
E/CN.18/2011/17  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
15 December 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

100111    100111    10-69469 (A) 

*1069469* 

  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

        تسخري الغابات ملصلحة الناس وسبل العيش والقضاء على الفقر
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٩رســالة مؤرخــة     

  املمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدة 
  

يـــشرفين أن أحيـــل طيـــه التقريـــر املـــوجز الـــصادر عـــن املبـــادرة الـــيت نظمـــت بقيـــادة     
تطبيـــق اإلدارة ”اجملموعـــات الرئيـــسية دعمـــا ملنتـــدى األمـــم املتحـــدة املعـــين بالغابـــات بـــشأن 

، “عزيــز هنـج تعــدد أصــحاب املــصلحة داخــل املنتــدى ت: املـستدامة للغابــات يف احلــد مــن الفقــر 
  .٢٠١٠يوليه / متوز٣٠ إىل ٢٦وذلك يف أكرا، يف الفترة من 

  
  كريستيان. ليزيل ك) توقيع(

  املمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدة
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تعزيــز هنــج تعــدد  :تطبيــق اإلدارة املــستدامة للغابــات يف احلــد مــن الفقــر     
  ألمم املتحدة املعين بالغابات اأصحاب املصلحة داخل منتدى

  
املبـادرة الـيت نظمـت بقيـادة اجملموعـات الرئيـسية دعمـا              تقرير موجز صادر عـن          

  ٢٠١٠يوليه /متوز ٣٠-٢٦، أكرا، ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
  

  موجز  
إن املشاركة الفعالة للمجموعات الرئيسية أساسية لنجاح منتدى األمم املتحدة املعـين              

ذلك فإن إجيـاد وتعزيـز فـرص املـشاركة النـشطة والفعالـة للمجموعـات الرئيـسية                  لو. الغاباتب
مها مبثابة مهمة حامسة بالنسبة لتلك اجملموعات، فـضال عـن احلكومـات وغريهـا مـن أصـحاب                

 اجملموعــات اختــذتذه احلاجــة، هلــوتلبيــة . منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــاتاملــصلحة يف 
وقــد عقــدت حلقــة العمــل يف أكــرا، يف . حلقــة عمــل دعمــا للمنتــدىرة تنظــيم مبــادالرئيــسية 

.  بلــدا٣٠ ممــثال رئيــسيا مــن ٧٠ قرابــة ت، وضــم٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ إىل ٢٦الفتــرة مــن 
 ودعـم عمليـة     بفعاليـة  إشـراك اجملموعـات الرئيـسية        هـو  اهلدف الرئيسي من هذه املناسبة       كانو

ــن خــالل    ــدى م ــدمياملنت ــا  توصــيات تق ــسامهات فيم ــصل بامل ــسياسات يت ــدورة التاســعة  ل وال ل
  .“تسخري الغابات ملصلحة الناس وسبل العيش والقضاء على الفقر”للمنتدى حول موضوع 

وجرت استضافة املبادرة اليت نظمت بقيادة اجملموعـات الرئيـسية دعمـا ملنتـدى األمـم                   
بـادرة بفـضل الـدعم املـايل        وقـد تـسىن تنفيـذ امل      . املتحدة املعين بالغابات مـن قبـل حكومـة غانـا          

املقــدم مــن حكومــات كــل مــن النــرويج وفنلنــدا واململكــة املتحــدة والنمــسا وكنــدا، وكــذلك 
  .املنظمة الدولية لألخشاب املدارية

واستمع املشاركون أثناء معاجلتهم املوضوع العام إىل عروض تناولت بـضع دراسـاٍت               
حقـوق حيـازة األراضـي واحلـصول        : واضـيع حلاالت إفرادية، وركزوا مناقشاهتم علـى أربعـة م        

عليها وتقاسم منافعها؛ واملعـارف التقليديـة املتعلقـة بالغابـات؛ واملؤسـسات التجاريـة اجملتمعيـة            
العاملة يف الغابات؛ وتويل القيادة يف جمال اإلدارة املستدامة للغابات فيما بني النساء والـسكان                

واسـتنادا إىل مناقـشات حلقـة العمـل، وضـعت           . األصليني وغري أولئك من اجلماعات املهمشة     
ــه التاســـعة يف كـــانون الثـــاين         ــها علـــى املنتـــدى يف دورتـ ــيات رئيـــسية بغـــرض عرضـ  /توصـ

  . ٢٠١١ يناير
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ــافة إىل    ــدميوباإلضـ ــيات تقـ ــصل ب  توصـ ــا يتـ ــسياسات فيمـ ــاقش   لالـ ــدورة، نـ ــك الـ تلـ
دء يف التخطــيط املــشاركون أيــضا ســبل تعزيــز مــشاركة اجملموعــات الرئيــسية يف املنتــدى، والبــ

  .ألنشطة لدعم السنة الدولية للغابات
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  احملتويات
الصفحة  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والسياقاخللفية  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلفل االفتتاحي  -ثانيا   
نتـدى األمـمالـدورة التاسـعة مل     -سخري الغابـات لـصاحل النـاس وسـبل العـيش والقـضاء علـى الفقـر                  ت  -ثالثا   

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة املعين بالغابات         
٢٤. . . . . . . . . . . . اتـبالغاب  يـتعزيز مشاركة اجملموعات الرئيسية يف منتدى األمم املتحدة املعن  - ابعا ر  

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١السنة الدولية للغابات   -خامسا   
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلفل اخلتامي  - سادسا   

٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة املشاركني يف حلقة العمل: املرفق    
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   والسياقاخللفية  -أوال   
قــرار األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات  ورة الثامنــة ملنتــدى ، اختــذ يف الــد٢٠٠٩يف عــام   - ١

تـشجيع الـدول األعـضاء والطلـب مـن أمانـة املنتـدى البحـث عـن سـبل لتحـسني                      ”ينص علـى    
مشاركة أصحاب املصلحة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك جمتمعات الشعوب األصلية وغريها مـن              

  .)١(“يف دورات املنتدى القادمة... ابات اجملتمعات احمللية واجملتمعات اليت تعتمد على الغ
، على موضـوع    ٢٠١١وستركز الدورة التاسعة للمنتدى، املقرر عقدها يف مطلع عام            - ٢
إدارة ) أ: ( مــن خــالل“تــسخري الغابــات ملــصلحة النــاس وســبل العــيش والقــضاء علــى الفقــر”

ــي؛       ــع احملل ــى أســاس اجملتم ــة عل ــات القائم ــة  ) ب(الغاب ــة االجتماعي ــن  التنمي ــا م ــضايا وغريه ق
اجلوانــب ) ج(اجملتمعــات احملليــة املعتمــدة علــى الغابــات، مبــا يف ذلــك حيــازة أراضــي الغابــات؛ 

  .االجتماعية والثقافية
ومبا أن عمل اجملموعات الرئيـسية لـه تـأثري كـبري علـى اجملتمعـات احملليـة الـيت تعـيش يف                       - ٣

ويتمثـل  أصـحاب مـصلحة متعـددون،    شارك فيه يالغابات، فإهنا اتفقت على تنظيم حلقة عمل  
دعم عملية املنتدى وإعداد توصيات ملموسة يف جمـال الـسياسات كـي تعـرض               اهلدف منها يف    

  .  الدورة التاسعة للمنتدىعلى
وقد ضمت حلقة العمل اليت متخض عنها ذلك االتفاق، واليت عقدت يف أكرا، غانـا،                 - ٤

ومتثــل .  بلــدا٣٠ ممــثال رئيــسيا مــن ٧٠ة ، قرابــ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ إىل ٢٦يف الفتــرة مــن 
 ودعـم عمليـة املنتـدى       بفعاليـة اهلدف الرئيسي من هذه املناسبة يف إشـراك اجملموعـات الرئيـسية             

  .لدورة التاسعة للمنتدىل والسياسات فيما يتصل باملسامهات توصيات تقدميمن خالل 
  

  احلفل االفتتاحي  -ثانيا   
، مديرة أمانة املنتـدى، بـصفتها   ماكالبنيالفتتاح جان كان من بني املتكلمني يف حفل ا    - ٥

املتكلمــة الرئيــسية، ومايكــل غــورت، القــائم باألعمــال يف املفوضــية الــسامية الكنديــة، وهنــري 
فورد كامل، عضو يف الربملان ونائب وزير األراضي واملوارد الطبيعية، نيابة عن كـوليرت داودا،               

  . ارد الطبيعية لغاناعضو يف الربملان ووزير األراضي واملو

__________ 

  .E/CN.18/2009/20 - E/2009/42انظر   )١(  
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  :وأكد املتكلمون يف حفل االفتتاح عددا من النقاط الرئيسية  - ٦
اجملموعات الرئيسية املعتـرف هبـا يف إطـار         لضم  تتيح حلقة العمل فرصة فريدة        )أ(  

فــيمكن لطائفــة واســعة مــن اخلــربات ووجهــات النظــر . منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات
  .  فيما يتصل بالتوصيات املقدمة إىل الدورة التاسعة للمنتدىفعالةئج تسهم يف حتقيق نتا أن

ــستنرية         )ب(   ــرارات م ــة يف اختــاذ ق ــة بالغ ــع أمهي ــى أرض الواق ــة عل ــسي التجرب تكت
وبذلك يساهم املشاركون يف حلقة العمل مبعرفتهم لقضايا حمـددة مـن       . يتعلق بالسياسات  فيما

