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 األمم املتحدة املعين بالغاباتمنتدى 
 اخلامسةالدورة 

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ - ١٦، ويوركني
 *ملؤقت ا من جدول األعمال٧البند 

   تعزيز التعاون والتنسيق بني السياسات والربامج
 ٢٠٠٥الغابات لعام بالشراكة التعاونية املعنية إطار   

 
 وثيقة معلومات  

   

 موجز 
 واملنتـديات الدوليـة األخـرى مـع     األمم املتحدة املعين بالغابات اعترف كل من منتدى      

مـن أجـل تعزيـز وتيسـري        لشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات         التقدير بالعمـل الـذي تضـطلع بـه ا         
كمـــا دعمـــت عملـــها جمـــالس اإلدارة يف . اإلدارة املســـتدامة للغابـــات علـــى الصـــعيد العـــاملي 

 إىل  املقـدم  هذا التقرير الرابـع      صفوي. لشراكة التعاونية املعنية بالغابات    األعضاء يف ا   املنظمات
مت  املبادرات املشتركة وأمثلة علـى األنشـطة التعاونيـة الـيت     األمم املتحدة املعين بالغاباتمنتدى  

  هبـا  دمقاليت ت عمل  البتنفيذ مقترحات   ع هبا خالل العام املاضي، ال سيما تلك املتعلقة          الضطالا
 .املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغاباتوالفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات 
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مبــادرات ســت  يف ،منــذ إنشــائها، شــراكة التعاونيــة املعنيــة بالغابــات الوقــد شــرعت  
إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة ميكن البحـث فيهـا عـن مصـادر              : ة تتعلق بالغابات هي   يرئيس
؛ واستحداث مدخل على اإلنترنـت مـن أجـل احلصـول             اإلبالغ عن الغابات   تمويل؛ وترشيد ال

وإنشـاء موقـع علـى    تعزيـز الفهـم املشـترك للتعـاريف؛         على املعلومـات علـى الصـعيد العـاملي؛ و         
كما يتعاون األعضـاء يف عـدد مـن اجملـاالت           . شبكة الشراكة مع  املعلومات  تقاسم  واإلنترنت؛  

إصـالح املنـاظر الطبيعيـة      سة واملسائل الفنية، مبا يف ذلـك        مسائل السيا مدى يتراوح بني    تشمل  
؛ واحملافظــة علــى التنــوع البيولــوجي للغابــات؛     تأهيــل األراضــي املتــدهورة  وإعــادة احلرجيــة 

؛ واحلرائق؛ وإنفاذ القوانني املتعلقة بالغابات؛ والبحوث، مـع التركيـز   الربامج احلرجية الوطنية  و
ل األنشــطة املتصــلة بالتوعيــة وبنــاء القــدرات جــزءا   كمــا تشــك. بشــدة علــى احلــد مــن الفقــر 

 .يتجزأ من األنشطة الكثرية اليت يضطلع هبا األعضاء ال
 سيسـتعرض يف دورتـه اخلامسـة        األمم املتحدة املعـين بالغابـات     كذلك، ومبا أن منتدى      

ــات، و   ــدويل املعــين بالغاب ــة الترتيــب ال ام املســتقبلية، فــإن إطــار عــ  اإلجــراءات ينظر يف ســفعالي
، وحيـدد فـرص التعـاون يف املسـتقبل بـني            لشـراكة  يتضمن تقييما للتقدم الذي أحرزته ا      ٢٠٠٥
ــيم، يســتخلص األعضــاء بــأن ا  . أعضــائها قــد عــززت بالفعــل  لشــراكة واســتنادا إىل هــذا التقي

وقـد سـامهت عوامـل عديـدة يف جناحهـا،           . األنشـطة املتصـلة بالغابـات     بشأن  التعاون والتنسيق   
امها القوي باإلدارة املستدامة للغابات، والطابع االختياري وغري الرمسي الـذي           وليس أقلها التز  
بيد أن األعضاء يعترفون أيضا باحلاجة إىل مواصلة تعزيـز التعـاون علـى كافـة                . تعمل يف إطاره  

املستويات وحشد مـوارد ماليـة إضـافية مـن أجـل تنفيـذ اإلجـراءات املتفـق عليهـا عامليـا بشـأن              
 .الغابات

العمـل معـا علـى دعـم حتسـني إدارة الغابـات             بمستعدون وملتزمـون    لشراكة  اء ا وأعض 
يف لك يسـهمون أيضـا      ذبـ واحملافظة عليها والتنمية املستدامة اليت تراعي احتياجـات الغابـات، و          

أن تــؤدي دورا هامــا يف الترتيــب الــدويل  لشــراكة وتعتــزم ا. حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
 .بلاملعين بالغابات املق
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 مقدمة 
 يف اإلعــراب عــن تقــديرها الصــادق ملــدى  لشــراكة التعاونيــة املعنيــة بالغابــات ترغــب ا - ١

اعتراف البلدان واملنتديات الدولية العلـين باإلسـهامات الـيت قدمتـها الشـراكة مـن أجـل تطبيـق                    
وإن الطــابع االختيــاري وغــري الرمســي الــذي  . اإلدارة املســتدامة للغابــات علــى الصــعيد العــاملي 

 )٢( والتــزام األعضــاء األربعــة عشــر،)١(يــز بــه الشــراكة، وطرائــق العمــل املرنــة الــيت تنتــهجهاتتم
 املسائل املتعلقة بالغابات على كافة املستويات، كلـها         بشأنتحسني التنسيق والتعاون    بمجيعهم  

أيضا، استنادا إىل مـا يتمتـع بـه كـل           لشراكة  وتعكف ا . عناصر حتدث فوارق على أرض الواقع     
 األعضـاء مـن مزايـا نسـبية، علـى دعـم اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة            عضـو مـن  

 .٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ١األهداف لأللفية، ال سيما الغايات واملؤشرات املتصلة ب
للعمـل  لشـراكة   ويسلط هذا التقرير املرحلي الرابـع الضـوء علـى الـدعم الـذي تقدمـه ا                 - ٢

ت، ال سـيما مبادراهتـا املشـتركة الراميـة إىل     دة املعين بالغابـا  األمم املتح الذي يضطلع به منتدى     
الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين مســاعدة البلــدان علــى تطبيــق مقترحــات العمــل الصــادرة عــن 

ىت الشـراكة حـ   ؛ ويقـيم العمـل الـذي أجنزتـه          املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات    وبالغابات  
 .ل تعزيز التعاون يف املستقبلاليوم؛ وحيدد الفرص الكامنة من أج

 
لشـــراكة التعاونيـــة  الـــدعم الـــذي تقدمـــه جمـــالس إدارة األعضـــاء يف ا     - أوال 

 بالغابات املعنية
ــد   - ٣ ــد مــن  لقــد أّي ــرادى األعضــاء  قــدم، الــيت تلشــراكةدارة يف ااإلجمــالس العدي  إليهــا ف

نتـدى  م الـذي يقـوم بـه    التقارير، مشاركة كبار املسؤولني التنفيذيني يف الشـراكة ودعـم العمـل      
ــة الغابــات وجملــس   . األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات  منظمــة األمــم املتحــدة  وهــي تتضــمن جلن

ــة والزراعــة، و ل ــدويل  ألغذي ــة اجمللــس ال ــة لألخشــاب   لألخشــاب املداري ــابع للمنظمــة الدولي  الت
، ومــؤمترات يــةمرفــق البيئــة العامل، وجملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وجملــس املداريــة

ــراف يف  ــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري     ، و)٣(اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  األط  اتفاقيــة األم
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد                    ،  )٤(املناخ
، احلرجيـة  لبحـوث االحتـاد الـدويل ملنظمـات ا   وجملـس  ،  )٥(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا     /و

، وجملـس   املركـز العـاملي للحراجـة الزراعيـة        و مركز البحوث احلرجية الدولية   وجملس األمناء يف    
واجمللـس العـاملي الثالـث حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة              التنفيذيني يف البنـك الـدويل،       يرين  املد

 .الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعيةالتابع ل
لفريق احلكـومي   ا مقترحات عمل نفيذ  الدعم حشد املوارد للبلدان من أجل ت      ويتضمن   - ٤

دفق املعلومـات مـن     تـ ؛ وتيسـري    املنتدى احلكومي الدويل املعـين بالغابـات      /الدويل املعين بالغابات  
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وإىل اجلهات على الصعيدين العاملي والـوطين؛ والشـروع يف هنـج وأنشـطة مشـتركة؛ واحلـرص                
ومـن  . بـرامج عملـها املتصـلة بالغابـات       نفيـذ   مـن أجـل ت    لشـراكة   ء ا على تـوفري الوسـائل ألعضـا      

خالل تقدمي مزيد من الدعم، واصل كل من منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحـدة               
 إىل أمانـة منتـدى      ٢٠٠٤ إعارة املوظفني خالل عام      ملدارية ا املنظمة الدولية لألخشاب  للبيئة، و 

 .األمم املتحدة املعين بالغابات
 

 مـن أجـل تطبيـق       لشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات       الدعم الذي تقدمـه ا     -ا نيثا 
لفريـــق احلكـــومي الـــدويل املعـــين بالغابـــات واملنتـــدى   امقترحـــات عمـــل

 املبادرات املشتركة: احلكومي الدويل املعين بالغابات
 عـين بالغابـات   املنتدى احلكومي الدويل امل   بالتوجيهات اليت قدمها    لشراكة  لقد رحبت ا   - ٥

صـادر  تتعلـق مب  ة  يقاعـدة بيانـات شـبك     : واستجابت هلا فأطلقـت عـددا مـن املبـادرات املشـتركة           
ترشـيد اإلبـالغ عـن    العمـل علـى   و؛ )الـدليل املعـين باملصـادر   (متويـل اإلدارة املسـتدامة للغابـات    

هـم املشـترك    تعزيـز الف  ؛ و الدائرة العامليـة للمعلومـات يف جمـال الغابـات         ؛ و )فرقة العمل  (الغابات
 .شراكةالونشر املعلومات؛ ووصلة مواءمة مع شبكة ؛  املتصلة بالغاباتللتعاريف

