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 لغاباتاملعين بامنتدى األمم املتحدة 
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٩مايو / أيار١ -أبريل / نيسان٢٠نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٨البند 

ــاو  ــز التع ــربامج،  تعزي ــسياسات وال ــسيق ال ن وتن
شراكة يف ذلـك تـوفري املزيـد مـن التوجيـه للـ             مبا

     تالتعاونية يف جمال الغابا
  ٢٠٠٩  و٢٠٠٨ لعامي إطار الشراكة التعاونية يف جمال الغابات    

  
  وثيقة إعالمية    

  

  موجز  
يقدم هذا التقرير موجزا لألنشطة املشتركة والتعاونية اليت تـضطلع هبـا الـشراكة التعاونيـة يف                   

ت املــسامهات اهلامــة للــشراكة يف القــرارا  تقــد اعترفــو. ٢٠٠٨  و٢٠٠٧جمــال الغابــات يف عــامي  
ويـدعو الـصك غـري امللـزم      .واملقـررات األخـرية الـصادرة عـن منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات         

إىل تقـدمي املزيـد مـن الـدعم للـشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات          قانونـا بـشأن مجيـع أنـواع الغابـات     
لمنتــدى للفتــرة لوضــع املبــادرات املــشتركة وتنفيــذها، بينمــا يــدعو برنــامج العمــل املتعــدد الــسنوات ل

إمكانيـات القيـام    حبـث    الشراكة التعاونية يف جمال الغابات الستحداث أوجه تـآزر و          ٢٠١٥-٢٠٠٧
بأنــشطة مــشتركة مــن أجــل حتقيــق اإلدارة املــستدامة للغابــات، واألهــداف العامليــة املتعلقــة بالغابــات   

  .وتنفيذ صك الغابات
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، يف مبـادرات جديـدة      (E/CN.18/2007/6)صدور تقريرها الـسابق     وشرعت الشراكة، منذ      
وتواصـل   . وتـدهور الغابـات  ،بشأن متويل اإلدارة املستدامة للغابات؛ والغابات وتغـري املنـاخ  مشتركة 

ــضا تطــوير   ــشراكة أي ــادراتوتوســيع نطــاق  ال ــشتركةاملب ــات و    امل ــل الغاب ــدليل متوي ــة ب اإلدارة املتعلق
إجيـاد   املتعلقة بالغابـات؛ و    وتبسيط عملية اإلبالغ  غابات؛  ؛ وأفرقة اخلرباء العاملية املعنية بال      هلا املستدامة

ويواصـل أعـضاء الـشراكة      . لـشراكة علـى اإلنترنـت     لدائرة عاملية للمعلومات يف جمال الغابات وموقع        
؛ وإجـراء  ني إدارة الغابـات وإنفـاذ القـانون       بتحساملتصلة  أيضا املشاركة يف األنشطة التعاونية األخرى       

لغابــات؛ وعمليــات الرصــد والتقيــيم واإلبــالغ؛ واســتعادة      لاملتنوعــة بيعيــة التــشكيلة الطحبــوث يف 
توعيتـه،  ولغابـات وإصـالح األراضـي املتـدهورة؛ والتواصـل مـع اجلمهـور            املتنوعـة ل  الطبيعية  التشكيلة  
  . يف جمال الغاباتوتثقيفه
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 مقدمة  -أوال   
ــي ترتيــب        - ١ ــات ه ــال الغاب ــة يف جم ــشراكة التعاوني ــوعي ال ــري رمســي  ط ــني غ  مــن ١٤ب

وقــد . )١(املنظمــات واملؤســسات واألمانــات الدوليــة الــيت لــديها بــرامج هامــة يف جمــال الغابــات
 . بالغابـات املتعلقـة ائها بشأن املـسائل   لتعزيز التعاون والتنسيق بني أعض هذه الشراكةتأسست

ســيما  الوأعمــال منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات،   الــشراكة ويف هــذا الــصدد، تــدعم  
وجتتمـع الـشراكة بـصورة منتظمـة لتبـادل       .لتحقيـق اإلدارة املـستدامة للغابـات   القطريـة  اجلهـود  

عاجلـة اجملـاالت ذات االهتمـام       اخلربات، ومناقشة القضايا الناشئة، ووضـع مبـادرات مـشتركة مل          
ومـواطن قـوهتم     أعـضاء الـشراكة   هبـا وبالبناء على كـل مـن املزايـا النـسبية الـيت يتمتـع       .املشترك

 جٍُهــُناملؤســسية، فــإهنم يــسعون للتحــدث بــصوت واحــد، وإبــالغ رســائل متجانــسة، وتيــسري   
 .تنطلق من القاعدة باجتاه القمة يف تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات

ــة بــدعم منتــدى األمــم املتحــدة       - ٢ ــزام أعــضاء الــشراكة التعاوني املعــين وانــسجاما مــع الت
حلقـة   :يف مبادرتني تتوىل الُبلدان زمامهمـا ومهـا  جوهرية  منهم مشاركة عدد، شارك بالغابات

العمــل بــشأن إدارة الغابــات والالمركزيــة يف أفريقيــا، املعقــودة يف ديربــان، جبنــوب أفريقيــا، يف 
ــسان ــل /ني ــات املعقــود يف     ٢٠٠٨أبري ــل اإلدارة املــستدامة للغاب ــدويل املعــين بتموي ، واحلــوار ال

ــاريب ــولوبارام ــة لألخــشاب     . ٢٠٠٨ســبتمرب / يف أيل ــة الدولي ــوم املنظم ــك، تق وإضــافة إىل ذل
  .٢٠٠٩عام يف مانة من األعارة موظف أقدم إلاملدارية بالترتيب 

  
 الـيت اختـذها منتـدى األمـم املتحـدة           روابط ألحدث القرارات واملقـررات      -ثانيا   

 املعين بالغابات
الـصك  ، إىل اتفـاق بـشأن       ٢٠٠٧عـام   املعقـودة يف     يف دورتـه الـسابعة       ،املنتدىتوصل    - ٣

غري امللـزم قانونـا بـشأن مجيـع أنـواع الغابـات الـذي شـكل معلمـا بـارزا وعلـى برنـامج العمـل                           
وحتدد كـل مـن     . ٢٠١٥-٢٠٠٧بات للفترة   املتعدد السنوات ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغا      