  .زى فيما يتصل بالسياساتأجل إثراء النقاش وتقدمي توصيات ذات مغ
ــة مــن أجــل حتقيــق نتــائج    فعالــةيلــزم اتبــاع منــاذج تــشاركية      )ج(    يف جمــال فعال
ومن مث، تشكل مـشاركة اجملموعـات الرئيـسية يف حلقـة العمـل خطـوة حنـو تعزيـز                    . السياسات

  .مشاركة اجملموعات الرئيسية يف عملية املنتدى
قـدم المـربت أوكـراه، بوصـفه        ف. ضايا اهلامـة  وقد أبرز فرادى املتكلمني طائفة مـن القـ          - ٧

. رئــيس جلنــة التنظــيم واملنــسق الــدويل حللقــة العمــل، املــشاركني يف حلقــة العمــل ورحــب هبــم 
وســلط الــضوء علــى املهمــة الــصعبة املاثلــة أمــامهم، لكنــه أعــرب عــن محاســه ملــستوى اخلــربة    

وشـدد علـى أن     . لقة العمل واملعرفة املستمدتني من خمتلف اجملموعات الرئيسية اليت حضرت ح        
احلكومــات ال ميكنـــها أن تفخــر باملـــشاركة يف احلكــم الـــدميقراطي إال عنــدما هتيـــئ الفرصـــة     
ــهاماهتم يف التوصــل إىل         ــصلحة اآلخــرين وتأخــذ يف االعتبــار إس ــع أصــحاب امل ــشاركة م للم

  .قرارات فيما يتصل بالسياسات
ــورد ك      - ٨ ــري ف ــوزير كــوليرت داودا، رحــب هن ــة عــن ال ــا،  ونياب ــشاركني يف غان امــل بامل

كمـا أكـد التـزام غانـا     . وشكر اجلهات الراعية واملنظمـة حللقـة العمـل، وقـام باالفتتـاح الرمسـي           
وسـلط الـضوء علـى عـدد مـن املبـادرات       . ، وبنجـاح عمليـة املنتـدى     باإلدارة املستدامة للغابات  

 املتعلقــة بالغابــات يف األخــرية اجلاريــة يف غانــا ملنــع تــدهور الغابــات، وتعمــيم مراعــاة املــسائل   
وأشار إىل العمل الـذي قامـت       .  على الغابات  يناملعتمدالسكان احملليني   اخلطط الوطنية، ودعم    

األهـداف  الـيت تربطـه ب     تنفيذ الربنامج الـوطين للغابـات، وحلقـة الوصـل اهلامـة              من أجل به غانا   
 أن يقــدموا اقتراحــات وناشــد املنــدوبني.  ال ســيما هــدف القــضاء علــى الفقــر،اإلمنائيــة لأللفيــة

ــع       ــشعوب األصــلية يف مجي ــيني وال ــسكان احملل ــاءة ميكــن أن حتــدث تغــيريا يف ســبل معيــشة ال بن
  . العامل أحناء
ورحب السيد مايكل غورت، القائم باألعمـال يف املفوضـية الـسامية الكنديـة ورئـيس                  - ٩

وأشــار إىل التــزام . دا باملــشاركني باسـم حكومــة كنـ  ،الوكالـة الكنديــة للتنميـة الدوليــة يف غانـا   
 مبـادرات   ط الـضوء علـى    لّوسـ  واإلدارة املـستدامة للغابـات،       ة الرشـيد  احلوكمـة بحكومة كنـدا    
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وأشار إىل أن جزءا هامـا مـن العمـل الـذي تـضطلع بـه                . حمددة حيث تدعم كندا اجملتمع املدين     
هـارات املهنيـة    تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات ينطوي علـى بنـاء القـدرات املؤسـسية وامل             لكندا  

  .يف صفوف السكان احملليني
،  األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات        كـالبني، مـديرة أمانـة منتـدى       اوهنأت الـسيدة جـان م       - ١٠

وأعربـــت عـــن تقـــديرها . اجملموعـــات الرئيـــسية وحكومـــة غانـــا علـــى عقـــدها حللقـــة العمـــل 
الـضوء علـى التـزام     للحكومات واملؤسسات اليت قـدمت الـدعم املـايل هلـذه املناسـبة، وسـلطت                

 إىل أن    املتكلمـة  وأشـارت . أمانة املنتدى بتعزيز مشاركة اجملموعات الرئيسية يف أعمال املنتدى        
غانــا هــي منــوذج لدولــة عــضو تــشارك يف إصــالح سياســاهتا احلرجيــة وتعزيــز ســبل عــيش           

ة اجملموعــات الرئيــسيتغتــنم  ضــرورة أنأكــدت واجملتمعــات احملليــة الــيت تعتمــد علــى الغابــات،  
الفرصة اليت تتيحها العضوية الواسـعة للمنتـدى للمـشاركة علـى حنـو اسـتراتيجي يف املـداوالت         

وشــجعت اجملموعــات الرئيــسية علــى طــرح أفكــار لــضمان جنــاح  . بــشأن الــسياسات احلرجيــة
ــة للغابــات لعــام    ــسنة الدولي ــشطتها ، الــيت ٢٠١١ال ــورك يف  ســيجري إطــالق أن ــا يف نيوي  رمسي

وقالـت إن هنـاك     . ل اجلزء الرفيع املـستوى للـدورة التاسـعة للمنتـدى           خال ٢٠١١فرباير  /شباط
 علــى الغابــات، وحثــت املــشاركني علــى جلعــل التركيــز الرفيــع املــستوى ينــصبفرصــة فريــدة 

االستعانة بالوالية الشاملة للمنتدى من أجل تقدمي إسهامات فعالة يف املداوالت األخـرى ذات              
 اتفاقيـة   مـن قبيـل   ناقـشات اجلاريـة يف إطـار حمافـل أخـرى،            وأشـارت إىل أن امل    . الصلة بالغابات 

ن املعنيني باملنتدى ينبغـي     وأكدت أ األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ال ينبغي جتاهلها،          
  .عوا على تلك العمليات عن كثبطلي أن

ــ  -ثالثا     -سخري الغابــات لــصاحل النــاس وســبل العــيش والقــضاء علــى الفقــر     ت
 نتدى األمم املتحدة املعين بالغابات عة ملالدورة التاس

 فراديةاإلاالت احلدراسات  عرض  -ألف   

عـــد عـــدد مـــن دراســـات احلـــاالت اإلفراديـــة وُعـــرض مـــن أجـــل إغنـــاء املناقـــشات  أُ  - ١١
النصوص الكاملة لدراسـة احلـاالت اإلفراديـة للتحميـل مـن املوقـع الـشبكي        تتوافر  و. وتنشيطها

 .www.mgi-forests.org: حللقة العمل
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دراسـة  :  اهلامة على الصعيد العاملي وتأثرياهتا على سـبل العـيش       البيولوجي مناطق التنوع   -  ١  
حالة إفرادية ملنطقة التنوع البيولوجي تانو أوفـني يف مقـاطعيت أتوميـا مبونـوا وأهـافو آنـو                   

 غانا، ماتيلدا أكوا أفريي، مؤسسة احلفظ والتنمية ،الواقعتني يف منطقة أشانيت يف غانا

 علـى الـصعيد العـاملي       البيولـوجي اهلامـة   منـاطق التنـوع     هذه قيمـة     دراسة احلالة أبرزت    - ١٢
 أشــارت إىل التحــديات الــيت وبالنــسبة للمجتمعــات احملليــة الــيت تعتمــد علــى الغابــات يف غانــا، 

 طـط البديلـة لـسبل العـيش لكـي     تـشجيع اخل وشددت السيدة أفريـي علـى أمهيـة        . تزال قائمة  ال
. املـوارد احلرجيـة    تلك املناطق سلبا على قدرة اجملتمعات احمللية على تأمني الوصول إىل             تؤثر ال
وفقا لدراسة السيدة أفريي، يعاين كثري مـن األفـراد يف اجملتمعـات احملليـة املتامخـة للغابـات مـن                   و

وهـذا مـا يـربز بوضـوح        . املـوارد احلرجيـة   صعوبات يف سبل العيش نتيجة لعدم اسـتفادهتم مـن           
علــى الــصعيد العــاملي نظــرا للقيــود املرتبطــة البيولــوجي خــالل تعــيني منــاطق هامــة للتنــوع مــن 

 فـضال عـن   ،البيولـوجي وأكدت دراسة احلالة أمهية احلفـاظ علـى التنـوع    . السياسةبطبيعة هذه   
 . لألفراد يف اجملتمعات احمللية املتامخة للغابات لسبل العيشتوفري فرص بديلة

  
حالـة البلـدان يف مشـال أوراسـيا،         : تألصلية والتقليديـة املتـصلة بالغابـا      تسخري املعارف ا    -  ٢  

فالدميـري  و) ئيسياملؤلف الر (االحتاد الروسي   ،  السيبرييةغابات  الأندري الليتني، أصدقاء    
 )املشارك يف التأليف (بوشارنيكوف

رة التقليديـة    املعارف احمللية واألصـلية يف اإلدا      إسهامقدمت الورقة حملة عامة عن كيفية         - ١٣
وأكــد الــدكتور .  تلــك املعــارف يف روســيا مبزيــد مــن التفــصيل  حبثــتوللغابــات يف أوراســيا، 

 املعــارف التقليديــة املتــصلة بالغابــات يف تعزيــز اإلدارة املــستدامة      تقــدير قيمــة الليــتني أمهيــة  
 الراميـة اليـة  وأيدت دراسة احلالة اليت قدمها الفكرة القائلة بأن املمارسات العلميـة احل       . للغابات

