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 اإلجراءات املتخذة التوصيات

 الطريق إىل األمام: تقدير املوارد احلرجية يف العامل

التقدير املقبل للموارد احلرجية يف العامل  إعدادأوصت ب

وطلبت من املنظمة إعداد اسرتاتيجية  ،2015ول عام حبل

 ،طويلة األجل لربنامج تقدير املوارد احلرجية يف العامل

ابات، وتعزيز غتبسيط اإلبالغ املتعلق بال عملية ومواصلة

 .رصد موارد الغابات علىالقدرات القطرية 

اسرتاتيجية طويلة األجل وعرضت على أعدت وثيقة 

قدمت و ،التابعة للمنظمة ست للغاباتال اإلقليمية اتيئاهل

يتم تبسيط عملية اإلبالغ املتعلق و .إىل جلنة الغابات إلقرارها

املوارد حول  جديد استبيان تعاوني وضعبالغابات من خالل 

نظمة الدولية لألخشاب املدارية، مع املبالتعاون  احلرجية

أوروبا، وجلنة األمم يف غابات واملؤمتر الوزاري حلماية ال

ومكتب مراقبة األصول األجنبية  ،املتحدة االقتصادية ألوروبا

القطرية اليت  وجزاتأما امل.ن مع عملية مونرتيال بالتعاو

املستخرجة من قاعدة  تلكمع ب ن بيانات التقدير وجت

 فهي قيد اإلعداد للمنظمة، لبيانات اإلحصائية املوضوعيةا

لبيانات ومن شأنها أن تسمح بتحديث أكثر تواترا  حاليا

ري وجت .بصورة سنويةتم مجعها حاليا الغابات اليت ي

اإلجراءات اليت ب تتعلقة مشروع خطة لبناء القدرات صياغ

وقد مت تدريب حوالي . 2014-2013يتع ن اختاذها يف 

 ألساليبدولة على استخدام ا 100شخص من  200

ويتم التحضري للتوسع يف . االستشعار عن بعد لعمليةالقياسية 

العمل، مبا يف ذلك إدماج بيانات االستشعار عن بعد  هذا

مستوى املناطق ى املستوى العاملي واإلقليمي وعل
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أجل تقدير املوارد احلرجية يف العامل وذلك من  اإليكولوجية،

تقدير يف اإلقليمية الرئيسية  ماتاملساه كانتو .2015لسنة 

يف  تتمثلمن ب ن أمور أخرى،  ،املوارد احلرجية يف العامل

واالستبيان  عن حالة الغابات يف أوروبا،التقرير كل من 

الطاقة السنوي املشرتك لقطاع الغابات والتحقيق املشرتك يف 

 .اخلشبية

 للغابات يف سياق تغري املناخ  التنوع البيولوجي 
 

أوصت بأن تضع املنظمة تقريرا شامال عن حالة املوارد 

على مساعدة  اقدرته أن تعززلوراثية احلرجية يف العامل وا

ب ن احلفظ و ب ن تدمج على حنو فعال لكيالدول األعضاء 

 . ة الغاباتإداريف  بيولوجياالستعمال املستدام للتنوع ال

جهات التنسيق ملساعدة عمل إقليمية  مجاعاتظمت ُن

 :كل من إعداد التقارير القطرية يف ىعل الوطنية

الدولية للتنوع مع املنظمة ( كولومبيا)أمريكا الالتينية  -

 ؛بيولوجيال

مع أمانات مجاعة احمليط ( فيجي) اهلادياحمليط  -

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛و اهلادي

ملؤسسات  اهلاديمع رابطة آسيا واحمليط ( ماليزيا)آسيا  -

 ؛ بيولوجية واملنظمة الدولية للتنوع الالبحوث احلرجي

كز مع املر( كينيا)أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  -

، واملنظمة الدولية للتنوع العاملي للحراجة الزراعية

 ؛التنوع البيولوجيوأمانة اتفاقية  بيولوجيال

مع وزارة الزراعة يف تونس، ( تونس)الشرق األدنى  -

الدولية للتنوع املنظمة والصندوق العاملي للطبيعة، و

 ؛وجيالبيولالتنوع اتفاقية وأمانة  بيولوجيال

مع وزارة الزراعة يف ( قة، تونسطرب)الشرق األدنى  -

 تونس؛ 

 .مع اإلدارة العامة للغابات يف تركيا( تركيا)آسيا الوسطى  -

 عن طريقملنظمة ادولة الدعم من  30وقد تلقت أكثر من 

من أجل وغريه من املشاريع، برنامج التعاون الفين  مرفق

 استنادا إىلملوارد الوراثية احلرجية إعداد تقارير وطنية عن ا

 . اخلطوط التوجيهية اليت تقدمها املنظمة

مجهورية يف  بوانت نوار إقليمية يف مجاعة عملظمت ُنقد و

يف إدارة  التنوع البيولوجي إدراج مسألة حول الكونغو

 .أفريقيا الوسطى االمتيازات احلرجية يف
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 صحة الغابات وحرائق الغابات يف سياق تغري املناخ

رائق يف برامج خف  إدارة احل إىل إدراجلدول ا دعت

 االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

خف  االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور )

ويف السياسات والربامج األوسع الستخدام األراضي  (الغابات

 . واملناظر الطبيعية

  

  

  

 راجةدليل تطبيق معايري الصحة النباتية يف احلمت تنقيح 

آذار /وعرضه على هيئة تدابري الصحة النباتية يف مارس

 واسعقد نشر الدليل  ورسائله الواضحة على نطاق و .2011

العمل اإلقليمية يف الربازيل والص ن وإستونيا  حلقاتيف 

مت نشره باللغات العربية والصينية وقد . وفيجي وأوغندا

على اح هو متواإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية، و

 :شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي

www.fao.org/forestry/foresthealthguide. 

وقد مت إعداد دورة تنشيطية ملوظفي قطاع الغابات على شكل 

املمارسات اجليدة " -بعنوان  دورة للتعلم اإللكرتوني التفاعلي

. من الدليل 3استنادا إىل الفصل  -" ماية صحة الغاباتحل

وهذه الدورة اليت مت اختبارها ميدانيا وجتريبها يف أكثر من 

 :على العنوان التاليبلدا، متاحة  50
www.fao.org/forestry/foresthealthguide/76169 

تقوم شبكة بلدان املخروط اجلنوبي املعنية باألنواع الغازية و

بتنفيذ مشروع ميوله بنك التنمية للبلدان األمريكية بدعم من 

 . املنظمة، من أجل تعزيز القدرات الوطنية

األنواع  مراقبة وإدارة"وقد صيغ مشروع إقليمي حول 

 . "يف غابات جنوب آسيا الطبيعية واملزروعة احلرجية الغازية

املؤمتر الدولي اخلامس حلرائق  عقدشاركت املنظمة يف و

 500الذي حضره حوالي  (2011)الرباري يف جنوب أفريقيا 

دولة، وهي قد دعمت أيضا مشاركة الدول  60شخص من 

وتضمنت الدورات ذات الصلة التخفيف من احلرائق  .النامية

ومن حدة الفقر، والوعي اجملتمعي باحلرائق واإلدارة 

 .قليدية للحرائقالت

هذه  شدة تأثر الكربى لتظهر وأنتجت املنظمة تقديرا للحرائق

تغري املناخ واالستخدام العام لألراضي على مستوى رية بخاأل

 . املناظر الطبيعية

فنلندا يف  -ضمن مشروع الفاوجيري تطوير مشروع جترييب و

دمج انبعاثات غازات احلرائق يف من أجل تنزانيا، 

 .تعلقة بغازات االحتباس احلرارياحملاسبة امل

http://www.fao.org/forestry/foresthealthguide/
http://www.fao.org/forestry/foresthealthguide/76169
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يقدم برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خف  و

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان 

لمدخالت ومعلومات لاملنظمة جمموعات بيانات  النامية لدى

دراج انبعاثات احلرائق يف موجزة لتمك ن إ إحصائية

 العاملي نظامالكربون من خالل ال نية حلصرالوط اتالعملي

يئة الوطنية اهل أنشأتهي ذمعلومات احلرائق الإلدارة 

 .املنظمة تستضيفهي ذلمالحة اجلوية وإدارة الفضاء والل

بشأن إدارة احلرائق  اوقد وضعت املنظمة منشورا جديد

 . اجملتمعية وهي ختطط لعقد لقاء دولي حول هذا املوضوع

من متعدد املاحن ن  ةصندوق أمان امةاقرتحت املنظمة إق وقد

 طوطة احلرائق وزيادة استخدام اخلتعزيز برنامج إدارأجل 

 .التوجيهية

 الغابات واملياه يف سياق تغري املناخ 

أوصت بأن تواصل املنظمة استعراض القضايا احلرجة املتعلقة 

باملياه والغابات والرتبة، وطلبت من املنظمة مواصلة دعمها 

 . ول األعضاء يف هذا اجملالالفين للد

  

وضع اللمسات األخرية على وثيقة  حاليا علىاملنظمة  تعكف

جيمع هذا و .الدوليان والعمل الزخم - الغابات واملياهبعنوان 

املنشور النتائج الرئيسية للحوار الدولي بشأن الغابات واملياه 

يقرتح جدول أعمال ومدى السنوات الثالث املاضية، على 

 .الغابات واملياه لتنفيذ توصياته وشامال وعمليا بشأندوليا 

واصلت املنظمة دعم املشاريع امليدانية املتعلقة بإدارة و

مستجمعات املياه وهيدرولوجيا الغابات واحملافظة على 

الرتبة يف املغرب وموريتانيا وإكوادور وغواتيماال وباكستان 

 يوجديث غرب أفريقيا، حواليمن ومرتفعات فوتا جالون يف 

 .على القضايا العابرة للحدود ضايفإتركيز 

أحيت املنظمة يف اآلونة األخرية احلوار بشأن الغابات و

 . واملياه مع اللجنة االستشارية للورق واملنتجات اخلشبية

مت استعراض دور الغابات واحلراجة يف الوقاية من و

 منشور سيصدر قريبايف  وإعادة تأهيلها االنهيارات األرضية

 .الغابات واالنهيارات األرضيةعنوان  حتت

ى هيئة الغابات األوروبية لد يق العاملقامت املنظمة والفرو

بتنظيم اجتماع بإدارة مستجمعات املياه اجلبلية  املعين

احلراجة ب ن ربط ال: إدارة مستجمعات املياه" جانيب بشأن
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" يف عصر تغري املناخ ستخدام األراضيال األخرى نظمةواأل

 .ألوروبا 28ى هامش مؤمتر املنظمة اإلقليمي الـعل

العام واخلاص لإلدارة  نيتعزيز الدعم املالي من القطاع

 املستدامة للغابات

طلبت من املنظمة دعم اجلهود الوطنية لتعزيز الدعم املالي 

لبت كذلك من من القطاع ن العام واخلاص للغابات وط

عاونية يف جمال مع أعضاء الشراكة الت أن تتعاوناملنظمة 

 . الغابات من أجل متويل الغابات

  

عقدت املنظمة العديد من الفعاليات وأنتجت عددا من 

: وتضم أبرز اإلجراءات. متويل الغاباتالدراسات بشأن 

من اسرتاتيجيات زيادة  تنمية التمويل الوطين للغابات وغريه

يف  حوارات لرؤساء احلراجةعقد واملوارد يف تسع دول؛ 

عمل إقليمية  مجاعاتأربع و ت؛باإقليمية للغاهيئات  ثالث

لبناء القدرات يف آسيا، وغرب أفريقيا وأمريكا الوسطى 

ملنظمة بدعم الشراكة بشأن ا قيام دراسةأمريكا الالتينية، وو

التعاونية يف جمال الغابات عن طريق حتديث الكتاب 

رقة وواملرجعي لتمويل الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، 

فريق اخلرباء املخصص التابع ملنتدى األمم املتحدة املعين 

بالغابات اليت تتناول متويل اإلدارة املستدامة للغابات ودعم 

 .مبادرة املنظمة يف جمال متويل الغابات

أجرى مركز االستثمار لدى املنظمة دراسة، مبشاركة و

 إكوادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك وباراغواي وبريو،

 .لتقييم أثر الضرائب اإلدارية على اإلدارة املستدامة للغابات

 حوكمة الغابات

على ة بدعم البلدان لتحقيق أهدافها أوصت بأن تقوم املنظم

تعزيز إنفاذ القانون احمللي للغابات وحوكمة  صعيد

الغابات، وأن تقرتح املنظمة إطارا حتليليا لتقييم ورصد 

ادية واملؤسسية على املستوى املؤشرات االجتماعية واالقتص

 . القطري

  