هــاتني النتيجــتني اهلــامتني العناصــر الرئيـــسية ملــستقبل الــسياسات الدوليــة املتعلقــة بالغابـــات         
  .من أعضاء الشراكةهلما الدعم الفعال لتقدمي وتدعوان 

__________ 
: مـن يف عـضويتها كـال      الشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات         تضم  . ، املرفق ٦٢/٩٨انظر قرار اجلمعية العامة       )١(  

مركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، واملنظمــة الدوليــة لألخــشاب   
 البحــوث احلرجيــة، وأمانــة مرفــق البيئــة العامليــة، وأمانــة اتفاقيــة التنــوع    املداريــة، واالحتــاد الــدويل ملنظمــات 

البيولوجي، وأمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر، وأمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ،              
 األمـم املتحـدة للبيئـة،     وأمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وبرنـامج            

  .واملركز العاملي للحراجة الزراعية، والبنك الدويل، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة
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عامــا مــن املفاوضــات بــشأن   ١٥يعــزز صــك الغابــات، الــذي يــبين علــى أكثــر مــن   و  - ٤
اإلدارة املـستدامة للغابـات ويـوفر إطـارا         بية املتعلقة بالغابات، االلتزام السياسي      السياسات العامل 

، املتعلقــة بالغابــاتاألربعــة  ويــسعى لتحقيــق األهــداف العامليــة .للتعــاون علــى الــصعيد الــدويل
وتتعلـق   .حيـدد تـدابري التعـاون الـدويل ووسـائل التنفيـذ      كمـا  يـضع سياسـات وتـدابري وطنيـة،     و

ــة       معظــم اإلجــراءا  ــشراكة التعاوني ــا ال ــوم هب ــيت تق ــة ال ــشطة اجلاري ــا باألن ــيت ُدعــي الختاذه ت ال
ــايري واملؤشــرات  وأعــضاؤها ــا يف ذلــك املع ــة ، و، مب ــة والتكنولوجي ــة االبتكــارات العلمي ، وتوعي
ــاهري ــوير واإلدارة اجلم ــيم     ، والبحــث والتط ــات تقي ــات، وعملي ــة للغاب ــربامج الوطني ــر ، وال األث
وحيــدد صــك الغابــات أيــضا  . ، واملنــاطق احملميــةهتــدد ســالمة الغابــات املخــاطر الــيت ، والبيئــي

 التقليديــة ، مبــا يف ذلــك املعــارف يف املــستقبللــشراكة التعاونيــةمــع التعــاون لاجملــاالت احملتملــة 
واجملتمعـات  اخلـاص   ، وتشجيع االستثمار من جانب القطاع       املتصلة بالغابات، وهياكل احلوافز   

 .سبل العيشدعما لوارد واألسواق وصول إىل املاحمللية على حد سواء، وال

ــدول األعــضاء لــدعم  دعيــت وإضــافة إىل ذلــك،   - ٥ ــة لوضــع  جهــود ال الــشراكة التعاوني
 ةإدار وطُلــب إىل الــدول أيــضا، بــصفتها أعــضاء يف هيئــات      .املبــادرات املــشتركة وتنفيــذها  

 املتعلقــةوالــربامج  اتاملــساعدة يف كفالــة تكامــل وتــآزر األولويــ    تقــدمي لــشراكة التعاونيــة،  ا
  .بالغابات لكل شريك على حدة

وحيدد برنامج العمل املتعدد السنوات لربنامج األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات مواضـيع               - ٦
 عـددا مـن الفـرص للـشراكة         بـذلك يتـيح   و ٢٠١٥ إىل عـام     ٢٠٠٧املنتدى وأنـشطته مـن عـام        

ويـسلط الربنـامج الـضوء علـى مبـادرة          . لمسامهة يف احلوار بني احلكومات    لالتعاونية وأعضائها   
مــن التنــسيق بــني عمليــات الرصــد والتقيــيم   الــشراكة لتبــسيط عمليــة اإلبــالغ ويــدعو للمزيــد 

ــو .واإلبــالغ ــآزر و  ي ــشراكة أيــضا الســتحداث أوجــه ت ــشطة  إمكانــحبــث دعو ال ــام بأن ات القي
تعلقة بالغابـات وتنفيـذ    واألهداف العاملية امل  ،مشتركة من أجل حتقيق اإلدارة املستدامة للغابات      

يدعو الربنامج أعضاء الـشراكة إىل تبـادل املعلومـات عـن أنـشطتهم دعمـاً             كما  . صك الغابات 
 .٢٠١١للسنة الدولية للغابات عام 

الفرص اليت أتاحتها نتائج منتدى األمم املتحدة السابع املعين بالغابات وغـريه            الغتنام  و  - ٧
يف ، أجــرت الــشراكة حــوارا اســتراتيجيا ٢٠٠٧ابــات عــام  بالغاملتعلقــةمــن االتفاقــات الدوليــة 

تعزيـز متويـل الغابـات والتوعيـة        ضـرورة    اتفق فيـه األعـضاء علـى         ٢٠٠٨فرباير  /شباطيف  بون،  
وفيما يتعلق بتغري املناخ، أشار أعـضاء الـشراكة إىل       .  والوظائف متعدد القيم   بوصفها موردا  هبا

لتخفيـف مـن آثـاره مـن أمهيـة يف الوقـت املناسـب              ما تكتسبه أوجه التكيـف مـع تغـري املنـاخ وا           
بالنسبة لوالياهتم واستراتيجياهتم وبراجمهم، فضال عن احلاجـة إىل املزيـد مـن التعـاون والتنـسيق                 
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تنـشيط مبـادرهتم املـشتركة املتعلقـة        مـن أجـل     ووافق األعضاء أيضا علـى العمـل        . يف هذا اجملال  
ــدم    ــدعم املق ــز ال ــالغ، وتعزي ــة اإلب ــسيط عملي ــا،    بتب ــات وإدارهت ــة بالغاب ــوانني املتعلق ــاذ الق  إلنف

  .ع االستخدام الفعال للعلم والتكنولوجيا يف العمليات الدولية املتعلقة بالغاباتيوتشج
  

 املبادرات املشتركة للشراكة التعاونية يف جمال الغابات -ثالثا   
 املبادرات اجلديدة  -ألف   

