
E/CN.18/2004/INF/1األمــم املتحـدة 

Distr.: Generalاجمللس االقتصادي واالجتماعي 
4 March 2004
Arabic
Original: English

310304  290304    04-26240 (A)
*0426240*

منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
الدورة الرابعة 

جنيف، ٣-١٤ أيار/مايو ٢٠٠٤ 
البند ٥ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 

  البنود املشتركة بني الدورات: تعزيز التعاون 
 الشراكة التعاونية املعنية بالغابات لعام ٢٠٠٤ 

  وثيقة معلومات 
موجز 

تضم الشراكة التعاونية املعنية بالغابـات أربعـة عشـر منظمـة ومؤسسـة وأمانـة دوليـة. 
وتتمثـل أهدافـها الرئيســـية يف دعــم أعمــال منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات وبلدانــه 
األعضـاء، ويف تعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـا بـــني أعضــاء الشــراكة بشــأن األنشــطة املتصلــة 

بالغابات. 
ويبني إطار الشراكة التعاونية املعنية بالغابات لعام ٢٠٠٤ املبـادرات التعاونيـة املنفـذة 
يف عـام ٢٠٠٣، ال سـيما فيمـا خيتـص بتنفيـذ مقترحـات عمـل مقدمـة مـن الفريـــق احلكومــي 
ـــين بالغابــات واملنتــدى. وباإلضافــة إىل ذلــك، يــربز التقريــر إســهام الشــراكة يف  الـدويل املع

املبادرات األخرى والعمليات املتصلة بالغابات. 
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وقد شرعت الشراكة، منذ إنشائها يف مخس مبـادرات مشـتركة، هـي: إنشـاء قـاعدة 
بيانات على الشبكة ميكن البحث فيها عن مصادر متويـل اإلدارة املسـتدامة للغابـات؛ والعمـل 
ـــهم املشــترك للتعــاريف املتصلــة  علـى ترشـيد اإلبـالغ عـن الغابـات، وبـذل جـهود لتعزيـز الف
بالغابات؛ ونشر املعلومات من خالل موقع الشراكة الشـبكي، والتعـاون والتمـاس مـع طائفـة 
كبـرية مـن الشـركاء اآلخريـن يف شـبكة الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات، واالتصـال بتلــك 

الطائفة من الشركاء. 
وقد شهدت سنة ٢٠٠٣ أنشطة تعاونية هامة متزايدة، من بينـها االشـتراك يف رعايـة 
وتنظيـم االجتماعـات وحلقـات العمـل، وال سـيما فيمـا خيتـص بالـربامج واملعايـري واملؤشــرات 
احلرجيـة الوطنيـة، وحرائـــق الغابــات، وأشــجار املــانغروف، وإحيــاء الغابــات، واالضطــالع 
مبشاريع يف البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. وهذا التعاون يوفر االنتقال الالزم من التوصيـات 

الدولية إىل أنشطة أعضاء الشراكة ويعزز العمل على الطبيعة. 
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مقدمة   أوال -
أنشئت الشراكة التعاونية املعنية بالغابات يف عام ٢٠٠١ لدعـم أعمـال منتـدى األمـم  - ١
املتحـدة املعـين بالغابـات وبلدانـه األعضـاء، ولتعزيـز التعـاون والتنسـيق بشـأن املســـائل املتصلــة 

بالغابات. 
ويف الـدورة األوىل الـيت عقدهـا املنتـدى، دعـا الشـراكة إىل تزويـده يف كـل دورة مـــن  - ٢

دوراته بتقارير عما حترزه من تقدم. وهذا هو ثالث تقرير يقدم إىل املنتدى(١). 
والوثيقة تركز على املبادرات املشتركة الرئيسية املنفذة يف عام ٢٠٠٣ وتقدم أحـدث  - ٣
املعلومات عن أنشطة الشراكة التعاونية املضطلع هبا لدعم املنتدى، ال سيما فيما خيتص بتنفيـذ 
مقترحات العمل املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابـات واملنتـدى. وباإلضافـة إىل 
ذلـك، يـربز إطـار الشـــراكة لعــام ٢٠٠٤ إســهامها يف املبــادرات األخــرى املتصلــة بالغابــات 

وتفاعلها مع طائفة كبرية من الشركاء وأصحاب املصلحة عن طريق شبكة الشراكة. 
  

معلومات أساسية   ثانيا -
تقدم الشراكة الدعم للمنتدى وتعـزز زيـادة التعـاون والتنسـيق بشـأن الغابـات. وهـي  - ٤
تتألف من ١٤ عضوا (انظر املربع) لديهم كثري مـن القـدرات والـربامج واملـوارد لدعـم عمليـة 
املنتدى، ال سيما تنفيذ مقترحات العمل املقدمة مــن الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات 
واملنتدى. وتقدم الشراكة بصورة مجاعية، واستنادا إىل امليزة النسبية اليت يتمتـع هبـا أعضاؤهـا، 

الدعم لتنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات على الصعيد العاملي. 
 

أعضاء الشراكة التعاونية املعنية بالغابات
مركز البحوث احلرجية الدولية

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
املنظمة الدولية لألخشاب املدارية

االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

أمانة مرفق البيئة العاملية
أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـــاين مــن اجلفــاف 

الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 
أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
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أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
برنامج األمم املتحدة للبيئة

للحراجة الزراعية املركز العاملي
البنك الدويل

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية
  

وقد اعتمدت الشراكة نظام وكاالت التنسيق هبـدف املسـاعدة علـى تنسـيق أعماهلـا.  - ٥
وتـرد اختصاصـات الشـراكة وطرائـــق أعماهلــا يف وثيقــة سياســات الشــراكة التعاونيــة املعنيــة 

بالغابات(٢). 
والشـراكة ترأسـها الفـاو وتلقـى الدعـم مـن أمانـة املنتـدى. ويف خـــالل عــام ٢٠٠٣،  - ٦
أعارت الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة الدولية لألخشاب املداريـة بعـض املوظفـني 

ألمانة املنتدى. 
  

املبادرات املشتركة اليت أسهمت فيها الشراكة دعما للمنتدى   ثالثا -
شرع أعضاء الشراكة منـذ إنشـائها يف مخـس مبـادرات مشـتركة، هـي: وضـع قـاعدة  - ٧
بيانات على الشبكة ميكن البحث فيها عن مصادر متويل لـإلدارة املسـتدامة للغابـات؛ والعمـل 
على ترشيد اإلبالغ عن الغابات؛ وبذل اجلهود لتشجيع إجياد فـهم مشـترك للتعـاريف املتعلقـة 
بالغابـات؛ ونشـر املعلومـات مـن خـالل موقـع الشـراكة الشـبكي وخـالف ذلـــك مــن أنشــطة 
الدعوة؛ والتعاون والتماس مع طائفة كبرية مـن الشـركاء يف شـبكة الشـراكة واالتصـال بتلـك 

الطائفة من الشركاء. 
 

دليل الشراكة املعين مبصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات 
ــــص التمويـــل تطبيـــق اإلدارة املســـتدامة للغابـــات، ال ســـيما يف  غالبــا مــا يعــوق نق - ٨
ـــركاء  البلـدان الناميـة. وقـد دشـنت الشـراكة يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، بدعـم مـن ش
شبكتها ومرفق برامج احلراجة الوطنية، دليال ملصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات من أجل 
زيادة إتاحة املعلومات املتعلقة بأنواع التمويل األجنيب واحمللي ومستوياته ومصادره عـن طريـق 
قاعدة بيانات شبكية ميكن البحث فيها. وهي تشمل حاليـا ٣٦٠ قيـدا بيانيـا ومعلومـات عـن 
وضـــــع مقترحـــــــات املشــــــاريع. وهــــــي متاحــــــة علــــــى املوقــــــع الشــــــبكي للشــــــراكة 
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ـــة  /www.fao.org/forestry( وعلـى قريـص للقـراءة فقـط باإلسـبانية واالنكليزي cpf(sourcebook-

والفرنسية. 
ويف عــام ٢٠٠٣، ُنقــــح دليـــل مصـــادر التمويـــل، اســـتنادا إىل تغذيـــة مرتـــدة مـــن  - ٩
املستعملني، وجرى الترويج له بوسائل خمتلفة. وتشمل خطط املستقبل توسيع قاعدة البيانـات 
وأنشـطة تروجييـة ومنتـدى إلكـتروين سـيتيح للمسـتعملني استكشـاف أفكـار املشـاريع وفـــرص 
التمويـل؛ وتبـادل يف املعـارف واملعلومـات، مبـا فيـها قصـص النجـاح؛ والتعـرف علـى مصـــادر 

املعلومات وعلى الدعم املمكن. 
 

فرقة عمل الشراكة املعنية بترشيد اإلبالغ املتعلق بالغابات 
سـاور القلـق املنتـدى إزاء عـدد طلبـات إبـالغ اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة والصكـــوك  - ١٠
املتصلة بالغابات، ولذلك دعا املنتدى أعضاء الشراكة إىل العمل على حتقيق املواءمة والترشـيد 

يف جمال اإلبالغ. 
واسـتجابة لذلـك، أنشـئت يف متـوز/يوليـه عـام ٢٠٠٢ فرقـة العمـــل التابعــة للشــراكة  - ١١
التعاونية املعنية بالغابات واملعنية بترشيد اإلبـالغ املتعلـق بالغابـات. وأعضـاء تلـك الفرقـة هـم: 
الفاو، واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية، واملركز العاملي لرصـد املنـاخ التـابع لربنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـة، وأمانـات اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـــر 

واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات. 
وقد أنشأت فرقة العمل صفحة مدخـل علـى اإلنـترنت تيسـر الوصـول إىل املعلومـات  - ١٢
الـيت قدمتـــها البلــدان إىل العمليــات الدوليــة املتصلــة بالغابــات. وهــذه الصفحــة متاحــة اآلن 
باإلسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية. كمـا اسـتعرضت الفرقـة املتطلبـات الدوليـة اجلاريـة املتعلقــة 
باإلبالغ، وعمليات حتديد اجملـاالت املمكنـة لترشـيده. وخلصـت الفرقـة إىل وجـود إمكانـات 
ضخمـة تسـمح بـإعداد طلبـات مشـتركة تقـدم إىل البلـــدان التماســا ملعلومــات عــن مواردهــا 
ومنتجاهتا وخدماهتا احلرجيـة، وعـن سياسـاهتا العامـة وأُطرهـا املؤسسـية. وقـد اعتـربت عمليـة 
ترشيد اإلبالغ االتفاقيات والصكوك املتعلقـة بالغابـات أكـثر مشـقة، يف األجـل القريـب علـى 
األقـل؛ وهـذا يعـــزى جزئيــا إىل أن اجلــداول الزمنيــة واإلجــراءات قــد حتــددت فيمــا خيتــص 
بالسنوات القليلة املقبلة. وأوصت الفرقة بزيـادة االسـتفادة مـن املعلومـات املوجـودة، ال سـيما 

