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منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
الدورة الثالثة 

– ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣  جنيف، ٢٦ أيار/مايو 
البند ٤ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 

البنود املشتركة بني الدورات: تعزيز التعاون 
  والتنسيق بني السياسات والربامج 

 إطار الشراكة التعاونية املعنية بالغابات لعام ٢٠٠٣ 
  وثيقة معلومات 

موجز 
تتألف الشراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات مـن أربـع عشـرة منظمـة وهيئـة وأمانـة مـن 
أمانـات االتفاقيـات مـن الـيت لديـها برامـــج ذات شــأن يف جمــال الغابــات. وتتمثــل األهــداف 
الرئيسية هلذه الشراكة يف دعم أعمال منتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات وبلدانـه األعضـاء، 
وتعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـــا بــني األعضــاء يف هــذه الشــراكة يف جمــال األنشــطة املتصلــة 

بالغابات. 
وميثـل إطـار الشـراكة التعاونيـة املتعلقـة بالغابـات لعـام ٢٠٠٣ كـال مـــن خطــة عمــل 
الشراكة وتقريرها املرحلي السنوي. ويركز هذا اإلطـار علـى املبـادرات املشـتركة الـيت جيـري 
االضطالع ا يف إطار الشراكة وعلى الدعم املقـدم مـن أعضائـها مـن أجـل تنفيـذ مقترحـات 
العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات/املنتـدى احلكومـي الـدويل املعــين 

بالغابات، وبرنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص مبنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات. 
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ومنــذ إرســاء هــذه الشــراكة، مت االضطــالع يف إطارهــا بأربعــة أنشــطة مجاعيــــة أو 
مبادرات مشتركة هي: وضع قاعدة بيانات على الشبكة ميكن البحث فيها عن مصادر متويـل 
اإلدارة املستدامة للغابات؛ والعمل على ترشيد التقـارير املتعلقـة بالغابـات؛ وبـذل اجلـهود مـن 
أجـل تعزيـز الفـهم املشـترك للتعـاريف املتصلـة بالغابـات؛ ونشـر املعلومـات مـن خـــالل موقــع 
الشراكة على شبكة اإلنترنت. وعالوة على ذلك، تعمل الشراكة ومنظماا األعضـاء، سـواء 
فرادى أو بشكل مشترك، على تنفيذ مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـدويل 
املعين بالغابات/املنتدى احلكومي الـدويل املعـين بالغابـات إىل املنظمـات الدوليـة. كمـا يسـاهم 
أعضاء الشراكة، من خالل خمتلف براجمهم ومشاريعهم يف تنفيـذ كثـري مـن مقترحـات العمـل 

املوجهة للبلدان. 
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مقدمة   أوال -
أنشـئت الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـــات يف عــام ٢٠٠١ مــن أجــل دعــم أعمــال  - ١
منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات وبلدانـه األعضـاء، وتعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـا بـــني 
أعضاء الشراكة يف جمـال املسـائل املتصلـة بالغابـات. وتتـألف الشـراكة مـن ١٤ مـن املنظمـات 

الدولية وأمانات االتفاقيات واملؤسسات الرئيسية املتصلة بالغابات. 
ـــا املنتــدى  ويف الـدورة األوىل الـيت عقدهـا منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات، دع - ٢
الشـراكة إىل أن تقـدم إليـه يف كـل دورة مـن دوراتـه تقريـرا عمـا حتـرزه مـن تقـدم. واســتجابة 
لذلك، قررت الشراكة أن تقدم سنويا إىل املنتدى تقريرا عن أنشطتها يف وثيقة بعنوان �إطـار 
الشراكة التعاونية املعنية بالغابات�. وميثل هذا التقرير السنوي كـال مـن خطـة عمـل الشـراكة 
وتقريرها املرحلي. ويقوم بإعداد هذا التقرير، يف جهد مجـاعي، مجيـع أعضـاء الشـراكة، كمـا 
تساعد أمانة منتــدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات علـى جتميعـه. وقـد قُـدم التقريـر األول إىل 

الدورة الثانية للمنتدى(١). 
ويركز إطار الشراكة التعاونية املعنيـة بالغابـات لعـام ٢٠٠٣ علـى املبـادرات الرئيسـية  - ٣
للشـراكة، الـيت جيـري تنفيذهـا بشـكل مجـاعي، وهـــي: دليــل الشــراكة ملصــادر متويــل اإلدارة 
املسـتدامة للغابـات؛ وفرقـة عمـل الشـراكة املعنيـة بترشـيد التقـارير املتصلـة بالغابـات؛ واجلـهود 
املبذولـة للمواءمـة بـني املفـاهيم واملصطلحـات والتعـاريف؛ واألنشـطة اإلرشـادية. كمـــا يقــدم 
اإلطار أحدث املعلومات املتوافرة عن األنشطة اليت يضطلع ا األعضاء يف الشـراكة علـى حنـو 
فـردي أو مشـترك دعمـا للمنتـدى، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ مقترحـات العمـل املقدمـة مـــن 
الفريق احلكومــي الـدويل املعـين بالغابـات/املنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات، واجلـهود 
املبذولة لتعزيز التعاون يف جمال الغابات. وعالوة على ذلك، يسـلط إطـار عـام ٢٠٠٣ الضـوء 

على األنشطة اليت يقوم ا األعضاء يف الشراكة جتاوبا مع قرارات املنتدى ومقرراته. 
 

ما هي الشراكة التعاونية املعنية بالغابات؟   ثانيا -
متثـل الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات ترتيبـا مبتكـرا للتشـجيع علـى زيـــادة التعــاون  - ٤
والتنسيق فيما يتعلـق بالغابـات. وتتـألف الشـراكة مـن ١٤ عضـوا (انظـر اإلطـار) لديـهم قـدر 
كبـري مـن القـدرات والـربامج واملـوارد لدعـم عمليـة منتـــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، 
وال سـيما تنفيـذ مقترحـات العمـل املقدمـة مـــن الفريــق احلكومــي الــدويل/املنتــدى احلكومــي 
الدويل. ومن املسلم به على نطاق واسع أنه ال توجد أي هيئة أو منظمة لديها منفـردة القـدرة 
أو الوالية الالزمة للتعامل مع منافع الغابات ومتطلباا على حنو شامل. ومن مث، فإن الشـراكة 
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توفر بصورة مجاعية الدعم الالزم لالضطالع باإلدارة املستدامة للغابات يف مجيــع أحنـاء العـامل، 
وذلك باالعتماد على امليزة النسبية اليت يتمتع ا أعضاؤها على اختالفهم. 

 
املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية املعنية بالغابات 

مركز البحوث احلرجية الدولية 
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

املنظمة الدولية لألخشاب املدارية 
االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية(أ) 

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
أمانة مرفق البيئة العاملية 

أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الشـديد و/أو 
من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 

أمانة اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بتغري املناخ 
األمانة العامة لألمم املتحدة (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية) 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 

املركز العاملي للحراجة الزراعية (املركز الدويل لألحباث يف جمال احلراجة الزراعية) 
البنك الدويل 

االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية) 
ـــــــــــــــــــــــــــ 

انضم االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية إىل الشراكة يف آذار/مارس ٢٠٠٣.  (أ)
  

وتتمثل رسالة الشراكة يف دعم األعمال اليت يضطلع ـا منتـدى األمـم املتحـدة املعـين  - ٥
بالغابـات مـن أجـل تعزيـز اإلدارة املسـتدامة جلميـع أنـواع الغابـات وتقويـــة االلــتزام السياســي 
الطويـل األمـد حتقيقـا هلـذه الغايـة. وقـد اعتمـدت الشـراكة نظامـــا لوكــاالت التنســيق ــدف 
املساعدة على تيسري تنسـيق األعمـال الـيت تضطلـع ـا الشـراكة فيمـا يتعلـق بكـل مـن عنـاصر 
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منتدى األمم املتحدة البالغ عددها ١٦ عنصرا. وترد اختصاصات الشراكة وطرائـق عملـها يف 
وثيقة سياسات الشراكة التعاونية املعنية بالغابات(٢). 

ويرأس الشراكة السيد حسين اللقـاين، املديـر العـام املسـاعد إلدارة الغابـات يف الفـاو.  - ٦
وتقدم اخلدمات للشراكة أمانة املنتدى اليت يوجد مقرها يف املقر العام لألمـم املتحـدة. ويدعـم 
عدد من أعضاء الشراكة أعمال أمانة املنتدى عن طريـق االنتدابـات. ففـي أثنـاء عـام ٢٠٠٢، 
انتدب للعمل يف أمانة املنتدى بعض كبار املوظفني من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة 
ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة. يضـاف إىل ذلـك أن املنظمـة الدوليـة 
لألخشـاب املداريـة قـد قـررت أن تنتـدب أحـد موظفيـها للعمـل يف أمانـة املنتـدى، شــريطة أن 

يكون التمويل مضمونا. 
وشارك مجيع أعضاء الشراكة مشاركة فعالة يف الدورة الثانية للمنتدى. وخـالل تلـك  - ٧
الدورة، جرى تنظيـم حـوار رفيـع املسـتوى بشـأن السياسـات نـاقش خاللـه رؤسـاء املنظمـات 
األعضـاء يف الشـراكة والـوزراء املعنيـون بالغابـات عـددا مـــن املســائل امللحــة لــدى األوســاط 
الدولية املعنية بالغابات. وعالوة على ذلك، نظم عدد من األعضاء يف الشـراكة أنشـطة فرعيـة 
ملواصلة توجيه االنتباه إىل أنشطتهم املتصلة بالغابات، من قبيل اجتماع املائدة املستديرة بشـأن 

الغابات ملرفق البيئة العاملية. 
ويسهم مجيع أعضاء الشراكة يف إعداد الوثائق الرمسية لـدورات املنتـدى. وقـام البنـك  - ٨
الــدويل ومنظمــة األغذيــــة والزراعـــة وإدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، باعتبارهـــا 
الوكاالت املختصة بتنسيق العناصر املتصلـة بـالدورة الثالثـة للمنتـدى، بـإعداد التقـارير املقدمـة 

من األمني العام يف تلك الدورة(٣). 
 

املبادرات املشتركة للشراكة   ثالثا -
شرعت الشراكة منذ إنشـائها يف أربعـة أنشـطة مجاعيـة، أو مبـادرات مشـتركة، هـي:  - ٩
ـــن مصــادر متويــل اإلدارة املســتدامة  وضـع قـاعدة بيانـات علـى الشـبكة ميكـن البحـث فيـها ع
للغابات؛ والعمل على ترشيد التقارير املتعلقة بالغابات؛ وبـذل اجلـهود مـن أجـل تعزيـز الفـهم 
املشترك للتعاريف املتعلقة بالغابات؛ ونشـر املعلومـات مـن خـالل موقـع الشـراكة علـى شـبكة 

اإلنترنت. 
 

دليل الشراكة ملصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات 
على الرغم من أن األموال الالزمة لإلدارة املستدامة للغابات متاحة من طائفـة واسـعة  - ١٠
مـن املصـادر، فـإن اجلـهات الـــيت تلتمــس التمويــل كثــريا مــا تفتقــر إىل ســبل احلصــول علــى 
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ــذه  املعلومـات املتعلقـة مبصـادر التمويـل وإىل التوجيـه الـالزم لتقـدمي طلبـات التمويـل. وتلبيـة هل
احلاجة، أعدت الشراكة موقعا على شبكة اإلنترنت، يشمل قاعدة بيانات ميكـن البحـث فيـها 
ـــات  وتتوافـر ـا املعلومـات عـن مصـادر التمويـل ألغـراض اإلدارة املسـتدامة للغابـات، وسياس
التمويل، وآليات اإليصال اليت يسـتخدمها املـاحنون الثنـائيون، واملنظمـات الدوليـة، ومصـارف 
التنمية، وكيانات القطاع اخلاص، وغريهـا مـن اهليئـات ذات الصلـة. ويوفـر هـذا الدليـل أيضـا 
معلومات عن االجتاهات السائدة يف متويل اإلدارة املستدامة للغابات، ومجـع األمـوال، وإعـداد 
مقترحـات املشـاريع. وبـدأ العمـل بدليـل الشـراكة علـى موقعـها بشـبكة اإلنـــترنت يف كــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٢(٤). وقد الـتزمت الشـــراكة بــاملضي يف تطويــر وتعزيــز االســتعانة ــذا 

الدليل عن طريق األنشطة اجلانبية وحلقات العمل، على سبيل املثال. 
 