تكون مستدامة مثل نظريهتا اليت عادة ما متارسها خمتلـف الـشعوب احملليـة                ال إلدارة الغابات قد  
وبالتايل خلص إىل أنه من املهم دراسة وفهم املعارف واملمارسات التقليديـة املتـصلة             . واألصلية

  .  للغاباتاملستدامةبالغابات وإدماجها يف سياسات اإلدارة 
  

جـايوثي  ،  العمـل اجملتمعـي لتجديـد احلـراج والقـضاء علـى الفقـر             : ة خضراء جديـدة   مأثر  -  ٣  
 ،د، حكومـة واليـة كـرياال، اهلنـ        جـورج أبيـه   و )املؤلفـة  (هلنـد ا،  ة مـستقل  ةكريشنان، باحثـ  

 )املشارك يف التأليف(

استعرضــت دراســة احلالــة تنفيــذ برنــامج اإلدارة املــشتركة للغابــات يف إحــدى املنــاطق   - ١٤
ــة ــد احلرجي ــة كــرياال، اهلن ــ.  يف والي ــدكتورتوقال ــشنانة ال ن اإلدارة املــشتركة للغابــات   إ كري

 اهليكلـي لـدعم الفـرص اهلامـة املتعلقـة      طـار الـسياسايت  اإل العقدين املاضـيني،  مدىرت، على   وفّ
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ــة يف   ــها مل تبلــغ بعــد حــدود إمكان  إدارةمبــشاركة اجملتمعــات احمللي ــات، لكن  كــونو .اهتــاي الغاب
ــ الغابــات يف اهلنــد يــؤدي إىل  وزارة شــؤون شتركة للغابــات تنــدرج حتــت مــسؤولية  اإلدارة امل

واستكــشفت الدراســة أيــضا . ات هــذه الــسياسةيــظهــور عوائــق بريوقراطيــة خاصــة أمــام إمكان
ــا تنفيـــذ   ــانون الـــوطين لـــضمان  قـــانون حـــديث العهـــد إمكانيـــات أتاحهـ  معـــروف باســـم القـ

الفـــرص والقيـــود كـــل مـــن طت الـــضوء علـــى وجـــاء يف الدراســـة الـــيت ســـل. الريفيـــة العمالـــة
ــة ــمان  املتعلقـ ــسياسات ضـ ــيش بـ ــبل العـ ــانون      سـ ــذا القـ ــن هلـ ــه ميكـ ــظ إنـ ــى احلفـ ــة علـ  القائمـ
ــة ــة كــرياال       تكمل ــات يف والي ــشتركة للغاب ــامج اإلدارة امل ــار برن ــادرات املتخــذة يف إط ــن املب م
ة تـشريعات العمـل     لربنـامج بواسـط   ذا ا وينبغي تعزيز العناصر التـشاركية هلـ      . هامة ومفيدة  نواح

ــا علــى حــد ســواء، لكــن      الــدكتورة خللــق فــرص التمويــل والعمــل التــشاركية واملــستدامة بيئي
 بــرزت يف حتويــل األحكــام التــشريعية املتــصلة   الــيت مــن التحــدياتالكــثري كريــشنان تــشري إىل
  .بالغابات إىل ممارسة

  
: رة التعاونيــة التكيفيــةإلدالــ  مــستقلةحبــث عــن نظــم: الرباجميــات واملعــدات احلاســوبية   -  ٤  

ــة     ة،  النموذجي احلرجيةاالستجابة ــة العامــة للــشبكة احلرجي ــاو، األمان مــاريتيو شــيمري دي
 األفريقية النموذجية

للحاجـة   كشكل من أشكال االستجابة   قدم الدكتور دياو برنامج األحراج النموذجية         - ١٥
لـشبكة احلرجيـة    قـدم وصـفا ل    و. املاسة لربامج حتقيـق أهـداف التنميـة واحلفـظ علـى حـد سـواء               

 النموذجية يف بلدان حـول العـامل، وأشـار          األحراج عشرات من    شملالنموذجية الدولية، اليت ت   
إىل أن هنج األحراج النموذجية يـوفر إطـارا ميكـن مـن خاللـه قيـام مـشاركة جمديـة وشـاملة يف                        

 من املبادئ الرئيـسية      كال وناقش. جماالت من قبيل إدارة املوارد، والتنمية اجملتمعية واالقتصادية       
ــامج ــة؛ واحلوكمــة؛    :  وهــيللربن ــاظر الطبيعي ــزام باالســتدامة؛ واملن ــة؛ وااللت ــشراكات الطوعي ال

وشــدد علـــى أمهيــة كفالـــة املــسامهة الكاملـــة والفعالـــة    . وبرنــامج عمـــل؛ والــتعلم والتواصـــل  
 املـستفادة مـن   ومـن بـني الـدروس    . للمجتمعات احمللية، مبا يف ذلك اجلماعات املهمـشة تقليـديا         

هذا الربنامج، أشار إىل أنه يف حني يتم على الصعيد احمللـي حتديـد احلوكمـة واألنـشطة املتعلقـة          
  . ، جيب أن يتالءم اجلهد الشامل مع األهداف الوطنية وجيب أن يبذل بدافع قطريباألحراج

  مناقشات املشاركني وتوصياهتم  -باء   
.  ميـسر وأسـئلة توجيهيـة      فريـق وكـان لكـل     . نقاش  أربعة أفرقة  توّزع املشاركون على    - ١٦

 أعمـــال الـــدورة التاســـعة تـــستهدفوأســـندت إىل األفرقـــة مهمـــة وضـــع توصـــيات ملموســـة 
وكــان مثــة أربعــة  .  التوصــيات ونقحــت خــالل اجللــسة العامــة   هــذهنوقــشتقــد و. لمنتــدىل

 التقليديـة   املعـارف وحقوق احليازة واحلصول على املنافع وتقامسها؛       :  هي موضوعات للمناقشة 
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األصـليني والفئـات املهمـشة      النـساء والـسكان      و املشاريع احلرجية اجملتمعية؛   و املتصلة بالغابات؛ 
  .  القيادة من أجل اإلدارة املستدامة للغابات:األخرى

  
 )غان شيام باندي: ريّساملُ( حقوق احليازة واحلصول على املنافع وتقامسها  -  ١  

 املناقشةاألسئلة املطروحة يف     

ما هو نوع نظام حقوق احليازة واحلصول على املنافع وتقامسهـا الـذي يـضمن بأفـضل                - ١٧
كيــف ميكــن حتــسني الوضــع يف جمــال ووجــه منــافع ســبل العــيش واإلدارة املــستدامة للغابــات؟ 

حقوق احليازة واحلصول علـى املنـافع وتقامسهـا؟ مـا الـذي ميكـن عملـه لـسد الثغـرات وحتديـد                      
  أفضل املمارسات؟

  والنقاط الرئيسية السرديوجزامل    

تتـأثر مبوجبـها احليـازة       أقر املـشاركون بالتقلـب الكـبري املوجـود يف نظـم احليـازة، الـيت                 - ١٨
ــد إىل آخــر         ــن بل ــيت ختتلــف م ــة ال ــشريعية والعرفي ــوانني الت ــن الق ــات بكــل م ــى الغاب ــر . عل وأق

 املـوارد، وتقاسـم املنـافع      ىلوصول إ املشاركون أيضا بتعقيد القضايا املرتبطة حبقوق احليازة، وال       
املتأتية من املوارد، لكنهم شددوا على أن هـدف حتـسني سـبل معيـشة الـشعوب املعتمـدة علـى           

ــشدة علــى حقــوق      ــى الفقــر يعتمــد ب ــات والقــضاء عل ــازة تتــصف باألمــان  حل األراضــيالغاب ي
  . واالستدامة واإلنصاف والشفافية

 علـى حـد سـواء، بـني حقـوق           اتالـسياس ، يف املمارسـة و    أوجه متايز كـبرية    تولوحظ  - ١٩
جيب على املناقشات السياساتية املتعلقـة      و.  املوارد وصول إىل احليازة وحقوق امللكية وحقوق ال    

وشـدد املـشاركون    .  أن توضـح هـذه املفـاهيم        على حد سـواء    األطر القانونية الوطنية والدولية   ب
 ؛مـصحوبة مبـسؤوليات   ) لكية واحليازة وامل  الوصول(قوق  احلأيضا على ضرورة أن تكون مجيع       

  . جيب أن يكون نظام حقوق احليازة واملسؤوليات مترابطا مع نظام تقاسم املنافعإذ 
 مـوارد   والوصـول إىل   نظـام حلقـوق احليـازة        ضرورة أن يقوم أي   اتفق املناقشون على    و  - ٢٠

 جانب الـسكان    بأمهية االستخدامات املتعددة للموارد احلرجية من     اإلقرار  ) أ: (مبا يلي الغابات  
 بـــشكل رئيـــسي علـــى متطلبـــات ســـبل العـــيش للمجتمعـــات الفقـــرية التركيـــز) ب(احمللـــيني؛ 

 قـدر إتاحـة  ) ج( ؛) يف ذلك النساء والسكان األصـليون مبن(واملهمشة اليت تعتمد على الغابات   
، مبــا يف ذلــك  وإدارهتــا حمليــاأراضــي الغابــات ومــوارد الغابــات إىل لوصــول وهــام مــن اكــبرية 
واجلهــات الــيت دور يف هياكــل صــنع القــرار الــيت حتــدد كيفيــة اســتخدام املــوارد،  الع بــاالضــط

