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منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
الدورة الثانية 

٤-١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٣ (ب) ��٢ من جدول األعمال املؤقت* 

تنفيذ مقترحات العمل املقدمة مــن الفريــق احلكومــي 
الدويل املعين بالغابات/املنتدى احلكومي الدويل املعين 
بالغابــات وخطــة عمــل منتــدى األمــم املتحـــدة املعـــين 

  بالغابات: التقدم احملرز يف التنفيذ 
ــــم  حفــــــظ الغابـــــــات ومحايـــة األنـــواع الفريـــدة مـــن الغابـــــات والنظ

 اإليكولوجية اهلشة 
  تقرير األمني العام 

موجز 
يعرض هذا التقرير بإجياز للتقدم احملرز يف تنفيذ مقترحــات العمـل املقدمـة مـن الفريـق 
احلكومي الدويل املعين بالغابات/املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات بشأن حفـظ الغابـات 
ومحاية األنواع الفريدة من الغابات والنظم اإليكولوجية اهلشة. واملصادر اليت ُرجع إليـها تشـمل 
التقـارير الوطنيـة املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي وجلنـة التنميـة املســـتدامة. وتشــري 

التحليالت إىل حدوث تقـدم جوهـري يف تأسـيس شـبكات احملميـات يف مجيـع أرجـاء العـامل،  
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حيـث بـات حنـو ١٠ يف املائـة مـن منـاطق الغابـات يف العـامل حيظـــى بشــكل مــا مــن أشــكال 
احلماية، وإن تفاوتت درجة احلماية تفاوتـا شـديدا مـن منطقـة إىل أخـرى. غـري أن التقييمـات 
احلاليـة ملنـاطق الغابـات احملميـة ال تـورد معلومـــات مفصلــة عــن حالــة األنــواع املختلفــة مــن 
الغابات، اللهم إال يف إطار بالغ العمومية. وعليه، فاألنواع الفريـدة مـن الغابـات ذات األمهيـة 

احمللية أو الوطنية اخلاصة ممثلة باقتضاب يف حتليالت احلماية اإلقليمية أو العاملية. 
وحتـدد هـذه الوثيقـة إجـراءات ذات أولويـة، هـي كمـا يلـي: (أ) تعزيـز قـدرة مديــري 
احملميات على رصد وتقييـم حالـة التنـوع البيولوجـي داخلـها، ودراسـة تأثـري األخطـار احملـددة 
اليت تتعرض هلا، وإدراج نتائج هـذه التحليـالت يف صلـب خطـط لـإلدارة؛ (ب) زيـادة فعاليـة 
احملميـات، بتوسـيع نطـاق مشـــاركة أصحــاب املصلحــة يف إدارــا، وذلــك يشــمل مشــاركة 
املنظمـات غـري احلكوميـة واتمعـات احملليـــة والقطــاع اخلــاص؛ (ج) وضــع األطــر القانونيــة 
واملؤسسـية الالزمـة لضمـان متكـني أصحـاب املصلحـة هـؤالء مـن االسـتفادة مـن تزايـد فـــرص 
ـــة النمــو واملؤسســات املاليــة الدوليــة واجلــهات املاحنــة  املشـاركة؛ (د) أن توفـر األمـم املتقدم
األخـرى الدعـم املـايل وغـريه مـن املـوارد للبلـــدان الناميــة ملســاندة اجلــهود الراميــة إىل حفــظ 
الغابات وإقامة احملميات وإدارـا، وفقـا خلطـط العمـل الوطنيـة حيثمـا وجـدت هـذه اخلطـط؛ 
(هـ) االستعانة بدراسات احلاالت اإلفرادية لبيان مدى جدوى الشراكات بني القطاعني العـام 

واخلاص واستحداث مفاهيم للتمويل الذايت وممارسات حلفظ الغابات. 
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احملتويات 
الصفحةالفقرات 
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معلومـات أساسـية: موجـز ملقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـــدويل/ ثانيا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤املنتدى احلكومي الدويل
تنفيذ مقترحات العمل املقدمة من الفريق احلكومي الدويل/املنتدى احلكومي الدويل ٤٨-٣٤ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقدم يف التنفيذ ٩١٠-٢٣ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . التجارب القطرية والدروس املستفادة - ٩١٠-١١٣
. . . . . . . . . . . . . . . القضايا الناشئة املتصلة بالتنفيذ القطري - ١٤١٣-٢١٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز املشاركة العامة - ١٨١٤-٣١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيئة املواتية - ٢٠١٥-٤٢٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدويل واإلقليمي - ٥٢٣١٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبل التنفيذ ٢٤١٧-٣٤باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل - ٢٤١٧-١٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا - ٣١١٩-٢٣٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات - ٣٣٢٠-٣٣٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات ٣٥٢٠-٤٣رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقاط مقترحة لكي ينظر فيها املنتدى ٤٤٢٣خامسا -

. . . . التقدم يف تنفيذ حفظ الغابات ومحاية األنواع الفريدة من الغابات والنظم اإليكولوجية اهلشة ٢٥املرفق -
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مقدمة   أوال -
ـــدويل املعــين بالغابــات/املنتــدى  إن مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي ال - ١
احلكومي الدويل املعين بالغابات بشأن حفظ الغابات ومحايتها قد شجعت البلدان علـى وضـع 
وتنفيـذ اسـتراتيجيات ختطيـط وإدارة مناسـبة حلمايـة مجيـع أنـواع الغابـات وحفظـها علـى حنــو 
ـــهجيات ومعايــري لتقييــم احملميــات وإدارــا مــن حيــث الكفايــة  منوذجـي؛ ووضـع وتنفيـذ من
واالتســاق واحلالــة والفعاليــة؛ وتأســــيس شـــبكات احملميـــات واملنـــاطق احلـــاجزة واملمـــرات 
اإليكولوجية أو توسيع القائم منها بغية حفظ التنوع البيولوجي، ال سـيما يف األنـواع الفريـدة 

من الغابات. 
وقد وضع منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، يف قراره ١/١، برنـامج عمـل متعـدد  - ٢
السـنوات لتجسـيد قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي ٣٥/٢٠٠٠، معينــا بذلــك أنشــطة 
ـــن  حمـددة لفـترة السـنوات اخلمـس التاليـة، مـع تركـيز خـاص علـى تنفيـذ املقترحـات املقدمـة م
الفريق احلكومي الدويل/املنتدى احلكومي الدويل. والغرض من هذا التقريـر هـو تعزيـز أنشـطة 
برنامج العمل هذا إىل حني استعراض التقـدم احملـرز والنظـر يف اإلجـراءات املقبلـة املقـرر حبثـها 
يف الدورة اخلامسة للمنتدى. وقد أعد هذا التقرير بوجه خاص لدعم مداوالت الـدورة الثانيـة 
للمنتدى، بتبيني التقدم احملرز صوب تنفيـذ مقترحـات عمـل الفريـق احلكومـي الـدويل/املنتـدى 
احلكومي الدويل بشأن �التنفيذ فيما يتعلق حبفظ الغابات ومحاية األنواع الفريدة مـن الغابـات 
والنظم اإليكولوجية اهلشة�. ومما حـد مـن نطـاق التقريـر ضيـق الفسـحة الزمنيـة الفاصلـة بـني 
الدورتني األوىل والثانية للمنتدى، وعدم وجود نظام رمسـي للرصـد واإلبـالغ داخـل املنتـدى، 
وهو ما جيب أن يؤخذ يف االعتبـار عنـد النظـر يف حمتوياتـه. وقـد أعـده برنـامج األمـم املتحـدة 
للبيئة، باعتباره الوكالة املنسـقة للعمـل داخـل �الشـراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات� مـن أجـل 
هذا العنصر من عناصر برنامج املنتدى. وقد قدم أعضـاء �الشـراكة� اآلخـرون وأمانـة املنتـدى 

إسهامات وتعليقات إبان إعداده. 
 

معلومات أساسية: موجز ملقترحات العمل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي  ثانيا –
الدويل/املنتدى احلكومي الدويل 

ـــق احلكومــي الــدويل/املنتــدى احلكومــي  تتضمـن مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفري - ٣
الدويل جوانب كثرية مـن التداخـل والـترابط، وهـي تـتراوح يف مضموـا بـني مبـادئ أساسـية 
وإرشادية وتوصيات حمددة.  وعليه، فقد أوجزت يف اجلدول رقـم ١، ألغـراض هـذا التقريـر، 
املقترحات املتصلة مبوضوع �التنفيـذ فيمـا يتعلـق حبفـظ الغابـات ومحايـة األنـواع الفريـدة مـن 
ـــة اهلشــة�، وذلــك بتجميــع اإلجــراءات ذات الصلــة يف فئــات،  الغابـات والنظـم اإليكولوجي
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باالستناد إىل دليل للممارسني يهتدى به لتنفيذ مقترحات العمل املقدمة مـن الفريـق احلكومـي 
الـدويل صـادر عـن �مبـادرة البلـدان السـتة�(١) وإىل املوجـز الـذي أعدتـه اســـتراليا ملقترحــات 
العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـدويل(٢). (سـتطرح للمناقشـة يف الـدورة الرابعـة ملنتــدى 
األمم املتحدة املعين بالغابات مقترحات تتعلـق حتديـدا بالسـكان األصليـني واملعـارف التقليديـة 
املتصلة بالغابات، ومن مث، فقد حذفت من هذا املوجز). واالقتراحات امللخصة ال يراد ـا أن 
تكـون بديـال عـن النـص التفصيلـي املتفـاوض عليـه. ويـورد النـص، يف كـل بنـد، إحـــاالت إىل 
الفقرات ذات الصلة الـواردة يف تقريـري الفريـق احلكومـي الـدويل واملنتـدى احلكومـي الـدويل 

اللذين يتضمنان النص الكامل ملقترحات العمل املتفق عليها. 
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اجلدول رقم ١ 
 موجز ملقترحات العمل املقدمة من الفريق احلكومي الدويل/املنتدى احلكومي الدويل 

تنفيذ القرارات املتصلة بالغابات على الصعيد الوطين  ألف -
 

املرجع  

مقترح العمل 

الفريــــق احلكومـــــي 
ـــــــــين  الــــــــدويل املع

بالغابات(أ) 

املنتدى احلكومي 
ــــــين  الـــــدويل املع

بالغابات(ب) 
وضع وتنفيذ استراتيجيات ختطيطية وإدارية مناسبة حلمايـة  أوال -
وحفظ مجيع أنواع الغابات على حنو منوذجي، على أساس 
نظام إيكولوجي، يضم اموعة الكاملة مـن القيـم الغابيـة، 
مبا يف ذلك اجلوانب الثقافية واالجتماعية والروحية والبيئية 

واالقتصادية. 

٨٥ (أ) و (ب) ٨٦ (ج) 

ــــري، لتقييـــم كفايـــة  اســتحداث وتطبيــق منــهجيات ومعاي ثانيا –
احملميــات واتســاقها وأحواهلــا وفعاليتــها وإدارــــا، تضـــم 
مبـادئ لتصميـم عمليـات احلفـــظ حتــدد مــدى احلاجــة إىل 

حمميات جديدة. 

٨٥ (هـ)  
 ٨٨
 ٨٩

ـــة مــن احملميــات واملنــاطق  إنشـاء أو توسـيع شـبكات مؤلف ثالثا -
احلــاجزة واملمــرات اإليكولوجيــة، بغــرض حفــظ التنـــوع 
البيولوجي، ال سيما يف الغابات الفريـدة مـن نوعـها، علـى 
أن يتم ذلك يف إطار من االتصـال الوثيـق بـأطراف اتفاقيـة 

التنوع البيولوجي وغريها من االتفاقات البيئية. 

 ٥٨ (ب) ��٥ 

ـــة  إنشـاء حمميـات حرجيـة مشـتركة ووضـع مبـادئ توجيهي رابعا -
إلدارة الغابات عرب احلدوديـة اهلامـة أو الفريـدة إيكولوجيـا 

إدارة تعاونية. 

  ٨٦

خامسا – استحداث وتنفيذ آليات شـراكة إلشـراك مـالك الغابـات 
والقطاع اخلاص وجمتمعات السكان األصليـني واتمعـات 

احمللية يف ختطيط مناطق حفظ الغابات ويف إدارا. 

  ٨٤
٨٥ (ب)، (ج)، 

(د) 
سادسا – تشجيع السياسات واألنظمة اهلادفة إىل إجيـاد بيئـة مواتيـة 
ـــاصني احمللــي واألجنــيب، فضــال عــن  جلـذب القطـاعني اخل
اســتثمارات اتمــع احمللــي، مــن أجــــل اإلدارة املســـتدامة 

للغابات وحفظ الغابات ومحايتها. 

