يتم االضطالع به يف املقر الرئيسي للمنظمة اآلليات الرئيسية يف تعزيز الرتكيز 
التابع لتقييم املوارد  االســــــــــــــتبيان التعاوين للموارد احلرجيةويعترب مع منظمات أخرى.  ن قبل املكاتب اإلقليمية بالتعاونمو 

حفظ الغابات الشــــــــــــــمالية واملعتدلة ري مبعايالعمل املعنية كل من جمموعة وتعترب  احلرجية يف العامل أحد األمثلة على ذلك. 
وزاري حلماية ال املؤمتروجلنة األمم املتحدة االقتصــــادية ألوروبا و  مونرتيالمؤشــــراته التابعة لعملية وإدراهتا على حنو مســــتدام و 

ويتم تشاطر البيانات بني الشركاء مما يساعد  االستبيان التعاوين للموارد احلرجيةيف  عضواعلى حد سواء الغابات يف أوروبا 
االســـتبيان التعاوين أكثر شـــراكة  2020وســـيعزز تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام  .بقدر أكرباتســـاق البيانات على زيادة 

  إدارة الغابات على حنو مســــــــــــــتداممؤشــــــــــــــرات إلبالغ عن لمن خالل مجع املعلومات على حنو مشــــــــــــــرتك  للموارد احلرجية
 .جلنة األمم املتحدة االقتصـــــــادية ألوروباو بالتعاون مع املؤمتر الوزاري حلماية الغابات يف أوروبا  على نطاق البلدان األوروبية

 وباإلضــــــــــــــافة  عن تقييم املوارد احلرجية يف العامل.ملوقع اإللكرتوين اجلديد لإلبالغ اوســــــــــــــيتم مجع هذه البيانات من خالل 
وصــــول إىل مســــتودع للبلدان على الالقدرة من أجل توفري   شــــراكة ابتكارية مع شــــركة غوغلاملنظمة يف خنرطتإىل ذلك، ا
 .جمانا ةاملتاحاألقمار الصناعية من  صوركانية مبا فيها املغرافية اجلبيانات وافر من ال

 
وحرائق  احلِراجةاملعنية مبســـائل كو الناشـــطة للغاية ومتلك هيئة غابات أمريكا الشـــمالية عددا من جمموعات العمل  -20

هذه اهليئة يف دورهتا التاســـــعة والعشـــــرين  أوصـــــتوقد ســـــبق أن  ،على ســـــبيل املثال ال احلصـــــرالغابات واآلفات واألمراض 
فرق ميكن لعدد من جمموعات العمل هذه. وعلى غرار ذلك، ضــــــــــــــمن مبعاجلة املســــــــــــــائل املتعلقة بالغابات الشــــــــــــــمالية 

اليت تدعم  اللجنة املعنية بالغابات والصـناعة احلرجيةهليئة الغابات األوروبية و  ةالتابعو  حالًيا ةاملوجود ةاملواضـيعي األخصـائيني
يتســــم ذلك بأمهية خاصــــة أن تعزز تركيزها على الغابات الشــــمالية. وقد  2021-2018تنفيذ برنامج العمل املتكامل للفرتة 

 يف قطاع الغابات وحرائق الغابات. اخلضراءالوظائف و  والرصد والتقييمبالبيانات  ةاملعنياألخصائيني لفرق 
 

 اإلقليمية والدولية املعنية بالغابات وتســــــــــــــاعد  بحوثمع عدد من منظمات الاألغذية والزراعة وتعمل منظمة  -21
الغابات  بحوثوميكن للرابطة الدولية ل .التفاعل بني العلوم والســـــــياســـــــاتوتعزيز  بحوثالالناشـــــــئة عن على نشـــــــر املعرفة 

 القيام بذلكلغابات الشـــــمالية. وميكن ل املتعلقة بااعممماثل من األلالضـــــطالع بنوع  ثايلأن تكون الشـــــريك امل الشـــــمالية
اليت هتدف أيضـــــــا إىل تيســـــــري تبادل املعرفة بشـــــــكل  باملناطق النباتية الشـــــــمالية يف العاملبالتعاون مع جمموعة العمل املعنية 

 السياسات.وواضعي  بحوثخاص بني ال
 

 للبحث عروضةنقاط م -رابعاً 
 

يف املنتديات الدولية إبراز الغابات الشــــمالية واالعرتاف هبا دعوة البلدان األعضــــاء إىل زيادة  قد ترغب اللجنة يف -22
 .يف هذا اجملالين فلتعاون العلمي واللتخطيط التوطيد و  تهااستمراريوحتفيز  ذات الصلةاملتعّلقة بالسياسات 
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 توصية املنظمة مبا يلي:يف وقد ترغب اللجنة  -23
 

تعزيز عملها يف جمال الغابات الشــــــــــــــمالية ضــــــــــــــمن براجمها املوجودة ومن خالل اآلليات املوجودة كمجموعات  •
 اإلقليمية؛االختصاصيني أو فرق العمل 

األنشطة املتعلقة بالغابات انعكاس على ضمان  ،وعلى وجه اخلصوص املؤمترمن خالل أجهزهتا الرئاسية العمل  •
 .اخلطة املتوسطة األجلو  برنامج العمل وامليزانية يف كاف  بشكلالشمالية 

 