واألهم أنه جيب إدراج املنافع امللموسة وغري امللموسة للغابات يف نظـام يكفـل              . ستستفيد منها 
باإلضـافة   و .محاية مستجمعات املياه االستراتيجية واملمرات احلساسة بيئيا، والتنوع البيولـوجي         
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وق الوصول واحليـازة، جيـب أن يكفـل النظـام النفـاد إىل األسـواق، ونظـم دعـم كافيـة                      إىل حق 
 لـربامج بنــاء  ماسـة  حاجــة  وجـود وارتئـي  .وحقـوق أخـرى مـن قبيــل حريـة تكـوين اجلمعيــات     

القدرات على مجيع املستويات اليت تعاجل القـضايا التعليميـة واملؤسـسية واهليكليـة، وغريهـا مـن                  
  .ةازالقضايا املتصلة باحلي

إمــا إطــار سياســايت وطــين أو ( احلقــوق واملــسؤوليات إلطــار تنظيمــي خــضوعجيــب و  - ٢١
ع مبـــشاركة نـــشطة وجمديـــة مـــن مجيـــع يوَضـــ) دويل، أو أي إطـــار يـــستند إىل القـــانون العـــريف

 ويقـر بـاألمن   ،يف ذلك على وجه اخلصوص النساء والسكان األصليون       مبن   ،أصحاب املصلحة 
  .ملؤسسي الكايفاملعيشي، وحيظى بالدعم ا

حتقيـق  بغيـة  ولوحظ أن هناك سياقات معينة ميكن فيها للملكية اخلاصـة تعزيـز احلـوافز             - ٢٢
لملكيـة اخلاصـة للمـوارد احلرجيـة يف سـياقات أخـرى أن              لاستدامة الغابات، يف حني أنه ميكـن        

بات حتـدد   وبالتايل جيب على أي سياسة متعلقة بالغا      . الناقصة التمثيل تؤدي إىل هتميش الفئات     
 أن تراعي احلوافز النظاميـة للحفـاظ علـى املـوارد            يهاوالوصول إل  حقوق حيازة املوارد احلرجية   

 تـنظم تقاسـم املنـافع يف    وكـذلك املؤسـسات األكـرب الـيت    ،  على حد سـواء  احلرجية أو إفسادها  
ج وبتقيـيم حقـوق حيـازة املـوارد احلرجيـة وتقاسـم منافعهـا، جيـب إدرا                 .السياق احمللي اخلـاص   

وجيـب أن تـشمل االسـتدامة       . “االسـتدامة ” يتـصف بــ   جمموعة من القيم يف تعريـف أي شـيء          
جيــب مراعــاة كــل مــن املنــافع امللموســة وغــري   و. عناصــر بيئيــة وثقافيــة واقتــصادية واجتماعيــة 

  .امللموسة للغابات
  

  حمددة توصيات    
  :التالية التوصيات النقاش حلقة عن انبثقت  - ٢٣

  والغابات األراضي حيازة صعيد على إصالحات إجراء على احلكومات تشجيع  •  
 مــن فعالــة مــشاركة املنــافع بتقاســم املتــصلة والعمليــات املناقــشات تتــضمن أن كفالــة  •  

  الشعوب األصليةو احمللية اجملتمعات جانب
 مجيـع  فعـال    حنـو  علـى  فيـه  يـشارك  مـستقر  قـانوين  إطار إنشاء على احلكومات تشجيع  •  

   األصلية والشعوب النساء فيهم نمب املصلحة أصحاب
   القانوين اإلطار هذا لتنفيذ فعالة مؤسسات إنشاء تيسري  •  
ــرامج تــشجيع  •   ــاء ب ــاول الــيت املــستويات مجيــع علــى القــدرات بن ــة املــسائل تتن  التعليمي

   باحليازة املتعلقة األخرى واملسائل األساسية، باهلياكل املتصلة واملسائل واملؤسسية
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 الــيت واألحبــاث اإلفراديــة احلــاالت دراســات إجــراءو النموذجيــة املــشاريع ذتنفيــ دعــم  •  
  املمكنة واحللول الثغرات حتديدإىل  تسعى

  
  )جوزيف كوبينا: امليّسر(بالغابات  املتصلة التقليدية املعارف  -  ٢  

  رشادياإل سؤالال    
 مـن  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  املعـارف /األصـلية  الشعوب معارف تطبيق ميكن كيف  - ٢٤
  للغابات؟ املستدامة واإلدارةسبل العيش  حتسني دعم أجل

  
  للمناقشة األساسية النقاط    

 أن مفــاده ،بالغابــات املتــصلة التقليديــة لمعــارف لعمليــا بــسيطااعتمــد الفريــق تعريفــا   - ٢٥
 ونــوع القبيلــة بــاختالف ختتلــف بالغابــات املتــصلة التقليديــة والتقنيــات واملمارســات املعــارف
 بـل  ،راكـدة  ليـست  وهـي  .األجيـال  ربعـ  توارثهـا  يتم ماوغالبا   والثقافة، احمللي واجملتمع اجلنس
 ومشلـت  ).وحمليـة  ووطنيـة  وإقليميـة  عاملية( متنوعة أبعادا   تشمل أن وميكن مستمر تطور يف إهنا

  :يلي ما املناقشة نقاط
 أمـور،  مجلـة  يف مل،تـش  عديـدة  بطـرق  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  املعـارف  تطبيق يتم  •  

ــّع  الزراعيـــة؛ األنـــشطةحتديـــد مواعيـــد و اجلويـــة؛ واألحـــوال املومسيـــة األحـــداث توقـ
 امليـاه  مـستجمعات  ومحايـة  متنوعـة؛  ألغـراض  بفعاليـة  واحليوانـات  النباتـات  واستخدام
  الغابات وموارد والتربة

ــة املعــارف نظــمعــارض تت ال  •   ــة املعــارف نظــم مــع التقليدي ــة العلمي ــستبعد  وال احلديث ي
ــة فاملعــارف ؛اآلخــر أحــدها ــصلة التقليدي ــات املت ــل بالغاب ــة املعــارف نظــم تكّم  العلمي
  منها اأساسي اجزء وتشكّل

 املثـال،  سـبيل  فعلـى  ؛للغابات املستدامة اإلدارة واملعتقدات احملظورات من العديد يؤيد  •  
   الغابات حلماية فعالة آليات تشكل حمليا واحملميةاملعينة  املقدسة األماكن أن تبّين

 التعلـيم  أن كمـا  بالغابـات،  املتـصلة  التقليدية املعارفالتثقيف خبصوص    يف نقص هناك  •  
ــامي ــصلة التخصــصات يف النظ ــة  املت ــوارد إدارة أوباحلراج ــة امل ــسياسات أو الطبيعي  ال

  بالغابات املتصلة التقليدية املعارف بشأنتثقيفا  يشمل ما نادرااملتعلقة هبا 
 هامـة  آثـار  هلـا  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  املعـارف  أن طويـل  وقـت  منـذ  روفاملع من  •  

  الوراثية احلرجية املوارد وحتديد للغابات البيولوجي التنوع وحفظ الغابات إدارة على
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ل وسـب  للغابـات  املـستدامة  اإلدارة بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  ملعـارف ا تـدعم  مـا غالبا    •  
  املستدامةالعيش 

ــ  •   ــتغالل ؤثري ــواق التجــاري االس ــة واألس ــشكل العاملي ــى ســليب ب ــستدامة اإلدارة عل  امل
  للغابات

  دائم قلق مصدر بالغابات املتصلة التقليدية للمعارف البيولوجية القرصنة عدُت  •  
 ميكـن سـليمة    غابات هتيئة يف دورا تؤدي أن بالغابات املتصلة التقليدية للمعارف ميكن  •  

 بــل فحــسب، بــالكربون يتعلــق فيمــا لــيس( املنــاخ تغــري رآثــا ختفيــف علــى تــساعد أن
 ومــا اخلــشبية غــري احلرجيــة واملنتجــات التربــة محايــةو واألوكــسجني يــاهاملبوأيــضا 

  )ذلك إىل
 واجملتمعـات  األصـلية  الـشعوب  فتكيّـ  دعـم  بالغابات املتصلة التقليدية للمعارف ميكن  •  

  املناخ تغري مع احمللية
 املتـصلة  التقليديـة  باملعـارف  تعترف اليت العاملية االتفاقيات فيذتن يف خطرية فجوة هناك  •  

  واحمللي الوطين املستويني على بالغابات
 املعـارف  مـستخدمي  مـن  املعلومـات  على احلصول يف صعوبة وجودب املشاركون سلّم  •  

 أن كمـا  بالـسرية،  حمـاط  املمارسـات  مـن  العديـد  أن حيـث  ؛بالغابات املتصلة التقليدية
 التقليديـة  املعـارف  وتعزيـز  محايـة  أهـداف  حتقيـق  يصّعب قد مما بالعلماء، عدومةم الثقة

  بالغابات املتصلة
  

  الرئيسية والنقاطسردي ال املوجز    
 املعــارف فهــم لتعزيــز ُتبــذل الــيت بــاجلهود االعتــراف مــن بــد ال أنــه املــشاركون رأى  - ٢٦

 وهـذا  .املتحدة باألمم الصلة ذات خرىاأل اهليئات يفهبا   واالعتراف بالغابات املتصلة التقليدية
ــ يــشمل ــدةامل داوالتامل ــة في ــيت للغاي ــة إطــار يف جــرت ال ــوع اتفاقي ــوجي، التن  ســيما وال البيول
 كتلـك  الـسابقة،  التوصـيات  ُتراعـى  أن ينبغـي  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  ).ي( ٨ باملادة يتعلق فيما