ــشراكة   - ٨ ــة يف جمــال الغا اضــطلعت ال ــات التعاوني ــام  ب ــذ ع ــادرات  ٢٠٠٧، من ــدة مب ، بع
 .الغابات جديدة دعماً ملنتدى

  
 متويل اإلدارة املستدامة للغابات

، دعــت أمانــة املنتــدى مخــسة أعــضاء آخــرين يف      ٢٠٠٧ديــسمرب /يف كــانون األول  - ٩
منظمـة األغذيـة والزراعـة، ومرفـق     ( يف جمـال متويـل الغابـات      الواسـعة  الشراكة من ذوي اخلـربة    

ــة الع ــة     البيئ ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــة اتفاقي ــة، وأمان ــة لألخــشاب املداري ــة، واملنظمــة الدولي املي
وطلـب  . )٢(عـين بالتمويـل  املستـشاري  االفريـق  اللتـشكيل  ) املتعلقة بتغّير املناخ، والبنـك الـدويل     
ألعمــال التحــضريية ملنتــدى األمــم املتحــدة  التقنيــة يف ســياق امــن أعــضاء الفريــق تقــدمي اخلــربة

، الربنـامج الـوطين للغابـات     وأجـرت منظمـة األغذيـة والزراعـة ومرفـق           . من املعـين بالغابـات    الثا
بـشأن متويـل   كجزء من مشاركاهتما، حتديثا شامال لـدليل الـشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات            

   ). أدناه٢١  و٢٠انظر الفقرتني (اإلدارة املستدامة للغابات 
ــضا إعــ    - ١٠ ــشاري أي ــق االست ــوان  وطلــب الفري ــدفقات ”داد دراســة بعن واالحتياجــات الت

 الـذي حيـدد     )٣(“ بـشأن مجيـع أنـواع الغابـات        لتنفيـذ الـصك غـري امللـزم قانونـا           احلاليـة  التمويلية
وقُـدِّمت النتـائج يف     . مصادر وآليات متويل اإلدارة املـستدامة للغابـات       و،  التمويليةاالحتياجات  

 ٢٠٠٨نـوفمرب   / ُعقـد يف تـشرين الثـاين       الـذي  اجتماع لفريق اخلرباء املخـصص التـابع للمنتـدى        
من أجـل وضـع اقتراحـات آلليـة ماليـة عامليـة طوعيـة وهنـج قـائم علـى إنـشاء حافظـات وإطـار                          

  .متويلي

وتقدم الدراسة حتليال موضوعيا ملصادر التمويل والثغرات التمويلية ذات الصلة بتنفيـذ              - ١١
أيـضا أن ترتيبـات التمويـل الدوليـة         الدراسـة   وتـبني   . اإلدارة املستدامة للغابات وصـك الغابـات      
ستهدف يف جــزء منــها اإلدارة املــستدامة للغابــات، تــاملتعلقــة بالغابــات تتطــور بــشكل ســريع، ف

__________ 
  .http://www.fao.org/forestry/cpf-finance/enانظر   )٢(  
  .http://www.un.org/esa/forests/pdf/aheg/finance/AGF_Financing_Study.pdf: متاح على الرابط التايل  )٣(  
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الغابات يف التخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ وحفـظ       إسهام  ويف جزء آخر اجلهود املبذولة لتعزيز       
 لتنفيذ اإلدارة املـستدامة  غري كاف احلايل كما تشري الدراسة إىل أن التمويل .التنوع البيولوجي

ويف هذا الصدد، تدعو الدراسة اجملتمـع الـدويل إىل النظـر يف إمكانيـة                .للغابات وصك الغابات  
 .اميكن التنبؤ هبوإنشاء صك جديد أو آلية جديدة لزيادة املوارد املالية بطريقة منهجية 

  
 خاإلطار االستراتيجي يف جمال الغابات وتغري املنا

طـار  اإل ، يف وضـع   ٢٠٠٨أبريـل   /يشارك مجيع أعضاء الـشراكة التعاونيـة، منـذ نيـسان            - ١٢
وهـو وثيقـة تقتـرح اسـتجابة منـسقة مـن قطـاع الغابـات                 )٤(للغابات وتغـري املنـاخ    ستراتيجي  الا
لـدور التكتيكـي الـذي    فيمـا يتعلـق با  وتطرح قـضية   .دول األعمال العاملي املتعلق بتغري املناخجل

وإصـالحها، يف  وإعـادة تأهيلـها   اإلدارة املستدامة للغابات، مبا يف ذلك حفظ الغابات،       تقوم به   
إطـار مـتني مـن أجـل     كأيـضا  الوثيقـة  وتعمـل   .آثـار تغـري املنـاخ   يف ختفيف طويل األجـل  حتقيق 

ومكافحة تدهور الغابـات، مـستفيدة يف ذلـك مـن اخلـربات اجلماعيـة         الفعال مع التغري    التكيف  
ــشراكة  ــسائل املعقــدة  ألعــضاء ال ــصلة يف معاجلــة امل ــاتاملت ــال لقــوانني   ، بالغاب ــل االمتث  مــن قبي

  . يف التخطيط الستخدام األراضياتباع هنج حمافظالغابات، ودعم سبل العيش، و
وقــد بــدأ اإلطــار يف بوزنــان، بولنــدا، خــالل املــؤمتر الرابــع عــشر لألطــراف يف اتفاقيــة    - ١٣

. ٢٠٠٨ديــسمرب /يف كــانون األول  الــذي عقــدتغّيــر املنــاخاألمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة ب 
 : ست رسائل رئيسية هي هذا اإلطاروينقل

تــوفر اإلدارة املــستدامة للغابــات إطــارا فعــاال للتخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ    )أ(  
  ت؛والتكيف معه بشكل ُيعتَمد فيه على الغابا

التخفيــف مــن والراميــة إىل أن تواكــب التــدابري املعتمــدة علــى الغابــات ينبغــي   )ب(  
 ؛التكيف معهتدابري آثار تغري املناخ و

التعاون بني القطاعـات، واحلـوافز االقتـصادية، وتـوفري سـبل عـيش بديلـة                ميثل    )ج(  
 ؛ ضرورية للحد من إزالة الغابات وتدهورهااأمور

 ؛اإلصالحات اإلداريةإجراء مثة حاجة ملحة إىل بناء القدرات و  )د(  
على اختاذ قرارات مـستنرية لكنـه       يساعد  ابات وتقييمها بشكل دقيق     رصد الغ   )هـ(  

