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A 

    

 األدنى الشرق يف واملراعي الغابات هيئة

 والعشرون احلادية الدورة

 6302 الثاني كانون/يناير 03 -62 األردن، عمان،

 جمموعة أدوات اإلدارة املستدامة للغابات

 األمانة من مذكرة

  
 

 
 

 موجز

            ملسذتدامة  اهلدف من هذذه املذذةرة هذو عذرد لذرد ل نملذصة املتضذلة بوضذع وموعذة أدوات لذ دارة ا

ورغم أن اإلدارة املستدامة للغابات تعد جانبا هاما وعنضرا من عناصر التنميذة املسذتدامةف فقذد    . للغابات 

ووموعذة املعذارف وااذ ات املتعلقذة     . اتسم التقدم احملرز حنو بلوغ اإلدارة املستدامة للغابات بذالبء   

علذى   ائما االطالع عليهاف وغالبا ما ترةز عناصذرها  باإلدارة املستدامة للغابات متنوعة متاماف وال يسهل د 

أدوات  وتقذدم هذذه الورقذة ممهذوم وموعذة      . جانب حمدد أو آخر من جوانب اإلدارة املستدامة للغابات

منها دعمذا   اإلدارة املستدامة للغابات لتحسني االلتجابة الحتياجات البلدان األعضا  والتوصيات املقدمة 

وااصذوات التاليذة يف    وتعرد حالة التصور يف إعداد وموعذة األدوات  . دامة للغاباتلتنميذ اإلدارة املست

  .هذا الضددف وتصلب مزيدا من التوجيه من اهليئة
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 مقدمة
 
مذن جذدو     11المضذل   املنضوص عليها يف    1تستند مبادئ منظمة األغذية والزراعة إىل املبادئ املتعلقة بالغابات  -1

ف والضذ  غذري امللذزم قانونذا بملذأن      (1992)  اليت اعتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  21    أعما  القرن

 2.   8002املتحدة يف عام  مجيع أنواع الغابات الذي اعتمدته اجلمعية العامة ل مم 

 

اإلدارة املسذتدامة  "  سذلم بذأن   ومنظمة األغذيذة والزراعذة تتبذع خصذى اجلمعيذة العامذة ل مذم املتحذدة يف أنهذا ت           -8

واالجتماعيذة والبيئيذة    آخذا يف التصورف تهدف إىل احلماظ علذى القيمذة االقتضذادية     للغاباتف بوصمها ممهوما ديناميكيا 

 ".على األجيا  احلالية واملقبلةالقيمةف حتى تعود بالنمع  للغابات جبميع أنواعها وتعزيز هذه 

 

البملذر تعتنذق عمليذات     والزراعة لتنميذ اإلدارة املستدامة للغابات على غابات حمورها  ويقوم دعم منظمة األغذية  -3

التماعذل مذع القصاعذات األخذرأل واألدوار احلا ذة       وحيظى أيضا بتقدير ةذبري  . تملارةية وحتقيق املساواة بني اجلنسني

املنذاخ ويف صذون التنذوع البيولذوجي يف إطذار       واملياه ويف ختميف آثار تغري اليت تؤديها الغابات واألشجار يف صون الرتبة 

ولذبل   الصبيعيةف ةما حتظي أيضا بهذا التقدير املساهمات اهلامة للغابات واألشجار يف األمن الغذذائي    املناظرنهج إدارة 

 .املستدامة والقضا  على المقر ةسب العيش

 

خمتلمذة ملذل اإلنتذا      تضذمن اإلدارة ألغذراد   وتنصبق اإلدارة املستدامة للغابات على مجيذع أنذواع الغابذات وت     -4

 (.دارة املتعددة األغراد للغاباتاإل)واحلماية والضون أو مزيج من أهداف متعددة 

 

إدارة الغابذات ال   ورغم االجتاهات اإلجيابية اليت شهدها العقد املاضيف فإن التقدم احملرز صوب االلذتدامة يف    -5

إىل ضذعف القذدرات وعذدم تذوافر      وترجع األلباب األلاليةف يف املقام األو ف . ناميةيزا  حمدوداف وخاصة يف البلدان ال

 .نميذ اإلدارة املستدامة للغاباتظروف متكينية لت

 

يالئم الظروف احملليذة   وتتوافر وموعة ةبرية من املعارف واا ات اجلماعية اليت ميكن تبادهلا وتكييمها مبا   -6

املعارف واا ات ليست متاحة على الدوام أو  ومع ذل ف فإن هذه . دارة املستدامة للغاباتلتيسري إحراز تقدم صوب اإل

وباإلضافة إىل ذل ف حذدثت  . وعلى مستوأل ختصيء التخدام األراضي تتوافر إمكانية اإلطالع عليها لوحدة إدارة الغابات 