 وااللتزامـات  بالغابـات  املتصلة التقليدية فاملعار بتنفيذ املعين الدويل اخلرباء اجتماع عن املنبثقة
  ).٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ١٢-٦، خوسيه سان( الصلة ذات الدولية
 املتعلقـة  والدوليـة  الوطنيـة  واملؤسسات والقوانني السياسات أن على املشاركون اتفقو  - ٢٧

 علـى  احلفـاظ  يف بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  املعـارف  وشـرعية  بأمهية عترفت أن جيب بالغابات
 أن أخـرى،  أمـور  بـني  مـن  لـوحظ،  قـد و .يهـا عل تعتمـد  الـيت  للشعوب املعيشي واألمن الغابات
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 محايـة  بـأن  االعتـراف  علـى  يقـوم  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  للمعـارف  سائد حاليا    فهمأفضل  
 مـد تعت الـيت  للـشعوب  والفكـري  الثقـايف  بـالتراث  ارتباطـا وثيقـا      يرتبطـان  املعـارف هـذه    وتعزيز
 دعـم  جيـب  أنـه  املناقـشون  ورأى .اأراضـيه  يف الـشعوب  هـذه  حقـوق  وبـضمان  الغابـات،  على

 .بالغابـات  املتـصلة  التقليدية املعارف أمهية فهم تعزيز يف فعاالً دورا لتؤدي التعليمية املؤسسات
 املنـاهج  تتـضمن  أن لكفالـة  العمـل  بالغابـات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومنتدى لحكوماتل وينبغي

ــةاحل ــإدارة املتعلقــة الي ــة املعــارف بــشأن معلومــاتو مــواد وحفظهــا الغابــات ب  املتــصلة التقليدي
 مـن  مزيـد  إجـراء  أجـل  مـن  الدعم تقدمي أمهية على تشدد أن للحكومات ينبغي كما .بالغابات
 تتركـــه قـــد الـــذي اإلجيـــايب واألثـــر بالغابـــات املتـــصلة التقليديـــة املعـــارف جمـــال يف البحـــوث
 املتـصلة  التقليديـة  باملعـارف  االعتـراف  وجيـب  .الغابـات  علـى  احلفاظ على يديةالتقل املمارسات
 سـواء  وحفظهـا،  الغابـات  بـإدارة  املتعلقـة  العلميـة  للممارسـات  مـا قّي المكمّـ  بوصـفها  بالغابات

 تتــضمن أن ينبغــي مثلمــا احلاليــة، املمارســات أو املاضــي يف هبــا ُيــضطلع كــان الــيت املمارســات
ــات ــستخدمة املمارسـ ــات إدارة يف املـ ــلة ذات جوانـــب الغابـ ــارف صـ ــة باملعـ ــصلة التقليديـ  املتـ
ــات ــق .بالغاب ــشاركون واتف ــى امل ــسياسات أن عل ــةاملت ال ــات علق ــرف أن جيــب بالغاب ــ تعت  ذههب
 ،يهـا عل املعتمـدة  الشعوب عيشل  سب وحتسني الغابات حلماية حيوية كوسيلة التقليدية املعارف
ــا ــوا كم ــى اتفق ــاذ ضــرورة عل ــدابري اخت ــةم ت ــة لموس ــصادر دون للحيلول ــارف ةم ــوارد مع  وم

 الـسياسات  وضـع  عمليـات  إطـار  يف ،االعتـراف  وجيب .الغابات على املعتمدة احمللية اجملتمعات
 ومتـوارث  وكلـي  مجـاعي  طـابع  مـن  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  عـارف امل به تتسم امب ،احلرجية

  .الطابع هذا دعم جيب كما ،األجيال عرب
  

  ةحمدد توصيات    
  :التالية التوصيات النقاش حلقة عن انبثقت  - ٢٨

 املتعلقـة  الوطنيـة  والـربامج  اخلطـط  يف بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  املعارف تعميم ينبغي  •  
 اجملتمعـات  ذلـك  يف مبـا  الـصلة  ذوي املـصلحة  أصـحاب  مجيـع  مـن  مبـشاركة  بالغابات،

  األصلية الشعوب جمتمعاتو احمللية
 نظـم  فيـه  تـساهم  نـشاطا تـشاركيا      للغابات املستدامة لإلدارة طالتخطي يكون أن جيب  •  

  احلديثة العلمية املعارف مونظ بالغابات املتصلة التقليدية املعارف
 املتــصلة التقليديــة املعــارف بــشأن البحــوث مــن مزيــد إجــراء تــدعم أن للبلــدان ينبغــي  •  

 فوظــاتحم إنــشاء أجــل مــن ومــستخدميها املعــارف أصــحاب مــع والعمــل بالغابــات
  وتعزيزها املعارفهذه  حلفظ جديدة طرق استحداثو
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  نافعامل لتقاسم منصفة نظم وضع ينبغي  •  
 البلـدان  خمتلـف  يف الفكريـة  امللكيـة  حقوق لضمان املمارسات بأفضل االعتراف ينبغي  •  

 إنـشاء  قبـل  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  املعـارف  حلمايـة  قـانوين  نظام إنشاء ينبغي كما
  التقليدية املعارف هبذه خاصة سجالتو حمفوظات

 اإلدارة يف بالغابــات املتــصلة التقليديــة املعــارف دور لرصــد مؤشــرات وضــع ينبغــي  •  
  للغابات املستدامة

 بالغابـــات املتعلقـــة الدوليـــة االتفاقيـــات علـــى تـــصّدق أن احلكومـــات جلميـــع ينبغـــي  •  
 يـات آل القطـري  الـصعيد  علـى  توضـع  أن ينبغـي  كمـا  هبـا،  املتـصلة  التقليدية باملعارفو

  الرئيسية اجملموعات تشمل ،عنه واإلبالغ وتقييمه العاملية االتفاقيات تنفيذ لرصد
 واالقتـصادية  والروحيـة  والثقافيـة  االجتماعية والقيم التقليدية باحلقوق االعتراف ينبغي  •  

  واحترامها األصلية للشعوب
  املقدسة ماكناأل على احلفاظ ينبغي  •  
  النظامي التعليم نظم ضمن التقليدية املعارف نظم جإدما ينبغي  •  
 اإلدارة يف وأمهيتـها  بالغابـات  املتـصلة  التقليديـة  باملعارف عموماً السكان تثقيف ينبغي  •  

  للغابات املستدامة
  )تشوه -  سيم هيوك: امليّسر( املشاريع التجارية احلرجية املتمحورة حول اجملتمعات احمللية  -  ٣  

  اديةاألسئلة اإلرش    
 تجاريـة ال شاريعاملـ  باسـتخدام  معيـشتها  أسـباب  حتسني احمللية للمجتمعات ميكن كيف  - ٢٩

 املنتجـات  )ب( اخلـشبية؛  املنتجـات  )أ( :خـالل  مـن  احملليـة  اجملتمعـات  حول املتمحوِرة احلرجية
  اإليكولوجي؟ النظام خدمات )ج( اخلشبية؛ غري
  

  :الرئيسية والنقاطسردي ال املوجز    
 اجملتمعـات  حـول  املتمحـورة  احلرجية تجاريةال مشاريعلل عمليا تعريفا املشاركون تبّنى  - ٣٠

 مــوارد إدارة يف كــبرية مــسامهة إطارهــا يف احملليــة اجملتمعــات تــساهم مــشاريع أهنــا مفــاده احملليــة
 منـصف  حنـو  علـى  املنـافع  تقاسـم  يـتم  حيث ، وتقدير قيمتها  استخدامهاو واستكشافها الغابات
  .كاملة منها أو املنافع هذه من كبري جزء من احمللية جملتمعاتا استفادة يكفل
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 شاريعاملـ  إطـار  يف املهمـة  املـشتركة  املـسائل  مـن  عـدد  علـى  الـضوء  املـشاركون  وسلط  - ٣١
 اجملتمعـات  ومتكـني  امللكيـة؛  :ذلـك  يف مبـا  ،احملليـة  اجملتمعـات  حـول  املتمحورة احلرجية تجاريةال

 األســواق إىل والوصــول القــرار؛ اختــاذ عمليــات يف التــشاورو القــرار؛ اختــاذ جمــال يف احملليــة
 ومتويـل  للقيمـة؛  مـضيفة  بأنـشطة  االضطالعو املنافع، لتقاسم آلية وإنشاء السوقية؛ واملعلومات
 كأحـد  اإليكولوجيـة  الـنظم  خـدمات  علـى  احلصول مقابل بالدفع واالعتراف احمللية؛ املبادرات

  .احلكومية غري املنظمات اكوإشر احلرة؛ األعمال إطار يف ياراتاخل
 علــى تعتمــد الــيت الــشعوب معيــشة أســباب حتــسني أجــل مــن أنــه املــشاركون والحــظ  - ٣٢

 تتـاح  أن جيـب  ،احمللية اجملتمعات حول املتمحورة احلرجية تجاريةال شاريعامل خالل من الغابات
 خــدمات إىلو اخلــشبية وغــري اخلــشبية احلرجيــة املنتجــات إىل الوصــول فــرص جملتمعــاتا ذههلــ

  .واخلدمات املنتجات هلذه ملكيتها حقوق ُتضمن أن جيب كما ،اإليكولوجي النظام
 أن جيـب  احملليـة  اجملتمعـات  حـول  املتمحورة احلرجية تجاريةال شاريعامل أن إىل وأشاروا  - ٣٣

 غـري  الكيانـات  ال ،احملليـة  اجملتمعـات  تـتمكن  حبيـث  اخلـام احلرجية   واردامل قيمة تعزيز إىل تستند
 فـرص  احملليـة  للمجتمعـات  تتـاح  أن جيـب  أنـه  علـى  واتفقـوا  .منها الفوائد أكرب جين من ،حملليةا

