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 منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧-١٦نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

تعزيز التعاون وتنسيق السياسات والربامج،     
مبا يف ذلك توفري املزيد من التوجيه للشراكة 

 ية يف جمال الغاباتعاونالت
 

 ٢٠٠٧الشراكة التعاونية يف جمال الغابات لعام إطار   
 وثيقة معلومات  

 

 موجز 

يوفر هذا التقرير موجزا لألنشطة اليت تضطلع هبا الـشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات                  
واألعــضاء فيهــا مــن أجــل تعزيــز اإلدارة املــستدامة للغابــات وتنفيــذ مقترحــات عمــل الفريــق     

املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات، فضال عـن مقـررات          /اتاحلكومي الدويل املعين بالغاب   
 . االقتصادي واالجتماعياجمللساملعين بالغابات و املتحدة األمموقرارات منتدى 

 الـشراكة التعاونيـة يف      ت، شـرع  ٢٠٠٥ومنذ إصـدار التقريـر املرحلـي األخـري يف عـام              
العلم والتكنولوجيا املـستحدثة لتعزيـز قـدرة        املتعلقة ب بادرة  امل: ثالث مبادرات جمال الغابات يف    

؛ دليـل الغابـات املرجعـي    علـى احلـصول علـى املعلومـات العلميـة املوجـودة           صانعي الـسياسات    
صمم لتقــدمي املــساعدة إىل العــاملني يف جمــال الغابــات؛  املــاملــستدامة للغابــات املتعلــق بــاإلدارة 

املعلومــات األساســية عــن   دورتــه الــسابعة للمنتــدى يفاملبــادرة املتعلقــة بالتمويــل الــيت ســتوفر  
 .مصادر التمويل القائمة ومصادر التمويل اجلديدة احملتملة لتحقيق إدارة مستدامة للغابات
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واصل الشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات وضـع وتوسـيع نطـاق املبـادرات القائمـة          تو 
 خــاص بتمويــل اإلدارة املتعلقــة بتبــسيط عمليــة اإلبــالغ، ومواءمــة التعــاريف، ووضــع مرجــع  

املــستدامة للغابــات واســتحداث خدمــة عامليــة للمعلومــات عــن الغابــات وموقــع مــشترك علــى  
ــة ــة تتــصل بتحــسني إدارة شــؤون الغابــات    . الــشبكة العاملي ويــضطلع األعــضاء بأنــشطة تعاوني

 وتعزيـز إنفــاذ القــوانني؛ عمليــات الرصــد والتقيـيم واإلبــالغ؛ اســتعادة هيئــة الغابــات وإصــالح  
األراضي املتدهورة؛ تعزيز القدرة على احلصول علـى متويـل لتحقيـق إدارة مـستدامة للغابـات؛                
إجراء حبوث تتصل بوضـع أشـكال متنوعـة هليئـة الغابـات؛ التخفيـف مـن حـدة الفقـر وكفالـة                       

 .سبل العيش؛ توعية اجلمهور

 مبـا يف ذلـك      ويتطلع األعضاء يف إطـار الـشراكة التعاونيـة إىل مواصـلة التعـاون املثمـر،                
املعـين   املتحـدة    األمـم على املستويني اإلقليمـي والـوطين، مـن أجـل تـوفري الـدعم لعمـل منتـدى                   

بالغابات ولعملية حتقيق األهداف العاملية املتعلقة بالغابـات وتنفيـذ الـصك امللـزم قانونـا املتوقـع                  
 .نوات للمنتدىوضعه بشأن مجيع أنواع الغابات، فضال عن برنامج العمل اجلديد املتعدد الس
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة ومعلومات أساسية -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤

ــة يف جمــال الغابــات الــدعم للترتيــب -ثانيا   تــوفري جمــالس إدارة األعــضاء يف الــشراكة العاملي
.٢٠٠٦-٢٠٠٥الدويل املتعلق بالغابات يف عامي                 . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤-٢

املعـين بالغابـات املتحـدة  األمـم رات وقـرارات منتـدى   اإلجراءات املتخذة للوفـاء مبقـر     -ثالثا  
.املتصلة مباشرة بالشراكة التعاونية يف جمال الغابات وبأعضائها                                  . . . . . . . . . . .١٠٥-٥

.الشراكة التعاونية يف جمال الغاباتاملبادرات املشتركة اليت اختذهتا  -رابعا   . . . . . . . . .٣٧٧-١١

.املبادرات اجلديدة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧-١١

.رات اجلاريةاملباد -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٩-١٩

.األنشطة التعاونية -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٦١٥-٣٨

.حتسني إدارة شؤون الغابات وإنفاذ القوانني -ألف    . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٥-٤٠

.الرصد والتقييم واإلبالغ -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١٦

.استعادة هيئة الغابات وإصالح األراضي املتدهورة -جيم    . . . . . . . . . . .٤٥١٧

. على متويل لإلدارة املستدامة للغاباتحتسني إمكانيات احلصول -دال     . . . .٤٨١٨-٤٦

.منهاج حبث يف جمال األشكال املتنوعة هليئة الغابات -هــاء    . . . . . . . . . .٥٠١٩-٤٩

.التخفيف من حدة الفقر وضمان سبل عيش مستدامة -واو     . . . . . . . . .٥٤٢٠-٥١

.حرائق الغابات -زاي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٢١

.االتصاالت العامة والتوعية -حــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٢١

.اإلجراءات املستقبلية -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٩٢٢-٥٧
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 مقدمة ومعلومات أساسية -أوال  
 جـزءا ال يتجـزأ مـن الترتيـب الـدويل املتعلـق           )١(متثل الشراكة التعاونية يف جمال الغابات      - ١

املعـين بالغابـات وتعزيـز       املتحـدة    األمـم دعم عمل منتدى    : مهمتان اثنتان إليها  تسند  بالغابات و 
ــة الــدعم   . )٢(لتنــسيق فيمــا بــني األعــضاء التعــاون وا ويــوفر األعــضاء يف هــذه الــشراكة الطوعي

ويف . ة مـــــستدامة للغابـــــاتواملـــــساعدة إىل البلـــــدان يف جهودهـــــا الراميـــــة إىل حتقيـــــق إدار
الــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه هــذه   جمــددا  االقتــصادي واالجتمــاعي اجمللــس، أكــد ٢٠٠٦ عــام

تعزيـز  ”اهلـدفني، داعيـا األعـضاء يف الـشراكة إىل مواصـلة             الشراكة فيما يتعلـق بتحقيـق هـذين         
التعاون والتنسيق من جانبهم فيما يتعلق مبسائل الغابات، مـن أجـل دعـم التقـدم احملـرز صـوب               

 .)٣(“حتقيــق اإلدارة املــستدامة للغابــات علــى كــل مــن الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين        
الغابات استعراض التقـدم احملـرز يف    يف جمال   اونية  واهلدف من هذا التقرير اخلامس للشراكة التع      

ــذ عــام        ــى التطــورات احلاصــلة من ــز عل ــاون مــن خــالل التركي ــسبة ٢٠٠٥جمــال هــذا التع  بالن
 .للمبادرات املشتركة واألنشطة التعاونية

 
توفري جمالس إدارة األعضاء يف الشراكة العامليـة يف جمـال الغابـات الـدعم                -ثانيا  

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥تعلق بالغابات يف عامي للترتيب الدويل امل
تقدر املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات إسـهامها يف الـشراكة                  - ٢

وقـد أقـر بالفعـل بعـض مـن جمـالس إدارة             . وتوفر بنشاط دعمها لعمل املنتـدى املعـين بالغابـات         
 اجمللـــسابـــات الـــيت اعتمـــدها األعـــضاء يف الـــشراكة التعاونيـــة األهـــداف العامليـــة املتعلقـــة بالغ 

ملواصـلة  كل أمانتـه     وشجع العديد من جمالس اإلدارة       ،٢٠٠٦يف عام   االقتصادي واالجتماعي   
وإن مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي            . االضطالع بـدور نـشط يف إطـار الـشراكة         

 األمــمظمــة ملكافحــة التــصحر وجملــس كــل مــن من املتحــدة األمــماتفاقيــة مــؤمتر األطــراف يف و
لألغذية والزراعة واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية، فضال عن جملس االحتـاد الـدويل             املتحدة  

ملنظمات البحـوث احلرجيـة سـلّمت صـراحة بـالروابط القائمـة بـني العمـل الربنـاجمي لكـل مـن                       
__________ 

 منظمـة مـستقلة تعمـل معـا لتعزيـز تنفيـذ اإلدارة املـستدامة                ١٤اكة التعاونية يف جمال الغابات من       تتألف الشر  )١( 
لألغذيـة والزراعـة، واملنظمـة الدوليـة         املتحـدة    األمممركز البحوث احلرجية الدولية، ومنظمة      : للغابات وهي 

 البيئـة العامليـة، وأمانـة اتفاقيـة         لألخشاب املدارية، واالحتاد الدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة، وأمانـة مرفـق             
ملكافحـة التـصحر، وأمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري               املتحـدة    األمـم التنوع البيولـوجي، وأمانـة اتفاقيـة        

 األمـم املتحـدة   برنـامج و ، األمم املتحدة اإلمنـائي    برنامجاملعين بالغابات، و   املتحدة   األمماملناخ، وأمانة منتدى    
 .كز العاملي للحراجة الزراعية، والبنك الدويل، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيةواملر ،للبيئة

 .٢٠٠٠/٣٥ االقتصادي واالجتماعي اجمللسقرار  )٢( 
 ).أ (٢٢، الفقرة ٢٠٠٦/٤٩ االقتصادي واالجتماعي اجمللسقرار  )٣( 
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لـدويل  نتدى املعين بالغابات، فضال عن مقترحات عمل الفريق احلكومي ا         امل واتفاقات   امنظماهت
شجع املنظمـات   أمـا اجملـاالت الـيت تُـ       . املنتدى احلكومي الـدويل املعـين بالغابـات       /املعين بالغابات 