 ت؛ مجيع املستوياىيق عليتطلب املزيد من التنس
أعضاء الشراكة ملتزمون بنهج تعاوين وشامل للتخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ                 )و(  

 .والتكيف معه بشكل ُيعتمد فيها على الغابات
__________ 

  )٤(  http://www.fao.org/forestry/cpf-climatechang.  
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عمــال التحــضريية لنظــام املنــاخ  إىل تيــسري األ ويهــدف اإلطــار االســتراتيجي للــشراكة   - ١٤
 توضـع   تفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ          ال ووضع أية آلية     ٢٠١٢بعد عام    ملا

ويهـدف   .البلـدان الناميـة   خلفض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها يف      مستقبال 
 تغري املناخ يف اإلدارة املـستدامة للغابـات بطريقـة           أيضا إىل تعزيز العمل املنسق وإدماج جوانب      

 .تشمل مجيع القطاعات
  

 فريق اخلرباء املعين بتكييف الغابة مع تغري املناخ

 أنــشئ فريــق اخلــرباء يف إطــار املبــادرة املــشتركة للــشراكة التعاونيــة يف  ٢٠٠٧يف عــام   - ١٥
وأجـرت هـذه اجملموعـة     ). أدنـاه ٢٢الفقـرة  انظـر  (جمـال الغابـات املعنيـة بـالعلوم والتكنولوجيـا      

املختارة من اخلـرباء البـارزين يف احلقـل العلمـي تقييمـا شـامال للمعلومـات العلميـة املتاحـة عـن                       
 إىل عمـل الفريـق   يهـدف و .تكييف الغابات والشعوب اليت تعتمد على الغابات مع تغـري املنـاخ  

 أحـدث علـى أسـاس     واألشـجار،   تغري املناخ على الغابات     لتأثري  مناسبة  استجابات  تيسري وضع   
   .عارفامل

وغريها من مـصادر املعلومـات ذات الـصلة، مبـا يف     السابقة العلمية األعمال  وبناء على     - ١٦
 املعلومــاتالفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ، اســتعرض فريــق اخلــرباء  أعمــال ذلــك 

، الفعليـة  آثـار تغـري املنـاخ   والحـظ  اخ احلالية بشأن العالقة بني النظم اإليكولوجية للغابات واملن       
مـواطن ضـعفها،    وكـذلك    على الغابات والـشعوب الـيت تعتمـد علـى الغابـات،              منها واملتوقعة، 

واستنادا إىل ذلك التقييم، أُعـّد   .واخليارات املتعلقة بالتكيف من حيث اإلدارة والسياسة العامة
الثـامن املعـين بالغابـات، ومـن املقـرر أن            موجز بالسياسة العامة لينظر فيه منتدى األمم املتحـدة        

 .ُينشر يف تلك الفترة التقرير الكامل للتقييم بعد خضوعه الستعراض األقران
  

 يوم الغابة

احتلــت الغابــات يف الــسنوات األخــرية، مكانــة بــارزة يف املناقــشات الــيت دارت يف          - ١٧
ولالسـتفادة   .ملتعلقـة بـتغري املنـاخ   اجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة ا  

مـن هــذه النقطــة اهلامــة، نظــم مركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة بالتعــاون مــع أعــضاء الــشراكة  
مـؤمتر األطـراف الثالـث عـشر ومـؤمتر           يوم الغابة خـالل االجتماعـات الـيت عقـدت يف           اآلخرين

 العــاملي للغابــات وضــع الربنــامج”وكــان موضــوع كلتــا املناســبتني  .)٥(األطــراف الرابــع عــشر
نوقــشت جمموعــة مــن املــسائل املتعلقــة بالغابــات الــيت تكتــسي أمهيــة حموريــة   و، “وتغــري املنــاخ

__________ 
 /http://www.cifor.cgiar.org  وhttp://www.cifor.cgiar.org/Events/COP-ForestDay/Introduction.htmر ــــــــــانظ  )٥(  

Events/COP14-ForestDay/forest_day2008.htm.  
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دور الغابات يف التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معـه،             : خبالنسبة للنقاش يف تغري املنا    
 الناميــة؛ النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان      مبــا يف ذلــك خفــض االنبعاثــات   

ــة يف األســواق       ــات؛ وتكــاليف املعــامالت والفــرص البديل والتحــديات املتعلقــة بالرصــد والبيان
احلرجيــة وأســواق الكربــون؛ واإلدارة، مبــا يف ذلــك احلقــوق، وإنفــاذ القــانون، والفقــر، وســبل  

 .لحـصول علـى خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة     دفـع مقابـل ل  العـيش؛ واحلـوافز املاليـة مـن قبيـل      

  مـن العلمـاء وصـانعي الـسياسات واملمـثلني عـن املنظمـات              ٨٠٠ب التجمعان أكثر من     واجتذ
  .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

  
 املبادرة املشتركة بشأن تدهور الغابات

عــاريف وتبــسيط عمليــة اإلبــالغ يف إطــار متابعــة األعمــال الــسابقة املتعلقــة مبواءمــة الت   - ١٨
، شــرعت الــشراكة التعاونيــة يف مبــادرة مــشتركة جديــدة لتحديــد       )٦(يتعلــق بالغابــات  فيمــا

 فـضال عـن وسـائل       ،أو مؤشرات بديلـة لتـدهور الغابـة والغابـات املتـدهورة           /بارامترات معينة و  
 زيادة الوعي بالكثري من جوانـب تـدهور الغابـات           يفاهلدف من ذلك    يتمثل  و. لتقييم والرصد ل

 األمهيـة الكـبرية   سيما يف ضوء     ها واإلبالغ عنها، وال    على رصدها وتقييم   انوبناء قدرات البلد  
ان إىل البلـدان واملنظمـات   يوأُرسـل اسـتب   .الدوليـة  املسألة اآلن علـى الـساحة  اليت حتظى هبا هذه 

 أخــرى، تقــدمي التعريــف والبــارامترات الــيت أمــوريف مجلــة ذات الــصلة بالغابــات تطلــب منــها، 
 يف وطنيــة أو حمليــة اتفاصــيل عــن إجــراء أي تقييمــتــستخدمها واملتعلقــة بتــدهور الغابــات؛ وت