 الـيت  شاريعاملـ  هـذه  يف بفعاليـة  املـشاركة  أجـل  مـن  الـسوقية  واملعلومـات  األسـواق  إىل الوصول
 اجملتمعـات  مـع  التـشاور  مـن  بـد  وال .الغابـات  علـى  تعتمـد  الـيت  الشعوب معيشة أسباب حتسن
ــة ــ احمللي ــ هــذه بــشأن القــرار اختــاذ مــستويات مجيــع ىعل  اتفــق ذلــك، علــى وعــالوة .شاريعامل

 الغابـات  علـى  تعتمـد  الـيت  احمللية واجملتمعات واحلكومات احلكومية غري املنظمات أن املناقشون
 أسـباب  تعـزز  الـيت  املـشاريع  ذهالنـهوض هبـ    أجـل  مـن  فعـال  حنـو  علـى  مترابطـة  تكون أن ينبغي
  .الغابات على دتعتم اليت الشعوب معيشة
 واحملافظـة  ورفـاههم  العمـال  سـالمة  لـضمان  تـدابري  وضع جيب أنه املشاركون حظوال  - ٣٤
 واحلفـاظ  احملليـة  اجملتمعـات  حـول  املتمحورة احلرجية تجاريةال املشاريع تعزيز أجل ومن .عليها
 تعتمـد  الـيت  حملليـة ا الـشعوب  مهـارات  تطـوير  حنـو  القـدرات  بنـاء  هُيوجَّـ  أن جيـب  فعاليتها، على
 خـدمات  علـى  احلـصول  مقابل الدفع يكون أن جيب كما .التقنية قدراهتا تطويرو الغابات على
 اجملتمعـات  أن إذ املـشاريع،  هلـذه  بالنـسبة  للتطبيـق  قـابال  خيـارا  اخلـشبية  غري اإليكولوجية النظم
  .بالغابات الصلة ذات املوارد من كبرية جمموعة إىل تستند الغابات على تعتمد اليت
  

  حمددة توصيات    
  :التالية التوصيات النقاش حلقة عن انبثقت  - ٣٥
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  تطوير األعمال التجارية احمللية    
ــشجيع  •   ــات تـ ــة اجملتمعـ ــى احملليـ ــاء علـ ــرب االرتقـ ــسلة عـ ــشطة سلـ ــضيفة األنـ ــة املـ  للقيمـ

 شاريعاملــ تــشّجع اســتراتيجيات ووضــع )األويل اإلنتــاج علــى فقــط التركيــز عــدم أي(
  قيمةلل ضيفةامل األنشطة يف االخنراط على لصغريةا احمللية التجارية

 تعتمـد  احملليـة  اجملتمعـات  حول متمحورة حرجية جتارية أعمالإلقامة    قوي دعم تقدمي  •  
  املنتجات هذه تسويق وعلى اخلشبية وغري اخلشبية لمنتجاتل املتطور تصنيعال على

 بيئيـة  خـدمات  تقـدمي و التغليـف  علـى  تركـز  صـغرية  حرجيـة  جتارية مشاريعإقامة   دعم  •  
  ذلك إىل وما األراضي ريع على حصوللل الفرص وهتيئة اجلودة عالية

 علـى  الحقـني ال ستخدمنياملـ ب شاريعامل هذه تربط اليت لوسيطةا املنظمات وتنظيم دعم  •  
  للقيمة ضيفةامل األنشطة سلسلة طول

  
  هتيئة ظروف مواتية    

 دعـم  علـى  تركـز  الـيت  الدراسـية  اهجاملنـ و التـدريب و والتطـوير  البحـث  بـرامج  تشجيع  •  
ــشاريع ــة امل ــة التجاري ــات حــول املتمحــورة احلرجي ــة اجملتمع ــشاريع احمللي ــة وامل  التجاري
  املتوسطة والصغرية احلرجية

 أنـشطة  حتتلـه  الـذي  املوقـع  حتـسني و احمللـي  الـصعيد  علـى  الفهـم  لتحـسني  آليـات  وضع  •  
  املثلى الفوائد حتقيق أجل من يمةللق املضيفة األنشطة سلسلة ضمن احمللية اجملتمعات

 وتعزيــز احلــرة األعمــال جمــال يف اخليــارات لتعزيــز توجيهيــة ومبــادئ بــرامج وضــع  •  
  احمللية التجارية األعمال جمال يف واملمارسات واخلربات املهارات

 واألنـشطة  احمللية التجارية املشاريع تطوير على واضح بشكل تركز متويل آليات إنشاء  •  
  للقيمة املضيفة

 للمـشاريع  واحملليـة  الوطنيـة  احلكومـات  جانـب  مـن  الـتقين  والدعم التمويل توفري تيسري  •  
  احمللية اجملتمعات حول املتمحورة احلرجية التجارية

 ملنتجـــات الـــشهاداتإصـــدار و القياســـي التوحيـــد تكفـــل مؤســـسية ترتيبـــات وضـــع  •  
  املشاريع هذه

 تعتـرف  الـيت  القانونيـة  الترتيبـات  ووضـع  ةاملصلح أصحاب مع االتفاقات إبرام تسهيل  •  
 /راضـي باأل املتـصلة  احلقـوق و الفكريـة،  امللكيـة  حقـوق  مثـل ( احملليـة  اجملتمعات حبقوق
  )والتصدير وباألسواق الكربون، وبانبعاثات ر،األشجا
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 الــسوق، ومعلومــات األســواق، إىل احملليــة اجملتمعــات وصــول لتعزيــز آليــات وضــع  •  
  واالتصاالت

  
  الضمانات البيئية واالجتماعيةكفالة     

 واإلدارة الرشـيدة  البيئيـة احلوكمـة    لتـسهيل  املتعـددين  املصلحة أصحاب منتديات دعم  •  
  احمللية الطبيعية للموارد املستدامة

ــ  •   ــة اســتحداث  م ــشطةؤازرة عملي ــضيفة األن ــة للقيمــة امل ــى القائم ــات عل ــة اجملتمع  احمللي
 عهــــاوتوقّ واالجتماعيــــة البيئيــــة لبيةالــــس آلثــــار حتليــــل إىلترمــــي  جهــــودبواســــطة 
  وتصحيحها ومراقبتها

ــاذ دعــــم  •   ــة إىل الراميــــة التــــدابري وإنفــ ــاههم العمــــال ســــالمة كفالــ  وتدريبــــهم ورفــ
  املهارات على

  شامل حنو على املنافع تقاسم مسألة معاجلة  •  
  احمللية واجملتمعات اخلاص القطاع بني العادلة الشراكات تعزيز  •  

  
 دارةاإل حتقيـق  أجـل  مـن  القيـادة  :األخـرى  املهمـشة  والفئـات  األصـلية  الشعوبو النساء  -  ٤  

  )موتووا وانغو :امليسرة( املستدامة احلرجية
  

   اإلرشادية األسئلة    
 تعتمـد  الـيت  األخـرى  احملرومة والفئات األصلية والشعوب بالنساء العترافل السبيل ما  - ٣٦
 غالبـــاً الفئـــات هـــذه حتظـــى ال ملـــاذاو ابـــات؟الغ إدارة يف وشـــركاء كقيـــاديني الغابـــات علـــى

 االعتـراف  نـضمن  كيـف و حتققت؟ إجنازات مثة هل :باالعتراف حالياً حتظى وأين باالعتراف؟
  املستويات؟ مجيع على هبا
  

  األساسية للمناقشةالنقاط     
   :حالياً باالعتراف خالهلا من الفئات هذه حتظى اليت األساليب املشاركون الحظ  - ٣٧

 الوصـول  فـرص  حمدوديـة  مـن  الـرغم  علـى  اجملتمعيـة  احلرجيـة  تالرابطـا  بعـض  إطار يف  •  
  الغابات إىل

 واختـاذ  املـرأة  مـشاركة  بـشأن  اجملتمعـي  الـصعيد  علـى  الغابات إلدارة التوجيهية املبادئ  •  
   )املثال سبيل على نيبال حالة( واإلدارة القرارات
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  بالغاباتاملعين دةاملتح األمم منتدى يف رئيسية جمموعات بصفتها  •  

 العاملة اليد توفر اليت اجلهات من بصفتها  •  

 منظمــة اتفاقيــة( الواقــع أرض علــى لــيس إمنــا العمــل قــضايا/العمالــة جمــال يف قــوقاحل  •  
  )املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية ،١٦٩ رقم الدولية العمل

 املتحدة األمم وكاالت بعض جانب من فااالعتر  •  

  املتخصصة ووكاالهتا ةاملتحد األمم هيئات بعض يف اعتراف وجود عدم  •  

 الغابــات يف للعــاملني الــدويل البنــك يف ضماناتبالــ متعلقــة اتسياســ وجــود عــدم  •  
  بالقوانني التقيد عدم إىل يؤدي مما ،املثال سبيل على ،ونقاباهتم

   :التالية لألسباب الفئات هبذه االعتراف عدم املشاركون والحظ  - ٣٨
 عـدم  أو/و الريفيـة  املنـاطق  منها تعاين اليت املشاكلب احلضرية املناطق سكان وعي عدم  •  

  الغابات إدارة مهيةأ على التشديد ضرورة هبا؛ مباالهتم

  منها اجليدة األمثلة على الضوء تسليط ضرورة ؛وقوية فعالة رابطات وجود عدم  •  

 غالبـاً  ؛والنـساء  األصـلية  الـشعوب  فئـات  عـن  سائدةالـ  النمطية اآلراءو وينناالق وضعال  •  
  القدراتإىل تفتقر أهنا على الفئات هذه إىل ينظر ما