عمليـة اإلبـالغ،    تنـسيق   األعضاء يف الشراكة التعاونية على مواصـلة العمـل فيهـا، فهـي تـشمل                
إدارة ين، و وتبادل املعلومات، وتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات على املستويني اإلقليمـي والـوط           

 .، وإنفاذ القوانني والتجارة املتصلة بذلكشؤون الغابات

ــة لعــام   و - ٣ ــدويل اجلديــد لألخــشاب املداري ، الــذي مــن املقــرر أن  ٢٠٠٦إن االتفــاق ال
 والـذي ُيعتـرب ملزمـا قانونـا، يوسـع نطـاق عمـل               ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١يدخل حيز النفـاذ يف      

ل أولويـة جديـدة ومـسائل ناشـئة مثـل إنفـاذ القـوانني               املنظمة الدولية لألخشاب املداريـة ليـشم      
مـن جتـارة،    ذلك  املتعلقة بالغابات، ومعاجلة مـسائل قطـع األشـجار غـري القـانوين ومـا يـرتبط بـ                  

والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، ومــنح الــرخص، واملنتجــات احلرجيــة غــري اخلــشبية، واخلــدمات    
تماشـى مـع    مبـا ي   املعتمدة علـى الغابـات،       البيئية، وجمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية     

ــين بالغابـــات      ــدويل املعـ ــق احلكـــومي الـ ــل الفريـ ــات عمـ ــومي الـــدويل   /مقترحـ ــدى احلكـ املنتـ
 .بالغابات املعين

لمنتدى املعين بالغابات مـن     لويوفر أيضا عدد من األعضاء يف الشراكة التعاونية دعمه           - ٤
مانـة مـن حـاالت      األ الوقـت احلاضـر، تفيـد        ويف. خالل إعارة كبار املوظفني إىل أمانـة املنتـدى        

 .واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية األمم املتحدة للبيئة برنامجإعارة من 
 

املعـين    املتحـدة  األمـم اإلجراءات املتخذة للوفاء مبقررات وقرارات منتـدى         -ثالثا  
 بالغابات املتصلة مباشرة بالشراكة التعاونية يف جمال الغابات وبأعضائها

جمـالس إدارة مرفـق الـربامج     االقتصادي واالجتماعي   اجمللس دعا   ٢٠٠٦/٤٩يف قراره    - ٥
الوطنية للغابات وبرنامج الغابات وصندوق شـراكة بـايل إىل العمـل علـى حنـو وثيـق مـن أجـل                      

 .تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات على املستوى الوطين

ــادرة إعالميــة،    - ٦ ــة ومب ــة متويــل دولي ــة للغابــات   وبوصــفه آلي ــوفر مرفــق الــربامج الوطني ي
ــة      ــة للغابـــات الـــيت تعـــاجل بـــصورة فعالـ ــا الوطنيـ ــدان لوضـــع وتنفيـــذ براجمهـ املـــساعدة إىل البلـ

ويركــز هــذا الترتيــب . االحتياجــات احملليــة واألولويــات الوطنيــة وتتجلــى فيهــا املبــادئ الدوليــة
. صــنع الــسياسات الوطنيــةالفريــد للــشراكة علــى مــشاركة اجملتمــع املــدين عــن علــم يف عمليــة  

مـن عمـل املرفـق مـن جانـب جهـات خارجيـة              ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(واسُتعرضت املرحلـة األوىل     
ونظــرا إىل الطلــب املرتفــع علــى احلــصول علــى دعــم ونظــرا إىل مــصلحة     . واعُتــربت ناجحــة 

ــرة       ــدف لفتــ ــل اهلــ ــا، يتمثــ ــيع نطاقهــ ــسامهاهتا وتوســ ــع مــ ــلة دفــ ــة يف مواصــ ــات املاحنــ اجلهــ
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قبلة يف توسيع نطاق الدعم املباشر املقـدم مـن البلـدان املاحنـة البـالغ عـددها                  اخلمس امل  السنوات
وتـضم  .  مليـون دوالر   ٣٤ بلداً، ومضاعفة ميزانية املرفق لتـصل إىل         ٦٠ بلدا ليشمل    ٤٠حاليا  

اللجنة التوجيهية اليت تدير عمليات املرفق ممثلني من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنظمـات              
 املتحـدة   األمـم  حكومية ومؤسسات حبثية، والقطاع اخلـاص، ومؤسـسات، ومنظمـة            دولية غري 

ويواصل املرفـق تعاونـه مـع       . لألغذية والزراعة، والبنك الدويل بوصفها منظمات شريكة دولية       
برنامج الغابات من خالل مجلة أمور منها عقد اجتماعات متواصلة وتبـادل املعلومـات وإقامـة                 

 .التعاون داخل البلدان

ومن خالل استخدام صندوق شراكة بايل، تواصل املنظمة الدولية لألخشاب املداريـة             - ٧
ــستدامة        ــصادر ختــضع إلدارة م ــن م ــصدير األخــشاب م ــى ت ــضائها عل ــدرة أع ــز ق ــك . تعزي ذل

باإلضــافة إىل املــشاريع واألنــشطة الــسابقة للمــشاريع الــيت تعــزز اإلدارة املــستدامة للغابــات         
 . اخلاص للمنظمة الدولية لألخشاب املداريةواملمولة يف إطار احلساب

ثــل برنــامج الغابــات شــراكة جتمــع بــني مــاحنني متعــددين ُشــكلت ملواصــلة حتقيــق     ومي - ٨
اهلــدف املــشترك املتمثــل يف تعزيــز مــا تــسهم بــه الغابــات يف جمــاالت احلــد مــن الفقــر والتنميــة   

نـامج الغابـات إصـالح هياكـل        لربومن االهتمامات اخلاصـة     . املستدامة وحفظ اخلدمات البيئية   
األسواق من أجل جعل عملية حفظ الغابات بصورة مستدامة أكثر رحبا من استغالل الغابـات               
بصورة غري مستدامة، وهي عملية تـشمل أنـشطة مثـل تقيـيم مـا حيتمـل توليـده مـن دخـل مـن                          

مبـا يف ذلـك     الغابات سواء من خالل اعتماد خيار التمويل التقليدي أو خيار التمويـل املبتكـر،               
ــيت جتــذب         ــات ال ــاد األســواق واآللي ــة؛ إجي ــة القائم ــصادية واملالي ــشكيل األدوات االقت ــادة ت إع
اخلدمات البيئيـة الـيت توفرهـا الغابـات، مثـل عـزل الكربـون وحفـظ التنـوع البيولـوجي ومحايـة                     

ة مستجمعات املياه؛ واعتماد احلكومات لسياسات توجد ظروفا متكّن من االسـتثمار يف اإلدار            
 .املستدامة للغابات وتشجع القطاع اخلاص على القيام هبذه االستثمارات

أيضا مرفـق البيئـة العامليـة        االقتصادي واالجتماعي    اجمللس، دعا   ٢٠٠٦/٤٩ويف قراره    - ٩
ــز الــدعم الــذي يقدمــه املرفــق لــإلدارة املــستدامة       ــة تعزي لكــي ينظــر علــى حنــو واف يف إمكاني

.  اسـتراتيجية جديـدة جملـاالت التركيـز        ٢٠٠٦ديـسمرب   / األول ونكـان وأقر اجمللس يف    . للغابات
وسيوفر اإلطار اجلديد لتخصيص املوارد فرصة للبلدان لتقوم بنفسها بوضـع أولويـات التمويـل               

ويف الوقت نفسه، يعترب مرفق البيئـة العامليـة       . بالنسبة لإلدارة املستدامة للغابات إن أرادت ذلك      
الربنـامج  سـيما   ات أمهية بالنسبة لعـدد مـن الـربامج التنفيذيـة، ال           مسألة الغابات مسألة شاملة ذ    

 .التنوع البيولوجيالتنفيذي املتعلق ب
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أيـضا الـشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات إىل مواصـلة               اجمللـس  ادعـ  ،يف القرار نفـسه   و - ١٠
ــة األخـــرى   ــادل اخلـــربات   ،االضـــطالع بعـــدد مـــن األنـــشطة اجلاريـ ــا يف ذلـــك تـــشجيع تبـ  مبـ

عمليـات الرصـد والتقيـيم واإلبـالغ        تنسيق  بإدارة الغابات؛ مواصلة    املتصلة  مارسات اجليدة   وامل
إدمــاج التوصــيات ذات الــصلة املتعلقــة بالــسياسات يف بــرامج عمــل األعــضاء يف        طوعيــة؛ ال

استقصاء الطرق الكفيلة بإشراك اجملموعـات الرئيـسية يف أنـشطة الـشراكة التعاونيـة؛               الشراكة؛  
ــسامهة  ــز م ــشطة  تعزي ــشراكة يف األن ــا   ال ــضطلع هب ــذ     امل ــي؛ وضــع وتنفي ــستوى اإلقليم ــى امل عل

. اســتراتيجيات تتعلــق حبفــظ الغابــات وإصــالحها يف البلــدان ذات الغطــاء احلرجــي احملــدود        
جيـري بالفعـل بـذل اجلهـود لتلبيـة      أدنـاه،  يدل على ذلك بيان األنشطة الوارد يف الفروع     وكما

 .الطلباتتلك العديد من 
 

 الغاباتيف جمال الشراكة التعاونية املبادرات املشتركة اليت اختذهتا  -ا بعرا 
 املبادرات اجلديدة -ألف  

يف إطار اجلهد املستمر لتلبية االحتياجات اليت حددهتا الـدول األعـضاء، شـرع أعـضاء          - ١١
 .ية يف تنفيذ املبادرات اجلديدة التال٢٠٠٥الغابات منذ عام يف جمال الشراكة التعاونية 

 
 املبادرة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا - ١ 

ــع مركــز البحــوث         - ١٢ ــاون م ــة وبالتع ــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجي ــاد ال ــادة االحت بقي
 ،ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة       ،  احلرجية الدولية، واملركز العاملي للحراجة الزراعية     