تيسري إحراز تقدم حنو حتقيق اإلدارة املستدامة  البلدان األعضا  للحضو  على دعم تقين من أجل زيادة ةبرية يف طلبات 

 .للغابات 

 

_______________ 
1
    (A/CONF.151/26 (Vol. III-   إعالن المبادئ  السمامغ ر اس الم اان ند ل اد ل لالاي عادلمغ لاغ ان اد رةاان إئا   ال دراد

  .ةمس دامال   هدرجم ع أ لاعهد وحفظهد وتنم

2
   .عن النص ر س الم ان ند ل د رةان جم ع أ لاع ال درد  68/82نسا  الجمع ة العدمة لألمم الم حد     
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 جمموعة أدوات اإلدارة املستدامة للغابات

 

والعمليذاتف وأمللذة    تضع منظمة األغذيذة والزراعذة حزمذة فنيذة ةاملذة ألدوات املعرفذةف وأفضذل املمارلذاتف           -7

متنوعذةف ويملذار إليهذا فيمذا يلذي مبجموعذة        ر ليالذات  تصبيقها من أجل تيسري تنميذ اإلدارة املستدامة للغابات يف إطذا 

  .أدوات اإلدارة املستدامة للغابات

 

املسذؤولني عذن    واجلمهور الذي تستهدفه وموعة أدوات اإلدارة املستدامة للغابذات يتذألف يف املقذام األو  مذن       -2

للغاباتف وةذذل  خمصصذي الذتخدام     قصرية دارة الغابات ضمن الدوائر الإإدارة الغاباتف الذين يملارةون بملكل فعا  يف 

الداعمة هلم ومنها منظمات اجملتمذع املذدني واملنظمذات     األراضي املهتمني بدور الغابات يف التنمية املستدامةف واجلهات 

 .احلكومية ورابصات القصاع اااص غري

 

واللجنذة  .  2012  أيلذو   / لذبتم  وُقدم ممهوم وموعة أدوات اإلدارة املسذتدامة للغابذات إىل جلنذة الغابذات يف      -8

التوجيهيذة   املستدامة للغابات مبا يف ذلذ  املذواد التعليميذة وااصذو       أدوات اإلدارة  طلبت من املنظمة أن تصور حمتوأل"

مذع تذاليف    عند الصلذبف الراميذة إىل تنميذذ اإلدارة املسذتدامة للغابذاتف       الصوعية وبرامج االتضا  ملؤازرة جهود البلدانف 

وشدد أيضا الرد الذي قدمته إدارة املنظمة علذى  .   3 "والعمليات القصرية اإلقليمية الزدواجية ومراعاة االحتياجات والنهج ا

لذ دارة املسذتدامة    علذى ضذرورة وجذود وموعذة أدوات     ( 8018)التقييم االلرتاتيجي لعمل املنظمذة يف وذا  الغابذات     

 .للغابات

 

  :دارة املستدامة للغابات األهداف التاليةوتململ وموعة أدوات اإل  -10

 

وخذ ات عمليذة    زيادة قدرات التنميذ المعا  ل دارة املستدامة للغابذات عذن طريذق تقذديم معذارف وأدوات       • 

  .الصبيعية املناظرمتضلة باإلدارة املستدامة للغابات على املستوأل احمللي ومستوأل ختصيء 

 

للغابات بصريقة  غريهم من أصحاب املضلحة يف التقدم صوب اإلدارة املستدامة دعم القائمني بإدارة الغابات و • 

وواالت اهتمامها الرئيسيةف وتراعذي   متكاملة ومتسقةف تململ حلوال تالئم احتياجاتها اااصة ولياقاتها 

لذ دارة   إجذرا ات العامة والبيئية اليت جيري فيها اختاذ  يف الوقت نمسه السياقات االجتماعية االقتضادية 

  .يتيح اتباع نهج أمشل لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات املستدامة للغاباتف على حنو 

 

أجذل تيسذري إدمذا      ربء اجملاالت املختلمة ا ات املنظمة املتضلة باإلدارة املستدامة للغابات ببعضها من  • 

  .املوارد الصبيعية ارة لمناظر الصبيعية إلدلاإلدارة املستدامة للغابات ضمن نهج 

 

_______________ 
3
  COFO 2012/REP  18، الفقس. 
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والتضذارب   حتديد المجوات املعرفية والمجوات يف األدوات والتضدي هلذاف وةذذل  حذاالت عذدم االتسذا        • 

  .احملتملة

 

االلتعما  ويسذتجيب   ولتتألف وموعة أدوات اإلدارة املستدامة للغابات من من  إلكرتوني على الملبكة لهل - 11

  :ولتململ ما يلي. تعملنيالهتمامات واحتياجات املس

 