فرقة العمل املعنية بترشيد التقارير املتعلقة بالغابات 
أعربت بعض البلدان عن قلقها إزاء تزايد عدد التقـارير املطلـوب تقدميـها إىل اهليئـات  - ١١
واألجهزة الدولية واإلقليمية. ويف القـرار ١/٢، دعـا املنتـدى أعضـاء الشـراكة إىل العمـل علـى 
ــى  التنسـيق فيمـا بـني التقـارير املتعلقـة بالغابـات وترشـيدها مـن أجـل خفـض العـبء الواقـع عل

البلدان يف هذا الصدد. 
ويف متوز/يوليــه ٢٠٠٢، أنشـئت، تلبيـة لطلـب املنتـدى، فرقـة العمـل التابعـة للشـراكة  - ١٢
واملعنيـة بترشـيد التقـارير املتعلقـة بالغابـات. وتشـترك يف رئاسـة فرقـة العمـل املذكـورة منظمـــة 
ـــدى. ويشــمل األعضــاء اآلخــرون املنظمــة الدوليــة لألخشــاب  األغذيـة والزراعـة وأمانـة املنت
ـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وأمانــات اتفاقيــات التنــوع البيولوجــي ومكافحــة  املداريـة، وبرن
التصحر وتغري املناخ. ويقّدم إىل املنظمات السـبع املمثلـة يف فرقـة العمـل جـزء كبـري مـن مجيـع 
التقارير الوطنية املوجهـة إىل املنظمـات واألجـهزة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالغابـات. وقـد عقـدت 
الفرقة اجتماعني منذ إنشـائها، وذلـك يف يومـي ١٩ و ٢٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، يف 

بون، والفترة من ٢٤ إىل ٢٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣، يف كيمربدج، باململكة املتحدة. 
وكان أول نشاط تقـوم بـه فرقـة العمـل هـو إعـداد �صفحـة مدخـل�(٥) علـى شـبكة  - ١٣
اإلنـترنت تتيـح االطـالع بســـهولة علــى التقــارير الوطنيــة املقدمــة إىل املنظمــات األعضــاء يف 
الفرقة، وأشكال تلك التقارير، واملعلومـات الرئيسـية املتعلقـة باجلـهود املبذولـة يف جمـال إعـداد 
التقارير، واملعلومات املتعلقة بأعمال فرقة العمل. واملتوخى من هذه الصفحة مسـاعدة البلـدان 
يف إعداد التقارير ذات الصلة بالغابات، وذلك لكوا مصدرا سهل املنال للمعلومـات الوطنيـة 

املتعلقة بالغابات. 
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وقامت فرقة العمل، عن طريق التحليل املقارن جلميـع التقـارير الـيت تطلبـها املنظمـات  - ١٤
األعضاء، حبصر بعض الفرص املتاحة للحد من عبء اإلبالغ الواقع على عاتق البلدان، مبـا يف 
ذلك إمكانية تقدمي أعضائها لطلبات مشتركة التماسا للمعلومات املتعلقـة بـاملوارد واخلدمـات 
والسياسات واألطر املؤسسية. وقـد جنـح املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، ومنظمـة 
ـــا يف  األغذيــة والزراعــة، واملنظمــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة، واللجنــة االقتصاديــة ألوروب
االستعانة بعملية مماثلة هي �االستبيان املشترك املتعلـق بقطـاع الغابـات� يف مجـع بيانـات عـن 
املنتجات احلرجية. وتوخى األعضاء أن جيري على املـدى الطويـل وضـع نظـام مشـترك إلدارة 

املعلومات وملف للمعلومات على شبكة اإلنترنت. 
أمـا ترشـيد التقـارير املقدمـة هليئـات االتفاقيـات والصكـوك بشـأن اإلجـراءات املتخـذة  - ١٥
مبوجب االلتزامات القائمة، فهو مسألة أكـثر مشـقة، علـى األقـل يف املـدى القريـب، ويتضـافر 
األعضاء اآلن يف حتديد ااالت اليت حيدث فيها تداخل، حـىت ميكـن هلـم توجيـه انتبـاه البلـدان 
إىل ما يوجد من معلومات ذات صلـة، ومـن مث مسـاعدا علـى جتنـب االزدواجيـة فيمـا تبذلـه 
من جهود. وتتمثل الرؤيـة علـى األجـل الطويـل يف تقـدمي طلبـات مشـتركة التماسـا ملعلومـات 

مواضيعية، بل ورمبا إجراء استقصاء مشترك بني عمليات معينة. 
وتشمل أنشــطة الدعـم املقـدم جلـهود الترشـيد مـا يلـي: بـذل جـهود مشـتركة يف بنـاء  - ١٦
القدرات، وحتسني إدارة مراكز التنسـيق وسـبل االتصـال ـا، ومواصلـة اجلـهود للمواءمـة بـني 
التعاريف وإدراج التعاريف يف طلبـات احلصـول علـى املعلومـات، والعمـل مـن أجـل النـهوض 
بإدارة املعلومات وتبـادل البيانـات، واختصـار حجـم االسـتقصاءات وإعـادة صياغتـها والربـط 

بينها. 
 

املواءمة بني التعاريف املتصلة بالغابات 
ودعـا املنتـدى، بقـراره ٢/٢، الشـراكة إىل مواصلـة أعماهلـــا الراميــة إىل تعزيــز الفــهم  - ١٧

املشترك للمفاهيم واملصطلحات والتعاريف، وتقدمي تقرير مرحلي إليه يف دورته الثالثة. 
والشـراكة ملتزمـة ـذه املهمـة وقـد أحـرزت تقدمـا طيبـا يف هـذا الشــأن منــذ انعقــاد  - ١٨
الـدورة الثانيـة للمنتـدى. وعلـى سـبيل املتابعـة الجتمـاع اخلـرباء املعـين باملواءمـة بـني التعــاريف 
املتعلقـة بالغابـات بغـرض اسـتخدامها مـن قبـل خمتلـف أصحـاب املصلحـة، املعقـود يف كـــانون 
الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ (انظـر إطـــار الشــراكة لعــام ٢٠٠٢)، قــامت منظمــة األغذيــة والزراعــة 
باالشـتراك مـع الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بتغـري املنـــاخ، وبالتعــاون مــع مركــز البحــوث 
ـــم املتحــدة للبيئــة  احلرجيـة الدوليـة واالحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة وبرنـامج األم
بتنظيم اجتماع ثان للخرباء يف مقـر منظمـة األغذيـة والزراعـة يف رومـا خـالل الفـترة مـن ١١ 
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إىل ١٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. وأكد االجتماع من جديـد ضـرورة التوصـل إىل فـهم مشـترك 
لتعاريف املصطلحات األساسية املتصلة بالغابات اليت تستخدمها خمتلـف العمليـات والصكـوك 
الدولية واملواءمة بينها بغية احلد مــن األخطـاء يف اسـتخدام املصطلحـات، ومـن عـبء اإلبـالغ 
الواقـع علـى عـاتق البلـدان، والتكـاليف املرتبطـة بـه، ومـن اخللـط الـذي حيـدث عنـــد االتصــال 
بوسـائط اإلعـالم واجلمـهور بصفـة عامـة. وقـارن االجتمـاع بـني عـدد مـن التعـــاريف املتصلــة 
بالغابـات واملســـتخدمة يف التقــارير املقدمــة للعمليــات واملنظمــات الدوليــة وحــدد مــا ميكــن 
ــــة العمـــل املتضـــافر للمواءمـــة بـــني  مواءمتــه. وأوصــى بــأن تواصــل فــرادى الكيانــات املعني
املصطلحـات. وقـد جـرى توزيـع التقريريـن اللذيـن متخـــض عنــهما االجتماعــان علــى نطــاق 

واسع(٦). 
 

موقع الشراكة على شبكة اإلنترنت، واملواد التروجيية وأنشطة اإلرشاد األخرى 
بدأ العمل مبوقع الشراكة على شـبكة اإلنـترنت يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢(٧).  - ١٩
وهو يتضمن معلومات عن الشراكة وأنشطتها وشبكتها. وقد أعد هذا املوقع بالتعــاون الوثيـق 
بني كافة األعضاء يف الشراكة، مع مدخالت من أمانة املنتدى ودعم تقين من منظمـة األغذيـة 

والزراعة. 
وعقدت الشراكة اجتماعا جانبيا يـوم ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ يف أثنـاء الـدورة الرابعـة  - ٢٠
للجنـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة يف بـايل بإندونيسـيا. وقـد سـلط هـــذا 
االجتماع الضوء على أنشطة الشراكة والدور الذي حيتمل أن تقوم به كنمـوذج للتعـاون بـني 
الوكـاالت يف القطاعـات األخـرى. وتعـتزم الشـراكة تنظيـم اجتمـــاع جــانيب يف أثنــاء الــدورة 

الثالثة للمنتدى ويف مؤمتر احلراجة العاملي (كيبيك، أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣). 
وقد أصدرت الشراكة أيضا نشرة إعالمية ومواد للعرض للتعريف بنفسها.  - ٢١

 
الدعم املتضافر والفـردي املقـدم مـن أعضـاء الشـراكة لتنفيـذ مقترحـات  رابعا -
العمـل الصـادرة عـن الفريـق احلكومـي الـــدويل املعــين بالغابــات/املنتــدى 

 احلكومي الدويل ولتعزيز التعاون بشأن الغابات 
تعمل الشراكة وأعضاؤها أيضا على انفراد وجمتمعني لتنفيذ مقترحات العمـل املقدمـة  – ٢٢
مـن الفريـق احلكومـي الـدويل، واملوجهـة بصـورة مباشـرة إىل أعضـاء الشـراكة و/أو املنظمــات 
الدولية بوجه عام. كما يقوم أعضاء الشراكة، من خالل خمتلف براجمهم ومشـاريعهم، بتقـدمي 

الدعم للبلدان يف تنفيذ مقترحات العمل. 
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وترد فيما يلي حملة عامة عن األنشطة اليت يقوم ا أعضاء الشــراكة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ  - ٢٣
اقتراحـات الفريـق احلكومـي الـدويل/املنتـدى احلكومـي الـدويل، وتنظـم هـــذه اللمحــة حســب 

عناصر املنتدى البالغ عددها ١٦ عنصرا. 
 

صياغة برامج احلراجة الوطنية وتنفيذها 
يتمثـل مركـز التنسـيق بالنسـبة هلـذا العنصـر داخـل نطـاق الشـراكة يف منظمـة األغذيــة  - ٢٤
والزراعة. ومثة مبادرتان رئيسيتان من مبادرات أعضاء الشراكة تستهدفان على وجه التحديـد 
دعم برامج احلراجة الوطنية، وبرنامج الغابات، ومرفق برامج احلراجة الوطنية. ويعمل برنـامج 
الغابـات، الـــذي يســتضيفه البنــك الــدويل، يف غيانــا وفييــت نــام والكامــريون وكوســتاريكا 
ومالوي. أما مرفق برامج احلراجة، الذي تستضيفه منظمة األغذية والزراعة، فهو شراكة بـني 
املاحنني الثنائيني واملنظمات الدولية تدعم بلدان الشراكة واجلماعـات املهتمـة فيـها ـذا اـال، 
عن طريق املنح اليت تقدمها من أجل تعزيز برامج احلراجة الوطنية وذلك مـن خـالل مبـادرات 
إدارة املعـارف العامليـة. ومـن بـــني األعضــاء يف اللجنــة التوجيهيــة للمرفــق ثالثــة مــن أعضــاء 
الشـراكة، وهـم منظمـة األغذيـة والزراعـة ومركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة والبنـك الـــدويل. 

