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  بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى
  التاسعة الدورة

ــورك، ــانون ٢٤ نيويــــــ ــاين كــــــ ــاير/الثــــــ  - ينــــــ
  ٢٠١١ فرباير/شباط ٤

  *املؤقت األعمال جدول من ١٠ البند
 والـربامج،  الـسياسات  وتنسيق التعاون تعزيز
 للـشراكة  التوجيه من املزيد توفري ذلك يف مبا

        الغابات الجم يف التعاونية
  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ لعامي الغابات جمال يف التعاونية الشراكة إطار    

  
  إعالمية وثيقة    

  

  موجز  
 الـشراكة  هبـا  اضطلعت اليت والتعاونية املشتركة األنشطة على الضوء التقرير هذا يلقي  
 إىل تبـاه االن يوجـه  كمـا  ).E/CN.18/2009/12( األخـري  تقريرهـا  منـذ  الغابـات  جمال يف التعاونية

 ٢٠١١ عــام تعاونيــة وإجــراءات حتلــيالت بــإجراء الــشراكة قيــام تتطلــب جديــدة موضــوعات
 األمــم منتــدى لــدعم املتخــذة اإلجــراءات علــى التقريــر يركــز الــسياق، هــذا ويف .بعــده ومــا

 غـري  والـصك  الغابـات،  بـشأن  األربعـة  العامليـة  األهـداف  حتقيـق  ومنها بالغابات، املعين املتحدة
 ٢٠١١ للغابــات، الدوليــة والــسنة )الغابــات صــك( الغابــات أنــواع مجيــع بــشأن نونــاقا امللــزم

   ).٢٠١١ الغابات(
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 املــشتركة مبادراهتــا نطــاق وتوســيع تطــوير الــشراكة واصــلت الــسابق، التقريــر ومنــذ  
 املتعلقـــة والتقــارير  الغابــات،  وتــدهور  للغابـــات، املــستدامة  اإلدارة بتمويــل  املرتبطــة  القائمــة 

 املعنـــيني العـــامليني اخلـــرباء وأفرقـــة بالغابـــات، املتـــصلة والتعـــاريف واملـــصطلحات ،بالغابـــات
   .اإللكترونية واملنشورات الغابات، جمال يف للمعلومات العاملية والدائرة بالغابات،
ــشراكة أعــضاء وشــرع   ــة ال ــات جمــال يف التعاوني ــذ يف الغاب ــادرتني تنفي ــشتركتني مب  م
ــدتني ــستند .جدي ــسقي خــربات إىل األوىل وت ــصال من ــابعني االت ــشراكة الت ــدعم لل  االحتفــال ل
 املعنيــة األخــرى اإلعالميــة والعالقــات التوعيــة وأنــشطة ٢٠١١ عــام للغابــات الدوليــة بالــسنة

 مـؤمتر  اجتماعـات  مـع  بـالتزامن  وعقـدت  الـشراكة،  نظمتـها  اليت الغابات أيام ومنها بالغابات،
 تـستند  فهـي  الثانيـة،  املبـادرة  أمـا  .املنـاخ  تغري بشأن ةاإلطاري املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف

 املـستدامة  اإلدارة بـشأن  املـشترك  التفـاهم  تعزيـز  هبـدف  الشراكة أعضاء بني اجلاري العمل إىل
 بـــشأن أخــرى  هامــة  أحــداث  يف الــشراكة  أعــضاء  إســهامات  إىل كــذلك  وأشــري  .للغابــات 
 عقدتـه  الـذي  لأللفيـة  اإلمنائية باألهداف يناملع املستوى الرفيع العام باالجتماع تتصل الغابات،
 املــستدامة للتنميــة املتحــدة األمــم ملــؤمتر التحــضريية والعمليــة ،٢٠١٠ عــام العامــة اجلمعيــة

  ).٢٠+ ريو مؤمتر( ٢٠١٢ عام
ــشمل   ــشطة وت ــسية  األن ــيت األخــرىالرئي ــشراكة هبــا قامــت ال ــدعم ال ــدى ل  األمــم منت
 املنــاظر واســتعادة التقــارير وتقــدمي والتقيــيم بالرصــد لقــةمتع مبــادرات بالغابــات املعــين املتحــدة
 .البحـوث  وإجـراء  هبـا،  املتعلقـة  القـوانني  وإنفـاذ  الغابـات  حوكمـة  وحتـسني  للغابـات،  الطبيعية
 يف هـاييت  إىل الـسريع  الـتقين  الـدعم  الـشراكة  يف األعـضاء  مـن  العديـد  قدم ذلك، على وعالوة
 املــثرية الزيــادة إىل ونظــرا .٢٠١٠ ينــاير/الثــاين نكــانو يف وقــع الــذي املــدمر الزلــزال أعقــاب
 أعـضاء  سـينظر  الغابات، هلا تتعرض حادة آثار من هبا يرتبط وما الطبيعية الكوارث يف للجزع
 الكــوارث حــدوث عقــب تــأيت الــيت املرحلــة مواجهــة يف اإلســهام ســبل يف مــستقبال الــشراكة
 اجلهـود  كـل  سـيبذلون  أهنـم  كما .مبكرة مرحلة يف والتعمري التعايف جهود خالل من الطبيعية،
 للغابــات  الدوليــة الــسنة  خــالل حــد  أقــصى إىل بالــشراكة  التوعيــة بزيــادة  الكفيلــة املمكنــة

     .التالية األعوام يف دائمة آثار احلدث لذلك يكون حبيث ،٢٠١١ عام
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   مقدمة  - أوال  
 العمـــل مـــن عقـــدا )١(الغابـــات جمـــال يف التعاونيـــة الـــشراكة تكمـــل ،٢٠١١ عـــام يف  - ١

 االقتـــصادي اجمللـــس لقـــرار ووفقـــا .بالغابـــات ةاملعنيـــ الدوليـــة الترتيبـــات مـــن جـــزءا بوصـــفها
 منتـدى  عمـل  دعـم  :يلـي  مـا  يف للـشراكة  الرئيسيتان املهمتان تتمثل ،٢٠٠٠/٣٦ واالجتماعي

 إىل ونظــرا .)٢(األعــضاء بــني فيمــا والتنــسيق التعــاون وتعزيــز بالغابــات، املعــين املتحــدة األمــم
 الالزمـني  واملـساعدة  الدعم األعضاء مقد الشراكة، به تتسم الذي والطوعي الرمسي غري الطابع
 كـل  مـن  للغابـات  املـستدامة  اإلدارة مفهـوم  تنفيـذ  سـبيل  يف الراميـة  البلـدان  تبـذهلا  اليت للجهود
  .للغابات املتعددة والقيم الغابات استخدام أوجه بتعدد يعترف شامل هنج باتباع الزوايا

 مـع  ،٢٠٠٩ عـام  منـذ  وقعـت  اليت التطورات على الضوء اإلطاري التقرير هذا ويلقي  - ٢
 األربعـة  العامليـة  األهـداف  صـعيد  علـى  تقـدم  إحـراز  يف حتديدا أسهمت اليت تلك على التشديد
 ،)الغابــات صــك( الغابــات أنــواع مجيــع بــشأن قانونــا امللــزم غــري والــصك ات،بــبالغا املتعلقــة
ــسنة ــة والـ ــات، الدوليـ ــات( ٢٠١١ للغابـ ــراءات إن ).٢٠١١ الغابـ ــة إجـ ــيت املتابعـ ــذهتا الـ  اختـ
 يف الغابـات  بـشأن  بالغابـات  املعين املتحدة األمم ملنتدى الثامنة الدورة لقرار استجابة الشراكة،

 لعـــدة الـــشاملة والـــربامج الــسياسات  وتنـــسيق التعـــاون، تعزيـــز إىل أفــضت  قـــد مـــتغرية، بيئــة 
ــدخالت قطاعــات، ــة وامل ــة ودون اإلقليمي ــرة وخــالل .اإلقليمي ــد الفت ــدمت االســتعراض، قي  ق

 عــدة شــراكإ منــها خمتلفــة، بطــرق بالغابــات املعــين املتحــدة األمــم منتــدى إىل الــدعم لــشراكةا
 الفـين  واإلسـهام  ،)٣(املنظمـة  تقودهـا  الـيت  واملبـادرات  القطريـة  املبـادرات  يف الشراكة يف أعضاء