 
 دليل الشراكة املعين مبصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات  

 املعلومات املتعلقـة    )٦(دليل الشراكة املعين مبصادر متويل اإلدارة املستدامة للغابات       يتيح   - ٦
وخـالل العـام املاضـي،      . حمللية عرب قاعدة بيانات شبكية ميكن البحـث فيهـا         باألموال األجنبية وا  

 مصــدر حمتمــل مــن مصــادر ٥٠٠إىل مصــدرا  ٣٦٠مــن وســعت طاقتــها يف جمــال املعلومــات ت
كمـا تـوفر منتـدى    . كيفيـة تطـوير مقترحـات املشـاريع     ، مبـا يف ذلـك       التمويل ألنشـطة الغابـات    

لشـراكة  وتتعـاون ا  . ملعلومات املتعلقة مبسائل التمويل   طلبات وتقاسم ا  التقدمي  خالله  شبكيا من   
مـن أجـل حتسـني الـدليل املعـين          لشـراكة    واألعضـاء يف شـبكة ا      مرفق برامج احلراجة الوطنية   مع  

وتشـري ردود الفعـل الـواردة مـن املسـتعملني املنتشـرين حـول العـامل إىل أن                   . باملصادر وتعميمـه  
وحتـتفظ  . أموال وبني من يستطيعون تقـدمي املسـاعدة     الدليل يوفّق بني الناس الذين يبحثون عن        

منظمة األغذية والزراعة بالـدليل املعـين باملصـادر وتتوقـع صـدور نسـخة مسـتكملة مـع حلـول                     
 .٢٠٠٥ مايو/أيار
 

 املعنية بترشيد اإلبالغ املتعلق بالغاباتفرقة العمل   
أنشـأت   ،عـن الغابـات   اإلبـالغ  دمـن أجـل ترشـي   لشـراكة   يف إطار اجلهود الـيت تبـذهلا ا        - ٧

قـدمها البلـدان إىل     ت تيسر الوصول إىل املعلومات اليت       )٧(صفحة مدخل على اإلنترنت   الشراكة  
ــة واملنظمــات العمليــات  ــة الدولي ــادرة، فــإن كــال مــن   . بالغابــاتاملعني وباالســتناد إىل هــذه املب
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مـم املتحـدة للبيئـة،      ، وبرنـامج األ   املنظمة الدولية لألخشاب املداريـة    منظمة األغذية والزراعة، و   
تنفيـذ  ، وأمانـة  اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي   ، وأمانـة    األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات       وأمانة منتدى   

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري      ، وأمانـة  اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصـحر   

تنســيق وحتســني خاللــه تســتطيع مــن علــى وضــع إطــار لإلبــالغ عــن الغابــات  تعكــف ، املنــاخ
احلصول على املعلومات بغية التخفيف من عـبء اإلبـالغ الواقـع علـى عـاتق البلـدان ومواءمـة                    

وميكــن البحــث يف املعلومــات املبلــغ هبــا حبســب البلــد والعمليــة . طلبــات املعلومــات فيمــا بينــها
العمـل مواصـلة     تعتـزم فرقـة      ،٢٠٠٥ويف عـام    . عية لإلدارة املستدامة للغابـات    يوالعناصر املواض 

وســتلتمس اآلراء عــرب اجتمــاع لفريــق خــرباء صــغري مــن  . تطــوير هــذا النــهج واختبــاره عمليــا 
أعضاء فرقة العمل ومراكز االتصال الوطنية املسؤولة عن اإلبالغ مـن عـدد ضـئيل مـن البلـدان          

يف نيويــورك، وعــرب أحــداث جانبيــة يف منتــدى  ٢٠٠٥ أبريــل/نيســاناملهتمــة، مقــرر عقــده يف 
ويعرب األعضـاء عـن امتنـاهنم ملـا يقدمـه عـدد       .  ومنتديات أخرى  م املتحدة املعين بالغابات   األم

. من احلكومات من دعم مايل من أجل الشـروع يف هـذه املهمـة الـيت تنطـوي علـى التحـديات                     
مســاعدة إىل البلــدان مــن أجــل تعزيــز قــدرهتا علــى مجــع  الشــراكة كمــا يقــدم أعضــاء كثــر يف 

 وقـد أحـرز تقـدم يف    .التنسيق داخـل البلـد  ، مبا يف ذلك عرب حتسني   هاالغ وإب هاوجتهيزالبيانات  
 . غري أنه ما زال حباجة إىل مزيد من العناية،هذا اجملال

 
 دائرة العاملية للمعلومات يف جمال الغاباتال  

، بوابـة   )٨(دائرة العامليـة للمعلومـات يف جمـال الغابـات         التشكل املبادرة األحدث، وهي      - ٨
ميكـن بواسـطتها االطـالع علـى املعلومـات املتعلقـة بـاملوارد احلرجيـة علـى                   اإلنترنـت    إىل شبكة 

 والبحـث يف    فـق االطـالع السـريع     امروهـي تتضـمن     .  عرب نقطـة دخـول واحـدة       الصعيد العاملي 
 البيانــات جمموعــاتاالطــالع علــى اخلــرائط و  مــن مســتعمليها متكــن الــيت  فوقيــة البيانــاتال

يسـتند  و. اليت قد تيّسر اختاذ القرارات القائم علـى املعرفـة         املواد  ن  واملقاالت والكتب وغريها م   
ــة للمعلومــات يف جمــال الغابــات     ــدائرة العاملي إىل االتفاقــات املربمــة مــع  تقــدمي املعلومــات إىل ال

. نشـر املعلومـات   لاملؤسسات املعنية بالشؤون املتصـلة بالغابـات مـن أجـل منحهـا فرصـا أوسـع                  
وثيـق مـع    علـى حنـو     تعـاون   ي هـذه املبـادرة و     احلرجيـة ث  ملنظمـات البحـو   االحتاد الدويل   ويترأس  

. نتـدى وشـركاء آخـرين     امل وأمانـة    مركـز البحـوث احلرجيـة الدوليـة       منظمة األغذية والزراعـة و    
االحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث        بكامل طاقاهتـا عنـدما يقـدمها        الدائرة  ويتوقع أن تعمل هذه     

 .٢٠٠٥ أغسطس/آب يف ،ستراليابا ،سيعقد يف بريسبان يف مؤمتره العاملي الذي احلرجية
 

  املتصلة بالغاباتتعزيز الفهم املشترك للتعاريف  
 عمليــة إبــالغ، واصــل أييف اســتعمال العبــارات يف االتســاق نظــرا إىل أمهيــة اعتمــاد  - ٩

، شارك كـل    ٢٠٠٢ومنذ عام   . العمل على مواءمة التعاريف املتصلة بالغابات     شراكة  أعضاء ال 
املنظمـة الدوليـة    بـتغري املنـاخ، و    الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين         ن منظمـة األغذيـة والزراعـة و       م
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 االحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث ، ومركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة، و ملداريــة الألخشــاب
، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف تنظيم اجتماعات للخرباء من أجل مواءمـة التعـاريف             احلرجية

 خــبريا يف ٦٠شــارك أكثــر مــن وقــد .  ليســتعملها خمتلــف أصــحاب املصــلحةصــلة بالغابــاتاملت
عدة أعضـاء   كما شارك    يف روما،    ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين يف  اجتماع اخلرباء الثالث املعقود     

بتنظيم االجتماعات، فضال عن جهـات أخـرى مـن قبيـل املركـز العـاملي للحراجـة                  شراكة  اليف  
ملتقـى إلدراج مصـاحل خمتلـف اجملموعـات         اخلـرباء   وقد شكل اجتمـاع     . نتدىاملالزراعية وأمانة   

واملعنيني بشؤون التنوع البيولوجي وتغـري      مسح املوارد الطبيعية،     وموظفي   ،مثل مدراء الغابات  
 . والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية،املناخ واملفاوضات املتعلقة بالتصحر

ــة امل  - ١٠ ــة، اســتجاب ويف إطــار مواصــلة عملي ــة إىل االجتمــاع أيضــا    تواءم ــات الداعي اهليئ
وأفاد كل مـن مشـروع تقيـيم املـوارد احلرجيـة         . تدى يف دورته الرابعة   ناليت قدمها امل  للتوصيات  

التابع ملنظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية لألخشاب املداريـة بأنـه نفّـذ معظـم التوصـيات                 
كان االحتاد الدويل ملنظمات البحـوث احلرجيـة قـد واصـل           و. ذات الصلة بالتعاريف اخلاصة به    

وقـد صـدرت    .  للمصطلحات املتعددة اللغـات املتعلقـة بالغابـات        SilvaVocمشروع  عمله على   
تفاقية العن اجتماع اخلرباء توصيات فنية خبصوص بعض العبارات املستعملة يف بروتوكول كيوتو       

، ومنظمـة األغذيـة     اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي     ، و )٩(اخاألمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـ         
كمـا أوصـى اجملتمعـون بضـرورة أن تنظـر           . والزراعة، واملنظمة الدولية لألخشـاب املداريـة وغريهـا        

يف املسـتعملة   يف إمكانية عملها كأمينة على خمتلف العبارات والتعاريف املتصلة بالغابـات            لشراكة  ا
 .دولية بغية تيسري مواءمتها واستعماهلا بشكل متسقالعمليات التقدمي التقارير إىل 

 والغابـات   ،النقـاش الغابـات الطبيعيـة     اليت دار حوهلـا     ة  يالرئيساملصطلحات  ت  كانوقد   - ١١
 والغابــات اخلاضــعة وغــري ،واألشــجار املوجــودة خــارج الغابــات، ومــزارع الغابــات، املزروعــة

 علـى التعـاريف املتعلقـة    ، يكـن باإلمجـاع   وإن مل،وقـد اتفقـت اآلراء عمومـا      . اخلاضعة لـإلدارة  
الصــاحل  األوىل، وتوصــل املشــاركون إىل توافــق يف اآلراء حــول التعريــف ةالثالثــصــطلحات بامل