نفذت برنامج دعم إنفاذ قانون الغابات وحوكمتها والتجارة 

لدان أفريقيا والبحر الكارييب نامج دعم بلرباملتصلة بها 

املساعدة إىل جمموعات أصحاب املصلحة  تم، وقداهلاديو

االحتاد بلدا من أجل إنفاذ قانون  10يف تلك األقاليم يف 

 ، وتطبيق خطة عمل احلوكمة والتجارةبي للغاباتاألورو

نفاذ إاملتعلقة ب والدروس املستفادة ودعم مجع املعلومات

وحتليلها  القوان ن واإلدارة الرشيدة والتجارة يف قطاع الغابات

 .ب ن جمموعات أصحاب الشأن ونشرها

/ برنامج الغاباترتاك مع ، قامت املنظمة باالش2011يف عام 

مع  ورصدها حوكمة الغاباتإطار لتقييم  وضعب الدولي البنك

واملنظمات  امةمساهمات من قبل فريق خرباء من البلدان اهل

يسهل اإلطار وصف حالة اإلدارة يف قطاع الغابات و .الدولية

. اعنه إلبالغوا اوتقديره اورصده ايف البلد املع ن وتشخيصه

 على أساس ظمة تعزيز نظم املعلومات اخلاصةوتدعم املن
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عامل أساسي لتحقيق  هي واسع بأن اإلدارة السليمة اعرتاف

 .التقدم حنو اإلدارة املستدامة للغابات

 لدى املنظمة اإلقليمي ألفريقيا املكتب، وضع 2011يف عام 

اإلدارة اجملتمعية للغابات يف سسة ؤمل اخلطوط التوجيهية"

تشجيع بهدف " جنوب الصحراء الكربى وإنفاذها أفريقيا

الغابات وتوفري املواد املرجعية  إدارةلرشيد يف احلكم ا

توفر هذه الوثيقة الدعم و. ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى

لحوكمة املسؤولة حليازة اخلطوط التوجيهية الطوعية ل"إلنفاذ 

اليت أقرتها جلنة األمن " األراضي ومصايد األمساك والغابات

 .مؤخرا الغذائي العاملي

 التصدييز جهودها الرامية إىل  تعزدعت البلدان إىل

 . بالتعاون مع القطاعات األخرى تحديات حوكمة الغاباتل

  

دعمت املنظمة مثانية بلدان على صعيد وضع السياسات 

احلرجية، وقامت بتعزيز دعمها للبلدان يف جمال تنمية 

تنفيذ  جلهةكما دعمت املنظمة البلدان . القدرات املؤسسية

عملية شأن مجيع أنواع الغابات وا بالصك غري امللزم قانون

 . املتعلقة به اإلبالغ

دعمت املنظمة البلدان يف حوض الكونغو من أجل حتديد و

أوجه التآزر يف تنفيذ املبادرات املتعلقة خبف   وتناول

االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، 

اع الغابات، وإنفاذ القوان ن واإلدارة الرشيدة والتجارة يف قط

 .يف سياق الربامج الوطنية للغابات

بدعم من مرفق الربنامج الوطين للغابات، نشرت املنظمة 

دراسة عن األدوات السياسية واالسرتاتيجية واملؤسسية 

لتعزيز احلوار واالتفاقات ب ن قطاعات التنمية الوطنية وقطاع 

 . الغابات يف بلدان أمريكا اجلنوبية

اخلطوط "مساهمات موضوعية إىل وقد قدمت املنظمة 

حليازة األراضي احلوكمة املسؤولة التوجيهية الطوعية بشأن 

وهي تدعم إصالح حيازة الغابات " والغابات مصايد األمساكو

يف الغابات الصينية اجلماعية يف احملافظات الست 

 . التجريبية
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بدعم من املنظمة واصل مرفق الربنامج الوطين للغابات تقديم 

دولة ومنظمة إقليمية، معززا التكامل ب ن  70إىل  الدعم

 . القضايا املشرتكة ب ن القطاعات

، اقرتحت املنظمة، باالشرتاك مع جمموعة من 2011يف عام 

اهليئات األخرى، إطارا حتليليا لتقييم حوكمة الغابات 

 . ورصدها

التوجيه من  ، عملت املنظمة على2012-2011يف فرتة 

 نواحينية للمعلومات احلرجية من الوطأجل تعزيز النظم ال

املرتبط الدعم ت جتماعية واالقتصادية واملؤسسية وقدماال

 .إىل مثانية بلدان بذلك

الفرص والتحديات الناشئة يف سياق تغري املناخ، مبا يف 

ذلك خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور 

 الغابات 

 .لوطنية لتغري املناخالغابات يف االسرتاتيجيات ا اجإدر

  

دعمت املنظمة تنفيذ الربامج الوطنية املشرتكة خلف  

االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات التابعة 

بلدا يف أفريقيا  17لألمم املتحدة اليت جيري تنفيذها يف 

 .وآسيا وأمريكا اجلنوبية

إىل بالنسبة تغري املناخ "، نشرت املنظمة 2011يف عام 
نهج إلدراج تغري املناخ يف : واضعي السياسات احلرجية
 ".املستدامة للغابات إلدارةلدعما  الربامج الوطنية للغابات

املبادئ التوجيهية لتغري "وتعمل املنظمة حاليا على وضع 
سوف تساعد هاتان و" املناخ من أجل مدراء الغابات

اج تغري اجملموعتان من اخلطوط التوجيهية البلدان على إدر

املناخ يف سياسات قطاع الغابات وخططه وممارساته، مبا يف 

ا يف تطوير اسرتاتيجيات خف  مذلك التحقيق يف استخدامه

االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات من 

 .قبل البلدان

ال تغري املناخ املتصل تعزيز تبادل املعلومات والتعاون يف جم

 بالغابات

  

 إلكرتونية وهي نشرة ،CLIM-FO-Lاملنظمة إصدار تواصل 

إىل جانب . تعنى مبوضوع الغابات وتغري املناخ شهرية

حوكمة الغابات " :تشمل املنشورات ،التحليالت اإلقليمية
حوكمة الغابات "و "تصورات أصحاب املصلحة: ري املناخوتغ

 وادامل ويعترب املنشوران من" .استعراض املؤلفات: وتغري املناخ

وكمة حب املتعلقةالتوجيهية لتغري املناخ  خطوطساسية للاأل
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 .الغابات

تعزيز ب يتعلق توجيها، وضعت املنظمة 2012-2011يف  .دعم الغابات والرصد املتعلق بتغري املناخ

من نظم املعلومات  اجزءبوصفه رصد حوكمة الغابات 

يف أفريقيا وأمريكا البلدان ساعدت و احلرجية الوطنية

 .نية وآسيا يف هذا املوضوعالالتي

الصادر " استعراض السوق السنوية للمنتجات احلرجية"قدم 

حملة عامة عن  ،نظمةاالقتصادية ألوروبا واملعن اللجنة 

، مبا يف ذلك القيود (االمتثال والتطوع)أسواق الكربون 

سوق  إمناءتعرقل السياسية واالقتصادية والقطرية اليت 

 .الكربون

 التابع للمنظمة وتقييمها لرصد الغابات الوطينالربنامج ام قو

بوضع منهجيات وأدوات حمسنة حلصر الغابات اليت تفيد 

أيضا احتياجات القياس واإلبالغ والتحقق اليت تتعلق 

خبف  االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور 

أما البلدان التجريبية فهي تنزانيا، إكوادور،  .الغابات

 .م وزامبيابريو، فييت نا

ختفيف  يسريدارة الغابات لتإتطبيق أفضل املمارسات يف 

 األثر والتكيف

  

الربنامج اإلطاري ملنظمة "، وضعت املنظمة 2011يف عام 

وهو إطار  "األغذية والزراعة بشأن التكيف مع تغري املناخ

التكيف مع تغري املناخ يف  على صعيدلتوجيه الدعم للبلدان 

 . ، مبا يف ذلك قطاع الغاباتالقطاعات الزراعية

 مدراء الغاباتبالنسبة إىل لتغري املناخ اخلطوط التوجيهية أما 

التطوير، وسوف تشجع  ال تزال قيدالصادرة عن املنظمة ف

 .استخدام أفضل املمارسات

الدولية  املنتدياتّجلت املناقشات اليت عقدت يف وقد ُس

يف  اهلاديحمليط بشأن تغري املناخ وآثاره على منطقة آسيا وا

الغابات وتغري املناخ بعد "املنشور الذي حيمل عنوان 
ومت إنتاج منشور  .اهلاديمنظور آسيا واحمليط : كوبنهاغن

منظور : الغابات وتغري املناخ بعد كانكون بعنوانمتصل به 
 .اهلاديآسيا واحمليط 
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املنظمة والبنك الدولي مت استخدام اإلطار املشرتك ب ن وقد 

من أجل معاجلة ضمانات ورصدها حوكمة الغابات م لتقيي

االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج  يف جمال وكمةاحل

وتدهور الغابات بواسطة تقييمات احلوكمة التشاركية يف 

البلدان املشاركة يف الربنامج اإلطاري ملنظمة األغذية والزراعة 

 .بشأن التكيف مع تغري املناخ

 املنظمة يف جمال الغابات لنسبة إىلبا ربنامجالأولويات 

أوصت مبجاالت تركيز لكل نتيجة تنظيمية للهدف 

األخذ يف ، مع 2013-2012للفرتة " هاء"االسرتاتيجي 

 :جماالت القوة للمنظمة االعتبار

  

    0-ضمن هاء

ومساعدة  يف العامل قييمات املوارد احلرجيةتل حتس ن برنامج

 .تقديم تقديرات موثوق بها تعزيز قدرتها على يفالبلدان 

يف العامل نظر التقرير بشأن عملية تقييم املوارد احلرجية ا

 .أعاله

  

    2-ضمن هاء

باهليئات اإلقليمية للغابات  صالتهاابات وتدعيم جلنة الغ

 .زيادة أهميتها وشهرتها ومشاركة ممثلي البلدانمن أجل 

  

وفقا  تتألف واليت اللجنة التوجيهية للجنة الغابات وضعت

 اهليئات ءن الرئيس ومن رؤسامللقواعد اإلجرائية املنقحة 

بصفتهم نوابا للرئيس، آلية لتنسيق  للغابات اإلقليمية

وتبسيط مساهمة اللجان اإلقليمية للغابات لوضع جدول 

ملنظمة يف جمال أعمال اللجنة وللبت يف أولويات برنامج ا

ادية والعشرين جدول أعمال الدورة احلوقد وضع  .الغابات

مت من خالهلا إبالغ للجنة بواسطة هذه اآللية، اليت 

بتوصيات وأولويات اهليئات  للغابات اإلقليمية اهليئات

 .األخرى والبناء عليها

ضاء يف على مساعدة الدول األع وافقت اللجنة التوجيهية

ضا يف هيئة من اهليئات اإلقليمية ياملنظمة الذين هم أعضاء أ

عن طريق االتصال  ،هم ليسوا أعضاء يف اللجنةللغابات ولكن

برؤساء الوفود ودعوتهم إىل النظر يف االنضمام إىل اللجنة، 
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مشرية إىل دورها اهلام يف تشكيل األهداف االسرتاتيجية 

 .للمنظمة وبرنامج عملها يف جمال الغابات

الشراكة التعاونية يف جمال الغابات لزيادة  شركاءالعمل مع 

مجيع املصادر من أجل اإلدارة املستدامة للغابات  التمويل من

وبناء القدرات يف البلدان النامية، مبا يف ذلك زيادة فعالية 

التمويل القائم للغابات والعمل على تعظيم فوائد اإلدارة 

املستدامة للغابات من فرص التمويل الناشئة مثل خف  

 .اتاالنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغاب

  