 اخلـــرباء فريـــق عقـــده الـــذي األول االجتمـــاع ويف التيـــسريية، العمليـــة أنـــشطة يف واملـــشاركة
ــابع الغابــات لتمويــل املخــصص الــدويل احلكــومي  بالغابــات، املعــين املتحــدة األمــم ملنتــدى الت
 ةالدوليـ  املنظمـة  مـن  مـساعدة  خـالل  مـن  املنتـدى  أمانـة  إىل الـشراكة  يف رفيع موظف وانتداب

   .املدارية لألخشاب

__________ 
 منظمــة تعمــل معــا علــى تعزيــز تنفيــذ اإلدارة املــستدامة  ١٤تتــألف الــشراكة التعاونيــة يف جمــال الغابــات مــن   )١(  

مركز البحوث احلرجية الدولية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، واملنظمـة الدوليـة           : للغابات، وهي 
االحتاد الدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة، وأمانـة مرفـق البيئـة العامليـة، وأمانـة اتفاقيـة                    لألخشاب املدارية، و  

التنوع البيولـوجي، وأمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر، وأمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري                         
تحدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة      املناخ، وأمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، وبرنامج األمم امل         

  . للبيئة، واملركز العاملي للحراجة الزراعية، والبنك الدويل، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة
  .٢٠٠٠/٣٦انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٢(  
 وتنسيق السياسات والـربامج   ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف تقرير األمني العام عن تعزيز التعاون              )٣(  

)E/CN.18/2011/10.(  
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 املتعــدد الــشراكة تركيــز يف وخارجــه الغابــات قطــاع داخــل عديــدة تطــورات وأثــرت  - ٣
 بالـشراكة  ذلك ودفع .هبا املتعلق االستراتيجي التوجه على وكذلك الغابات على التخصصات

 يف االســتراتيجي الــشراكة عمــل ومنــا .أولوياهتــا وترتيــب االســتراتيجي تركيزهــا تعــديل إىل
 يف للــشراكة تــابع معتكــف يف بالغابــات، املعــين املتحــدة األمــم ملنتــدى الثامنــة الــدورة أعقــاب
 وأصـبح  .٢٠١٠ فربايـر /شـباط  يف عقـد  للمتابعة اجتماع خالل واصلتوت ،٢٠٠٩ يوليه/متوز

 وتبحــث .الــشراكة تطبقهــا الــيت التخطــيط طرائــق يف مهمــني عنــصرين االجتماعــان هــذان
 لآلثـار  التـصدي  يف واحـد  بـصوت  االسـتجابة  سـبل  عـن  االستراتيجي عملها إطار يف الشراكة
 عــن الــصادر القــرار يف احملــددة تلــك ســيما وال الغابــات، جمــال يف املاثلــة والتحــديات املترابطــة
 تـستهدف  حمـددة  مبـادرات  اختـذت  كمـا  .بالغابـات  املعـين  املتحـدة  األمم ملنتدى الثامنة الدورة
 القـيم  توضـيح  إىل سـعيا  وخارجـه،  الغابـات  قطـاع  داخل األوسع والتحديات الشواغل معاجلة

 املبـادرات  كـبري  حـد  إىل وأسهمت .القطاعات جلميع الغابات توفرها اليت املتكاملة واخلدمات
 وســتحتل .الـصدد  هـذا  يف العامليـة  الـسياسات  خمتلـف  رسـم  يف الـشراكة  اختـذهتا  الـيت  املـشتركة 

 بالغابـات،  املعـين  املتحـدة  األمـم  ملنتـدى  املقبلـة  التاسـعة  الـدورة  يف بـارزا  مكانـا  املبـادرات  هذه
 األنـشطة  قبيـل  مـن  ،٢٠١١ عـام  بعـد  أخـرى  عمليـات  ويف املستوى، الرفيع اجلزء يف وكذلك
 الـذي  لأللفيـة  اإلمنائيـة  باألهـداف  املعـين  املـستوى  الرفيـع  العـام  االجتمـاع  بعد ما بفترة املرتبطة
  .٢٠+ ريو وعملية ،٢٠١٠ عام العامة اجلمعية عقدته

  
ــراءات  - ثانيا   ــددة اإلج ــداف احمل ــيت األه ــستهدف ال ــم ت ــرارات  دع ــرراتق  ومق

  لأللفية اإلمنائية األهداف ذلك يف مبا الغابات،ب املعين املتحدة األمم منتدى
  
 ،٢٠٠٩ عـام  بالغابـات،  املعـين  املتحـدة  األمـم  ملنتدى الثامنة الدورة يف التشديد جرى  - ٤

ــة اإلجــراءات تكثيــف إىل احلاجــة علــى ــة املتخــذة العاملي  مــن سلــسلة مــن العــامل غابــات حلماي
 لـذلك،  ونتيجـة  .والتصحر البيولوجي، التنوع نوفقدا املناخ، تغري منها اليت البيئية، التهديدات

ــدورة تلــك يف املنتــدى شــدد  ومواجهــة التهديــدات تلــك مواجهــة إىل امللحــة احلاجــة علــى ال
 املنتــدى اســتجابة ومشلــت .الغابــات مــع تتــرابط الــيت املــستدامة التنميــة أمــام املاثلــة التحــديات
 أجــل مــن التعــاون وتعزيــز نــسيقالت مــن مــسبوقة غــري مــستويات حتقيــق إىل يــدعو نــداء إصــدار
 قبيــل مـن  الـصلة،  ذات والعمليـات  الـربامج  يف للغابـات  املـستدامة  اإلدارة اسـتراتيجيات  إدمـاج 
 ويف .املائيـة  واملـوارد  األراضـي  إدارة عـن  فـضال  البيولـوجي،  والتنـوع  املنـاخ  بـتغري  املتعلقة تلك
 اإلدارة إدمــاج مواصـلة  إىل الـشراكة  يف األعـضاء  املنظمـات  إدارة جمـالس  دعيـت  الـصدد،  هـذا 

 واألهــداف الغابــات، صــك تنفيـذ  دعــم عــرب اســتراتيجياهتا يف الغابـات  أنــواع جلميــع املـستدامة 
 بـاإلدارة  املعنيـة  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  مبـادرات  دعـت  كمـا  .الغابات بشأن العاملية
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 األمـم  منتـدى  أمانـة  مـت نظ الغايـة،  لتلـك  وحتقيقـا  .أيـضا  الـشراكة  دعم إىل للغابات املستدامة
 لتبـادل  عمـل  حلقـة  املداريـة،  لألخـشاب  الدوليـة  املنظمـة  مـع  بالتعاون بالغابات، املعين املتحدة
 الــشمال بــني التعــاون الســتراتيجية األساســية العناصــر حتديــد أجــل مــن يــومني ملــدة األفكــار

 كـي  لغابـات،  ستدامةاملـ  اإلدارة جمال يف الثالثي والتعاون اجلنوب، بلدان بني وفيما واجلنوب،
  .)٣(التاسعة دورته يف املنتدى فيها ينظر
 جـرد  قـوائم  وضـع  إىل للحاجـة  بـارز  مكـان  الثامنـة  الـدورة  يف املتخـذ  القـرار  يف وأُفرد  - ٥

ــة االقتــصادية اجلوانــب تغطــي للغابــات الــوطين الــصعيد علــى ــة واالجتماعي  اإلدارة مــن والبيئي
ــستدامة ــات امل ــداء ووجــه .للغاب ــ إىل ن ــشراكة ضاءأع ــدعو ال ــدمي إىل ي ــساعدة تق ــى امل ــاء عل  بن
 يف الغابـات  إسـهام  تعزيـز  إىل الـشراكة  كـذلك  املنتـدى  ودعا .الصدد هذا يف الوطنية القدرات

 والــربامج  والعمليــات  األدوات علــى  والبنــاء  ،ادوليــ  عليهــا  املتفــق  اإلمنائيــة  األهــداف  حتقيــق 
 واإلقليمــي الــوطين املــستوى علــى املتاحــة بالغابــات، الــصلة ذات والراســخة القائمــة واألنــشطة
 يف األعــضاء املنظمــات مــن العديــد وبــدأ .لغابــاتل املــستدامة اإلدارة تنفيــذ أجــل مــن والــدويل
 ومعـايري  للغابـات؛  الوطنيـة  الـربامج  :يـشمل  مبـا  األدوات، هـذه  مـن  عـدد  استخدام يف الشراكة