وسلم اجملتمعون بأن مفهوم الغابات اخلاضعة وغري اخلاضـعة لـإلدارة الـذي اعتمـد               . إلدارة الغابات 
 .ملفهوم املعتمد تقليديا يف علم الغاباتخالل املناقشات املتعلقة بتغري املناخ خمتلف عن ا

أما فيمـا يتعلـق باجلوانـب املتعـددة اللغـات اخلاصـة بالتعـاريف املتصـلة بالغابـات، فقـد              - ١٢
أعمـال االجتمـاع    تقرير عـن    نشر  وسي. شدد املشاركون على احلاجة إىل مواصلة حل املشاكل       

 .٢٠٠٥ مارس/آذاريف 
ت إمكانيـة احلصـول علـى التعـاريف الـيت يسـتعملها             على اإلنترنـ  لشراكة  ويوفر موقع ا   - ١٣

مبعــاجم عــددا مــن الوصــالت األخــرى إىل قواعــد البيانــات اخلاصــة  كمــا يــوفر األعضــاء فيهــا 
ــات  ــل   املترادفـ ــن قبيـ ــاريف، مـ ــة اوالتعـ ــة     مقاصـ ــوث احلرجيـ ــات البحـ ــدويل ملنظمـ ــاد الـ الحتـ

مبشــروع عــام  اخلاصــة والتعــاريف ، واملصــطلحات )١٠( احلرجيــة بعــدة لغــات  للمصــطلحات
 .)١١( املوارد احلرجية التابع ملنظمة األغذية والزراعة لتقييم٢٠٠٥
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 التوعيةأنشطة ووقع الشبكي امل  
معلومــات عــن ) www.fao.org/forestry/cpf(علــى اإلنترنــت لشــراكة يتضــمن موقــع ا - ١٤

وتـنظم  . تالشراكة وأنشطتها وشبكتها، إضافة إىل دليل عـن املنظمـات الدوليـة املعنيـة بالغابـا               
 .نتدى شؤون املوقع بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعةاملأمانة 
ة املعنية بالغابـات،    يأحداثا جانبية بالتزامن مع امللتقيات الرئيس     لشراكة  وغالبا ما تنظم ا    - ١٥

 .مستفيدة من الفرصة من أجل عرض بيانات ونشر معلومات عن مبادراهتا املشتركة
 

 نية املعنية بالغاباتلشراكة التعاواشبكة   
على مدى السنوات القليلة األخرية، التحق العديد من األفـراد املنتسـبني إىل املنظمـات                - ١٦

 ةمفتوحــ ،لشــراكةالدوليــة والوكــاالت احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة بالشــبكة التابعــة ل
 واملــوارد اءجتمــع الشــبكة جمموعــة واســعة مــن اخلــرب و .بقضــايا الغابــاتاملهــتمني لكــل أولئــك 

تعمـل علـى    كمـا     الوصـول إىل إدارة مسـتدامة للغابـات        واملنظورات اليت ميكن أن تساعد علـى      
استعادة النشاط والـربط     فإهنا قد حتتاج إىل      ،ومع ذلك .  القطري ستوىاملحتسني روابطها على    

تتقاسـم الشـبكة معلومـات عـن        و. من أجـل ربـط شـبكي فعـال        القطري  ستوى  املبأنشطة على   
 أعضــائها مــن خــالل وســائل إلكترونيــة ومــن خــالل االجتمــاع أساســا خــالل دورات  أنشــطة

 .بانتظام نشرات االستكمال الدوري لشبكة الشراكةنتدى املتوزع أمانة و. نتدىامل
 

 األنشطة التعاونية -ثالثا  
ــإن الشــراكة عــززت         - ١٧ ــدة، ف ــا لســنوات عدي ــوا مع ــدة أعضــاء عمل ــن أن ع ــالرغم م وب

مــؤخرا مــن قبــل نفــذت الضــوء علــى أمثلــة مــن املشــاريع الــيت  التــايل الفــرع يســلط و. التعــاون
منـها  ،  www.fao.org/forestry/cpfعلـى املوقـع     هنـاك مزيـد مـن املعلومـات         و. عضوين أو أكثـر   

قترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق          تنفيـذا مل  الشـراكة   البلـدان األعضـاء يف      أعمال  استعراض  �
أطــر �و � احلكــومي الــدويل املعــين بالغابــات   واملنتــدىلغابــاتاملخصــص لاحلكــومي الــدويل 

 .الذي سبق أن أدرج على الشبكة� الغاباتاملعنية بالتعاونية الشراكة 
 

 األراضي املتدهورةوإعادة تأهيل احلرجية  إصالح املناظر الطبيعية  
 ٢٠٠٣إن الشــراكة العامليــة إلصــالح املنــاظر الطبيعيــة للغابــات الــيت مت إطالقهــا ســنة    - ١٨

واملنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمعـات احملليـة          واملنظمات الدوليـة    شبكة متنامية من احلكومات     
ــة ربــط    علــى الــيت تعمــل  ــة للغابــات كنمــوذج لكيفي جلــب االهتمــام إلصــالح املنــاظر الطبيعي

االحتــاد ومنــهم يشــارك العديــد مــن أعضــاء الشــراكة يف هــذه املبــادرة،   و. السياســة باملمارســة
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 واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب       ،والفـاو ،  نتـدى املوأمانـة   واملـوارد الطبيعيـة،     فظ الطبيعة   الدويل حل 
 ،)البنـك الـدويل   يستضـيفه   الذي  ( وبرنامج الغابات    ، ومركز البحوث احلرجية الدولية    ،املدارية

التـابع لربنـامج األمـم      املركـز العـاملي لرصـد حفـظ الطبيعـة           و ،لحراجة الزراعية العاملي ل واملركز  
مـن اثـنيت عشـرة حلقـة عمـل          وقـد عقـد أكثـر       . وأمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي    تحدة للبيئة،   امل

حلقـات   ومـن املعتـزم تنظـيم    ؛وحتديد اخلطـوات العمليـة املقبلـة   اخلربات وطنية وإقليمية لتقاسم  
اجتمـاع دويل للخـرباء املعنـيني بإصـالح املنـاظر            ٢٠٠٥وسيعقد يف سـنة     . أخرى عديدة عمل  

لعمـل  ملزيـد مـن ا    وللتخطـيط   املسـتفادة   منتـدى السـتعراض الـدروس       لل اللغابات، دعم الطبيعية  
واملنظمـة الدوليـة   واملـوارد الطبيعيـة   حلفظ الطبيعة الدويل إضافة إىل ذلك، يعد االحتاد  و. نسقامل

 دلـيال للمسـتعمل بشـأن إصـالح املنـاظر الطبيعيـة للغابـات               ةمشـترك بصورة  لألخشاب املدارية   
 .هذا املوضوعت عمل وطنية يف حلقاوينظمان 

كما يتعاون العديد من أعضاء الشراكة يف جهود التأهيل لالستجابة لتسـونامي احملـيط             - ١٩
فهــم يتقــامسون املعلومــات بشــأن تقيــيم التــأثري واالحتياجــات ويعملــون علــى تنســيق    . اهلنــدي

 ودعم املشاريع لفائـدة     ت،التقنية، وتعزيز القدرا  املساعدة  جمال  كل منهم يف    اليت يبذهلا   هود  اجل
 .بلدان اليت تأثرت بتسوناميال
 

 تقييم تدهور األراضي  
تنفذ الفـاو وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، بتمويـل مـن مرفـق البيئـة العامليـة، مشـروعا                        - ٢٠

 اتفاقيـة كما يتعاون برنامج األمم املتحـدة للبيئـة مـع أمانـة     . عامليا معنيا بتقييم تدهور األراضي

هـذا  سـيطور  و. تقيـيم تـدهور األراضـي يف األراضـي اجلافـة        يف   م املتحدة ملكافحة التصـحر    األم
وقيـاس آثـاره    وطبيعتـه ومـداه وشـدته       تـدهور األراضـي     كميـة   لتقيـيم   وطرائق  املشروع أدوات   

ــوع        ــون والتن ــار وختــزين الكرب ــاه وأحــواض األهن ــة ومســتجمعات املي ــنظم اإليكولوجي ــى ال عل
، رحـب مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة          ٢٠٠٤ويف سـنة    . كانية وزمنيـة  البيولوجي على نطاقات م   

 بشـأن  األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر     اتفاقيـة التنوع البيولـوجي بربنـامج العمـل املشـترك مـع      
 . األراضي اجلافة وشبه الرطبة

بدعم من الربنامج اخلـاص بالبلـدان الناميـة التـابع لالحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث                   و - ٢١
ــة ملخصــا     احل ــق مــن العلمــاء األفارق ــة، مجــع فري ــا رجي ــل   توليفي ــة بإعــادة تأهي لألنشــطة املتعلق

األراضي املتدهورة يف أفريقيا أثبت إىل أي مدي ميكن للتعاون وتقاسـم املعلومـات بـني علمـاء                  
ذلـك، يعمـل   وفضـال عـن   . البحـث هـذا  يعملون يف بلدان وبيئـات خمتلفـة أن يضـيف قيمـة إىل             

األمــم املتحــدة  اتفاقيــةللحراجــة الزراعيــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وأمانــة املركــز العــاملي 
 وشــركاء آخــرون معــا علــى إصــالح األراضــي اجلافــة املتــدهورة يف غــرب     ملكافحــة التصــحر
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مزيــد مــن التصــحر حــدوث يرمــي املشــروع إىل احليلولــة دون و).  اإلطــار األولانظــر(أفريقيــا 
التنميــــة الوطنيــــة راضــــي كجــــزء ال يتجــــزأ مــــن سياســــات ويــــروج لــــإلدارة املســــتدامة لأل

 .ها وخططاواستراتيجياهت
 

 اإلطار األول 
هنــج النظــام اإليكولــوجي يف إصــالح األراضــي اجلافــة بغــرب أفريقيــا          

وحتسني سبل العيش الريفية من خالل تـدخالت إلدارة األراضـي قائمـة             
 الزراعة احلرجيةعلى 

األمــم املتحــدة  اتفاقيــةأمانــة عــاملي للحراجــة الزراعيــة واملركــز ال: الوكــاالت املتعاونــة 
 وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة وجامعـة فلوريـدا واملؤسسـات الوطنيـة يف مـايل                 ملكافحة التصحر 