عند وضع مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ، ومبواصلة العمل على املواءمة بني التعاريف. 
وقد تشجعت الفرقة بالتغذية املرتدة اإلجيابية املتحققـة يف دورة املنتـدى الثالثـة، وهـي  - ١٣
تسعى اآلن إىل حتسني إمكانية احلصول على املعلومات القطرية وزيادة توافر تلك املعلومـات. 
وهـي تقـوم، باالسـتناد إىل صفحـة املدخـل السـالفة الذكـر، بـــإعداد إطــار معلومــايت مشــترك 
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مقـترح لتيسـري اسـتعمال البيانـات واملعلومـات املوجـــودة بشــأن الغابــات. ومــن شــأن تيســري 
احلصول على املعلومات املرتبـة بطريقـة نظاميـة، الـيت ُترتـب مثـال حسـب اجملـاالت املواضيعيـة 
املشتركة لإلدارة املستدامة للغابات (املعايري)، أن يساعد البلدان على جتميع وإدارة املعلومـات 
الالزمة ألغراض اإلبالغ. وباملثل، فـإن إمكانيـة الوصـول إىل املعلومـات هبـذه الطريقـة تسـاعد 
املنظمــات والصكــوك علــى تصميــم الطلبــات، وإعــداد جــداول اإلبــالغ الزمنيــة، وحتســـني 
االستفادة من املعلومات. وقد قدم إىل اجتماع فريق اخلرباء املخصص لنهوج الرصـد والتقييـم 
واإلبالغ وآلياهتم، التابع للمنتدى، تقرير مرحلـي يبـني بشـكل إمجـايل مفـهوم إطـار معلومـايت 
مشترك وفوائد مثل هذا اإلطـار. وسـلم الفريـق بـالعمل الكبـري الـذي أجنـزه أعضـاء الشـراكة، 

كما أعرب عن إدراكه لتوقف اجلهود الرامية إىل وضع اإلطار على تأمني التمويل. 
ويسـاعد الكثـري مـن أعضـاء الشـراكة البلـدان علـى تعزيـز قدرهتـا علـى مجـع البيانـــات  - ١٤
وجتهيزها وعلى اإلبالغ، وذلك بوسائل تشمل حتسني التنسيق داخل األقطار، وإن كـان هـذا 
اجملال حيتاج إىل املزيد من االهتمام. وتعـتزم فرقـة العمـل معاجلـة هـذا اجلـانب باعتبـاره واحـدا 

من أعلى أولوياهتا. 
 

مبادرة الشراكة بشأن التعاريف املتصلة بالغابات 
تعزيــزا للتوصــــل إىل إدراك مشـــترك للمفـــاهيم واملصطلحـــات والتعـــاريف املتصلـــة  - ١٥
بالغابات، نظمت الفاو والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ ومركـز البحـوث احلرجيـة 
الدولية واالحتاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة اجتمـاعني 
للخرباء يف عام ٢٠٠٢. وتشمل أنشطة املتابعة حتقيق املواءمة بني التعاريف الرئيسـية الصـادرة 
باإلسبانية والفرنسية، وتوحيد املصطلحات املتعلقة بفحم الغابات وكتلتـها احليويـة، واملواءمـة 
بـني املصطلحـات املتصلـة بالغابـات الطبيعيـة والغابـات املـدارة والغابـات املزروعـــة واألشــجار 

املوجودة خارج الغابات. 
وقــد أعــد االحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجيــة يف اآلونــة األخــرية معجمـــا  - ١٦
 .(www.iufrom.org انظــر) إلكترونيـا متعـدد اللغـات ملصطلحـــات الغابــات املتصلــة بــالفحم
كما متثل التعاريف جزءا أساسيا من عملية تقييم املوارد احلرجية يف العامل الـيت تقودهـا الفـاو، 
بالتعاون مع اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة واملركـز العـاملي 

لرصد املناخ التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وعدد من أمانات االتفاقيات. 
 

املوقع الشبكي للشراكة واملواد التروجيية وغري ذلك من أنشطة الدعوة 
يتضمـن موقـع الشـراكة الشـبكي، الـذي شـــرع يف العمــل يف كــانون األول/ديســمرب  - ١٧
٢٠٠٢، معلومات عن الشراكة وأنشطتها ومبادراهتا املشتركة وشـبكتها. وهـو يتضمـن أيضـا 
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دليال للمنظمات الدولية املتصلة بالغابـات، مـن املقـرر اسـتيفاؤه يف عـام ٢٠٠٤. وتقـوم أمانـة 
املنتـدى بصيانـة املوقـع الشـبكي مبسـاعدة مـن الفـاو، الـيت تقـوم بصيانـة املواقـع الفرعيـة لدليـــل 

الشراكة املعين باملصادر وصفحة مدخل الشراكة املتعلقة باإلبالغ عن الغابات. 
ونظمـت الشـراكة يف عـام ٢٠٠٣ حدثـني، أحدمهـا خـــالل الــدورة الثالثــة للمنتــدى  - ١٨
(أيـار/مـايو ٢٠٠٣) والثـاين خـالل الـدورة التاسـعة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـــدة 
اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ املعقودة يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. كما عرضت الشراكة 
ـــة للفــاو املعقــودة يف  معلومـات عـن أنشـطتها يف الـدورة السادسـة عشـر للجنـة الغابـات التابع

آذار/مارس ٢٠٠٣ ومؤمتر احلراجة العاملي الثاين عشر املعقود يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
 

شبكة الشراكة 
ـــا، وهــي مفتوحــة أمــام كافــة الشــركاء  يف عـام ٢٠٠٢، أنشـأت الشـراكة شـبكة هل - ١٩

املهتمني باألمر، وذلك لكي تيسر التعاون واالتصال(٣). 
وقد شهد االشتراك يف الشبكة زيادة كبرية خالل عام ٢٠٠٣، وهي تتألف اآلن مـن  - ٢٠
ممثلني ملنظمات حكومية دولية (٧٤)، وحكومات (٦٨)، ومنظمات للشعوب األصليـة (٩)، 
ومنظمـــات غـــــري حكوميــــة (٦١)، وكيانــــات قطــــاع خــــاص (١٠)، واجملتمــــع العلمــــي 
والتقـين (٢٤)، ورابطـات مـالك الغابـــات الصغــرية (٣)، ومنظمــات نســائية (٢)، ونقابــات 

عمالية (١)، ومنظمات شبابية (١٠)، وأفراد مل تتحدد اجلهات اليت يتبعوهنا (١٨). 
وقـد اجتمعـت الشـبكة مرتـني يف عـام ٢٠٠٣، وركـزت علـى كيفيـة حتقيـق أهدافــها  - ٢١

املتمثلة يف: 
تيسري إشراك أصحاب املصلحة يف عمل الشراكة التعاونية املعنية بالغابات اهلادف إىل  •

دعم املنتدى؛ 
تعزيز االتصال فيما بني طائفة كبرية من أصحاب املصلحة؛  •

زيـادة التعـاون فيمـــا بــني املنظمــات واملؤسســات والصكــوك والعمليــات الــيت تعــىن  •
باملسائل املتصلة بالغابات. 

واقترحت الشبكة أدوات لتقاسـم املعلومـات جيـري اسـتعماهلا اآلن، ومـن بينـها نظـام  - ٢٢
Forest-L وعمليات االستكمال الدوري املتعلق بشبكة الشـراكة. كمـا شـددت الشـبكة علـى 

احلاجـة إىل إبـالغ اآلراء املعـرب عنـها علـى الصعيـــد احمللــي إىل الصعيديــن الوطــين والــدويل، 
والعكس بالعكس. 
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ـــق  الدعــم املقــدم مــن أعضــاء الشــراكة لتنفيــذ مقترحــات عمــــل الفري رابعا -
احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات واملنتـــدى ولتعزيــز التعــاون والتنســيق 

 بشأن املسائل املتعلقة بالغابات 
يلقـي هـذا الفـرع الضـوء علـى منـاذج األنشـطة التعاونيـة املضطلـع هبـا يف عــام ٢٠٠٣  - ٢٣
لدعم أعمال املنتدى ولتعزيـز التعـاون والتنسـيق بشـأن املسـائل املتصلـة بالغابـات. وهـذا ليـس 

حصرا شامال لكافة األنشطة. 
وكجزء من الدعم الذي تقدمه الشراكة، يقدم أعضاؤها مسـاعدات لصياغـة الوثـائق  - ٢٤
لدورات املنتدى. وقد قدمت وكاالت التنسيق عناصر الدورة الرابعة (الفاو، واملنظمة الدوليـة 
لألخشـاب املداريـة، وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي، واالحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث 
احلرجيـة، ومركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة، واملركـز العـاملي للحراجـة الزراعيـة) املدخـــالت 

الفنية لتقارير األمني العام. 
 

صياغة برامج احلراجة الوطنية وتنفيذها 
ولدى أعضاء الشراكة مبادرتان رئيسـيتان لدعـم برامـج احلراجـة الوطنيـة مهـا برنـامج  - ٢٥

الغابات ومرفق برامج احلراجة الوطنية. 
ويعمــل برنــامج الغابــات، الــذي يســتضيفه البنــك الـــدويل، يف غيانـــا وفييـــت نـــام  - ٢٦
والكامريون وكوستاريكا ومالوي. ويف عام ٢٠٠٣، أصدر الربنـامج، باالشـتراك مـع اإلدارة 
األسـترالية للزراعـة ومصـائد األمسـاك واحلراجـة، موجـزا ملقترحـات عمـل(٤) الفريـق احلكومـــي 
الـدويل املعـين بالغابـات واملنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات، الـذي جتـــري ترمجتــه إىل 

الفرنسية واإلسبانية بدعم من مرفق برنامج احلراجة الوطنية. 
ويعد ذلك املرفق، الذي تستضيفه الفاو، شراكة فيما بني البلـدان والوكـاالت الثنائيـة  - ٢٧
ـــدويل. وهــو  واملنظمـات الدوليـة، مبـا فيـها الفـاو ومركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة والبنـك ال
يشـجع زيـادة مشـاركة اجملتمـع املـدين يف احلـوار املتعلـق بسياسـة احلراجـة الوطنيـة بتقـدمي منــح 
ألصحاب املصلحة يف جمال احلراجة وتوفري إمكانية احلصول على املعلومات والتدريـب بشـأن 
املوضوعات الرئيسية. وهـو يقـدم حاليـا املسـاعدة لــ ٣٦ بلـدا يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن أجـل 

استحداث برامج احلراجة الوطنية وتنفيذها. 
وقـدم مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة والبنـــك  - ٢٨
الدويل وبرنامج الغابات والفاو وأمانة املنتدى الدعم حللقـة العمـل املعنيـة بـإحالل الالمركزيـة 
وبالنظم االحتادية يف جمـال احلراجـة وبرامـج احلراجـة الوطنيـة، وتلـك كـانت مبـادرة للمنتـدى 
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تقودها األقطار وشاركت يف متويلها حكومتا إندونيسيا وسويسرا وشاركت يف تنظيمها عــدة 
ــــدت يف الفـــترة مـــن ٢٧ إىل ٣٠ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٤ يف إنـــترالكن  بلــدان أخــرى وانعق
بسويسرا. ويقدم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي الدعـم لعمليـات إحـالل الالمركزيـة واإلدارة 
احمللية، وذلك بتناول اإلصالحات السياسية والتخطيط اإلمنائي وتشـجيع أطـر العمـل القانونيـة 

الفعالة وحشد املوارد الستخدامها على الصعيدين اإلقليمي واحمللي. 
 