ــستدامة اإلدارة ومؤشــرات ــات امل ــا للغاب ــن وغريه ــهجيات م ــيم وأدوات لرصــدا من  ذات التقي
  .بيئيا السليمة التكنولوجيات ونقل القدرات، بناء وتدابري الصلة،

 وعمليــات الــشراكة بــني التعــاون زيــادة طلــب واإلبــالغ، والتقيــيم الرصــد جمــال ويف  - ٦
 العناصـــر مراعـــاة مـــع وتطبيقهـــا، املؤشـــرات اســـتخدام تعزيـــز أجـــل مـــن واملؤشـــرات املعـــايري

 الـسابقة،  املنتـدى  قـرارات  إىل وباالسـتناد  .للغابات املستدامة لإلدارة املكونة السبعة املواضيعية
 إبـالغ  علـى  األعـضاء  الـدول  مـساعدة  بقـصد  التقـارير،  لتقـدمي  صـيغة  وضع الشراكة إىل طلب
 احملـددة  واألحكـام  التـدابري  وتنفيـذ  للغابـات،  املـستدامة  اإلدارة حتقيق حنو احملرز بالتقدم املنتدى

 غـري  الـصك  تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  بتقييم املتعلق العام األمني تقرير يف ويرد .باتالغا صك يف
 بالغابـات  املتعلقـة  األربعـة  العاملية األهداف حتقيق وحنو الغابات، أنواع مجيع بشأن قانونا امللزم

)E/CN.18/2011/2(، للمـساعدة  الـشراكة  أعـضاء  اختـذها  الـيت  اإلجـراءات  أنواع عن عامة حملة 
 علـى  التقريـر  يـشدد  كمـا  .املقبلـة  الدورات عن التقارير إلعداد الالزم املنتدى إطار وضع ىعل

 وضــع علــى التعــاون إىل واحلاجــة ،املنتــدى إىل الوطنيــة التقــارير تقــدمي يف القائمــة احلــساسيات
   .التقارير تلك لتقدمي تيسريا جديدة مؤشرات

 التعــاون تعزيــز إىل أيــضا الــشراكة ضاءأعــ دعــي للغابــات، املــستدامة اإلدارة إطــار ويف  - ٧
 مكافحـة  يـشمل  مبـا  وحوكمتـها،  الغابـات  قـوانني  بإنفـاذ  املتعلقـة  الشاملة املنتدى مسائل بشأن
 .التقنيـة  واملـساعدة  املعلومـات  تبادل مهام عرب احلرجية، باملنتجات املشروع غري الدويل االجتار
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 واألنــشطة الدراســات بــشأن احلاليــة تاملعلومــا جتميــع يف اإلســهام أيــضا الــشراكة إىل وطلــب
 أنــواع مجيــع توفرهــا الــيت واخلــدمات الــسلع مــن املــستمدة القــيم جملموعــة بــاالعتراف املرتبطــة
 النتـائج  وتقـدمي  السوق، يف القيمة هذه إبراز سبل وكذلك الغابات، خارج واألشجار الغابات

   .االقتصادية والتنمية بالغابات املتعلق العام املوضوع سياق يف للمنتدى العاشرة الدورة إىل
 الــدورة موضــوع ســياق يف الفعــال الــدعم بتقــدمي الــشراكة لقيــام ســبل حــددت كمــا  - ٨

 .الفقـر  علـى  والقـضاء  العـيش،  وسـبل  النـاس،  ملـصلحة  الغابـات  تـسخري  وهـو  للمنتدى التاسعة
 التوعيـــة تعزيـــز إىل األعـــضاء، الـــدول جانـــب إىل اخلـــصوص، وجـــه علـــى الـــشراكة ودعيـــت

 علـى  يعتمـدون  الـذين  والـشباب  املـرأة  ووضـع  للغابـات  املستدامة اإلدارة بني القائمة لصالتبا
 .واحلطـب  واملـأوى  الغـذاء  ومنـها  األساسـية،  اليوميـة  احتياجـاهتم  لتلبيـة  ويـستخدموهنا  الغابـات 
 ويف .للمنتـدى  التاسـعة  الـدورة  يف امللحـة  املـسألة  هـذه  علـى  الـضوء  إلقاء إىل الشراكة ودعيت

 تـشمل  بطرائـق  العلـوم،  إىل املستندة املعلومات تقدمي مواصلة إىل الشراكة دعيت لسياق،ا هذا
 يف املـستجدات  التقريـر  هـذا  مـن  الثالـث  الفرع يف وترد .بالغابات املعنيني العامليني اخلرباء أفرقة
   .للغابات االجتماعية اجلوانب بشأن املنفذ العلمي التقييم

 ،٢٠٠٩ يوليــه/متــوز يف الغابــات جمــال يف التعاونيــة اكةللــشر اســتراتيجي حــوار ونظــم  - ٩
 إجـراءات  الختـاذ  الـشراكة  إىل املوجهـة  الـدعوة  بـشأن  ٢٠٠٨ عـام  عقـد  حوار عقب بإيطاليا،
 التطـورات  االجتمـاع  يف ونوقشت .للمنتدى الثامنة الدورة يف الصادر القرار إطار يف مشتركة
 اتفاقيـة  أمانـات  يشمل مبا اآلخرين، الشراكة ضاءأع أعمال ويف املنتدى أمانة أعمال يف القائمة
 واعتـربت  .العامليـة  البيئـة  ومرفـق  التـصحر،  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  واتفاقيـة  البيولوجي، التنوع
 املنـاخ،  تغري ومنها امليادين، خمتلف يف بالغابات املعنية السياسات تطوير فهم حتسني إىل احلاجة
 املناقـشات  وشـددت  .فيهـا  تعاوهنـا  تركـز  أن للـشراكة  ميكـن  الـيت  املواضع حتديد يف هامة نقطة
ــاة ضــرورة علــى ــة مراع ــة اجملموع ــيم الكامل ــة للق ــات، املتعلق ــا بالغاب ــشمل مب ــيم ي ــة الق  املتعلق

 الـيت  الغابـات  جوانـب  مـن  بكـثري  أوسـع  جماال تشكل للغابات املستدامة اإلدارة وأن بالكربون،
 يف وتــدهورها الغابــات إزالــة عــن النامجــة بعاثــاتاالن خفــض بــشأن اجلاريــة املناقــشات تغطيهــا
 للغابــات، املــستدامة اإلدارة بــشأن التواصــل وحتــسني الفهــم زيــادة إىل وســعيا .الناميــة البلــدان
 اسـتعانت  املنـاخ،  تغـري  بـشأن  اإلطاريـة  املتحدة األمم اتفاقية إىل مرجعية وثيقة الشراكة قدمت
 .األجــل الطويــل التعــاوين بالعمــل املعــين خــصصامل العامــل الفريــق منــها أخــرى جمموعــات هبــا

 عـن  عملية أساسية معلومات توفري هبدف بايل عمل خطة من ١١ للفقرة وفقا الوثيقة وقدمت
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 .)٤(للغابـات  املـستدامة  اإلدارة بـشأن  األطـراف  املتعـدد  املـستوى  على عليها متفق معينة صياغة
 املعنيـة  املقبلـة  املناسـبات  يف زيعهـا لتو تفـصيال  أكثـر  ورقـة  وضع بضرورة األعضاء اعترف كما

 مــشترك فهــم بتعزيــز املعــين العامــل الفريــق الــصلة ذات املناقــشات هــذه مــن وانبثــق .بالغابــات
   .٢٠١٠ عام املنشأ الغابات، جمال يف التعاونية للشراكة التابع للغابات املستدامة اإلدارة بشأن
 الناشـئة  التمويـل  آليـات  ٢٠٠٩ عـام  االستراتيجي الشراكة حوار خالل نوقشت كما  - ١٠

 والرامـي  املنـاخ  بـتغري  املتـصل  التمويـل  وكـان  .التـآزر  لتحقيق املتاحة والفرص بالغابات املتعلقة
 موضـع  الناميـة  البلـدان  يف وتـدهورها  الغابـات  إزالـة  عـن  النامجـة  االنبعاثات خفض مواصلة إىل

 .جانبـها  مـن  هامـة  مـوارد  طبواستق الشراكة، يف األعضاء املنظمات جانب من كبرية اهتمام
 بــشأن االهتمــام مــن املزيــد وحفــز األمــوال تعبئــة أتاحــت القائمــة التمويــل أنــواع أن حــني ويف