  . حتديد احلاالت اإلفرادية املمكنةللمساعدة على اجملال؛ ومعلومات ذلك

بادرة أيضا على االستعراض الذي أجراه الفريق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري               وتبين امل   - ١٩
عـن تـدهور الغابـات؛ وعلـى        النامجـة    للتعـاريف واملنـهجيات مـن أجـل تقيـيم االنبعاثـات            املناخ

ــة   ــري الرمسي ــشاورات غ ــر       األخــريةامل ــة بتغّي ــة املتعلق ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم  للخــرباء يف اتفاقي
الغابــات  ؛ وعلــى أنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة خلفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة)٧(املنــاخ

أن تـدهور الغابـات الـيت       بـش اللقـاءات الـيت عقـدت       وتدهور الغابات يف البلـدان الناميـة؛ وعلـى          
 االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة و املنظمــة الدوليــة لألخــشاب املداريــةتقودهــا

ــة والزراعــة، و ــاين  مبناســبة  منظمــة األغذي ــوم الغابــات الث ــامج األمــم  ؛ االحتفــال بي وأعمــال برن
بــات وغــري ذلــك مــن   املركــز العــاملي لرصــد حفــظ الطبيعــة بــشأن جتزئــة الغا  - املتحــدة للبيئــة

؛ ومـشروع منظمـة األغذيـة    ٢٠١٠مؤشرات التنوع البيولوجي هلدف التنوع البيولـوجي لعـام         

__________ 
  )٦(  http://fao.org/forestry/73155/en.  
  .http://www.unfccc.int/methods_seience/redd/items/4579.phpانظر   )٧(  



E/CN.18/2009/12
 

10 09-23312 
 

مرفق البيئة العاملية بشأن تقييم تـدهور التربـة يف األراضـي            /برنامج األمم املتحدة للبيئة   /والزراعة
   .اجلافة؛ والشراكة العاملية الستعادة هيئة للغابات

  
 جلاريةاملبادرات ا  -باء   

  دليل متويل اإلدارة املستدامة للغابات

ــل اإلدارة          - ٢٠ ــة بتموي ــات املتعلق ــال الغاب ــات يف جم ــة بالغاب ــة املعني ــشراكة التعاوني ــل ال دلي
 مـن مـصادر التمويـل، يتعلـق         ٨٠٠هو قاعدة بيانات إلكترونية ألكثر من        )٨(املستدامة للغابات 

مــساعدة هــو ورغــم أن هدفــه الرئيــسي  . )صــناديق الكربــون( مــصدرا منــها بــتغري املنــاخ  ١٥
شاريع اإلدارة املــستدامة الالزمــة ملــاألمــوال تــدبري البلــدان والعــاملني يف قطــاع الغابــات علــى   

 تقييم مدى وجود ثغرات يف التمويل لدعم التـدابري الوطنيـة            للغابات، فقد كان أداة رئيسية يف     
وتأيت املعلومات الواردة يف الدليل من الوكـاالت اإلمنائيـة، والبلـدان،     .احملددة يف صك الغابات

مـن  وأعضاء الشراكة التعاونية، وغريها مـن املنظمـات والـصكوك الدوليـة املتعلقـة بالغابـات، و                
اخلـاص، والعمليـات اإلقليميـة، واملؤسـسات، واملنظمـات الدوليـة            املصارف اإلمنائية، والقطـاع     

 ونظـم  ،وتغطـي مـسائل تتـراوح بـني ختفيـف حـدة الفقـر، والنفـاذ إىل األسـواق          .غري احلكومية
اجملتمــع احمللــي، واملــشاريع  يف جمــال الغابــات وإدارة الغابــات علــى مــستوى إصــدار الــشهادات 
  .هتاابات وإداراحلجم املتعلقة بالغ الصغرية واملتوسطة

وإضــافة إىل ذلــك، . تيــسري اســتخدامه ودقتــهأعيــدت هيكلــة نظــام البحــث لتحــسني و  - ٢١
تطوير قاعـدة البيانـات   بمنظمة األغذية والزراعة وتقوم . تصدر نشرة التمويل اآلن كل شهرين  

 ، بالتعاون مع غريهـا مـن أعـضاء الـشراكة التعاونيـة ومرفـق بـرامج                واالضطالع بأعباء تشغيلها  
  .احلراجة الوطنية

  
  الغاباتأفرقة اخلرباء العاملية يف جمال 

 سـابقا باسـم املبـادرة املـشتركة املعنيـة           ةاملعروفـ  (الغابـات أفرقة اخلرباء العامليـة يف جمـال          - ٢٢
وهـي   االحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة،            هـي مبـادرة يقودهـا     ،  )بالعلم والتكنولوجيا 

لعمليـــات احلكوميـــة لتلبيـــة احتياجـــات اعلقـــة بالغابـــات واألشـــجار املت العلميـــة اخلـــربةتـــوفر 
فهي جتمع اخلرباء املعترف هبم دوليا لتـوفري تقييمـات علميـة            .  من املعلومات  واحلكومية الدولية 

.  بـالغ لـصانعي الـسياسات ومتخـذي القـرارات          تـشكل مـصدر قلـق     ملسائل اليت   ابشأن  مستقلة  

__________ 
  )٨(  http://fao.org/forestry/cpf-sourcebook/en/.  



E/CN.18/2009/12  
 

09-23312 11 
 

أجنزهتـا  تـضمنت النـواتج الـيت       قـد   و. املتخصـصني اخلـرباء   مـن   هذه التقارير التقييمية أفرقة     يعد  و
  .األفرقة تقارير شاملة خضعت الستعراض األقران فضال عن موجزات لصانعي السياسات

تشكل مصدر قلـق بـالغ وتعكـس        عن املسائل اليت    اجليدة التوقيت   ومن خالل التقارير      - ٢٣
جمـال الغابـات علـى تلبيـة احتياجـات      فهم للموضـوع، يـساعد فريـق اخلـرباء العـاملي يف         أحدث  

وبـذلك، يـدعم    . املنتدى والعمليات احلكومية الدولية األخرى من املعلومـات العلميـة الـسليمة           
اختاذ قرارات أكثر استنارة على املستوى العاملي ويساهم يف الوفـاء بااللتزامـات الدوليـة           الفريق  

ورغـم أن التركيـز حاليـا ينـصب      .عليها دوليااملتعلقة بالغابات وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق 
على الغابات والتكيف مع تغري املناخ من خالل فريق اخلرباء املعـين بتكييـف الغابـات مـع تغـري                    