 .وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والسنغال والشبكات اإلقليمية
ــنظم اإل        ــتدامة للـ ــل إدارة مسـ ــن أجـ ــل مـ ــهج متكامـ ــروع لنـ ــروج املشـ ــة يـ يكولوجيـ

وهـو  .  بغـرب أفريقيـا    لباركالنـد لألراضـي املنخفضـة شـبه اجلافـة         ) ماشية - شجر - حمصول(
 غـرب أفريقيـا لتحسـني       باركالنـد بين القدرة اإلقليمية واحملليـة علـى بلـورة سياسـات إصـالح              ي

أن ) أ(: ما يلـي  ويتوقع من املشروع على وجه اخلصوص       . الرفاه البشري والتخفيف من الفقر    
وحفظهــا يف ســياق درة اجملتمعــات احملليــة الريفيــة علــى التخطــيط الســتعمال األراضــي  يــبين قــ

ــة  ــة احلرجي ــدرب أن ) ب(؛ الزراع ــة ي ــى الوصــف الكمــي     األفرق ــدان عل ــة يف مخســة بل الوطني
لتــدهور األراضــي وعلــى توجيــه وتقيــيم ومراقبــة التــدخالت الراميــة إىل احلفــاظ علــى زراعــة    

وجـه توصـيات مرتبطـة    يمـاكن شـديدة التـدهور يف املنطقـة و    دد موقـع األ أن حي ) ج(األحراج؛  
ــأن سياســـات وممارســـات   ــان بشـ ــةباملكـ ــة احلرجيـ ــة  ) د(؛ الزراعـ ــادئ توجيهيـ أن يصـــوغ مبـ

إفرادية لوصف تدهور األراضي اجلافـة وتوجيـه التـدخالت ورصـد اآلثـار؛              حاالت   ودراسات
ـــ(و  ــة ودراســات   أن ) ه ــادئ توجيهي ــة لتحســني حــاالت يقــدم مب ــة  إفرادي  السياســات الوطني

 .واإلقليمية القائمة على اإلدارة التكييفية للنظم اإليكولوجية
   

 التنوع البيولوجي للغاباتاحملافظة على   
حفـظ التنـوع    معاجلـة مسـألة     ينكب العديد من أعضـاء الشـراكة بشـكل مجـاعي علـى               - ٢٢

منــذ توســيع اتفاقيــة   و٢٠١٠لســنة البيولــوجي للغابــات، خاصــة منــذ اعتمــاد اهلــدف العــاملي   
ــوجي لتشــمل   ــوع البيول ــامج العمــل بشــأن  التن ــات برن ــوجي للغاب ــوع البيول ــق امل (التن ــمرف رر ق

 اتفاقيـة   ، عملـت أمانـات    ٢٠٠٤ أبريـل /ويف نيسـان  . ) ملؤمتر األطراف يف االتفاقية    ٢٢/السادس
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 اإلطاريــة واتفاقيـة األمــم املتحــدة  األمـم املتحــدة ملكافحــة التصــحر  اتفاقيــةالتنـوع البيولــوجي و 
على إقامة روابط بني اإلدارة املستدامة للغابـات وهنـج النظـام اإليكولـوجي              املتعلقة بتغري املناخ    

الـدويل بيانـا    والبنـك   واملـوارد الطبيعيـة     حلفـظ الطبيعـة     الـدويل   االحتـاد   قـدم   ؛ و )، إيطاليـا  فيتربو(
الـدويل  ضـاف االحتـاد     نتـدى األمـم املتحـدة  املعـين بالغابـات؛ واست           مشتركا للدورات األربـع مل    

ــة   ــة  حلفــظ الطبيع ــد واملــوارد الطبيعي ويف ســنة . ٢٠٠٤ ســنة ، بسويســرا،حلقــة عمــل يف غالن
أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي حلقـة عمـل للمسـاعدة علـى توضـيح الـروابط          عقدت  ،  ٢٠٠٣

 مبـادئ توجيهيـة لتنفيـذ     وضـع   بني اإلدارة املستدامة للغابات وهنـج النظـام اإليكولـوجي وعلـى             
نتـدى واالحتـاد   امل واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة وأمانـة      الفـاو وقد شـاركت  .  النهج هذا

وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة            واملوارد الطبيعية   حلفظ الطبيعة   الدويل  
 العديـد مـن أعضـاء الشـراكة حلقـة عمـل اتفاقيـة              كما حضر . للبيئة يف املناقشات بشكل فاعل    

جتمـاع  الوا) ٢٠٠٣نـوفمرب   /تشـرين الثـاين  (التنوع البيولـوجي املعنيـة مبنـاطق الغابـات احملميـة         
التنـوع البيولـوجي   بشـأن  عمـل  الالستعراض تنفيذ برنـامج  املخصص فريق اخلرباء التقين   األول ل 

ــذا  UNEP/CBD/COP/7/INF/20انظـــر  (املتعلـــق بالغابـــات  لالطـــالع علـــى التقريـــر بشـــأن هـ
 ).االجتماع

ــة    - ٢٣ ــة لألخشــاب املداري ــوارد   تعمــل املنظمــة الدولي ــة وامل ــدويل حلفــظ الطبيع واالحتــاد ال
 عـرب احلـدود   الغابـات   حفـظ   مـن أجـل     العامة   للسياسة بشكل مشترك على بلورة إطار       الطبيعية

ــا، ســنة   ــة يف   ٢٠٠٣وقام ــة عمــل دولي ــة أاملوضــوع هــذا ، بتنظــيم حلق ــمبدين  ون راتشــاثاينوب
 وتعمـل املنظمـة    ، بلـدا  ٢٥مـن   أكثـر   قـة العمـل علـى زيـادة االهتمـام يف            سـاعدت حل  و. بتايلند

 ١٠,٣الدولية لألخشاب املدارية حاليا على تنفيـذ مشـاريع حفـظ عـرب احلـدود تغطـي حـوايل                    
 ). اإلطار الثاينانظر(ماليني هكتار من الغابات املدارية 

ويركــز علــى يئــة العامليــة ينفــذ برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة مشــروعا ميولــه مرفــق الب و - ٢٤
النيجر ونيجرييا من أجل تعزيز التعاون وبناء قدرة مؤسسية حلفظ املوائـل والتنـوع              احلدود بني   

ويعمـل  . التـدهور واحلـد مـن   البيولوجي واملوارد املائية؛ وحتقيق االستعمال املستدام لألراضـي؛       
فـظ الغابـات    تتعلـق حب  ئـة العامليـة      مشروعا ميوهلـا مرفـق البي      ٢٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف      

مـن  مشـروعا   ٤٠والدروس املستفادة مـن  اخلربات ،  ٢٠٠٣، سنة    الربنامج ونشر،   بلدا ٢٧يف  
: ويشترك بعض أعضاء الشـراكة يف مشـروعني آخـرين كـذلك    . مثل هذه املشاريع حول العامل    

البنـك الـدويل    الـذي يدعمـه مرفـق البيئـة العامليـة و     ،يف أمريكا الوسـطى غابات  حفظ ال مشروع  
 . ومشروع البنك الدويل يف مناطق الغابات املطرية بالربازيل، اإلمنائي األمم املتحدةوبرنامج
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 اإلطار الثاين 

بيتونــغ كرييهــون عــرب احلــدود ومنــاطق حفــظ    /وانتمــ ا- حمميــة الجنــك   
 أخرى عرب احلدود يف آسيا

لقدرهتا علـى اجلمـع بـني البلـدان         بلورت املنظمة الدولية لألخشاب املدارية، بتوظيفها        
 للمحميـات عـرب احلـدود متتـد علـى بلـدين مـداريني أو                ا كـبري  اواملاحنني بشـكل منـتظم، برناجمـ      

وعالوة على حفظ احليوانات الربية، تسعى املشاريع عرب احلدود إىل حتسني سـبل عـيش    . أكثر
ــة   ــات، اجملتمعــات احمللي ــدان امل  يف الغاب قطــع واحلــد مــن   ،تجــاورةوالنــهوض بالتعــاون بــني البل

 .األشجار غري القانوين وهتريب احليوانات الربية
كــان املشــروع األول الــذي متولــه املنظمــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة هــو حمميــة           
بــدأ ســنة مشــروع بورنيــو، وهــو جزيــرة بيتونــغ كرييهــون عــرب احلــدود يف  /واإنتمــ - الجنــك
 الصـندوق العـاملي للطبيعـة   املنظمة، بتعـاون مـع     هذه  ومتول  .  وما زال مستمرا إىل اآلن     ١٩٩٤

وعلــى اجلانــب املــاليزي، . ، مشــروعا آخــر إلدارة املنتــزه الــوطين كايــان مينتــاراغ)إندونيســيا(
املنظمة على تعزيز إدارة املنتـزه الـوطين بيلونـغ تـاو        هذه  سيساعد مشروع جديد ممول من قبل       

فاتـام  جممـع  ويف تايلنـد، يسـتفيد    . مينتـاراغ الذي مت توسيعه مؤخرا والذي حياذي حاليا كايان         
للغابات احملمية، على احلدود مع كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطيـة الشـعبية، مـن مشـروع ممـول                  

 .احلفظمن قبل املنظمة الدولية لألخشاب املدارية من أجل تعزيز التعاون عرب احلدود يف إدارة 
  

 حرائق الغابات  
ضاء الشـراكة إىل تعزيـز التعـاون يف إدارة حرائـق الغابـات، مبـا يف         يسعى العديد من أع    - ٢٥

فهــم يعملــون مــع بلــدان  . ها وإعــادة التأهيــل منــهاذلــك الوقايــة منــها والتأهــب هلــا ومكافحتــ 
وشركاء غري حكوميني علـى بلـورة وتنفيـذ سياسـات حتـد مـن اآلثـار السـلبية حلرائـق الـرباري                       
على البشر وعلى البيئة؛ وتعزيز إدارة احلرائق يف إطار بـرامج واسـتراتيجيات متكاملـة للمـوارد                 