 مـن  كاملـة  جمموعـة  يف خلـال  حتـدث  قـد  املـذكورة  التمويل أنواع فإن الغابات، كربون أسواق
 ةمواصــل متويــل خيــص فيمــا الراهنــة التطــورات إىل ونظــرا .بالغابــات املتعلقــة األخــرى املــسائل
 األمهيـة  مـن  أصـبح  الناميـة،  البلـدان  يف وتـدهورها  الغابـات  إزالـة  عـن  النامجة االنبعاثات خفض
 الغابــات لقطــاع بالنــسبة الغابــات متويــل يف اجلديــدة التطــورات تلــك تــأثري كيفيــة فهــم مبكــان
  .أيضا الغابات متويل عملية ولكامل

 املـستويات،  مجيـع  علـى  الغابـات  بـشأن  ونوالتعـا  التنـسيق  حتـسني  فـإن  لذلك، ونتيجة  - ١١
 وبنـاء  للغابات، املستدامة واإلدارة املناخ تغري جمال يف املبذولة اجلهود تعاضد تعزيز على عالوة
 األساسـية  املواضـيع  مـن  أصـبح  قـد  الغابـات،  أنـواع  ومجيـع  جوانب مجيع متويل إزاء شامل هنج
 بأنـشطة  للـشراكة  التابع بالتمويل املعين ياالستشار الفريق قام وقد .املشترك الشراكة عمل يف

 صـك  تنفيـذ  أجـل  مـن  التمويـل  ملسألة احلامسة األمهية على خاصة بالتركيز املنتدى، لدعم هامة
 التحليليـة  اخلـرائط  تقييمـات  منـها  هامة، دراسات االستشاري الفريق وأجرى .بفعالية الغابات
 منـهجي  حتليـل  أيـضا  وقـدم  .الغـرض  ذاهلـ  املتاحـة  واملـصادر  التمويـل  وآليـات  احتياجات بشأن

   .الغابات بصك يتعلق فيما وثغراته التمويل ملصادر وموضوعي
 اجللـسة  يف للغابـات،  املـستدامة  اإلدارة تنفيـذ  وسـائل  بـشأن  القرار اعتماد أعقاب ويف  - ١٢

 بالغابــــات املعــــين املتحــــدة األمــــم ملنتــــدى التاســــعة الــــدورة إطــــار يف املعقــــودة االســــتثنائية
 متويــل الســتراتيجية العامــة اخلطــوط وضــع الــذي ،)E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2 رانظــ(

 إىل املقـدم  الـدعم  علـى  احلفـاظ  إىل الـشراكة  أعـضاء  دعـي  سـنوات،  أربـع  مـدى  علـى  الغابات
 يف جديــدة وهنــوج أدوات وضــع وإىل الــدعم، ذلــك وتعزيــز املعرفــة وإجيــاد التحليليــة األعمــال

__________ 
رسالة موجهة من أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابـات إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري                         )٤(  

  .املناخ بشأن الصياغة املتفق عليها على املستوى املتعدد األطراف بشأن اإلدارة املستدامة للغابات
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 .العامليـة  باألهـداف  املتـصلة  تلـك  سـيما  وال الغابات، قطاع داخل يسيةالرئ املسائل مع التعامل
 املنتـدى  هبـا  يقـوم  الـيت  األعمـال  لـدعم  أخـرى  بأنشطة االضطالع إىل الشراكة القرار دعا كما

ــساعدة هبــدف ــدان م ــى البل ــل عل ــات، متوي ــدمي حتــسني وكــذلك الغاب ــات خــدمات تق  املعلوم
 اجتماعهـا  يف الـشراكة  وقامـت  .للغابـات  املستدامة رةاإلدا متويل مصادر مجيع بشأن واملشورة
 اجللـسة  يف املتخـذ  القـرار  دراسـة  منـها  أمور، بعدة ٢٠١٠ عام االستراتيجي للحوار املخصص
   .بالغابات املعين املتحدة األمم ملنتدى التاسعة الدورة إطار يف املعقودة االستثنائية

  
  الغابات جمال يف التعاونية شراكةال اختذهتا اليت املشتركة املبادرات  - ثالثا  
  اجلديدة املبادرات  - ألف  

ــشراكة اختــذت  - ١٣ ــة ال ــات جمــال يف التعاوني ــذ الغاب ــادرات مــن عــددا ٢٠٠٩ عــام من  املب
   .بالغابات املعين املتحدة األمم ملنتدى دعما اجلديدة

  
  الغابات جمال يف والتوعية االتصاالت    

 التعاونيـة  للـشراكة  التابعني احلرجية والتوعية تصاالتاال ملنسقي األول االجتماع عقد  - ١٤
 ملنظمـة  التابعـة  الغابـات  جلنـة  اجتمـاع  أثنـاء  ،٢٠١٠ أكتـوبر /األول تشرين يف الغابات جمال يف

 احلرجيـة  البحوث ومركز والزراعة، األغذية منظمة من بدعم والزراعة، لألغذية املتحدة األمم
 تقيـيم  االجتمـاع  هـذا  مـن  الغـرض  وكان .بالغابات املعين ةاملتحد األمم منتدى وأمانة الدولية،

 احلاليـة،  االتصاالت وشبكات مبادرات جمموعة وفهم االتصاالت جمال يف الشراكة احتياجات
ــة وكــذلك ــصاالت املخصــصة األصــول دراس ــصاحل لالت ــضو كــل ل ــن ع ــضاء م ــشراكة أع  ال
ــة، ــسبل واستكــشاف التعاوني ــة ال ــادة الكفيل ــك بزي ــاء هبــدف األصــول تل ــع بن  أصــحاب جمتم
 اجملتمــع هــذا وســيكون .الــشراكة حــول املعـارف  تبــادل علــى يقــوم الغابــات جمــال يف املـصلحة 
 العامليــة املناســبات يف الــشراكة حتــدثها الــيت اآلثــار تعظــيم خاللــه مــن ميكــن منــرب مبثابــة املتطــور
 ديـسمرب /األول نونكـا  يف بـه  حتفـى ُي الـذي  الرابـع  الغابـة  يوم ذلك يف مبا باالتصاالت، املتعلقة
 وأكـد  .املـستقبل  يف أخـرى  مناسـبات  وكـذلك  ،٢٠١١ عام للغابات الدولية والسنة ،٢٠١٠

 مـن  للـشراكة  تابعـة  شـبكة  إنـشاء  بـشأن  األعـضاء  بني اآلراء يف توافق هناك أن على االجتماع
 للـسنة  دعمـا  االتـصاالت  جمـال  يف للـشراكة  خطة ووضع الغابات جمال يف االتصاالت مسؤويل

 االجتمـاع  يف املـشاركون  وحـدد  .توعيـة  أنـشطة  مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  ،٢٠١١ للغابات دوليةال
 هــذا وبعــد ،٢٠١١ عــام الــشراكة أعــضاء بــصددها يتعــاون أن ميكــن الــيت اجملــاالت مــن عــددا

 بعــد ملــا لأللفيــة اإلمنائيــة باألهــداف املتــصلة واألنــشطة ،٢٠+ ريــو عمليــة إىل بالنــسبة التــاريخ
 املناســبات، وتنــسيق واألفــالم، اإلعالميــة للمنتجــات املــشترك اإلعــداد وتــشمل ،٢٠١٠ عــام
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 وأعــد .التوعيــة أنــشطة مــن وغريهــا الــشبكية، املواقــع بــني الــروابط وزيــادة األخبــار، وتبــادل
 يف إجيابيـة  رسـائل  نقـل  صـعوبة  :هـي و يواجهوهنـا  الـيت  التحـديات  مـن  بعـدد  قائمـة  املـشاركون 

 جديـــدة مــواد  إنتــاج  تكلفــة  ارتفــاع و ســلبية،  تكـــون مــا  كــثريا  الــيت  اإلحــصاءات  مواجهــة 
 مـن و .التواصـل  جهود يف االزدواجية جتنب إىل واحلاجة الشبكية، املواقع فيها مبا للمنشورات،

ــ املقترحــة االســتراتيجيات ــةاإل التواصــل أدوات اســتخدام النقــاش عــن انبثقــت يتال  يف لكتروني
 املواضــيعية املــسائل أنبــش التركيــز وتنــسيق ،احلرجيــة باحلقــائق قائمــة ووضــع ملناقــشة،ا إجــراء
 خبـرباء  مـشتركة  قائمـة  ووضـع  العـاملي،  الغابـة  ليوم الدعم توفريو للغابات، الدولية السنة خالل