وتشمل التطورات األخرية اليت شهدها املرفق واألنشطة املقررة له ما يلي: 
نشر املعلومات عن مرفق برامج احلراجة الوطنية يف أحنـاء العـامل، مبـا يف ذلـك  (أ)
املعلومات املتعلقة باملعايري واإلجراءات اليت يـأخذ ـا املرفـق ألغـراض الشـراكات مـع البلـدان 

املهتمة؛ 
توفـري موقـع علـى شـبكة اإلنـترنت بـه وصـــالت تــؤدي إىل قواعــد البيانــات  (ب)
وصفحات االستقبال الوطنية، تيسريا لسبل االطالع علـى املعلومـات املتعلقـة بـربامج احلراجـة 

الوطنية على الصعيد العاملي؛ 
العمـل الفعـال مـع الشـركاء القطريـني مـــن أجــل دعــم عمليــة وضــع برامــج  (ج)

احلراجة الوطنية وتنفيذها. 
ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، نظمـت منظمـة األغذيـة والزراعـة اجتماعـــا تقنيــا  - ٢٥
بشأن تشجيع مشاركة أصحاب املصاحل يف برامـج احلراجـة الوطنيـة. وكـان أحـد نتـائج ذلـك 
إنشاء جمتمع أساسه املمارسة وفقا لنهج قائمة على املشاركة يف برامج احلراجـة الوطنيـة، وهـو 
جمتمع يتلقى الدعم أيضا من مرفق برامج احلراجـة الوطنيـة. إىل جـانب ذلـك، جتـري الفـاو يف 
الوقت احلاضر دراسات بشأن وضع استراتيجيات وآليات مالية لدعم برامج احلراجـة الوطنيـة 
مركزة أوال على أمريكا الالتينية. وقد عقـدت الفـاو يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ اجتماعـا تقنيـا 
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بشأن آثار السياسات العامة الشاملة لعدة قطاعـات بـني احلراجـة والقطاعـات األخـرى، حـدد 
طرق تعزيز التآزر فيما بني مجيع القطاعات. 

ويف عام ٢٠٠٤، ستنظم مبادرة تتـوىل البلـدان ريادـا لدعـم املنتـدى، تتنـاول تطبيـق  - ٢٦
الال مركزية والنظم االحتادية يف جمال احلراجة وبرامج احلراجـة الوطنيـة. وختضـع هـذه املبـادرة 
لرعاية حكوميت سويسرا وإندونيسيا وتتلقى الدعم من مركز البحوث احلرجية الدوليـة وأمانـة 

املنتدى. 
 

تشجيع مشاركة اجلمهور 
يعمل أعضاء الشراكة على مستويني اثنني لتشجيع مشاركة اجلمهور، ومهـا: الصعيـد  - ٢٧
الدويل، للترتيب ملشاركة أصحاب املصلحة يف حــوارات بشـأن السياسـات املتصلـة بالغابـات؛ 
والصعيد الوطين، لدعم اجلهود القطرية للنهوض بعمليات املشـاركة يف السياسـات والتخطيـط 
واإلدارة املتعلقة بالغابات. وإدارة الشــؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة هـي وكالـة التنسـيق علـى 

الصعيد الدويل، أما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فهو وكالة التنسيق على الصعيد الوطين. 
وقد عملت إدارة الشؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة خـالل عـام ٢٠٠٢ علـى تسـهيل  - ٢٨
مشاركة اموعات الرئيسية، بتنظيــم حـوارات وأفرقـة وموائـد مسـتديرة جلـهات متعـددة مـن 
أصحـاب املصـاحل، يف عمليـات حكوميـة دوليـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـــاعي واجلمعيــة 
ـــه التحضرييــة.  العامـة، مبـا يف ذلـك املنتـدى ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة واجتماعات
وعملت أمانة املنتدى على تسـهيل إجـراء مشـاورة يف رومـا يف آذار/مـارس ٢٠٠٣ فيمـا بـني 
مراكز التنسيق للمجموعات الرئيسية من أجل التخطيط حلوار أصحـاب املصـاحل املتعدديـن يف 
الدورة الثالثة للمنتدى. وقدم املنسقون مقترحـات مـن شـأا أن تفضـي إىل مزيـد مـن التبـادل 

الفعال والتفاعلي لآلراء حول املسائل املوضوعية اليت جيري تناوهلا يف تلك الدورة. 
وعلى غرار ذلـك، فـإن اتفاقيـات التنـوع البيولوجـي ومكافحـة التصحـر وتغـري املنـاخ  - ٢٩
ومرفق البيئة العاملية واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، شـجعت 
ـــة. ومبوجــب  أيضـا علـى مشـاركة اتمـع املـدين يف مداوالـا الـيت جـرت خـالل السـنة املاضي
القرار ٢ للمجلس الدويل لألخشاب املدارية (د – ٣٢)، أنشئ الفريـق االستشـاري للمجتمـع 
املـدين التـابع للمنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة ـدف تســـهيل مشــاركة اتمــع املــدين يف 
أعمال املنظمة بنفس الطريقة اليت يعمل ا الفريق االستشاري للتجارة القائم التـابع للمنظمـة. 
ـــة اجلديــدة بالتشــاور الوثيــق مــع  وقـد وضعـت سياسـات البنـك الـدويل واسـتراتيجيته احلرجي

جمموعات خمتلفة متنوعة من أصحاب املصاحل. 
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ولربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تـاريخ غـين ونشـط يف جمـال املشـاركة مـــع جمموعــة  - ٣٠
واسعة النطاق مــن منظمـات اتمـع املـدين بوصـف هـذه املنظمـات شـركاء رئيسـيني يف جمـال 
احلد من الفقر وحتسني فعالية التنمية. ومــن خـالل اللجنـة االستشـارية للمجتمـع املـدين التابعـة 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أنشأ الربنامج إطارا قويا إلقامة شراكات مـع منظمـات اتمـع 
املـدين علـى مجيـع الصعـد، بـدءا بتنظيـم محـــالت عامليــة، مــن قبيــل الســعي مــن أجــل حتقيــق 
األهداف اإلمنائية لأللفية، وانتهاء بتنظيم مبادرات وطنية من قبيل عمليـات امليزنـة الـيت تراعـي 

مصلحة الفقراء. 
أمـا علـى الصعيـد الوطـين، فـإن مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة يشـجع البحـــوث يف  - ٣١
جمال العمل القائم على املشاركة ـدف تسـهيل اإلدارة التعاونيـة الـيت تشـارك فيـها اتمعـات 
احمللية وغريها من أصحاب املصاحل احلرجية. وتشجع منظمة الفاو مشـاركة اجلمـهور بتقدميـها 
الدعم الستحداث وتنفيذ عمليات قائمة على املشاركة وإدماجها يف برامج احلراجـة الوطنيـة، 
مبا يف ذلك إدماجها يف إطار مرفق برامـج احلراجـة الوطنيـة. ونظمـت الفـاو يف تشـرين الثـاين/ 
نوفمرب ٢٠٠٢ اجتماعا تقنيا بشأن تشجيع مشاركة أصحــاب املصلحـة يف هـذا املرفـق ـدف 
حتديــد الطــرق االســتراتيجية لتعزيــز عمليــات املشــاركة يف برامــج احلراجــة الوطنيــة ولبنــــاء 
شـراكات للعمـل. ويشـارك االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة أيضـا يف تشـــجيع 
مشاركة اجلمهور على الصعيد الوطين وذلك مثال من خالل مشـروع عـن مشـاركة اجلمـهور 

يف إدارة الغابات يف االحتاد الروسي. 
 

إزالة الغابات وتدهورها 
ـــع  يعمـل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مبثابـة وكالـة تنسـيق هلـذا العنصـر؛ بيـد أن جلمي - ٣٢
أعضـاء الشـراكة تقريبـا أنشـطة تتصـل مبكافحـة إزالـة الغابـات وتدهورهـا. ويواصـل الربنـــامج 

عمله يف جمال األنشطة املتصلة مبكافحة التصحر يف مناطق خمتلفة. 
وقــد مت تكثيــف مبــادرة اهلــدف ســنة ٢٠٠٠ التابعــة للمنظمــة الدوليــة لألخشـــاب  - ٣٣
املدارية، وهي مبادرة تدعم التزام البلدان باملضي قدما بأسرع ما ميكن حنو تصديـر األخشـاب 
املدارية واملنتجات اخلشبية من مصادر تدار بطريقة مستدامة، وذلك بفضل إيفاد بعثات تابعـة 
للمبادرة إىل ترينيداد وتوباغو ومجهورية أفريقيـا الوسـطى وغيانـا ووضـع خطـة عمـل لتحقيـق 

اهلدف يف الكونغو. 
ويشمل برنامج العمل املوسع التفاقية التنـوع البيولوجـي واملتعلـق بـالتنوع البيولوجـي  - ٣٤
للغابـات، الـذي اتفـــق عليــه يف االجتمــاع الســادس ملؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة املعقــود يف 
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نيسان/أبريل ٢٠٠٢، أنشـطة ذات صلـة ـدف إىل احلـد مـن إزالـة الغابـات وتدهورهـا جـراء 
األخطار العاملية واإلقليمية واحمللية. 

وسوف يشارك االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية بنشـاط يف عمليـة إنفـاذ  - ٣٥
القوانني واإلدارة السليمة للغابات األفريقية، اليت ستؤدي إىل عقد اجتمــاع وزاري يف نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٣. وقد سمي هذا االحتاد ميسـرا ملشـاركة اتمـع املـدين يف شـرق أفريقيـا وغرـا 
ويف اجلنوب األفريقي وهو يتعاون مع إدارة التنمية الدوليـة التابعـة للمملكـة املتحـدة يف تنظيـم 
حلقـة عمـل حتضرييـة يف هـذا الصـدد تتعلـق بالقطـاع اخلـاص. ومـن شـــأن هــذه العمليــات أن 
تساعد يف تعزيز قدرة البلدان النامية على معاجلة األسباب األساسية إلزالة الغابات وتدهورهـا 
بتعزيز إنفاذ القوانني واإلدارة السليمة للغابات مـن خـالل مجلـة أمـور منـها تشـجيع املشـاركة 
على نطاق أوسع، وتبادل نتائج البحوث ذات الصلة، والدروس املكتسبة من املبـادرات احملليـة 
والوطنيـة القائمـة، وحتديـد صكـوك السياسـة العامـة، واالسـتراتيجيات األخـرى ملكافحـة هــذه 

املشاكل على خمتلف الصعد. 
 

املعارف التقليدية املتصلة بالغابات 
تعمل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجـي مبثابـة وكالـة تنسـيق للمعـارف التقليديـة املتصلـة  - ٣٦
بالغابـات. ويشـمل برنـامج عمـل االتفاقيـة املوسـع واملتعلـق بـالتنوع البيولوجـي للغابـات ســـتة 
أنشـطة ـدف بصـورة مباشـرة إىل حفـظ التنـوع البيولوجـي واسـتغالله بصـورة مسـتدامة مـــن 
جانب اتمعات األصلية واحمللية. وتعكف أمانة االتفاقية يف الوقت احلاضر على إعـداد تقريـر 
بشـأن االسـتغالل املســـتدام للتنــوع البيولوجــي للغابــات يتضمــن املعــارف التقليديــة املتصلــة 
بالغابـات. وسـوف ينـاقَش هـذا التقريـر يف االجتمـاع التاسـع للهيئـة الفرعيـــة املعنيــة باملشــورة 

العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية، املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣. 
ومـىت أمكـن، فـإن مجيـع األعضـاء اآلخريـن يف الشـراكة يـأخذون يف اعتبـــارهم أمهيــة  - ٣٧

املعارف التقليدية املتصلة بالغابات يف وضع السياسات العامة وتنفيذ أنشطة املشاريع. 
 