إضـافة  و. ظـم االسـتعمال املسـتدام لألراضـي       الطبيعية؛ وتشجيع استعمال احلرائـق املوجهـة يف ن        
ــوزراء املســؤولون عــن الغابــات قضــايا احلرائــق واحلاجــة إىل تعــاون دويل       ــاول ال إىل ذلــك، تن

 .٢٠٠٥مارس /ت إليه الفاو يف آذاروإقليمي أفضل يف االجتماع رفيع املستوى الذي دع
ة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة    تشارك الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانات اتفاقيـ     - ٢٦

ومنتـدى  واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ               األمم املتحدة ملكافحة التصحر     
يف الفريـق   الـدويل   األمم املتحـدة املعـين بالغابـات واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة والبنـك                  

 ،للحـد مـن الكـوارث      كة بـني الوكـاالت    فرقة العمل املشـتر   االستشاري حلرائق الرباري التابع ل    
وتستكشـف   .  لألمـم املتحـدة  الدولية للحد من الكـوارث األمم املتحدة  استراتيجيةاملنبثقة عن 
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 واالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة الفــاو واملنظمــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة  
إشـراك اجملتمعـات احملليـة يف     تعزيـز  ، سبل جهات أخرى ، من بني    واملركز العاملي لرصد احلرائق   

الشراكة ويتبادلون املعلومات مـع     يف  أعضاء  عدة   ويتعاون   .) اإلطار الثالث  انظر(حلرائق  إدارة ا 
 . حرائقللقليمية اإلشبكات ال

ــدويل أدار االحتــاد و - ٢٧ ــة  ال ــة  حلفــظ الطبيع ــوارد الطبيعي ــة،  وامل ــاملي للطبيع والصــندوق الع
 مشـروع مكافحـة احلرائـق يف جنـوب شـرق آسـيا            حلرجية الدولية،   بتعاون مع مركز البحوث ا    
ــتنادا علـــى النجاحـــات احملـــرزة، وســـع االحتـــاد   . ٢٠٠٣عـــام الـــذي صـــيغ يف منتصـــف   واسـ

ومنطقـة  غرب أفريقيا   ليشمل  والصندوق واملنظمة وحكومة سويسرا مشروع مكافحة احلرائق        
ل االحتــاد واملنظمــة حاليــا مــع    يعمــ و). بــريو وبوليفيــا وإكــوادور   (امليكونــغ ومشــال األنــديز  

اجملتمعات احمللية يف غانا على تعزيـز إدارة احلرائـق يف املنـاطق املعرضـة للحرائـق          مع  أعضائهما و 
حلرائـق مـن خـالل      بغية زيادة االسـتفادة مـن منتوجـات الغابـة وإصـالح األراضـي الـيت خترهبـا ا                  

 .غرس أنواع حملية
 

 اإلطار الثالث 
حلرائق يف أفريقيا   شراك اجملتمعات احمللية يف إدارة ا     إتدريب املدربني على      

 جنوب الصحراء
الشـراكة العامليـة املعنيـة     و،املركـز العـاملي لرصـد احلرائـق     الفـاو، و  : الوكاالت املتعاونـة   
الصــندوق /منظمــة حفــظ الطبيعــة / واملــوارد الطبيعيــةحلفــظ الطبيعــةالــدويل االحتــاد  (بــاحلرائق

والشــبكة  ،واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي  ،األمــم املتحــدة وجامعــة ،)العــاملي للطبيعــة
الدوليـة للحـد    سـتراتيجية التابعـة لال اإلقليمية املعنية حبرائق الرباري يف أفريقيا جنوب الصـحراء       

 . وحكومات فنلندا وأملانيا والنرويج،من الكوارث
 أفريقيــا جنــوب املتضــررة مــن حرائــق الــرباري يف العامليــة تقــع حــوايل نصــف املنــاطق   

وبالنظر إىل احلاجة إىل احلد من هذا اإلحراق املضر ومعاجلـة           . الصحراء وأغلبها بفعل اإلنسان   
ــة األســباب  ــى اإلدارة االســتباقية والتشــاركية     اجلذري ــدربني عل ــدرب املشــروع م ــق، ي للحرائ

 .للحرائق وبناء القدرة يف استعمال النار كوسيلة
ــدربون    ــهم، ســيعمل امل ــذين حصــلوا علــى شــهادات مــن   بعــد تدريب ــة  ال األمــم جامع

ــة      ــة واجملتمعــات احمللي ــى تقــدمي املشــورة للوكــاالت احلكومي ــة  بشــأن املتحــدة عل األوجــه الفني
حلرائـق واسـتعمال    لية يف إدارة ا   شراك اجملتمعات احمل  إلالثقافية والقانونية املعقدة     - واالجتماعية

يثـة املتعلقـة بإشــراك احلكومـة واجملتمعـات احملليــة     املعرفـة املكتسـبة مـن التجــارب األفريقيـة احلد    
كما يتنـاول التـدريب القيـود التشـريعية والسياسـية املرتبطـة بنقـل املسـؤوليات                . واجملتمع املدين 

 .ات احملليةاإلدارية من احلكومة إىل اجملتمع
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 برامج احلراجة الوطنية واحلد من الفقر  

وربطهـا  وطنيـة   الراجـة   احلتنفيد برامج   لدى  بلدان  لدعما ل أغلب أعضاء الشراكة    يقدم   - ٢٨
مرفــق بــرامج :  مهــاكيانــانويقــوم . باســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

، علـى   الـدويل البنـك   يستضـيفه    وبرنامج الغابات الذي     ،الفاوتستضيفه   الذي   ،احلراجة الوطنية 
 بلـدا  ٣٦بـرامج احلراجـة الوطنيـة    عم مرفـق  يـد و. بـرامج احلراجـة الوطنيـة   بـدعم  وجه التحديد  

ناميا يف سري برامج حراجتها الوطنية، مع التركيـز علـى املشـاركة املتزايـدة للمجتمـع املـدين يف                 
اختاذ القرار وتيسري تنفيذ االلتزامات الدولية، مبا فيها مقترحات عمل الفريق احلكـومي الـدويل               

 بلـدا  ٢٢إضافة إىل ذلك، تعمـل الفـاو مـع     و. غاباتاملنتدى احلكومي الدويل املعين بال    /للغابات
 .على بلورة وتنفيذ برامج تركز على بناء القدرة املؤسسية والنهج التشاركية

وقدم مركز البحـوث احلرجيـة الدوليـة واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة وبرنـامج                   - ٢٩
لالمركزيـة وبـالنظم االحتاديـة يف    االـدعم حللقـة العمـل املعنيـة ب         نتـدى امل وأمانة   ، والفاو ،الغابات

حكومتا إندونيسـيا   وترعاها  ملنتدى  تدعم ا مبادرة  هي  جمال احلراجة وبرامج احلراجة الوطنية، و     
خلصت حلقـة العمـل إىل أن إرسـاء الالمركزيـة           و. ٢٠٠٤أبريل  /يف نيسان ، عقدت   وسويسرا

. ملسـتدامة ومحايـة البيئـة     يف قطاع الغابات وسـيلة للحـد مـن الفقـر وتعزيـز التنميـة االقتصـادية ا                 
فرت الظــروف املطلوبــة، وهــو مــا حيــدث نــادرا، تعــزز الالمركزيــة أيضــا الكفــاءة          اوإذا تــو

 . واإلنصاف واملشاركة يف إدارة الغابات وحفظها
 ومركــز االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــةويعمــل برنــامج الغابــات مــع  - ٣٠

ــة    ــة الدولي ــى أخــرى وجهــات البحــوث احلرجي ــق عل ــاج أفضــل لقضــايا   حتقي ــات إدم يف الغاب
فهم يبنون معا صرحا معرفيا إلظهار كيـف        . استراتيجيات احلد من الفقر والتخطيط احلكومي     

ميكن للغابات املدارة حمليا وبشـكل مسـتدام أن تسـاهم يف تعزيـز سـبل العـيش الريفيـة وحتقيـق                      
 واملركـز   دويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة        االحتاد ال كما يتعاون   . األهداف اإلمنائية لأللفية  

العاملي للحراجة الزراعية على تطـوير نظـام حصـاد مسـتدام لبـذور شـجرة أالنبالكيـا يف غانـا،                     
 ). اإلطار الرابعانظر(وهو ما سيعزز سبل العيش احمللية 
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  اإلطار الرابع 
 ن لبذور أالنبالكيا يف غاناااجلين والتسويق املستدام  

العـاملي  ، واملركـز     واملـوارد الطبيعيـة      االحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة      : املتعاونةاملنظمات   
 .، ومنظمات غري حكومية حملية من أفريقياUnileverالزراعية، ومؤسسة للحراجة 
يقــوم الشــركاء بوضــع نظــام قابــل لالســتمرار اقتصــاديا، وعــادل اجتماعيــا، ومســتدام  

ميكن أن تستخدم كبـديل عـن       جديدة  نبالكيا يف غانا، وهي سلعة      بيئيا جلين وتسويق بذور أال    
 .يف صناعة بعض املنتجات مثل الزبدة النباتية وأنواع من الصابونزيت النخيل 

ن جين تلك البـذور الربيـة مـن أسـباب املعيشـة حمليـا وحيفـز اجملتمعـات                   ويتوقع أن حيسِّ   
 ممــن Unileverوســتطلب مؤسســة . نهيهنــاك علــى أن حتــافظ علــى ســالمة ذلــك املــورد وحتســ 

واملـوارد  حلفـظ الطبيعـة     الـدويل   يقومون باجلين احتـرام املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعها االحتـاد               
 .بشأن أفضل املمارساتالطبيعية 
تحسـني اتصـاليتها    لتشمل الفوائد األخرى حتسني سالمة املناظر الطبيعيـة احلرجيـة           سو 

 .م الزراعيةعندما يتم إدخال أالنبالكيا ضمن النظ
 توسـيع التنفيـذ يف    لوقد مت إجياد متويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية            

، وهو ما من شأنه أن يسمح باستخالص دروس قيمة عـن كيفيـة جعـل األسـواق                ٢٠٠٥ عام
 .تعمل بشكل خيفف الفقر وحيافظ على الغابات