باإلضافة إىل ذلك، . متويل الغابات أعالهنظر التقرير بشأن ا

وأنتجت عددا من  نظمة عدة مبادرات لبناء القدراتعقدت امل

ومشلت أبرز املبادرات ما  .الدراسات بشأن متويل الغابات

عقد وضع اسرتاتيجيات وطنية للتمويل يف تسع دول؛ : ييل

هليئات اإلقليمية ايف اثنت ن من  احلراجةحوارات لرؤساء 

ت يف للشركاء يف أسبوع الغابا رئيسي عقد اجتماعللغابات؛ 

حلقات عمل إقليمية لبناء  ، وأربعاهلاديآسيا واحمليط 

ثمارات املؤسسية يف جمال القدرات، ودراسة عن االست

 . الغابات

ويرد تقرير كامل بأنشطة الشراكة التعاونية يف جمال الغابات 

 .1يف امللحق 

    1-هاءضمن 

التشاركية األخرى يف جمال دعم احلراجة اجملتمعية والنهج 

 .مثل ترتيبات احليازة املخانق، ومعاجلة راجةاحل

  

، اليت تربط Forest Connectدعمت املنظمة مبادرة 

بالربامج الوطنية  حلرجية الصغرية واملتوسطةاملؤسسات ا

أنشأت دولة، و 13قدمي اخلدمات يف مبللغابات واألسواق و

رابطات صغار "تنشط املنظمة يف مبادرة و. بلدا 58شبكة يف 

اليت تعمل يف ستة " املنتج ن احلرجي ن يف البلدان النامية

الص ن يف إصالحها الكبري  حاليا وهي تدعم ،بلدان

من أجل تطوير  ةقدمت مساهمات موضوعيقد و. للحيازات

حليازة  وكمة املسؤولةوجيهية الطوعية بشأن احلاخلطوط الت"

بدعم من مرفق الربامج ". والغابات مصايد األمساكاألراضي و

الوطنية للغابات، نشرت املنظمة دراسة عن احلراجة 

 . اجملتمعية يف منطقة البحر الكارييب

مساعدة املؤسسات احلرجية العامة على تعزيز اخلدمات 

 .اليت تقدمها، مبا يف ذلك التعليم احلرجي

رجية العامة، لتعزيز املؤسسات احل وضعت املنظمة إرشادات

 عززتاإلصالح املؤسسي، و على مستوىوقامت بدعم بلدين 

نشر املكتب و. تعاونها مع املنظمات اإلقليمية للتدريب

املؤسسات احلرجية " لدى املنظمة اإلقليمي للشرق األدنى

 ".حتديات التكيف مع عامل متغري: العامة يف الشرق األدنى
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لالطالع  COFO/2012/9.3الوثيقة   من 1امللحق  نظرا

  .وعلى املبادرات التعليمية املقرتحة  على تفسري

هج املبتكرة لتعزيز واصلة تطوير الُنمن حيث مدعم البلدان 

 .حوكمة الغابات

وكمة الغابات من ديدة حلاجل هجالُندعمت املنظمة تعزيز 

 إنفاذ قوان ن الغابات وحوكمتها والتجارةدعم خالل برنامج 

املتعلقة بها لبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط 

ة للغابات ووضع إطار لرصد ، ومرفق الربامج الوطنيياهلاد

الدعم الفعال ألربعة بلدان  قديم، وتوتقييمها حوكمة الغابات

أنظمة املعلومات يف  حوكمة الغاباتتعزيز رصد من أجل 

 .احلرجية القائمة

ية الفاعلة مبا يف ذلك بناء دعم الربامج احلرجية الوطن

  .القدرات وتبادل املعارف

واصلت املنظمة تطوير وحدات بناء القدرات املتعلقة بتطوير 

. سياسة حرجية فعالة وتنمية املؤسسات وإدارة النزاعات

عمل وطنية وإقليمية يف أمريكا الالتينية  مجاعاتوعقدت 

ب وأفريقيا وآسيا لتدريب املدرب ن على مشاركة أصحا

 011املصلحة وإدارة النزاعات وتدريب ما ال يقل عن 

 .2112متدرب يف كل وحدة منذ إنشائها يف عام 

 . ودعمهالربامج الوطنية للغابات  مرفقاستضافة 

  

 واصلت املنظمة استضافة مرفق الربامج الوطنية للغابات

بلدا ومنظمة إقليمية يف  70إىل الدعم  بدوره وفر ما، ودعمه

 .ر برامج الغابات الوطنية وتنفيذهاجمال تطوي

رجية وار السياسات احلحلمت حلقات دراسية وطنية ّظوُن

عام يف فرنسا  أقيمت حلقة دراسية)بناء على طلب البلدان 

قبل نهاية ان يف سويسرا وروسيا، تاثنستعقد و 2011

2012  .) 

   4-ضمن هاء

ار يف إلدارة املستدامة للغابات واألشجاتوسيع فهم وأدوات 

وظائف التسليط الضوء على واملناظر الطبيعية األوسع، 

 .ال سيما يف سياق تغري املناخلغابات، ل واملتطلبات املتعددة

  

ساهمت املنظمة يف تطوير سلسلة من صحائف وقائع عن 

يف  مت تنفيذهدامة للغابات، وهو جهد مشرتك اإلدارة املست

ا أحرز تقدم يف كم .سياق الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

من أجل اإلدارة املستدامة للغابات " عدة عمل"وضع 

وط التوجيهية اخلطالوصول إىل جمموعة  تسهيلتعزيز و

 باإلدارة املستدامة للغابات املتعلقةواألدوات األخرى 

من خالل اتباع  اإلدارة املستدامة للغابات، إلنفاذوكوسيلة 

 .نهج أكثر تكامال
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ألدنى لدى املنظمة منشورين بعنوان ونشرت هيئة الشرق ا

أشجار "و" وقائع وأرقام. الغابات واملراعي يف الشرق األدنى"
 ."الزيت للطاقة يف منطقة الشرق األدنى

مبادئ توجيهية ألفضل املمارسات بشأن القضايا ذات  وضع

وذلك ، ييفهاقيح اخلطوط التوجيهية القائمة وتكاألولوية وتن

 .التنفيذ امليداني علىان بهدف تعزيز قدرة البلد

  

أنتجت خطوط توجيهية بشأن اإلدارة اجملتمعية للحرائق 

واختذت مبادرات لزيادة نشر اخلطوط التوجيهية للمنظمة 

بشأن الغابات املزروعة وإدارة احلرائق وحصاد الغابات من 

وقامت املنظمة جبمع . خالل مشاريع ميدانية يف عدة بلدان

رسات اجليدة إلدارة الغابات يف بلدان جمموعة أمثلة عن املما

 .أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

الشراكات اإلقليمية والدولية  مساعدة البلدان على املشاركة يف

املناظر الطبيعية،  وترميمدارة املستدامة للغابات، اإلب املعنية

خف  االنبعاثات النامجة والغابات النموذجية، باإلضافة إىل 

 .اوغريه األحراج وتدهور الغاباتعن إزالة 

  

وتسهيل الشراكات من خالل  تشجيعباملنظمة قامت 

املناظر و رتميم الغاباتمثل الشراكة العاملية ل ائتالفات

الشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة الطبيعية للغابات 

، للغابات النموذجية الشبكة الدوليةو، يف املناطق اجلبلية

اجلديدة من أجل الغابات املتوسطية، عاونية والشراكة الت

، واالئتالف الدولي لالنهيارات األرضية، انيارتيدم سيلفا

الساحل مبادرة العظيم للصحراء الكربى و اجلدار األخضرو

 .األفريقي وغريها

أسبوع احلراجة يف آسيا واحمليط  بتنظيم املنظمة وقامت

، 2100تشرين األول / خالل نوفمرب نيف بيج اهلادي

فأتاحت لعدد كبري من املبادرات اإلقليمية والدولية استضافة 

اجتماعا شريكا يف موقع واحد ما أدى إىل تعظيم  01حواىل 

 .مشاركة البلدان

    0-ضمن هاء

مساعدة البلدان على تنمية قدرات اجملتمعات على الوصول 

إىل أسواق املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية ذات اإلدارة 

امة من أجل حتس ن سبل العيش، مع الرتكيز على املستد

 .اجملتمعات احمللية الفقرية

واصلت املنظمة تطوير النهج التدرييب القائم على حتليل 

األسواق وتطويرها مستعينة بالدروس املستفادة يف خالل 

ويعترب حتليل . بلدا 21 السنوات العشر املنصرمة يف أكثر من

يا تشاركيا مصمما ملساعدة األسواق وتطويرها نهجا تدريب

الشعوب احمللية على تطوير املشاريع املدرة للدخل مع 

 .احملافظة على املوارد من أشجار وغابات

نشر األدوات والوسائل لزيادة تقييمات الغابات ومنتجاتها 

 .وخدماتها

فتح السبل : الصناعات احلرجية املستدامة"أنتجت املنظمة 
وهو كتاب يصف كيف  "ونأمام االقتصاد منخف  الكرب

ميكن لالستثمارات يف قطاع الغابات، باالشرتاك مع 
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القطاعات األخرى، أن تزيد اإليرادات والرحبية فضال عن 

 . توجيه القطاع حنو نتائج أكثر استدامة

االجتماعية  اتساهماملأطلقت املنظمة دراسة حول تقييم 

 . دنىواالقتصادية للغابات واملراعي يف منطقة الشرق األ

تعزيز دور الغابات يف البلدان النامية وتعزيز التنمية املستدامة 

 .وتعزيز االقتصاد األخضر

 اجتماعيف  دراسة املوجزة لقطاع الغاباتاملنظمة ال عرضت

: ، بعنوان20+ قمة ريومؤمتر  على هامشجانيب 

 قدوهذا االجتماع الذي ع". قلب االقتصاد األخضر: الغابات"

لورق واللب جمللس الدولي لرابطات الغابات وابالتعاون مع ا

 قّدم أمثلة ودروسا مستفادة، رابطة الربازيلية للب والورقوال

 أن تقدم فوائدنتجات احلرجية لغابات واملل ميكن حول كيف

والتنمية الريفية وخدمات النظام  لسبل العيش احمللية

 .اإليكولوجي

 وحتليل صديتم ر، االقتصادية ألوروبا يف منطقة اللجنة

يف ملنتجات الغابات اخلشبية  أسواق احلطبالغابات و

السنوي  ستعراضالا"املنشور السنوي الذي حيمل عنوان 

 ". ألسواق املنتجات احلرجية

قتصاد الوقد مت إعداد مشروع خطة عمل لقطاع الغابات يف ا

مبشاركة العديد منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا خضر يف األ

 . صلحةمن أصحاب امل

    0-ضمن هاء

اج اعتبارات تغري املناخ يف رمساعدة البلدان على إد

 .السياسات احلرجية وممارسات اإلدارة

 تغري املناخ حولتوجيهية  خطوطاأنتجت املنظمة وأصدرت 

اج تغري املناخ يف رتهدف إىل مساعدة البلدان على إد

إطالق  ومن املتوقع. 2012السياسات احلرجية يف عام 

يف عام الغابات  إدارةمارسي مل أخرى توجيهيةوط خط

2013. 