يف املـستقبل   احملتمـل تناوهلـا     ، ميكن أن تشمل املواضـيع       ) أعاله ١٦ و ١٥انظر الفقرتني   (املناخ  
  . القائمة على املناظر الطبيعيةُنُهجالت واملياه، والطاقة األحيائية، وأوجه التفاعل بني الغابا

  
  املبادرة املشتركة لتبسيط عملية اإلبالغ

ات عمليـ  كفـاءة  ولتحـسني  البلـدان  علـى الواقـع    اإلبالغ عبءختفيف   على للمساعدة  - ٢٤
ـــالغ ــاإلب ــشراكة أعــضاء عمــل ،ة الوطني ــة ال ــات جمــال يف التعاوني ــى الغاب ــسيـط عل ــات تب  طلب
 إمكانيــة  وتعزيــز  البيانات، مجع طرائق ومواءمة،  اإلبـالغ دورات بني التزامن قيقوحت ،اإلبالغ
 املتـوفرة  املعلومـات  علـى  االطـالع  إمكانيـة  وتيـسري  بينـها،  التوافـق  وحتقيـق  البيانات بني املقارنة

فرقـة العمـل املعنيـة بترشـيد التقـارير املتعلقـة            وقامـت   . ةالوطنيـ  القـدرات  بنـاء  وزيـادة  وتدفقها،
الوصـول  مـستخدمني  لليـسر   ت )٩(، بإنشاء صفحة بوابة علـى اإلنترنـت       لشراكةل التابعة   بالغابات

 زمـين  جـدول وضـع   التقارير القطرية بشأن الغابات ومعلومـات هامـة أخـرى، مبـا يف ذلـك                إىل  
املوقــع بأعبــاء منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة  تــضطلع و. لإلبــالغ توجيهيــة ومبــادئ

  .خرين يف فرقة العملاآلعضاء األثيق مع بالتعاون الو
: البلـدان  علـى الواقـع    اإلبـالغ تدابري لتقليص عـبء     فرقة العمل   ختذ عدد من أعضاء     او  - ٢٥

 اتفاقيـة أمانـة   واملداريـة  الدوليـة لألخـشاب   املنظمـة فمنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة و    

املـوارد   تقيـيم ، وخـصوصا يف جمـال   اتتنسق أنشطتها يف جمـال مجـع املعلومـ   ، التنوع البيولوجي
، إىل تـوفري معلومـات عـن العناصـر      ٢٠١٠ويهدف هذا التقييم، حبلول عام      .  يف العامل  احلرجية

األهـداف العامليـة    على رصد مدى حتقيق      املساعدةمن أجل   الرئيسية لإلدارة املستدامة للغابات     
ع البيولوجي املتوخى حتقيقـه حبلـول       وهدف اتفاقية التنو   وتنفيذ صك الغابات     املتعلقة بالغابات 

اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ة و  املداري لألخشاباالتفاق الدويل    وسائر أهداف وغايات     ٢٠١٠عام  
__________ 

  )٩(  http://www.fao.org/forestry/cpf-mar/en/.  
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بيد أنّ الطلب على اإلبالغ يتزايـد علـى      . خ وغري ذلك من العمليات    اإلطارية املتعلقة بتغّير املنا   
وتقوم أمانـة منتـدى األمـم املتحـدة        . افيةما يبدو، رغم اجلهود املبذولة للحد من الطلبات اإلض        

منتـصف  يف  تتـاح    ُيتوقـع أن     ،املعين بالغابات اآلن بإعداد ورقة مفاهيمية وتوصيات هبذا الصدد        
  .٢٠٠٩عام 

  
  يف جمال الغابات العاملية للمعلومات دائرةال

إلنترنـت،  ، باعتبارهـا بوابـة علـى ا   )١٠(توفر الدائرة العاملية للمعلومات يف جمال الغابـات        - ٢٦
. بالغابـات املتـصلة   واسعة من البيانات واملعلومـات      جمموعة  نقطة دخول وحيدة لتعميم وتبادل      
 معــايري مــشتركة لتبــادل  الغابــات جمــال يف التعاونيــة لــشراكةوقــد وضــعت املبــادرة املــشتركة ل 

املعلومات وهي بصدد بناء القـدرات وتعزيـز الـشراكات بـني مقـدمي املعلومـات عـن الغابـات                    
بالتعــاون مــع الــدائرة ة إدارة االحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجيــويتــوىل . ستخدميهاومــ

الدوليـة   املنظمـة  والدوليـة  البحـوث احلرجيـة   مركـز منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة و     
ــ لألخــشاب ــة       املداري ــب املعاجلــة اآللي ــات ومكت ــين بالغاب ــم املتحــدة املع ــدى األم ــة منت ة وأمان
  .يف الواليات املتحدة املساحة اجليولوجية صلحةالبيولوجية التابع ملللمعلومات 

 شـريكا يف أحنـاء      ١٣٠للدائرة حاليا معلومات من أكثر من        وتتلقى البوابة اإللكترونية    - ٢٧
ــامل ــوارد         . الع ــرويج مل ــى الت ــات عل ــدمي املعلوم ــساعدة مق ــتظم مل ــشكل من ــا ب وجيــري تطويره

وقت احلاضر أداة حبث وتصفح لالطـالع علـى آخـر األخبـار             وتتضمن الدائرة يف ال   . معلوماهتم
) ميـتال (املعهـد الفنلنـدي للبحـوث احلرجيـة         يـضطلع   و. واألحداث واملنشورات وفـرص العمـل     

  . واالضطالع بأعباء تشغيلهالبوابة اإللكترونية للدائرةلالتطوير التقين مبسؤولية 
  

  املوقع الشبكي للشراكة التعاونية يف جمال الغابات
علومـات  تعميم وتـوفري امل   و )١١(املوقع الشبكي للشراكة التعاونية يف جمال الغابات      يتوىل    - ٢٨

 اخلـاص بالـشراكة   للغابـات  اإلدارة املـستدامة  متويـل  دليـل عـن الـشراكة وأنـشطتها الـيت تـشمل      
ويوفر املوقع على اإلنترنت منـشورات الـشراكة        . الغاباتاملتعلق ب وبوابتها اإللكترونية لإلبالغ    