تشجيع اشتراك اجلمهور 
يعمـل أعضـاء الشـراكة علـى الصعيـد الـدويل لتشـجيع اشـتراك أصحـاب املصلحـــة يف  - ٢٩
احلوارات املعنية بالسياسات املتصلة بالغابات، كما يعملون على الصعيد الوطين لدعم اجلـهود 
ــــات السياســـة والتخطيـــط واإلدارة املتعلقـــة  القطريــة للنــهوض بعمليــات االشــتراك يف عملي

بالغابات. 
ويتعامل أعضاء الشراكة مع طائفة كبرية من الشــركاء وأصحـاب املصـاحل عـن طريـق  - ٣٠
شبكة الشراكة التعاونية مـن أجـل الغابـات (انظـر الفـرع الثـالث، أعـاله). ويقـوم العديـد مـن 
ــــن يف دورات هيئـــات  أعضــاء الشــراكة بــإدراج احلــوارات بــني أصحــاب املصلحــة املتعددي

إداراهتم، كما أنشأوا آليات الستشارة اجملتمع املدين وتشجيع مشاركته يف مداوالهتم. 
ويبذل بعض أعضاء الشراكة مثل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، على  - ٣١
وجه اخلصوص، جـهودا حثيثـة لتيسـري اشـتراك اجملتمـع املـدين يف العمليـات اإلقليميـة والدوليـة 
املعنيـة باحلراجـة. ويعـــد االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة، إىل جــانب هيئــة 
االجتاهـات احلرجيـة، رئيســـا مشــاركا مؤسســا للفريــق االستشــاري للمجتمــع املــدين التــابع 
للمجلس الدويل لألخشاب املدارية، وتعاون بشـكل وثيـق يف عـام ٢٠٠٣، مـع تلـك املنظمـة 
الدولية لألخشاب املدارية ألجل تعزيز إسهام منظمات اجملتمـع وثيـق يف املشـاريع ويف دورات 

اجمللس. 
وقـام االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة، يف التعـاون الوثيـــق مــع البنــك  - ٣٢
الدويل، بتيسري مشاركة منظمات اجملتمـع املـدين مـن شـرق أفريقيـا وغرهبـا وجنوهبـا يف املؤمتـر 
ـــات األفريقيــة، املعقــود يف يــاوندي يف  الـوزاري لعمليـة إنفـاذ القوانـني واإلدارة السـليمة للغاب

الفترة من ١٣ إىل ١٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ (انظر الفقرة ٣٧ أدناه). 
وتعمل الفاو على تشـجيع العمليـات التشـاركية يف برامـج احلراجـة الوطنيـة، بوسـائل  - ٣٣
ـــج احلراجــة الوطنيــة واســتخدام برناجمــها  خمتلفـة تشـمل قيامـها بـدور الشـريكة يف مرفـق برام
للتعـاون التقـين. ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣، نظمـت الفـاو اجتماعـا ثانيـا، ركـــز علــى 
استحداث طرائق ألجل التقييم النوعي إلشتراك أصحاب املصلحة يف برامج احلراجة الوطنية. 
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وجيـري تشـجيع إشـتراك اجلمـهور يف تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة التصحــر  - ٣٤
واتفاقية التنوع البيولوجي، على الصعيـد الوطـين والصعيـد دون اإلقليمـي والصعيـد اإلقليمـي. 
واستخدم يف هذا الشأن، هنج تصاعدي من القـاعدة إىل القمـة لوضـع ٦٨ خطـة عمـل وطنيـة 
يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر و ٨٨ استراتيجية وخطـة عمـل وطنيـة للتنـوع البيولوجـي يف 
ــوع  إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي. وعـالوة علـى ذلـك كـان بإمكـان ١٨ طرفـا باتفاقيـة التن

البيولوجي تقدمي مسودات مؤقتة لألمانة. 
ـــة بإنشــاء شــراكات  وعلـى الصعيـد الوطـين، تقـوم املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداري - ٣٥
للمجتمع املدين والقطاع اخلاص لتشجيع اإلدارة احلرجية املستدامة والترخيص يف هذا اجملـال، 
وال سـيما ضمـن إطـار الشـراكة احلرجيـة حلـوض الكونغـو والشـراكة احلرجيـة اآلسـيوية، الــيت 
يقوم بدعمها العديد من أعضاء الشراكة التعاونية املعنيـة بالغابـات، مبـا يف ذلـك أمانـة املنتـدى 

واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية والفاو ومركز البحوث احلرجية الدولية. 
 

إزالة الغابات وتدهورها 
يقوم أعضاء الشراكة التعاونية املعنية بالغابـات بتنفيـذ الكثـري مـن األنشـطة للحـد مـن  - ٣٦
إزالـة الغابـات وتدهورهـا، مبـا يف ذلـك تشـجيع ممارسـات اإلدارة احلرجيـة املسـتدامة بواســـطة 
عمليـات االسـتعراض القـانوين وبرامـج احلراجـة الوطنيـــة وإذكــاء الوعــي وتعزيــز املؤسســات 
ووضـع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـــة بــاإلدارة احلرجيــة واملســاعدة يف زراعــة غابــات منوذجيــة 

وإيضاحية. 
وشارك العديد من أعضاء الشراكة، ومن بينهم البنك الـدويل واالحتـاد الـدويل حلفـظ  - ٣٧
الطبيعة واملوارد الطبيعية ومركز البحوث احلرجية الدولية واملنظمة الدولية لألخشـاب املداريـة 
والفاو مشاركة نشطة يف االجتماع الوزاري لعملية إنفـاذ القوانـني واإلدارة السـليمة للغابـات 
األفريقيــة املعقــود يف يــاوندي يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٣ (انظــر الفقــرة ٣٢ أعــاله). 
وتتنـاول عمليـات إنفـاذ القوانـني واإلدارة السـليمة للغابـات األفريقيـة األســـباب الكامنــة وراء 
إزالة الغابات وتدهورها بتعزيـز إنفـاذ القوانـني واإلدارة السـليمة للغابـات. وسـيواصل االحتـاد 
الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية وبرنامج الغابات التابع للبنـك الـدويل ومركـز البحـوث 
احلرجية الدولية وأمانة املنتدى وغريهم مـن أعضـاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات العمـل 

معا يف جمال املتابعة. 
 

املعارف التقليدية املتصلة بالغابات 
يراعـي مجيـع أعضـاء الشـراكة، حســب االقتضــاء، أمهيــة املعــارف التقليديــة املتصلــة  - ٣٨

بالغابات وعالقتها باألنشطة املتعلقة بالسياسات واملشاريع. 
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وعلـى مـدى السـنوات القليلـة املاضيـة، تنـاولت اتفاقيـــة التنــوع البيولوجــي املعــارف  - ٣٩
التقليدية عن طريق فريقها العامل بني الدورات املفتوح العضوية املخصص للمادة ٨ (ي) وما 
يتصل هبا من أحكام. وأثنـاء االجتمـاع الثـالث للفريـق املعقـود يف مونتريـال، بكنـدا يف الفـترة 
مــن ٨ إىل ١٢ كــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠٣، نـــاقش الفريـــق عالقـــة املعـــارف التقليديـــة 
ـــات وتنــاول حالــة واجتاهــات معــارف  باالسـتخدام املسـتدام وحفـظ التنـوع البيولوجـي للغاب
مجاعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية وابتكاراهتا وممارسـاهتا. وعملـت املنظمـة الدوليـة 
لألخشاب املدارية مع أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي علـى إدراج املعـارف التقليديـة املتصلـة 

بالغابات يف أنشطتها ذات الصلة. 
 

املعارف العلمية املتصلة بالغابات 
يتعـاون العديـد مـن أعضـاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات علـى حتسـني األســـاس  - ٤٠
العلمي لإلدارة املستدامة للغابات. وينشط كل مـن مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة واملركـز 
العاملي للحراجة الزراعية واالحتاد الدويل ملنظمات البحـوث احلرجيـة يف دعـم جـهود األحبـاث 
األساسية؛ وتقوم تلك الكيانات، إىل جانب أعضاء الشراكة اآلخرين، بدعم األحبـاث املتعلقـة 
ــات  بـاجلوانب البيئيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة - الثقافيـة للغابـات والسياسـات املتعلقـة بالغاب

وإدارة الغابات. 
ويشارك االحتاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة  - ٤١
والوطنيـة املعنيـة باحلراجـة، مشـاركة نشـــطة يف خدمــة املعلومــات العامليــة املتعلقــة بالغابــات، 
ويستضيف أيضا وحدة إدارة تلـك اخلدمـة. وتعـد تلـك اخلدمـة مبثابـة بوابـة لشـبكة اإلنـترنت 
ميكن بواسطتها االطالع على املعلومات املتعلقة باملوارد احلرجية على الصعيـد العـاملي، حيـث 
ميكن ملستعمليها االطالع على اخلرائط وقواعـد البيانـات واملـوارد املوجـودة بشـبكة اإلنـترنت 
واملقاالت الصحفية والكتب وغريها من املصـادر املتصلـة بالغابـات. ولـدى هـذه اخلدمـة اآلن 

أكثر من ٠٠٠ ١٢٠ سجل للبيانات الفوقية. 
وجيري التعاون بني الفاو واالحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية ومركز البحـوث  - ٤٢
احلرجية الدولية ألجـل تعزيـز البحـوث احلرجيـة يف كثـري مـن البلـدان الناميـة، بدعـم التدريـب 
والتثقيف وتقدمي املساعدة لشبكات األحبـاث يف أفريقيـا وآسـيا، واعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٥ يف 
أمريكا الالتينية كذلك. وسيصدر يف كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤ اسـتعراض للقـدرات البحثيـة 

املتصلة بالغابات يف شرق أفريقيا. 
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صحة الغابات وإنتاجيتها 
وهناك قدر كبري من التعاون بني أعضاء الشراكة يف جمال صحة الغابـات وإنتاجيتـها،  - ٤٣

وال سيما فيما يتصل حبرائق الغابات. 
ـــة لألخشــاب املداريــة واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة  وتقـوم الفـاو واملنظمـة الدولي - ٤٤
واملوارد الطبيعية، وجهات أخرى، من بينها املركـز العـاملي لرصـد احلرائـق، باستكشـاف هنـج 
لتشـجيع اشـتراك اجملتمعـات احملليـة يف إدارة احلرائـق ومنـع حرائـق الغابـات. كمـا تعمـــل هــذه 
اجلـهات علـى ضمـان إدخـال إصالحـات سياسـية علـى الصعيديـــن الوطــين واإلقليمــي لتوفــري 

األساس التشريعي واالقتصادي ملكافحة حرائق الغابات الضارة اليت من فعل اإلنسان. 
ويشـارك برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والفـاو واللجنـة االقتصاديـة ألوروبـــا وأمانــة  - ٤٥
اتفاقية التنوع البيولوجي والبنك الـدويل يف الفريـق العـامل املعـين حبرائـق املنـاطق الربيـة، الـذي 
يعمل حتت رعاية فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكـوارث. وقـد أنشـأ الفريـق 
العـامل واملركـز العـاملي لرصـد احلرائـق شـبكات إقليميـة مشـتركة معنيـة حبرائـق املنـاطق الربيـــة 
ألجـل تكثيـف التعـاون وتبـادل املعلومـات علـى الصعيـد العـاملي بـني خـرباء حرائـــق الغابــات. 
ويتعاون كل من مركز البحوث احلرجية الدولية واملنظمة الدولية لألخشاب املداريـة واالحتـاد 

الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية مع هذه الشبكات. 
وتقدم املنظمة الدولية لألخشاب املدارية والفـاو الدعـم للمؤمتـر الـدويل الثـالث املعـين  - ٤٦
حبرائق املناطق الربية ومؤمتر القمة املتصل هبذا املوضوع، اللذين عقدا يف سيدين، بأسـتراليا، يف 
الفترة من ٣ إىل ٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. ونظمت الفاو واللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا 
ومنظمــة العمــل الدوليــة مؤمتــرا بشــأن إدارة حرائــق الغابــات والتعــاون الــدويل يف حـــاالت 
الطوارئ املتعلقة باحلرائق يف شرق البحـر األبيـض املتوسـط ومنطقـة البلقـان ومنطقـيت الشـرق 
األدىن ووسـط آسـيا اجملـاورتني، وذلـــك يف الفــترة مــن ٣٠ آذار/مــارس إىل ٤ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٤ يف أنطاليا بتركيا. 
ويف أواسط عام ٢٠٠٣ كلـل بالنجـاح مشـروع مكافحـة احلرائـق يف جنـوب شـرقي  - ٤٧
آسيا، والذي كان مقره مركز البحـوث احلرجيـة الدوليـة واشـترك يف إدارتـه كـل مـن االحتـاد 
الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية والصندوق العاملي للطبيعـة. وقـد مت اإلقـرار علـى نطـاق 
واسع خبرباته الفريدة يف إشـراك اجملتمعـات احملليـة يف إدارة احلرائـق، ويف اقتصاديـات اسـتخدام 
ـــوارد  احلرائـق، واجلوانـب القانونيـة حلرائـق الغابـات. ويقـوم االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة وامل
ـــة، بتنفيــذ  الطبيعيـة، اسـتنادا إىل النجـاح الـذي حققـه ومبسـاعدة مـن الصنـدوق العـاملي للطبيع
األعمـال السـابقة ملشـروع تشـترك يف متويلـها املنظمـة الدوليـة لألخشـــاب املداريــة واحلكومــة 
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السويسرية من أجل التوسع يف مشروع مكافحة احلرائق كـي يشـمل بلدانـا ومنـاطق حساسـة 
أخرى، وال سيما يف غرب أفريقيا ومنطقـة امليكونـغ ومشـال األنديـز. ويف هـذا الشـأن ُنظمـت 
ـــا قبــل  يومـي ٢٢ و ٢٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ يف كوماسـي، بغانـا، حلقـة عمـل بشـأن مرحلـة م
املشـاريع بغـرب أفريقيـا. وقـد طـرح اآلن علـــى املنظمــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة اقــتراح 
مبشـروع كـامل للمنطقـة. وعـالوة علـى ذلـك، دشـن االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـــة واملــوارد 
الطبيعيـة والصنـدوق العـاملي للطبيعـة وهيئـة حفـظ الطبيعـة الشـراكة العامليـة املعنيـة بــاحلرائق يف 
املؤمتر العاملي اخلامس للحدائق التابع لالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة، املعقـود 

يف دربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من ٨ إىل ١٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
 

معايري ومؤشرات اإلدارة املستدامة للغابات 
شارك معظم أعضاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات علـى مـدى العقـد املـاضي يف  - ٤٨
األعمال املتعلقة مبعايري اإلدارة املستدامة للغابات ومؤشراهتا. وتشمل األهـداف الرئيسـية دعـم 
ـــري واملؤشــرات، وتعزيــز وضــع واســتخدام املعايــري  العمليـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة باملعاي
واملؤشرات على الصعيد الوطين وعلى صعيـد وحـدات إدارة الغابـات، وتشـجيع التعـاون بـني 

البلدان وبني العمليات، وبناء القدرات. 
وقـامت الفـاو واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة، بدعـم مـايل مـن حكومـيت فنلنــدا  - ٤٩
والواليات املتحدة األمريكية، بتنظيم املؤمتر الدويل املعـين مبعايـري ومؤشـرات اإلدارة املسـتدامة 
للغابــات: طريــق املســتقبل، املعقــود يف الفــترة مــن ٣ إىل ٧ شــباط/فــــرباير ٢٠٠٣، مبدينـــة 
غواتيمـاال. وأوصـى املؤمتـر بطائفـة كبـرية مـن اإلجـراءات الـــيت ينبغــي أن تنظــر فيــها البلــدان 
واهليئات الدولية، مبا فيها منتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات يف دورتـه الرابعـة. وأقـر املؤمتـر 
بسبعة جماالت مواضيعية مشتركة لـإلدارة املسـتدامة للغابـات علـى أسـاس املعايـري املعتمـدة يف 
العمليـات التسـع. وعلـى سـبيل املتابعـة، نظمـت الفـاو واملنظمـة الدوليـة لألخشـــاب املداريــة، 
مشـاورات للخـرباء، اسـتضافتها الفلبـني يف الفـترة مـن ٢ إىل ٥ آذار/مـارس ٢٠٠٤ يف مدينـــة 
سـيبو، وذلـك لتحسـني التعـاون واالتصـال بـني العمليـات وتعزيـــز الفــهم املشــترك للتعــاريف 

ومناقشة هنوج وطرائق مجع وتبادل البيانات املتصلة باملعايري واملؤشرات. 
وتشمل اجلهود التعاونية األخرى اجتماع اخلرباء املعـين ببنـاء قـدرات علمـاء الغابـات  - ٥٠
بأمريكـا الالتينيـة يف جمـال وضـع املعايـري واملؤشـرات والتحقـق مـن اإلدارة املســـتدامة للغابــات 
والترخيص يف جمال الغابات، الذي ُنظم يف إطار الربنامج اخلاص للبلدان الناميـة التـابع لالحتـاد 
الدويل ملنظمات البحـوث احلرجيـة يف الفـترة مـن ١٢ إىل ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، يف توريالبـا 
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بكوستاريكا. ومشلت اجلهات املتعاونة مركز البحث والتعليم العـايل يف جمـال الزراعـة املداريـة 
ومركز البحوث احلرجية الدولية والفاو. 

وباإلضافة إىل ذلك، تدعم أمانة اتفاقية التنـوع البيولوجـي وأمانـة مرفـق البيئـة العامليـة  - ٥١
استحداث مؤشرات للتنوع البيولوجي، مبا فيه التنوع البيولوجي للغابات. وعقد مبونتريـال يف 
الفــترة مــن ١٠ إىل ١٢ شــباط/فــرباير ٢٠٠٣ اجتمــاع لفريــق خــرباء ركــــز علـــى مبـــادئ 
استحداث مؤشرات على الصعيد الوطين ألغراض الرصد، وأســدى املشـورة بشـأن املؤشـرات 

املناسبة لكل جمال مواضيعي من جماالت اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا فيها الغابات. 
 

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية للغابات 
يتنـاول العديـد مـن أعضـاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات املسـائل املتصلـــة بنظــم  - ٥٢
تقييـم اسـتيعاب التكلفـة الكاملـة ملنتجـات األخشـاب ونظـم حتصيـل إيـرادات الغابـــات. وهــم 
يبحثون أيضا إمكانية إسهام الغابات يف حتسني معيشة ورفـاه مئـات املاليـني مـن النـاس الذيـن 

يعتمدون على الغابات ويعيشون يف فقر مدقع. 
ونظّم البنك الدويل، بالتعاون مع شركاء آخرين، حلقة العمل الدولية املعنية بـإصالح  - ٥٣
النظم املالية املعنية بالغابات، اليت عقـدت يف البنـك الـدويل بواشـنطن العاصمـة، يف الفـترة مـن 
١٩ إىل ٢١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. ومجعت حلقة العمل هذه بني ٢١ مشتركا قدمـوا 
ـــا، ونيكــاراغوا،  مـن سـبعة بلـدان هـي (إندونيسـيا، والـربازيل، وغانـا، والكامـريون، وكمبودي
وهندوراس) لتشجيع التعلم واملشاركة يف املناقشات املعنيـة باالقتصـاد السياسـي لإلصالحـات 
املالية يف جمال الغابات. ويقوم برنامج الغابات التابع للبنـك الـدويل، علـى سـبيل املتابعـة لتلـك 
املناقشات، بدعم فريق دراسي غري رمسـي سـيعمل علـى مواصلـة تبـادل اخلـربات مـع عمليـات 

اإلصالح املايل يف جمال الغابات. 
ـــة ودوليــة، دليــال ميدانيــا  وأصـدرت الفـاو، باالشـتراك مـع مؤسسـات وطنيـة وإقليمي - ٥٤
لتحليـل األسـواق وتطويرهـا ألجـــل تعزيــز املؤسســات اجملتمعيــة. وهــذا العمــل يدعــم أيضــا 

املشاريع املشتركة بني مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل يف أمريكا الالتينية. 
واستضاف البنك العاملي وشركاء آخرون منتـدى االسـتثمار املعـين بالغابـات، وذلـك  - ٥٥
ـــر ٢٠٠٣. وحضــر  مبقـر البنـك يف واشـنطن العاصمـة، يومـي ٢٢ و ٢٣ تشـرين األول/أكتوب
العديد من أعضاء الشراكة هذا املنتدى، الذي مجع بني مديرين كبار مـن كربيـات الشـركات 

الوطنية واملتعددة اجلنسيات العاملة يف جمال منتجات الغابات. 
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ــن  تعـاون االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة وبرنـامج الغابـات مـع آخري - ٥٦
لتنظيم حلقة عمل بعنوان “احلوافز االقتصادية الستصالح التربة والتنمية املسـتدامة للغابـات” 
عقدت يف بوغوتا يف الفترة مـن ٢٨ إىل ٣٠ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤. وكـان الغـرض مـن 
تلك احللقة هو تبادل املعلومات بشأن املبادرات والبحوث ذات الصلـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل 

واالستفادة من الدروس اليت ميكن أن تساعد كولومبيا يف وضع قانوهنا اجلديد للغابات. 
ومن خالل املشاورات املقصورة على قليلني، اسـتطاع البنـك الـدويل وبرنـامج األمـم  - ٥٧
املتحدة اإلمنائي واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيـة وآخـرون اسـتنباط هنـج حلفـظ 
الطبيعة يركز على الفقر ويزيـد مـن الفوائـد العـائدة مـن احلفـظ وسـبل كسـب العيـش ويركـز 
على تقليص الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية. ودراسـات احلالـة الـيت أجراهـا برنـامج الغابـات 
وآخرون تؤيد هذا النهج، مثلمـا تدعمـه أيضـا مبـادرة االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد 
الطبيعيـة والربنـامج اإلمنـائي الـيت هتـدف إىل االسـتفادة مـن الـدروس املسـتخلصة مـن األنشـــطة 

املنفذة يف شرق أفريقيا بشأن أمهية املوارد الطبيعية لسبل كسب العيش احمللية. 
ـــاث يف جمــال احلراجــة  وأنشـأ مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة واملركـز الـدويل لألحب - ٥٨
ـــة شــراكة  الزراعيـة واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة الصنـدوق العـاملي للطبيع
ـــاظر الطبيعيــة يف املنــاطق املداريــة  حتـدي الغابـات املطـرية لتعزيـز إنتاجيـة واسـتدامة وتنـوع املن
الرطبـة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات السـكان الفقـراء الريفيـني مـــع احملافظــة علــى تدفــق الســلع 
واخلدمات البيئية واحملافظة على التنوع البيولوجي للغابات. وجيري حاليا حتديد معايـري اختيـار 

املواقع؛ وسيتم اختيار املواقع يف عام ٢٠٠٤. 
 