 ٦٩ (د) 

سابعا – حتسني التعاون والتنسيق والشراكة لدعم اإلدارة املسـتدامة 
ـــات، بإشــراك مجيــع  للغابـات يف إطـار برنـامج وطـين للغاب
أصحــاب املصلحــة ذوي الصلــة، مبــن يف ذلــك الســــكان 
ــة، يف  األصليـون ومـالك الغابـات والنسـاء واتمعـات احمللي
عملية اختاذ القرارات املتصلة بالغابات، وباستخدام الدراية 

الفنية املناسبة يف املنظمات الدولية. 

١٧ (ب) 
١٧ (و) 
١٧ (ح) 
١٧ (ط) 

٤٠ (هـــــــــــ) و (ز) 
و (ن) 

٧٧ (ج) و (و) 

١٩ (ب) 
٦٤ (ب) 

 ٦٦
١٤٠ (أ) 
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املرجع  

مقترح العمل 

الفريــــق احلكومـــــي 
ـــــــــين  الــــــــدويل املع

بالغابات(أ) 

املنتدى احلكومي 
ــــــين  الـــــدويل املع

بالغابات(ب) 
استحداث آليات دعم مايل إلشراك مجيع األطراف املهتمة  ثامنا -
باألمر، وبصفة خاصة مالك الغابات والقطـاع اخلـاص، يف 
ـــات  ختطيــط وإدارة حمميــات الغابــات، واالعــتراف مبحمي
الغابات اخلاضعة إلشراف مالك الغابـات املنتمـني للقطـاع 

اخلاص أو للمجتمعات احمللية. 

 ٨٥ (د) 

تاسعا -اسـتحداث وتنفيـذ جمموعـة مـن اآلليـــات املبتكــرة لتمويــل 
وتشجيع حفظ الغابات، مبـا يف ذلـك احلوافـز االقتصاديـة، 
والعقــود اخلاصــة، والضرائـــب والرســـوم، والتخفيضـــات 
ـــن تنحيــة أيونــات  الضريبيـة، والعـائدات احملتمـل تولدهـا م
الكربون، وفقا للمــواد ذات الصلـة مـن بروتوكـول كيوتـو 
ويف إطـار هـذا التنفيـذ؛ ومعاجلـة السياسـات الشـاملة لعــدة 
قطاعــات وجمموعــات تدابــري التكيــف اهليكلــي واحلوافـــز 

اخلاطئة. 

٨٥ (و)  
 ٩٠

  
التعاون الدويل يف جمال تقدمي املساعدات املالية ونقل التكنولوجيا  باء -

 
دعــم وتشــــجيع مشـــاركة اتمـــع احمللـــي يف اإلدارة  عاشرا -
ــــاء  املســـتدامة للغابـــات بتقـــدمي املشـــورة التقنيـــة وبن
القدرات ونشر املعلومـات وتوفـري احلوافـز االقتصاديـة 
واألطر القانونية؛ بدعم اشتراك مجيع األطراف املهتمة 
باألمر اشتراكا مباشـرا يف مناقشـة السياسـات املتعلقـة 

بالغابات ويف التخطيط للغابات. 

٧٧ (و) 
٧٠ (ج) 

٤٠ (ب) 

٦٤ (و ) و (ط)

حادي عشر – تقدمي دعم مايل لألنشطة املتصلـة حبفـظ الغابـات يف 
البلـدان الناميـة، وإلقامـة احملميـات وإدارـا يف الســطح 

األرضي احمليط ا، وفقا خلطط العمل الوطنية. 

  ٨٧

مواصلة تنفيذ خمتلـف التدابـري الراميـة إىل إجيـاد حلـول  ثاين عشر -
فعالــة وعادلــة ودائمــة وذات وجهــة إمنائيــة ملشـــاكل 
ـــة،  الديـن اخلـارجي وخدمـة الديـن لـدى البلـدان النامي
وال سيما أفقر البلـدان وأشـدها اسـتدانة، مبـا يف ذلـك 
استكشاف الفرص املتعلقة باآلليـات املبتكـرة الـيت مـن 
قبيـل مقايضـــة الديــون بتدابــري حلفــظ الطبيعــة تتصــل 
ـــن ذات  بالغابـات وغـري ذلـك مـن برامـج ختفيـض الدي

الوجهة البيئية. 

 ٦٧ (ز) 

  
املنظمات الدولية واملؤسسات والصكوك املتعددة األطراف      جيم -

ـــة  اإلســهام يف وضــع تقييــم عــاملي وإقليمــي حلال ثالث عشر -
احملميات الغابية. 

٨٥ (ز)  
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املرجع  

مقترح العمل 

الفريــــق احلكومـــــي 
ـــــــــين  الــــــــدويل املع

بالغابات(أ) 

املنتدى احلكومي 
ــــــين  الـــــدويل املع

بالغابات(ب) 
بــذل اجلــهود للتوصــل إىل تفــاهم دويل مشـــترك  رابع عشر -
بشــأن املفــاهيم وبشــأن املصطلحــات األساســـية 
والتعاريف املستخدمة يف وضع معايري ومؤشرات 

اإلدارة املستدامة للغابات. 

 ١١٥ (د) 

استكشاف سبل مبتكرة الستخدام اآلليات املالية  خامس عشر -
املوجـودة اسـتخداما أجنـع، ولتوليـد مـــوارد ماليــة 
جديــدة وإضافيــة مــن القطــاعني العــام واخلـــاص 
ألجـل دعـم األنشـطة املتصلـة بـإدارة مجيـع أنــواع 

الغابات وحفظها وتنيمتها تنمية مستدامة. 

 ٦٧ (و) 

  
ـــي الــدويل املعــين بالغابــات:  تشـري األرقـام إىل الفقـرات الـواردة يف التقريـر النـهائي للفريـق احلكوم (أ)

 .E/CN.17/1997/12

تشـري األرقـام إىل الفقـرات الـواردة يف التقريـر النـهائي للمنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـــات:  (ب)
 E/CN.17/2000/14   

ـــن الفريــق احلكومــي الــدويل/املنتــدى  تنفيـذ مقترحـات العمـل املقدمـة م ثالثا -
 احلكومي الدويل 

ـــة وإقليميــة وعامليــة، حلفــظ الغابــات  جـرى االضطـالع بأنشـطة كثـرية، حمليـة ووطني - ٤
ومحايتها، مما أسـهم يف تنفيـذ مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـدويل/املنتـدى 
احلكومـي الـدويل. ويسـتهدف هـذا التقريـر تقـدمي إطاللـة عامـة علـى األنشـطة الـــيت مــن هــذا 
القبيل. غري أنه ال يوجد يف الوقت احلاضر نظام رمسـي للرصـد واإلبـالغ داخـل منتـدى األمـم 

املتحدة املعين بالغابات، ولذلك، ينبغي اعتبار استنتاجات هذا التقرير مؤقتة وغري كاملة. 
وجـرى الرجـوع إىل طائفـة كبـرية مـن املصـادر إلعـداد تقريـر موفـق عـن اإلجـــراءات  - ٥
املتخذة من أجل التنفيذ. وعلى وجه التحديد، كـان علـى رأس املصـادر املسـتعان ـا التقـارير 
الوطنيـة املقدمـة مـن البلـدان املوقعـة علـــى اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي (وفقــا للمــادة ٢٦ مــن 
االتفاقية). وقد قدم الكثري من البلدان تقـارير وطنيـة ثانيـة أو هـو بسـبيله إىل تقدميـها. وجـرى 
اســتعراض مجيــع هــذه التقــارير املتاحــة حــىت تشــــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠١ (٥٥ بلـــدا يف 
ـــا)، فقــد جــرى  جمموعـها). أمـا البلـدان الـيت مل تقـدم بعـد تقريـرا وطنيـا ثانيـا (٧٥ بلـدا تقريب
استعراض تقريرها الوطـين األول علـى حنـو منتظـم واسـتخرجت مـن هـذه التقـارير املعلومـات 
ــأويل يف  ذات الصلـة مبقترحـات العمـل املقدمـة مـن املنتـدى احلكومـي الـدويل. وكـان جمـال الت
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هذه العملية أرحب كثريا مما يف غريهـا، كمـا كـان العثـور علـى املعلومـات ذات الصلـة مهمـة 
ـــة، قــد  صعبـة، ال سـيما وأن التقـارير الوطنيـة األوىل، علـى النقيـض مـن التقـارير الوطنيـة الثاني
ـــع توافــر جمــرد إرشــادات  أعـدت وقدمـت يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي لغـرض حمـدد م

حمدودة للغاية. 
كذلك، جرى الرجـوع إىل التقـارير الوطنيـة املقدمـة إىل جلنـة التنميـة املسـتدامة، الـيت  - ٦
تبلغ حتديدا عـن تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، اسـتجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة ١١٣/٥٠. 
وتتفاوت املعلومات الواردة يف هذه التقارير بشأن الغابات تفاوتا شديدا من حيث التفـاصيل. 
وعالوة على ذلك، فالكثري من التقارير مل يستكمل رغم صدوره قبـل عـدة سـنوات، وبالتـايل 
فهي حمدودة القيمة فيما يتعلق بتقييم خطوات التنفيذ الوطنية للمقترحـات املقدمـة مـن الفريـق 
احلكومـي الـدويل/املنتـدى احلكومـي الـدويل. وجـرى الرجـوع إىل املوجـزات القطريـة اخلاصــة 
/E). وال يشري  CN.18/2002/7 بـ ٨٦ بلدا (فيما خيتص بالبلدان احملدودة الغطاء احلرجي، انظر
سـوى ٣٧ يف املائــة مــن هــذه التقــارير بصــورة صرحيــة إىل املقترحــات املقدمــة مــن الفريــق 
احلكومـي الـدويل/املنتـدى احلكومـي الـدويل. غـــري أن ٥١ يف املائــة مــن البلــدان أبلغــت بــأن 
السياسـات احلرجيـة قـد نقحـت يف اآلونـة األخـرية، وكثـريا مـا جـــرى هــذا التنقيــح يف ضــوء 

املقترحات املذكورة. 
وعالوة على ذلك، جرت االستعانة باملصادر التالية:  - ٧

التقارير اخلاصة مبشاورة أجرا احلكومة االسـترالية بشـأن موضـوع �حفـظ الغابـات  �
على الصعيد الدويل: احملميات وما وراءها�؛ يف الفترة من  ٩ إىل ١١ أيلـول/سـبتمرب 

١٩٩٨ يف كنبريا، باستراليا(٢)؛ 
تقارير اجتماع اخلرباء الدويل املفتوح بـاب العضويـة املعـين باالحتياجـات واملتطلبـات  �
اخلاصـة بـالبلدان الناميـة احملـدودة الغطـاء الغـايب وذات األنـواع الفريـدة مـن الغابـــات، 

املعقود يف طهران يف تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩ (املسمى �عملية طهران�)(٤)؛ 
اجتماع اخلرباء الدوليني املعين باحملميات الذي عقدتـه الـربازيل والواليـات املتحـدة يف  �

الفترة من ١٥ إىل ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩ يف سان خوان، ببورتوريكو؛ 
ـــودة فيمــا بــني الــدورات والوثــائق  تقـارير حلقـات العمـل األخـرى ذات الصلـة املعق �
املتصلـــة ـــا (مثـــل �مبـــادرة البلـــدان الســـتة�، و �مبـــادرة البلـــــدان الثمانيــــة�؛ 

(http://www.un.org/esa/sustdev/forests.htm)؛ 
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الـردود علـى االسـتبيان غـري الرمسـي الـذي عمـم علـى أكـثر مـــن ١٠٠ نقطــة اتصــال  �
وطنية، وقد وردت تسعة ردود عليه جرى حتليلها؛ 

التقارير الطوعية املقدمة إىل أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات: قدمـت أربعـة  �
بلدان تقارير طوعيـة أوليـة عـن كيفيـة تنظيمـها لتقييـم التقـدم احملـرز؛ وقدمـت مخسـة 

بلدان تقارير أوىف؛ 
وجـهت الدعـوة أيضـا إىل أعضـاء �الشـراكة التعاونيـة يف جمـــال الغابــات� وعــدد مــن  �
املنظمـات املتعـددة األطـــراف وغــري احلكوميــة علــى الســواء لإلبــالغ عــن األنشــطة 

املضطلع ا يف هذا الصدد. 
ــــذ املقترحـــات، مـــع اإلشـــارة إىل  ويعــرض املرفــق بإجيــاز اإلجــراءات املتخــذة لتنفي - ٨

مقترحات العمل املبينة يف اجلدول رقم ١. 
 