دى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات، تـسعى املبـادرة             وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة منت     
ــة املوجــودة واملــستمدة مــن       ــيم وحتليــل املعلومــات العلمي ــا إىل تقي ــالعلم والتكنولوجي املتعلقــة ب

املـستجدات يف كـل ميـدان       بأحــدث   الـسياسات   صانعـي  املؤسسات الدولية والوطنية، وتزويد     
وستـضم  . تـتـسم بالوضوح والـشفافية   ية  خمتار بصورة شاملة ومتعددة االختصاصات وموضوع     

ومـستقلة  موثوقـة  كبار العلماء من مجيع أحناء العـامل مـن أجـل تقـدمي معلومـات علميـة         املبـادرة  
خمتـارون  علمــاء   وسيـشكل   . اليت تسترعـي االهتمام من الناحية السياسية     األساسية  سائل  عن امل 

يـــتعلق  فيمــااخلاضــعة الســتعراض األقــران املعلومــات العلميــة املوجــودة وأفرقـــة خبـــراء لتقيـــيم 
أصــحاب املــصلحة، الــسياسات وصانعـــي مبواضــيع حمــددة وإعــداد تقــارير يــسهل فهمهــا علــى 

وستختار اللجنة التوجيهيـة، املؤلفـة مـن أعـضاء     . وذات صلة مباشرة بالعملية احلكومية الدولية 
على أسـاس طلبـات املنــتدى       ع  الشراكة التعاونية، هذه املواضي   بيـن األعضاء فـي    مشاركني من   

، وبعـد إجـراء مـشاورات مـع احلكومـات            األخرى العمليات احلكومية الدولية  املعين بالغابات و  
 .الشراكة التعاونية، حسب االقتضاءيف عضاء األواجملموعات الرئيسية و
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 سائل الـيت تتطلـب    إعداد تقـارير تركِّـز علـى املـ        القيـام يف الوقت املناسب بـ    ومن خالل    - ١٣
للمنــتدى  من املعلومات   حتياجات  الستكون هذه املبادرة مبثابة مهزة وصل بني ا       اهتماما كبريا،   
 تـسعى علـى   وهـي . العمليات احلكومية الدوليـة األخــرى واخلـربة العلميـة املتاحـة        املعين بالغابات و  

سامهة يف  استنادا إىل معلومات أوىف على الـصعيد العـاملي واملـ          هذا النحو إىل دعم اختاذ قرارات       
 .الوفاء بااللتزامات الدولية املتعلقة بالغابات وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا

ــة مــن     - ١٤ ــة وعيني ــادرة املــشتركة مــسامهات مالي يف عــضاء األاحلكومــات ووســتلتمس املب
 وقـد تلقـى   . وميكن جلهات ماحنة أخرى كاملؤسسات توفري دعم إضـايف هلـا          . الشراكة التعاونية 

لبـدء تنفيـذ هـذه    متويــال أساسيــا   االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية مـن حكومـة فنلنـدا          
 .املبادرة املشتركة

 .٢٠٠٦/٤٩ يف قراره هبذه املبادرة  اجمللس االقتصادي واالجتماعيـبورح - ١٥
 

 املتعلق باإلدارة املستدامة للغاباتدليل الغابات املرجعـي  - ٢ 

تـتغري منـذ االتفـاق علـى       االهتمامـات األوليـة يف مـا يتعلـق بالغابـات مل           بالرغم مـن أن    - ١٦
، فـإن الـتغريات الـيت حـدثت يف جمـاالت مـن بينـها                ١٩٩٢مبادئ ريو املتعلقة بالغابات يف عام       

ومـستوى مـشاركة    أمـــوره،   وهياكل اإلدارة، وتويل اجملتمعات احمللية زمام       األنظمـة التجاريـة،   
إدارة تعـني خالهلـا      عنها ظروف عاملية ووطنية جديدة       ـتادل املعلومات جنم  اجملتمع املدين، وتب  

د هـذه الـتغريات فرصـا وحتـديات جديـدة           ـوتوجِـ . وحتقيق تنميتـها املـستدامة    حفظهـا  الغابات و 
ــة احتياجــات خمتلــف املــستعِملني وخدمــة وظائفهــا وأوجــه       ــات يف تلبي لــضمان اســتمرار الغاب

 .استخدامها املتعددة

 الــذي أُعــّد نتيجــة للتعــاون بــني البنــك الــدويل  ،املرجعــيالغابــات دليــل غــرض مــن وال - ١٧
االحتــاد العــاملي ألغذيــة والزراعــة ومركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة واألمــم املتحــدة لومنظمــة 

ــة  ــظ الطبيعـ ــة  حلفـ ــوارد الطبيعيـ ــن   واملـ ــدد مـ ــع عـ ــذلك مـ ــات   وكـ ــة واملنظمـ ــات املاحنـ  املنظمـ
علـى  عـاملني يف جمـال الغابـات        ادمييـة، هـو مـساعدة البلـدان وال        احلكومية واملؤسـسات األك    غري

تنفيذ املشاريع الرامية إىل تسخري إمكانات الغابـات مـن أجـل املـسامهة يف التخفيـف مـن حـدة                     
عـدة مواضـيع مـن بينـها     غطـي الدليــل  وي. وحتقيق التنميةواملوارد الطبيعية   الفقر وحفظ الطبيعة    

ــات يف  ــر، والتخفيــف مــن حــدة دور الغاب ــة،   إدارة  الفق ــات علــى صــعيد اجملتمعــات احمللي الغاب
فيه مصلحة الفقراء الذين يعتمـدون يف كـسب قـوهتم علـى الغابـات،                وجعل األسواق تعمل ملا   

العاملـة يف جمـال     احلجــم   وحقوق امللكية واالنتفاع، واملؤسسات التجاريـة الـصغرية واملتوسـطة           
يف جمال الغابـات، وحتقيـق      أنظمـة منح الرخـص    ، و الغابات، وتلبية الطلب املتزايد على اخلشب     

ــة، وحتــسني ســبل       ــاظر الطبيعي إدارة شـــؤون أفــضل مــستوى لوظــائف الغابــات مــن حيــث املن
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الـسياسات الكليـة،   املتعلــق ب صـميم احلـوار   فــي  االعتبارات املتعلقـة بالغابـات   وضع  الغابات، و 
 .املشاريع املنفذة يف قطاع الغاباترصـد و
 

 درة املتعلقة بالتمويلاملبا - ٣ 
بـشأن سـبل التنفيـذ، وإلبـراز االجتاهـات          اجلاريــة حاليــا     من باب املـسامهة يف املناقـشة         - ١٨

واخليارات املستجدة اليت ُيحتمل أن يكون هلا تأثري مهم يف متويـل قطـاع الغابـات، يِعـدُّ البنـك                    
، ين يف الــشراكة التعاونيــةنتــدى املعــين بالغابــات، بالتعــاون مــع أعــضاء آخــر  املالــدويل وأمانــة 

ـــه   عــن متويــل اإلدارة املــستدامة للغابــات،  دراســـة  ـــدى يف دورت مــن املقـــرر عرضــها علــى املنت
العمليــة ومناقــشة احللــول اإلبداعيــة اجلديــدة  وستركـــز هــذه الدراســة علــى املــسائل  . الــسابعـة

ة لـدعم تنفيـذ مبـادئ       تعزيز األموال املوجودة عن طريق حـشد املـوارد بفعاليـ          احتمال  املمكنة و 
ــات، و  ــاء القــدرات، و لاإلدارة املــستدامة للغاب ــة إلبن ــارات  ل و،جــراء أعمــال حتليلي تجريــب اخلي

 . العامةـةاملطروحة يف إطار السياس
 

 املبادرات اجلارية -باء  
 بسيـط عمليـة اإلبــالغت - ١ 

ني كفــاءة للمــساعدة علــى تقلــيص عــبء اإلبــالغ امللقــى علــى عــاتق البلــدان ولتحــس   - ١٩
بــسيـط طلبــات اتفــق األعــضاء علــى العمــل مــن أجــل تقلــيص هــذا العــبء وتعمليـــة اإلبـــالغ، 

تعزيــز إمكانيــة   ومواءمـة طرائـق مجـع البيانـات، و        اإلبــالغ   حتقيق التزامن بني دورات     واإلبالغ  
رة التوافــق بينــها، وتيــسري ســبل االطــالع علــى املعلومــات املتــوف حتقيــق املقارنــة بــني البيانــات و

وإقراراً بضرورة تقدمي املعلومـات بـصورة       . وتدفقها، وزيادة بناء القدرات على الصعيد الوطين      
منــسقة، أوصــى األعــضاء بتنظــيم التقــارير وفقــا للعناصــر املواضــيعية الــسبعة لــإلدارة املــستدامة  

ألغذيـة والزراعـة واملنظمـة الدوليـة لألخـشاب          ألمـم املتحـدة ل    وقد اعتمدت منظمـة ا    . للغابات
املعـين بالغابـات واتفاقيـة التنـوع        ــة كل مـن املنتـدى     املدارية بالفعل هذا النهج، وأوضحت أمان     

 .يكون أمرا ممكناقـد البيولوجي أن هذا التنظيم 

 )٤(ه املـسـألة وكخطوة أوىل، أنشأت فرقة العمل التابعة للـشراكة التعاونيـة واملعنيـة هبـذ        - ٢٠
وكذلك مبـادئ توجيهيـة     لمحـة واحدة جدوال زمنيـا لإلبالغ      بيـن ب ت )٥(صفحـة بابـيـة لإلبـالغ  

إىل التقـارير املقدَّمـة     لإلبـالغ لكل من األعضاء يف الـشراكة التعاونيـة، وتوجـــد وصلــة إحالــة                
 .إىل خمتلف املنظمات حبسب البلد ومعلومات أخرى ذات صلة بذلك

__________ 
واملنظمــة الدوليــة لألخــشاب غذيــة والزراعــة، ألألمــم املتحــدة لتــضم فرقــة العمــل ضــمن أعــضائها منظمــة ا  )٤( 

اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، واتفاقيـة األمـم املتحـدة            كـل مـن      ـــة املدارية، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة، وأمان       
 .نتدى املعين بالغاباتامل، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخالتصحر، وملكافحة 

 )٥( www.fao.org/forestry/cpf-mar. 
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ــا - ٢١ ـــفت وم ــة وأمانــة    ـئ ــة الدوليــة لألخــشاب املداري ــوع البيولــوجي   ت املنظم ــة التن  اتفاقي
 علـى    من أجل مجـع املعلومـات      ٢٠٠٥ألغذية والزراعة تعمل منذ عام      ألمم املتحدة ل  ومنظمة ا 

ه منظمـة  ـبـ  ضطلعتــ  الـذي  يم املـوارد احلرجيـة يف العـامل       ـتقيـ خاصة يف إطـار     حنو أكثـر تنسيقـا،    
 إىل ٢٠١٠ العــامل لعــام تقيــيم املــوارد احلرجيــة يفويهــدف . ألغذيــة والزراعــةألمــم املتحــدة لا
أيـضـا  لإلدارة املستدامة للغابات وبالتـايل املـساعدة        معلومات عن مجيع العناصر الرئيسية      وفيـر  ت

ــة املتعلقــة بالغابــات الــيت اتفــق عليهــا       علــى رصــد التقــدم احملــرز باجتــاه حتقيــق األهــداف العاملي
ـــنامل ــة   دى املعــين بالغابــات واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وا  ـت ــه اتفاقي هلــدف الــذي حددت

 خـشاب املداريـة   التفـاق الـدويل لأل    ل، وغايات وأهداف أخـرى      ٢٠١٠التنوع البيولوجي لعام    
فــي  وأتاح تـسعة أعـضاء      .  وعمليات أخرى  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ      

 .٢٠١٠جية يف العامل لعام تقييم املوارد احلرهتم لوضع املخطط األويل لاالشراكة التعاونية خرب

ألغذيــة ألمــم املتحــدة لاملنظمــة الدوليــة لألخــشاب املداريــة ومنظمــة ا وتواصــل أيــضا  - ٢٢
واملكتـب اإلحـصائـي للجماعـات األوروبيـة        والزراعة وجلنة األمم املتحدة االقتـصادية ألوروبـا         

احلرجيــة  تجـات   ناملعملها بصورة مشتركة جلمـع اإلحـصاءات عـن االجتاهـات املتعلقـة بإنتـاج                
 .والتجـارة هبــا

 
 التحديات  

وقـد أشـار عـدة أعـضاء يف الـشراكة التعاونيـة إىل              . ال يزال عدد من التحديات قائما     و - ٢٣
ميكـن تغيريهـا إال بقـرار       التقـارير الـيت ال    تقـدمي   وأشكال  لعملية اإلبالغ   اجلداول الزمنية احملددة    

صوصا بالنـسبة التفاقيـات ريـو الـيت ُتـصدر           وهذا األمـر صـحيح خـ      . كل منهم جملس إدارة   من  
. يف مــا يتعلــق مبــضمون التقــارير وتواترهــا وتوقيــت تقــدميها صرحيـــة تعليمــات جمــالس إدارهتـــا 

الزمنيـة لإلبــالغ    داول  اجلـ مـصاعب يف حتقيـق التـزامن بـني          مـصادفـة   وأشار أعضاء آخرون إىل     
 .سـب تواتر خمتلـفحمعلومات يف أوقات خمتلفة واحلصول على بسبب احلاجة إىل 

 
 األنشطة املقررة  

 :٢٠١٠-٢٠٠٦يف ما يلي األنشطة املقررة للفترة و - ٢٤

مواصلة تطوير هنج يتسم بقدر أكرب مـن التنـسيق للعمـل مـع البلـدان يف جمـال                    )أ( 
طلبــات املعلومــات املــشتركة؛   ‘١’: املعلومــات، مبــا يف ذلــك مــا يلــي  احلــصول علــى طلبــات 

إقامــة شــبكات أوثــق علــى الــصعيدين الــدويل  ‘٣’يف املعلومــات؛ ادفـة صســد الثغــرات املــ ‘٢’
، املعلومــات الوطنيــة عــن الغابــاتخلـــزن إنــشاء مركــز تــابع للــشراكة التعاونيــة  ‘٤’والــوطين؛ 

 املبلغـة إىل جمالس اإلدارة؛



E/CN.18/2007/6  
 

07-23062 11 
 

 وسيواصــل  .صفحـــة الــشراكة التعاونيــة البابـيـــة لإلبــالغ وحتــسينها      صــيانة  )ب( 
ــضاء األ ــيف ع ـــط  شراكة ال ــصلـة رب ــارير     ذوي ال ــك التق ــا يف ذل ــالغ، مب ــة لإلب ــاهتم الوطني عملي

توىل منظمـة  ـوستـ . وحتديث معلوماهتم بصورة دوريةصفحـة البابيــة واملبادئ التوجيهية، هبذه ال  
 ؛ذا املوقعالتقنيـة هلصيانة الألغذية والزراعة ألمم املتحدة لا

فبالنظر إىل حـاالت التـداخل احملتملـة        . ماتمجع املعلو التنسيـق يف جمـال    تعزيز   )ج( 
تقـدم  من أجل إحـراز    ، و ٢٠١٠يم املوارد احلرجية يف العامل لعام       ـتقيليف عملية مجع املعلومات     

، ونظــرا إىل اجلولــة املقبلــة مــن  الــذي حددتــه اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  ٢٠١٠هــدف باجتــاه 
ليـة لألخـشاب املداريـة، سـتعمل األمانـات      ومؤشـرات املنظمـة الدو  اإلبالغ القائم على معايــري      

 تـسق؛الثالث بشكل وثيق لوضع هنج م

ـــز  )د(  ــاء القــدرات علــى الــصعيد الــوطين مــن أجــل مجــع املعلومــات عــن     تعزيـ بن
 .الغابات وحتليلها واإلبالغ عنها

 
  التعاريفمواءمة  - ٢ 

 يف اسـتخدام التعـاريف      ربإىل إحـراز اتـساق أكـ      املتعلقة مبواءمة التعاريف    ترمي املبادرة     -٢٥
، صلة بـه   الذي تتحمله البلدان ومن التكاليف املت      إلبالغاملتعلقة بالغابات، مما خيفف من عبء ا      

ــسِّ  ــا يي ــصال وا كم ــضا االت ــار ر أي ــاوض يف إط ــة   لتف ــصكوك الدولي ــات وال ــات والعملي .  االتفاق
دة اإلطاريـة املتعلقـة     ألغذيـة والزراعـة، واتفاقيـة األمـم املتحـ         األمـم املتحـدة ل    قامت منظمة    وقد

، واالحتـاد  الدوليـة لألخـشاب املداريـة    املنظمـة بتغري املناخ، ومركز البحوث احلرجية الدوليـة، و 
الدويل ملنظمات البحوث احلرجيـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، والفريـق احلكـومي الـدويل                   

، ُعقـد   ٢٠٠٢ منـذ عـام      هـذه املـسألة   بـشأن   املعين بتغري املنـاخ، بعقـد ثالثـة اجتماعـات خـرباء             
واملــصطلحات الرئيــسية الــيت متــت مناقــشتها، مــن بــني . ٢٠٠٥ينــاير /آخرهــا يف كــانون الثــاين

، “املـزارع احلرجيـة  ” ، و“الغابـة املزروعـة  ” ، و“الغابة الطبيعيـة ”عدد من املصطلحات، هي  
 الغابـــات” ، و“الغابـــات اخلاضـــعة لـــإلدارة” و، “األشـــجار املوجـــودة خـــارج الغابـــات” و

 وقــد اتفقــت اآلراء عمومــا، وإن مل يكــن باإلمجــاع، علــى التعــاريف  .“اخلاضــعة لــإلدارة غــري
املتعلقــة باملــصطلحات الثالثــة األوىل، وتوصــل املــشاركون إىل توافــق يف اآلراء حــول التعريــف 

 .“دارة الغاباتإ”لـ العملي 

ــضا وأُتفــق   - ٢٦ ــى جمموعــة واســعة مــن التوصــيات ا    أي ــيت ختــص  خــالل االجتماعــات عل ل
وتـوفر الـشراكة    . وأصـحاب مـصلحة آخـرين     معينـة   اتفاقيات وهيئات حكوميـة دوليـة وبلـدان         
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ــة  ــة التعاوني ــاريف اخلاصــة   علــى شــبكة اإلنترنــت  صــفحة بابي ــاتللتع ــ، )٦(بالغاب ــائج ت شمل نت
التعــاريف الــيت يــستخدمها األعــضاء يف الــشراكة وعــددا مــن الوصــالت  واجتماعــات اخلــرباء، 

املـسرد  توفر الـصفحة    كما  . التعاريفبد البيانات اخلاصة مبعاجم املترادفات و     األخرى إىل قواع  
بــشأن املتعــدد اللغــات الــذي قــام جبمعــه مــؤخرا االحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجيــة،   

الكربون يف الغابات، حيـث ُيـربِز املـسرد املـصطلحات الـيت رمبـا تـؤدي إىل نـوع مـن                      موضوع  
 .نية املتباينة بسبب التفسريات الوطللبسا

 
 التحديات  

ات يف ســياقات متباينــة بــ بالغاصلةريف خمتلفــة للمــصطلحات املتــ اميكــن اســتخدام تعــ  - ٢٧
عمليـة اإلبـالغ   املتعلقـة بتنـسيق   لعقبات وكما يف حالة ا . بأغراض سياسية وعملية خمتلفة   للوفاء  

بـني  فيما  د  ق اجليِّ من خالل التنسي  ميكن أن تكون    لتغلب على بعض املشاكل     أن أفضل طريقة ل   
 .جمالس اإلدارة، مما قد ميكن من حتديد تعاريف لغرض استخدامها يف عملية اإلبالغ