تعزيز التعاون وبناء الشراكات يف إدارة مستجمعات املياه، 

ضع مع الرتكيز على اآلليات االقتصادية واملؤسسية وو

 .اخلدمات البيئية لقاء الدفعالسياسات املبتكرة مثل 

  

لصلة واصلت املنظمة تقديم الدعم للعمليات الدولية ذات ا

على وجه اخلصوص، ساعدت على إعداد و. بالغابات واملياه

الغابات واملياه يف املناطق "دولية بعنوان  مجاعة عملوتنفيذ 

البحر األبي   تبادل املعلومات من - حلقة مثمرة: اجلافة

 .2011متوز /يف يوليو "الوسطى آسياإىل املتوسط 
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ين للمجموعة وكان املوضوع الرئيسي للدورة الثامنة والعشر

 ت عقديتال ارة مستجمعات املياه اجلبليةالعاملة املعنية بإد

 ".الغابات للمياه واملياه للغابات"هو  يف تركيا 2011عام 

الشراكة الدولية من أجل التنمية باألنشطة ذات الصلة  ردوت

 .2يف امللحق  املستدامة يف املناطق اجلبلية

تعادة األراضي دعم البالد يف مكافحة التصحر ويف اس

 .املتدهورة وتشجريها وإعادة تأهيلها

أطلقت املنظمة دراسة حول حتليل وجتميع الدروس املستفادة 

احلرجية  واخلطوط التوجيهية التشغيلية لرتميم األراضي

ألراضي اليت تعاني ظروفا ها وكذلك ااملتدهورة وإعادة تأهيل

وشبه  حلةقتصادية صعبة يف املناطق القااجتماعية وابيئية و

املنظمة، بالتعاون مع تركيا  قامتوكخطوة أوىل، . القاحلة

والعديد من املنظمات الشريكة مبا فيها الوكالة األملانية 

بناء املناظر "دولية حول  مجاعة عملبتنظيم للتعاون الفين، 

الطبيعية للغابات القادرة على مواجهة تغري املناخ يف 

بلدا يف  24بريا من خ 90، شارك فيها "األراضي اجلافة

وتبادل .أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق األدنى والبحر املتوسط

األداة الشاملة لرصد "املشاركون خرباتهم وقاموا مبناقشة 

 إلرشادليت وضعتها املنظمة حديثا، ، ا"ترميم الغابات

 .ختطيط املشاريع والربامج امليدانية وتنفيذها وتقييمها

دعم جلنة  هااملشاريع، مبا فية جمموعة من تنفذ املنظم

اد بلدا بتمويل مشرتك من االحت 13واالحتاد األفريقي 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة /األوروبي، واآللية العاملية

التصحر واملنظمة، من أجل تنفيذ اجلدار األخضر الكبري 

وهذه مبادرة  .للصحراء الكربى ومبادرة الساحل األفريقي

وطأة تغري املناخ  من تخفيفالعه وملكافحة التصحر ومن

وتعزيز التكّيف معه، وحتس ن األمن الغذائي وسبل العيش 

 .املستدامة

 من خالل اهلادينظمة دول آسيا واحمليط دعمت املوقد 

تجدد نهج منخف  التكلفة وبسيط لرتميم الغابات يعرف بال

اجملتمعية  إلدارةالطبيعي املدعوم، وهو مناسب متاما ل

 . باتاللغ
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دعم اجلهود اإلقليمية يف بناء شراكات اسرتاتيجية من أجل 

حفظ الغابات وإدارتها بشكل مستدام وترميمها، كمساهمة 

 .ر املناخرئيسية يف التنمية الريفية املستدامة والتكيف مع تغّي

عملت املنظمة على حتديد االحتياجات املشرتكة داخل 

ختاذ إجراءات األقاليم وحفز التعاون اإلقليمي من أجل ا

، 2010يف عام . متصلة بتغري املناخ، وخباصة التكيف

نشرت املنظمة حتليالت إقليمية بشأن الغابات وتغري املناخ 

، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى اهلاديآلسيا واحمليط 

 . والشرق األدنى

عمل إقليمية  حلقة، عقدت املنظمة 2011أيار /ويف مايو

ة وإدماج تغري املناخ يف الربامج حول وضع السياسات احلرجي

، عقدت املنظمة 2011أيلول /ويف سبتمرب. الوطنية للغابات

إقليمية ألعضاء جلنة غابات الشرق األدنى  مجاعة عمل

ومراعيه من أجل حتديد االحتياجات الشائعة اليت ميكن 

معاجلتها من خالل برامج التعاون شبه اإلقليمية واإلقليمية 

. ع تغري املناخ يف قطاعي الغابات واملراعييف جمال التكيف م

وهناك سعي إىل متويل دعم الربامج اإلقليمية الفرعية يف 

وقد بدأت جهود مماثلة يف اإلقليم ن الفرعي ن . الوقت الراهن

 .ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

مبا يف ذلك  ،لسيلفا مديرتانياونظمت عدة اجتماعات 

 2010يف عامي  ةالتنفيذية املوسعة السنوياجتماعات اللجنة 

خالل أسبوعي الغابات املتوسطية اللذين عقدا يف  2011و

حالة "أول تقرير عن ومت تقديم مفهوم  .أنطاليا وافينيون

 .2011يف عام  سيلفا مديرتانياإىل أعضاء " الغابات املتوسطية

وتأسست الشراكة التعاونية اجلديدة للغابات املتوسطية، 

وترد تفاصيل إضافية . د اجتماعان للجنتها التوجيهيةوعق

يف  لـسيلفا مديرتانياة احلادية والعشرين عن نتائج الدور

 .2امللحق 

جلنة وبلدان املنظمة واملعهد الوطين لبحوث الفضاء  تشاركو

ليمي يقودها على املستوى اإلقاليت )غابات أفريقيا الوسطى 

يف مشروع  خرطةملنا( أفريقيا الوسطىمرصد الغابات يف 

من أجل وض نهر الكونغو حل 0-القياس واإلبالغ والتحقق

لرصد الغابات والقياس وضع وتنفيذ النظم الوطنية دعم 

واإلبالغ والتحقق يف بلدان جلنة غابات أفريقيا الوسطى 

مبوجب املقررات ذات الصلة التفاقية األمم املتحدة )واملنطقة 
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مرحلة "أن تبدأ  من املقررو (.اإلطارية بشأن تغري املناخ

 نهاية عام  قبلشهرا  02واليت متتد " البداية السريعة

2012. 

 الرتويج لدور الغابات يف التنمية املستدامة

أوصت أن تقوم البلدان واملنظمة بتسليط الضوء على 

خالل  ةمساهمات الغابات يف جدول أعمال التنمية العاملي

ويف الدورة التاسعة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 

ودمج ( 2012)لألرض  20+األعمال التحضريية لقمة ريو 

 .اإلدارة املستدامة للغابات يف االسرتاتيجيات التنموية

مت إطالق السنة الدولية للغابات خالل الدورة التاسعة ملنتدى 

وقد شاركت . 2011األمم املتحدة املعين بالغابات يف عام 

 Wangari املرحومةاملنظمة يف مؤمتر صحفي إىل جانب 

Maathai   وأطلقت منشورها األبرز الذي حيمل عنوان

وعقدت املنظمة أيضا  ".2011حالة الغابات يف العامل "

فعاليات دولية مع الشركاء يف األقاليم ومؤمترات حول 

موضوع الغابات لتسليط الضوء على عالقة الغابات بالتنمية 

بالسنة ويرد تقرير كامل عن األنشطة املتصلة . املستدامة

 . 4امللحق  الدولية للغابات يف

موضوع الغابات يف األعمال التحضريية املوضوعية  أدرج

 ةوعقدت يف ريو مخس. 20+للمنظمة من أجل مؤمتر ريو 

اجتماعات كربى ذات صلة بالغابات لتسليط الضوء على 

الغابات وأهميتها بالنسبة للمناطق الرئيسية السبع اليت 

كانت الغابات موضوع أربع فقرات و . 20+نوقشت يف ريو 

 ."هاملستقبل الذي نريد" 20+يف وثيقة نتائج مؤمتر ريو 

يؤكد هذا النص على أهمية اإلدارة املستدامة للغابات و

ملواجهة حتديات املستقبل من حيث االستدامة واالنتقال 

قد مت ذكر الغابات و. دان إىل اقتصادات أكثر اخضرارابالبل

 . ن الغذائيأيضا يف سياق األم

النظر يف تعزيز فكرة ومالمح ختصيص يوم دولي بأوصت 

 .للغابات

  

أعدت املنظمة تقريرا للدورة السابعة والثالث ن ملؤمتر املنظمة 

وقرر  .للغابات دولييوم قامة يدعو الدول األعضاء إىل دعم إ

وقد أحيط اجمللس االقتصادي . املؤمتر دعم هذه التوصية

 .هذا املقررواالجتماعي علما ب

 إلعالم اخلاصل ةأوصت بأن تدعم املنظمة الشبكات الدولي

لمبادرات اإلقليمية، بغية مساعدة الدول ل استكماالبالغابات 

األعضاء واملنظمة يف وضع اسرتاتيجيات إعالمية وتقديم 

املشورة بشأن تنفيذها والنظر يف النهج الرامية إىل احملافظة 

 .اتعلى اهتمام اجلمهور بالغاب

شبكات العمل إقليمية للمساعدة على إطالق  مجاعاتنظمت 

ويف ( بريو)لغابات يف أمريكا الالتينية با اخلاصة عالميةاإل

، وجيري حاليا اإلعداد ملزيد من (تنزانيا)شرق أفريقيا 

املبادرات يف غرب أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

جداول أعمال  اإلعالم على قد وردت مسألةو .الكارييب

قليمية للغابات، إما بشكل بنود العديد من اهليئات اإل
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آسيا واحمليط )بشكل أسابيع إقليمية للغابات  وإماخاصة 

وقد أنشئت شبكة رمسية (. وأفريقيا والشرق األدنى اهلادي

 .اهلادييف منطقة آسيا واحمليط 

يف  اخلاصة بقسم احلراجةوترد االسرتاتيجية اإلعالمية 

 .من هذه الوثيقة 5ة يف امللحق املنظم

االستنتاجات اليت توصل إليها املؤمتر العاملي الثالث عشر 

للغابات والتحضريات للمؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات 

(2015) 

أوصت بأن ينظر اجمللس يف الطلبات املقدمة من اهلند 

وجنوب أفريقيا الستضافة املؤمتر العاملي الرابع عشر للغابات 

د عبت فيها، مشرية إىل أن املؤمتر العاملي للغابات مل يعقد بلل

 .يف القارة األفريقية

عالية اجلودة املقدمة الأعرب اجمللس عن تقديره للعروض 

سحبت اهلند ترشيحها للمؤمتر العاملي قد من البلدين، و

وافق اجمللس و. 2010كانون األول عام  /للغابات يف ديسمرب

ب أفريقيا باستضافة املؤمتر العاملي على أن تقوم دولة جنو

مع التوقيع على مذكرة التفاهم ب ن و. 2015للغابات يف عام 

 .ستبدأ التحضريات هلذا احلدثاملنظمة وجنوب أفريقيا، 
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 1امللحق 

  أنشطة الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

 

واجلدير بالذكر أنها ، 2012-2011نشطة خالل الفرتة مبجموعة من األ 1قامت الشراكة التعاونية يف جمال الغابات -1 

، وهو جهد استدعى مواطن القوة (4من امللحق  10نظر الفقرة ا) 2011سّرعت من وترية عملها خالل السنة الدولية للغابات 

ر ات بشكل أكثاستكشفت مفهوم متويل الغابقد النسبية جلميع املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات؛ و

 .على صعيد اإلعالم والتوعيةحسنت أنشطتها ، ومفهوم اإلدارة املستدامة للغابات نتفصيال؛ ونشرت معلومات حمدثة ع

من أجل تعظيم تأثريها  اآللية الستمرار هذهتوى هذه اجلهود، ويقرتح سبال يوضح هذا امللحق التقدم احملرز على مسو

 . العاملي

 : ما يلي الفرتة الراهنة يف جمال الغابات خالل يسية للشراكة التعاونيةتشمل اإلجنازات الرئ -2

   ار نشرات صحفية على يف إصد الشراكة التعاونية يف جمال الغابات عضاءأاشرتك : السنة الدولية للغابات

بهدف عرض خمتلف املواضيع ذات الصلة بالغابات وعمل املنظمات املنتمية إىل  نصف شهري، أساس

اليت تعرتف بها األمم املتحدة أو مؤمترات القمة " األيام العاملية"كة التعاونية يف جمال الغابات على الشرا

املتحدة املعين  مع تعي ن منتدى األممو. وسائل اإلعالم من قبل هتمامالالدولية ذات الصلة من أجل توليد ا