املعارف العلمية املتصلة بالغابات 
يعمـل مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة واملركـــز الــدويل لألحبــاث يف جمــال احلراجــة  - ٣٨
الزراعية مبثابة وكاليت تنسيق هلـذا العنصـر مـن عنـاصر منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات. 
ويعمـل مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة مـن أجـل حتسـني القـاعدة العلميـة لـإلدارة املســتدامة 
للغابات وحتسني سبل العيش. وهو بعمله هذا، وبفضل أنشــطة مسـتهدفة أخـرى، إمنـا يـهدف 
إىل تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى إجـراء البحـوث املتصلـة بالغابـات. واهلـدف األويل للمركـــز 
الـدويل لألحبـاث يف جمـــال احلراجــة الزراعيــة هــو توليــد املعــارف املتصلــة بالزراعــة احلرجيــة 
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وجتميعـها ونشـرها. ويوجـه معظـم مـوارد هـذا املركـز ومـوارد شـــركائه حنــو حبــوث الزراعــة 
احلرجيـة وتطويرهـا حلـل مشـاكل الفقـــر واألمــن الغذائــي وتدهــور البيئــة يف أفريقيــا جنــوب 

الصحراء الكربى ويف أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا. 
ومتثل الشبكة العاملية للخربة العلميـة املتعلقـة بالغابـات واألشـجار أهـم أصـول االحتـاد  - ٣٩
الدويل ملنظمات البحوث احلرجية. إىل جانب ذلك، أنشأ هذا االحتاد برامج ومشـاريع خاصـة 
فضال عن فرق عمل بإمكاا أن تدعم أعمال الشراكة واملنتدى، وخاصة يف تلبيـة احلاجـة إىل 

املعلومات واملعارف البحثية. 
وتقـدم منظمـة الفـاو الدعـم لشـبكات البحـــوث احلرجيــة، وتقــوم ببحــوث يف جمــال  - ٤٠
السياسات وبتقييمات شـاملة للمـوارد احلرجيـة الدوليـة، وببحـوث إقليميـة ملسـتقبل الغابـات، 
وتقدم جمموعة واسعة من املعارف املتصلة بالغابات من خالل جمموعة متنوعة مـن املنشـورات 
ونظم املعلومات وقواعد البيانات. وتعمل االتفاقية املتعلقة بتغري املناخ بشكل وثيق مع الفريـق 
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، الذي يدرس أسـباب وآثـار تغـري املنـاخ مبـا يف ذلـك آثـاره 
على الغابات. وتقدم املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة الدعـم لدراسـات ومشـاريع البحـث 
والتطوير الرامية إىل حتسني فهم األسواق والتجـهيز الفعـال للمنتجـات، واالسـتغالل الصنـاعي 
لألخشـاب وإدارة الغابـات يف سـياق كـل مـن األنشـطة القائمـة املتعلقـة بالغابـــات ومبــادرات 
إعادة زراعة الغابات. ويقوم برنامج األمم املتحـدة للبيئـة برصـد االجتاهـات البيئيـة عـن طريـق 

عمليات تقييم بيئية ونظم لإلنذار املبكر. 
 

صحة الغابات وإنتاجيتها 
تعمل منظمة األغذية والزراعة مبثابة وكالـة تنسـيق هلـذا العنصـر مـن عنـاصر املنتـدى،  - ٤١
E). وبـذل أعضـاء  /CN.18/2003/5) وقد قامت بإعداد تقرير األمـني العـام عـن هـذا املوضـوع
ــابر  الشـراكة بعـض اجلـهود ملسـاعدة البلـدان علـى التصـدي لآلثـار السـلبية للتلـوث اجلـوي الع
للحدود. بيد أن أعضاء هذه الشراكة يشاركون أيضـا يف جوانـب أخـرى مـن جوانـب صحـة 
الغابــات وإنتاجيتــها، مبــا يف ذلــك املســــائل الناشـــئة املتعلقـــة بـــاحلرائق اجلاحمـــة، واآلفـــات، 

واألمراض، وتكاثر بعض األنواع. 
وهناك تعاون كبري بني أعضاء الشراكة يف جمال احلرائـق اجلاحمـة. ويقـوم عضـوان مـن  - ٤٢
أعضاء الشراكة، ومها منظمة الفاو واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملـوارد الطبيعيـة إىل جـانب 
الصنـدوق العـــاملي للطبيعــة، باستكشــاف ــج لتشــجيع مشــاركة اتمعــات احملليــة يف إدارة 
احلرائق ومنع حرائق الغابات. ويشارك برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة 
والبنك الــدويل يف الفريـق العـامل املعـين حبرائـق املنـاطق الربيـة، الـذي يعمـل حتـت فرقـة العمـل 
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املشتركة بني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث. ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أنشـأ هـذا الفريـق 
العـامل واملركـز العـاملي لرصـد احلرائـق شـبكات إقليميـة مشـتركة تعـىن حبرائـــق املنــاطق الربيــة 
دف تكثيف التعاون وتبادل املعلومات عامليا بـني خـرباء حرائـق الغابـات. ويتعـاون كـل مـن 
مركز البحوث احلرجيـة الدوليـة ومنظمـة الفـاو واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة واالحتـاد 
ـــة  الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة يف إطـار هـذه الشـبكة مـع الصنـدوق العـاملي للطبيع
وعدد من احلكومات واجلهات املاحنة وغريها من أصحاب املصاحل. وقـد كـان مـن شـأن هـذا 
اإلدراك والقلق املتعاظمني بشأن حرائق الغابات أن دفعا منظمات دولية، منها منظمة األغذيـة 
والزراعة واملنظمة الدوليــة لألخشـاب املداريـة، إىل تعزيـز دعمـها املقـدم يف جمـال إدارة حرائـق 
الغابـات يف البلـدان الناميـة. واملبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة بشـأن إدارة حرائـــق 
الغابـات يف الغابـات املعتدلـة املنـاخ والغابـات الشـمالية الـيت صـدرت يف تشـرين الثـاين/نوفمــرب 
٢٠٠٢، تكمل األعمال ذات الصلة اليت جتريها املنظمة الدولية لألخشاب املدارية يف الغابـات 
املداريـة. إضافـة إىل ذلـك، تنظـم الفـاو واللجنـة االقتصاديـة ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدوليــة 
مؤمترا بشأن إدارة حرائق الغابات والتعاون الــدويل يف حـاالت الطـوارئ عنـد انـدالع احلرائـق 
يف شرقي البحر األبيض املتوسـط ومنطقـة البلقـان واملنـاطق اـاورة يف الشـرق األدىن ووسـط 

آسيا (أنطاليا، تركيا، ١٥-١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣). 
ويعمـل االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة بالتعـاون مـع مركـز البحــوث  - ٤٣
احلرجية الدولية والفاو والصندوق العاملي للطبيعة بدعـم مـن االحتـاد األورويب ودائـرة الغابـات 
يف الواليات املتحدة حول مشروع مكافحة احلرائق يف جنـوب شـرق آسـيا، الـذي يسـعى إىل 
القيام باإلصالحات الضرورية يف جمال السياسات على الصعيدين الوطين واإلقليمـي يف منطقـة 
جنوب شرق آسيا لتوفري األساس التشريعي واالقتصادي ملكافحة حرائق الغابات الضـارة الـيت 
هي من فعل اإلنسان. وسوف يتوىل هذا املشروع توسيع نطاق هذا النمـوذج ليشـمل أمريكـا 
الوسطى واالحتاد الروسي ومنطقة البحر األبيض املتوسـط وأفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى 
مىت توفرت األموال والقدرات. كذلك يتعاون االحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة 
مـع املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة يف هـذا الشـأن مـع التركـيز علـى جنـوب شـرق آســـيا 

وغرب أفريقيا ومشال اإلنديز. 
وتقدم املنظمة الدوليـة لألخشـاب املداريـة خدمـات خـرباء يف حرائـق الغابـات لتقـدمي  - ٤٤
املسـاعدة إىل مـن هـم حباجـة إليـها مـن البلـدان املنتجـة لألخشـاب املداريـة. وســـتقدم املنظمــة 
الدولية لألخشاب املداريـة والفـاو الدعـم للمؤمتـر الـدويل الثـالث املتعلـق حبرائـق املنـاطق الربيـة 

ومؤمتر القمة يف هذا املوضوع املقرر عقدمها يف سيدين، يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
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وتقـوم منظمـة الفـاو جبمـع ونشـــر معلومــات تتصــل بــاحلرائق اجلاحمــة، عــالوة علــى  - ٤٥
استجابتها للطلبات الطارئـة الـواردة مـن البلـدان ملكافحـة هـذه احلرائـق. وقـد نشـرت املنظمـة 
ـــد علــى  تقييمـا حلرائـق الغابـات يف العـامل يف الفـترة ١٩٩٠-٢٠٠٠، مشـل موجـزات عمـا يزي
٢٠ بلـدا، وأصـدرت تقريـرا عـن اإلطـــار القــانوين إلدارة حرائــق الغابــات يف حزيــران/يونيــه 

 .٢٠٠٢
وخالل االجتماع السادس ملؤمتـر األطـراف، دعـت اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي منظمـة  - ٤٦
األغذيـة والزراعـة واملنظمـة الدوليـــة لألخشــاب املداريــة، ومنظمــات أخــرى، لتبحــث معــها 
خيارات وضع برنامج عمل مشـترك مـع االتفاقيـة بشـأن تقييـم آثـار احلرائـق، فضـال عـن ـج 

التصدي للحرائق والوقاية منها. 
وحـىت عـام ٢٠٠٢، كـــانت منظمــة األغذيــة والزراعــة املنظمــة العضــو الوحيــدة يف  - ٤٧
الشراكة اليت تساهم بشكل مباشـر ونشـط يف اجلـهود املبذولـة علـى الصعيـد العـاملي للتصـدي 
لآلفات اليت تصيب الغابات، بيـد أن املركـز الـدويل لألحبـاث يف جمـال احلراجـة الزراعيـة أنشـأ 
مؤخرا وظيفة اختصـاصي يف علـم األمـراض. وتقـدم الفـاو مسـاعدة تقنيـة مباشـرة إىل البلـدان 
بناء على الطلبات الواردة من احلكومات فيما يتعلق باملشاكل النامجة عن اآلفات الـيت تصيـب 

الغابات. 
وتدعو املادة ٨ من اتفاقية التنوع البيولوجي احلكومات إىل منع اسـتحداث أو مراقبـة  - ٤٨
أو استئصال هذه األنواع الغريبة الـيت ـدد النظـم اإليكولوجيـة أو املوائـل أو األنـواع. وتقـدم 
الفاو إىل االتفاقية وثائق ومعلومات بشأن املسائل املتعلقة باألنواع الغازية اليت تؤثـر يف التنـوع 
البيولوجـي احلراجـي. وينكـب أيضـا علـى دراسـة هـذه األنـواع الغازيـة االحتـاد الـدويل حلفـــظ 

الطبيعة واملوارد الطبيعية من خالل فريق األخصائيني املعين باألنواع الغازية التابع له. 
وتعمل الفاو، بتعـاون مـع خـرباء مـن الـدول األعضـاء، علـى مجـع البيانـات مـن أجـل  - ٤٩
وضع نظام عاملي للمعلومات بشأن انتشار اآلفات واألمـراض النامجـة عـن احلشـرات وتأثريهـا 
على الغابات، وذلـك للمسـاعدة علـى إذكـاء الوعـي باملشـاكل اخلطـرية املتصلـة باآلفـات الـيت 
تصيـب الغابـات يف مجيـع أرجـاء العـامل. والفـاو أيضـا جهـــة وديعــة لالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة 

النباتات. 
 