 
  دليل مصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات - ٣ 

ربامج الـ بالتعـاون مـع شـركائها ومـع مرفـق           الشراكة التعاونية يف جمال الغابات،      قامت   - ٢٨
 لكـــي يـــساعد )٧(ادر متويـــل اإلدارة املـــستدامة للغابـــاتدليـــل مـــصبوضـــع الوطنيـــة للغابـــات، 

ــة تمويــل الادر ــمــصالتعــرف علــى  املــستخدمني يف   ،اإلدارة املــستدامة للغابــات ملــشاريع العاملي
ــة    ــات إلكتروني ــدة بيان ــك يف شــكل قاع ــام  .وذل ــدخالت  ت  اســتكمل،٢٠٠٦ويف ع ــع امل مجي

ــل      ــصادر التموي ــدد م ــايل زاد ع ــات، وبالت ــدة البيان ــبرية  بدبقاع ــة ك ــن رج ــصدرا يف ٤٥٠م  م
وأضـــيفت أيـــضا مـــصادر . ٢٠٠٦مـــارس / مـــصدرا يف آذار٦٥٠ إىل ٢٠٠٤ســـبتمرب /أيلـــول

نظـام قاعـدة البيانـات بوظيفـة        حـّسن   و. رقعة التغطيـة اجلغرافيـة    توسيع  سبانية بغرض   إفرنسية و 
 .إمكانية احلصول على املعلوماتحبث تفاعلي جديدة من أجل حتسني 

مـصادر  اعدة البيانات، ُبدء العمل بنشرة إلكترونية جديدة حتمل اسم نـشرة            وإضافة إىل ق   - ٢٩
يف الوقـوف علـى    واهلدف منها هو مساعدة الباحثني عـن التمويـل علـى نطـاق العـامل           .التمويل

 مـن   ٦٠٠وهـي ترسـل مـرة واحـدة يف الـشهر ألكثـر مـن                . فرص التمويـل يف الوقـت املناسـب       
يواصل دليل مصادر التمويل أيضا استـضافة منتـدى للنقـاش           و. املشاركني يف الربيد اإللكتروين   

الـدليل أكثـر   يف أن تـصبح صـفحة   مئات األشـخاص، وسـاعد هـذا املنتـدى     استقطب مشاركة   
 . على الشبكة العامليةالصفحات اليت يتم تصفحها مبوقع الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

__________ 
 )٦( www.fao.org/forestry/cpf-definitions. 
 .www.fao.org/forestry/cpf-sourcebookمتاح على املوقع  )٧( 
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 التحديات  

املتعلقـــة  مواكبـــة الـــتغري الـــسريع يف املعلومـــات  تمثـــل يفيمـــا زال التحـــدي املـــستمر   - ٣٠
 .التمويل بفرص

 
 األنشطة املقررة  

إىل مواصلة العمل على توزيع نـشرة مـصادر التمويـل ومواصـلة عقـد               ستسعى املبادرة    - ٣١
غـرض حتـديث    بالـشراكة التعاونيـة     يف  كما ستعمل أيضا مع األعضاء اآلخـرين        منتدى النقاش،   

 . وزيادهتاالتمويلصادر املتعلقة مباملعلومات 
 

  الغاباتعنالعاملية للمعلومات دمة اخل - ٤ 

متكِّـن مـن   اإلنترنـت   علـى   ة  يالغابات بوابـة شـبك    عن   العاملية للمعلومات    دمةاخلتشكل    - ٣٢
 والبحــث يف املــوارد .)٨(عــرب نقطــة دخــول واحــدة لغابــاتطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة باإلا

هـذه  ومجيع املعلومـات املتاحـة عـن طريـق          . جماين ويوفر الوصول املباشر إىل املعلومات األصلية      
 . بالغاباتاخلدمة توفرها املؤسسات الشريكة من مجيع أحناء العامل واملهتمة باملعلومات اخلاصة

تــوفر أداة وهــي  ٢٠٠٧ينــاير /أتيحــت الــصيغة احملــّسنة مــن اخلدمــة يف كــانون الثــاين و - ٣٣
واألحـداث واملطبوعـات وفـرص العمـل، مـع      لالطـالع علـى آخـر األنبـاء         ث حمسنة ووسـيلة     حب

الفنلندي للبحـوث  عهد املويقوم . عموما على الشركاء يف اخلدمة    تسليط الضوء بطريقة معززة     
 ،٢٠٠٧فربايــر /ويف شــباط. لبوابــة احلاليــةلبأعمــال التطــوير الــتقين والــصيانة ) ميــتال(احلرجيــة 

أيـضا وصـالت بينيـة جديـدة بـاللغتني اإلسـبانية والفرنـسية لتكملـة الوصـلة                  ة  استحدثت اخلدمـ  
 .  املوجودة حالياالنكليزيةالبينية ا

االحتاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة،          (دمةاخلويواصل الشركاء األساسيون يف      - ٣٤
بنيـة التحتيـة    ألغذيـة والزراعـة، وال    األمـم املتحـدة ل    ومركز البحوث احلرجيـة الدوليـة، ومنظمـة         

 اخلاصـة مبـزودي املعلومـات وباخلـدمات         دمـة توسيع شـبكة اخل   ) الوطنية للمعلومات البيولوجية  
 تدريبية يف روسيا والصني وشـيلي بـالتوازي مـع إنـشاء             حلقات عمل وأكمل الشركاء   . احةاملت

يـة،  وفرت الدعم للدورات التدريبية املنظمـة الدوليـة لألخـشاب املدار      و. ٢٠٠٦النظام يف عام    
 .مجهورية كوريا وسويسرا والنمساإضافة إىل حكومات 

 

__________ 
 .www.gfis.netعلى العنوان  دمة العاملية للمعلومات عن الغاباتاخلميكن الوصول إىل  )٨( 
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 التحديات  

بـسبب  مـن ناحيـة   علـى العديـد مـن التحـديات، وذلـك        اسـتحداث اخلدمـة     لقد تغلب     - ٣٥
الطبيعـــة املتطـــورة لتكنولوجيـــات وأدوات إدارة خـــدمات املعلومـــات القائمـــة علـــى البيانـــات 

بــسبب الوقــت الــذي مــن ناحيــة أخــرى وميــة، ونظــام اإلحــصاءات املاليــة احلكالفوقيــة، مثــل 
 .ستغرقه بناء شراكات مستدامةي

 
 قررةاألنشطة امل  

 الغابـات عـن   العامليـة للمعلومـات     خدمـة   لجيري حاليا وضـع إطـار اسـتراتيجي جديـد ل            - ٣٦
 مـن أجـل تـوفري مبـادئ توجيهيـة لتطـوير وتـشغيل        الدولية لألخشاب املدارية املنظمةبدعم من 

ــةاخل ــرة خــاللدم ــن الفت ــة خــالل    و. ٢٠١١ إىل ٢٠٠٧  م ــن اخلدم ــل اهلــدف م اخلمــس يتمث
ــ أن يــستخدم مجيــع )أ(: إحــراز النــواتج احملــددة التاليــة قبلــة يف ســنوات امل يف اخلدمــة شركاء ال

 واألنبـاء املعلومات مثل األحداث والـشواغر   لفئات معينة من    لتبادل املعلومات   أشكاال موحدة   
الــشراكة التعاونيــة ونــصف أعــضاء االحتــاد  يف عــضاء األيــع  أن يــشارك مج)ب(واملطبوعــات؛ 

نتمـي نـصف الـشركاء يف اخلدمـة إىل           أن ي  )ج(؛  دمـة خلالدويل ملنظمات البحـوث احلرجيـة يف ا       
أن تتوفر وظيفة حبث يف كامـل الـنص عـن الـشركاء يف اخلدمـة مـن خـالل            ) د(بلدان نامية؛ و    
 .الشبكة العاملية

 
 رنتاملوقع على شبكة اإلنت - ٥ 

 معلومـات بـشأن الـشراكة       )٩(وإذ يوفر موقع الـشراكة التعاونيـة علـى شـبكة اإلنترنـت             - ٣٧
وأنشطتها، فهو يعمل على إذكاء الوعي بشأن تـشجيع اإلدارة املـستدامة للغابـات، فـضال عـن        

وتـدير أمانـة املنتـدى املعـين        . جماالت اختاذ اإلجـراءات بالنـسبة لكـل مـن األعـضاء يف الـشراكة              
ولقد قرر مؤمتر األطـراف     . ت املوقع بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        بالغابا

يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دورتـه الثامنـة ربـط الـصفحة البابيـة لالتفاقيـة املتعلقـة بالغابـات                 
 .ولقـد مت الوفـاء بـذلك الطلـب    . مبوقع الشراكة التعاونيـة علـى شـبكة اإلنترنـت وإدماجهـا فيـه           

وســتتمثل الفرصــة املقبلــة يف جعــل املوقــع علــى شــبكة اإلنترنــت مبثابــة آليــة نــشطة لتبــادل           
 .املعلومات ولتعميم املمارسات اجليدة وحاالت النجاح

 

__________ 
 )٩( www.fao.org/forestry/cpf. 
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 األنشطة التعاونية -خامسا  
كثريا ما تتجاوز روح التعاون املعـزز احلـدود الرمسيـة للـشراكة، ويـشارك األعـضاء يف         - ٣٨

ظم يف األنشطة التعاونية بشأن جمموعة واسـعة النطـاق مـن املـسائل املتـصلة            الشراكة بشكل منت  
ــارة، فــضال عــن     . بــاإلدارة املــستدامة للغابــات  ويــربز هــذا الفــرع التقــدم احملــرز يف أنــشطة خمت

 .مبادرات جديدة

ففـي  . وباإلضافة إىل ذلـك، قامـت الـشراكة حبفـز ختطـيط أكثـر انتظامـا بـني أعـضائها                - ٣٩
عت مــثال أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة   ، شــر٢٠٠٥عــام 