سائل إعالم أخرى من خالل عمله املشرتك ، مت احلصول على اهتمام وسنةالوكالة الرائدة لل هبصفت بالغابات

الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، مبا يف ذلك من خالل إطالق السنة الدولية للغابات مع الشركاء،  مع

وتأمل املنظمة مواصلة  .Tudor Roseوالرتويج جلائزة أبطال الغابة وإنتاج كتاب مصور مشرتك من خالل 

جهودها اإلعالمية استنادا إىل الدروس املستفادة من السنة الدولية للغابات والعمل مع الشركاء والبلدان 

من أجل إنشاء اليوم العاملي للغابات من خالل اجلمعية العامة  ،األعضاء يف الشراكة العاملية يف جمال الغابات

 لألمم املتحدة؛ 

   اجتماعات جمموعة اخلرباء املخصصة التابعة ملنتدى األمم  يفم أعضاء الشراكة مساهمات قّد: متويل الغابات

ودعموا املبادرة اليت ترأسها  ،املتحدة املعين بالغابات واألوراق املرتبطة بتمويل اإلدارة املستدامة للغابات

وباإلضافة إىل  .أيلول/سبتمرب 21و 19 ن يف املقر العام للمنظمة ب قرر عقدهان متويل الغابات اليت تاملنظمة بشأ

ذلك، دعمت املنظمة أيضا الشراكة التعاونية يف جمال الغابات عن طريق حتديث الكتاب املرجعي للشراكة 

 التعاونية يف جمال الغابات بشأن متويل اإلدارة املستدامة للغابات؛ 

                                                 
1
 .منظمة دولية وأمانة لديها برامج جوهرية تتعلق بالغابات 04 الشراكة التعاونية يف جمال الغابات عبارة عن تدبري غري رمسي وطوعي تشارك فيه   

2
  http://www.youtube.com/watch?v=9RPDsi7mkSE 

3
  http://www.youtube.com/watch?v=PAR7Mwv3848 
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   التابع للشراكة التعاونية يف جمال  تمامن خالل عمل فريق امله: احلرجية البيانات/مجع املعلومات

فرص لنهج  بحث عنيهدف إىل تبادل اخلربات ويالذي  تبسيط اإلبالغ املتعلق بالغابات على ،الغابات

يف روما  ماتن البلدان، عقد لقاء لفريق املهمشرتكة جلمع البيانات واملعلومات مع ختفيف عبء اإلبالغ ع

لبيانات ا ة جلمعاملشرتكالعملية  اقشة التقدم احملرز على صعيدمن أجل من 2012نيسان /خالل شهر أبريل

 ثالذي تنتجه املنظمة والشركاء؛ واحلصول على آخر حتدي للموارد احلرجيةمن خالل االستبيان التعاوني 

اإلبالغ القطري للشركاء، واستكشاف إمكانات االستبيان من حيث تبسيط اإلبالغ املرتبط بالغابات  تطلباتمل

 مة أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات يف اجلمع والتحليل املشرتك ن للبيانات؛ومساه

   اجتمع أعضاء الشراكة ملناقشة واستعراض ورقة املفاهيم اجلديدة الصادرة عن : الفرق العاملية خلرباء الغابات

خبصوص التنوع فريق اخلرباء بل لالجتماع املواضيعي املقالفرق العاملية خلرباء الغابات والشروط املرجعية ل

البيولوجي وإدارة الغابات واألنشطة اإلضافية يف جمال خف  االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور 

 الغابات

   عقدت الشراكة التعاونية يف جمال الغابات جلسة مغلقة ملعاجلة القضايا املوضوعية والتشغيلية : طرق التنفيذ

 الرئيس يف أداء واجباته مبوجبه يدعم دور لنائب رئيس الشراكة ووافقت على إنشاء

    عقدت الشراكة التعاونية يف جمال الغابات اجتماعات مشرتكة رفيعة املستوى خالل انعقاد : 20+مؤمتر ريو

 االقتصادات إىل وله إىل دور قطاع الغابات يف التحلكي تلفت االنتبا( 2012 نحزيرا/يونيو) 20+مؤمتر ريو 

 -األحيائية، وحتقيق االستدامة على املدى الطويل واالستفادة القصوى من استخدام نهج املناظر الطبيعية 

باإلضافة إىل ذلك،  .واسرتعت تلك االجتماعات اهتماما واسعا كما جذبت صناع القرار إىل مواقع انعقادها

ل عرضها على أصحاب القرار تناولت قدمت الشراكة التعاونية يف جمال الغابات ورقة سياسة مشرتكة من أج

 والتنمية الطويلة األجل؛  20+مساهمة قطاع الغابات يف عملية ريو 

   وضعت الشراكة سلسلة من مثاني صحائف وقائع : الوقائع خبصوص اإلدارة املستدامة للغابات فصحائ

كة خبصوص اإلدارة موحد ألعضاء الشرا" صوت" تشكيلاملستدامة للغابات، ليس فقط ل خبصوص اإلدارة

ومن املقرر إضافة  .لمجتمع األوسعل عن املشاكل الفنية بفعالية أكرب للتبليغولكن أيضا  املستدامة للغابات

 صحائف وقائع مواضيعية أخرى يف املستقبل؛  

   وإنشاء  الشراكة العالمة التجارية لعملها عرب اختيار تصميم مرئي جديد ترغّي: نشر املعلوماتوسائل اإلعالم و

ي كما عملت بشكل وثيق مع الشركاء، ومع مركز البحوث احلرجية الدولية الذ. موقع إلكرتوني أكثر حداثة

، (2011)ودوربان، جنوب أفريقيا ( 2010)لغابات يف كانكون، املكسيك ليقود جهود التنسيق، لعقد أيام 

من أجل تعزيز  إعالميا خاصا بها افريقفضال عن ذلك، أنشأت (. 2012)واملائدة املستديرة للغابات يف ريو 

 .أنشطتها اإلعالميةتها وتيسري صنع القرارات بشأن أنشط
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    أنشأت الشراكة جائزة 2012يف عام ،Wangari Maathai باملساهمات االستثنائية للفرد  منها األوىل اعرتافا

 إحياء أيضا شريطا مصورا وقد أنتجت Wangari Maathaiيف جمال احلراجة االجتماعية وللتنويه بإرث 

 .لذكراها

عمل الشراكة  طلبت إحدى التوصيات املنبثقة عن التقييم االسرتاتيجي لدور املنظمة وعملها يف احلراجة تعزيز   -3

آللية لعرتاف بالقيود البشرية واملالية هناك فرص واضحة للقيام بذلك، مع االو. التعاونية يف جمال الغابات يف املستقبل

قد جيوز للجنة أن تراعي تأثري الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، وخباصة دور املنظمة كرئيسة هلا، وكيفية . ةاحلالي

حتديد املوقع االسرتاتيجية للشراكة يف املناقشات الدولية ذات الصلة بالغابات، وتوسيع دورها يف حتقيق نتائج مفيدة 

 .  من جدول أعمال جلنة الغابات 9املناقشات بشأن البند  والتحسينات الشاملة يف عملياتها بالتزامن مع
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 2امللحق  

 أنشطة الشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية

  

نظمة حكومية م 16و دولة 50لـ اطوعي االشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية حتالفتعترب      -1

 سنةية املستدامة يف جوهانسربغ خالل مؤمتر القمة العاملي للتنم هذه الشراكة مت إطالق. جمموعة كربى 127ودولية 

وهي خمصصة لتحس ن حياة سكان اجلبال ومحاية البيئات ( اليت كانت أيضا السنة الدولية للجبال) 2002

كة اليت يستضيفها قسم احلراجة لدى املنظمة، مبثابة نقطة وتعمل أمانة الشرا .اجلبلية يف مجيع أحناء العامل

نمية القدرات وإدارة املعرفة وهي تدعم األعضاء من خالل تقديم خدمات أساسية مثل الدعوة وت ،تشبيك وارتباط

 . تطوير األنشطة املشرتكةو

 اجلبال واألجندة الدولية

 لكيف األجندات الدولية ذات الصلة ويف خمتل" اجلبال"اج ضمان إدر من أجلتعمل أمانة الشراكة بشكل ناشط       -2

وقد ساهمت األمانة يف إدراج التنمية املستدامة للجبال يف الوثيقة اخلتامية . مثل اتفاقيات ريو منتدياتيتم االعرتاف بها يف 

األعضاء على تقديم من خالل إطالق شبكة عاملية لتشجيع مجيع  (املستقبل الذي نريدوهي بعنوان ) 20+ملؤمتر ريو 

أما االهتمام الطاغي الذي أولي يف نهاية املطاف إىل األنظمة االيكولوجية . "املسودة األوىل"من  94مساهمات إىل الفقرة 

فمؤشر واضح إىل جناح هذه املبادرة وإىل املستوى العالي من التعاون ب ن أعضاء  "نريد الذي املستقبل" يف وثيقة اجلبلية 

 .املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعامليةالشراكة على 

وبدعم من مرفق املنح اإلمنائية للبنك الدولي، أطلقت أمانة الشراكة املبادرة االسرتاتيجية حول تغري املناخ يف املناطق اجلبلية 

اقب املرتتبة على لرفع مستوى الوعي حول العو -يف شيلي، وطاجيكستان وأوغندا  -ونظمت ثالث حلقات عمل إقليمية 

 . تغري املناخ يف املناطق اجلبلية

 ارفتنمية القدرات وإدارة املع 

بالتعاون مع الشركاء املعني ن، أصدرت أمانة الشراكة املنشورات التالية اليت تتعلق باجلبال وبتغري املناخ وبالتنوع - 3

 :البيولوجي واألراضي اجلافة والغابات

  منظمة األغذية والزراعة، أمانة  - لطواعية يف املناطق القاحلةلاجلبال، مصدر : ةواألراضي اجلاف املرتفعات

، ية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، أمانة اتفاق

 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ ،معة برنمركز التنمية والبيئة التابع جلا
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   منظمة األغذية والزراعة، أمانة الشراكة الدولية من أجل التنمية املستدامة يف  - الغابات اجلبلية يف عامل متغري

املناطق اجلبلية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو قد نشر يف الفرتة اليت سبقت يوم األمم املتحدة 

 ؛2011الدولي للجبال 

  الشراكة الدولية من أجل التنمية األغذية والزراعة منظمة –من الفهم إىل العمل  ،اجلبال وتغري املناخ ،

الوكالة رن، معهد اجلغرافيا، جامعة برن، ركز التنمية والبيئة التابع جلامعة بماملستدامة يف املناطق اجلبلية، 

 .السويسرية للتنمية والتعاون

الدولي للبحوث والتدريب على اإلدارة املستدامة للمناطق اجلبلية ، خامسة للربنامج  الشراكة طبعًة ةأمان استكملت- 4

وقد ركزت  .وهو برنامج تدرييب مت تصميمه وتنظيمه بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وجامعة تورينو

العمل اإلقليمية اليت عقدت حول  حلقاتعلى فهم تغري املناخ يف املناطق اجلبلية والتكّيف معه، واستكمال  2012دورة 

 . املوضوع نفسه

إدارة اجلبال العالية من أجل التنمية املستدامة يف "قامت أمانة الشراكة بتنسيق مشروع من متويل املنظمة حول      -5

واتج ومن ب ن الن. يف إكوادور باالشرتاك مع احتاد املنظمات الريفية يف مشال كوتوباكسي( 2011-2009" )كوتوباكسي

 ."دليل اإلنتاج العضوي للمحاصيل احمللية"املتعددة البارزة أنتج املشروع 

بناء "يف إطار برنامج املنظمة للمنتجات اجلبلية، توسطت أمانة الشراكة من أجل مشروع متوله املنظمة ويتناول - 6

يف املغرب، وبالتالي إنشاء شراكة  يف جبل األطلس الصغري" ل تطوير منتجات جبلية عالية القيمةجالقدرات احمللية من أ

ويهدف املشروع إىل تطوير قدرات . Slow Foodو Migrations et Développementب ن حكومة املغرب واملنظمة و 