معايري ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات 
الفاو واملنظمة الدولية لألخشاب املداريـة مهـا الوكالتـان املنسـقتان هلـذا العنصـر. وقـد  - ٥٠
اشـتركت عـدة منظمـات أعضـاء يف الشـراكة (الفـاو، واملنظمـــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة، 
ومركز البحوث احلراجية الدولية، واالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة، وبرنـامج 
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األمم املتحدة للبيئة، واتفاقية التنوع البيولوجي، ومرفق البيئة العاملية واالحتاد الـدويل ملنظمـات 
البحوث احلراجيــة) يف األعمـال املنجـزة علـى مـدى العقـد املـاضي لتحديـد معايـري ومؤشـرات 
اإلدارة املســتدامة للغابــات. ومــن بــني األهــداف الرئيســية توفــري الدعــــم لعمليـــات املعايـــري 
واملؤشرات اإلقليمية، ووضع واستخدام املعايري واملؤشرات على الصعيد الوطـين وعلـى صعيـد 

وحدات إدارة الغابات، وتعزيز التعاون بني البلدان وفيما بني العمليات. 
ـــز العمــل الــدويل بشــأن معايــري  وتتعـاون املنظمـات األعضـاء يف الشـراكة أيضـا لتعزي - ٥١
ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات وزيادة التعـاون والتنسـيق بـني العمليـات. وكـانت الفـاو 
واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية من بـني املنظمـات الـيت اشـتركت يف رعايـة املؤمتـر الـدويل 
بشأن معايري ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات: طريق املستقبل املعقود مبدينـة غواتيمـاال يف 
الفـترة مـن ٣ إىل ٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. وقـد اسـتضافت املؤمتـر حكومـة غواتيمـاال وحظــي 
بدعم حكوميت فنلندا والواليات املتحدة. وأوصـى املؤمتـر بطائفـة واسـعة مـن اإلجـراءات الـيت 
ينبغي أن تنظر فيـها البلـدان واهليئـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك الشـراكة، مـن أجـل: تقويـة وضـع 
املعايري واملؤشرات وتطبيقها؛ وتعزيز االلتزام السياسي؛ وتعزيز قدرة املؤسسات؛ واإلسـهام يف 
أعمال املنتدى وكذا يف املبادرات الدولية اليت تعىن باملؤشرات ذات الصلة بالتنمية املستدامة. 

وال تزال الفاو تقدم الدعم التقين واملايل لعدد من عمليات املعايـري واملؤشـرات، مبـا يف  - ٥٢
ذلك عمليات مناطق اجلفـاف يف أفريقيـا، ومنطقـة الشـرق األدىن، ومنطقـة ترابوتـو، وغابـات 
ليباتريك، والغابات اجلافة يف آسيا. وساعدت الفاو العديد من العمليـات والبلـدان مـن خـالل 
وضع مبادئ توجيهية عملية بشأن تقييم املعايـري واملؤشـرات وقياسـها واختبارهـا وتنفيذهـا يف 
امليدان. وتعمل حاليا على دعـم األنشـطة الـيت تقـوم ـا البلـدان ذات الغطـاء احلرجـي احملـدود 
للتحقــق مــن املعايــري واملؤشــرات املوجــودة لديــها، فضــال عــن األنشــطة املتعلقــة بالغابـــات 
ـــني. وتشــارك أيضــا يف العمليــة األوروبيــة  النموذجيـة والتجريبيـة يف آسـيا وأفريقيـا واألمريكت
وعمليـة مونتريـال وتتعـاون معـهما تعاونـا فعـاال. وتعـتزم الفـاو أيضـا تنسـيق تقييمـات املـــوارد 
احلرجيـة يف العـامل يف اـاالت املواضيعيـة اسـتنادا إىل جمموعـات املعايـري القائمـة املشـتركة بــني 

عمليات املعايري واملؤشرات التسعة اليت جيري االضطالع ا. 
ــــري  ويســتلزم عــدد مــن مشــاريع املنظمــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة تكييــف املعاي - ٥٣
واملؤشرات مع الظروف القطرية واختبارها من الناحيـة التطبيقيـة. وتلـتزم مبعايـري هـذه املنظمـة 
ومؤشراا كل البلـدان املنتجـة األعضـاء البـالغ عددهـا ٣١ بلـدا. وعـالوة علـى ذلـك، جـرت 
املواءمة بني معايري هـذه املنظمـة ومؤشـراا ومعايـري ومؤشـرات املنظمـة األفريقيـة لألخشـاب. 
وجيري تنفيذ مشروع من مشاريع املنظمة الدولية لألخشـاب املداريـة لتشـجيع اسـتخدام هـذه 
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املعايـري واملؤشـرات املتوائمـة. وتنظـم هـذه املنظمـة أيضـا حلقـات عمـل علـى الصعيـــد الوطــين 
لتدريب مديري الغابات على فعاليـة اسـتخدام النمـوذج الـذي وضعتـه إلعـداد التقـارير بشـأن 
املعايــري واملؤشــرات. وخــالل عــام ٢٠٠٢، نظمــت حلقــات تدريبيــة بشــأن تطبيــق معايـــري 
ومؤشـرات املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة يف عـدة بلـدان أعضـاء، مبـا يف ذلـك الكونغــو، 
والفلبـني، وفـانواتو، وبــابوا غينيــا اجلديــدة، وكــوت ديفــوار. وبــاتت بلــدان أعضــاء كثــرية 
تستخدم النموذج الذي وضعته املنظمة لتقدمي تقاريرها، وسيسـتخدم هـذا النمـوذج يف جتميـع 

تقرير حالة إدارة الغابات املدارية يف الفترة ٢٠٠٤/٢٠٠٣. 
ويقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم لعملية املنــاطق اجلافـة يف أفريقيـا وغريهـا مـن  - ٥٤
العمليات، مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية املتخذة من قبل البلدان األعضاء يف اجلماعة اإلمنائيـة 
للجنوب األفريقي والبلدان األعضاء يف اللجنة الدائمة املشـتركة بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف 
ـــة  يف منطقـة السـاحل. ويركـز مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة علـى تقـدمي املسـاعدة يف عملي
وضع املعايري واملؤشرات على مسـتوى وحـدة إدارة الغابـات. ونظـم االحتـاد الـدويل ملنظمـات 
البحوث احلرجية، بدعم من مركز البحوث احلرجية الدولية والفاو ومركز البحث والتدريـب 
يف جمال الزراعة املدارية، اجتماع اخلرباء بشـأن بنـاء قـدرات علمـاء الغابـات بأمريكـا الالتينيـة 
يف جمـال وضـع املعايـري واملؤشـــرات وفحــص اإلدارة املســتدامة للغابــات والــترخيص يف جمــال 

الغابات، املعقود يف كوستاريكا، يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وتشترك اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العاملية يف دعم وضع مؤشرات التنـوع  - ٥٥
ــري  البيولوجـي. وسـلم برنـامج االتفاقيـة املوسـع بشـأن التنـوع البيولوجـي احلراجـي بأمهيـة املعاي
واملؤشـرات القائمـة املتعلقـة بـاإلدارة املسـتدامة للغابـات وضـرورة وضـع مزيـد مـــن مؤشــرات 
التنوع البيولوجي احلراجي واستخدامها لتقييم التنوع البيولوجي احلراجي واجتاهاته. وعقـدت 
ـــى  االتفاقيـة اجتماعـا للخـرباء يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ ركـز علـى مبـادئ وضـع املؤشـرات عل
املستوى الوطين ألغـراض الرصـد، وقـدم املشـورة بشـأن املؤشـرات املالئمـة يف كـل جمـال مـن 

ااالت املواضيعية ذات الصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك الغابات.  
 

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية للغابات 
ـــات، تقريــر  أعـد البنـك الـدويل، باعتبـاره الوكالـة املنسـقة للجوانـب االقتصاديـة للغاب - ٥٦
ـــة  األمـني العـام ذا الصلـة (E/CN.18/2003/7). ويعتـرب مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة الوكال

املنسقة للجوانب االجتماعية والثقافية للغابات.  
ــدويل  ويسـاهم مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة مسـامهة نشـطة، إىل جـانب املركـز ال - ٥٧
لألحباث يف جمال احلراجة الزراعية واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة، يف مبـادرة 
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حتـدي الغابـات املطـرية، الـيت سـتركز علـــى مســتوى املنظــر الطبيعــي وســتجمع بــني البحــث 
والتنميـة. وعـالوة علـى ذلـك، فمـن بـني األحـداث الرئيســـية الــيت طبعــت الذكــرى الســنوية 
ــــات والتنـــوع  العاشــرة لالحتــاد انعقــاد مؤمتــر بشــأن ســبل الــرزق يف املنــاطق الريفيــة والغاب

البيولوجي، يف بون، يف أيار/مايو ٢٠٠٣.  
ـــامج عمــل االتفاقيــة املوســع بشــأن التنــوع البيولوجــي احلراجــي البيئــة  ويتنـاول برن - ٥٨
املؤسسـية واالجتماعيـة - واالقتصاديـة املواتيـة لـإلدارة املسـتدامة للغابـات. وجتـــرى تقييمــات 
ـــة واالقتصاديــة  أخـرى بشـأن املمارسـات املتعلقـة بـإدارة الغابـات الـيت تراعـي القيـم االجتماعي
والثقافيــــة يف إطـــار إعـــــداد تقريــر لالتفاقيــــة عــن االســتخدام املســتدام للتنــوع البيولوجــي 

احلراجي. 
ـــة  وينصــب معظــم أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى املســائل االقتصادي - ٥٩
واالجتماعية والثقافية اليت تؤثـر يف التنميـة البشـرية. وـدف مبـادرة الربنـامج اإلمنـائي املتعلقـة 
بـالفقر والبيئـة، بوجـه خـــاص، إىل مســاعدة البلــدان علــى دمــج الشــواغل البيئيــة للفقــراء يف 
اسـتراتيجيات وسياسـات احلـد مـن الفقـر، وحتديـد السـبل العمليـة لتنفيذهـا، وتبـادل اخلـــربات 
ـــاحثني  واملمارسـات الفضلـى. وتتيـح هـذه املبـادرة منـربا للمختصـني وواضعـي السياسـات والب

العاملني يف هذا اال لتبادل خربام وإجياد احللول الالزمة. 
 

حفظ الغابات ومحاية األنواع الفريدة من الغابات والنظم اإليكولوجية اهلشة 
يتوىل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة تنسـيق هـذا العنصـر. ويعـاجل املركـز العـاملي لرصـد  - ٦٠
املنـاخ التـابع لربنـامج البيئـة هـذه القضيـة مـن خـالل توفـري قائمـة أعدـا األمـم املتحـدة بشـــأن 

املناطق احملمية على الصعيد العاملي. 
وتتناول اتفاقية التنوع البيولوجي هذا العنصر يف برنامج عملـها املوسـع بشـأن التنـوع  - ٦١
البيولوجي احلراجي من خالل التشجيع على حفظ التنوع البيولوجي احلراجي وكفالـة كفايـة 
وفعالية شبكات املنـاطق احلرجيـة احملميـة. وسـتعقد االتفاقيـة حلقـة عمـل دوليـة بشـأن املنـاطق 
احلرجيـة احملميـة، يف مونتريـال، يف تشـرين الثـاين/نوفمــرب ٢٠٠٣. وسيشــترك يف هــذه احللقــة 

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية وغريه من املنظمات األعضاء يف الشراكة.  
واشترك االحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب  - ٦٢
املدارية يف تنظيم حلقـة عمـل ـدف إىل زيـادة فعاليـة منـاطق احلفـظ عـرب احلـدود يف الغابـات 
املداريــــة. وقـد نظمـت هـذه احللقـــة يف أوبـون راتشـاثاين، بتـايلند يف الفـترة مـــن ١٧ إىل ٢١ 
شباط/فرباير ٢٠٠٣، مبشاركة عدد مـن األعضـاء يف الشـراكة. ومجعـت هـذه احللقـة خمتصـني 
يف تنفيذ برنامج مواقـع احلفـظ عـرب احلـدود الـذي وضعتـه املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة 
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وخرباء من االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة وغـريه مـن املنظمـات املهتمـة. ويف 
إطار هذا الربنامج، ازدادت املساحة اإلمجالية للغابات املوجودة يف مواقـع احلفـظ عـرب احلـدود 
واملناطق العازلة اليت حتيط ا مباشرة مــن مليـون هكتـار يف عـام ٢٠٠٠ إىل قرابـة ١٠ ماليـني 
من اهلكتارات حبلول اية عام ٢٠٠٢. ومن املؤمل أن تتسع هذه املنطقة لتصل مسـاحتها إىل 