  
 إنفاذ قوانني الغابات  

 حلفـظ الطبيعـة  الـدويل  البنك الدويل، واالحتاد  ، ومنهم   يف الشراكة يشارك عدة أعضاء     - ٣١
، ومركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة، واملنظمــة الدوليــة لألخشــاب املداريــة،  واملــوارد الطبيعيــة

. ومنظمة األغذية والزراعة، فعليا يف عمليات إنفـاذ قـوانني الغابـات وإدارهتـا يف آسـيا وأفريقيـا                  
أيضا يف العمليـة اجلديـدة   واملوارد الطبيعية حلفظ الطبيعة الدويل الحتاد  ويشارك البنك الدويل وا   

مشـاورات بـني    االحتـاد الـدويل     إلنفاذ قـوانني الغابـات وإدارهتـا يف شـرق آسـيا ومشاهلـا، ونظـم                 
 .ويف أقصى شرقهاالحتاد الروسي أصحاب املصلحة يف املناطق املوجودة يف مشال غرب 

لزراعة واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية على إعداد أفضـل       وتعمل منظمة األغذية وا    - ٣٢
ــد هبــا يف القطــاع احلرجــي، ومــن املقــرر أن تنشــر يف أواســط        عــاماملمارســات الواجــب التقي

وباإلضــافة إىل ذلــك، مثــة تعــاون جــار بــني البنــك الــدويل ومنظمــة األغذيــة والزراعــة . ٢٠٠٥
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القطاع وأصحاب املصـلحة    هذا   والعاملني يف    لوضع دليل لقوانني الغابات ملساعدة احلكومات     
 . بالغاباتة املتعلقاتعلى تنقيح واستكمال التشريع

واملنظمــة الدوليــة لألخشــاب  واملــوارد الطبيعيــة حلفــظ الطبيعــة الــدويل وعقــد االحتــاد  - ٣٣
القطــع غــري املشــروع لألشــجار وزيــادة االجتــار يف   أخطــار املداريــة حلقــة عمــل بشــأن تقليــل  

 املعقـود   الثالـث لالحتـاد   العـاملي   املؤمتر  نتج واملتجر فيه بشكل مشروع، وذلك خالل        اخلشب امل 
عقد االحتاد ومركـز البحـوث   خالل هذا املؤمتر، و. ٢٠٠٤نوفمرب  /يف بانكوك يف تشرين الثاين    

ن حلقة عمـل توليفيـة عامليـة عـن إنفـاذ قـوانني املـوارد الطبيعيـة                  واحلرجية الدولية وشركاء آخر   
وباإلضــافة إىل ذلــك، ســاعد مركــز البحــوث  .  آثــار ذلــك بالنســبة ألســباب الــرزق :وإدارهتــا

واملنظمة الدولية لألخشاب املداريـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة           الدويل  احلرجية الدولية والبنك    
 على إعداد التقرير املتعلـق بتـأثري اإلنفـاذ غـري          ٢٠٠٤  عام أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي خالل    

 .انني الغابات على التنوع البيولوجي احلرجيالكايف لقو
 

 بناء القدرات والبحث  
يشمل الدعم الذي تقدمه الشراكة فيما يتعلق باإلرشـاد احلرجـي والبحـث يف البلـدان                 - ٣٤

 نشــر نتــائج لحراجــة الزراعيــةالعــاملي لمركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة واملركــز  تــويل الناميــة 
لربنــامج اخلــاص بالبلــدان الناميــة التــابع لالحتــاد الــدويل ملنظمــات  األحبــاث املتصــلة بالغابــات وا

، الذي يقدم اآلن وحدات تدريبية عن السياسات والعالقات العامـة واملعـايري             البحوث احلرجية 
واملؤشـــرات يف اجملـــال احلرجـــي، واســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت يف العلـــوم  

ظمات البحوث احلرجية ومنظمة األغذية والزراعـة شـبكات         ويدعم االحتاد الدويل ملن   . احلرجية
إقليمية للبحث، وجهودا لتعزيز التعلـيم ونظـم اإلرشـاد يف اجملـال احلرجـي، وإنشـاء جمموعـات                   

ــة     ).  اخلــامسانظــر اإلطــار (ممارســاتية  ــة والزراع ــك، نظمــت منظمــة األغذي ــى ذل وعــالوة عل
يطاليــا نــدوة بشــأن اســتراتيجيات    واالحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجيــة وحكومــة إ     

 ).أورفييتو، إيطاليا(شركاء يف جمال اإلرشاد احلرجي اليت ميكن من خالهلا ضم االتصال 
 أعضاء الشراكة دعـم برنـامج       اوتشمل األنشطة األخرى لبناء القدرات اليت يضطلع هب        - ٣٥

بنـاء القـدرات   (واالقتصـادية  األمم املتحدة اإلمنائي للبلـدان الناميـة يف جمـال التنميـة االجتماعيـة           
، وتعــاون منظمــة األغذيــة والزراعــة ومركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة واالحتــاد )٢٠١٥لعــام 

بشــأن حلقــات عمــل متعلقــة بالغابــات وتغــري املنــاخ، واملــوارد الطبيعيــة حلفــظ الطبيعــة الــدويل 
 املتحدة للبيئة ومنظمـة     وخالل السنتني املاضيتني، قدم برنامج األمم     . خاصة يف أمريكا الالتينية   

لبلـدان الناميـة     ا ىلإمسـاعدة   واملـوارد الطبيعيـة     حلفـظ الطبيعـة     الدويل  األغذية والزراعة واالحتاد    
آليـة التنميـة   فيما يتعلق مبسائل فنية متصلة باملفاوضات بشأن طرائق املشاريع احلرجيـة مبوجـب     

 .ري املناخ ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغالنظيفة
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  اإلطار اخلامس 

 شبكة حبوث الغابات ألفريقيا جنوب  
ــةاملنظمــات   ــة،   : املتعاون ــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجي ــة  واالحتــاد ال منظمــة األغذي

سـات البحـث احلرجـي      رابطـة مؤس  (ثالث شبكات دون إقليمية للبحـث احلرجـي         ووالزراعة،  
ــا؛  ــة للبحــث والتن يف شــرق أفريقي ــا   والشــبكة احلرجي ــزراعيني يف شــرق ووســط أفريقي ــة ال  ؛مي

األغذيـة والزراعـة واملـوارد الطبيعيـة التابعـة للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب                قطـاع   ث  وووحدة حبـ  
ومتتد العضوية إىل جمموع مؤسسات البحث احلرجي يف البلـدان جنـوب الصـحراء            ). األفريقي
 . مؤسسة١٢١وعددها 
ــا يف متــوز    ــه /وقــد أنشــئت الشــبكة رمسي ــز البحــث احلرجــي هبــدف   ٢٠٠٠يولي  لتعزي

. احلفاظ على املوارد احلرجية يف أفريقيا جنوب الصحراء وإدارهتـا واسـتعماهلا بشـكل مسـتدام               
ــة      ــادل املعلومـــات العلميـ ــاال لتبـ ــد منتـــدى فعـ ــبكة علـــى املـــدى البعيـ ــبح الشـ ــع أن تصـ ويتوقـ

ــادين، وذلــك لتحســني أســباب املعيشــة علــى املســتو     . ى الريفــيوالتكنولوجيــات يف تلــك املي
إعـادة إصــالح  �العلمـي بشــأن  الشــبكي وتشـمل األنشـطة الرئيســية للشـبكة مبــادرة التواصـل     

لـدائرة العامليـة للمعلومـات      ل، واملشروع اخلـاص بأفريقيـا التـابع         �األراضي املتدهورة يف أفريقيا   
، وحتليـــل التفاعـــل بـــني املؤسســـات احلكوميـــة واجملتمـــع املـــدين يف حـــوض  يف جمـــال الغابـــات

املســائل اإلقليميــة ذات بشــأن الــتعلم اجلامعــة ألصــحاب مصــلحة متعــددين بــرامج ونغــو، والك
 .األولوية

  
 تقييم التقدم  - ارابع 

.  قامت الشـراكة بوضـع معيـار السـتعراض فعاليـة عملـها             ،نتدىاملاستجابة لدعوة من     - ٣٦
ــيم،   ــق    وهــذا التقي ــواردة يف مرف ــا يف ذلــك التفاصــيل ال ــة، يكمــ مب ــردهــذه الوثيق  املشــترك ل ال

الترتيبـــات الدوليـــة املتعلقـــة فعاليـــة اســـتعراض  علـــى االســـتبيان الطـــوعي بشـــأن )١٢(للشـــراكة
 .بالغابات

 
 منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات والبلدان األعضاءاملقدم إىل دعم ال  

لبلــدان األعضــاء فيــه وذلــك بتقــدمي خــدمات اودعمــا للمنتــدى قــدم أعضــاء الشــراكة  - ٣٧
مقترحات عمل الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين          ارية، ومساعدة بعض البلدان على تنفيذ       استش

، واالشتراك يف رعايـة املبـادرات الـيت تقودهـا     بالغابات املنتدى احلكومي الدويل املعين/بالغابات
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بـاإلدارة  الـوعي باملسـائل املتعلقـة       عـززوا   كمـا   . بلدان أو منظمات، وتنفيذ مبـادرات مشـتركة       
واختـذوا  .  وساعدوا على حتديد تـدابري ملعاجلـة اجلوانـب الـيت تطـرح مشـاكل               ة املستدامة احلرجي

ل يف دورات املنتــدى اإجــراءات بشــأن أغلــب املقترحــات املوجهــة هلــم وشــاركوا بشــكل فعــ   
ومناسباته، مبا يف ذلك على مستوى مناقشـات املتخصصـني، وفـرق اخلـرباء، واألجـزاء الرفيعـة                  

يف مـن األمـني العـام    مقدمـة  إعداد تقارير عديـدة  املسامهة يف ا دور يف  وكان هلم أيض  . املستوى
 .السنويةنتدى املدورات 

 
 حتسني التعاون والتنسيق  

إذا كان الكثري من أعضاء الشراكة مافتئوا يتعاونون على مر السنني، فإن الشراكة قـد            - ٣٨
ويعمـل  . فيز املزيد من التآزر   املعلومات، وبناء الثقة، وحت   قاسم  فرصة فريدة من نوعها لت    وفرت  