ــة والوســائط األفــالم إنتــاج وتبــادل اإلعــالم، وســائطل متاحــة تكــون احلراجــة  املرئيــة اإلعالمي
  .واستخدامها األخرى

  
  للغابات املستدامة إلدارةا أنبش مشترك فهم طرح
 التعاونيـة  الـشراكة  وضـعته  الـذي  املنـاخ  وتغري للغابات االستراتيجي إلطارا إىل ستناداا  - ١٥
 الــشراكة أعــضاء اتفــق ،٢٠٠٩ لعــام االســتراتيجي وحوارهــا ،٢٠٠٩ لعــام الغابــات جمــال يف

 التعريـف و ابـات للغ املستدامة إلدارةا من والتنفيذية العملية اجلوانب فهم إىل حاجة مثة أن على
 للتنـوع  املـستدام  االسـتخدام  هـوم مف بـني  اخللـط  وإزاء .خارجهـا  وأ الـشراكة  داخـل  سواء ،هبا

 أقــر ،أخــرى جهــة مــن للغابــات املــستدامة اإلدارة مفهــومو ،جهــة مــن الغابــات يف البيولــوجي
 .غابـات لل املـستدامة  اإلدارة أبعـاد  مجيع عن أفضل حنو على التعبري إىل باحلاجة الشراكة أعضاء

 عامـل  فريـق  إنـشاء  ٢٠١٠ لعام االستراتيجي حوارها اجتماع خالل الشراكة قررت ،بالتايلو
 روطـوَّ  .للغابـات  املـستدامة  لـإلدارة  مشترك فهم بطرح الكفيلة سبلال نأبش اآلراء تبادل يتوىل
 اجلمعيــة اعتمدتــه الــذي للغابــات املــستدامة اإلدارة تعريــف أســاس علــى عملــه العامــل الفريــق

 أيـضا  علمـا  العامـل  الفريـق  وأحاط ).٦٢/٩٨ القرار انظر( الغابات صك يف يرد والذي لعامةا
ــرار ــدى بق ــم منت ــات املعــين املتحــدة األم ــه يف بالغاب ــة، دورت ــذي الثامن ــزز ال ــوع حفــظ يع  التن

 املـستدامة  اإلدارة إطـار  ضمن الغابات أنواع مجيع يف املستدام واستخدامها للغابات البيولوجي
 واتفــق ،٢٠١٠ أبريــل/نيــسان يف نيويــورك يف األول هاجتماعــ العامــل الفريــق وعقــد .للغابــات

  :التالية الثالثة األهداف على
  ؛مشترك فهم إىل توصلبال الكفيلة يماملفاه توضيح  )أ(  
  ؛الرئيسية واملسائل للغابات املستدامة اإلدارة عن مشتركة رسائل وضع  )ب(  
 تنفيــذب املــشتركة، والتوجيهيــة اإلعالميــة األنــشطة خــالل مــن الــشراكة، قيــام  )ج(  
  .العملية الناحية من للغابات املستدامة اإلدارة
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 التطـورات  السـتعراض  ٢٠١٠ أكتـوبر /األول تـشرين  يف الثـاين  اجتماعـه  العامـل  الفريـق  وعقد
   .العامل فريقال به قام الذي األويل التحليل يف قدما لمضيل الالزمة اإلجراءات وحتديد

  
  اجلارية املبادرات  - باء  

  للغابات املستدامة اإلدارة متويل من االستفادة حتسني
 شـدد  بالتمويـل،  املعـين  االستـشاري  لفريـق ا بـه  اضطلع الذي السابق العمل إىل استنادا  - ١٦

 متويـل  بـشأن  بالغابـات  املعـين  املتحـدة  األمـم  منتـدى  أنـشطة  دعم مواصلة على الشراكة أعضاء
 االجتمـاع  عـن  األمانـة  مـذكرة  يف األهـداف  حمـددة  إسـهامات  األعـضاء  بعـض  وقـدم  .الغابات
 املــستدامة اإلدارة لتمويــل املخــصص العــضوية املفتــوح الــدويل احلكــومي اخلــرباء لفريــق األول

 يف نــــريويب يف عقــــد الــــذي االجتمــــاع ذلــــك يف وشــــاركوا ،)E/CN.18/2010/2( للغابــــات
 كـي  األنـشطة  مـن  عـددا  االجتمـاع  إليهـا  لتوصـ  الـيت  النتائج وحددت .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول
 لالجتمـاع  التحـضريات  بـشأن  بالتمويـل  املعـين  االستـشاري  والفريـق  الشراكة من كل هبا يقوم
 لالجتمـاع  املـشاركان  الرئيسان طلب وحتديدا، .٢٠١٢ عام اخلرباء فريق سيعقده الذي الثاين
 املعـين  املتحـدة  األمـم  منتـدى  إىل رتقريـ  تقـدمي  منها أمور، مجلة الشراكة إىل املقدم موجزمها يف

 يتعلـق  فيمـا  ومـستقبال  حاليـا  الفريـق  يتخـذها  اليت اإلجراءات بشأن العاشرة دورته يف بالغابات
 املنتـدى  عمل دعم تتوىل املنظمة تقودها العضوية باب مفتوحة مبادرة وتنفيذ الغابات، بتمويل
 الختـاذ  دعمـا  نطاقـه  وتوسـيع  عملـها  يـق وتعم اخلرباء، فريق سيعقده الذي الثاين االجتماع قبيل

 األمـني  تقريـر  يف ويـرد  .للغابـات  املـستدامة  اإلدارة متويـل  بشأن الوطين املستوى على إجراءات
 عـن  اإليـضاح  من املزيد )E/CN.18/2011/12( للغابات املستدامة اإلدارة تنفيذ وسائل عن العام

 إىل الراميـة  اجلهـود  فيهـا  مبـا  بالتمويـل،  يناملعـ  االستـشاري  الفريق إىل املقدمة اإلضافية الطلبات
 سـيعقده  الـذي  الثـاين  لالجتمـاع  حتـضريا  نطاقهـا  وتوسـيع  ٢٠٠٨ لعام التمويل ورقة استكمال

  .اخلرباء فريق
  

ــد     ــيم الرصــ ــالغ والتقيــ ــشأن واإلبــ ــوارد بــ ــة املــ ــسيط احلرجيــ ــارير وتبــ ــة التقــ  الوطنيــ
  بالغابات  املتعلقة
 التعاونيـة  للشراكة التابعة بالغابات املتعلقة التقارير بسيطبت املعنية العمل فرقة اجتمعت  - ١٧
ــا، يف ٢٠١٠ أكتـــوبر/األول تـــشرين يف الغابـــات جمـــال يف  الـــيت األنـــشطة الســـتعراض إيطاليـ

 العمليـات  آفـاق  وكـذلك  تقـدم،  مـن  أحرزتـه  مـا  ومناقشة األخري، اجتماعها منذ هبا اضطلعت
 مــن املزيــد بــذل تتطلــب الــيت اجملــاالت وحتديــد ،ابــاتالغ عــن التقــارير تقــدميب املتعلقــة العامليــة
 الفجـوات  لـسد  العمـل  ةفرقـ  عمـل  تنـشيط  إىل احلاجة على أساسا املناقشات وركزت .اجلهود
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 إمكانيـة  سـبل  أيـضا  العمـل  فرقـة  أعـضاء  ودرس .الغابـات  جمـال  يف التقارير تقدمي داخل احلالية
 املـضي  وهبـدف  .واملؤشـرات  املعـايري  عمليـات  ذلـك  يف مبـا  العمـل،  هذا يف جدد أعضاء إشراك
 خطـة  بإضـافة  العمـل،  فرقـة  اختـصاصات  اسـتكمال  علـى  عضاءاأل وافق املبادرة، هذه يف قدما
  .األهداف حمدد متابعة هنج اعتماد لكفالة زمنيا خطا تشمل عمل

  
  الغابات تدهور إزاء املشتركة املبادرة    

 الـسبل  دراسـة  علـى  الغابـات  تـدهور  إزاء املشتركة املبادرة به قامت الذي العمل ركز  - ١٨
 علـى  القطريـة  القـدرات  وبنـاء  الغابـات،  تـدهور  مـن  العديـدة  باجلوانـب  التوعيـة  بزيـادة  الكفيلة
 معنونـة  أساسـية  معلومـات  وثيقـة  ٢٠٠٩ عـام  وأعدت .عنها التقارير وتقدمي وتقييمها رصدها