مبا يف ذلك نشرهتا ووثائق الـسياسة العامـة والتقـارير املرحليـة والبيانـات وتقـارير االجتماعـات                   
الـيت ينظمهـا    اللقـاءات   جـداول أعمـال خمتلـف       توصـل إىل    ويتـضمن املوقـع روابـط       . اخلاصة هبا 

وتتـوىل أمانـة منتـدى    . أعضاء الشراكة، ويورد أمساء وعناوين املنسقني التابعني هلؤالء األعـضاء    
هذا املوقع بالتعاون الوثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة             أعباء إدارة   األمم املتحدة املعين بالغابات     

  .لألغذية والزراعة
__________ 

  )١٠(  http://www.gfis.net.  
  )١١(  http://www.fao.org/forestry/cpf/en/.  
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  أنشطة التعاون األخرى  -رابعا   
  القوانني وإنفاذ الغابات شؤون إدارة حتسني  -ألف   

ــ  - ٢٩ ــشراكة أعــضاء مــن عــدد شاركي ــة ال  وإنفــاذ الغابــات شــؤون إدارة أنــشطة يف بفعالي
فالبنـك الـدويل يعمـل مـع شـركاء آخـرين لتيـسري مناقـشات احلكومـات هبـذا الـشأن                      . القوانني

ــة املتحــدة األمــم منظمــةوتعمــل . وضــمان التزامهــا يف هــذا اجملــال   واملنظمــة والزراعــة لألغذي
 واملـوارد  الطبيعـة  حلفـظ  الـدويل  االحتـاد ويعمـل   .  معا لبنـاء القـدرات     املدارية لألخشاب الدولية

 مع طائفـة واسـعة مـن أصـحاب املـصلحة مـن خـالل مـشروع اإلدارة العامليـة لـشؤون                       لطبيعيةا
 مع آخرين للتركيز علـى اجلوانـب االجتماعيـة    الدولية البحوث احلرجية مركزالغابات، ويعمل 

  .للمسألة
ــة      - ٣٠ ــسليمة هــي عملي ــأن اإلدارة ال ــئن   ويعتــرف األعــضاء ب ــة، ول ــها نتيجــة هنائي ــر من أكث
اك من مؤشرات ملموسة لقياس التقدم، فإن اجلهود املبذولة واالسـتثمارات اجلاريـة             يكن هن  مل

. تؤيت أكلها من حيث حتسني إدارة الغابات وإدخال تغيريات إجيابيـة علـى الـسياسات الوطنيـة                
احلــد مــن واعُتــرف أيــضا بــأن اإلدارة الــسليمة عامــل ال بــد منــه لتــوافر آليــة فعالــة مــن أجــل     

األخـرى الـيت حـددها    تتعلـق الـشواغل   و. وتدهور الغابـات الغابات عن إزالة  ةاالنبعاثات النامج
مــن خــارج الــشراكة؛  املعنــيني االســتدامة مقابــل الــشرعية؛ والتعــاون مــع الــشركاء   باألعــضاء 

  . احملليةاملؤسسات احمللية والقطاع اخلاص؛ وحقوق الشعوب األصلية واجملتمعاتإشراك وزيادة 
  

  لغاباتل املعامل الشديدة التنوع  بشأنحبث منهاج  -باء   
 العــاملي واملركــز الدوليــة احلرجيــة البحــوث مركــز بــني )١٢(املــشترك املنــهاج يركِّــز  - ٣١

 علــى تعــدد األبعــاد العمليــة للمعــامل الــشديدة  البيولــوجي، التنــوع جمــال يف الزراعيــة للحراجــة
يــة والزراعيــة واملعيــشية  أي اجملــاالت الــيت تــدعم طائفــة مــن األنــشطة احلرج- لغابــاتلالتنــوع 

تركــز البحــوث الــيت و. قيمتــها املرتفعــة علــى صــعيد التنــوع البيولــوجيبواحلــضرية، واملعروفــة 
مــع أصــحاب مــصلحة متعــددين علــى مــستويات خمتلفــة مــن اإلدارة، علــى االســتخدام   جتــرى 

ــة و  ــوج املــستدام للمــوارد الطبيعي ــوع البيول ــافع حفــظ التن  يهــدفو. ي والتقاســم املنــصف للمن
 تبـادل أوجه تآزر، وتشجيع احلوار وبناء شبكات العالقـات، وتـوفري الفـرص ل       إجياد  املنهاج إىل   
ــدروس ــافع العامــة  يهــدكمــا . والنطاقــات واملواقــع التخصــصات بــني فيمــا ال ــوفري املن ف إىل ت

 البيولـوجي  التنـوع  بـني  العالقـات لغابـات مـن خـالل حبـث       ليتعلق باملعامل الشديدة التنوع      فيما
ــأمني ــبل وتـ ــيش سـ ــة  يف العـ ــاد العمليـ ــدد األبعـ ــار تعـ ــات؛ وال إطـ ــاتلغابـ ــة لعمليـ  اإليكولوجيـ

__________ 
  )١٢(  http://www.cifor.cgiar.org/Research/ENV/Themes/Bio/biodiversity_platform.htm.  
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 صـون   فـرص لغابـات؛ و  ل إطار املعامل الشديدة التنوع      يف البيولوجي للتنوع املكانية والديناميات
 املنــصف تقاســمالو هلــذه املعــامل املــستدام واالســتخدام؛ القيــود املتــصلة بــه والبيولــوجي التنــوع

  .والوضعيةمكانية املواءمة بني القواعد والقوانني العرفية ؛ وإنافعهامل
  

  الرصد والتقييم واإلبالغ  -جيم   
يقوم عدد من أعضاء الشراكة ببناء القدرات لتحسني الرصد والتقيـيم واإلبـالغ علـى                  - ٣٢

 وحكومـة  والزراعـة  لألغذيـة  املتحـدة  األمـم  منظمةوتقوم حاليا   . الصعيدين القطري واإلقليمي  
 األمــم وبرنــامج املداريــة لألخــشاب الدوليــة واملنظمــة البيولــوجي التنــوع اتفاقيــة أمانــة واناليابــ

 يف واإلبـالغ  والتقييم للرصد متسق وطين نظام استحداث على البلدان ساعدة مب للبيئة، املتحدة
ــة للمنــسقني أو جتــري   . اهلــادئ احملــيط ومنطقــة ســيا آلالغابــات جمــال وأقيمــت شــبكات قطري