األعضــاء بشــكل أكثــر وثاقــة مــن أي وقــت مضــى يف جمــاالت مثــل الــربامج احلرجيــة الوطنيــة، 
والالمركزيــة، واملعــايري واملؤشــرات، وحرائــق الغابــات، وأشــجار املنغــروف، وجتديــد الغابــات  

 .وحفظها، ويف جماالت عديدة أخرى
 الطوعيـة وغـري الرمسيـة وحجمهـا القابـل لـإلدارة،             وفعالية الشراكة تتـأتى مـن طبيعتـها        - ٣٩

وكـل أعضـاء الشـراكة حيـدوهم نفـس          . وبشكل خاص من االلتزام القوي ألعضـائها بالتعـاون        
ويعمــل . التطلــع إىل إدارة أفضــل للغابــات العامليــة وأســباب معيشــة أحســن ملــن يتعيشــون منــها

وعـالوة علـى   . منائيـة لأللفيـة  األعضاء على جعل براجمهم وأنشطتهم تـدعم حتقيـق األهـداف اإل     
ذلك، حيـاول األعضـاء يف الشـراكة أن يتصـرفوا بسـرعة ملواجهـة املسـائل الناشـئة، ومـن ذلـك                       
مثال جتميع الدعم التقين واملوارد يف إطـار جهـود اإلصـالح ملواجهـة عواقـب طوفـان تسـونامي           

 .الذي ضرب احمليط اهلندي
 

 جماالت حتتاج ملزيد من التطوير  
كان أعضـاء الشـراكة قـد حققـوا الكـثري مـن حيـث حتسـني التعـاون، فثمـة حاجـة                       إذا   - ٤٠

ــاذ     ــة الالزمـــة الختـ ــادة التعـــاون اإلقليمـــي والـــوطين، وتعبئـــة املـــوارد املاليـ ــافية لزيـ جلهـــود إضـ
وقـد  . عن الغابات أكثر فعالية وأقل من أن ينوء بـه كاهـل البلـدان             اإلبالغ  اإلجراءات، وجعل   

ــل  ــا أفضــل      يق بنظــام وكــاالت التنســ تكل ــدم دعم ــل للتحســني حبيــث يق ــه قاب النجــاح، إال أن
االزدواجيــة مــن يتعلــق بــاحلوار بــني احلكومــات بشــأن الغابــات ويقلــل إىل أدىن حــد         فيمــا

 .والتداخل
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 فاق املستقبلآ - ساخام 
يقر أعضاء الشراكة بأن هناك حاجة إىل حوار سياسي رفيع املستوى لكفالـة أن تظـل              - ٤١

وهـم ملتزمـون باالسـتمرار يف       . بطة بالغابات مطروحة ضـمن االهتمامـات الدوليـة        القضايا املرت 
الشراكة وتعزيزها، وذلك لتحسني التعاون والتنسيق يف جمال الغابات واملضي يف تقويـة وتعبئـة     

اإلجراءات املتصـلة بالغابـات املتفـق       الدعم الذي تستفيد منه البلدان يف جهودها املبذولة لتنفيذ          
 .اعليها دولي

ــى املســتويني        - ٤٢ ــا يف ذلــك عل ــز جهــودهم، مب ــادة تعزي وأعضــاء الشــراكة مســتعدون لزي
ــدعم حتســني إدارة الغابــات و   ــة املســتدامة املعتمــدة علــى  حفظهــا اإلقليمــي والــوطين، ل والتنمي

هـــم األول هـــو دعـــم ومه. الغابـــات، وبالتـــايل اإلســـهام يف حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة
وبنـاء القـدرات جـزءا    زيـادة الـوعي    شكل  تومن اآلن،   . سة على أرض الواقع   اإلجراءات امللمو 

وتعطــى األولويــة العليــا لتســهيل . ال يتجــزأ مــن كــثري مــن األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا األعضــاء 
بـني املمارسـني وأصـحاب املصـلحة لتعميـق التفـاهم خبصـوص قضـايا الغابـات          اخلـربات   تقاسم  

الشـفافية وبنـاء   بتعزيـز  األعضـاء أيضـا   ويلتزم . ية مستدامةولتعزيز الدعم السياسي إلدارة حرج 
 .ثقة أصحاب املصلحة بعمل الشراكة

يـدعم  ونظرا لكون الشراكة هلا طابع طوعي، فهـي يف حاجـة ماسـة لتمويـل خـارجي                   - ٤٣
بالغابـات  املتصـلة   يتميز بأقصى درجات املرونة يف إجناز األنشطة الرئيسية         ومبادراهتا املشتركة،   

وميكــن لإلمكانيــات املتاحــة أن تأخــذ شــكل   . اإلفراديــة للشــركاءعمــل الار بــرامج ضــمن إطــ
ربامج عمـل   ملهـام حمـددة، أو تعزيـز لـ        صندوق استئماين لألعمـال التعاونيـة، أو متويـل خـارجي            

 .وميزانيات تابعة لألعضاء، أو تشكيلة مركبة مما ذكر
ــ - ٤٤  كمــا أن األعضــاء ،اكةنتــدى دورا مزدوجــا كعضــو وكــدائرة تــدعم الشــر ؤدي املوي

 فـإن خـدمات     ،نشـطة الشـراكة   يف أ ونظـرا للتزايـد املتوقـع       . هـا وفرراضون عـن املسـاعدة الـيت ي       
 .األمانة اليت تعتمد عليها يف حاجة إىل تعزيز

املتعلقة بالغابات، فإن أعضاء الشـراكة يظلـون        املستقبلية  وبالنظر إىل الترتيبات الدولية      - ٤٥
لعمل معا وبرفقة البلـدان والشـركاء اآلخـرين         من أجل ا  قصى اجلهود   بذل أ بجاهزين وملتزمني   

لتحقيق اإلدارة احلرجية املستدامة يف العامل ولتحسني أسباب املعيشة ملن يتعيشون مـن الغابـات             
 . مليار نسمة١,٦البالغ عددهم 
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 يونيـه /حزيـران  (شـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات       طرائق العمـل يف وثيقـة السياسـات اخلاصـة بال          ليرد وصف    )١( 
 .www.fao.org/forestry/cpf: املتاحة على شبكة اإلنترنت على العنوان) ٢٠٠٣

 املنظمـة الدوليـة لألخشـاب   ألمـم املتحـدة؛   التابعـة ل ؛ منظمة األغذية والزراعة مركز البحوث احلرجية الدولية   )٢( 
؛ مرفق البيئة العامليـة   ؛ أمانة   اتفاقية التنوع البيولوجي  ؛ أمانة   احلرجية االحتاد الدويل ملنظمات البحوث   ؛  ملداريةا

أو مــن / يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و ألمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر تنفيــذ اتفاقيــة اأمانــة 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة ؛ األمــم املتحــدة املعــين بالغابـات ؛ أمانــة منتـدى  التصـحر، وخباصــة يف أفريقيــا 

ة؛ املركـز العـاملي للحراجـة    ؛ برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـ        املنـاخ  املتعلقة بـتغري 
 .لطبيعة واملوارد الطبيعيةا االحتاد العاملي حلفظالزراعية؛ البنك الدويل؛ 

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، اجمللد األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات )٣( 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١املرجع نفسه، اجمللد  )٤( 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤املرجع نفسه، اجمللد  )٥( 
 وعلـى   www.fao.org/forestry/cpf-sourcebookاإلنترنت على العنـوان      ة متاح على شبك   دليل املعين باملصادر  ال )٦( 

مباشـرة   االتصـال مبنظمـة األغذيـة والزراعـة       ميكـن   وللحصول على نسخة من قريص القراءة،       . قريص للقراءة 
 .CPF-Sourcebook@fao.orgعلى العنوان 

 .www.fao.org/forestry/cpf-mar هو دخل على اإلنترنتاملصفحة عنوان  )٧( 
 )٨( www.gfis.net. 
 )٩( FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق٣-م أ/١، املقرر ،. 
 )١٠( http://www.iufro.org/science/special/silvavoc/silvaterm-database. 
 )١١( www.fao.org/forestry/site/fra2005-terms/en.  
 /http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff5: تــــــــــة اإلنترنـــــــى شبكـــــــع علــــر املوقــــانظ )١٢( 

questionnaire/cpf.pdf. 
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  املرفق 
   تقييم تقدم الشراكة التعاونية يف جمال الغابات  
 التقدم   املعايري   األهداف  

تقـدمي الـدعم ملنتـدى األمـم     
املتحــــدة املعــــين بالغابــــات 

 والبلدان األعضاء

ــداد    ــراكة يف إعــ ــاء الشــ ــاعدة أعضــ مســ
 التقارير اليت يقدمها األمني العام

كل أعضاء الشراكة سامهوا يف إعداد الوثائق الرمسية لـدورات          
املنتدى بتوفري مدخالت موضوعية وتقنية واستعراض مشـاريع        

 لوثائقا
ــل      ــيت تتخل ــدعم لالجتماعــات ال ــدمي ال تق

 الدورات
معظم أعضـاء الشـراكة قـدموا الـدعم للمبـادرات الـيت تقودهـا               
البلدان واملنظمات وشـاركوا علـى حنـو فعـال يف أفرقـة اخلـرباء               

 املخصصة
أعارت منظمة األغذيـة والزراعـة واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب             اإلعارات ألمانة املنتدى 

 وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة مـوظفني للعمـل يف أمانـة             املدارية
 املنتدى

تعزيــــز االلتـــــزام السياســــي إزاء اإلدارة     
 املستدامة للغابات

قــام أعضــاء الشــراكة بتــأمني دعــم قــوي مــن هيئاهتــا التنفيذيــة   
يتعلق بالعمل يف سبيل حتقيـق اإلدارة احلرجيـة املسـتدامة،            فيما
 حيـث تبـذل الشـراكة جهـودا     سيما على املسـتوى القطـري      ال

وحضـر كافـة    . متضافرة لتعميـق مشـاركة احلكومـات الوطنيـة        
ــدى       ــع املســتوى للمنت ــاين للجــزء الرفي ــاع الث األعضــاء االجتم