التقدم يف التنفيذ   ألف –
التجارب القطرية والدروس املستفادة  - ١

بوجـه عـام اتسـعت املسـاحة اإلمجاليـة للشـبكة العامليـة للمحميـات بـاطراد علـى مــدار  - ٩
السـنوات الثالثـني املاضيـة (انظـر الشـكل التوضيحـي)، وإن كـان هنـاك مـــا يشــري إىل تراجــع 

معدل الزيادة يف السنوات األخرية. 
 
 

 

التنمية في مجال الشبكة العالمية للمنطقة المحمية
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وفيمـا يتعلـق بالغابـات، تتفـاوت نسـبة منـاطق الغابـات اخلاضعـة لشـكل مـن أشـــكال  - ١٠
احلماية تفاوتا عظيما من منطقة إقليمية إىل أخرى (انظر اجلدول رقم ٢)، حيـث تـتراوح بـني 
٤,٢ يف املائة يف الشرق األوسط و ١٨,٨ يف املائة يف أمريكا الشمالية. ويتوقـف تفسـري هـذه 
األرقـام علـى كيفيـة تعريـف احملميـات. وقـــد كــان هــذا التعريــف موضــع مناقشــة خاصــة يف 
اجتمـاع اخلـرباء املعقـود فيمـا بـني الـدورات يف بورتوريكـو يف عـام ١٩٩٩ حيــث ســلم بــأن 
التعريفـات الـيت وضعـها االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة/اللجنـة العامليـة املعنيــة 
باحملميات مستخدمة لدى الكثـري مـن الـدول واجلماعـات األخـرى، وإن كـان مـن الضـروري 
أيضا تعديل الفئات لكي تشمل طائفة كبرية من نظم محاية الغابات القائمـة يف بلـدان خمتلفـة. 
وأعربت بعض احلكومات عن تأييدها ملا يقـوم بـه ذلـك االحتـاد الـدويل وتلـك اللجنـة العامليـة 
مـن أعمـال بشـأن اسـتعمال فئـات االحتـاد الـدويل يف الســـياق الوطــين (اســتراليا، وإكــوادور، 
والربازيل بصفة خاصة)، وهي أعمال تسهم بشكل مباشر يف تنفيـذ مقـترح العمـل ذي الصلـة 

E، الفقرة ٨٩).  /CN.17/2000/14 الذي تقدم به املنتدى احلكومي الدويل للغابات (انظر
وتتصـل قضيـة أساسـية ثانيـة بفعاليـة احملميـات، الـيت ميكـن تقييمـها مـــن حيــث محايــة  - ١١
التنوع البيولوجي، والقدرة املؤسسـية، والتأثـريات االجتماعيـة، والوضـع القـانوين. ومـا زالـت 
طرائق رصد مدى فعالية احملميات غري متقدمة نسبيا. وقد تركزت معظـم جـهود الرصـد حـىت 
اآلن علـى فعاليـة احملميـات مـن حيـث حفـظ التنـوع البيولوجـي للغابـات، وهـو أمـر اتضحـــت 
صعوبته بسبب تعقيد النظم اإليكولوجيـة، واختـالف مسـتويات التنـوع البيولوجـي، وصعوبـة 

قياس أهداف اإلدارة. 
ـــة مــن عمليــات اإلبــالغ املتعــددة األطــراف بشــأن  وقـد أبـرزت املعلومـات املتحصل - ١٢
االتفاقيـات واالتفاقـات املتصلـة بـالتنوع البيولوجـي، والدراسـات الدوليـة واإلقليميـــة واحملليــة، 
واألنشطة البحثية، واإلجراءات العملية عددا من املعوقات اليت تعرقل تنفيـذ مقترحـات العمـل 
املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابــات/املنتـدى احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات، 

وعلى رأسها ما يلي: 
قصور التمويل، بفعل انكماش حجم املساعدات اإلمنائيـة اخلارجيـة، وبسـبب الديـون  �

الدولية واألزمات االقتصادية الوطنية والدولية؛ 
قصور القدرات املؤسسية واخلربات التقنية؛  �

انعدام البيئة السياسية املناسبة والدعم السياسي واإلرادة السياسية؛  �
وجود حوافز خاطئة تؤثر تأثريا عكسيا على أهداف حفظ الغابات.  �

 



1201-72234

E/CN.18/2002/9

اجلدول رقم ٢ 
 احلماية اإلقليمية للغابات 

املنطقة اإلقليمية 

املســاحة اإلمجاليـــة 
للغطــــــاء الغـــــــايب 

(كم٢) 

املسـاحة اإلمجاليــة 
للغطـــــاء الغــــــايب 
النسبة املئوية احملمي (كم٢) 

٩,٣ ٢٩٣ ٧٥٩ ٥٤٨ ١٧٧ ٨ أفريقيا 
١,٥ ٦٤٣ ١٦٥ ٨٦٩ ٤٤٠ ١ استراليا 

١٠,٣ ٣٧٤ ٩٧ ٣٦٤ ٩٤٢ أمريكا الوسطى 
١٧,١ ٥١٤ ١٠ ٤٥٨ ٦١ منطقة البحر الكارييب 

١٠,٨ ١٩١ ١٨١ ٥٦١ ٦٨٠ ١ جنوب شرق آسيا القاري 
١١,٤ ٣٧٢ ٢١٢ ٧٠٠ ٨٧٠ ١ أوروبا 

٧,٠ ٢٣٣ ١١١ ٩١٤ ٥٧٨ ١ الشرق األقصى 
٨,٩ ٤٨٥ ١٤٨ ١٣٦ ٦٦٢ ١ جزر جنوب شرق آسيا 

٤,٢ ٠٣٠ ١٢ ٥٢٦ ٢٨٧ الشرق األوسط 
١٨,٨ ٢٣٩ ٧٠٢ ١ ٣٤٤ ٠٦٠ ٩ أمريكا الشمالية 
١,٩ ٠٣٤ ١٨٧ ٥٨٧ ٩٩٤ ٩ االحتاد الروسي 
١٢,٩ ٥٣١ ١١٤ ١ ٧٧٩ ٦٢٠ ٨ أمريكا اجلنوبية 

١٠,٤ ٩٣٩ ٧٠١ ٤ ٧٨٧ ٣٧٧ ٤٥اموع 
  

برنامج األمم املتحدة للبيئة – املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، عام ٢٠٠٠.  املصدر:
الغابات احملمية وفقا لفئات اإلدارة (من الفئة األوىل إىل السادسة) اليت حددها االحتـاد  مالحظة:

الدويل حلفظ الطبيعة. 
  

ومن املعوقات األخرى املعرقلة للتنفيذ اليت حددا البلدان ما يلي:  - ١٣
انعدام املشاركة الشعبية ومشاركة أصحاب املصلحة، مما يعكس جزئيا انعــدام الوعـي  �

العام؛ 
نقص املعلومات، مما يعكس ضعف القدرات يف جمال إدارة البحوث واملعلومات؛  �

الصعوبات اليت صودفت عند نقل الغابـات مـن دائـرة امللكيـة العامـة إىل دائـرة امللكيـة  �
اخلاصة اآلخذة يف االتساع ونقل املسؤوليات عن طريق الالمركزية واخلصخصة؛ 

قصـور مشـاركة بعـض أصحـاب املصلحـة، ومـــن بينــهم النســاء واجلماعــات اإلثنيــة  �
وسكان الغابات؛ 

انعدام التنسيق بني أنشطة املاحنني؛  �
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احلوافز املقدمة لسكان الريف مـن أجـل حفـظ مـوارد غابـام احملليـة كثـريا مـا تكـون  �
ضعيفة أو تقابلها مثبطات هائلة؛ 

ال تـزود احلكومـات يف كثـري مـن األحيـان املنظمـات احملليـة الـيت توكـل هلـا املســؤولية  �
بقـدر مـن السـلطة احلقيقيـة واملسـاندة يكفـــي لتمكينــها مــن ممارســة حقوقــها وإدارة 

الغابات بطريقة فعالة. 
 

القضايا الناشئة املتصلة بالتنفيذ القطري  - ٢
تشمل القضايا األساسية الناشئة قضية التنفيذ الفعال خلطط إنشاء احملميـات وقضـية  - ١٤
�املترتهـات احملميـة علـــى الــورق فقــط�. وتوطيــد السياســات والقوانــني القائمــة وتعزيزهــا 
ـــالتنوع البيولوجــي،  مطلوبـان يف كثـري مـن البلـدان لضمـان إنفـاذ كـاف للتشـريعات املتصلـة ب
وحفظ الغابات، واحملميات. والتعدي على الغابات واالجتناء غـري املشـروع ملنتجـات الغابـات 
مثاالن لألنشطة السـلبية الـيت تؤثـر علـى املنـاطق احملميـة. ومـا زالـت بلـدان كثـرية تطبـق نظمـا 
للقيادة والرقابة (تفرض صور حظر صـارم يشـكل انتهاكـها جرميـة تسـتوجب فـرض غرامـات 
وعقوبـات مناسـبة بشـكل أو بـآخر). وقـد يـــؤدي هــذا إىل ثغــرات يف التنفيــذ وإىل مجــود يف 
تطبيق القانون. ووضع مبادئ توجيهية إلدارة احملميات (وهو ما يؤيده بشـدة كـل مـن اللجنـة 
العاملية املعنية باحملميات واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة). وكذلك مبادئ توجيهية لتقييـم فعاليـة 

اإلدارة من شأنه أن يسهم يف حتسني فعالية إدارة احملميات. 
وشـهدت السـنوات األخـرية اجتاهـــا دوليــا يســعى إىل تأســيس شــبكات للمحميــات  - ١٥
املمثلة إيكولوجيا مبا يضمن، عند تأسيس حمميات جديدة، التركـيز علـى النظـم اإليكولوجيـة 
الغابيـة الـيت تعتـرب علـى الصعيـد الوطـين و/أو اإلقليمـي و/أو العـاملي فريـدة أو هشـة أو ناقصـــة 
التمثيـل. ولكـي يتحقـق هـذا بنجـاح، يلـزم تعزيـز قـدرة البلـدان علـــى إجــراء تقييمــات حلالــة 
احلماية للنظم اإليكولوجيـة الغابيـة املختلفـة، وحتديـد أولويـات احلفـظ حتديـدا فعـاال. ويقصـد 
بأنواع الغابات الفريدة النظم اإليكولوجية الغابية اليت تتطلـب عنايـة خاصـة يف احلفـظ بسـبب 
ندرا على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو العاملي، أو ألا تتسم بأمهية فائقـة يف جمـال احلفـظ. 
ومن أمثلتها الغابات الغيمية املدارية اجلبليـة وغابـات املـانغروف والغابـات الشـاطئية والغابـات 
املطرية املعتدلة املناخ. أما النظـم اإليكولوجيـة اهلشـة، فيقصـد ـا النظـم املعرضـة بشـدة للتـأثر 
بظاهرة فقدان الغابات وتدهورها، بسـبب ضعـف قدرـا علـى اإلحيـاء اإليكولوجـي. وميكـن 
أن تشـمل أمثلتـها الكثـري مـن النظـم اإليكولوجيـة الغابيـــة شــبه اجلافــة أو البحــر متوســطية يف 

 .(E/CN/18/2002/7 انظر) البلدان احملدودة الغطاء النبايت
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واالفتقار إىل آليات التمويل واآلليات املالية املناسبة حلمايـة الغابـات مشـكلة كـربى  - ١٦
تؤثر على الكثري من البلدان النامية. وما زالت احملميات الغابية تعاين بشـدة مـن نقـص األيـدي 
العاملـة ونقـص التمويـل يف الكثـري مـن البلـدان. وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك نقـص يف العــاملني 
املدربني الالزمني لوضـع وتنفيـذ خطـط اإلدارة. وتعزيـز املؤسسـات مطلـوب. وكذلـك األمـر 
بالنسبة لتحسني التنسيق بني اإلدارات احلكومية املسؤولة عن الغابات واحلفظ. غري أن وجـود 
املترتهات احملمية علـى الـورق فقـط يوفـر أيضـا فرصـة لتحسـني محايـة الغابـات. وميكـن لتوفـري 
الدعم املايل أن حيسن بصورة كبرية من أمن وإدارة هذه املترتهات، وأن يفتـح أبوابـا مسـتدامة 
لكسب الرزق أمام اتمعات احملليـة يف املنـاطق احلـاجزة، ومثـال ذلـك زيـادة إشـراك السـكان 

احملليني يف إدارة احملميات. 
ـــدويل/املنتــدى احلكومــي  وتعـترف مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي ال - ١٧
الدويل باحلاجة إىل ج خاص باملناظر الطبيعية يعطي األولوية أيضا حلفـظ التنـوع البيولوجـي 
وللخدمـات البيئيـة وللقيـم األخـرى يف السـياق األعـــم للممارســات األخــرى املتعلقــة بــإدارة 
الغابـات واسـتخدام األراضـي يف املنـاطق احمليطـة. ومـن املسـلم بـه علـى نطـاق واسـع أن تنفيــذ 
وإنفـاذ السياسـات الواجبـة االتبـاع إزاء إدارة السـطح األرضـي، والتنـوع البيولوجـي، وحفـــظ 

الغابات، و احملميات يشهوما القصور يف الكثري من املناطق. 
 