ــاالقتران ،“الغابــات تــدهور تعريــف حنــو” ــةاإل االتاحلــ دراســات مــن عــدد مــع ب  عــن فرادي
 معينـة  مؤشـرات  حتديـد  علـى  املبـادرة  عملت ذلك، عن وفضال .الغابات تدهور قياس أساليب
 وضـع  إمكانيـة  املبـادرة  استكـشفت  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .املتدهورة والغابات الغابات لتدهور
 علـى  هااسـتخدام  يـتعني  الـيت  الغابـات  لتدهور احملددة واملؤشرات املعايري لقياس توجيهية مبادئ

 عنـها  التقـارير  لتقدمي الغابات تدهور عن الالزمة املعلومات أيضا توفر واليت القطري، املستوى
 مبـادئ  وضـع  إىل املبـادرة  أعـضاء  سعىيـ  املـسألة،  هـذه  أمهيـة  إىل ونظـرا  .الدولية العمليات إىل

 ارهتـا إد بعناصـر  يتعلـق  ما يف الغابات تدهور مدى قياس أجل من خمتارة مؤشرات عن توجيهية
   .٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين هناية يف الشأن هبذا تقرير يصدر أن املتوقع ومن .املستدامة

  
  الغابات يوم    

ــات تقطبتاســ  - ١٩ ــا الغاب ــا اهتمام ــسبب كــبريا عاملي ــيت والفــرص التحــديات ب  تفرضــها ال
 أمـام و .وتـدهورها  الغابـات  إزالـة  عن النامجة االنبعاثات خفض تستهدف اليت اجلديدة اآلليات

 احـتالل  كفالـة  يف والثـاين  األول الـسنوي  الغابات يوم جناح إىل واستنادا املتزايد، االهتمام هذا
 الغابـات  جمـال  يف التعاونيـة  الـشراكة  أعضاء نظم األعمال، جدول على الصدارة موقع الغابات

 إعـداد  ليـا حا وجيـري  ،٢٠٠٩ عـام  الـدامنرك  يف التـوايل  علـى  الثالثة للسنة السنوي الغابات يوم
 علـى و .٢٠١٠ عـام  املكـسيك،  كـانكون،  يف الرابـع   الـسنوي  اتالغابـ  يـوم ب الحتفـال ل اخلطط
 هــامش علــى املناســبات هــذه نظمــت ،الغابــات بيــوم الــسابقة االحتفــاالت يف جــرى مــا غــرار

 يـوم  وسـاعد  .املنـاخ  تغـري  بـشأن  طاريـة اإل املتحـدة  األمـم  اتفاقية يف األطراف مؤمتر اجتماعات
 تغـري  حـدة  مـن  التخفيـف  يف غابـات ال لـدور  العـاملي  التقدير زيادة على الثالث السنوي اتالغاب
 خـرباء  من ١ ٥٠٠ حنو بني مجع الذي ،الثالثالسنوي   اتالغاب يوم ويف .معه والتكيف املناخ

 حـول  تتمحور اليت الرئيسية املسائل نوقشت النشطة، والعناصر السياسات، وصانعي احلراجة،
 مواصـلة  عمليـة  بنقـل  املرتبطـة  التحـديات  اخلـصوص  وجـه  علـى  وتنـاول  ملنـاخ، ا وتغـري  الغابات
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 التفـاوض  مرحلـة  مـن  الناميـة  البلـدان  يف وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات خفض
ــة إىل ــذ مرحل ــشاركون واســتمع .التنفي ــسية كلمــات إىل امل ــوا رئي ــسات يف واجتمع ــة جل  عام

 يف الغابـات  بـدور  تتعلـق  مواضيع ملناقشة للتعلم، خصصت موازية مناسبات جانب إىل فرعية،
 مـوجز  بيـان  وضـع  وقـد  .وتـدهورها  ومتويلـها،  تكيفها، ومدى املناخ، تغري حدة من التخفيف
 اجللــسة أثنــاء املنــاخ تغــري بــشأن اإلطاريــة املتحــدة األمــم التفاقيــة التنفيــذي األمــني إىل وقــدم
  .اخلتامية العامة
 باملنــافع االعتــراف مــن املزيــد أتاحــت جديــدة، اتــصال قنــوات تالغابــا أيــام وفتحــت  - ٢٠

 الغابــات يــوم مــن يتــوخى الــسياق، هــذا ويف .للغابــات املــستدامة اإلدارة مــن احملققــة الكــثرية
ــع الــسنوي ــز مــع أخــرى، قطاعــات مــع التــشارك نطــاق توســيع الراب ــام علــى التركي ــة قي  كاف
 بقــرب املتزايـد  التفـاؤل  ووســط .لالزمـة ا وااللتزامـات  اإلجــراءات بتـصميم  املـصلحة  أصـحاب 
 تغــري حــدة مــن التخفيــف اســتراتيجيات يف الغابــات بــإدراج يقــضي عــاملي اتفــاق إىل التوصــل
 إزالـة  اجتاهـات  يف احنـسار  حـدوث  أن الرابع السنوي الغابات يوم للعيان يربز أن يتوقع املناخ،

 وااللتزامــات اإلجــراءات اجلميــع ينفــذ أن يــستلزم ذلــك حتقيــق أن إال .ممكــن أمــر الغابــات
 مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري            انعقاد مكان إىل وبالنظر .الالزمة
 ملكيـة  عـن  مناقـشات  يتـضمن  قـوي  التيين أمريكي منظور عنه ينبثق أن املتوقع من فإن ،املناخ

 الـيت  الرئيـسية  املواضـيع  مـن  وهـي  وحيازهتـا،  األراضـي  يف واحلقـوق  للغابـات،  احمللية اجملتمعات
الـسنوي   الغابـات  يـوم  وسيكون .التاسعة دورته يف بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى تناوهلا
 الدوليـة  والـسنة  ٢٠١٠ البيولـوجي،  للتنـوع  الدوليـة  الـسنة  بـني  عبـور  جـسر  مبثابـة  أيضا الرابع

  .٢٠١١ للغابات،
  

  الغابات جمال يف العاملية اخلرباء أفرقة    
 الــصعيد علــى القلــق مــن الكــثري تــثري الــيت املــسائل بــشأن العلميــة التقييمــات واصــلت  - ٢١

 التقييمـات  هـذه  معظم شكلتو .بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى مواضيع تناول السياسي
 ملنظمــات الــدويل االحتــاد يقودهــا الــيت الغابــات جمــال يف العامليــة اخلــرباء أفرقــة مــن إســهامات
 العلمـاء  مـن  خـرباء  تـضم  مواضـيعية  خرباء أفرقة التقييم تقارير إعداد ويتوىل .رجيةاحل البحوث
 املتحـدة  األمـم  منتـدى  أطلقـه  الـذي  األول املواضـيعي  التقيـيم  تقرير وتناول .دوليا هبم املعترف
 ويف .“املنــاخ تغــري مــع نــاسوال الغابــات تكيــف” موضــوع الثامنــة دورتــه يف بالغابــات املعــين
 يف التعاونيـة  الـشراكة  ودعـا  التقيـيم  بتقريـر  علمـا  املنتـدى  أحـاط  الدورة، تلك يف خذاملت القرار
 الـيت  املقبلـة  الـدورات  مبواضـيع  الـصلة  ذات لميـة الع املعلومـات  تقـدمي  مواصلة إىل الغابات جمال

 التوجيهيــة اللجنــة حــددهتا الــيت والواليــة النطــاق دراســة عمليــة علــى وبنــاء .ملنتــدىا ســيعقدها
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 عـن  أكتـوبر /األول تـشرين  يف جديـد  علمـي  تقيـيم  بـدأ  الغابـات،  جمال يف العاملية خلرباءا ألفرقة
 شــامال، تقييمــا علميــا خـبريا  ٣٢ يــضم فريــق حاليــا وجيـري  .للغابــات الــدويل النظــام موضـوع 
 نطـاق  مراعـاة  ومـع  .غابـات لل الدوليـة  باحلوكمـة  املتعلقـة  املتوافرة العلمية املعلومات إىل استنادا
 مبواجهـة  الكفيلـة  الـسبل  بـشأن  خيـارات  التقيـيم  سـيقدم  ،وتعقيـدها  الدوليـة  احلوكمـة  ترتيبات