للمعذارف األلالذية     عرضذا عامذا   ( 1: )بملأن واالت اهتمام حمددة للمستميدين تململ وحدات للمعارف • 

  .املستدامة للغابات أمللة اإلدارة /وروابء إىل حاالت( 3)وذات الضلة   األدواتوروابء إىل ( 8)و

 

لذيجري جتميذع األدوات القائمذة وترتيبهذا يف قاعذدة        -اتقاعدة بيانذات ألدوات اإلدارة املسذتدامة للغابذ    • 

وميكن عند اللزوم زيادة تصوير األدوات حبيث جيذري بالذتمرار بنذا      . بيانات حية ويسهل االطالع عليها

  .متمالكة لدعم اإلدارة املستدامة للغابات وحتديث حزمة 

 

مة للغابذات يف  م حذاالت ملاليذة لذ دارة املسذتدا    تسذتخد  ف قاعدة بيانات حلاالت اإلدارة املستدامة للغابات • 

 .البلدان األعضا 

 

القصذري واحمللذي مذن أجذل      تتعلق بتخصيء اإلدارة املستدامة للغابات على الضعد القصذري ودون   إرشادات • 

  . النهود بتنميذها

 

املذوارد   ة لتملذمل أيضذا     إال أنها وموعذة متصذور  (جلميع أنواع الغابات)ووموعة األدوات ذات نصا  شامل   -18

  . اإلقليمية والقصرية ل دارة املستدامة للغابات

 

األغذيذة والزراعذة    ولتستميد وموعة األدوات من املراجع املعرفية واألدوات واحلذاالت الذيت أنتجتهذا منظمذة       -13

   .األعضا  واألعضا  يف الملراةة التعاونية يف وا  الغابات والملرةا  اآلخرون والبلدان 

 

 العملية والوضع احلالي

 

املتوقع والسذمات   مت إعداد مذةرة للمماهيم لتحديد احلاالت احملتملة جملموعة األدوات والنواتج املتوقعة واألثر   -14

  . الرئيسية جملموعة األدوات وخصة عمل

 

  .األدوات موعة وأنملئت وموعة عمل تضم موظمي املنظمة يف املقر واملكاتب امليدانية لدعم تصوير و -15

  :وتتألف وموعة األدوات حتى اآلن مما يلي
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ومذن  . البيانذات  األدوات واحلاالت ولائر مراجع اإلدارة املستدامة للغابات الذيت جذرأل مجعهذا يف قاعذدة       -  

  .املتوقع أن يكون هذا العمل مستمرا ومتصوراف مع توافر موارد وخ ات جديدة

 

قليذل مذن    موعذة األدواتف جيذري تصذويره حاليذا بالذتخدام بيذان عملذي لعذدد         من  إلكرتوني شبكي جمل  -  

لتضذاف إىل وموعذة    وليجري تصوير عدد آخذر مذن هذذه احلذاالت     . وحدات املعارف وحاالت املستعملني

  . األدوات

 

وأن يبذدأ بلهذا   ( 8014حزيذران /يونيذو )  ومن املتوقع عرد وموعة األدوات يف الدورة اللانية والعملذرين للجنذة الغابذات    

  . 8014أيلو  /احلي يف لبتم 

 

. ودقتهذا وجذدارتها   ولتجرأل اختبارات إلمكانية االلتخدام لقياس ةما ة وموعة األدوات وقابليتهذا للتصبيذق    -16

ت الملذريكة الذيت تصوعذت    وةذذل  املنظمذا   وليجري اختيار مستعملني حمتملني بملكل عملوائي من بني البلدان األعضا  

 .ةللمملارة

 

 نقاط مطروحة للنظر فيها

 

املسذتدامة   تدعى اهليئة إىل مناقملذة املمهذوم وتقذديم توجيهذات بملذأن مواصذلة تصذوير وموعذة أدوات اإلدارة          -17

األدواتف وأن تقذدم مقرتحذات    وقد ترغب اهليئة يف أن توصي حتديدا بأولويات موضوعية تذدرج  يف وموعذة   . للغابات

ااصو  التوجيهية ومدونات قواعد املمارلة  بملأن أدوات خاصة يتعني إدراجها من قبيل بملأن وحدات املعارف وةذل  

  . نملراتالو/تعليميةالواملواد  والكتب املرجعية التقنية واألدلة ومواد تنمية القدرات 

 

  .وقد ترغب اهليئة يف تقديم إرشادات بملأن تنميذ وموعة األدوات  -12

 

اقملة ةيف ميكذن جملموعذة أدوات اإلدارة املسذتدامة للغابذات أن تعذزز جهذود أعضذا         وقد ترغب اهليئة يف من  -18

  .اهليئة يف تنميذ اإلدارة املستدامة للغابات 

 