 اجملتمعـات ” احتياجات عن ختتلف خاصة احتياجات ذات   املرأةاعتبار  ب تمامااله عدم  •  
 “احمللية

 متثلـه  الـذي  والتحـدي  الكفـاف،  مزارعو املرأة؛ هبا تضطلع اليت احلرجية األنشطة نوع  •  
  الكربى الشركات

ــدم  •   ــات وجــود ع ــة اعتراف ــة ؛قانوني ــدم أو لألراضــي حمــدودة ملكي ــازة ســندات   ع حي
 ملكيتها

  الرئيسية القضايا على مطلعات أو متعلمات غري الشعبية القاعدة نساء من العديد  •  

  احلراجة مهنة يف السائد اجلنساين التحيز  •  

  الغابات جمال يف التطورات مبتابعة اجلنسني بني واةاملسا أنصار من العديد اهتمام عدم  •  
  

   :منها املستويات مجيع على الفئات هبذه االعتراف لضمان سبالً املشاركون واقترح  - ٣٩
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 احلكومـــات مـــع الـــوطين الـــصعيد علـــى العمـــل :العمليـــات يف الفئـــات هـــذه إشـــراك  •  
 القـضايا ب املثـال  يلسـب  علـى  ربطهـا  ؛الغابـات  جمـال  يف فئـة  كل مسامهة على والتشديد
 وسبل العيش والطاقة الغذائي األمنك الرئيسية

 اللجنــة علــى التــأثري :املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة اســتخدام  •  
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على بالقضاء املعنية

 وضــع وجلنــة ،واالجتمــاعي االقتــصادي لــساجمل مــن املــستوى الرفيــع واجلــزء للمــرأة،
  وغريها،املرأة

  الغابات جمال يف الفئات هذه دور عن اإلفرادية االتاحل دراسات نشر  •  

 بينها ما يف تتعاون لكي املهمشة فئاتال بني استراتيجية حتالفات إقامة  •  

 ؛التقليديــة اجملتمعيــة بــاحلقوق واالعتــراف والكربــون، للغابــات احليــازة حقــوق ضــمان  •  
  التضامن إلرساء ذلك من االستفادة

ــازة  :ضرورية عناصر أربعة املشاركون وذكر  - ٤٠ ــةال احلي ــةاجل أو فردي ــوفري ؛ماعي ــبل ت  س
 ساعدةاملـ و قـروض ال( النوعيـة  جيدة دعم خدمات توفري ؛األسواق إىل عادل حنو على الوصول

 إىل اجملتمعـى  املـستوى  مـن  بـدءاً  ابطـة متر املـستويات،  مجيـع  على( قوية رابطات إنشاء ؛)تقنيةال
  .واحلقوق بالقضايا دراية على وتكون احلكومات، باعتراف حتظى )العاملي املستوى

  
  الرئيسية نقاطوال السردي املوجز    

 جيـب  واملـستدامة  العادلـة  احلرجيـة  باإلدارة املعنية املؤسسات أن على املشاركون وافق  - ٤١
ــساء تكفــل أن  الغابــات علــى تعتمــد الــيت األخــرى املهمــشة والفئــات يةاألصــل والــشعوب للن

 مجيـع  علـى  املـرأة  إشـراك  جيـب  أنـه  املـشاركون  والحظ .احلرجية املوارد من االستفادة إمكانية
 يف ومـسؤولياهتا  احتياجاهتـا  أن إىل نظـراً  احلرجيـة  السياسات جمال يف القرارات اختاذ مستويات

 وعلـى  .ومـسؤولياته  الرجل احتياجات عن األحيان غلبأ يف ختتلف احلرجية باملوارد يتعلق ما
 بـشأن  هامـة  معـارف  متلـك  خـرى األ املهمـشة  والفئات صليةاأل والشعوب النساء أن من الرغم
 الـسياسات  رسـم  مـستويات  مجيـع  علـى  مـشاركة لل بالتـشجيع  حتظـى  أن وينبغـي  املوارد، إدارة

 املتعلقـة  التقنيـة  واملعـارف  التعلـيم  ىعلـ  حصوهلا إمكانية دون أيضاً هتميشها حيول قد احلرجية،
 كفالـة  أجـل  مـن  الفئـات  هذه ملشاركة العملي الدعم تاحةإ وجيب .املستدامة احلرجية باإلدارة
 قـدرات  بنـاء  ذلـك  يـشمل  أن وينبغي .احلرجية بالسياسات املتعلقة العمليات يف أصواهتا إدماج
   ).احلقوق على واالطالع التفاوض مهارات فيها مبا( املهمشة الفئات
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 بالغابــات املعــين املتحــدة األمــم منتــدى عمــل بــني التــرابط ةرضــرو املناقــشون والحــظ  - ٤٢
 يف املستخلــصة االســتنتاجات أن إىل نظــراً احلرجيــة بالــسياسات املتعلقــة األخــرى املــداوالتو

 ثـات االنبعا خبفـض  املتعلقـة  كتلـك ( املنتدى هذا خارج احلرجية بالسياسات الصلة ذات احملافل
 )ذلـك  حتقيـق  ألجـل  املعـززة  واملبـادرة  الناميـة  البلـدان  يف وتـدهورها  الغابـات  إزالـة  عـن  ةالنامج

 روابـط  إجيـاد  نويتعـيَّ  .خـرى األ املهمشة والفئات األصلية والشعوب النساء على أثراً ستحدث
 علـى ( خـرى ألا املهمـشة  والفئـات  األصـلية  والـشعوب  نـساء بال تعـىن  اليت اإلمنائية املنظمات بني
 مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقية غرار على( واالتفاقات )للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوق غرار

 .املستدامة احلرجية اإلدارة بتعزيز الصلة ذات املنظماتو )املرأة ضد التمييز أشكال
  

  توصيات حمددة    
   :التالية التوصياتانبثقت عن حلقة النقاش   - ٤٣

 فيهـــا يكـــون الـــيت احلـــاالت علـــى الـــضوء تـــسلط يـــةإفراد حـــاالت دراســـات إعـــداد  •  
 حتقيـق  يف تـسهم  احلقـوق  تلـك  أن بنيوتـ  واضـحة،  حقـوق  األفـراد / احمللية للمجتمعات

 احليــازة ضــمان أمهيــة مــدى تبيــان بغــرض وذلــك واإلنــصاف، للبيئــة بالنــسبة النتــائج
 ذلك بتحقيق الكفيلة والسبل

 مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة إطــار يف ياألراضــ يف احلقــوق عــن باملــدافعني الــصلة إقامــة  •  
ــز أشــكال ــرأة، ضــد التميي ــم وصــندوق امل ــائي املتحــدة األم ــرأة، اإلمن  واحلركــات للم

 السياسي التمكني إىل الرامية واالستراتيجيات االجتماعية،

 ختلــفمل اجلنــساين املنظــور ةومراعــا اجلنــسانية القــضاياب الــوعي علــى التــدريب تــوفري  •  
 مــستوى علــى الــسياسات وصــانعي ،الدوليــة الوكــاالت تــشمل لــيتا املــؤثرة األطــراف

ــات، ــ مؤســساتو احلكوم ــا مبــا( ةاحلراج ــة معاهــد فيه  يومقــدم ؛)وإداراهتــا احلراج
  احمللياجملتمع وأفراد احلكومية، غري واملنظمات اإلرشادية، اخلدمات

ــوفري  •   ــدريب ت ــة املهــارات علــى الت ــة، القيادي ــا إىل ذلــك  والتفــاوض، العملي ــساء وم  للن
 حقوقهـــا معرفـــة علـــى ملـــساعدهتا األخـــرى، املهمـــشة والفئـــات األصـــلية والـــشعوب
  املستدامة احلرجية لإلدارة القوية اتالقياد وتوفري وتوضيحها،

 مجيــع  علــى املــشاورات يف كاملــة مــشاركة  املهمــشة الفئــات مــشاركة إىل الــدعوة  •  
 تنوعهــا لكفالــة شاركةاملــ هــذه ترصــد أناجملموعــات الرئيــسية   بوســع املــستويات؛
 وفعاليتها

  )املثال سبيل على والفقر احليازة بني( الترابط أوجه عن واألمثلة املعلومات تبادل  •  
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ــ  •   ــسياسي  التركي ــتمكني ال ــازة وال ــى احلي ــصادي/ز عل ــذليل االقت ــات لت ــة العقب  االجتماعي
  املهمشة الفئات مشاركة أمامالكربى 

 خل مؤسسات احلراجة التنظيمي داالتغيري عمليات دعم  •  
  

  األربعة العاملة األفرقة مجيع لدى برزت اليت الشاملة الرئيسية املسائل  - جيم  
   :األربعة العاملة األفرقة مجيع لدى برزت اليت الشاملة الرئيسية املسائل يلي ما يف  - ٤٤

   السياسات؛ أطر لتعزيز اهلادفة املشاركة ضرورة  )أ(  
لـسبل   وتعزيزهـا  الـسياسات  إنـصاف  لكفالـة  ياقاتالسفرادى   مراعاة ضرورة  )ب(  

  ؛الغابات على تعتمد اليت الشعوبعيش 

ــرورة  )ج(   ــام ضـ ــة قيـ ــة سياسـ ــة حرجيـ ــاول قويـ ــسائل بتنـ ــة املـ   باإلنـــصاف املرتبطـ
 النامجــةنــافع وامل واملــوارد، األراضــي وحيــازة واحلقــوق، األراضــي، إىل بالوصــول يتعلــق مــا يف
 ؛الغابات عن