والزراعة يف ختطيط مشترك من أجل توفري دعـم علـى درجـة أكـرب مـن التنـسيق لتعزيـز التنـوع                       
. البيولوجي للغايات ومواصلة تنفيذ برنـامج عمـل االتفاقيـة بـشأن التنـوع البيولـوجي للغابـات                  

 األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة واملنظمــة الدوليــة لألخــشاب  باملثــل، فقــد اضــطلعت منظمــة
 .املدارية بتخطيط أكثر انتظاما لتمويل الكثري من أنشطتهما املشتركة وتنفيذها

 
 حتسني إدارة شؤون الغابات وإنفاذ القوانني -ألف  

يــشارك عــدد مــن األعــضاء يف الــشراكة، مبــا فــيهم مركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة     - ٤٠
ــة     و ــة والزراعــة واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعي منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي

ــك         ــة والبن ــة لألخــشاب املداري ــة الدولي ــة واملنظم ــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجي واالحتــاد ال
مـايو  /ويف أيار . الدويل، مشاركة نشطة يف اجملال املتنامي إلدارة شؤون الغابات وإنفاذ القوانني          

، عمــل البنــك الــدويل واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة مــع بعــضهما    ٢٠٠٦
البعض لتنظيم حلقة عمل أنطاليا بشأن تنفيذ اإلعـالن الـوزاري إلدارة شـؤون الغابـات وإنفـاذ               
القوانني املتصلة بالغابات يف أوروبـا ومشـال آسـيا، الـذي شـاركت فيـه احلكومـات وأصـحاب                    

، عملـت منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة           ٢٠٠٦أغـسطس   /ويف آب . سـواء املصلحة على حـد     
والزراعة واملنظمـة الدوليـة لألخـشاب املداريـة والبنـك الـدويل مـع منظمـة معاهـدة التعـاون يف                      
منطقــة األمــازون مــن أجــل تنظــيم حلقــة عمــل إقليميــة بــشأن تنفيــذ القــانون املتعلــق بالغابــات   

 اإلقليميــة املقبلـة املعنيــة بالقـانون املتعلــق بالغابــات   وذلـك علــى أمـل إرســاء أسـاس للمناقــشات   
ــات  ــة      . وإدارة شــؤون الغاب ــم املتحــدة لألغذي ــع منظمــة األم ــدويل كــذلك م ويعمــل البنــك ال

والزراعــة واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــتقين     
ة املتحدة ووكالة التنمية الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة      وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملك    

 .٢٠٠٧يف أمريكا الوسطى من أجل إمكانية عقد مؤمتر وزاري بشأن هذا املوضوع يف عام 
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، شـكلت منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة واملنظمـة الدوليـة                 ٢٠٠٥ويف عام    - ٤١
ــة شــراكة مــن أجــل تــشجيع أفــضل ا    ــال لقــوانني   لألخــشاب املداري ملمارســات يف جمــال االمتث

وأكمل إعداد نشرة أفضل املمارسات لتحسني االمتثال للقـوانني يف قطـاع الغابـات،              . الغابات
ــوطين للتــصدي          ــستويني الــدويل وال ــى امل ــة املتخــذة عل ــيم اخلطــوات الراهن ــتخدمت لتعم واس

وكـإجراء  . دل اخلـربات  للجرائم املتعلقة بالغابات وللمـساعدة يف بنـاء القـدرات مـن خـالل تبـا               
متابعة، قامـت منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة واملنظمـة الدوليـة لألخـشاب املداريـة،                  
بالتعاون مع شـركاء آخـرين، مبـا فـيهم البنـك الـدويل واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد                     

. ٢٠٠٦را مـن عـام      الطبيعية، باملساعدة يف تنظيم سلـسلة مـن حلقـات العمـل اإلقليميـة، اعتبـا               
ووفرت حلقات العمل هذه فرصة لتحديث وحتسني أفضل املمارسـات الـيت مت اإلبـالغ عنـها،                 

ومن املتوقع عقـد    . )١٠(حيث أن تطورات جديدة تقع يوميا تقريبا يف هذا اجملال السريع التطور           
تعـاون  ، وسـُتنظم بال   ٢٠٠٧حلقات العمل املقبلة يف غرب أفريقيا ويف أمريكا الوسطى يف عام            

 .مع العمليات اإلقليمية القائمة املعنية بإدارة شؤون الغابات وإنفاذ القوانني املتصلة بالغابات

ولقد شرع مركز البحوث احلرجيـة الدوليـة وأمانـة املنتـدى املعـين بالغابـات يف إجـراء                  - ٤٢
 كـل  وسـتراعي الدراسـة  . دراسة مشتركة بشأن الغابات فيما يتعلـق بالـصراعات وبنـاء الـسالم       

من اجلهـود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل التخفيـف مـن اسـتخدام الغابـات وغريهـا مـن املـوارد                 
الطبيعيــة لــدعم الــصراعات العنيفــة، وتــسعى إىل اســتخالص العــرب لكــي تنظــر فيهــا األوســاط    

 .الدولية اليت تضع سياسات الغابات

لبيولـوجي، بالتعـاون مـع مركـز      وباإلضافة إىل ذلك، تقوم حاليا أمانـة اتفاقيـة التنـوع ا            - ٤٣
البحــوث احلرجيــة الدوليــة، بإعــداد وثــائق بــشأن تقيــيم الرصــيد غــري املــأذون بــه للحيوانــات،    

ومن املقرر إصدار تلك الوثيقة على اإلنترنـت لكـي يـستعرضها       . فيها حلوم احليوانات الربية    مبا
 .٢٠٠٧األقران يف عام 

 
 الرصد والتقييم واإلبالغ -باء  

ف النظـــر عـــن املبـــادرات املـــشتركة املعنيـــة بتنـــسيق عمليـــة اإلبـــالغ وتوضـــيح  بـــصر - ٤٤
التعاريف، يقـوم عـدد مـن األعـضاء يف الـشراكة بـإدارة بـرامج لبنـاء القـدرات علـى املـستويني                        

ولقـد قـام األعـضاء يف       . الوطين واإلقليمي من أجل حتسني عمليـات الرصـد والتقيـيم واإلبـالغ            
فاقية التنوع البيولوجي واملنظمة الدولية لألخـشاب املداريـة وبرنـامج    الشراكة، مبا فيهم أمانة ات  

األمم املتحدة للبيئة، وذلك بقيادة منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وحكومـة اليابـان،                   

__________ 
 .http://www.fao.org/docrep/008/a0146e/a0146e00.htm: زيد من املعلومات، انظرلالطالع على امل )١٠( 
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ــيم       ــدان علــى اســتحداث نظــام وطــين متــسق للرصــد والتقي ــادرة ملــساعدة البل بالــشروع يف مب
ن مرتبطــا ارتباطــا مباشــرا بالــسياسة العامــة والتخطــيط علــى   واإلبــالغ يف جمــال الغابــات يكــو 

وأسـهم املـشروع، مـن خـالل حلقـات العمـل        . الصعيد الوطين يف آسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ         
، يف إنشاء شبكات وطنيـة لنقـاط التنـسيق ملختلـف العمليـات          ٢٠٠٦اإلقليمية املعقودة يف عام     

ولقـد  . ى املـستويات الـوطين واإلقليمـي والعـاملي        واالتفاقيات والوكاالت املتـصلة بالغابـات علـ       
ويـوفر املـشروع كـذلك التـدريب        . رمسيـا مثـل هـذه الـشبكات الوطنيـة          بلـدا    ١٤أنشأ بالفعـل    

ــاء        ــة تــصنيف الغابــات علــى أســاس االستــشعار عــن بعــد، وبن ــسيق عملي ــوطنيني لتن للفنــيني ال
تحداث مؤشـرات بـشأن تـدهور       املهارات من أجل تصوير ثنائي أو ثالثي األبعاد للبيانات واس         

الغابات، وإزالة الغابات وجتزئتـها، وتوحيـد إدارة املعلومـات املتـصلة بعمليـات اجلـرد والتقيـيم                  
مــن هــذا املــشروع يف أمريكــا الالتينيــة بــأجزاء وســيكرر االضــطالع . الوطنيــة املعنيــة بالغابــات

 .٢٠٠٧وأفريقيا يف عام 
 

 راضي املتدهورةاستعادة هيئة الغابات وإصالح األ -جيم  
، متثــل ٢٠٠٣ال تــزال الــشراكة العامليــة الســتعادة هيئــة الغابــات الــيت شــكلت يف عــام  - ٤٥

حمفال نشطا للتعاون بالنـسبة لالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة واملنظمـة الدوليـة              
بيولـوجي ومنظمـة   لألخشاب املدارية ومركز البحوث احلرجية الدولية وأمانـة اتفاقيـة التنـوع ال        

ــين          ــدى املع ــة املنت ــة وأمان ــاملي للحراجــة الزراعي ــة واملركــز الع ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي األم
. بالغابات وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل، فضال عن الكثري من الشركاء اآلخـرين             

ــدويل حلفــظ الط      ــة واالحتــاد ال ــة لألخــشاب املداري ــد نظمــت املنظمــة الدولي ــوارد  ولق ــة وامل بيع
تــسع حلقــات عمــل وطنيــة يف غيانــا واملكــسيك وغواتيمــاال والفلــبني وميامنــار واهلنــد  الطبيعيــة

وعقـدت الـشراكة اجتماعـا للجنـة التوجيهيـة هـذه الـسنة              . والكامريون وغانـا وكـوت ديفـوار      
ة مواصـلة بنـاء الـشراك   : وافقت على ثالث جماالت عمل تتسم باألولوية يف السنة املقبلـة وهـي            

ــشراكة؛           ــشطة ال ــشأن أن ــة ب ــوعي واملعرف ــاء ال ــن أجــل إذك ــة م ــود الدعاي ــاق جه ــيع نط وتوس
اســتحداث شــبكة تعلــم إلقامــة الــصالت بــني العــاملني يف منــاطق ُتــستعاد هيئــة الغابــات فيهــا    