حفظ الغابات ومحاية األنواع الفريدة من الغابات والنظم اإليكولوجية اهلشة 
يضطلع العديد من أعضاء الشـراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات بأنشـطة تتعلـق مبنـاطق  - ٥٩
ـــظ الغابــات املوجــودة خــارج املنــاطق  الغابـات احملميـة ومنـاطق احلفـظ العـابرة للحـدود وحف
احملمية. كما يشارك بعض أعضاء الشراكة يف أنشطة تتعلق بـأنواع فريـدة مـن الغابـات ونظـم 

إيكولوجية هشة مثل شجر املانغروف. 
وانصب التركيز يف الدورة اخلامسة للمؤمتر العاملي للحدائق (انظر الفقـرة ٤٧ أعـاله)  - ٦٠
علـى تقـدمي التزامـات جديـدة وتوجيـه جديـد فيمـا يتعلـق بسياسـة املنـاطق احملميـة علـى نطــاق 
العامل. وباإلضافة إىل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، اشترك يف املؤمتر عدد مـن 
أعضاء الشراكة. وجرت مناقشة عدد من القضايا ذات الصلـة بالغابـات مشلـت الصـالت بـني 
املناطق احملمية وحفـظ املنـاطق الطبيعيـة احلرجيـة يف ختفيـف حـدة الفقـر. واسـتند املؤمتـر أيضـا 
على نتائج حلقة العمل املشتركة بني االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة واملنظمـة 
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الدولية لألخشاب املدارية املعنية بزيادة فعالية منـاطق احلفـظ عـرب احلـدود يف الغابـات املداريـة 
ـــن ١٧ إىل ٢١ شــباط/فــرباير ٢٠٠٣ مبدينــة أيــون راتشــاثاين، بتــايلند،  املعقـودة يف الفـترة م
مبشـاركة عـدد مـن أعضـاء الشـراكة. وتعمـل املنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة حاليـا علـــى 
تنفيذ عشرة مشاريع يف مناطق احلفظ عرب احلـدود تشـمل ١٠,٣ ماليـني هكتـار مـن الغابـات 

املدارية. 
وينفــذ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي حاليـــا بتمويـــل مـــن مرفـــق البيئـــة العامليـــة  - ٦١
٢٩ مشـروعا بشـأن حفـظ الغابـــات يف ٢٧ بلــدا. وأجــرى الربنــامج يف عــام ٢٠٠٣ حتليــال 
للتجارب والدروس اليت اسـتفاد منـها هـو ومرفـق البيئـة العامليـة يف تنفيـذ ٤٠ مشـروعا حلفـظ 
الغابات يف مجيع أحناء العامل. واملشروعان اللـذان شـارك فيـهما أعضـاء الشـراكة مهـا مشـروع 
حفظ األحراج يف أمريكا الوسطى الذي يدعمه مرفق البيئـة العامليـة والبنـك الـدويل والربنـامج 

اإلمنائي ومشروع املمر الذي يضطلع به البنك الدويل يف مناطق الغابات املطرية بالربازيل. 
وتواصـل املنظمـة الدوليـــة لألخشــاب املداريــة تشــجيعها حلفــظ أشــجار املــانغروف  - ٦٢
وتأهيلـها وإدارهتـا إدارة مسـتدامة بالتعـاون مـع املنظمـات ذات الصلـــة يف ســياق خطــة عمــل 
املنظمـة بشـأن املـانغروف للسـنوات مـن ٢٠٠٢ إىل ٢٠٠٦. وسـتعمل املنظمـة بالتعـــاون مــع 
برنـامج البيئـة واملركـز العـاملي لرصـد حفـظ الطبيعـة والفـاو وآخريـن علـــى اســتكمال أطلــس 
املـانغروف يف العـامل. وسـيضطلع أيضـا بتقييـم املنـهجيات واملبـادئ التوجيهيـــة القائمــة لتقييــم 
ـــة للمــانغروف، وكذلــك لوضــع معايــري ومؤشــرات مــن أجــل إدارتــه إدارة  اجلوانـب النوعي

مستدامة، والستحداث معايري ومؤشرات جديدة. 
 

الرصد والتقييم واإلبالغ واملفاهيم واملصطلحات والتعاريف 
تضطلع باألنشطة الرئيسية ذات الصلة هبذا العنصر للشراكة التعاونية يف جمال الغابات  - ٦٣
فرقة عملها املعنية بترشيد اإلبالغ املتعلق بالغابات واجلــهود الراميـة إىل املواءمـة بـني التعـاريف 
املتعلقة بالغابات (انظر الفرع الثـالث أعـاله). واملبـادرات املتصلـة بذلـك تشـمل تقـدمي الدعـم 
للمبـادرات الـيت تضطلـع هبـا البلـدان واملنظمـات وإجـراء التقييمـات للغابـات وتنظيـم اســـتبيان 

مشترك بشان الغابات. 
وقد دعمت الفاو وأمانة املنتدى واملنظمة الدولية لألخشاب املداريـة املبـادرة القطريـة  - ٦٤
القيـادة املتعلقـة بـالدروس املسـتفادة مـن تقييـــم تنفيــذ مقترحــات العمــل املقدمــة مــن الفريــق 
احلكومي الدويل املعين بالغابات واملنتدى، اليت متثلت يف اجتماع استضافته إيطاليـا واشـتركت 
يف رعايته عدة بلدان وعقد يف فيتربو يف الفترة من ١٧ إىل ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣. وشـارك 

يف ذلك االجتماع أيضا عدد من أعضاء الشراكة. 
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كمـا اشـترك عـدد مـن أعضـاء الشـراكة يف اجتمـــاع فريــق اخلــرباء املخصــص التــابع  - ٦٥
للمنتـدى املعـين بنـهوج وآليـات الرصـد والتقييـم واإلبـالغ، املعقـود يف جنيـف، بسويســرا، يف 

الفترة من ٨ إىل ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
ويف كـل عشـر سـنوات يوفـر برنـامج الفـاو لتقييـم املـــوارد احلرجيــة يف العــامل تقريــرا  - ٦٦
شامال عن املوارد احلرجية وإدارهتا واستخدامها. وسـيجري يف عـام ٢٠٠٥ اسـتكمال لتقييـم 
املـوارد احلرجيـة لعـام ٢٠٠٠ وسـوف يسـتخدم مواضيـع املعايـري املشـتركة لـإلدارة املســـتدامة 
للغابات كإطار لإلبالغ. واشتركت الفاو واملنظمة الدولية لألخشاب املداريــة وبرنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـة يف رعايـة اجتمـاع ضـم حنـو ١٢٠ مراسـال وطنيـا لــ “تقييـم املـوارد احلرجيـــة” 
وعقـد يف رومـا يف الفـترة مـن ١٧ إىل ٢١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣. ونـــاقش االجتمــاع 

مضمون تقييم عام ٢٠٠٥ واملبادئ التوجيهية واإلبالغ القطري إلصدار “التقييم”. 
وتعـاونت املنظمـة الدوليـة لألخشـــاب املداريــة واللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا والفــاو  - ٦٧
واملكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة علـــى مواصلـــة تطويـــر االســـتبيان املشـــــترك 

لإلحصائيات احلرجية لتعزيز دقة وموثوقية املعلومات املتعلقة بقطاع الغابات. 
وسيشرع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام ٢٠٠٤ يف تنفيـذ التقييـم الثـاين للغابـات  - ٦٨
املمتلئة املتبقية يف العامل مبشاركة بعض أعضاء الشراكة. كما ستعد املنظمة الدولية لألخشـاب 
املداريـة تقريـرا عـن حالـة إدارة الغابـات باملنـاطق املداريـة اسـتنادا إىل تقـارير البلـدان األعضــاء 

وباستخدام املعايري واملؤشرات املتاحة للمنظمة. 
 

استراتيجيات اإلنعاش واحلفظ للبلدان احملدودة الغطاء احلرجي 
ينفذ العديد من األعضاء يف الشراكة أنشطة تتعلق هبذا العنصر تشمل تنظيـم حلقـات  - ٦٩
العمل وإجراء الدراسات وتقدمي الدعم للمشاريع يف البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. وفضـال 
عن ذلك، اعتمد اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية مكافحـة التصحـر 
قرارات يف عام ٢٠٠٣ لتعزيز جهودمها لدعم البلدان الداخلة ضمـن هـذه الفئـة (انظـر الفـرع 

اخلامس أدناه). 
ونظم برنامج األمم املتحـدة للبيئـة والفـاو واملركـز الـدويل لألحبـاث يف جمـال احلراجـة  - ٧٠
الزراعية وأمانة عملية طهران حلقـة عمـل دوليـة للبلـدان احملـدودة الغطـاء احلرجـي يف منطقـيت 
الشرق األدىن وأفريقيا عقدت يف مـايل يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤ وكـان عنواهنـا “كيفيـة 
تنفيذ اقتراحات العمل”. وأكملت الفـاو بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وآخريـن 
إجراء دراسات حالة (إثيوبيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وتونس، وعمـان، ومـايل، وناميبيـا) 
من أجل هذا االجتماع، كمـا نظمـت ثـالث حلقـات عمـل إقليميـة (اثنتـان يف الشـرق األدىن 
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وواحدة يف أفريقيا) لوضع اقتراحات لتعزيز دور الغابات املزروعة واألشجار املوجودة خـارج 
الغابات وغابات املناطق احلضرية والغابـات القريبـة مـن املنـاطق احلضريـة يف اإلدارة املسـتدامة 

للغابات يف البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. 
ويقدم بعض أعضاء الشراكة الدعـم لتقييمـات تدهـور األراضـي. ويقـوم مرفـق البيئـة  - ٧١
ـــم  العامليـة والفـاو حاليـا بتنفيـذ مشـروع عـاملي لتقييـم تدهـور األراضـي. ويتعـاون برنـامج األم
املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقيــة مكافحـة التصحـر لتنفيـذ مشـروع عـن تقييـم تدهـور األراضـي يف 
املنـاطق اجلافـة يـهدف لتقـدمي معلومـات ومنـــهجيات معياريــة لتقييــم تدهــور األراضــي علــى 

الصعيد الوطين والصعيد اإلقليمي والعاملي. 
ويضطلع الربنامج اإلمنائي بتنفيذ عدد مـن مشـاريع حفـظ الغابـات املمولـة مـن مرفـق  - ٧٢
البيئة العاملية يف بلدان حمدودة الغطاء احلرجي. وباإلضافة إىل ذلك، قدم برنامج األمم املتحـدة 
للبيئة، عن طريق مركزه لتنمية األراضـي اجلافـة، املسـاعدة لعـدد مـن البلـدان مـن أجـل وضـع 
وتنفيذ خطط عمل وطنية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر للحد مـن تدهـور األراضـي وآثـار 

اجلفاف السلبية. 
ويتوقع أن يساهم حتديد موضوع تدهور األراضي كمجال لتركيز مرفق البيئة العاملية  - ٧٣

يف عام ٢٠٠٣ يف تعزيز فرص البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. 
 