 املبـادرة   وفركمـا تـ   . ختلف العمليـات واالتفاقيـات والوكـاالت ذات الـصلة بالغابـات           إقامتها مل 
 مـن  املهـارات  وبنـاء  عـد، ُبمـن    االستـشعار  أساس على الغابات تصنيف عملية لتنسيق التدريب

 الغابـات  تـدهور  بـشأن  مؤشـرات ، ووضـع    للبيانـات  األبعـاد  ثالثـي  أو ثنـائي  تصويرإجياد   أجل
 املعنيــة الوطنيــة والتقيــيم اجلــرد بعمليــات املتــصلة املعلومــات إدارة وحيــدوت وجتزئتــها،تــها وإزال

  .بالغابات
  

  املتدهورة األراضي وإصالح لغاباتاملنظر الطبيعي ل استعادة  -دال   
 الـشكل الطبيعـي   العامليـة السـتعادة   الـشراكة  بـشكل نـشط يف   الـشراكة يشارك أعضاء   - ٣٣
لغابـات يف تنفيــذ القـوانني واالتفاقــات   نظـر الطبيعــي ل امل لتقيــيم إسـهامات اســتعادة  )١٣(لغابـات ل

  .الدولية واإلقليمية وإجراء دراسات بشأن كل حالة على حدة وعقد حلقات عمل
 وتوسـيع جهـود الدعايـة الـيت تبـذهلا        ،وتواصل الشراكة إقامة شبكة الـتعلم اخلاصـة هبـا           - ٣٤

ويف عـام   . لغابـات املنظر الطبيعي ل   دةاستعاوتعزيز األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية لدعم       
اسـتعادة  موضـوع  ة مـؤمترا دوليـا بـشأن    البحوث احلرجيـ  الدويل ملنظمات االحتاد، عقد ٢٠٠٧

ويف . لغابات لبحث األسس العلمية للمفهـوم وعالقاتـه باملمارسـة والـسياسات           املنظر الطبيعي ل  
مييـون بالـصني،    مقاطعـة   ة، يف   يـ الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملـوارد الطبيع      ، عقد ا  ٢٠٠٨عام  

تغري املنــاخ، لتبــادل املعلومــات بــ عالقتــهلغابــات واملنظــر الطبيعــي لحلقــة عمــل بــشأن اســتعادة 
 والعالقـة بـني الغابـات وتغـري         امليـاه مـستجمعات   إدارة  لغابـات و  املنظر الطبيعـي ل   بشأن استعادة   

  .املناخ
  

__________ 
  ./http://www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnershipانظر   )١٣(  
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  والتوعية العامة االتصاالت  -هاء   
، أقامت أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات شـراكة مـع برنـامج              ٢٠٠٨يف عام     - ٣٥

منـشور  األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة لوضـع الطبعـة األوىل مـن                 
Vital Forest Graphics ، حلالة الغابات يف العامل من خالل رسـوم  الذي يوفر استعراضا مصورا

بـشأن مـسائل   إفراديـة  إىل دراسـات  املنـشور  ستند  يـ و. م توضيحية أخـرى   بيانية وخرائط ورسو  
جمموعـة متنوعـة مـن املـؤلفني ومـن املقـرر نـشرها يف            هبـا   الغابـات املداريـة قامـت       متخصصة يف   

  .٢٠٠٩ عام
 الحتـاد  وا، والبنـك الـدويل  ،الزراعيـة  يف جمـال احلراجـة   الدويل لألحباث ملركزويواصل ا  - ٣٦

 تعزيـز االتـصاالت   املداريـة  الدوليـة لألخـشاب   املنظمـة  واملـوارد الطبيعيـة   والطبيعةالدويل حلفظ 
، وهـو منـرب   املتعلـق بالغابـات   لحـوار بالشركاء اخلارجيني بصفتهم أعضاء يف اللجنة التوجيهية ل

يشرف عليه اجملتمـع املـدين إلجـراء املناقـشات مـع أصـحاب املـصلحة املتعـددين بـشأن مـسائل                      
املتعلـق   حلواروباإلضافة إىل ذلك، استعانت الشراكة بالبيان الذي أصدره ا. )١٤(احلراجة العاملية

 بـشأن الغابـات وتغـري املنـاخ عنـدما وضـعت إطارهـا االسـتراتيجي لتنـسيق رد قطـاع                      بالغابات
  .الغابات على املسائل الناشئة يف هذا اجملال

  
  ملخص واستراتيجية التعليم يف جمال احلراجة  -واو   

 بالتعـاون مـع   الزراعيـة  يف جمـال احلراجـة   الـدويل لألحبـاث   ملركـز ، قـام ا ٢٠٠٧يف عـام    - ٣٧
ة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة      الزراعيـ  يف جمـال احلراجـة   األفريقيـة للتعلـيم   الـشبكة 

 والـشراكة  املداريـة  الدوليـة لألخـشاب   املنظمـة  والبحـوث احلرجيـة   الـدويل ملنظمـات   االحتـاد و
ال احلراجـة باستـضافة حلقـة العمـل العامليـة األوىل بـشأن التعلـيم يف جمـال                   الدولية للتعليم يف جمـ    

وقـد ُجمعـت العـروض واالسـتراتيجيات        .  بلـدا  ٢٩ مـشاركا مـن      ٩٠احلراجة الـيت اسـتقطبت      
 New Perspectives in بعنـوان  ٢٠٠٨القّيمة الـيت دارت فيهـا يف كتـاب صـدر ووزع يف عـام      

Forestry Education
وصـدرت أيـضا وثيقـة    . )ة يف التعلـيم يف جمـال احلراجـة   آفـاق جديـد   ()١٥(

وسيـسترشد  ). مستقبل التعلـيم يف جمـال احلراجـة    (Future Forestry educationتوجيهية بعنوان 
هبا املـسؤولون عـن الـسياسة العامـة والتعلـيم بـشأن اإلجـراءات الكفيلـة بتغـيري التعلـيم يف جمـال               

  .املستقبلية يف هذا اجملالاحلراجة لتلبية االحتياجات احلالية و
  

__________ 
  )١٤(  http://research.yale.edu/gisf/tfd/.  
  .http://www.worldagroforestrycentre.org/af1/downloads/publications/PDFs/B15713.PDFانظر   )١٥(  