 .صغار املنتج ن واملنظمات احمللية لتحس ن إنتاج الزعفران وتصنيعه وتسويقه

 احلوكمة والتجديدات

كل جتديد لالستفادة من إجنازاتها خالل السنوات العشر املاضية ولتعزيز هياطلقت أمانة الشراكة مؤخرا عملية أ- 7

. 20+مت إطالق هذه العملية أثناء التحضريات ملؤمتر ريو و .علها أكثر مشوال وتشاركيةمبا جياحلوكمة لديها واسرتاتيجيتها 

صيغة النهائية القرتاح بشأن حوكمة لوضع ال 2012ول عام ألتشرين ا/ما يف أكتوبريف رو خاص جيتمع فريق مهماتوسوف 

الشراكة ومناقشة خطة العمل واالسرتاتيجية املالية اخلاصة بها وحتديد اختصاصاتها، وخطة االجتماع العاملي الرابع 

 .بهدف استكمال عملية التجديد 2013 لثانيكانون ا/الذي سيعقد يف يناير للشراكة
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 :3امللحق 

  سيلفا مديرتانيا –ة املعنية مبسائل غابات البحر املتوسط الدورة احلادية والعشرون للجن

  

وهيئة  ،واللجنة األوروبية للغابات ،واللجنة األفريقية للغابات واحلياة الربية ،بناء على دعوة من حكومة تركيا   -1 

ها احلادية تيلفا مديرتانيا دورس -الغابات واملراعي يف الشرق األدنى، عقدت اللجنة املعنية مبسائل غابات البحر املتوسط 

وقد حضر الدورة أحد عشر عضوا وعدة مراقب ن من املنظمات الدولية  .2012شباط /فرباير 3-2والعشرين يف أنطاليا، 

 . واملنظمات غري احلكومية

 : ن جدول األعمال البنود الرئيسية التاليةتضّم     -2

         ؛2016-2012فرتة لل السيلفا مديرتانيانتخاب الرئيس اجلديد 

        ؛ة العشريناستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الرئيسية للدور 

        للفرق العاملة املواضيعية الستة واعتماد خطط عملها  2011-2009استعراض التقارير املرحلية للفرتة

 ، فضال عن منهجية عملية تقييمها؛2013-2012للفرتة 

        سيلفا مديرتانيا؛اض واعتماد التقرير عن األنشطة اليت نفذتها أمانة استعر 

     الشراكة التعاونية يف جمال الغابات : استعراض واعتماد مفاهيم وخطط لإلجراءات التعاونية اجلديدة

 املتوسطية، وحالة الغابات املتوسطية ووضع إطار اسرتاتيجي للغابات املتوسطية؛

         للسنوات القادمة؛ رتقبالدعم املو لسيلفا مديرتانيا الشركاء/الدعم السابق الذي قدمه األعضاءاإلبالغ عن 

      وعرض خطة ( فرنسان برتكيا، وأفينيوب يف أنطاليا اعقد نذيلال) لغابات املتوسطيةتقرير عن أول أسبوع ن ل

 (.2013 آذار/مارس 21-17)اجلزائر  ي تستضيفهذال يةتوسطالثالث للغابات امل علألسبو

برئاستها البلغارية، بدعم من عدة  سيلفا مديرتانياسلطت هذه الدورة الضوء على العمل املمتاز الذي قامت به - 3

 (الوكالة األملانية للتعاون الدولي)املوارد املالية اليت قدمتها فرنسا وأملانيا بفضل أعضاء فاعل ن و

شمل املسألة تببلوط الفل ن ل قرار بتوسيع نطاق والية الفريق العامل املعين الرئيسية، اختذ األنشطةبالنسبة إىل - 4

من أجل تعزيز املشاركة الفاعلة جلميع األعضاء  ،االسرتاتيجية األوسع املتعلقة باملنتجات احلرجية غري اخلشبية املتوسطية

 . 2013-2012يف 

 : ختذ قرار بتكوين فريق ن عامل ن جديدينوقد ا        -5

    املعين بالغابات احلضرية وشبه احلضرية بقيادة إيطاليا وبدعم من تركيا واملنظمة؛ 7الفريق العامل 
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    املعين بالتصحر وباستعادة النظم اإليكولوجية للغابات يف املناطق القاحلة، على أن تقوده  8الفريق العامل

 .تركيا بدعم تقين من املنظمة ومن إيطاليا

واإلطار االسرتاتيجي للغابات  حالة الغابات املتوسطيةواعتماد اخلطوط العريضة وإجراءات إعداد كما مت تقديم - 6

 .املتوسطية

اجلديدة من قبل ممثل  ERANETوخطة ( 2020-2010)مت عرض جدول أعمال البحوث احلرجية املتوسطية - 7

املنظمة ورئيس سيلفا مديرتانيا يف اجملموعة  خالتقرر إدوقد  .عن أحد املكاتب اإلقليمية املتوسطية للمعهد األوروبي للغابات

واليت سينفذها  FORESTERRAاجلديدة اليت حتمل اسم  ERANETاالستشارية ألصحاب املصلحة التابعة خلطة 

 . املعهد األوروبي للغابات

 سيلفا مديرتانيا - طوسعنية مبسائل غابات البحر املتخالل هذه الدورة مت انتخاب تركيا رئيسا جديدا للجنة امل- 8

فعالية خاصة انعقاد يف روما مبناسبة  2012أيلول /يف سبتمرب 2016-2012وستقدم خريطة طريق للفرتة  .2016حتى 

 .جلميع ممثلي البلدان املتوسطية املعنية خالل األسبوع العاملي الثالث للغابات سيلفا مديرتانياقضايا ب
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  للغاباتتقرير عن السنة الدولية 

 مقدمة 

منتدى األمم املتحدة املعين  نةوطلبت من أما ،للغابات دوليًة سنًة 2011عام اجلمعية العامة لألمم املتحدة أعلنت      -1

الشراكة التعاونية يف مع و لتعاون مع احلكوماتبالغابات أن يكون مبثابة نقطة اتصال دولية لتنفيذ هذه السنة، با

. ذات الصلةات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والعمليات فضال عن اجملموعات الرئيسية جمال الغابات واملنظم

 .ملنظمة، بصفتها رئيسا للشراكة التعاونية يف جمال الغابات، إىل دعم تنفيذ السنةاودعت اجلمعية العامة 

واحلفظ والتنمية املستدامة جلميع أنواع متثل الغرض من السنة يف رفع مستوى الوعي بشأن اإلدارة املستدامة قد و     -2

وهي قد " الغابات من أجل الناس"وكانت الفكرة الرئيسية للسنة هي . الغابات، لصاحل األجيال احلالية واملستقبلية

 . سلطت الضوء على العالقة الديناميكية ب ن الغابات والناس الذين يعتمدون عليها

 النتائج الرئيسية

بلغ فقد . هحدثأالتأثري الذي  بالنسبة إىل خصوصاللغابات مبيزانية منخفضة،  السنة الدوليةمت تشغيل برنامج - 3 

عوائد االستثمار  لكنو .من ميزانية الربنامج العادي للمنظمة ألف دوالر أمريكي 250االستثمار املخصص رمسيا لتلك السنة 

جمانا لعرض األشرطة  ا مت تلقيهيتبث على اهلواء الال فرتةفبناء على : كل التوقعات فاقت للتوعية اإلعالمية وحدها

الشريط اإلعالني للسنة الدولية للغابات  أنتجاإلخبارية الدولية والوطنية،  اإلعالنية للسنة الدولية للغابات على القنوات

رجح أن يكون من املو .مليون دوالر أمريكي 3.46 لغتالبث ب فرتةمة جتارية لقي ،دوالر أمريكي 35 000البالغة قيمته

والنشرات الصحفية  والدعاية جهات خمتلفةملناسبات اليت ترعاها جمموع العائدات أعلى من ذلك بكثري بالنظر إىل عدد ا

 . ويرد بع  من هذه النواتج أدناه. واألعمال امللموسة األخرى اليت متت خالل السنة

الغابات، بملنتدى األمم املتحدة املعين  توى للدورة التاسعةأطلقت السنة الدولية للغابات رمسيا يف اجلزء الرفيع املس- 4

ودعما هلا، قدمت املنظمة منشورها األبرز الذي حيمل  .يف قاعة اجلمعية العامة يف نيويورك 2011شباط /فرباير 2بتاريخ 

وقامت شعبة  .غابات للمسؤول ن اإلعالمي نلالسنة الدولية ل" عدة عمل"و" 2011 حالة الغابات يف العامل"عنوان 

 . االقتصاديات والسياسات احلرجية باستيعاب التكاليف اإلضافية لتحرير املنشور ونشره وتوزيعه

لالتصال مفتوحة املصدر لكل من السلطات الوطنية واجملتمع  عدة عملدعما للجهود الوطنية، وضعت املنظمة     -5

إىل استثمار املوارد من أجل إنتاج املواد  عودوا مضطرينن املوظف ن مل ي، مبا أالبشرية املدني، األمر الذي وّفر املال واملوارد

 . وقد استنسخت امللصقات اإلعالنية أيضا من الفعاليات القطرية للمنظمة باستخدام ميزانية الربنامج العادي. اخلاصة بهم

: طلقت املنظمة موقعا إلكرتونيا خمصصا لتوفري أحدث املعلومات املتعلقة بالسنةأ- 6

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/.  
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حملمول اإلنشاء تطبيقات للهاتف " صندوق االبتكار" مع استخدام أموال من ج أكثر ابتكاراُهكما مت اختبار ُن- 7

تعلم التطبيق أكثر من ألف مرة وما زال يستعمل كأداة لل نزيل هذاوقد مت ت. باحلراجة املتعلقةمعلومات املنظمة على حتتوي 

 .والتعليم

، مبا يف ذلك من خالل خمتلف األنشطة الدولية للغابات شهرة السنة بزيادةاملكاتب اإلقليمية للمنظمة  قامت- 8

فقام املكتب اإلقليمي آلسيا . وقامت املكاتب اإلقليمية برعاية عدد من الفعاليات للسنة الدولية للغابات. الدعائية والفعاليات

 فعال ، تقوم بنقل األطفال"األطفال إىل الغابات"وية بعنوان بق الفتات خارج مكتبه، وأطلق مبادرة تري بتعليدواحمليط اهلا

أسبوع الغابات يف آسيا  ا أنشأ شبكة من اإلعالمي ن، ونظمإىل الغابات ملساعدتهم على التعلم عن الغابات واألشجار، كم

 .2011للسنة الدولية للغابات يف عام " الطبيعة واحليوانات"ور وخصص املكتب اإلقليمي ألفريقيا طبعت ن من منش .واهلادي

 ت،اح واختتام السنة الدولية للغاباافتت تويف جنيف، عقدت فعاليا .عدد من الفعاليات لغرس األشجار عقديف زمبابوي، و

أنتج شريط مصور واالقتصاد األخضر و باتأجل وضع مشروع خطة عمل بشأن الغاومت تنظيم اجتماع ألصحاب املصلحة من 

التقرير املشرتك ب ن هيئة  هاالسنة الدولية للغابات مبا فيمنشورات لالحتفال بعمل الشعبة؛ وأطلقت  عرضي توضيحي

" 2011 يف أوروباحالة الغابات "نظمة حول الغابات األوروبية واللجنة االقتصادية ألوروبا وامل

(http://www.unece.org/forests/fr/outputs/soef2011.html ) واجلزء الثاني من الدراسة املستقبلية حول قطاع

واستعراض ( http://www.unece.org/efsos2.html)املشرتكة ب ن اللجنة االقتصادية ألوروبا واملنظمة يف أوروبا الغابات 

ات احلرجية املشرتك ب ن اللجنة االقتصادية ألوروبا واملنظمة جالسوق السنوية للمنت

(http://www.unece.org/fpamr2011.html) كما مت تنظيم يوم لغرس األشجار يف يوم األرض. 