١٥ مليون هكتار يف اية عام ٢٠٠٣. 
وسيعقد االحتــاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة الـدورة اخلامسـة مـن مؤمتـره  - ٦٣
ـــول/ســبتمرب  العـاملي للحدائـق يف مدينـة دوربـان، جبنـوب أفريقيـا، يف الفـترة مـن ٨ إىل ١٧ أيل
٢٠٠٣. وسيتناول املؤمتر يف مجلة أمور مشاركة اتمعات احمللية، واملبـادرات عـرب احلدوديـة، 
ومبـادرات التمويـل املسـتدام، وفعاليـة اإلدارة. وسيسـتهل املؤمتـر عمليـة لبحـــث الطريقــة الــيت 
ميكن ا استغالل املناطق احملمية بقدر أكـرب مـن الفعاليـة يف اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر مـع 

احلفاظ على التنوع البيولوجي. 
ترتبط أنشطة الربنامج اإلمنائي يف إطار هــذا العنصـر باملشـاريع الـيت ميوهلـا مرفـق البيئـة  - ٦٤
العاملية يف جمال حفظ الغابات. ويقـوم الربنـامج اإلمنـائي، يف إطـار الربنـامج التنفيـذي ٣ ملرفـق 
البيئة العاملية (النظم اإليكولوجية احلرجيـة)، بتنفيـذ ٢٩ مشـروعا يف ٢٧ بلـدا. وتشـترك عـدة 
منظمات أعضاء يف الشـراكة يف مشـروع حفـظ األحـراج يف أمريكـا الوسـطى، الـذي تدعمـه 
عدة مؤسسات منها مرفق البيئـة العامليـة والبنـك الـدويل والربنـامج اإلمنـائي وكذلـك مشـروع 

املمر الذي يضطلع به البنك الدويل يف مناطق الغابات املطرية بالربازيل. 
 

الرصد والتقييم واإلبالغ؛ واملفاهيم واملصطلحات والتعاريف 
تتوىل الفاو تنسيق هذا العنصر من عناصر املنتدى.  - ٦٥

يضطلع باألنشطة الرئيسية للمنظمات األعضاء يف الشراكة، املتصلة مبقترحات العمـل  - ٦٦
املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعـين بالغابـات/املنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات 
والقرارات الصادرة عن الدورتـني األوىل والثانيـة للمنتـدى املتصلـة ـذا العنصـر يف إطـار فرقـة 
العمـل املعنيـة بتنسـيق التقـارير املتعلقـة بالغابـات التابعـة للشـراكة وجـهود املنظمـات األعضـــاء 
للمواءمة بني التعاريف املتصلة بالغابات حسبما سـبق ذكـره (انظـر الفقـرات مـن ١١ إىل ١٨ 

أعاله). 
وأيـدت الفـاو وأمانـة املنتـدى املبـادرة القطريـة الـيت طرحـها املنتـــدى بشــأن الــدروس  - ٦٧
ـــم تنفيــذ مقترحــات العمــل املقدمــة مــن الفريــق احلكومــي الــدويل املعــين  املسـتفادة مـن تقيي
بالغابـات/املنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـــات، الــيت اســتضافتها إيطاليــا واشــتركت يف 
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رعايتـها عـدة بلـدان وعقـدت يف فيـتربو يف الفـترة مـن ١٧ إىل ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣. وقــد 
شاركت فيها عدة منظمات أعضاء يف الشراكة. 

وعالوة على ذلك، تشترك املنظمات األعضاء يف الشراكة يف تنفيذ مقترحـات العمـل  - ٦٨
املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعـين بالغابـات/املنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات 
املتصلـة برصـد الغابـات وتقييمـها وتقـدمي التقـارير بشـأا وتسـاهم يف تنفيذهـــا علــى الصعيــد 
الوطين، مبا يف ذلك التقييمات الوطنية والدولية املتعلقة بالغابـات (برنـامج الفـاو لتقييـم املـوارد 
احلرجية يف العامل يف عام ٢٠٠٠)، وصيانة قواعد البيانات (مـن قبيـل حوليـة الفـاو للمنتجـات 
احلرجية وقاعدة بيانات املنتجات احلرجية غري اخلشبية؛ وقـاعدة بيانـات املركـز العـاملي لرصـد 
حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املنـاطق احملميـة؛ وقـاعدة بيانـات االحتـاد 

الدويل ملنظمات البحوث احلرجية Silva Term)، واجلهود املبذولة لبناء القدرات.  
 

استراتيجيات إعادة التأهيل واحلفظ للبلدان احملدودة الغطاء احلرجي 
برنامج األمم املتحدة للبيئة هو الوكالة التنسيقية لعنصر املنتدى. ويعاجل برنـامج عمـل  - ٦٩
برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة القـدرة الـيت حتتـاج إليـها البلـدان احملـدودة الغطـاء احلرجـي لتنفيــذ 
مقترحات العمل املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابـات/املنتـدى احلكومـي الـدويل 
املعـين بالغابـات، ولتطويـر القـدرة علـى وضـع السياسـات واالســـتراتيجيات مــن أجــل اإلدارة 

املستدامة للغابات يف البلدان احملدودة الغطاء احلرجي.  
ودعا املنتدى، بقـراره ٢/٢ الشـراكة إىل اإلسـراع يف عملـها املتعلـق بتعريـف البلـدان  - ٧٠
احملدودة الغطاء احلرجي. وقد عاجل هذه املسألة اجتمـاع اخلـرباء املعـين مبواءمـة التعـاريف ذات 
الصلة بالغابات ليستخدمها خمتلف أصحاب املصلحة املعقود يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. وسـلّم 
االجتماع بأن تصنيف بلد علـى أنـه مـن البلـدان احملـدودة الغطـاء احلرجـي جيـوز أن يكـون لـه 
آثار سياسية. وعليه اقترح االجتماع استعمال تعريف عملي يفيد بأن البلدان احملـدودة الغطـاء 
احلرجي هي البلدان اليت تغطي فيها الغابات – علـى النحـو الـذي يعرفـه برنـامج تقييـم املـوارد 
احلرجيـة – أقــل مــن ١٠ يف املائـــــة مــن أراضيهـــــا، وذلــك إىل أن يتــم توضيــح االســتخدام 
املقصـود بالعبـارة. وأكـــد االجتمـاع أن لكثـري مـن البلـدان منـاطق كبـرية ذات غطـاء حرجــي 
حمدود، وإن كانت، علـى الرغـم مـن كوـا كيانـات وطنيـة، غـري مصنفـة ضمـن جمموعـة مـن 

البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. 
وينفذ برنــامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـددا مـن مشـاريع حفـظ الغابـات بتمويـل مـن  - ٧١
مرفق البيئة العاملية وذلك يف البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. وإن عملية حفـظ وإعـادة تـأهيل 
الغابـات يف هـذه البلـدان مدرجـة أيضـا يف برامـج العمـــل الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة 
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ملكافحة التصحر وللحد مما للجفاف من آثار ضارة على متطلبـات اتفاقيـة مكافحـة التصحـر. 
وينتظر من اعتبار تدهـور األرض جمـاال مـن اـاالت الـيت يركـز عليـها مرفـق البيئـة العامليـة أن 
يزيـد مـن تعزيـز فـرص البلـدان احملـدودة الغطـاء احلرجـــي. ويشــمل تدهــور األرض كمــا هــو 

معرف يف مرفق البيئة العاملية التصحر وإزالة األحراج. 
وتتعاون يف الوقت الراهن اتفاقية التنوع البيولوجي مـع اتفاقيـة مكافحـة التصحـر مـن  - ٧٢
ــامج  خـالل برنـامج عمـل مشـترك حـول األراضـي اليابسـة ونصـف الرطبـة. ويشـمل هـذا الربن
روابـط ملموسـة بـني أنشـطة اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي وخمتلـف اـاالت املواضيعيـــة يف إطــار 
اتفاقية مكافحة التصحر اليت تعاجل إدارة املوارد واحلفظ يف البلدان احملدودة الغطاء احلرجي.  

 
إعادة تأهيل األراضي املتدهورة وإصالحها وتعزيز الغابات الطبيعية واملزروعة 

منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، واملركـز الـدويل لألحبـاث يف جمـال احلراجــة  - ٧٣
الزراعية، واتفاقية مكافحة التصحر هي وكاالت تنسيقية هلذا العنصر من عناصر املنتدى. 

يتعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية مكافحــة التصحـر يف موضـوع تقييـم  - ٧٤
تدهور األرض يف األراضي اجلافـة، وهـو مشـروع يقـدم معلومـات ومنـهجيات قياسـية لتقييـم 
تدهـور األرض علـى الصعـد الوطـين واإلقليمـي والعـاملي. ومرفـق البيئـة العامليـة ومنظمـة األمــم 
املتحدة لألغذية والزراعـة يدعمـان هـذه اجلـهود أيضـا. وقـد مت تـأمني التمويـل لتوسـيع نطـاق 
عملية التقييم من أجل التصدي للمسائل اليت تشمل عدة قطاعات فيما يتعلـق بتدهـور األرض 
ـــة العمــل املعقــودة يف رومــا يف كــانون األول/ديســمرب  اسـتجابة للتوصيـات الـيت قدمتـها حلق
٢٠٠٠. ونشـرت املنظمـة الدوليـة لألخشـــاب املداريــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة 
لألغذية والزراعة، ومركز البحوث احلرجية الدوليـة، واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد 
ــات  الطبيعيـة والصنـدوق العـاملي للطبيعـة مبـادئ توجيهيـة إلصـالح وإدارة وإعـادة تـأهيل الغاب
املتدهـورة والغابـات املداريـة الثانويـة، وملسـاعدة البلـدان األعضـاء علـى تعزيـز قدرـا يف هـــذه 

ااالت.  
وفيما يلي أمثلة على املبادرات األخرية واجلارية واملخطط هلا اليت اختذهـا األعضـاء يف  - ٧٥
الشراكة التعاونية املعنية بالغابات، الذين يعملون مـع احلكومـات واملنظمـات الدوليـة األخـرى 

واجلهات املاحنة فيما يتعلق بإعادة تأهيل الغابات الطبيعية واملزروعة: 
دراسـات حـاالت إفراديـــة (اســتراليا وإندونيســيا وتــايلند والصــني والفلبــني  (أ)
وماليزيا ونيوزيلندا واهلند والواليات املتحدة األمريكية)، وحلقة عمل (الفلبـني، نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢)، وحلقـة دراسـية (منغوليـا، آب/أغســـطس ٢٠٠٢) نظمتــها اللجنــة احلرجيــة آلســيا 
واحمليط اهلادئ حول أثر احلوافز على تطوير املوارد احلراجيـة الزراعيـة يف منطقـة آسـيا واحمليـط 
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اهلادئ، وهي جهد تعاوين بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ووكالة التنميــة الدوليـة 
التابعة للواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب، وبلدان آسيا واحمليط اهلادئ؛ 

القيام يف عام ٢٠٠٢ بنشر مبادئ توجيهية لقيـام املنظمـة الدوليـة لألخشـاب  (ب)
املدارية بإصالح وإدارة وإعـادة تـأهيل الغابـات املداريـة للغابـات املداريـة املتدهـورة والثانويـة، 
بالتعـاون مـع مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، 
واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، والصندوق العاملي للطبيعة. وسوف يتم تعزيـز 
وجتربـة هـذه املبـادئ التوجيهيـة يف فـترة الســـنتني ٢٠٠٣-٢٠٠٤، وذلــك مــن خــالل ســت 