تأهيل األراضي املتدهورة وإصالحها وتعزيز الغابات الطبيعية واملزروعة 
يتعـاون أعضـاء الشـــراكة التعاونيــة بنشــاط يف عــدد مــن األنشــطة ذات الصلــة هبــذا  - ٧٤
املوضـوع يشـــمل الشــراكة العامليــة إلصــالح املنــاظر الطبيعيــة واملبــادرات املتعلقــة بالغابــات 

املزروعة والغابات الفرعية والزراعة احلرجية واألشجار املوجودة خارج الغابات. 
ويف عام ٢٠٠٣، قدمت املنظمة الدولية لألخشــاب املداريـة والفـاو ومركـز البحـوث  - ٧٥
احلرجية الدولية وأمانـة املنتـدى واالحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة الدعـم للمنتـدى 
ـــات املزروعــة  تقودهـا البلـدان واملنظمـات متثلـت يف اجتمـاع اخلـرباء اهلـادف لزيـادة دور الغاب
ــــارس  واإلدارة املســتدامة للغابــات، املعقــود يف ويلينغتــون يف الفــترة مــن ٢٥ إىل ٢٧ آذار/م
٢٠٠٣. وفضال عن ذلك، أصدر مركز البحوث احلرجية الدولية والفـاو ومتعـاونون آخـرون 
منشورا عن الشراكات بني الشركات وصغــار املـالك يتعلـق أساسـا بتنميـة الغابـات املزروعـة. 
ونتيجة لذلك االجتماع، يعمل مركز البحوث احلرجية الدولية والفاو مع آخريـن علـى وضـع 
مبادئ توجيهية عملية بشأن هذا املوضوع. كما ستضطلع املنظمة الدولية لألخشـاب املداريـة 

بدراسة للسوق عن أخشاب املزارع املدارية يف عام ٢٠٠٤. 
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ويشترك عدد من أعضاء الشراكة يف الشراكة العاملية إلصالح املناظر الطبيعية، مبـا يف  - ٧٦
ذلك االحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة وأمانـة املنتـدى والفـاو واملنظمـة الدوليـة 
لألخشاب املدارية ومركز البحوث احلرجية الدولية والبنك الدويل وبرنـامج الغابـات واملركـز 
الدويل لألحباث يف جمال احلراجة الزراعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة واملركـز العـاملي لرصـد 
حفـظ الطبيعـة وأمانـة اتفاقيـة التنـــوع البيولوجــي. والشــراكة العامليــة عبــارة عــن شــبكة مــن 
احلكومات واملنظمات واجلماعات واألفراد املدركني ألمهية إصالح املناظر الطبيعيـة ويريـدون 
أن يصبحـوا طرفـا يف جـهد عـاملي منسـق لتعزيزهـا. وتنظـم تلـــك الشــراكة حلقــة عمــل عــن 
إصالح املناظر الطبيعية احلرجية تعقد يف أوائل عام ٢٠٠٥ باعتبارها مبادرة للمنتـدى تقودهـا 
البلـدان واملنظمـات. وقـد عقـد العديـد مـن حلقـات العمـل اإلقليميـة يف عـام ٢٠٠٣ يف إطــار 

الشراكة العاملية. 
نظمـت الفـاو ومركـز املراجـع الوطنيـة للزراعـة والطبيعـة واجلـــودة الغذائيــة (هبولنــدا)  - ٧٧
واللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا بالتعـاون مـــع االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة ومركــز البحــوث 
احلرجيـة الدوليـــة وآخريــن حلقــة عمــل عــن إدارة الغابــات املداريــة الثانويــة ملنطقــة أفريقيــا 
الفرانكوفونية بعنوان: “الواقع والتصورات” عقدت يف دواال، بالكامريون، يف تشرين الثـاين/ 
نوفمرب ٢٠٠٣. وستبدأ املنظمة الدولية لألخشـاب املداريـة قريبـا العمـل إلصـدار منشـور عـن 
مبادئ توجيهية عمليـة إلدارة الغابـات الثانويـة، وسـتتعاون علـى حنـو وثيـق مـع الفـاو ومركـز 
البحوث احلرجية الدولية واالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة وآخريـن مـن أجـل 

القيام بذلك. 
ونظم املنتدى األفريقي اآلسيوي الرابع ملكافحة التصحر يف كوتونو يف حزيــران/يونيـه  - ٧٨
٢٠٠٣ حلفز التعاون األقاليمي بني أفريقيا وآسيا، وال سيما يف جمال الزراعة احلرجيـة وحفـظ 
التربة. وحذت أمانة اتفاقية مكافحـة التصحـر حـذو املنتـدى ونظمـت، بالتعـاون مـع آخريـن، 

حلقات عمل يف كل من بوتسوانا واهلند وبريو. 
وسيعقد املركز الدويل للبحوث يف جمال الزراعة احلرجية، مع شركاء آخريـن، املؤمتـر  - ٧٩
العاملي األول للزراعة احلرجية يف أورالندو، بفلوريدا بالواليات املتحـدة األمريكيـة، يف الفـترة 

من ٢٦ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
 

احملافظة على الغطاء احلرجي لتلبية احتياجات احلاضر واملستقبل 
ويعمل العديد من أعضاء الشراكة على حتقيق هذا اهلدف اهلام، وهـو هـدف مشـترك  - ٨٠

يف العديد من عناصر املنتدى. 
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وجتري الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة دراسات مستقبلية، مثل الدراسـة املسـتقبلية  - ٨١
العاملية يف جمال الغابات اليت جتريها الفـاو، والدراسـة املسـتقبلية البيئيـة العامليـة الـيت يضطلـع هبـا 

برنامج األمم املتحدة للبيئة. 
كمـا تسـاعد الفـاو البلـدان الناميـة عـن طريـق الدراسـات املســـتقبلية لقطــاع الغابــات  - ٨٢
اإلقليمي وعمليات املعايري واملؤشـرات اإلقليميـة، وبالتضـامن مـع شـركاء آخريـن، عـن طريـق 
مرفـق برامـج احلراجـة الوطنيـة. ويف عـام ٢٠٠٣، نشـرت الفـاو الدراســـة املســتقبلية احلرجيــة 
ألفريقيـا، وهـي تعكـف علـى إجـراء دراسـات مماثلـة يف منطقـة الشـرق األوسـط وغـرب آســيا 

ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. 
 

املوارد املالية 
تسـتند املبـادرة الرئيسـية الـيت قـامت هبـا الشـراكة فيمـا يتصـل بـاملوارد املاليـة إىل دليــل  - ٨٣
مصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات، املوضوع على شبكة اإلنترنت (انظـر الفصـل الثـالث 

أعاله). وهنالك أنشطة أخرى تتصل هبذا العنصر تشمل الدراسات واملنشورات. 
ويعترب مرفق البيئة العاملية واآللية املالية جلميع اتفاقات ريو الثالثة، بينمـا يقـوم برنـامج  - ٨٤
األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة والبنـك الـدويل بـدور الوكـاالت املنفـذة. 
ويوجد قدر كبري من التعاون بني هؤالء الشركاء فيمـا يتصـل بعـدة مشـاريع حرجيـة يضطلـع 
هبا مرفق البيئة العاملية. وقامت أمانـة املرفـق منـذ عـهد قريـب بنشـر تقريـر بعنـوان “اسـتعراض 
الترتيبات املالية ملشاريع التنوع البيولوجـي الـيت يدعمـها مرفـق البيئـة العامليـة”. وباإلضافـة إىل 
ذلـك قـام املرفـق يف عـام ٢٠٠٣ بنشـر تقريـر بعنـوان “مسـائل الغابـات: إســـهام مرفــق البيئــة 
العاملية يف احملافظة على النظم اإليكولوجية احلرجية واستدامتها” يلقي نظرة عامة على برنامج 
املرفق يف جمال الغابات. واعتبارا من حزيران/يونيه ٢٠٠٣، قام املرفق برصـد أكـثر مـن ٧٧٧ 
ـــات. واســتخدم هــذا التمويــل  مليـون دوالر ملشـاريع بيئيـة تتصـدى للمخـاطر الـيت هتـدد الغاب

أساسا يف اجتذاب ما يقرب من بليوين دوالر يف شكل متويل يقوم على الشراكة. 
وسوف تركز اآلليـة العامليـة، يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر، علـى  - ٨٥
تعبئة املوارد املالية الالزمة للتمويل القائم على املشاركة للمشاريع ذات الصلة بتدهـور التربـة، 
مبا يف ذلك املشاريع املتصلة بالربنامج التنفيذي لــإلدارة املسـتدامة لألراضـي التـابع ملرفـق البيئـة 

العاملية. 
وال تـزال املنظمـة الدوليـة لألخشـــاب املداريــة تقــوم بتعبئــة املــوارد الالزمــة لــإلدارة  - ٨٦
املستدامة للغابات املدارية عن طريق عملها السياسي وأنشـطتها ذات الصلـة باملشـاريع. ومنـذ 
إنشاء هذه املنظمة يف أواخر عام ١٩٨٦ قـامت بتعبئـة حنـو ٢٥٠ مليـون دوالر مـن دوالرات 
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الواليات املتحدة لتمويل ما يربو على ٥٠٠ مشروع ونشاط عن طريق آلياهتا اخلاصـة، مبـا يف 
ذلك احلساب اخلاص للمنظمة الدولية لألخشاب املدارية وصندوق بايل للشراكة. 