الذين ينظرون يف ضرورة القيام هبذا العمل من أجل تبادل اخلربات فيمـا بـني جمموعـة أكـرب                    أو
وسـاعد االجتمـاع كـذلك يف تعزيـز         . خطة عمل عامة للـشراكة وميزانيتـها      من الناس؛ حتديث    

وأجريت مناقشة مثمرة بشأن حتديد معـايري النجـاح يف          . التعاون فيما بني األعضاء يف الشراكة     
ووضع كذلك برنامج عمـل لتنفيـذ النتـائج اخلتاميـة حللقـة عمـل          . أنشطة استعادة هيئة الغابات   

 يف الـشراكة العامليـة سـيعقد االحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث            وكمسامهة علميـة  . بيتروبوليس
 يف مجهوريــة كوريــا،  ٢٠٠٧دوليــا بــشأن اســتعادة هيئــة الغابــات يف عــام       احلراجيــة مــؤمترا 
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بالتعاون مـع االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة والـصندوق العـاملي حلفـظ               وذلك
ويهـدف املـؤمتر إىل حبـث األسـاس العلمـي           . األخـرى الطبيعة وغريمهـا مـن املنظمـات الـشريكة          

 .)١١(الستعادة هيئة الغابات وصالته باملمارسات والسياسات
 

 حتسني إمكانيات احلصول على متويل لإلدارة املستدامة للغابات -دال  
ال يزال احلصول على متويل يشكِّل حتـديا مهمـا بالنـسبة لبلـدان عديـدة، ويعمـل عـدد                 - ٤٦

.  الشراكة التعاونية يف جمال الغابـات بـشكل نـشط مـع البلـدان يف هـذا الـصدد                   من األعضاء يف  
ــة والزراعــة،        ــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــة العاملي ومــن بــني هــؤالء األعــضاء مرفــق البيئ
واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـن خـالل آليتـها               

 .ك الدويلالعاملية، والبن

، قامت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بالتعـاون مـع االحتـاد             ٢٠٠٥ويف عام    - ٤٧
الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، وجلنة البيئة والتنمية لبلدان أمريكا الوسـطى، وحكومـة              

راتيجيات وآليـات   باالسـت ”هولندا، والوكالة األملانية للتعاون التقين، مبشروع ملدة عامني يتعلق          
وتتمثل األهـداف الرئيـسية هلـذا       . “التمويل حلفظ غابات أمريكا الالتينية واستخدامها املستدام      

املشروع يف دراسة املعلومات املتعلقـة بـصكوك وآليـات التمويـل الالزمـة لتـشجيع االسـتخدام                  
راتيجيات املــستدام للغابــات وحفظهــا وزيــادة قــدرة الــربامج الوطنيــة للغابــات علــى وضــع اســت 

ويستجيب املشروع لضرورة توسـيع وتنويـع القاعـدة املاليـة         . لتمويل اإلدارة املستدامة للغابات   
ويعـاجل  . لإلدارة املستدامة للغابات اليت يتزايد الشعور هبا يف العديد مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة        

والــصكوك املــشروع أيــضا احلاجــة إىل اجلمــع بــصورة مناســبة بــني صــكوك تعزيــز االســتثمار    
الرامية إىل التقليل من املخاطر جلعل االستثمارات اخلاصة والعامة والوطنية واملؤسسية يف جمـال              

ومثة عدد من دراسات حالة واستعراضات مكتبيـة يـتم   . اإلدارة املستدامة للغابات خيارا جذابا  
 .)١٢(حتليلها حاليا

ــة لألخــشاب املداريــ  ٢٠٠٦ويف عــام  - ٤٨ ة، بالتعــاون مــع البنــك  ، عقــدت املنظمــة الدولي
. الــدويل، عــدة منتــديات دوليــة وإقليميــة لالســتثمار يف الغابــات االســتوائية يف أمريكــا الالتينيــة

ودعمت املنظمة أيضا مبادرة البنك الدويل بشأن االسـتثمار يف الغابـات يف أفريقيـا اجلنوبيـة يف                 
ز االســتثمارات يف واهلــدف املتــوخى مــن تلــك االجتماعــات هــو تعزيــ. ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران

 .جمال اإلدارة املستدامة للغابات االستوائية الطبيعية والتنمية القائمة على الغابات الطبيعية
 

__________ 
 ./http://www.srs.fs.vsda.gov/korea: لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر )١١( 
 .www.fao.org/forestry/site/33408/spللمزيد من املعلومات، انظر  )١٢( 
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 منهاج حبث يف جمال األشكال املتنوعة هليئة الغابات -هاء  
ــام  - ٤٩ ــاملي للحراجــة      ٢٠٠٦يف ع ــة واملركــز الع ــة الدولي ــد مركــز البحــوث احلرجي ، وّح

ــدعم مــن  ــة، ب ــدا، اجلهــود    الزراعي ــة فنلن ــة والتعــاون ووزارة خارجي ــسرية للتنمي ــة السوي  الوكال
السـتحداث منـهاج حبــث مـشترك بــشأن إدمـاج املـسائل املتعلقــة بـسبل العــيش واحلفـاظ علــى        

. التنوع البيولوجي يف جمال وضع أشكال متنوعة هليئة الغابات ذات األمهية البيولوجيـة الكـبرية              
 مركز البحوث احلرجية الدولية واملركز العاملي للحراجة الزراعيـة          وسريكِّز املنهاج املشترك بني   

يف جمال التنوع البيولوجي، علـى الوظـائف العديـدة املتعلقـة باألشـكال املتنوعـة هليئـة الغابـات،              
مفيــدا مــن الواليــات املؤســسية املمنوحــة ملعاجلــة مــسائل احلفــظ والتنميــة مــن أجــل حتقيــق بيئــة 

ويتم التأكيد على منظورات السكان احمللـيني يف هـذا الـصدد،            .  النامي مستدامة يف بلدان العامل   
ولكن املبدأ الذي سيـسترشد بـه يتمثـل يف العمـل مـع جمموعـة متعـددة مـن أصـحاب املـصلحة                  

 :وسيسعى املنهاج إىل ما يلي. وعلى مستويات خمتلفة من إدارة شؤون الغابات

ز تطـوير طرائـق تفكـري وهنـج         تشجيع احلوار وإقامـة الـشبكات مـن أجـل حتفيـ            )أ( 
وممارســات جديــدة يف جمــال احلفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي واالســتخدام املــستدام يف جمــال     

 املناظر الطبيعية املتعددة الوظائف؛

 :إتاحة الفرص للقيام مبا يلي )ب( 

 تبادل الدروس، ال سيما فيما بني التخصصات واملواقع والنطاقات؛ ‘١’ 

علـــى ســـبيل املثـــال فيمـــا خيـــص املـــوارد واملهـــارات (آزر تـــشجيع أوجـــه التـــ ‘٢’ 
 ؛)والواليات

 ).على سبيل املثال من خالل التجميعات والتعميمات(القيمة املضافة  ‘٣’ 

ويهدف منهاج التنـوع البيولـوجي إىل التعـاون مـن أجـل إتاحـة املنـافع الدوليـة العامـة                      - ٥٠
 :فيما يتعلق باملواضيع التالية

 التنوع البيولوجي وتأمني سـبل العـيش يف جمـال املنـاظر الطبيعيـة         العالقات بني  )أ( 
 املتعددة الوظائف؛

العمليـــات اإليكولوجيـــة والـــديناميات املكانيـــة للتنـــوع البيولـــوجي يف جمـــال   )ب( 
 األشكال املتنوعة هليئة الغابات؛

الفرص املتاحة لتوفري حـوافز للمحافظـة علـى التنـوع البيولـوجي واالسـتخدام                )ج( 
املستدام لألشكال املتنوعة هليئة الغابات وتقاسـم منافعهـا بـشكل يتـسم باإلنـصاف، والعراقيـل                 

 اليت تقف يف وجه ذلك؛
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إمكانية املواءمة بني القواعد والقوانني العرفية والوضعية فيمـا خيـص الوظـائف           )د( 
 .املتعددة لألشكال املتنوعة هليئة الغابات

 
 مان سبل عيش مستدامةالتخفيف من حدة الفقر وض -واو  

نظّم االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة           - ٥١
والزراعة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، واملركـز العـاملي لبحـوث احلراجـة الزراعيـة، ومركـز                  

ب أفريقيـا، والـشركاء     البحوث احلرجية الدولية، بالتعاون مع منظمات الدمج اإلقليميـة يف غـر           
الدوليني يف عملية حفـظ الطبيعـة، حلقـة عمـل إقليميـة ملعاجلـة املـسائل املتعلقـة بـالتخفيف مـن                       
ــا دون         ــة غــرب أفريقي ــات يف منطق ــة بالغاب ــسياسات املتعلق ــة ال ــن خــالل مواءم ــر م حــدة الفق

ــة ــه /وهـــّيأ هــذا االجتمــاع املعقــود يف متــوز  . اإلقليمي كــبريا،  والــذي حقــق جناحــا  ٢٠٠٦يولي
 .السبيل للشروع يف حوار بشأن الغابات والفقر يف منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية

 مـن الفـراغ   ٢٠٠٦ومتكّن معهد التنمية ملا وراء البحار ومؤسسة وينـروك خالل عـام            - ٥٢
من العمل اهلادف إىل وضع جمموعة أدوات إلقامة روابـط بـني جمـايل الغابـات والفقـر، وقـد مت                     

يــل مــن برنــامج الغابــات، وأمكــن تطــويره بفــضل مــسامهات مــن مركــز البحــوث     ذلــك بتمو
احلرجيــة الدوليــة، واالحتــاد العــاملي حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة، ومعهــد التنميــة ملــا وراء    

وستتم جتربة جمموعـة األدوات يف أربعـة بلـدان أفريقيـة، بتمويـل مـن برنـامج        . البحار ووينروك 
ان أخرى من خالل برنامج سبل العيش واملنـاظر الطبيعيـة التـابع لالحتـاد         الغابات، ويف عدة بلد   