حلقات عمل إقليمية؛ 
دراسات حاالت إفرادية (إثيوبيا، وإيـران (مجهوريـة – اإلسـالمية)، وتونـس،  (ج)
وعمــان، ومــايل، وناميبيــا)، وعقــد حلقــات عمــل إقليميــة لتعزيــز دور الغابــات املزروعــــة، 
واألشجار خارج الغابات، وغابات املنـاطق احلضريـة، والغابـات القريبـة مـن املنـاطق احلضريـة 
يف اإلدارة املسـتدامة للغابـات يف البلـدان احملـدودة الغطـــاء احلرجــي يف الشــرق األدىن (إيــران، 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢) وأفريقيا (كينيـا، كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢) بالتنسـيق مـع 
منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وبالتعـاون مـع حكومـــة هولنــدا، وحكومــة إيــران، 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة عملية طهران؛ 
عقد اجتماع خلرباء املنتدى يف فترة ما بني الــدورات مـن أجـل االسـتفادة إىل  (د)
أقصـى حـد مـن دور الغابـات املزروعـة يف اإلدارة املسـتدامة للغابـات (نيوزيلنـدا، آذار/مـــارس 
ـــم املتحــدة لألغذيــة  ٢٠٠٣)، باسـتضافة حكومـة نيوزيلنـدا وبالتعـاون التقـين مـع منظمـة األم
والزراعـة، ومركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة، واالحتـــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجيــة 
ــــدا، وماليزيـــا،  برعايــة األرجنتــني، وأســتراليا، وجنــوب أفريقيــا، وسويســرا، والصــني، وكن

ونيوزيلندا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية؛ 
الشروع يف شراكة عاملية إلصالح مناطق الغابات املـة بـني االحتـاد الـدويل  (هـ)
حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة ، وحكومـة اململكـــة املتحــدة، والصنــدوق العــاملي للطبيعــة، 
وباالشتراك مع عدد من األعضاء يف الشراكة، مبا يف ذلك املنظمة الدولية لألخشـاب املداريـة، 
ومركز البحوث احلرجية الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة - املركـز العـاملي لرصـد حفـظ 

الطبيعة، وأمانة املنتدى. 
وباإلضافة إىل ذلك، قام أعضـاء الشـراكة بعـدد مـن األنشـطة الفرديـة املتصلـة بإعـادة  - ٧٦
ـــة. ودعمــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  تـأهيل الغابـات وإصالحـها خـالل السـنة املاضي
والزراعة عدة اجتماعات دوليـة وحلقـات عمـل دوليـة (حـول التحريـج، واملزروعـات، ونظـم 
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توليـد الطاقـة األحيائيـة، وإدارة الغابـات الثانويـة املداريـة). وأجـرى مركـز البحـــوث احلرجيــة 
الدولية أحباثا حول غابـات احلقـول يف املواقـع املتدهـورة واملواقـع ذات االحتمـاالت الضعيفـة. 
ـــة.  ودعـم مرفـق البيئـة العامليـة اجلـهود ذات الصلـة مـن خـالل برنـامج إدارة النظـم اإليكولوجي
وعمـل االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة مـع البلـدان إلصـالح منـاطق الغابـــات 
املـة، وسـاعد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالتعـاون مـع مركـز تنميـة األراضــي اجلافــة، 
كثريا من البلدان على تطوير خطط عمل وطنية وتنفيذها للحد من تدهور األرض. وتقـوم يف 
الوقت الراهن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بتطوير موقع على شبكة اإلنترنت بشأن إصـالح 

وإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية املتدهورة. 
 

احملافظة على الغطاء احلرجي لتلبية االحتياجات الراهنة واملقبلة 
إن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية هي الوكالة التنسيقية هلـذا العنصـر وأعـدت  - ٧٧
تقرير األمني العام (E/CN.18/2003/8). ويقدم هذا التقرير تفاصيل عن أنشــطة الشـراكة دعمـا 
ملقترحات العمل املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابــات/املنتـدى احلكومـي الـدويل 
املعــين بالغابــات فيمــا يتصــل بــاإلجراءات املتخــذة ــذا الشــأن. وتضــم هــذه االقتراحــــات 
الدراسات االستشرافية املتصلة بالغابـات، مبـا يف ذلـك سلسـلة منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة 
والزراعة فيما يتعلق بالدراسات االستشرافية العاملية واإلقليمية، ودراسة برنامج األمـم املتحـدة 
للبيئة عن التوقعات البيئية العاملية. وهذا العنصر شامل لعـدة قطاعـات تضـم كثـريا مـن عنـاصر 

املنتدى ويعمل كثري من أعضاء الشراكة حنو حتقيق هذا اهلدف. 
 

املوارد املالية 
البنـك الـدويل وأمانـة مرفـق البيئـــة العامليــة مهــا الوكالتــان التنســيقيتان هلــذا العنصــر.  - ٧٨
واملبادرة الرئيسية اليت قـامت ـا الشـراكة فيمـا يتصـل بـاملوارد املاليـة تسـتند إىل دليـل مصـادر 

متويل اإلدارة املستدامة للغابات، املوضوع على شبكة اإلنترنت. (انظر الفقرة ١٠ أعاله). 
وباإلضافـة إىل ذلـك، اسـتعرض عـدد مـن البلـدان يف أفريقيـا السياســـات الضريبيــة يف  - ٧٩
قطاع الغابات، بدعم من منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة، واالحتـاد األورويب، وبعـض 
أعضاء الشراكة. وحىت هذا التاريخ، أدى العمل إىل إجراء أكثر من ٣٠ دراسـة قطريـة و ١٠ 
دراســات مواضيعيــة تــدرس بعــض املســائل واملشــاكل الراهنــة فيمــا يتعلــق بتمويــــل اإلدارة 
املستدامة للغابات، وتقدم عددا مـن االقتراحـات لغـرض اإلصـالح. وهنـاك يف الوقـت الراهـن 

متابعة هلذا العمل يقوم ا عدد من األعضاء يف الشراكة يف بلدان خمتارة. 
ويعتزم البنك الـدويل الشـروع يف مبـادرة حـول مصـادر متويـل جديـدة ومبتكـرة، مـع  - ٨٠
مدخـالت يقدمـها أعضـاء الشـراكة. وســـوف يعــد البنــك الــدويل ورقــة حتــدد االحتياجــات 
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االستثنائية الرئيسية والشراكات احملتملة اليت ميكن أن تعزز مصادر التمويل اجلديدة واملبتكـرة. 
وسـوف تتنـاول الورقـة املسـائل التاليـة: (أ) طبيعـة وحجـــم املصــادر املاليــة الراهنــة واحملتملــة؛ 
(ب) أمهيـة اسـتخدام املـوارد املاليـة املتاحـة بفعاليـة أكـرب؛ (ج) الشـروط الـيت جيـب الوفـــاء ــا 
لكسب رؤوس أموال جديـدة (ال سـيما رؤوس أمـوال خاصـة)؛ (د) الفـرص اجلديـدة املرتقبـة 

الجتذاب متويل ذي قيمة عاملية. 
إن إعادة التجديد الناجح والكبري للصنــدوق االسـتئماين ملرفـق البيئـة العامليـة، أدى إىل  - ٨١
جتميــع مبلــغ ٢,٩٦٦ بليــون دوالر يســتخدم يف متويــل األنشــطة يف البلــدان املؤهلــة للقيــــام 
مبشاريع يف إطار ااالت التنسيقية الرئيسية ملرفق البيئة العاملية. ومتت الغابـات بصلـة إىل عـدد 

من هذه املشاريع ومشاريع التنوع األحيائي وتدهور األرض واملياه الدولية. 
 

التجارة الدولية واإلدارة املستدامة للغابات 
املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـــة هــي الوكالــة التنســيقية هلــذا العنصــر، وتواصــل  - ٨٢
االضطالع بالتدابري الراميـة إىل تعزيـز التجـارة الدوليـة يف األخشـاب املداريـة مبـا فيـها التجـارة 
اآلتيـة مـن املصـادر املـدارة علـى حنـو مسـتدام. وتشـمل هـذه املصـادر دراسـات حـول أســـواق 
األخشـاب وغـري األخشـاب، والتسـويق، واملشـاريع املتصلـة بالتجـــهيز والصناعــات احلرجيــة، 
واألنشطة املتصلة بشهادات الترخيص لألخشاب، واإلنتاج والتجـارة يف األخشـاب علـى حنـو 
مستدام، واالستعراض والتقييم السنويني حلالة األخشاب العاملية. وفيما يتصـل بإنفـاذ القوانـني 
ـــة بــإجراء دراســة لتقييــم بيانــات التصديــر  احلرجيـة، تقـوم املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداري
واالسترياد فيما يتعلق بالغابات املدارية ومنتجات الغابات املدارية. وتقوم هذه املنظمة الدوليـة 
أيضـا مبسـاعدة البلـدان األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، علـى صياغـة تدابـري فعالـة يف جمـــال إنفــاذ 
القوانني احلرجية. واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية يف طليعة اجلهات اليت ترصد وتقيم آثـار 
إصدار شهادات الترخيص للغابات واألخشاب، ويف التصدي ملشكلة البلـدان الناميـة املتخلفـة 
يف ميـدان إصـــدار شــهادات الــترخيص للغابــات واألخشــاب. وباإلضافــة إىل ذلــك، طلبــت 
املنظمة الدولية لألخشاب املدارية يف اآلونة األخرية إجراء دراسـة الستكشـاف الـدور احملتمـل 
للنهج املرحلية إلصدار شهادات الترخيص يف البلدان املنتجة لألخشاب املداريـة كـأداة لتعزيـز 
اإلدارة املسـتدامة للغابـات. وجتـري أيضـا حتضـريات لعقـد حلقـات عمـــل إقليميــة حــول هــذا 
املوضوع يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية. ويف هذا الصـدد، مت عقـد حلقـة 
عمل إقليمية برعاية املنظمة الدولية لألخشاب املدارية حول النهج املرحليـة إلصـدار شـهادات 
الترخيص (منطقة آسـيا واحمليـط اهلـادئ) وذلـك يف جاكارتـا يومـي ١٥ و ١٦ كـانون الثـاين/ 
يناير ٢٠٠٣. ويف ميدان آخر ذي صلـة، تقـوم املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة يف الوقـت 



2603-29001

E/CN.18/2003/INF/1

الراهن بوضع ملف تدرييب لتطوير نظم تدقيق يف إدارة الغابات، دف إجراء دورات دراسـية 
تدريبية للمشتركني يف التدريبات من البلدان األعضاء. 

ونظمت الفاو اجتماعـا يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ حـول إنفـاذ القوانـني احلرجيـة  - ٨٣
لعـام ٢٠٠٢ موضوعـة: �إصـالح السياسـات احلكوميـة ومكافحـة اجلرائـم احلرجيـة� ـــدف 
دراسة خيارات السياسة العامة من أجل احلد من اجلرائم احلرجية وحتديد املواضيـع الـيت يتعـني 
ـــانون. وكمتابعــة هلــذا االجتمــاع،  اختـاذ إجـراءات دوليـة بشـأا مـن أجـل حتسـني احـترام الق
شـرعت املنظمـة يف إجـراء دراسـة الستكشـاف الطـرق الكفيلـة بزيـادة مسـامهة الشـــركات يف 
اإلدارة الرشيدة هلذا القطـاع. ونظمـت املنظمـة يف رومـا يف الفـترة مـن ٣ إىل ٥ شـباط/فـرباير 
ـــات -  ٢٠٠٣ اجتماعـا استشـاريا للخـرباء بشـأن موضـوع �التجـارة واإلدارة املسـتدامة للغاب
اآلثـار والتفـاعالت�. ويـهدف االجتمـاع إىل املسـامهة يف التوصـل إىل تفـــاهم مشــترك حــول 
الكيفية اليت ميكن ـا للتطـورات الراهنـة يف السياسـات التجاريـة أن تؤثـر يف اإلدارة املسـتدامة 
للغابات وكيف ميكن للجهود املبذولة يف جمال اإلدارة املستدامة للغابـات أن تغـري مـن األمنـاط 
ـــدة جــهات أعضــاء يف الشــراكة ويف املنظمــات الدوليــة الرئيســية األخــرى  التجاريـة. وإن ع
حضـرت االجتمـاع، ومنـها املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة، وأمانـة اتفاقيـــة تغــري املنــاخ، 

والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية. 
 