 
التجارة الدولية واإلدارة املستدامة للغابات 

تواصـل املنظمـــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة تعزيــز التجــارة الدوليــة يف األخشــاب  - ٨٧
ـــي تقــوم برصــد  املداريـة، مبـا فيـها التجـارة اآلتيـة مـن املصـادر املـدارة علـى حنـو مسـتدام. وه
التطورات ذات الصلة بربنامج الدوحة اإلمنائي املتصلة باالجتار يف منتجات الغابات وتقييمــات 

آثار عمليات إصدار التراخيص املتعلقة بالغابات واألخشاب. 
وتتعاون املنظمة الدوليـة لألخشـاب املداريـة والفـاو بشـأن بضـع مبـادرات ذات صلـة  - ٨٨
بالتجـارة واإلدارة املسـتدامة للغابـات، مبـا يف ذلـك مشـروع كبـري بعنـوان “تقييـم آثـار جتـــارة 
املنتجات احلرجية يف جمال تعزيز اإلدارة املستدامة للغابـات” ويرمـي هـذا املشـروع إىل حتديـد 
الديناميـات املشـتركة بـني التجـارة وإدارة الغابـات وإىل حتليـل قـوى السـوق مـن أجـــل زيــادة 
فعالية العمل املتعلق بتحقيق سبل كسب العيش القابلة لالستدامة واحملافظة على قـاعدة مـوارد 
الغابات. ونظمت الفاو حلقة خـرباء استشـارية بشـأن “التجـارة واإلدارة املسـتدامة للغابـات: 
اآلثـار والتفـــاعالت” يف رومــا يف الفــترة مــن ٣ إىل ٥ شــباط/فــرباير ٢٠٠٣. وحضــر هــذا 
االجتماع بضعة أعضاء يف الشراكة ومنظمات دولية رئيسية أخـرى، مبـا فيـها املنظمـة الدوليـة 
لألخشاب املدارية وأمانة اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة لتغـري املنـاخ والبنـك الـدويل ومنظمـة 

التجارة العاملية. 
ويف جمـال إصـدار الـتراخيص املتعلقـة بالغابـات واألخشـاب، عقـدت املنظمــة الدوليــة  - ٨٩
لألخشاب املدارية، بالتعاون مع املنظمات املعنيـة بـاألمر، ثـالث حلقـات عمـل إقليميـة بشـأن 
النـهوج املرحليـة املتعلقـة بـإصدار الـتراخيص وبوضـع اللمسـات األخـــرية علــى دراســة تتعلــق 
بـالدور احملتمـل للنـهوج املرحليـة إلصـدار الـتراخيص يف البلـدان املنتجـــة لألخشــاب املداريــة. 
وجيري االضطالع بأنشطة متابعة للنهوج املرحلية إلصدار التراخيص. وسوف ترعى املنظمة، 
ـــدان  بالتعـاون مـع شـركاء آخريـن، حلقـة دراسـية دوليـة بشـأن آثـار تراخيـص الغابـات يف البل
النامية واالقتصادات الناشئة. وباإلضافـة إىل ذلـك، قـامت الفـاو بالتعـاون مـع املنظمـة الدوليـة 
لألخشاب املدارية، بتيسري عقد اجتماع غري رمسي مع بعـض اجلـهات الرئيسـية املعنيـة بـالنظم 
الوطنيـة والدوليـة إلصـدار الـتراخيص احلرجيـة يف حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣ يف بورغــو ســبانيت، 
إيطاليـا. وكـان اهلـدف الرئيسـي لالجتمـاع هـو زيـادة التفـاهم املتبـادل بشـأن النـهوج املتعلقــة 

بتراخيص الغابات. 
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التعاون الدويل يف جمال بناء القدرات واكتساب التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها 
يعد التعاون الدويل يف جمال بناء القدرات ونقل التكنولوجيـا جـزءا أساسـيا مـن عمـل  - ٩٠
املنظمـات األعضـــاء يف الشــراكة لدعــم اإلدارة املســتدامة للغابــات. وتــتراوح األنشــطة بــني 
خدمات اإلرشاد احلراجي وبناء القدرات الالزمة إلعـداد التقييمـات الوطنيـة املتعلقـة للغابـات 
ودعـم مبـادرات منتـدى األمـــم املتحــدة املعــين بالغابــات الــيت تقــوم هبــا البلــدان واملنظمــات 

فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا. 
وتتعـاون الفـاو مـع االحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلرجيـة فيمـا يتعلـق باإلرشـــاد  - ٩١
احلرجـي. وأقـامت فرقـة العمـل املعنيـة باإلرشـاد التابعـة لالحتـاد بتنظيــم حلقــة دراســية دوليــة 
بعنـوان: “اإلرشـاد احلرجـي: بنـاء القـدرات عـن طريـق التعـاون” عقـدت يف تـراوت، بواليـــة 
أوريغون، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من ٢٨ أيلـول/سـبتمرب إىل ٣ تشـرين األول/ 

أكتوبر ٢٠٠٣. 
وتتعاون الفاو ومركز البحوث احلرجيـة الدوليـة واالحتـاد العـاملي حلفـظ الطبيعـة علـى  - ٩٢
تنظيم سلسلة من حلقات العمل املعنية ببناء القدرات يف جمال الغابـات وتغـري املنـاخ، ال سـيما 
يف أمريكا الالتينية وأمريكا الوسطى. كما تعتزم الفاو التعاون مع أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة 
اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ علـى بنـــاء قــدرة جلمــع املعلومــات وحتليلــها ونشــرها يف جمــال 

اإلحصائيات احلرجية ذات الصلة بالكربون. 
ـــة األفريقيــة  ومنـذ عـهد قريـب، قـامت الفـاو، بالتعـاون مـع رابطـة الصناعـات احلرجي - ٩٣
والصندوق العاملي للطبيعة واملنظمة األفريقية لألخشاب والشـبكة احلرجيـة النموذجيـة الدوليـة 
واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة، بتحديـد ُنـهوج ناجحــة 
للمحافظـة علـى الغابـات وإدارهتـا بصـورة مسـتدامة يف الغابـات االسـتوائية ألفريقيـا الوســطى. 
وترمي هذه املبادرة للترويج ألفضل املمارسات على الصعيد احمللـي وتكـرار الُنـهوج الواعـدة. 

ومثة حبث مماثل عن التميز جيرى حاليا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. 
وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا للتنمية املستدامة للغابات، قـامت الفـاو  - ٩٤
ـــل  وأمانـة منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات بدعـم مبـادرة قادهتـا بلـدان املنتـدى بشـأن نق
التكنولوجيات السليمة بيئيا لغابـات املـانغروف، وذلـك بدعـم مـن حكومـة نيكـاراغوا وهـذه 

املبادرة شهدهتا ماناغوا يف الفترة من ٣ إىل ٥ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
واشترك أعضاء الشراكة التعاونية املعنية بالغابات يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املخصـص  - ٩٥
التابع ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واملعين بتمويل ونقل التكنولوجيـات السـليمة بيئيـا، 

الذي عقد يف جنيف، بسويسرا، يف الفترة من ١٥ إىل ١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
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واشترك مركز البحوث احلرجية الدولية وأمانة منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات  - ٩٦
ـــة واملركــز الــدويل  واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة والفـاو واالحتـاد العـاملي حلفـظ الطبيع
لألحبـاث يف جمـال احلراجـة الزراعيـــة وأعضــاء آخــرون يف حلقــة العمــل العامليــة املعنيــة بنقــل 
التكنولوجيات السليمة بيئيا وبناء القدرات من أجل اإلدارة املستدامة للغابـات وبتوفـري الدعـم 
التقين هلذه احللقة، بوصفها مبادرة قامت هبا البلدان األعضاء يف املنتدى، عقدت يف برازافيـل، 

جبمهورية الكونغو، يف الفترة من ٢٤ إىل ٢٨ شباط/فرباير ٢٠٠٤. 
 

التنوع البيولوجي للغابات 
يشكّل التنوع البيولوجي للغابات مسألة تتداخل مع عناصر عديدة يعـىن هبـا املنتـدى،  - ٩٧
وكثرية هي مقترحات العمل املتصلة هبا الصادرة عن الفريق احلكومي الـدويل املعـين بالغابـات 
واملنتدى. كما يعكف أعضاء كثريون يف الشراكة على تعزيز احملافظة علـى التنـوع البيولوجـي 

للغابات. 
ومن خالل الـربامج اجلاريـة يدعـم أعضـاء كثـريون يف الشـراكة تنفيـذ برنـامج العمـل  - ٩٨
املوّسـع للتنـوع البيولوجـي للغابـات اخلـاص باتفاقيـة التنـوع البيولوجـي. فقـد عملـت، بشــكل 
خاص، كل من أمانة تلك االتفاقيـة، وأمانـة املنتـدى، والفـاو، وبرنـامج الغابـات التـابع للبنـك 
الـدويل واالحتـاد العـاملي حلفـظ الطبيعـة علـى توضيـح العالقـة بـني مفـــهوم هنــج النظــام البيئــي 
ومفهوم اإلدارة املستدامة للغابـات (انظـر الفـرع اخلـامس أدنـاه). وبـالنظر إىل مـا قدمتـه تلـك 
الكيانات من مسامهات ضخمة، وافق االجتماع التاسع للهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلميـة 
والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، علـى إمكـان اعتبـار اإلدارة املسـتدامة 
للغابـات، كمـا وضعـت يف إطـار املبـادئ احلرجيــة، وســيلة لتطبيــق هنــج النظــام البيئــي علــى 

الغابات. 
  

الروابط بالعمليات الدولية األخرى   خامسا -
خالل عام ٢٠٠٣، ركزت لقاءات عديدة على االلـتزام العـاملي بالغابـات؛ ومـن بـني  - ٩٩
تلك اللقاءات الدورة الثالثة للمنتدى، والدورة السادسة عشـرة للجنـة الغابـات التابعـة للفـاو، 
ومؤمتر احلراجة العاملي الثاين عشر، والدورة التاسعة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة 
اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، والدورة السادسـة ملؤمتـر أطـراف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 
التصّحـر. ويظـهر الـتزام الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات بتعزيـــز التعــاون والتنســيق بصــدد 

املسائل احلرجية من خالل مقررات اعتمدهتا جمالس إدارهتا العديدة. 
 



٢٦٢٤٠٢٥-٠٤

E/CN. ١٨/٢٠٠٤/INF/١

الدورة الثانية والعشرون جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
انعقدت الدورة الثانية والعشرون جمللس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف نـريويب  -١٠٠
ـــدورة علــى طائفــة مــن املواضيــع،  يف الفـترة مـن ٣ إىل ٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. وركـزت ال
مبا فيها مسائل السياسة العامة الناشئة، ودور اجملتمع املدين، واإلدارة البيئيـة العامليـة، والروابـط 
يف ما بني االتفاقيات املتصلـة بالشـؤون البيئيـة، ونتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. 
كما عاجلت التعاون والتنسيق داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، ومتابعة القـرارات الـيت 
اعتمدهتا اجلمعية العامة بعد مؤمتر القمة، ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف أعمـال جلنـة 

التنمية املستدامة. 
وناقشت الدورة تعزيز دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف املسـائل املتصلـة بالغابـات،  -١٠١
وأشار جملس اإلدارة، يف مقررها ٥/٢٢، إىل مقرر ســابق يدعـو إىل مواصلـة تقـدمي الدعـم إىل 
برنامج عمل املنتـدى املتعـدد السـنوات، كمـا شـدد علـى احلاجـة إىل تنفيـذ مقترحـات العمـل 
ـــة  الصـادرة عـن الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات واملنتـدى، ال سـيما يف البلـدان النامي
احملدودة الغطاء احلرجي. كما طلـب اجمللـس إىل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، أن يشـترك مـع 
أمانـة املنتـدى يف التعـاون مـع املنظمـات األخـرى لدعـم عمليـة طـهران وأمانتـها تعزيـزا لقــدرة 

البلدان احملدودة الغطاء احلرجي. 
 