وتتـيح جمموعـة األدوات إمكانيـة مجـع بيانـات سـريعة       . العاملي حلفظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة      
ميكن من خالهلا الدفاع عن موضوع إيالء املزيد من االعتبـار ملـسامهة الغابـات يف سـبل عـيش                    

ملية وضـع ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر ومـن خـالل عمليـات                   فقراء الريف يف سياق ع    
 .الرصد القطاعي وغريها من عمليات الرصد املأذون هبا

، انطلق العمل يف مبادرة احلقوق واملـوارد، الـيت اضـطلع هبـا األعـضاء             ٢٠٠٦ويف عام    - ٥٣
ــة وا      ــدويل حلفــظ الطبيع ــات، واالحتــاد ال ــة يف جمــال الغاب ــشراكة التعاوني ــة،  يف ال ــوارد الطبيعي مل

ــة        ــاون مــع هيئ ــة، بالتع ــاملي للحراجــة الزراعي ــة، واملركــز الع ــة الدولي ومركــز البحــوث احلرجي
االجتاهات احلرجية، ومركز التدريب اجملتمعي اإلقليمي يف جمال احلراجة آلسـيا ومنطقـة احملـيط               

ة واجملتمعــات اهلـادئ، ومؤسـسة التنميـة الـشعبية واجملتمعيــة، ورابطـة التنـسيق للـشعوب األصـلي        
ــات        ــات املتحــدة للغاب ــرة الوالي ــة يف أمريكــا الوســطى، ودائ ــة، يف جمــال احلراجــة الزراعي احمللي

وهذا االئتالف اجلديد مكّرس لرفع مستويات الوعي العاملية بوجـود حاجـة            . والتعاون املشترك 
حتقيـق  ماسة لتنظيم ملكية الغابات، واإلصالحات يف جمال السياسات واألسـواق، حـىت يتـسىن             

األهداف العاملية للحد من الفقر، واحلفاظ على التنـوع البيولـوجي، والنمـو االقتـصادي القـائم                 
 .على الغابات
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وعقدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بدعم من املنظمة الدولية لألخـشاب             - ٥٤
 يف  ٢٠٠٦أكتـوبر   /املدارية، مؤمترا دوليا بشأن إدارة الغابات للحد من الفقـر يف تـشرين األول             

وتبـادل  . فييت نام ملناقشة كيفية تعزيز إسهام اإلدارة املستدامة للغابات يف جمال احلد من الفقر             
املشاركون اخلربات ووجهات النظر املتعلقة بـإدارة الغابـات احملـددة األهـداف، وتنفيـذ أنـشطة                 

تـسويق لـصاحل فقـراء    حصاد الغابات ذات اليد العاملـة املكثفـة، وجتهيـز األخـشاب، وأنـشطة ال       
الريف، وحتديد وتـشجيع اخليـارات الواقعيـة إلدارة الغابـات واسـتخدامها مـن طـرف الـسكان            

 .احملليني
 

 حرائق الغابات -زاي  
تعمــل منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة واملنظمــة الدوليــة لألخــشاب املداريــة   - ٥٥

ــاملي      ــاد الع ــة، واالحت ــة الدولي ــز البحــوث احلرجي ــة معــا     ومرك ــوارد الطبيعي ــة وامل ــظ الطبيع  حلف
سنوات عديدة يف جمال البحث عن خيارات فيما خيص التحكم يف النتائج الـسلبية النامجـة                 منذ

وقـد حقـق هـذا التعـاون        . عن حرائق الغابات والتخفيف مـن آثارهـا، واقتـراح هـذه اخليـارات             
أدى إىل حتــسني أفقــي  جناحــا يف املنــاطق املعّرضــة للحرائــق، مثــل جنــوب شــرق آســيا، ممــا         

ومــن بــني هــذه املــشاريع مــشروع تنفِّــذه  . وعمــودي مــن خــالل املــشاريع املــضطلع هبــا حاليــا 
ــة بــشأن       ــة واالحتــاد العــاملي حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعي ــة لألخــشاب املداري املنظمــة الدولي

ات احملليـة يف    إدارة احلرائق وأنـشطة اسـتعادة الغابـات الالحقـة للحرائـق بالتعـاون مـع اجملتمعـ                 ”
، وســيتم مــن خــالل هــذا املــشروع اقتــراح سياســات مناســبة يف جمــال احلرائــق وتــوفري     “غانــا

 .األدوات اليت يتم من خالهلا توجيه اجملتمعات احمللية فيما يتعلق بإدارة حرائق الغابات يف غانا
 

 االتصاالت العامة والتوعية -حاء  
 العمـل الـذي     ،)١٣(أوناسـيلفا املتحدة لألغذية والزراعة،    ُتربز اجمللة الرائدة ملنظمة األمم       - ٥٦

وغالبـا مـا يـساهم يف       . تقوم به املنظمة وشركاء آخرون يف الشراكة التعاونية يف جمـال الغابـات            
ومشلــت أوجــه التعــاون . اجمللــة، أو يــشارك يف كتابــة مقاالهتــا، خــرباء مــن املنظمــات الــشريكة 

لقة بتغري املناخ، يف كتابة العدد املخصص للغابات واملنـاخ          باالشتراك مع االتفاقية اإلطارية املتع    
وكيوتو، ومع املنظمة الدولية لألخـشاب املداريـة يف كتابـة العـدد املخـصص للتجـارة واإلدارة                  

ويف السنوات األخرية، ُبذل جهد أكثر تأكيدا يف جمال التركيز على العمـل             . املستدامة للغابات 
تعــاون مركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة يف تنظــيم مــواد عــدد ويف اآلونــة األخــرية، . اجلمــاعي

ــشرية       ــات والــصحة الب ــال الغاب ــه جمل ــساعدة يف التخطــيط    -خمــصص بأكمل ــدمي امل ــك بتق  وذل
__________ 

 .www.fao.org/forestry/unasylvaانظر  )١٣( 
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وُيربز الفرع املخـصص    . إلصدار العدد، واملسامهة باملقاالت، واملشاركة يف عمل هيئة املراجعة        
وقامــت املنظمــة الدوليــة .  كــل عــدد تقريبــا، عمــل املنظمــات الــشريكة يف“عــامل الغابــات”لـــ 

، “٢٠٠٥حالـــة إدارة الغابـــات االســـتوائية لعـــام ”لألخـــشاب املداريـــة بنـــشر تقريـــر بعنـــوان 
وتواصل إبراز التطورات يف جمال الغابـات االسـتوائية وقطـاع األخـشاب مـن خـالل إصـدارها                   

 .اريةاملستكمل عن الغابات االستوائية والتقرير عن أسواق األخشاب املد
 

 اإلجراءات املستقبلية -سادسا  
جهـودا كـبرية لبنـاء وتعزيـز روح         يف جمال الغابـات     الشراكة التعاونية   األعضاء يف   بذل   - ٥٧

التعــاون والتـــآزر، وأظهـــروا رغبـــة قويــة يف دعــم منتـــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، ويف 
ح التعاونية ذات أمهية بـصفة خاصـة يف         وستكون هذه الرو  . القيام بأنشطة مشتركة فيما بينهـم    

 .يشمل األنشطة على الصـُّـعد اإلقليمية والوطنيةلتوسيع نطاق التعاون 

لمنتــدى املعــين بالغابــات، عـــززت الــدول األعــضاء الترتيـــبات  لويف الــدورة الــسادسة  - ٥٨
أهـداف  ة أربعـ ووضـع  إسناد ثالث وظائف رئيسية جديـدة للمنتـدى      الدولية املتعلقة بالغابات ب   

وهــذه األهـداف العامليـة هـي أهـداف طموحــة وبعيـدة األثــر،                . عاملية مشتركة بشـأن الغابات   
تتطلب درجة كبرية من التعاون وتكريس اجلهـود مـن جانـب اجملتمـع الـدويل واحلكومـات                   سو

وسيكون أيضا لوضع صـك غري ملــزم قانونـا بـشـأن           . هاالوطنيـة على حـد سواء لتسهيل حتقيق     
منتـدى املعـين بالغابـات، دور مهـم     لنواع الغابات، يتـم االتفاق عليه يف الدورة السابعة ل    مجيع أ 

 .للسياسات الدولية املتعلقة بالغابات يف املستقبلإجياد إطار يف 

مـضي  دوما عن اسـتعدادهم لل يف جمال الغابات الشراكة التعاونية   يف  عضاء  األويـُـعرب   - ٥٩
 لـدعم حتـسني أسـاليب إدارة    ،على الـصـُّـعد اإلقليميـة والوطنيـة   مبا يف ذلك يف تعزيز جهودهم،  

التنميـــة املــستدامة القائمــة علــى الغابــات، وللعمــل مــع البلــدان يف تنفيــذ   حفظهــا، والغابــات و
ويتمثـــل شــاغلهم . اإلجــراءات املتعلقــة بالغابــات املتفــق عليهــا يف املنتــديات احلكوميــة الدوليــة 

وبنــاء التوعيــة ل أنــشطة وتــشكـِّ. ددة يف امليــدانن إجــراءات حمــيـُـــتخذ مــ الرئيــسي يف دعــم مــا
مهـم يف   يكون هلـا دور     األعـضاء، وسـ   أنـشطة   مـن العديـد مـن       ال يتجـزأ    جزءا  بالفعل  القدرات  

الـشراكة التعاونيـة    يف  عـضاء   األويتطلـع   . تعزيز وحتفيـز تنفيذ االتفاقات الدولية بـشـأن الغابـات        
وثيـق مـع منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات، والـدول                الغابات إىل العمـل بـشكل       يف جمال   

األعــضاء فيــه ملــساعدة هــذه الــدول يف جهودهــا لتحقيــق األهــداف العامليــة املتعلقــة بالغابــات،   
وتنفيذ صـك غري ملزم قانونا بشـأن مجيع أنواع الغابـات، باإلضـافة إىل برنـامج العمـل اجلديـد                   

 .املتعـدد السنوات
 