 سائلاملــب يتعلــق فيمــا الــسياسات وتطــابق التنــسيق وتعزيــز ،قطاعــات لعــدة الــشاملة التحــديات
 يف وتـدهورها  الغابـات  إزالـة  عـن  النامجـة  االنبعاثـات  خفـض  مواصـلة  عمليـة  فيهـا  مبا الرئيسية،
 األمـم  منتـدى  إىل رمسيـا  التقيـيم  نتائج وستقدم .وتقامسها املنافع على واحلصول النامية، البلدان
 تـسخري ” موضـوع  علـى  خـاص  بـشكل  التشديد مع ،التاسعة دورته يف بالغابات املعين املتحدة
  .“الناس ملصلحة الغابات

  
  الغابات جمال يف للمعلومات العاملية الدائرة
 للـدائرة  )www.gfis.net( مطـورة  شـبكية  وصـلة  تـشغيل  ٢٠١٠ أغـسطس /آب يف بدأ  - ٢٢

 يف احملــرز التقــدم اجلديــدة الــشبكية الوصــلة هــذه وتــربز .الغابــات جمــال يف للمعلومــات العامليــة
 مـن  جديـدة  أنواع ثالثة الدائرة وتوفر .تهاووظيف الغابات عن املعلومات من االستفادة إمكانية

ــوارد” :علومـــاتامل ــة املـ ــربامج( “التعليميـ ــاهج/الـ ــررات املنـ ــية واملقـ  “املـــشاريع” و ،)الدراسـ
 وهـي ،  www.fornis.net خبدمـة  العمـل  الدائرة بدأت ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ويف .“اخلرباء” و

 الغابـات  جمـال  يف املعلومـات  تبـادل  تعزيـز  منـها  الغـرض  الغابـات  عـن  إلكترونيـة  إعالمية خدمة
  .رهاونش أفريقيا يف بالغابات املعنية العلمية األوساط عن الصادرة

 جمـال  يف التعاونيـة  الـشراكة  دليـل  قبيـل  مـن  اجلاريـة  اإلضـافية  باملبـادرات  علما أحيط  - ٢٣
 تـدهور  عـن  املاليـة  املعلومـات  وحمـرك  للغابـات،  املستدامة اإلدارة متويل مبصادر املتعلقة الغابات
 يقـدم  الـذي  التـصحر  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  عـن  املنبثقـة  العامليـة  لآللية التابع األراضي

 بالغابــات، متعلقــة مــصادر ويــشمل لألراضــي، املــستدامة اإلدارة متويــل مــصادر عــن ومـات لمع
 عـن  التقـارير  تقـدمي  طريقها عن يتم اليت الغابات جمال يف التعاونية للشراكة اإللكترونية والبوابة
 املوقـع  لـى ع االتصاالت عن جديدة مواد الشراكة أعضاء سينشر املقبلة، األشهر ويف .الغابات
 ووثــائق للــشراكة، املــشتركة املبــادرات عــن مــستكملة منــشورات تــشمل للــشراكة، الــشبكي
   .االجتماعات وتقارير والبيانات، املرحلية، والتقارير العامة، السياسات
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 املتحـــدة األمـــم منتـــدى دعـــم إىل الراميـــة األخـــرى التعـــاون أنـــشطة  - رابعا  
  بالغابات املعين

ــة     ــا، املتعلقــة القــوانني فــاذوإن الغابــات حوكم  الــدويل االجتــار مكافحــة ذلــك يف مبــا هب
  الغابات مبنتجات املشروع  غري
 أنـشطة  يف بفعاليـة  الغابـات  جمـال  يف التعاونيـة  الـشراكة  أعـضاء  مـن  كـبري  عدد يشارك  - ٢٤

 البنـك  مـن  كـل  نظـم  ،٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  ويف .هبا املتعلقة القوانني وإنفاذ الغابات حوكمة
 .الــسويد يف الغابــات حوكمــة مؤشــرات عــن دوليــة نــدوة والزراعــة األغذيــة ومنظمــة الــدويل
 جمـال  يف اجلاريـة  املبادرات خمتلف من الواردة التجارب تبادل االجتماع هذا من الغرض وكان
 وقابلـة  عمليـة  مؤشـرات  ووضـع  احلرجيـة  والتجـارة  وحوكمتها بالغابات املتعلقة القوانني إنفاذ

ــق ــ وفــضال .للتطبي ــة االجتمــاع حبــث ذلــك، نع  حمــددة، ألغــراض املؤشــرات تكييــف إمكاني
 جمـال  يف الطوعيـة  الـشراكة  اتفاقـات  إطـار  يف الغابـات  حبوكمة املتعلقة الشواغل رصد سيما ال

 وإنفــاذ الناميــة، البلــدان يف وتــدهورها الغابــات إزالــة عــن النامجــة االنبعاثــات خفــض مواصــلة
 نوقـشت  الـيت  األخرى املسائل ومن .احلرجية والتجارة متها،وحوك بالغابات، املتعلقة القوانني
 إشـراك  ومواصـلة  الغابات، جمال يف التعاونية الشراكة إطار خارج املعنيني الشركاء بني التعاون

 .احملليــة واجملتمعـات  األصـلية  الــشعوب مجاعـات  وحقـوق  اخلــاص، والقطـاع  احملليـة  املؤسـسات 
 التوجيهيــة املبــادئ وضــع بــشأن العمــل علــى أيــضا الــضوء والزراعــة األغذيــة منظمــة وســلطت
 دراسـة  هبـدف  مستقبال احلرجية للموارد تقييم إجراء وإمكانية الغابات حيازة جمال يف الطوعية
   .اجلديدة املؤشرات تطبيق إمكانية مدى

  
  الطبيعية والكوارث الغابات    

 قـدمت  ،٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف هـاييت  اجتـاح  الـذي  املـدمر  الزلزال أعقاب يف  - ٢٥
 اتبعـت  حيـث  سـريعا،  تقنيـا  دعمـا  الغابـات  جمال يف التعاونية الشراكة يف أعضاء منظمات عدة
ــدد هنجــا ــني ومجعــت األراضــي إدارة إزاء التخصــصات متع ــة منظــورات ب  حــاالت يف اإلغاث

 ،٢٠١٠ عـام  الطبيعيـة  الكـوارث  يف للجـزع  املـثرية  الزيادة إىل ونظرا .املبكر والتعايف الطوارئ
 املرحلـة  مواجهـة  يف اإلسـهام  سـبل  يف الـشراكة  أعـضاء  سـينظر  حـادة،  آثـار  مـن  هبا يرتبط وما
ــأيت الـــيت ــب تـ ــدوث عقـ ــوارث حـ ــة، الكـ ــن الطبيعيـ ــالل مـ ــود خـ ــايف جهـ ــتعمري التعـ  يف والـ
   .مبكرة مرحلة
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  للغابات الطبيعي املنظر الستعادة املشتركة املبادرات    
 دراسـات  ٢٠٠٩ عـام  منـذ  للغابـات  الطبيعـي  املنظـر  ادةالسـتع  العاملية الشراكة أجرت  - ٢٦

 يف اإلسـهامات  تقيـيم  هبـدف  العمـل  حلقـات  مـن  عـددا  ونظمت اإلفرادية احلاالت عن متنوعة
 البيئـة  حلفـظ  العـاملي  االحتـاد  أوفد ،٢٠١٠ أغسطس/آب ويف .للغابات الطبيعي املنظر استعادة
ــة ــدا إىل اســتطالعية بعث ــة وجنحــت .روان  املمــثلني مــن عــدد مــع بالتعــاون عية،االســتطال البعث

ــة مبــادرة وضــع يف روانــدا، يف احلكــوميني  .للغابــات الطبيعــي املنظــر اســتعادة إىل ترمــي قطري
 بـشأن  بالغابـات  املعـين  املتحـدة  األمـم  منتدى أمانة عم شراكة البيئة حلفظ العاملي االحتاد وعقد
 حمـددة  فتـرات  على تستعمل رجعيةم نقاطا يشمل للعمل مؤقتا عاما خمططا وضع حيث البعثة،
 أراضـيها  مـن  كـل  لـه  يتعـرض  الـذي  اهلائـل  بـاألثر  روانـدا  حكومـة  وأقرت .مؤقتة نتائج وحتقق