الدورة السادسة عشرة للجنة الغابات التابعة للفاو 
عقدت جلنة الغابات التابعة للفاو دورهتا السادسـة عشـرة يف رومـا يف الفـترة مـن ١٠  -١٠٢
إىل ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، واشـترك فيـــها الكثــري مــن أعضــاء الشــراكة التعاونيــة يف جمــال 
الغابات. وقد ركـزت املناقشـات علـى املنتـدى والشـراكة، ال سـيما يف مـا يتعلـق بـدور جلـان 
احلراجـة اإلقليميـة يف تنفيـذ مقترحـات العمـل الصـادرة عـــن الفريــق احلكومــي الــدويل املعــين 
بالغابات واملنتــدى، ودعـم الفـاو للمنتـدى، وعمـل الفـاو يف اجملـاالت املتداخلـة. وقـد أوصـت 

البلدان األعضاء بأن تقوم الفاو مبا يلي: 
تعزيز اجلهود الرامية إىل حشـد مـوارد للبلـدان بغيـة تنفيـذ مقترحـات العمـل الصـادرة  •
عن الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات واملنتدى، ال سيما مبسـاعدة البلـدان علـى 

تقييمها وحتديد سلّم األولويات فيها، بتوفري املعلومات حول مصادر التمويل؛ 
تيّسر اللجان احلرجية اإلقليمية تدفق املعلومات بني املنتدى والبلدان؛  •

تواصــل تعزيــز الدعــم الــذي تقدمــه إىل املنتــدى، وتــؤدي دورا قياديــا يف الشـــراكة  •
التعاونية يف جمال الغابات، وتواصل توثيـق عـرى التعـاون مـع سـائر األعضـاء يف تلـك 

الشراكة. 
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واستجابة لتوصيات جلنـة الغابـات ومتشـيا مـع النتـائج الـيت خلـص إليـها فريـق اخلـرباء  -١٠٣
املخصص للرصد والتقييم واإلبالغ التابع للمنتدى، تنظم الفاو يف عام ٢٠٠٤ حلقات عمل، 
باالقتران باجتماعات اللجان احلرجية اإلقليمية، هتدف إىل دفع عجلة تنفيـذ مقترحـات العمـل 
الصـادرة عـن الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات واملنتـدى وإىل إعــداد البلــدان بشــكل 

أفضل لالشتراك يف احلوار الدويل. 
 

الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
١٠٤- عقدت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف 
هافانـا يف الفـترة مـن ٢٥ آب/أغســـطس إىل ٥ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٣. وقــد جــرى تســليط 
الضـوء علـى املنتـدى والشـراكة خـالل املناقشـات الـيت تنـاولت الروابـط باالتفاقيـات األخــرى 
ـــة ذات الصلــة. وركــزت الــدورة يف  ذات الصلـة واملنظمـات واملؤسسـات والوكـاالت الدولي
املقرر COP٦/١٢ على عضوية أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف الشراكة وطلبت 
إليها أن تعمل، بالتعاون مع أمانـات كـل مـن املنتـدى واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن 
تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، مـع البلـدان احملـدودة الغطـاء احلرجـي علـى اعتمـاد هنـج 
مشترك بشأن الغابات، وأن تتعاون، يف مجلة ما تفعله، مع عملية طهران وأمانتها لتعزيز قـدرة 

تلك البلدان على مكافحة التصحر وتدهور األراضي وإزالة الغابات. 
 

مؤمتر احلراجة العاملي الثاين عشر 
عقد مؤمتر احلراجة العاملي الثاين عشر يف مدينة كيبيك، بكندا، يف الفترة مـن ٢١ إىل  -١٠٥
٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣، وقـد اسـتقطب حنـو ٠٠٠ ٤ مشـترك قدمـوا مـن أكـثر مــن ١٤٠ 
بلـدا. وتبـادلت جمموعـة كبـرية مـن أصحـاب املصـاحل احلرجيـة مـا لديـــها مــن آراء وخــربات، 
ووضعت توصيات للتنفيذ على كل مـن الصعيـد الوطـين والصعيـد اإلقليمـي والصعيـد العـاملي 
بشأن موضوع “الغابات مصـدر احليـاة”. كمـا صـدر عـن املؤمتـر موجـز وبيـان عـن الغابـات 
ـــدى صــانعي القــرار وعامــة  واحلراجـة لبيـان التوجـهات واعتمـاد السياسـات وزيـادة الوعـي ل
اجلمهور وغريهم من املعنيني باملسـائل الرئيسـية ذات الصلـة بالغابـات. وقـد اشـترك يف املؤمتـر 

مجيع أعضاء الشراكة تقريبا، حيث عرضوا ورقات ونظموا مناسبات على هامش املؤمتر. 
 

االجتماعات ذات الصلة بالغابات اليت عقدهتا اتفاقية التنوع البيولوجي 
/VI الصـادر يف نيسـان/  نظّمت أنشطة عديدة خالل عام ٢٠٠٣ استجابة للمقـرر ٢٢ -١٠٦
أبريـل ٢٠٠٢ عـن اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، الـذي يتضمـن برنـــامج العمــل املوســع للتنــوع 
البيولوجي للغابات. وقد اشترك أعضاء الشراكة يف حلقات العمل واجتماعـات أفرقـة اخلـرباء 
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الـيت نظمتـها اتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي، وهــم يقدمــون أيضــا مســامهات إىل اتفاقيــة التنــوع 
البيولوجي، حسبما يظهر أدناه. 

ــى  واشـترك العديـد مـن أعضـاء الشـراكة يف اجتمـاع اخلـرباء املعـين مبواصلـة العمـل عل -١٠٧
وضع هنج النظام البيئي واملبادئ التوجيهيـة لتنفيـذه، الـذي عقـد يف مونتريـال بكنـدا يف الفـترة 
ــه  مـن ٧ إىل ١١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وقـد اكتسـت مناقشـة مفـهوم هنـج النظـام البيئـي وعالقت

باإلدارة املستدامة للغابات أمهية خاصة لدى أعضاء الشراكة. 
كما اشترك العديد من أعضاء الشراكة يف حلقة العمل الدولية املعنية مبنـاطق الغابـات  -١٠٨
احملمية املعقود يف مونتريال بكنـدا يف الفـترة مـن ٦ إىل ٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣. وقـد 
ــــة الفرعيـــة املعنيـــة باملشـــورة العلميـــة والتقنيـــة  عرضــت النتــائج يف االجتمــاع التاســع للهيئ
والتكنولوجية يف مونتريال يف الفترة من ١٠ إىل ١٤ تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠٣، وركـزت، 

يف مجلة ما ركزت عليه على مناطق الغابات احملمية. 
وحضر الكثري من أعضاء الشراكة اجتماع فريق اخلـرباء التقـين املخصـص السـتعراض  -١٠٩
تنفيذ برنامج العمل املتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات، املعقود يف مونبولييـه بفرنسـا يف الفـترة 
من ٢٤ إىل ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣. وقد قدم االجتماع مسامهات تقنيـة وعلميـة يف 
جمال استعراض تنفيذ ذلك الربنامج. وهذا أمر هام بالنسبة إىل املناقشـات الـيت جيريـها املنتـدى 
حول رصد عمل فريق اخلرباء املخصص التابع للمنتدى بشأن هذا املوضوع وتقييمه واإلبالغ 

عنه، واجلهود اليت تبذهلا الشراكة لترشيد اإلبالغ املتصل بالغابات. 
 

الدورتان الرابعة والثالثون واخلامسة والثالثون للمجلس الدويل لألخشاب املدارية 
ـــه الرابعــة والثالثــني يف  يف عـام ٢٠٠٣ عقـد اجمللـس الـدويل لألخشـاب املداريـة دورت -١١٠
ـــني يف يوكوهامــا باليابــان يف  مدينـة بنامـا يف شـهر أيـار/مـايو، مث عقـد دورتـه اخلامسـة والثالث

تشرين الثاين/نوفمرب. وخبصوص املسائل اليت هتم الشراكة، قرر ذلك اجمللس ما يلي: 
املوافقة على إعادة موظف من املنظمة الدولية لألخشاب املدارية إىل أمانة املنتدى؛  •

تعزيز الشراكة احلرجية اآلسيوية؛  •
اإلعــداد للتفــاوض بشــأن اتفــاق خيلــف االتفــاق الــدويل لألخشــاب املداريــة لســـنة  •

١٩٩٤؛ 
التعاون مع شركاء الشـراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات بشـأن مبـادرات املنتـدى الـيت  •

تقودها البلدان واملنظمات، واملشاريع األخرى املشار إليها يف الفرع الرابع. 
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الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
سـوف ترسـخ يف األذهـان الـدورة التاسـعة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـــم املتحــدة  -١١١
اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ، املعقـودة يف ميالنـــو بايطاليــا يف الفــترة مــن ١ إىل ١٢ كــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٣، بوصفـها “مؤمتـــر األطــراف املعــين بالغابــات”، إذ توصلــت خالهلــا 
األطـراف، بعـد مناقشـات كثـرية إىل حتديـــد القواعــد والطرائــق املخصصــة للتحريــج وإعــادة 
التحريـج مبوجـب ‘آليـة التنميـة النظيفـة’. ومتثلـت املسـائل األخـرى ذات الصلـة بالغابـات الــيت 
تناولتـها املناقشـات يف اإلرشـاد إىل املمارسـات السـليمة السـتخدام األراضـي وتغـري اســـتخدام 
األراضـي واحلراجـة، وجـداول اإلبـالغ مبخزونـات غـاز الدفيئـة يف قطـاع اسـتخدام األراضـــي 
وتغـري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة، واملنتجـات اخلشـبية اجملتنـــاة وتــردي الغابــات، واحنســار 
أنـواع أخـرى مـن النباتـات. وبـالنظر إىل أمهيـة الغابـات علـى جـدول أعمـال مؤمتـر األطـــراف 
التاسع، نظّمت الشراكة التعاونية يف جمال الغابات حدثا على هــامش املؤمتـر ركـزت فيـه علـى 

األنشطة املشتركة (انظر الفرع الثالث أعاله). 
ودعم كل من االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، وبرنـامج األمـم املتحـدة  -١١٢
للبيئـة والفـاو اشـتراك مندوبـني مـن أفريقيـــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة يف املفاوضــات املتعلقــة 
بـالتحريج وإعـادة التحريـج مبوجـب آليـة التنميـة النظيفـــة الــيت جتريــها اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ. وقـد نظمـت املؤسسـات الثـالث سـويا عـدة اجتماعـات إقليميـة 

عام ٢٠٠٣ هبدف توفري منتدى حمايد للمندوبني يعدون يف إطاره لتلك املفاوضات. 
 

احلواشي 

إطارا الشراكة التعاونية املعنية بالغابات لعام ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٣ موجودان على موقع الشراكة الشبكي، وهو  (١)
 .www.fao.org/forestry/cpf.

ترد وثيقة سياسـات الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات (املنقحـة يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٣) علـى املوقـع الشـبكي  (٢)
 . www.fao.org/forestry/ cpf :للشراكة، وهو

تبني ورقة مفهوم شبكة الشراكة التعاونية املعنية بالغابات (املنقحــة يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢) أغـراض الشـبكة  (٣)
 . www.fao.org/forestry/ cpf. :وطرائق عملها. وهذه الورقة املفاهيمية متاحة على املوقع الشبكي للشراكة، وهو
تنفيـذ مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات ومنتـــدى األمــم املتحــدة املعــين  (٤)
بالغابات: أداة ملساعدة التقييـم اجلـاري علـى الصعيـد الوطـين لـدى التقـدم وأولويـات العمـل مـن أجـل اإلدارة 

 . http//: www.profor.info /pubs/austproforsum.htm املستدامة للغابات، أنشئت لدعم املنتدى، ومتاحة يف 
 