وفورات يف التكاليف وعزز تنوع املالمح  ب ن جهات خمتلفة وقد حقق عدد من الفعاليات ذات القيادة املشرتكة- 9

مثل اهليئات اإلقليمية )رية وعرضت فعاليات دولية أخرى كث. القطرية املتعلقة بالغابات على امتداد السنة الدولية للغابات

 . فيه مناقشة أنشطتهاتستطيع البلدان  منتدياووفرت  هود الدولية املتعلقة بالسنة الدولية للغاباتاجل (للغابات

دارت األعمال التعاونية للمنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات حول جدول زمين خاص للسنة، - 10

. ية املوضوعية، املتعلقة مبواضيع شهريةفك البيانات الصحسؤول ن عن وضع برامج حمددة، مبا يف ذلمع أعضاء خمتارين م

 : موضوعا مت حتديده، كانت املنظمة هي الوكالة الرائدة لستة مواضيع هي 26من ب ن و

        الغابات واملياه؛ 

        إدارة خماطر الغابات يف ظل تغري املناخ؛ 

        ات والسياحة؛الغاب 

        ؛احلراجة احلضرية 

        الغابات واألمن الغذائي؛ 

        الغابات واجلبال. 
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 : عدة تقارير مصورة بشأن القضايا الرئيسية للحراجة من حول العامل على امتداد السنة، وقد مشلت أخرجت- 11

    مبا فيها  هامةنوات تلفزيونية مت بثه عرب ق وقد .شريطا إعالنيا للسنة الدولية للغاباتCNN وNHK 

 . Deutsche Welleو Euronewsو

    هدين على موقع يوتيوب شريط عن مشروع التجدد الطبيعي املدعوم يف الفلب ن الذي حظي بعدد كبري من املشا

 .2ياإللكرتون

    مشاهد مصورة جمانية من  ريطهذا الش تلقى: لرواندا" احلياة الربية يف ظل املناخ املتغري"عن شريط فيديو

Deutsche Welle 3ه طلب من حمطات تلفزة كثرية أخرىوعلي. 

    شاريع من إكوادور والسنغال ومنغوليا وكندا يف الرتويج لعمل مشاريع األشرطة املصورة األخرى ملجنحت

 .املنظمة حول العامل

     السنة الدولية ب تتعلقئل املناسبات لنشر رساشارك سفراء النوايا احلسنة للمنظمة يف جمموعة متنوعة من

 .للغابات

      فعالية يوم األرض اليت شارك فيها املدير العام املساعدRojas-Briales يف روما، إيطاليا. 
 

يف املقر الرئيسي  2011كانون األول، عقدت إدارة الغابات احلدث اخلتامي للسنة الدولية للغابات /ديسمرب 20يف - 12

، والشركاء تتخذ من روما مقرا هلامن املمثل ن الدائم ن، واملنظمات احلكومية الدولية اليت  100ة، حبضور حنو للمنظم

 . اخلارجي ن، وموظفي املنظمة

شددت السنة الدولية للغابات على أهمية اإلدارة املستدامة للغابات وساعدت على وصول الرسائل الرئيسية إىل - 13

أو أكثر  واحدة وسلطت السنة الضوء على املزايا احملتملة إلنشاء آلية. يتعلق بدور الغابات وأهميتها اجلماهري العريضة فيما

، أوصت جلنة الغابات املنظمة (2010تشرين األول /أكتوبر 8-4روما، )يف دورتها العشرين . للحفاظ على االهتمام بالغابات

وقد متت اإلشارة  .يوم دولي للغابات ةة الدولية للغابات من خالل إقاموالبلدان بالنظر يف تعزيز الزخم الذي تولد خالل السن

إقامة هذا اليوم، يف ح ن  ي أيدذة يف دورته السابعة والثالث ن الإىل أهمية السنة الدولية للغابات من قبل املؤمتر العام للمنظم

صادي واالجتماعي، ومن خالله للجمعية العامة، للمجلس االقت ى األمم املتحدة املعين بالغاباتأوصت الدورة التاسعة ملنتد

نيل املوافقة على إقامة هذا اليوم وصوال إىل انعقاد اجلمعية العامة لستمر جهود البلدان توسوف . غاباتبإقامة يوم دولي لل

 .يف نيويورك 2012لسنة 

 

 

                                                 
2
  http://www.youtube.com/watch?v=9RPDsi7mkSE 

3
  http://www.youtube.com/watch?v=PAR7Mwv3848 
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 نقاط للنظر فيها

منها تداعياته على اجلهود اإلعالمية يف جمال أسفرت السنة الدولية للغابات عن نتائج مهمة عدة وللكثري - 14

ريب يف اإلعالم على األعمال الرتوجيية والتد الطلب املستخدمة يف جمال اإلعالم، زاد هج الناجحةونظرا إىل الُن. احلراجة

لى يف قد ترغب اللجنة يف النظر يف منح اإلعالم أولوية أع. 2011منذ عام  أضعاف ضعف ن أو ثالثة نسبةداخل القسم ب

استخدام الغابات وزيادة تسليط الضوء على الربامج واملشاريع إىل النظرة السلبية  غيريلت نظمةدى املبرنامج أعمال احلراجة ل

 .احلرجية للمنظمة

لغابات يف بناء على التوصيات السابقة للجنة الغابات، قد ترغب البلدان أيضا يف مواصلة دعمها لليوم الدولي ل- 15

 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة هاى، مبا فيأخر منتديات
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 مقدمة 

استجابة للحاجة املتزايدة إىل حتس ن  ،وضع قسم الغابات اسرتاتيجية إعالمية لربنامج الغابات يف املنظمة   -0

سرتاتيجية إىل ضمان الوتهدف ا. الغابات على املستوى العاملي واإلقليمي والوطيناإلعالم بشأن املسائل املتعلقة ب

ثغرات يف الوهي حتدد  .رسائلها بشأن الغابات واحلراجة بفعالية إىل طائفة من أصحاب املصلحةلاملنظمة  إيصال

اليت  من اجلهود اإلعالميةاملمارسة اإلعالمية احلالية يف القسم ويف املنظمة ككل وترتكز على الدروس املستفادة 

من أجل ديدة للشراكات وملوارد الربنامج تقرتح طرقا جف. 2011السنة الدولية للغابات  يف املاضي، وال سيما بذلت

 .ياإلعالمالعمل تعظيم أثر 

يف جماالت الدعوة واإلعالم على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي " ، تعترباإلطار االسرتاتيجي للمنظمة مشروع يف- 2

 هو ذكر املدير العام أيضا أن عمل الدعوة واإلعالم للمنظمة وقد .4ةاملهمة السابعة من املهام األساسية للمنظم" والية املنظمة

فعالية ومصداقية املنظمة كمنتدى لصنع "عامل أساسي ملعاجلة التحدي املتمثل يف القضاء على اجلوع، مشريا إىل أن 

ى قدرتها على إيصال عملها يعتمد إىل حد كبري عل ،اللغات لالمتياز واملعرفة واخلربة الفنيةمتعدد  مركزكالسياسات و

اسرتاتيجية املنظمة يف الغابات " 5اجلهود من أجل القضاء على اجلوع وتطوير شراكات اسرتاتيجية لتسخري لآلخرين

 . داف الشركاتاالتصاالت يهدف إىل استخدام وسائل االتصال للمساعدة يف تلبية هذه األه

ووفرت السنة الدولية . شطة يف مجيع أحناء العامل وتنظيمهاندعمت املنظمة السنة الدولية للغابات عرب الرتويج أل- 3

هج اإلعالم، وساعدت قسم الغابات يف املنظمة على تطوير أدوات جديدة لرفع مستوى للغابات فرصا كثرية الستكشاف ُن

وقد شهد االهتمام بالغابات حتسنا كبريا خالل السنة الدولية للغابات، إذ اكتسبت . لغاباتالوعي حول اإلدارة املستدامة ل

فعاليات ومشاريع املنظمة ذات الصلة بالغابات شهرة على القنوات اإلخبارية واملواقع الدولية واملنصات اإلعالمية االجتماعية 

استنادا إىل نتائج السنة الدولية للغابات، مت . ال الغاباتومن خالل عمل األعضاء اآلخرين يف الشراكة التعاونية يف جم

 .االستنتاج بأن هناك حاجة إىل اتباع نهج أقوى وأكثر مشوال لإلعالم ضمن برنامج الغابات

ولذلك، إدراكا ألهمية اإلعالم الفعال، ومع مراعاة الدعوات إىل حتس ن اإلعالم يف قطاع الغابات الصادرة عن  -4

يمية للغابات، وجمموعات اإلعالمي ن اخلاصة بالغابات والعديد من املنظمات الدولية، يقرتح النهج التالي من اهليئات اإلقل

 . 2014-2012قبل قسم الغابات يف املنظمة من أجل حتس ن جهود اإلعالم يف فرتة 

                                                 
4
 الوثيقة ،2102 حزيران/يونيو 00-00 روما، املنظمة، جمللس املائة بعد واألربعون الرابعة الدورة ،املستعرض االسرتاتيجي لإلطار العريضة اخلطوط  

CL/144/14، نالعنوا على ةمتاح 02 .ص: www.fao.org/docrep/meeting/025/md881e.pdf . 

 
5

 .fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/Dgb12_32.pdfhttp://intranet. 

 :5امللحق  

 2014-2012لفرتة يف ا لقسم الغاباتعناصر االسرتاتيجية اإلعالمية 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintranet.fao.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FFAO_Communications%2Fdgb%2FDgb12_32.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYqHTa3V1p6VL1vVZqyJKhzSvnSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintranet.fao.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FFAO_Communications%2Fdgb%2FDgb12_32.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYqHTa3V1p6VL1vVZqyJKhzSvnSQ
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 الغايات واألهداف

 ن النظرة والوعي باملساهمات االجتماعية والبيئية حتس يفالغابات  لقسملالسرتاتيجية اإلعالمية  عاماهلدف ال يتمثل  -5 

واالقتصادية للغابات يف التنمية املستدامة ودور اإلدارة املتكاملة لألراضي واملوارد الطبيعية يف خمتلف القطاعات بهدف 

لى وجه التحديد، ع. حتس ن التنمية البشرية من خالل سبل العيش واألمن الغذائي، واإلنتاج الزراعي ورفاه اإلنسان عموما

 : تهدف االسرتاتيجية إىل

    زيادة عدد األفراد املشارك ن واملهتم ن بقضايا الغابات بشكل عام وبعمل قسم الغابات لدى املنظمة على وجه

 اخلصوص؛

    توفري معلومات واضحة، يف الوقت املناسب وميكن الوصول إليها بسهولة، سواء أكانت إلكرتونية أم مطبوعة

 الورق؛على 

     استخدام الغابات وإدارتها وزيادة الوعي ألهمية قضايا الغابات بالنسبة إىل إىل تغيري النظرات السلبية

 القطاعات األخرى؛

     قسم الغابات يف املنظمة وادعملكي يجذب املاحن ن. 