تعزيز املشاركة العامة  - ٣
علـى الصعيديـن اإلقليمـي والعـاملي، ـض عـدد مـن املنظمـات الدوليـة غـري احلكوميــة  - ١٨
ـــدوق العــاملي لألحيــاء الربيــة�، ومنظمــة �غريــن بيــس�، ومنظمــة �أصدقــاء  (مثـل �الصن
األرض�، و �منظمـة احلفـظ الدوليـة�، و �منظمـة احملافظـة علـى الطبيعـــة�) بــدور كبــري يف 
توعية اجلمهور العام باملسائل املتعلقة حبفظ الغابات ومحايتـها. كمـا اضطلعـت املنظمـات الـيت 
مـن هـذا القبيـل، وكذلـك املنظمـات الوطنيـة غــري احلكوميــة ومنظمــات الســكان األصليــني، 
بأنشطة ناجحة مماثلة على الصعيد احمللي. كما حقق الكثري من احلكومات واملنظمات اخلاصـة 
تقدما ملحوظا يف تنمية البنية التحتية وأنشطة االتصال اجلماهريي مـن أجـل تشـجيع اجلمـهور 
على دخول احملميات (ومثال ذلك السـياحة اإليكولوجيـة) وحتقيـق املزيـد مـن املنـافع للسـكان 
احملليني. غري أن أنشطة تثقيف اجلمهور وتوعيته بأمهية حفظ الغابات ما زالت حمدودة النطـاق 

يف كثري من البلدان. 
ويوحي حتليل التقارير الوطنيـــة الثانية املقدمة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي بـأن  - ١٩
٧٢ يف املائة من البلدان اليت قدمت التقـارير تعطـي أولويـة عليـا أو متوسـطة لتثقيـف اجلمـهور 
وتوعيتـه؛ غـري أن ٧٠ يف املائـة مـن البلـدان أشـارت أيضـا إىل أن املـوارد املتاحـة هلـــذا الغــرض 
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حمدودة أو شديدة الضآلة. وزعمت ٨٩ يف املائـة مـن البلـدان أـا تدعـم مبـادرات تنـهض ـا 
مجاعات رئيسية تفتـح بـاب املشـاركة أمـام أصحـاب املصلحـة وتدمـج املسـائل املتصلـة حبفـظ 
ـــاون ٨٧ يف املائــة مــن البلــدان مــع الــدول  التنـوع البيولوجـي يف براجمـها التعليميـة، بينمـا تتع

األخرى واملنظمات الدولية يف وضع برامج لتثقيف اجلمهور وتوعيته يف هذا الصدد. 
 

البيئة املواتية  - ٤
أبرزت اخلربات الوطنية واإلقليمية والدولية خصائص البيئة املواتية الالزمة للنجـاح يف  - ٢٠

حفظ الغابات. ومن بني تلك اخلصائص ما يلي: 
التزام حبفظ الغابات (على الصعيد الدويل وعلى الصعيد القطري)؛  �

بيئة مؤلفة من سياسات داعمة؛  �
إدخال حتوالت مؤسسية؛  �

توافر املوارد املالية والبشرية؛  �
إقامة شراكات (الدوائـر احملليـة، القطـاع اخلـاص، املنظمـات غـري احلكوميـة، وكذلـك  �

الدوائر احلكومية). 
وبينما حقق الكثري من البلدان حتسينات هامـة يف هـذا امليـدان، مـا زال الدعـم املوجـه  - ٢١
حلمايـة الغابـات أولويـة وطنيـة دنيـا نسـبيا يف كثـري مـن البلـدان، وبصفـة خاصـــة حيثمــا كــان 
االهتمام الرئيسي منصبا على التنميـة االقتصاديـة وختفيـف وطـأة الفقـر. ومـن مث، فـإن احلاجـة 

مستمرة إىل ربط حفظ الغابات مبشاريع التنمية املستدامة وأهدافها. 
واحلاجة قائمة يف كثري من البلدان النامية إىل متويل عام خارجي لدعم بناء القـدرات،  - ٢٢
وإقامة األطر القانونية املناسـبة، ويئـة األوضـاع االجتماعيـة - االقتصاديـة الـيت تفتـح الطريـق 
لالستثمار يف حفظ الغابات. ويواجه الكثري من البلدان النامية نقصــا عامـا يف األمـوال، وذوي 
املهارات ومشاكل يف االتصال. ونتيجة هلذا، يلزم تعزيز التنفيذ العملي للربامج الغابية الوطنيـة 
ومعايري اإلدارة املستدامة للغابات ومؤشراا. ومن ناحية أخرى، يأيت النمـو االقتصـادي علـى 

حساب احلفاظ على البيئة يف بعض البلدان اليت تسرع فيها عجلة التنمية االقتصادية. 
 

التعاون الدويل واإلقليمي  - ٥
بذلـت لتنميـة التعـاون الـدويل واإلقليمـي فيمـا يتصـل حبفـظ الغابـات ومحايتـها جــهود  - ٢٣

كربى تشمل ما يلي: 
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يف أوروبا، وضع املؤمتر الوزاري املعين حبماية الغابات يف أوروبـا برنـامج عمـل حلفـظ  �
ـــم اإليكولوجيــة احلرجيــة،  وتعزيـز التنـوع البيولوجـي وتنـوع املنـاظر الطبيعيـة يف النظ
للفـترة مـن ١٩٩٧ إىل ٢٠٠٠، وهـو ميثـل أساسـا لبنـاء شـبكة إيكولوجيـة متماســـكة 
مؤلفـة مـن الغابـات ذات األمهيـة األوليـة وغريهـا مـن الغابـات اخلاصـة املوجـودة علــى 

الصعيدين اإلقليمي والوطين؛ 
قدم مرفق البيئة العامليـة والبنـك الـدويل ومصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة وبرنـامج  �
األمـم املتحـدة اإلمنـائي مثـاال لدعـم تنميـة ممـرات إيكولوجيـة كـربى، وذلـك مبســاندة 
�مبـادرة املمـرات البيولوجيـة يف أمريكـا الوســـطى� الــيت ــدف إىل ربــط القطاعــات 
السـليمة املتبقيـة مـن النظـم اإليكولوجيـة املختلفـة املمتــدة مــن جنــوب املكســيك إىل 

غواتيماال وبليز والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما؛ 
و �مشروع املمرات اإليكولوجية� التابع للبنـك الـدويل منـوذج آخـر لنـهج املمـرات  �
املتبع يف جمال حفظ الغابات والتوسـع يف إنشـاء شـبكات احملميـات. ويركـز املشـروع 
على إنشاء سبعة �ممرات� أو �مناطق بيولوجيـة� كبـرية يف الغابـات املطـرية الواقعـة 
يف منـاطق الغابـات املطـرية يف حـوض األمـازون وسـاحل احمليـط األطلسـي بالـــربازيل. 
وهـو يشـمل منـاطق ذات تنـوع بيولوجـي نـادر املثـــال وحيــوي الكثــري مــن احملميــات 
القائمة، ومن بينها وحدات حفظ مملوكة للحكومة االحتاديـة وللواليـات والبلديـات، 

وحمميات مملوكة للقطاع اخلاص، وأراض للسكان األصليني؛ 
قام كل من االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، واللجنة العاملية املعنية باحملميــات والصنـدوق  �
العاملي لألحياء الربية والبنك الدويل بدور كبـري يف حتقيـق التعـاون الـدويل فيمـا يتعلـق 
باحملميـات، ال سـيما يف تعزيـز فعاليـة اإلدارة ويف حتديـد األخطـار الرئيسـية الـيت ـــدد 
احملميات، ودعم املشاريع امليدانيـة، الـيت مـن نـوع مشـروع �جبـل إلغـون�، ومشـروع 

�كيبايل مسليكي� يف أوغندا؛ 
ــــة  فيمــا يتعلــق بــأنواع الغابــات الفريــدة، تأسســت �مبــادرة الغابــات الغيميــة اجلبلي �
املدارية�، يف عام ١٩٩٩ على أيدي الصندوق العاملي لألحياء الربية، واالحتـاد العـاملي 
حلفـظ الطبيعـة، واملركـز العـاملي لرصـد حفـظ الطبيعـة (التـابع لربنـامج األمـم املتحـــدة 
للبيئــة)، واللجنــة اهلولنديــة املنبثقــة عــن االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة، والربنــــامج 
اهليدرولوجي الدويل التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافـة (اليونسـكو). 
وتشجع هذه املبادرة على وضع استراتيجيات حلفظ الغابـات الغيميـة، ونشـر الوعـي، 

والعمل على الطبيعة، وبناء القدرات من أجل حفظ تلك الغابات. 
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سهلت املنظمة الدولية لألخشاب املداريـة إنشـاء وإدارة حمميـات غابـات مداريـة عـرب  �
احلدود تغطي مساحة تربو على ٨ ماليني هكتار ومتتد فيما بـني تسـعة بلـدان مداريـة 
يف ثــالث منــاطق إقليميــة. كمــا وضعــت تلــك املنظمــة خطــة عمــل بشــأن النظـــم 

اإليكولوجية لغابات املانغروف. 
توفر �عملية طهران� الناشئة وأمانتها وسيلة هامة للتعاون والتضـافر فيمـا بـني البلـدان  �

 .(E/CN.18/2002/7 انظر) احملدودة الغطاء الغايب
 

سبل التنفيذ   باء –
التمويل  - ١

من املسلم به على نطاق واسع أن نقص املوارد املالية عـائق رئيسـي حيـول دون تنفيـذ  - ٢٤
مقترحات الفريق احلكومي الدويل/املنتدى احلكومـي الـدويل بشـأن حفـظ الغابـات ومحايتـها، 

وإن كانت ال توجد معلومات مفصلة عن التدفقات املالية الراهنة اليت متس الغابات. 
وآلليات التمويل املبتكرة أمهية كـربى يف تدبـري األمـوال حلفـظ الغابـات، وأمهـها آليـة  - ٢٥
مبادلة الديون بتدابري حلفظ الطبيعة اليت تستهدف مقايضة الديون املالية حبفظ الطبيعـة، وذلـك 
بشراء الديون األجنبيـة وحتويلـها إىل ديـن بالعملـة احملليـة واسـتخدام العوائـد املتحصلـة لتمويـل 
األنشطة املتعلقة حبفظ الغابات وباحملميات. وبالنظر إىل شيوع اسـتخدام هـذا األسـلوب لـدى 
املنظمات غري احلكومية واحلكومات الوطنية، بات يف كثري من األحيــان يوفـر بصـورة مباشـرة 
متويال ضخما يوجه ألغراض احلفظ، ويساعد يف حتفيز مؤسسات جديـدة علـى العمـل ويقـدم 
بصورة غري مباشـرة دروسـا مفيـدة للصنـاديق االسـتئمانية املنشـأة ألغـراض احلفـظ وغـريه مـن 
اإلصالحات املؤسسية. وهو كثريا ما يفتـح بـاب املشـاركة أمـام مجاعـات شـىت مـن أصحـاب 
املصلحة، بدءا مبسؤويل الشؤون املالية الوطنيني وانتهاء مبنظمـات القـاعدة الشـعبية باتمعـات 
احملليــة، ومنظمــات دوليــة غــري حكوميــة معنيــة بــاحلفظ، مثــل الصنــــدوق العـــاملي لألحيـــاء 

الربية/االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ومنظمة احلفظ الدولية. 
كما أن مصادر التمويل اليت ال دف إىل الربح، اليت من قبيل الصنـاديق االسـتئمانية،  - ٢٦
آخذة أيضا يف الظهور، ال سيما لدعم األنشطة البيئية وأنشطة احلفـظ الـيت متارسـها املنظمـات 
غري احلكومية وهيئات اتمعات احمللية. ومن أمثلـة الصنـاديق االسـتئمانية الناجحـة املخصصـة 
ألغراض احلفظ صنـدوق التنـوع البيولوجـي الـربازيلي، وصنـدوق بوتـان االسـتئماين للحفـظ، 
وصنــدوق كولومبيــا البيئــي، واحتــاد مغاهينغــا بوينــدي للحفــظ املنيـــع يف أوغنـــدا. وكثـــريا 
ـــدوق  مـا تؤسـس الصنـاديق الـيت مـن هـذا النـوع بدعـم مـن منظمـات غـري حكوميـة مثـل الصن
العاملي لألحياء الربية/االحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة، أو منظمـات متعـددة أطـراف مثـل برنـامج 
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األمم املتحدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة والبنـك الـدويل ومرفـق البيئـة العامليـة، أو 
بدعم من ماحنني يتمثلون يف حكومات أجنبية. 