التعاون الدويل يف جمال بناء القدرات واكتساب التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها 
إن التعاون الدويل يف جمال بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا جـزء أساسـي مـن عمـل  - ٨٤
املنظمات األعضاء يف الشراكة دعما لإلدارة املستدامة للغابات. وأنشطة األعضاء يف الشـراكة 
املتصلـة ـذا العنصـر تضـم نشـــر مركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة لنتــائج األحبــاث املتصلــة 
بالغابـات واجلـهود املبذولـة لتعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة علـى إجـراء األحبـاث؛ ودعـــم منظمــة 
األمم املتحدة لألغذيـة والزارعـة لشـبكات األحبـاث اإلقليميـة واجلـهود املبذولـة لتعزيـز الثقافـة 
احلرجية ونظم اخلدمات، وإنشاء جمموعات من املمارسات؛ وتقدمي إدارة الشـؤون االقتصاديـة 
واالجتماعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي (القـدرة ٢٠١٥) املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة يف 
جمال بناء القدرات فيما يتصـل بالتنميـة االجتماعيـة – االقتصاديـة؛ والربنـامج التدريـيب لالحتـاد 
الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة يف جمـال إدارة األحبـاث احلرجيـة ونقـل التكنولوجيـا الـذي 
يشمل إنتاج املواد التدريبيـة، فضـال عـن دعـم مشـاركة العلمـاء مـن البلـدان الناميـة يف أنشـطة 

إنشاء شبكات حبثية تعاونية، وتنظيم مؤمترات واجتماعات علمية. 



03-2900127

E/CN.18/2003/INF/1

وتدعم املنظمة الدولية لألخشاب املدارية وأمانة املنتدى مبادرة برعايـة املنتـدى حـول  - ٨٥
ـــل يف  نقـل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا فيمـا يتعلـق بغابـات املـانغروف. ومت تنظيـم حلقـة عم

مانغوا يف الفترة من ٣ إىل ٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ ، برعاية حكومة نيكاراغوا. 
ويدعـم مرفـق البيئـة العامليـة بنـاء القــدرات، عــن طريــق التقييــم الــذايت لالحتياجــات  - ٨٦
ـــائي،  الوطنيـة مـن القـدرات، للتصـدي للمسـائل البيئيـة العامليـة، وبصـورة خاصـة التنـوع األحي
ـــي و/أو اخلــارجي بغيــة الوفــاء ــذه  وتغـري املنـاخ، وتدهـور األرض، ـدف حفـز العمـل احملل

االحتياجات بطريقة منسقة وخمططة. 
 

التنوع البيولوجي للغابات 
على الرغم مــن أن التنـوع البيولوجـي للغابـات ليـس يف حـد ذاتـه عنصـرا مـن عنـاصر  - ٨٧
املنتدى، هناك مقترحات عمل كثرية قدمها الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات/املنتـدى 
احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات تتصـل بـالتنوع البيولوجـــي، وإن عــدة أعضــاء يف الشــراكة 

يعملون من أجل تعزيز حفظ الغابات والتنوع البيولوجي. 
إن أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي هـي املركـز التنسـيقي للشـــراكة مــن أجــل حتقيــق  - ٨٨
التنوع البيولوجــي للغابـات. وإن االجتمـاع السـادس ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة، املعقـود يف 
الهـاي يف الفـترة مـن ٧ إىل ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، اعتمـــد برنــامج عمــل موســعا حــول 
التنـوع البيولوجـي للغابـات، ودعـا أعضـاء الشـراكة إىل املسـامهة يف تنفيـذه(٨). ويـرى أعضـــاء 
ـــة جيــدة لتســهيل العمــل التنســيقي حــول التنــوع البيولوجــي  الشـراكة أن الشـراكة توفـر آلي
ـــن طريــق براجمــهم الراهنــة، يف  للغابـات. وإن عـدة أعضـاء يف الشـراكة يشـاركون بـالفعل، ع

األنشطة الداعمة لربنامج العمل املوسع لالتفاقية. 
وتقوم أمانة االتفاقية بـإعداد وثيقـة حتليليـة حـول املدخـالت الـواردة مـن األعضـاء يف  - ٨٩
ـــات بــني ــج النظــم اإليكولوجيــة واإلدارة املســتدامة  الشـراكة، وسـتقيم هـذه الوثيقـة العالق
للغابات. وسوف تناقش الوثيقـة يف االجتمـاع التاسـع للهيئـة الفرعيـة املعنيـة باملشـورة العلميـة 
ـــة أن  والتقنيــة والتكنولوجيــة لالتفاقيــة يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣. واقــترحت االتفاقي

تعرض الوثيقة أيضا على الدورة الرابعة للمنتدى. 
 

الروابط مع العمليات الدولية األخرى   خامسا –
إن عام ٢٠٠٢ سنة هامة يف اتمع احلرجي الـدويل، حيـث مت عقـد مناقشـات رفيعـة  - ٩٠
ـــة  املســتوى حــول الغابــات ال يف املنتــدى فحســب بــل أيضــا يف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمي
املستدامة، ومؤمترات األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولوجـي، واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة 
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املتعلقة بتغري املناخ، والس الدويل لألخشاب املدارية، وغري ذلك من جمالس إدارة املنظمـات 
األعضـاء يف الشـراكة. وينتظـر مـن الشـــراكة أن تــؤدي دورا هامــا يف تعزيــز الروابــط بشــأن 

املسائل ذات الصلة باحلراجة فيما بني االتفاقيات واالتفاقات. 
وتؤكد خطة تنفيذ مؤمتر القمة للتنمية املستدامة، يف مجلة أمور، علـى الـدور الرئيسـي  - ٩١
للمنتـدى، والشـراكة، لـدى تسـهيل وتنسـيق تنفيـذ اإلدارة املســـتدامة للغابــات علــى الصعيــد 
الوطين واإلقليمي والعاملي. وإن مجيع أعضاء الشراكة تشارك علـى حنـو نشـط يف مؤمتـر القمـة 
ويف التحضريات له، مبا يف ذلـك تنظيـم مناسـبات جانبيـة حـول الشـراكة. ونظـم عـدة أعضـاء 
مناسبات تتصل بالغابات يف إطـار انعقـاد مؤمتـر القمـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، انضـم عـدد مـن 
أعضاء الشراكة كشركاء يف الشراكات املتصلة بالغابات الـيت شـرع فيـها مؤمتـر القمـة، مبـا يف 
ذلك شراكة غابات حوض الكونغـو، وشـراكة غابـات آسـيا، وشـبكة الغابـات النموذجيـة يف 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، كيــف عــدة أعضــاء يف الشــراكة علــــى حنـــو أوثـــق براجمـــهم  - ٩٢
وأنشطتهم لتنسجم مع أهداف التنمية لأللفية املنبثقـة عـن إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة 
(قـرار اجلمعيـة العامـة ٢/٥٥). ومـن أمثلـة ذلـك االسـتراتيجية احلرجيـة املنقحـة لفريـق البنـــك 
الــدويل، املعتمــدة يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢ الــيت أبــرزت كيفيــة تســخري إمكانيـــات 
الغابات للحد من الفقر بوصف ذلك ركنا مـن األركـان األساسـية الثالثـة لتأسيسـها. ويعمـل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على جعـل أهـداف التنميـة لأللفيـة جـزءا ال يتجـزأ مـن عملـه يف 
ميدان مساعدة البلدان النامية على احلد من الفقر، ويساعد البلـدان الناميـة علـى رصـد التقـدم 
احملرز وتقدمي التقارير الالحقـة إىل األمـم املتحـدة. وإن أحـد أهـداف التنميـة لأللفيـة يتمثـل يف 
إدمـاج مبـادئ التنميـة املسـتدامة داخـل سياسـة البلـد وبراجمـه، واســـتدراك اخلســائر يف املــوارد 
البيئية. وإن نسبة مساحة األراضي اليت تغطيها الغابات مؤشـر يـدل علـى حتقيـق هـذا اهلـدف. 

وتقدم منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة البيانات اإلحصائية املتعلقة ذا املؤشر. 
 

شبكة الشراكة التعاونية املعنية بالغابات   سادسا
أنشأت الشراكة شـبكة غـري رمسيـة للشـراكة يف آذار/مـارس ٢٠٠٢ لتسـهيل التعـاون  - ٩٣
والتفـاعل واالتصـال مبجموعـة كبـرية مـن الشـركاء اآلخريـن(٩). ومت تنظيـم اجتمـاع ثـان هلــذه 
الشـبكة يف الهـاي يف إطـار مؤمتـر األطـراف السـادس التفاقيـة التنـوع البيولوجـــي(١٠). وركــز 
االجتماعان على وظائف وطرائق عمل الشبكة، على النحو املذكور يف ورقة املفـاهيم املتعلقـة 

بالشبكة(١١). 
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بــاب االشــتراك يف الشــبكة مفتــوح لألفــراد املــهتمني ــذا املوضــوع باإلضافــــة إىل  - ٩٤
املنظمـات واملؤسسـات والصكـوك والعمليـات الدوليـــة واإلقليميــة والوطنيــة، مثــل العمليــات 
اإلقليمية، ومصارف التنمية، واملنظمات غري احلكوميـة البيئيـة واإلمنائيـة، ومنظمـات الشـعوب 
األصلية، واتمع العلمي، وكيانات القطاع اخلاص، وغري ذلك مـن اموعـات الرئيسـية الـيت 
تعمل يف جمال املسائل املتصلة بالغابات. ويف الوقت الراهن، تتـألف الشـبكة مـن مجيـع أعضـاء 
الشراكة، و ٢٠ منظمة حكومية دولية وست منظمات للسكان األصليني، و ٤١ منظمـة مـن 
املنظمـات غـري احلكوميـة، وسـبعة مـن كيانـات القطـــاع اخلــاص، ومثــان مــن اهليئــات املمثلــة 
للمجتمع العلمي والتقـين، ورابطتـني ملـالك الغابـات الصغـار، ومنظمـة نسـائية واحـدة، ونقابـة 
عمال واحدة، وثالث من منظمات الشباب. وينتظر أن جتتمع الشبكة يف إطـار الـدورة الثالثـة 

للمنتدى من أجل مناقشة أنشطة الشبكة يف املستقبل. 
 

احلواشي 
ـــع الشــراكة علــى اإلنــترنت، وعنوانــه:  إطـار الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات لعـام ٢٠٠٢ متـاح علـى موق (١)

 .http://www.fao.org/forestry/cpf

وثيقة سياسات الشراكة التعاونية املعنية بالغابات، التنقيح ١، تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢.  (٢)
ــــات وإنتاجيتـــها  تقــارير األمــني العــام عــن اجلوانــب االقتصاديــة للغابــات (E/CN.18/2003/7)؛ وصحــة الغاب (٣)

 .(E/CN.18/2003/8) ؛ واالحتفاظ بغطاء حرجي لتلبية االحتياجات احلالية واملقبلة(E/CN.18/2003/5)
 .http://www.fao.org/forestry/cpf (٤)

 .http://www.fao.org/forestry/cpf-mar :ميكن الوصول إىل �صفحة املدخل� يف املوقع التايل (٥)
ميكـــــــــن االطـــــــــالع علـــــــــى التقريريـــــــــن الصـــــــــادرين عـــــــــن االجتمـــــــــــاعني علــــــــــى املوقــــــــــع:  (٦)

 .http://www.fao.org/forestry/fop/fopw/Climate/climate-e-asp

 .http://www.fao.org/forestry/cpf (٧)
املقرر السادس/٢٢ ملؤمتـر األطـراف، الفقـرات ١٩ (أ) (ب) (د) (هــ) (و)، و ٢٢ و ٣٦ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٢  (٨)

و٤٣ و ٤٤ و ٤٥، واملرفق. 
 .http://www.fao.org/forestry/cpf :تقرير موجز عن االجتماع األول للشبكة موجود على املوقع (٩)
 .http://www.fao.org/forestry/cpf :تقرير موجز عن االجتماع الثاين للشبكة موجود على املوقع (١٠)

 .http://www.fao.org/forestry/cpf :ورقة املفاهيم املتعلقة بالشبكة موجودة على املوقع (١١)
 