البلدان على مستوى اإلعالم وبناء  دعم إىلاملنظمة  يفقسم الغابات  هيجية حتقيق أهدافها من خالل توجيتعتزم االسرتات

 . وسعاأل مهوراجلإيصال أنشطتها وإجنازاتها إىل من خالل ، ويف جمال الغابات القدرات الالزمة

 املنتجات واألدوات اإلعالمية األساسية

رات الرئيسية مثل األوراق اخلاصة باحلراجة، واملنشو)سبق لقسم الغابات يف املنظمة أن استخدم جمموعة من املنشورات  -6

هج ُنالاستنادا إىل و. والفعاليات والشراكات ووسائل اإلعالم ونشر املعلومات من أجل إيصال الرسائل املتعلقة بعمله( والصحف

املنتجات واألدوات التالية   اقرتاحالل السنة الدولية للغابات، متهج اجلديدة املستخدمة خوالُن اليت جنحت يف السابق

 :الغابات لقسماتيجية اإلعالمية  االسرتإلدراجها يف

قصد للحصول على معلومات موثوقة عن مبثابة دار عاملية للمقاصة ت نظمةلدى امل غاباتيعترب قسم ال: املنشورات(  أ)

على شبكة اإلنرتنت وعلى ومطبوعة، )وهو ينشر جمموعة من املواد بأشكال خمتلفة  .الغابات واملوارد احلرجية

يف االعتبار اآلثار  سوف يستمر يف إنتاج املنشورات كوسيلة رئيسية لإلعالم، مع األخذ، و(األقراص املدجمة

 . التطورات التكنولوجية يف هذا اجملال نامجة عنال

 كادميي ن والصحافي ن وعامة الناساأل يشملاملنظمة مجاهري كثرية، مبا لدى قسم الغابات يف : نشر املعلومات( ب)

يف نشر  القسم ف يستمرووس .غريها من أصحاب املصلحة داخل وخارج قطاع الغاباتواملنظمات غري احلكومية و
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وشبكة اإلنرتنت  نشورات املطبوعةاالجتماعي وامل تواصلال مواقعل مث)املعلومات الرئيسية بأشكال متعددة 

 .من أجل الوصول إىل تلك اجلماهري املتنوعة( والوسائط الرقمية األخرى

مبساعدة من املوظف ن الفني ن سيتم تطوير املوارد اإلعالمية وموارد املعلومات حول : اإلعالمبعثات مجع وسائل (  ج)

وتشمل هذه املوارد أشرطة إخبارية مصورة، وأشرطة أطول مدة، ومواد  .املنشورات والفعاليات االسرتاتيجية

بطرق خمتلفة للوصول إىل  فوتوغرافية وملفات صوتية لإلذاعة ونسخ نصية منقحة عن القصص، ليتم استخدامها

لربامج يف ميزانية اشاريع أو املأما مدى تطوير هذه املنتجات فيعتمد على التمويل من خالل . اجلماهري املختلفة

 .املنظمة لدىقسم الغابات 

ن اآلبعد جناح عدة العمل اإلعالمية اليت وضعت من أجل السنة الدولية للغابات، جيري : عدة العمل اإلعالمية(   د)

تطوير سلسلة من أدوات العمل اإلعالمية املواضيعية من أجل املوقع اإللكرتوني لقسم الغابات يف املنظمة لتوفري 

 .املواضيعية اجلوهرية لقسم الغابات يف املنظمة األنشطةنقاط وصول مواضيعية للمواد واملوارد اإلعالمية اليت تصف 

. لفيديو والنصوص والصور واملقابالت مع اخلرباء وامللفات الصوتيةوتشمل األدوات اإلعالمية الشعارات، وأشرطة ا

بنشر روابط بشبكات اإلعالم اإلقليمية وباملوارد خارج املنظمة وذلك على املوقع  كذلكوسيقوم قسم الغابات 

ع وسيتم إنتاج عدة العمل وتوزيعها يف شكل أقراص فيديو رقمية ألصحاب املصلحة م. اإللكرتوني لعدة العمل

وسوف تسمح عدة العمل للشركاء وألصحاب املصلحة املختلف ن . قدرة حمدودة أو معدومة على االتصال باإلنرتنت

الرئيسية  هرسائلو هنتائجنهج لقسم الغابات يف املنظمة إيصال أهدافه ويتيح هذا الو. خبلق مبادراتهم اخلاصة بهم

 .عالم املتعلق بالغابات ب ن الشركاءاإل التشجيع علىو ،إىل اجلماهري املستهدفة بشكل أفضل

استجابة للحاجة إىل املزيد من القدرات اإلعالمية على املستوى : شبكات اإلعالم اإلقليمية يف جمال الغابات(  هـ)

قد مت و .اإلقليمي، يساعد قسم الغابات يف املنظمة على بناء شبكات من اإلعالمي ن اإلقليمي ن يف جمال الغابات

إلنشاء مثل هذه الشبكات يف أمريكا الالتينية وشرق أفريقيا، وكذلك يف اجتماع إلعالميي الغابات  العمل األولي

 قطاعمع الشبكات خرباء اإلعالم يف جت. اإلقليمي ن خالل أسبوع الغابات يف آسيا واحمليط اهلادي يف بيج ن

وجيري تقديم الدعم .  احلكوميةالغابات من خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك الوزارات املعنية واملنظمات غري

للشبكات اإلقليمية بهدف خلق مساحة ميكن فيها تبادل املعلومات املتعلقة بالشبكة وبناء قدرات اإلعالم داخل 

تتيح هذه الشبكات حتس ن و. الشبكات، وتبليغ األعضاء بآخر األحداث، وآخر األخبار واألحباث واملنشورات

أن توفر  ميكنهاواس إقليمي وعن طريق إنشاء املواقع اإللكرتونية اخلاصة بها، التنسيق جهود االتصاالت على أس

ويتوقع مشاركة أكرب من البلدان واملناطق املهتمة يف . الغابات يف جمال أدوات لدعم وتعزيز اإلعالم املهين

دان الناطقة بالفرنسية للبل مجاعة عمل، مبا يف ذلك 2013ومن املقرر زيادة التوسع يف هذا العمل لعام . املستقبل

نتائج اجتماع  مراعاةقيا ومع يف غرب أفريقيا وآسيا، استنادا إىل النموذج املستخدم يف أمريكا الالتينية وأفري

 . أسبوع الغابات يف آسيا واهلادي
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ى شبكة ستكون عدة العمل اإلعالمية املنتج األساسي املتاح عل: لقسم الغابات يف املنظمة املوقع اإللكرتوني(  و)

ارد اإلعالمية متعددة الوسائط وستكون مهمته نشر املو ,على موقع قسم الغابات يف املنظمة ، وحتديدااإلنرتنت

إىل ذلك ستستمر عملية تطوير وحتديث صفحات الويب لقسم الغابات من  ةباإلضاف .املوضوعات الرئيسية شامال

احملتوى عرب وسائط ينشروا دوات للمستخدم ن كي أجل توزيع املعلومات على نطاق واسع مبا يشمل ابتكار أ

فسحة عمل آخذة يف ( صفحة 26000الذي حيتوي اآلن أكثر من )ويعترب املوقع اإللكرتوني . التواصل االجتماعي

 .أم من حيث االستثمار املطلوب يف الوقت واملوارد البشرية واملالية تساع، سواء أمن حيث أهميةاال

وسائل التواصل االجتماعي مثل تويرت، واملدونات، وفيسبوك ويوتيوب هي وسائل : جتماعيوسائل التواصل اال(   ز)

استباقيا وتفاعليا لدى  نهجا قسم الغابات عتمدوسي .قوية حمتملة لتشجيع الوعي بالقضايا احلرجية ومناقشتها

حسابات  فتحإمكانية  استكشاف هو اآلن يف صددتلك الوسائل وعرب املسائل ولدى إعداد االستجابات مناقشة 

سابات مراقبتها وهلذا األمر تبعاته أيضا من حيث املوارد املالية وتتطلب هذه احل .وفليكرعلى تويرت جديدة له 

 .والبشرية

شبكة اإلنرتنت  أصبحتاهلواتف الذكية يف االنتشار، مع استمرار : ّوالةولوجيا اجلديدة واألدوات اجلالتكن(  ح)

خطوة أوىل هامة حنو استغالل إمكانيات قناة  "تطبيق الغابات"ويعد  .إلعالمي نزايدة لوالة ذات أهمية متاجل

 . بشكل أكرب بعد واسطةومات واخلدمات على هذه الاملعلومات اجلديدة هذه، وسيتم تطوير وتوسيع املعل

رسائل أساسية وإطالق  سوف تستمر الفعاليات الرئيسية ذات الصلة بالغابات يف توفري فرص إلطالق: الفعاليات(  ط)

ويتمثل أحد العناصر املهمة للعمل يف حتديد وربط املنتجات اإلعالمية بالفعاليات .املنشورات ذات الصلة

ترتكز على التنمية املستدامة أما املوضوع  2012مما له داللته أن جهود قسم الغابات يف املنظمة يف عام . الرئيسية

، وسوف يكون الرتكيز 2013يف عام ." سبيل أخضر للتنمية البشرية: لغاباتا"املرتبط بلجنة الغابات فعنوانه 

، يف "الغابات من أجل األمن الغذائي"على الغابات واألمن الغذائي، وخيطط قسم الغابات لعقد مؤمتر حول 

 . 2013أيار /مايو

لشراكة مع املوقع اإللكرتوني لجي. نظمةتوفر الشراكات وسيلة أخرى لنشر رسائل قسم الغابات يف امل: الشراكات(  ي)

ويتبادل . ويعمل بنشاط على الرتويج للمبادرات املشرتكة 14التعاونية يف جمال الغابات معلومات من أعضائها الـ

لدى . وأعضاء الشراكة جتاربهم ويعتمدون عليها إلنتاج فوائد جديدة للفئات املستهدفة اخلاصة بكل عض

اء تعاونهم خبصوص اإلعالم املتعلق بالغابات وأنشأوا شبكة يف هذا كركثف الش ابات،غالتحضري للسنة الدولية لل

وإىل جانب زيادة تعزيز التعاون ضمن الشراكة التعاونية يف جمال الغابات، يسعى قسم الغابات يف املنظمة . الصدد

 . إىل إقامة شراكات أخرى مع الشركاء العاملي ن واإلقليمي ن

 التنفيذ

قسم الغابات يف ب اخلاص إلعالملاملعلومات احلرجية واالتصال يف وضع ميكنه من تقديم خدمة مركزية فريق  يعترب- 7 

ل أجال وأطو ةأكثر اسرتاتيجي جمستوى األقسام من أجل تقديم نه هناك حاجة إىل خدمة إعالمية مركزية على. املنظمة
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ويف ح ن . لعمل مع مكتب االتصاالت والدعوة والشراكاتمبا يف ذلك ا،خدمة املنظمة بشكل أفضل لإلعالم ونشر املعلومات و

لدى قسم الغابات يف املنظمة، ال تزال هناك حاجة إىل نهج على  ةيتم تطوير املنتجات اإلعالمية الفنية من قبل فرق خمتلف

تسيري يف ة الواحدة هذا ميكن لنهج العقد. ات ونشر املعلومات واإلبالغ عنهاجلإلنتاج النهائي لتلك املنت كلها نظمةمستوى امل

عالم االسرتاتيجي لقسم الغابات داخل املنظمة إليتفادى تكرار اجلهود وأن يقدم االعمل املتعلق باإلعالم داخل القسم أن 

 . وخارجها على حد سواء

تحمل تكاليف أن تمن املتوقع  أما اجملاالت اليت. على التكاليفستكون لالسرتاتيجية اإلعالمية اجلديدة تداعياتها    -8

 :مباشرة بسبب توسع العمل فتتضمن

        إعداد مواد التوعية؛ 

        ؛وصيانتها عدة العمل اإلعالمية تطوير 

        بناء القدرات يف شبكات االعالم اإلقليمية؛ 

        زيادة العمل يف إدارة شبكة اإلنرتنت واملنتجات املتاحة عليها؛ 

        على وسائل التواصل االجتماعي واالستجابة هلااجلارية اقشات مراقبة املن. 

لتقييم  لقسم الغابات،طار االسرتاتيجية اإلعالمية يف إ بتكرتمرة لألدوات واملنتجات اليت تمسمراقبة  كون هناكست- 9

قدم يف كل هدف من قياس التلوسيتم تطوير نهج . ما إذا كان ينبغي لبع  العناصر والنهج أن تستمر أو تعدل أو تتوقف

 . 2014وسيتم توفري معلومات مستكملة عن فعالية االسرتاتيجية يف الدورة املقبلة للجنة يف عام . األهداف احملددة وتنفيذها

 فيها نقاط للنظر

 : قد ترغب اللجنة يف- 10

        قيق األهداف العامة املوافقة على نهج االسرتاتيجية اإلعالمية يف جمال الغابات وحتديد سبل أخرى لتح

 واحملددة لالسرتاتيجية؛ 

        اإلنفاذ امليداني لسياسات  على بأن تساعدات يف املنظمة قيام األنشطة اإلعالمية لقسم الغاب إمكانية النظر يف

 ؛على أفضل وجه املنظمة ودوهلا األعضاء 

        قسم الغابات، مبا يف ذلك من خالل اخلاص بلعمل ة أكرب لإلعالم يف برنامج اأولوي يالءالطلب من املنظمة إ

 .توفري التمويل لألنشطة اإلعالمية يف املشاريع وعمل الربنامج العادي 

  

  