ومن أمثلة احلوافز واآلليات األخرى املستخدمة لتوفري متويل حلفظ التنـوع البيولوجـي  - ٢٧
ما يلي: 

مبـدأ �تغـرمي امللـوث�: وهـو يدفـع رسـوما جزائيـة مقـابل مـا يطلقـه مـن ملوثــات يف  �
البيئة؛ 

إعفاء االستثمارات البيئية من ضريبـة القيمـة املضافـة: ال خيضـع شـراء املعـدات لرصـد  �
ومراقبة ومتابعة اشتراطات القوانني البيئية لضريبة القيمة املضافة؛ 

تقـدمي حوافـز ماليـة أو ضريبيـــة إلنشــاء حمميــات وحمتجــزات، بشــراء ممتلكــات ذات  �
وظائف إيكولوجية (وجه هـذا األسـلوب إىل القطـاع اخلـاص وحقـق بعـض النجـاح، 

وبصفة خاصة يف أمريكا اجلنوبية)؛ 
ـــظ الغابــات وتأســيس احملميــات (يف أوروبــا،  الدعـم املـايل املباشـر لوضـع خطـط حف �

يشمل هذا أيضا خطط البيئة الزراعية). 
ـــل أرصــدة االنبعاثــات بــني األطــراف.  وقـد حـدد �بروتوكـول كيوتـو� إطـارا لتحوي - ٢٨
واستحدثت ثالث آليـات مرنـة تتيـح للبلـدان املوقعـة علـى بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة 
األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ أن تفـي بالتزاماـا جزئيـا أو كليـا. وقـد وضعــت 
التفاصيل التنفيذية لربوتوكول كيوتو يف صورا األخرية يف اجتماع مراكش املعين باالتفاقيـة، 
املعقـود يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، ممـا فتـح الطريـق واسـعا أمـام احلكومـــات للتصديــق 
والتبكري بدخول الربوتوكول إىل حيز التنفيذ. وقـد وضـع عـدد مـن املبـادرات املتعلقـة بتنحيـة 
أيونات الكربون وحفظ الكربــون، ومـن بينـها أنشـطة تنفـذ يف إطـار مشـترك إعمـاال ألحكـام 
االتفاقية وملشاريع الكربون املتعلقــة بتغـري اسـتخدام األراضـي ورعايـة الغابـات. وقـد أقـر حـىت 
ــا.  اليـوم ١٦ مشـروعا دوليـا مـن هـذا القبيـل تغطـي مسـاحة قدرهـا ٣,٥ ماليـني هكتـار تقريب
ويـدار ٨٣ يف املائـة مـن هـذه املسـاحة ألغـراض حفــظ الكربــون يف الغابــات القائمــة، ســواء 

حبماية الغابات (مستوى الصفر لالجتناء) أو بإدارة الغابات (اإلنتاج املستدام). 
وذكـر ٦٥ يف املائـة مـن البلـدان الـيت قدمـت تقاريرهـا الوطنيـة الثانيـة يف إطـار اتفاقيــة  - ٢٩
التنوع البيولوجي أا استعرضت تدابري حمفزة وضعت مـن خـالل بروتوكـول كيوتـو واتفاقيـة 
األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، وإن كانت قلـة منـها (حنـو ١٦ يف املائـة) هـي الـيت 
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بدأت املراحل األوىل لوضع طرق وأساليب لتطبيق مثل هذه احلوافز. أما األغلبية، فلـم تشـرع 
يف ذلك بعد أو ما زالت تنظر يف األمر (٦٢ يف املائة). 

ويف سياق محاية الغابات، يوفر مرفق البيئة العاملية مصدرا شديد األمهية للدعــم املـايل.  - ٣٠
ففيمـا بـني الســـنتني املــاليتني ١٩٩٢ و ٢٠٠١، قــدم املرفــق حنــو ١,٤ بليــون دوالر لتغطيــة 
التكـاليف اإلضافيـة حلفـظ التنـــوع البيولوجــي يف ٤٤٦ مشــروعا يف ١٢٣ بلــدا. وفيمــا بــني 
السنتني املاليتني ١٩٩١ و ٢٠٠١، مثلت املخصصـات املقدمـة مـن املرفـق للمشـاريع الداخلـة 
يف حساب النظم اإليكولوجية الغابية حنو ٤٠ يف املائة مـن حافظـة التنـوع البيولوجـي برمتـها، 
حيث مول املرفق ٨٧ مشـروعا مببلـغ ٥٣٨,٢ مليـون دوالر(٣). وإىل حـد بعيـد فـإن حنـو ٨٠ 

يف املائة من مشاريع املرفق  الداخلة يف حافظة الغابات اجلارية قد تركز على احملميات. 
 

نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا  - ٢
يشهد العامل اليوم تراكما غري مسـبوق يف القـدرات التكنولوجيـة، مبـا يف ذلـك الكثـري  - ٣١
من التطورات القابلة للتطبيــق املباشـر يف قطـاع الغابـات. وبـاألخص اسـتخدام التكنولوجيـات 
املتصلة باالستشعار عن بعـد، ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة، وتكنولوجيـا املعلومـات يسـاعد يف 
رصد املوارد الغابية وتقييمها، ويف إدارة املعلومات ونشرها علـى السـواء. وقـد أبلـغ عـدد مـن 
ــتعانة  البلـدان بإنشـاء نظـم معلومـات للمـوارد احلرجيـة تتيـح ألصحـاب املصلحـة إمكانيـة االس
بشـبكة مـن املعلومـات واألدوات الالزمـة لـإلدارة املسـتدامة للغابـات. ولكـن مـن الواضـــح أن 
احلاجــة مســتمرة لفتــح أبــواب االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا أمــام جمموعــة أكــــرب مـــن 
املستعملني، وملواصلة عمليـة نقـل التكنولوجيـا مـن البلـدان املتقدمـة النمـو إىل البلـدان الناميـة. 
وما زال الكثري من التطورات التكنولوجية غري معروف، أو ال يستخدم اسـتخداما كـامال، أو 

ال يتم تقامسه على حنو كاف. 
وقـد ســـئل أطــراف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ســؤاال حمــددا عــن تنفيــذ املــادة ١٦  - ٣٢
(احلصـول علـى التكنولوجيـا ونقلـها). ويـرى ٧٠ يف املائـة مـن مجيـع البلـدان املقدمـة للتقــارير 
الوطنيـة الثانيـة أن تنفيـذ املـادة املذكـورة والقـرارات املتصلـة ـا مســـألة ذات أمهيــة كــربى أو 
متوسـطة. غـري أن ٧١ يف املائـة مـن البلـدان املقدمـة لتقاريرهـا الوطنيـة الثانيــة ال متلــك ســوى 
موارد حمدودة أو ضئيلة للغاية ال تسمح بالوفاء بااللتزامـات والتوصيـات املندرجـة حتـت تلـك 
املادة. وقد اختذ حنو نصف مجيع البلدان تدابري لفتح األبواب أمام األطـراف املتعـاقدة األخـرى 
للحصــول علــى التكنولوجيــات املتصلــة حبفــظ التنــوع البيولوجــــي واســـتخدامه اســـتخداما 

مستداما، أو لتيسري حصوهلا عليها أو نقلها إليها. 
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بناء القدرات  - ٣
أوضحـت بلـدان كثـرية ضـرورة بنـاء القـدرات ألجـل املســاعدة يف تنفيــذ مقترحــات  - ٣٣
العمل املقدمة من الفريق احلكومي الدويل/املنتدى احلكومي الدويل. وأبلغـت نسـبة كبـرية مـن 
البلدان النامية، بأن قاعدة املوارد البشرية لديها تفتقـر إىل التمويـل واملـهارات املالئمـة لـإلدارة 

والتخطيط والتنفيذ. وعلى وجه التحديد، هناك حاجة إىل ما يلي: 
تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجيات ختطيط وإدارة حفظ الغابات؛  �

وج لرصد فعالية احملميات، مبـا يف ذلـك تقييـم األخطـار الـيت ددهـا، واملسـاعدة يف  �
تطبيق معايري ومؤشرات لرصد فعالية اإلدارة؛ 

تعزيز املؤسسات والدراية التقنية يف جمال وضع السياسـات وتنفيذهـا، مـن أجـل يئـة  �
بيئة مواتية مناسبة حلفظ الغابات. 

وتـؤدي املنظمـات الدوليـة الـيت مـن قبيـل برنـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملنظمــة  - ٣٤
الدوليـة لألخشـاب املداريـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومركـز البحـوث الغابيـة الدوليــة، 
والصندوق العاملي لألحياء الربية/االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة - دورا رئيسيا يف بناء القـدرات 
يف هذه ااالت بدعم من احلكومات الوطنية. غـري أن احلاجـة بـاتت واضحـة، يف سـياق هـذا 
التقرير، لتعزيز قدرة البلدان على حتليل جوانب محاية الغابات، مع التركيز بصفة خاصـة علـى 
محاية األنواع الفريدة منها، والقدرة على وضع وتعزيز سياسات وطنيـة اسـتجابة للنتـائج الـيت 
تسـفر عنـها هـذه التحليـالت. كمـا أن احلاجـة واضحـة إىل نشـر املبـــادرات الناجحــة يف هــذا 
اال وإىل تسليط مزيد من الضوء عليها. وعالوة على ذلك، يقتضـي توسـيع دائـرة مشـاركة 
أصحاب املصلحة تعزيز مراكز املساعدة التقنيـة وإنشـاء مراكـز مـن هـذا القبيـل إلقامـة قواعـد 
بيانات خاصة باملشاريع واملعلومات القانونية املتعلقة بالتشريعات واحلقـوق الغابيـة، وبـأرصدة 
اخلربات املتوافرة، والتطبيقـات الناجحـة للتكنولوجيـات. وال توجـد إال يف القليـل مـن البلـدان 
مؤسسات راسخة تشتغل بأحباث الغابات، وما زال الكثري من هذه املؤسسات يركـز جـهوده 
البحثيـة علـى املشـاكل التقنيـة املتعلقـة برعايـة الغابـات. واحلاجـــة تدعــو هــذه املؤسســات إىل 
تكريس مزيد من االهتمام إىل املسائل البيئة واالجتماعية - االقتصاديـة، كمـا هـو احلـال مثـال 

لدى مركز البحوث الدولية املتعلقة بالغابات. 
 