 تـستهدف  فعالة تدابري وضع بالفعل وجيري .لألراضي املستدامة غري اإلدارة جراء من وسكاهنا
 احمللــي ياحلكــوم املــستويني علــى جديــدة وأنظمــة سياســات وتــشمل النــهج هــذا مكافحــة

 مراعــاة مــع عليهــا، يعيــشون الــذين ألولئــك األراضــي حيــازة حــق كفالــة وكــذلك واجملتمعــي،
 إطــار يف اجلمــاعي العمــل علــى تــشجع الــيت احلــوافز وتقــدمي املــرأة، أمــام الفــرص تكــافؤ إتاحــة

  .احمللية اجملتمعات
  

  املقبلة واإلجراءات االستنتاجات  - خامسا 
 إطـار  بنـاء  تـستهدف  ملموسة خطوات الغابات جمال يف اونيةالتع الشراكة أعضاء اختذ  - ٢٧

 املعــين املتحــدة األمـم  منتــدى أنــشطة دعـم  هبــدف مـشتركة  مبــادرات عــدة بـشأن  متــسق عمـل 
 الــذي االســتراتيجي الــدعم ويــربهن .املــستويات مجيــع علــى الــشركاء مــع والتعــاون بالغابــات
 يف الناشـئة  والتحـديات  الفـرص  معاجلـة  من متكنها اليت قدراهتا على املنتدى إىل الشراكة تقدمه
 املنظـر  واسـتعادة  للغابـات،  البيولـوجي  والتنـوع  املنـاخ،  وتغـري  وحوكمتها، الغابات متويل جمال

 مـن  جديـدة  مبجـاالت  بالنـهوض  اهتمامهـا  علـى  وكـذلك  الغابـات،  وتدهور للغابات، الطبيعي
   .وخارجها الشراكة داخل والتوعية، االتصاالت نأبش العمل
 الدوليـة  الترتيبـات  مـن  هامـا  جـزءا  تشكل الغابات جمال يف التعاونية الشراكة تزال وال  - ٢٨

 .بالغابـات  املتعلقـة  الدولية االتفاقات تنفيذ وحتفيز تشجيع جمال يف سيما وال بالغابات، املتعلقة
 حتــسني هبــدف ســواء حــد علــى والفرديــة املــشتركة جهــودهم تعزيــز يف األعــضاء اســتمر وقــد

ــات إدارة أســاليب ــق ،وحفظهــا الغاب ــة وحتقي ــات، علــى القائمــة املــستدامة التنمي  وتقــدمي الغاب
 املنتــديات يف عليهــا اتفــق الــيت بالغابــات املتعلقــة ءاتااإلجــر تنفيــذ علــى البلــدان إىل املــساعدة
  .الدولية احلكومية
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 الغابــات،ب املعــين املتحــدة األمــم منتــدى اختــذها الــيت الــسابقة القــرارات إىل اســتناداو  - ٢٩
  :يلي ما حتقيق إىل الغابات أجل من التعاونية الشراكة أعضاء يسعى

 الدوليـة،  العمليـات  خمتلف بني الوطنية التقارير تبسيط على التعاون تعزيز  )أ(  
 البيانـات  مجـع  إىل الراميـة  القطريـة  اجلهـود  دعمت أن ميكن اليت التدابري يف النظر طريق عن

 واالجتماعيــة االقتــصادية اجلوانــب تــشمل الــيت الوطنيــة احلرجيــة اجلــرد عمليــات وإجــراء
 املعلومـات  توقيـت  وحـسن  اتـساق  زيـادة  يتـيح  ممـا  للغابـات،  املـستدامة  إلدارةا يف والبيئية
  ؛بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى إىل املقدمة

ــشاف  )ب(   ــه استكـ ــة جوالنـ ــسني الكفيلـ ــاون بتحـ ــع التعـ ــات مـ ــايري عمليـ  املعـ
   ؛املؤشرات بتطبيق يتعلق فيما للغابات املستدامة لإلدارة زمةالال واملؤشرات

 من تتمكن كي بالغابات املعين املتحدة األمم منتدى أمانة إىل الدعم تقدمي  )ج(  
 يف املنتـدى  إىل سـتقدمها  اليت التقارير إعداد على األعضاء الدول يساعد عام شكل وضع
 اإلدارة حتقيــق حنــو احملــرز التقــدم نبــشأ ،٢٠١٥ عــام ســتعقد الــيت عــشرة احلاديــة دورتــه
  ؛الغاباتب املتعلقة األربعة العاملية األهدافو الغابات، صك وتنفيذ للغابات، ةاملستدام
 املعــين املتحــدة األمــم ملنتــدى التاســعة الــدورة خــالل بفعاليــة املــشاركة  )د(  
 أعضاء يتخذها اليت اإلجراءات إبراز هبدف املستوى، الرفيع اجلزء يف سيما وال ،بالغابات
 يف “النـاس  ملـصلحة  الغابـات  تـسخري ” مبوضـوع  احتفاء الغابات جمال يف التعاونية الشراكة

 معـا،  بالعمـل  الشراكة أعضاء التزام على يربهن مما ،٢٠١١ ،للغابات الدولية سنةال إطار
 ،العـامل  نطـاق  على للغابات املستدامة اإلدارة حتقيق على ،ناآلخري والشركاء البلدان ومع

  ؛الغابات على معيشتهم يف يعتمدون شخص بليون ١,٦ عيش سبل وحتسني
 واسـتراتيجيات  ،وحيازهتـا  ،الغابـات  حبوكمـة  املتعلقة التعاون أنشطة تعزيز  )هـ(  
ــها،  واملبــادرات القــدرات، بنــاء تــستهدف إقليميــة عمــل حلقــات تنظــيم خــالل مــن متويل

 لفريـق ا يبـذهلا  الـيت  املتـضافرة  اجلهـود  زيـادة  يشمل مبا املشتركة، واملنشورات والدراسات
 املتحــدة األمــم ملنتــدى التــابع املخــصص اخلـرباء  فريــقل دعمــا بالتمويــل املعــين االستـشاري 

  ؛التيسريية لعمليةلو ،بالغابات املعين
 إليــه أشــار الــذي النحــو علــى الغابــات بتمويــل املتعلــق العمــل يف اإلســهام  )و(  
 عقـــده املقـــرر الثـــاين الجتماعـــه حتـــضريا ولاأل اجتماعـــه يف املخـــصص اخلـــرباء فريـــق
  التيسريية؛ العملية أعمال ويف ،٢٠١٢ عام
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 والتـابعون  بالغابـات  املعنيـون  االتـصاالت  مـسؤولو  هبدأ الذي العمل دعم  )ز(  
 تابعـة  االتـصاالت  جمـال  يف واسـتراتيجية  شـبكة  لوضـع  الغابـات  جمال يف التعاونية للشراكة
 املــستدامة وإدارهتــا الغابــات أمهيــة إبــراز إىل الراميــة دبــاجلهو لنــهوضا أجــل مــن للــشراكة
 املتـصلة  املناسـبات  أثنـاء  ذلـك  يف مبـا  ،بعده ماو ٢٠١١ عام للغابات الدولية السنة خالل

ــدافب املرتبطــة بــاإلجراءات ــة اإلمنائيــة األه ــد املتخــذة لأللفي  والعمليــة ،٢٠١٠ عــام بع
  ؛٢٠١٢ عام دامةاملست للتنمية املتحدة األمم ملؤمتر التحضريية

ــة الــسنةب االحتفــال تنفيــذ دعــم  )ح(    والتــرويج ،٢٠١١ عــام للغابــات الدولي
 مــع بالتعــاون والــوطين، احمللــي املــستويني علــى للغابــات الدوليــة بالــسنة املتعلقــة لألنــشطة
  ؛الغابات أجل من التعاونية شراكةال قيادة تتوىل إهنا حيث والزراعة، ألغذيةا منظمة

 الــشركاء بــني فيمــا املعلومــات تبــادل بغــرض خــرباء لفريــق عاجتمــا عقــد  )ط(  
 أنـواع  مجيـع  وفرهـا ت الـيت  واخلـدمات  الـسلع  مـن  تأتيةامل القيم جمموعة عن املعنيني واخلرباء
 األمـم  نتـدى مل العاشـرة  الـدورة  علـى  النتـائج  وعـرض  ،الغابـات  خـارج  واألشـجار  الغابات
  .“االقتصادية والتنمية الغابات” عن مالعا املوضوع إطار يف بالغابات املعين املتحدة

  