 ومثل أغلبهم على املستوى التنفيذي
مقترحــات عمــل الفريــق احلكــومي تنفيــذ  

املنتـدى احلكـومي    /الدويل املعين بالغابـات   
 املوجهة إىل أعضاء بالغابات الدويل املعين

 الشراكة

ــين       ــدويل املعـ ــومي الـ ــق احلكـ ــل الفريـ ــات عمـ ــب مقترحـ أغلـ
املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابـات املوجهـة إىل         /بالغابات

 أعضاء الشراكة التعاونية نفذت أو هي يف طريق التنفيذ

تســهيل تنفيـــذ مقترحــات عمـــل الفريـــق    
املنتـدى  /احلكومي الدويل املعـين بالغابـات     

ــى      ــات عل ــين بالغاب ــدويل املع احلكــومي ال
 املستوى القطري

ــاذ إجــراءات قطريــة،        ــن أعضــاء الشــراكة اخت ــز العديــد م حف
وتقـــامسوا املعلومـــات، وســـاعدوا علـــى فهـــم نصـــوص األمـــم  
املتحـــدة، ونظمـــوا حلقـــات عمـــل، وقـــدموا املشـــورة التقنيـــة  

 كما قدم آخرون دعما ماليا. والعلمية
واخلارجيـة لتنفيــذ  زيـادة املـوارد الداخليـة     

مقترحات عمل الفريق احلكـومي الـدويل       
املنتـدى احلكـومي الـدويل      /املعين بالغابات 
 املعين بالغابات

 

تتــوافر لــدى بعــض أعضــاء الشــراكة مــوارد ماليــة لتقــدمي دعــم 
، ٢٠٠٤يونيــه  /ويف حزيــران . مباشــر للمشــروعات احلرجيــة  

 مليـــون دوالر مـــن ٨٢٢خصــص مرفـــق البيئـــة العامليــة مبلـــغ   
دوالرات الواليات املتحدة، ضـمن الربنـامج التشـغيلي اخلـاص        

 مليـون دوالر للربنـامج      ٤٤٠؛ و   بالنظام األيكولوجي احلرجي  
 مليـون   ١٧٧؛ و   النظام األيكولوجي اجلبلـي   التشغيلي اخلاص ب  

. باإلدارة املسـتدامة لألراضـي    دوالر للربنامج التشغيلي اخلاص     
ملداريــة، اســتطاعت ومنــذ إنشــاء املنظمــة الدوليــة لألخشــاب ا 

ــة   مليـــــون دوالر لتمويـــــل أكثـــــر مـــــن  ٢٥٠املنظمـــــة تعبئـــ
وخـــــالل الفتـــــرة املمتـــــدة مـــــن  . مشـــــروع ونشـــــاط ٥٠٠
ــام ــام ٢٠٠٢ عــ ــة  ٢٠٠٣ إىل عــ ــة األغذيــ ــامهت منظمــ ، ســ

ــة العاديــــــة( مليــــــون دوالر ٣١والزراعــــــة مببلــــــغ   )امليزانيــــ
ــاون تقـــين ( مليـــون دوالر ٦٢و  ــتئماين وتعـ ــندوق اسـ يف ) صـ

ــطة احل ــةاألنشـ ــدويل   . رجيـ ــك الـ ــة البنـ ــاد جمموعـ ــذ اعتمـ  ومنـ
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، املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة   ، و والـتعمري لإلنشـاء البنك الـدويل   (
الســـتراتيجيتها احلرجيـــة املنقحـــة، ) واملؤسســـة املاليـــة الدوليـــة

ــه    ــذي تقدم ــراض ال ــع اإلق ــة ملشــاريع ختــص إدارة  اارتف جملموع
ــن   ــها مـــ ــا وتنميتـــ ــات وحفظهـــ ــون دوالر يف  ٦١الغابـــ مليـــ

ــام ــدود   ٢٠٠١ عـ ــدر يف حـ ــغ قـ ــون دوالر  ٦١٩ إىل مبلـ مليـ
 ٢٠٠٥ لعام

ــد      ــة للرصـ ــع وظيفـ ــى وضـ ــاعدة علـ املسـ
ــا يف ذلـــك نظـــام   والتقيـــيم واإلبـــالغ، مبـ

 إبالغ على مستوى املنتدى

للرصـــد قــام عــدة أعضـــاء يف الشــراكة بــدعم وضـــع وظيفــة      
، خاصــة بتــوفري دعــم تقــين للمبــادرات الــيت والتقيــيم واإلبــالغ
 وفيتريبــــو، ٢٠٠١يوكوهامــــا، باليابــــان، (ن تقودهــــا البلــــدا

 التــابع للمنتــدى فريــق اخلــرباء املخصــص ول) ٢٠٠٣بإيطاليــا، 
). ٢٠٠٣جنيــف، (فيمــا يتعلــق بالرصــد والتقيــيم واإلبــالغ     

وقدم أعضاء الشراكة أيضا مشورة ألمانة املنتدى بشأن وضـع       
 مبادئ توجيهية وطنية لإلبالغ

ــاريف     ــترك للتعــ ــم مشــ ــل إىل فهــ التوصــ
 ملتصلة بالغاباتا

عملت ثالثة اجتماعات للخرباء على تنسيق التعـاريف الرئيسـية         
ــات     ــعيد خمتلـــف العمليـ ــتعملة علـــى صـ ــات املسـ ــلة بالغابـ املتصـ

اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة        واملنظمات الدولية، مبا يف ذلـك       
ــاخ   ــتغري املن ــة ب ــة لألخشــاب    املتعلق ــة الدولي ــدى، واملنظم ، واملنت

مـة األغذيـة والزراعـة، واالحتـاد الـدويل ملنظمـات            املدارية، ومنظ 
 البحوث احلرجية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

تبسيط شـروط اإلبـالغ بالنسـبة ألعضـاء          
ــع      ــالغ الواق ــبء اإلب الشــراكة خلفــض ع

 على البلدان

موقـع  (اإلجنازات الرئيسية تشـمل إجيـاد صـفحة بابيـة لإلبـالغ       
لـــإلدارة احلرجيـــة  ، واســـتعمال عناصـــر مواضـــيعية   )شـــبكي
ــتدامة ــارير اخلاصــة      املس ــدمي التق ــاذج تق ــن من ــثري م ــيم الك  لتنظ

ــترك     ــايت مشـ ــار معلومـ ــع إطـ ــود لوضـ ــذل جهـ ــاء، وبـ باألعضـ
 لإلبالغ املتعلق بالغابات

رفــع جــودة املعلومــات املتعلقــة بالغابــات   
 مكانية احلصول عليهاإو

يقدم املوقع الشبكي للشـراكة معلومـات عـن أعضـاء الشـراكة             
ــ ــوعـ ــا؛ وميكّـ ــهولة إىل املواقـــع  ن مبادراهتـ ن مـــن الوصـــول بسـ

الشبكية اخلاصة باألعضاء؛ كمـا يتـيح معلومـات عـن اإلبـالغ             
ــة املســتدامة   . املتعلــق بالغابــات ومصــادر متويــل اإلدارة احلرجي

لــدائرة العامليــة للمعلومــات يف جمــال اوفضــال عــن ذلــك، تضــم 
  مدخل لبيانات فوقية١٣٠ ٠٠٠ الغابات

تعاون والتنسيق بني   حتسني ال 
 أعضاء الشراكة

تقوم الشـراكة، مبسـاعدة أمانـة املنتـدى، بإعـداد تقريـر سـنوي              استكمال سنوي إلطار الشراكة
 عن التقدم احملرز، إطار الشراكة، يقدم إىل املنتدى

 اجتماعـات لفــرق  ٥ اجتماعـا عاديـا، و   ١٣عقـدت الشـراكة    حضور االجتماعات وعددها 
 اجتماعـات   ٣بالغ املتعلق بالغابـات، و      عمل بشأن تبسيط اإل   

 ألفرقة خرباء بشأن تنسيق التعاريف
أيد مجيع األعضاء مخس مبادرات مشـتركة، كمـا أن عضـوين         األنشطة التعاونية 

 على األقل طرفان يف تعاون يتصل بعدد من اجملاالت األخرى
مــن املزايــا املتــوافرة يســتفيد نظــام وكــاالت التنســيق للشــراكة  إزالة التداخل واالزدواجية 

.  إىل أدىن حـــدةلـــدى فـــرادى األعضـــاء لتقليـــل االزدواجيـــ    
وبالرغم من ذلك، فلـو أقـدم عـدد أكـرب مـن احلكومـات علـى                 
بعـث رســائل متوافقــة إىل اهليئــات التنفيذيــة للشــراكة، ألمكــن  
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حتسني التآزر وتقليل التـداخالت فيمـا يتعلـق بـاإلبالغ املتعلـق             
 انيةبالغابات واألنشطة امليد

ــة    ــائل متوافقـــة مـــن اهليئـــات التنفيذيـ رسـ
 بشأن عمل الشراكة واملنتدى ودعمهما

أقرت معظم اهليئات التنفيذية ألعضـاء الشـراكة بالعمـل الـذي            
تقــوم بــه الشــراكة واملنتــدى، وبالطلــب املتزايــد علــى خــدماهتا  

 الذي نشأ عن ذلك
ــذ مقترحــات      دعــم شــبكة الشــراكة لتنفي

ــومي ا  ــق احلكـ ــل الفريـ ــين  عمـ ــدويل املعـ لـ
املنتدى احلكـومي الـدويل املعـين       /بالغابات
 بالغابات

 

ــذ       ــى جنــاح حمــدود يف دعــم تنفي حصــلت شــبكة الشــراكة عل
ــين     ــدويل املعــــ ــومي الــــ ــق احلكــــ ــل الفريــــ ــات عمــــ مقترحــــ

، وركـزت   املنتدى احلكـومي الـدويل املعـين بالغابـات        /بالغابات
ــراكة        ــني أعضــاء الش ــات ب ــم املعلوم ــى تقاس ــك عل عــوض ذل

 املصلحة اآلخرين علـى املسـتوى الـدويل واإلقليمـي           وأصحاب
 .والوطين

 
 
 

 