االستنتاجات   رابعا –
ـــري يف إنشــاء شــبكات احملميــات يف شــىت  تشـري التحليـالت إىل حـدوث تقـدم جوه - ٣٥
مناطق العامل اإلقليمية. واملساحة اإلمجاليـة لشـبكة احملميـات يف العـامل آخـذة يف االتسـاع، وإن 
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كانت بعض األدلة تشري إىل تباطؤ يف معدل الزيادة. وقد بات ١٠ يف املائة تقريبـا مـن منـاطق 
الغابات يف العامل حيظى اآلن بشكل ما من أشكال احلماية، وإن تفاوتت درجة احلماية تفاوتـا 
شديدا من منطقة إقليمية إىل أخرى. وينبغي إيالء أولوية عليا نسبيا يف مبادرات احلفظ املقبلـة 

إىل املناطق اإلقليمية اليت تتدىن فيها نسبة الغابات املتمتعة باحلماية. 
كما حتقق تقدم يف تقييم حالة محاية الغابات علـى الصعيديـن العـاملي واإلقليمـي علـى  - ٣٦
السواء. وأدى تطوير وتطبيق تكنولوجيات االستشعار من بعد ونظام املعلومـات اجلغرافيـة إىل 
حتسـني املعلومـات املتعلقـة بتوزيـــع الغابــات ونطاقــها يف شــىت أرجــاء العــامل. ولكــن احلاجــة 
ما زالت قائمـة إىل ضمـان تقاسـم املنـافع احملققـة مـن هـذه التكنولوجيـات تقامسـا كافيـا، وقـد 
أوضح الكثري من البلدان ضرورة بناء القدرات يف جمـاالت مجـع املعلومـات املتعلقـة بالغابـات، 
واستخدامها، ونشرها. كما أن بناء القدرات الزم يف جمال تطبيق نظم تصنيف احملميات علـى 

الصعيد الوطين. 
غـري أن التقييمـات الراهنـة حملميـات الغابـات ال تعطـــي معلومــات مفصلــة عــن حالــة  - ٣٧
خمتلف أنواع الغابات، إال بشكل بالغ العمومية. وبناء عليه، فإن األنواع الفريدة مـن الغابـات 
اليت هلا أمهية كبرية على الصعيد احمللي أو الوطين ممثلة متثيال ضئيال يف حتليـالت احلمايـة العامليـة 
واإلقليمية. أما أنواع الغابـات ذات األمهيـة الكبـرية حلفـظ التنـوع البيولوجـي أو سـبل كسـب 
الرزق يف الريف، اليت من قبيل الغابات الغيمية اجلبلية املداريـة، وغابـات املنغـروف، والغابـات 
الشـاطئية، والغابـات الفيضيـة، فتتطلـب عنايـة خاصـة يف التحليـالت املقبلـة املتعلقـــة باحلمايــة. 
كذلـك، ينبغـي أن تقيـم هـذه التحليـالت مـدى مالءمـة تغطيـة شـبكات احملميـات بالنســـبة إىل 
أهـداف احلفـظ األخـرى، الـيت مـن قبيـل املنـاطق الـيت تزخـر بـالتنوع البيولوجـي أو بـــاألمراض 
املتوطنة. واحلاجة واضحة إىل تعزيز القدرة يف الكثري من البلدان علـى إجـراء هـذه التحليـالت 
وإدراج نتائجها يف مبادرات السياسـة العامـة. وبـدون هـذا، خنـاطر بـأن تظـل منـاطق الغابـات 

اهلامة وطنيا وعامليا تعاين من اإلزالة والتدهور. 
ـــة الغابــات ال يكفــي يف حــد ذاتــه  ومـن الواضـح أن إطـالق صفـة احملميـة علـى منطق - ٣٨
لضمـان حفظـها علـى حنـو فعـال. وعليـه، فـإن لفعاليـــة إدارة احملميــات أمهيــة بالغــة يف جــهود 
احلفظ. ومن املسلم به على نطاق واسع أن األنشطة اليت يقودها االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة 
واللجنـة العامليـة املعنيـة باحملميـــات ســعيا إىل تدعيــم إدارة احملميــات، بتوفــري األدوات العمليــة 
والدعم التقين، هي أنشطة بالغة األمهية يف هذا السـياق. ومـن الضـروري بصفـة خاصـة تعزيـز 
قدرة مديري احملميات على رصد وتقييـم حالـة التنـوع البيولوجـي يف حمميـام، ودراسـة تأثـري 

األخطار احملددة، وإدراج نتائج هذه التحليالت يف خطط اإلدارة. 
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ـــادة مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف إدارة  وهنـاك اجتـاه دويل ال ريـب فيـه صـوب زي - ٣٩
احملميات، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واتمعات احمللية والقطاع اخلاص.  

ــــالفوائد االجتماعيـــة والثقافيـــة حلفـــظ الغابـــات وبضـــرورة  ومثــة اعــتراف مــتزايد ب - ٤٠
استكشاف نقاط التالقي بني مصلحة جمتمعات السكان األصليني واتمعات احملليـة ومصلحـة 
احملميات الغابية، وذلك دف السماح جلميع األطراف املهتمـة باملشـاركة علـى حنـو فعـال(٤). 
ولكـن األمـر يتطلـب تأسـيس األطـــر القانونيــة واملؤسســية الالزمــة لضمــان متكــني أصحــاب 
املصلحة هؤالء من االنتفاع بالفرص املـتزايدة للمشـاركة.  كمـا أن زيـادة مشـاركة أصحـاب 
املصلحة مرهونة بازدياد الوعي العام بأمهية حفظ الغابات. وعلى الرغم مـن حـدوث تقـدم يف 
هـذا اـال، فـإن بعـض البلـدان أبلغـت بـأن عامـــة اجلمــهور ال تبــايل باجلــهود الراميــة حلفــظ 
الغابات، أو الحظت أن احلفظ حيظى بأولوية دنيا نسبيا بسبب احلاجة املاسـة لتخفيـف وطـأة 

الفقر أو لدفع عجلة التنمية االقتصادية. 
ومـن املسـلم بـه أيضـا أن احملميـات ال تكفـي يف حـد ذاـا حلفـظ النظـم اإليكولوجيـــة  - ٤١
للغابـات والتنـوع البيولوجـي املتصـل ـا، حيـث ينبغـي أن تشـكل احملميـات جـزءا مـن متواليــة 
للسـطح األرضـي، حيظـى أيضـا يف ظلـها حفـظ التنـوع البيولوجـــي واخلدمــات البيئيــة والقيــم 
األخـرى بأولويـة يف الســـياق األعــم الشــامل للممارســات األخــرى املتعلقــة بــإدارة الغابــات 
واستخدام األراضي يف املنـاطق احمليطـة. وقـد اعتمـد الكثـري مـن البلـدان تشـريعات وسياسـات 
واستراتيجيات تستهدف حتقيق إدارة متكاملة للسطح األرضي، تنطـوي علـى أهـداف متصلـة 
حبفظ الغابات واحملميات. غري أن تنفيذ وتطبيق هذه السياسات والقوانـني مـا زاال قـاصرين يف 

كثري من البلدان. 
واحلاجة مستمرة ألن توفر البلدان املتقدمة النمو واملؤسسات املالية الدوليـة واجلـهات  - ٤٢
املاحنـة األخـرى الدعـم املـايل وغـريه مـن املـوارد للبلـدان الناميـة وتدعـم حفـظ الغابـات وإقامــة 
احملميـات وإدارـا وفقـا خلطـط العمـل الوطنيـة، حيثمـا وجـدت هـــذه اخلطــط. وإن مل توجــد 
سياسات ذا الشأن، تعني اإلسراع بوضعها يف كثري من البلدان النامية جند أن أنشطة التعزيـز 
املؤسســي وبنــــاء القـــدرات والبحـــث والتثقيـــف والتوعيـــة العامـــة، وتعزيـــز االنتفـــاع مـــن 
التكنولوجيات السليمة بيئيا وتطوير هذه التكنولوجيات ونقلها، والتعاون التقـين والعلمـي إمـا 

متخلفة أو حباجة إىل دعم مايل كبري. 
ولتوفــري هــذا الدعــم، ميكــن أن تغــدو آلليــات التمويــل املبتكــرة قيمــة كبـــرية(٥)(٦)؛  - ٤٣
واحلاجـة قائمـة إلجـراء دراسـات إفراديـة لبيـان جـدوى إقامـة شـراكات بـــني القطــاعني العــام 
واخلاص وحتويل تنمية الغابات إىل مفاهيم وممارسـات متـول نفسـها. كمـا أن احلاجـة واضحـة 
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إىل استغالل املوارد املالية املتاحة استغالال أكفأ. وميكـن أن تسـهم زيـادة التنسـيق بـني املـاحنني 
على الصعيد الوطين مسامهة كربى يف حتقيق هذا اهلدف. 

  
نقاط مقترحة لكي ينظر فيها املنتدى   خامسا –

قد يود املنتدى القيام مبا يلي:  - ٤٤
دعوة البلدان - مبساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمـم املتحـدة  (أ)
لألغذية والزراعة، ومركز البحوث الغابية الدولية، ومع االحتاد العاملي حلفـظ الطبيعـة واللجنـة 
ـــاء الربيــة - للتعــاون علــى تقييــم أحــوال  العامليـة املعنيـة باحملميـات، والصنـدوق العـاملي لألحي
احملميـات الغابيـة، مبـا يف ذلـك حتليـل األخطـار الـيت ددهــا، مــع التركــيز بشــدة علــى النظــم 
اإليكولوجية الغابية اهلشة أو الفريـدة؛ وعلـى تعزيـز القـدرة علـى إجـراء تلـك التقييمـات علـى 

الصعيد الوطين؛ 
دعــوة دوائــر املــاحنني إىل دعــم البلــدان الناميــة ألجــــل زيـــادة فعاليـــة إدارة  (ب)
ـــة العامليــة  احملميـات، باالعتمـاد علـى اإلطـار الـذي وضعـه االحتـاد العـاملي حلفـظ الطبيعـة/اللجن
املعنية باحملميات، وإدراج برامج لبناء القدرات تشمل تطبيق تقنيات الرصـد والتقييـم، وإدراج 

نتائج التقييم يف خطط اإلدارة؛ 
دعـوة البلـــدان إىل إجــراء دراســات إفراديــة وتقاســم الــدروس املســتفادة يف  (ج)

تطبيق ج املناظر الطبيعية على حفظ الغابات؛ 
تكليف فريق اخلرباء املخصـص للتمويـل، الـذي سـيجري تشـكيله يف الـدورة  (د)

الثانية للمنتدى، مبا يلي: 
النظر يف جدوى تأسيس آلية لتبادل املعارف فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب بشـأن  �١�

الصناديق الوطنية واآلليات األخرى املبتكرة لتمويل أعمال حفظ الغابات؛ 
اسـتخدام دراسـات احلـاالت اإلفراديـــة لبيــان جــدوى إقامــة شــراكات بــني  �٢�
القطـاعني العـام واخلـاص وجـدوى حتويـل تنميـة الغابـات إىل ممارســـات إدارة 

مستدامة للغابات قائمة على التمويل الذايت؛ 
إجياد آلية ألجل التنسيق فيما بني املاحنني تناسب تنفيذ أنشطة حفظ الغابـات  �٣�
على الصعيد الوطـين وتناسـب إبـالغ احتياجـات البلـدان الناميـة إىل اجلـهات 
ـــة  ذات الصلـة مـن بـني وكـاالت املسـاعدة الوطنيـة القائمـة يف البلـدان املتقدم
واملنظمـات والصكـوك الدوليـة، الــيت لديــها واليــة وقــدرة علــى تلبيــة هــذه 

االحتياجات. 
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احلواشي 
ــذ  منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي (١٩٩٩)، �دليـل املمارسـني لتنفي (١)
مقترحـات العمـل املقدمـة مـن الفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بالغابـات�، تقريـر ُأعـد دعمـا ألعمـــال املنتــدى 

احلكومي الدويل املعين بالغابات. 
 PJ Kanowski et al. (حفــــظ الغابـــــات علـــــى الصعيــــــــد الــــــدويل: احملميـــــات وما وراءهـــــا) انظــــر (٢)

  International forest conservation: protected areas and beyond.  Commonwealth of
 .(Australia, 1999)

 A. Madhvani, “An assessment of data on ODA financial flows in the forest sector” انظر (٣)
 .(London, Overseas Development Institute, 1999)

 Colfee, C.J.P., Y. Byron. 2001. People managing forests: The Link between human :انظر (٤)
 wellbeing and sustainability, Washington, D.C. Resources for the Future and Center for

 .International Forestry Research 2001

 M.E. Chipeta and M. Joshi, eds., Financing sustainable forest management. :انظـــــــــــر (٥)
 .(Bogor Indonesia Centre for International Forestry Research, 2001)

M.E. Chipeta and M. Joshi, eds., The Private sector speaks: Investing in sus- :انظــــــــــــــــــر (٦)
 tainable forest management. (Bogor Indonesia Centre for International Forestry Research,

 .(2001
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  املرفق  
التقدم يف تنفيذ حفظ الغابات ومحاية األنواع الفريدة من الغابات والنظم اإليكولوجية اهلشة   

تنفيذ القرارات املتعلقة بالغابات على الصعيد الوطين  ألف -  
اإلجراءات الرامية إىل التنفيذ مقترحات للعمل 

وضــــع وتنفيــــذ اســــــتراتيجيات  أوال -
ختطيطيـة وإداريـة مناســـبة حلفــظ 

مجيع أنواع الغابات 

أشار ٢٠ يف املائة تقريبا من التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنـة التنميـة املسـتدامة إىل اختـاذ إجـراءات يف  • 
هذا الصدد، وإن كانت املعلومات املقدمـة عـن درجـة متثيـل اسـتراتيجيات احلفـظ وعـن نطـاق القيـم 

املدرجة يف عملية التخطيط ضئيلة. 
ذكرت التقارير الوطنيـة األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي أن لـدى ٩٨ يف املائـة مـن  •  

البلدان نوعا ما من نظم احملميات. وأشـار ٥٢ يف املائـة مـن البلـدان إىل وجـود اسـتراتيجية للتخطيـط 
واإلدارة من نوع ما، وإن مل تقدم تفاصيل عن إجراء تقييمـات هلـذه االسـتراتيجيات؛ ويعـتزم ١١ يف 

املائة من البلدان الشروع يف إعداد استراتيجيات من هذا القبيل. 
أشارت التقارير الوطنية الثانية املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي إىل أن ١٣,٥ يف املائـة مـن  •  

البلـدان بسـبيلها إىل إعـداد نظـام للمحميـات، وأن ٢٢ يف املائـة مـن البلـدان جتـري اســـتعراضا وطنيــا 
للمحميات املوجودة، وأن لدى ١٦ يف املائة من البلدان خططا وطنية للمحميــات، وأن لـدى ٤٩ يف 

املائة من البلدان نظما قائمة مكتملة نسبيا. 
اســتحداث وتطبيـــق منـــهجيات  ثانيا –
لتقييـم أوضـاع وفعاليـة احملميــات 

وإدارا 

مل ترد بالتقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة إشارة إىل أية إجراءات متخذة ذا الصدد.  • 

توحي التقارير الوطنية األوىل املقدمة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجــي بـأن لـدى ٢٥ يف املائـة تقريبـا  •  
من البلدان ايبة طريقة  ما لتقدير وتقييم فعالية إدارة احملميــات. وأشـار ٤٤ يف املائـة مـن البلـدان إىل 
أا عازمة على تطبيـق منـهجيات مـن هـذا القبيـل يف املسـتقبل أو أن العمـل جـار يف إعدادهـا أو أـا 

تستهدف ذلك. 
سئلت البلدان، يف ما خيتص بالتقارير الوطنية الثانية املقدمة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجـي عمـا إذا  •  

كانت قد اعتمدت على الصعيد الوطين مبـادئ توجيهيـة ألجـل اختيـار احملميـات وإنشـائها وإدارـا. 
ورد بالنفي ٨ يف املائة من البلدان ايبة، بينما ذكر ١٩ يف املائة أن العمل جار يف إعدادها، وأوضـح 
ـــة  ٤٩ يف املائـة وجودهـا، وأشـار ٢٤ يف املائـة إىل أن العمـل جـار بصـدد اسـتعراض املبـادئ التوجيهي

القائمة وتوسيع دائرا. 
ـــرعة التقييــم وحتديــد  •   يعكـف الصنـدوق العـاملي لألحيـاء الربيـة علـى إعـداد وتنفيـذ منهجيـة تكفـل س

األولويات لتزويد واضعي السياسات ومديري املترتهات احملمية بـأداة مناسـبة لتقييـم حالـة إدارة نظـم 
احملميات. وقد جرى اختبار هذه املنهجية ميدانيا يف اجلزائر، وغابون، وفرنسـا، والكامـريون، وجيـري 

تنفيذها يف الوقت الراهن يف االحتاد الروسي، وجنوب أفريقيا، والصني. 
ــــن احملميـــات  إنشــاء شــبكات م ثالثا -
واملنــــاطق احلــــاجزة واملمـــــرات 
ــــائم  اإليكولوجيــة أو توســيع الق

منها 

يقدر أن ١٢ يف املائة من الغابات يف العامل تقع يف حمميات (منظمة األمــم املتحـدة لألغذيـة والزارعـة،  • 
تقييم موارد الغابات يف العامل، عام ٢٠٠٠). 
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أورد ١٩ يف املائـة تقريبـا مـن التقـارير الوطنيـة املقدمـة إىل جلنـة التنميـة املســـتدامة إشــارات إىل اختــاذ  •  
إجراءات ذا الصدد، ولكن مل يرد يف هذه التقـارير سـوى إشـارات طفيفـة إىل األنـواع الفريـدة مـن 

الغابات وإىل استخدام املناطق احلاجزة أو املمرات اإليكولوجية. 
األنـواع الفريـدة مـن الغابـات تشـمل الغابـات الغيميـة اجلبليـة املداريـة، وغابـات املـانغروف. وتوحـــي  •  

اإلحصائيات بأن حنـو ١٦ يف املائـة مـن الغابـات اجلبليـة املداريـة يف العـامل حتظـى باحلمايـة؛ أمـا الرقـم 
بالنسبة لغابات املانغروف فهو ١٣,٨ يف املائة. 

أشار ٧٢ يف املائة من البلـدان يف تقاريرهـا الوطنيـة األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي  •  
إىل أا تعتزم توسيع حممياا. 

ـــم  •   أشــارت التقــارير الوطنيــة الثانيــة املقدمــة يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي إىل أن �ــج النظ
اإليكولوجية� املقرر حلفظ الغابات واالستخدام املستدام مطبق لدى ٨٩ يف املائة مـن البلـدان ايبـة، 

وأشار ١١ يف املائة من البلدان ايبة إىل أا غري مطبقة.  
حىت أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، أسس ٩٤ بلـدا ٤١١ حمميـة للمحيـط احليـوي، وذلـك وفقـا ملـا أوضحـه  •  

�برنامج اإلنسان واحمليط احليوي� التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 
ـــوذج آخــر لنــهج املمــرات املقــرر حلفــظ  •   �مشـروع املمـرات اإليكولوجيـة� التـابع للبنـك الـدويل من

الغابـات والتوسـع يف إنشـاء شـبكات احملميـات. ويركـز املشـروع علـى سـبعة �ممـرات� أو �منـــاطق 
ـــازون وســاحل  حيويـة� كبـرية يف الغابـات املطـرية الواقعـة يف منـاطق الغابـات املطـرية يف حـوض األم

احمليط األطلسي يف الربازيل. 
يهدف برنامج عمل البلدان األوروبية حلفــظ وتعزيـز التنـوع البيولوجـي والتنـوع يف السـطح األرضـي  •  

ـــات يف أوروبــا، وتســتكمله برامــج حبثيــة  يف النظـم اإليكولوجيـة الغابيـة إىل حفـظ مجيـع أنـواع الغاب
للجماعـة األوروبيـة معنيـة مبؤشـرات التنـوع البيولوجـــي للغابــات، وكذلــك برامــج معنيــة بالغابــات 

الطبيعية وحمميات الغابات. 
أنشأت اجلماعية األوروبية ��Natura 2000 مـن أجـل إقامـة شـبكة أوروبيـة متماسـكة مـن احملميـات  •  

النموذجية حبلول عام ٢٠٠٤، وهذه الشبكة تشمل الكثري من مواقع الغابات. 
إنشــاء حمميــات غابيــة مشـــتركة  رابعا -
ووضــع مبــادئ توجيهيـــة إلدارة 

الغابات عرب احلدودية 

مل يشـر سـوى ١٢ يف املائـة مـن البلـدان يف التقـارير الوطنيـة األولويـة املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنــوع  • 
البيولوجي، إىل احملميات عرب احلدودية. 

سئلت البلدان فيما يتعلق بالتقارير القطرية الثانيـة املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي عمـا إذا  •  
كانت قد اسـتحدثت ممارسـات إلدارة احملميـات عـرب احلدوديـة. وأجـاب ٢٢ يف املائـة بـالنفي، بينمـا 
أوضح ٥٨ يف املائة وجود قدر حمــدود منـها، وأوضـح ٨ يف املائـة أن هنـاك قـدرا كبـريا منـها، وذكـر 

١٢ يف املائة أن السؤال غري ذي صلة.  
يتزايد اآلن عدد احملميات عرب احلدودية يف شىت أرجاء العامل. ففي عام ١٩٨٨، مل يكـن هنـاك سـوى  •  

٥٩ حممية من هذا القبيل، تتركز أساسا يف أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما زاد هذا العدد حبلــول عـام 
١٩٩٨ إىل ١٣٦ حممية، يف ٩٨ بلدا خمتلفا، وأكرب تركز هلا يف أوروبا وأفريقيا. 
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أنشئت يف أكثر من ٨ ماليني هكتار من منـاطق الغابـات املداريـة حمميـات عـرب حدوديـة تنتشـر فيمـا  •  
بني تسعة من البلدان املدارية األعضاء باملنظمة الدولية لألخشاب املدارية، وهي تقع يف ثالث منـاطق 

إقليمية بالعامل. 
وضعت سبع حمميات عرب حدودية على قائمة اليونسكو ملواقع التراث العاملي الطبيعي.  •  
وضعت املنظمة الدولية لألخشاب املدارية خطة عمل للنظم اإليكولوجية لغابات املانغروف.  •  

اســتحداث وتنفيـــذ آليـــات  خامسا –
شراكة دف إشراك مـالك 
الغابــات والقطــاع اخلــــاص 
ــــــــــكان  وجمتمعـــــــــات الس
ــة  األصليـني واتمعـات احمللي
ــــــــظ  يف إدارة منــــــاطق حف

الغابات 

أشـار حنـو ٥ يف املائـة مـن التقـارير الوطنيـة املقدمـة إىل جلنـة التنميـــة املســتدامة إىل إجــراءات يف هــذا  • 
الصدد. 

وفقـا للتقـارير الوطنيـة األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـــوع البيولوجــي، أوضــح ٤٠ يف املائــة مــن  •  
ــة  البلـدان ايبـة أـا شـرعت يف إنشـاء آليـات شـراكة ـدف إشـراك مـالك الغابـات واتمعـات احمللي
والقطاع اخلاص يف إدارة وختطيط مناطق حفظ الغابات، دون أن حتدد درجة املشـاركة أو مسـتواها. 

وأشار ٢٥ يف املائة من البلدان ايبة إىل أن هذه اخلطوة مزمعة أو مستهدفة يف املستقبل. 
أشارت التقارير الوطنية الثانية املقدمة يف إطار اتفاقية التنـوع البيولوجـي إىل أن حنـو ٦٥ يف املائـة مـن  •  

البلـدان اختـذت تدابــري إلشــراك بعــض أصحــاب املصلحــة، وأن ٣٠ يف املائــة مل تشــرك بعــد مجيــع 
أصحاب املصلحة، وأن ٨ يف املائة مل تتخذ أية تدابري. 

تشـجيع السياســـات اهلادفــة  سادسا -
إىل إجياد بيئة مواتية 

مل ترد يف التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة إشارة إىل اختاذ إجراءات ذا الصدد.  • 

مل تورد التقارير الوطنية األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ذكـرا أليـة إجـراءات ذات  •  
صلة.  

أشـارت التقـارير الوطنيـة الثانيـة املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي إىل أن ٣٠ يف املائــة مــن  •  
البلدان ايبة مل تتخذ إجراء يف هذا اال، وأن ٤٠ يف املائة من البلدان ايبـة يف املراحـل األوىل مـن 
وضع هذه اإلجراءات، وأن ١٣ يف املائة من البلدان ايبة يف مرحلــة متقدمـة مـن وضعـها، وأن لـدى 

١٣ يف املائة من البلدان ايبة أطرا معموال ا.  
سابعا -حتســـــني التعـــــــاون والتنســــــيق 
والشـــــــــراكة لدعـــــــــــم اإلدارة 
ـــــات، يف إطــــار  املســـتدامة للغاب

برنامج وطين للغابات 

رغـم أن لـدى معظـم البلـدان برامـج وطنيـة للغابـات مبراحـل خمتلفـة مـن التطـور، توضـــح الدراســات  • 
االستقصائية ملنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة أن هـذه الـربامج غـري منفـذة إال يف ٤٤ يف املائـة 
مـن البلـدان؛ وأن تنفيـذ الكثـري منـها قـد توقـف بســـبب نقــص املــوارد البشــرية واملؤسســية واملاليــة، 

وكذلك بسبب االفتقار آلليات مناسبة للسياسات والتنسيق واملشاركة العامة. 
أشار ٣٨ يف املائة من التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة إىل إجـراءات ذات صلـة، وإن  •  

مل تشر تلك التقارير دائما إىل الربامج الوطنية للغابات إشارة صراحة. غري أن املعلومـات املقدمـة عـن 
درجة مشاركة أصحاب املصلحة كانت ضئيلة جدا يف كثري من األحيان. 
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اإلجراءات الرامية إىل التنفيذ مقترحات للعمل 

ـــام ٢٠٠٠، التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  •   أشـار برنـامج تقديـر مـوارد الغابـات يف العـامل لع
والزراعة إىل أن ٨٩ يف املائة من الغابات املوجودة يف البلـدان الصناعيـة تـدار وفـق خطـة إدارة رمسيـة 
أو غري رمسية، بينما عجز الكثري من البلدان النامية عــن تقـدمي إحصائيـات وطنيـة بشـأن األنشـطة الـيت 

من هذا القبيل. 
اســتحداث آليــات لدعــم مــــايل  ثامنا –
إلشـراك مجيـع األطـراف املهتمـــة 
باألمر يف ختطيط وإدارة حمميات 

الغابات 

مل ترد يف التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة أي إشارة إىل اختاذ إجراءات ذا الصدد.  • 

أشارت التقارير الوطنيـة األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي إىل قلـة عـدد البلـدان الـيت  •  
لديها آليات مالية عاملة وحوافز مطبقة، وبصفـة خاصـة مـا يشـرك منـها اتمعـات احملليـة وأصحـاب 
املصلحة ذوي الصلة إشراكا كامال. بل ذكرت التقارير أن هذه اآلليات واحلوافـز هـي جمـرد أهـداف 

يف إطار االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي. 
أشارت املعلومات املستقاة من التقارير الوطنيـة األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي إىل  •  

وجود آليات دعم مايل بالنسـبة لنحـو ٥٦ يف املائـة مـن البلـدان ايبـة؛ بينمـا أشـار ٢٤ يف املائـة مـن 
البلدان ايبة إشارة صرحية إىل االفتقار إىل هذه اآلليات أو العزم علـى تطبيقـها يف املسـتقبل القريـب، 

أو كل من االفتقار والعزم معا. 
ـــة مــن  اسـتحداث وتنفيـذ جمموع تاسعا –
ـــل حفــظ  اآلليـات املبتكـرة لتموي

الغابات 

وردت يف حنو ٥ يف املائة من التقـارير الوطنيـة املقدمـة إىل جلنـة التنميـة املسـتدامة إشـارات إىل وجـود  • 
إجراءات من هذا القبيل. 

ال يكاد يرد يف التقارير الوطنية األوىل املقدمة يف إطار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ذكـر مباشـر حلوافـز  •  
قائمـة أو جـار اسـتحداثها. وقـد أشـار ٢٨ يف املائـة منـها إىل احتمـال وجـــود نــوع مــا مــن احلوافــز 
(ضرائب على القائمني بالتلويث، ورسوم استعمال، وإعانات)، ولكنها مل حتـدد أمثلـة ملموسـة منـها 
إال يف القليـل النـادر. وأشـارت ١٨ يف املائـة مـن البلـدان ايبـة إىل أـا تزمـع تقـدمي هـــذه احلوافــز يف 

املستقبل أو أن العمل ا يبدأ حاليا.  
حتظى تدابري احلوافز بأولوية عليا أو متوسطة يف ٩٤ يف املائة من البلدان الـيت تقـدم يف الوقـت الراهـن  •  

تقاريرها الوطنية الثانية يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي. ومـا زال التمويـل واملـوارد املاليـة مشـكلة 
بالنسـبة إىل ٣٢ يف املائـة مـن البلـدان ايبـة، وأشـار ٦٧ يف املائـة مـن البلـدان ايبـــة إىل أن مســتوى 
املـوارد حمـدود أو حمـدود للغايـة. بينمـا اسـتعرضت ٦٢ يف املائـة مـن البلـدان التشـريعات والسياســات 

االقتصادية أو جتري استعراضا هلا من أجل تشجيع احلوافز. 
ذكر حنو ٦٥ يف املائة من البلدان أا استعرضت التدابري احملفـزة الـيت شـجع عليـها بروتوكـول كيوتـو  •  

امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغـري املنـاخ، وإن كـانت قلـة منـها (١٦ يف املائـة) هـي 
اليت تعمل على استحداث سبل لتطبيق حوافز من هذا القبيل. 
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التعاون الدويل لتقدمي املساعدات املالية ونقل التكنولوجيا  باء -  
اإلجراءات الرامية إىل التنفيذ مقترحات للعمل 

عاشرا – دعم وتشـجيع مشـاركة اتمـع 
احمللـــــــي يف اإلدارة املســــــــتدامة 

للغابات 

أشارت التقارير الوطنية الثانية املقدمة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي إىل أن معظم البلـدان (٦٥ يف  • 
املائـة منـها) لديـها تدابـري قائمـة تشـجع التعـاون التقـين والعلمـــي الــدويل يف ميــدان اإلدارة املســتدامة 
للغابات. والكثري من هـذه التدابـري يـويل االهتمـام إىل تنميـة القـدرات الوطنيـة بتنميـة املـوارد البشـرية 
وبناء املؤسسات (٦٦ يف املائة). وما زالت اجلهود الرامية إىل دمـج تكنولوجيـات السـكان األصليـني 
وتطويرها واالستفادة منها يف أطوارها املبكرة يف كثري مـن احلـاالت (٥٢ يف املائـة). واحلصـول علـى 
التكنولوجيا ونقلها مسألة ذات أولوية عليا أو وسطى لدى ٧٠ يف املائـة مـن البلـدان تقريبـا، غـري أن 
توافر التمويل الالزم للتنفيذ ميثل مشكلة هنا أيضا (أشـار حنـو ٧٠ يف املائـة مـن البلـدان ايبـة إىل أنـه 

حمدود أو حمدود للغاية). 
متارس وحدة احلراجة اتمعية، التابعة ملنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزارعـة دورا رئيسـيا يف دعـم  •  

مشاركة اتمعات احمللية، وذلك بتوفري اإلرشاد التقين وبناء القدرات ونشر املعلومات. 
ـــات  •   شـكل االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة فريقـا عـامال معنيـا مبشـاركة اتمعـات احملليـة يف إدارة الغاب

الستخالص وتطبيق الدروس املستفادة من التجارب امليدانيـة، وإلغـراء احلكومـات باالسـتجابة أكـثر 
جلهود احلفظ اتمعية. 

حادي عشر – تقدمي دعم مـايل لألنشـطة 
ـــــدان  املضطلــــع ــــا يف البل
الناميـــــة املتصلـــــــة حبفــــــظ 

الغابات 

أشـار يف التقـارير الوطنيـة األوىل املقدمـة يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي إىل هـــذه املســألة إشــارة  • 
طفيفة. 

تشري التقارير الوطنية الثانية إىل أن ٤٤ من البلدان تلقت دعما ماليـا جديـدا وإضافيـا ملسـاعدا علـى  •  
الوفاء بالتزاماا املقررة مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي. وعالوة علـى ذلـك، قـدم ٦٣ يف املائـة مـن 

البلدان املتقدمة النمو مساعدة مالية إىل بلدان أخرى ملعاونتها على السري على هذا الدرب. 
تعهد ٣٤ بلدا، من بينها ١٣ بلـدا مـن البلـدان املتلقيـة، بتقـدمي بليـوين دوالر مـن دوالرات الواليـات  •   

املتحدة ألجل إعادة هيكلة الصندوق الرئيسي ملرفق البيئــة العامليـة يف عـام ١٩٩٤، ومببلـغ آخـر قـدره 
٢,٧٥ من باليني دوالرات الواليـات املتحـدة يف عـام ١٩٩٨ ألجـل مـلء الصنـدوق ذاتـه مـرة ثانيـة 
للفترة من ١٩٩٨ حـىت ٢٠٠٢، وقـد خصـص حنـو ١٦ يف املائـة مـن إمجـايل هـذا ملشـاريع داخلـة يف 

إطار الربنامج التشغيلي للنظم اإليكولوجية للغابات. 
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية  ثاين عشر -
إىل إجيـــاد حلـــول ملشــــاكل 

الدين اخلارجي 

¦ • 
 

ُألغيت ديون قدرها حنو ١٥٩ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وذلك يف إطـار عمليـات 
ملبادلة الديون بتدابري حلفظ الطبيعة تركز على الغابات. 

يف عام ١٩٩٨ سنت الواليات املتحدة األمريكية قـانون حفـظ الغابـات املداريـة، الـذي جيـيز للبلـدان  •  
الناميـة أن تعيـد هيكلـة ديوـا املسـتحقة للواليـات املتحـــدة مقــابل إجــراءات تدعــم حفــظ الغابــات 

املدارية. 
أشـارت نتـائج الدراسـة االسـتقصائية االسـتبيانية إىل أن أقليـة مـن البلـدان (أقـل مـن ٣٠ يف املائـة) قـد  •  

أجرى حتليال لتأثري الديون اخلارجية؛ واستكشف وجا مالية مبتكرة. 
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املنظمات الدولية واملؤسسات والصكوك املتعددة األطراف  جيم -  
اإلجراءات الرامية إىل التنفيذ مقترحات للعمل 

ـــــم  ثالث عشر –اإلســـهام يف وضـــع تقيي
عـــــاملي وإقليمـــــــي حلالــــــة 

احملميات الغابية 

قدمـت منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة تقييمـا يف إطـار برنـامج تقديـر مـوارد الغابــات لعــام  • 
 .٢٠٠٠

تعرض تقارير �حالة الغابـات يف العـامل� الـيت تصدرهـا منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعيـة كـل  •  
عامني حلالة الغابات، وهي تشمل تقييما للغابات يف احملميات. وكان آخرها تقريـر حالـة الغابـات يف 

العامل لعام ٢٠٠١. 
قيم املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة، حالـة محايـة الغابـات علـى  •  

الصعيدين العاملي واإلقليمي، وأجري آخر تقييم من هذا النوع يف عام ٢٠٠٠. 
العمــل علــى وضــع معايــــري  رابع عشر –
ومؤشرات لإلدارة املستدامة 

للغابات 

أشار ٣٥ يف املائة من التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة التنمية املستدامة إىل إجراءات ذات صلة.  • 

يشترك ما ال يقل عن ١٤٠ بلـدا فيمـا ال يقـل عـن تسـع عمليـات كـربى بشـأن املعايـري واملؤشـرات،  •  
تشمل مبادرات املنظمة الدولية لألخشاب املدارية، ومبادرة أفريقيــا بشـأن املنـاطق اجلافـة، ومبـادرات 

البلدان األوروبية ومونتريال، وتارابوتو، وليباتريك.  
خامس عشر – استكشاف سـبل مبتكـرة 
ــــات املاليـــة  الســتخدام اآللي
ـــــــــات  ألجــــــــل إدارة الغاب

وحفظها 

ـــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة معلومــات عــن الصنــاديق الوطنيــة  •  قـدم اسـتعراض أجرتـه منظمـة األم
املخصصة للغابات يف ٤١ بلدا. وأشارت هذه املعلومات إىل أن عددا كبريا من البلدان قد أنشـأ مثـل 

هذه الصناديق لتوفري قدر ما من االستمرارية املضمونة بصدد متويل قطاعاا الغابية. 

حولت بعض البلدان – ومن بينها اليابان، وكوستاريكا، وكولومبيا، والواليات املتحدة - جـزءا مـن  •  
إيراداـا احملققـة مـن اإلمـدادات املائيـة وتوليـد الطاقـة الكهرمائيـة إىل متويــل لــربامج إدارة الغابــات يف 

مستجمعات املياه. 
حتقق قدر كبري من التقـدم يف توفيـق اآلراء حـول متويـل اإلدارة املسـتدامة للغابـات مـن خـالل عمليـة  •  

ـــات عمــل يف بريتوريــا عــام  دوليـة بشـأن اسـتراتيجيات التمويـل يف جمـال تلـك اإلدارة (عقـدت حلق
١٩٩٦، ويف كرويدون (بالواليات املتحدة) عام ١٩٩٩، ويف أوسلو عام ٢٠٠١)  

إدراكا للدور احلاسم الذي يؤديه القطــاع اخلـاص يف وقـف تدهـور الغابـات وفقداـا، شـكل منتـدى  •  
خمصص للمسؤولني التنفيذيني األوائل جمموعة من الفرق العاملة ألجـل إعـداد توصيـات بشـأن حفـظ 

الغابات وإدارا. 
 
 

 