 املـــستدامة بـــاإلدارة الـــصلة ذات الـــسياسات لتنفيـــذ القـــدرات بنـــاء ضـــرورة  )د(  
 ؛املهمشة للفئاتالفعال  اإلدماج وكفالة )خلإ الفقر، من واحلد عيشسبل ال( للغابات

ــام ضــرورة  )هـ(   ــد القي ــاج باملزي ــيت اإلجنــازات إلدم ــديات يف حتققــت ال ــم منت  األم
 تعزيــز وجيــب .الغابــات علــى تعتمــد الــيت للمجتمعــات يويــةح مــسائل بــشأن األخــرى املتحــدة

  ؛سينهوحت األخرى املتحدة األمم وهيئات املنتدى عمل بني ترابطال

 احتياجـات  علـى  شددالـذي يـ    املعارفتوليد  و األحباث إنتاج تشجيع ضرورة  )و(  
   .اهوحتسين  تلك األحباث واملعارف ودعمالغابات على تعتمد اليت اجملتمعات

  
   )بيان( السياسات الجم يف الرئيسية التوصيات  - دال  

 خمتلـف  ميد لتقـ  الغابـات  تكتـسبها  الـيت  األمهيـة  علـى  فيـه  شددوا بياناً املشاركون أصدر  - ٤٥
 البيولــوجي، التنــوع وخمزونــات اإليكولوجيــة، الــنظم خــدماتو ،بــسبل العــيش املتعلقــةاملنــافع 
ارتباطـاً   باتالغا باستدامة ترتبط الغابات على تعتمد اليت الشعوب سبل عيش   أن على واوأكد
 .كامالً

 واألطــراف األعــضاء احلكومــات بذلتــها الــيت املــساعي مــن بالعديــد املــشاركون وأقــر  - ٤٦
 ووضـعوا  املنتـدى،  طريـق  عـن  قدماً للغابات املستدامة باإلدارة للدفع اآلن حىت األخرى املؤثرة

 احلرجيـة  عـارف وامل ؛نـافع امل وتقاسم اعفواالنت احليازة حقوق مبواضيع مرتبطة رئيسية توصيات
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 يف املـستدامة  احلرجيـة  اإلدارة جـل أل القيـادات  تـوفري و ؛اجملتمعيـة  احلرجيـة  شاريعواملـ  التقليدية؛
   .األخرى املهمشة والفئات األصلية والشعوب النساء صفوف

 مــن  عــدد االجتمــاع عــن صــدر اآلن، حــىت حتققــت الــيت املكاســب مــن ولإلفــادة  - ٤٧
  :التوصيات الرئيسية

 جلميــع اهلادفــة املــشاركة لكفالــة امللموســة اخلطــوات مــن املزيــد اختــاذ يــتعني  )أ(  
 األصــلية، والــشعوب والــشباب النــساء اخلــصوص وجــه علــىمبــن يف ذلــك  املــؤثرة، األطــراف
  السياسات؛ أطر تعزيز بغرض

 يتعلـق  مـا  يف باإلنـصاف  املرتبطـة  سائلملل رجيةاحل سياسةال تصدىت أن يتعني  )ب(  
 وينبغـي  .الغابـات  عـن  النامجـة  نـافع وامل واملـوارد،  األراضـي  وحيازة قوق،واحل ،نتفاعاال بفرص

  ؛واملسؤوليات باحلقوقاإلقرار  لكفالة االقتضاء عند اإلصالحات تتخذ أن

 املمارسـات  تـبني  الـيت  اإلفراديـة  االتاحلـ  دراسـات  علـى  الـضوء  تسليط ينبغي  )ج(  
ــرة ــى( املبتكـ ــرار علـ ــع غـ ــرائط وضـ ــصورة اخلـ ــشاركية بـ ــاتتالو )تـ ــةالناج طبيقـ ــا حـ  وتبادهلـ

  السياسات؛ جمال يف القرارات هبا تسترشد لكي واستخدامها

 املوثـوق  الوصـول  بإمكانيـة  الغابـات  علـى  تعتمـد  اليت الشعوب تتمتع أن جيب  )د(  
ــوارد إىل ــة، امل ــدور تــضطلع أن وجيــب احلرجي ــة تقــرر الــيت القــرارات اختــاذ هياكــل يف ب  كيفي

  املوارد؛ تلك عن النامجةاملنافع  ودستع وملن ،املوارد استخدام

لـسبل   وتعزيزهـا  إنـصافها  لكفالـة  احملليـة  الـسياقات  السياسات تراعي أن حيب  )هـ(  
 الغابات؛ على تعتمد اليت الشعوبعيش 

 لــدىو املــستويات مجيــع علــى القــدرات بنــاء إىل الراميــة اجلهــود زيــعزت جيــب  )و(  
 هبـدف  )خـرى األ املهمـشة  والفئـات  والـشباب  نساءوال األصلية الشعوب فيها مبا( الفئات مجيع
 الفقـر  مـن  واحلـد  عـيش ال لسـب ( فعـال  حنـو  علـى  رجيـة احل دارةاإلب الصلة ذات السياسات تنفيذ
  ؛)املثال سبيل على

 واخلـدمات  الـسلع  علـى  تركـز  الـيت  اجملتمعية احلرجية شاريعاملالنهوض ب  ينبغي  )ز(  
 علـى  احلـصول  قـاء ل الـدفع  يكـون  أن وجيـب  هلـا،  دعمال وتقدمي املضافة القيمة وذات املستدامة
  لالستمرار؛ قابالً خياراً اإليكولوجية لنظما خدمات

 والدوليـة  الوطنيـة  احلرجيـة  واملؤسسات والقوانني السياسات تعترف أن ينبغي  )ح(  
سـبل   وضـمان  الغابـات  على للحفاظ احمللية واملعارف بالغابات املتصلة التقليدية املعارف بأمهية
   والتنفيذ؛ التخطيط يف املعارف هذه إلدماج خطوات واختاذ ،عليها تعتمد اليت الشعوبعيش 
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 احتياجــات علــى تــشدد الــيت املعــارفتوليــد و األحبــاث إنتــاج تــشجيع جيــب  )ط(  
 املعـارف  قيـ وثتو وحتـسينها،  تلك املعارف واألحبـاث      ودعم الغابات على تعتمد اليت اجملتمعات
ــة ضــمان حــصول و املعــارف، هــذه أصــحاب مــع الوطيــد بالتعــاون ابــاتبالغ املتــصلة التقليدي
  معارفهم؛ استخدام عن عادل تعويض على احمللية واجملتمعات األفراد

 املتحـدة  األمـم  منتـديات  يف حتققـت  الـيت  اإلجنـازات  إلدمـاج ينبغي بذل املزيد      )ي(  
 يف الغابـات  علـى  عتمـد ت الـيت  مجتمعـات ل ل بالنـسبة  يويـة ذات األمهية احل   املسائل بشأن األخرى
  .سينهاوحت األخرى املتحدة األمم وهيئات املنتدى عمل بني الصالت تعزيز وجيب .معيشتها

  
تعزيــــز مــــشاركة اجملموعــــات الرئيــــسية يف منتــــدى األمــــم املتحــــدة         -رابعا   

  اتـبالغاب يـاملعن
 حدد تيم كادمـان مـن جامعـة سـاذرن كويرتلنـد سـياق املناقـشة، حيـث عـرض نتـائج                       - ٤٨

. البحث الذي أجراه عن مشاركة اجملموعات الرئيسية يف منتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات             
مث تنــاول املــشاركون بالبحــث الــسبيل األمثــل لتعزيــز مــشاركة اجملموعــات الرئيــسية يف أعمــال 

ال  مسألة متثيل اجملموعات الرئيـسية متثـي       تناول أوهلا  ؛املنتدى، مركزين يف ذلك على ثالثة حماور      
وأما احملـور الثـاين فتنـاول أوجـه القـوة ونقـاط الـضعف يف عمليـة احلـوار بـني           . فعاال يف املنتدى 

احملـــور الثالـــث ســـبل تعزيـــز أنـــشطة لتنـــاول و.  املنتـــدىداخـــلأصـــحاب املـــصلحة املتعـــددين 
  .ات الرئيسية ومشاركتها خالل الفترات الفاصلة بني اجتماعات املنتدىعاجملمو

  
  وضع إطار للمناقشة: موعات الرئيسية يف املنتدىمشاركة اجمل  - ألف  

أرست كلمة الدكتور كادمان اإلطار الذي جتري فيه املناقـشة بـشأن فعاليـة مـشاركة                  - ٤٩
وألقـت نتـائج حبثـه الـضوء علـى مـشاركة اجملموعـات              . اجملموعات الرئيـسية يف أعمـال املنتـدى       

مستقاة من دراسة استقـصائية مشلـت       الرئيسية حاضرا ومستقبال، وتضم تلك النتائج معلومات        
  :املشاركني يف املنتدى، حيث تبني منها ما يلي

لقد كانت مشاركة اجملموعات الرئيـسية يف مـداوالت املنتـدى متذبذبـة علـى                 )أ(  
عــد يف بدايتــه، مــا لبثــت  فبعــد فتــرة أوىل مــن املــشاركة النــشطة يف املنتــدى وهــو بُ . مــر الــزمن

تراجع يف الدورات األخرية للمنتدى، حىت إن بعـض اجملموعـات       مشاركة اجملموعات الرئيسية ت   
وهذه احلالة من عدم املشاركة نـسبيا مـن جانـب اجملموعـات الرئيـسية               . انقطعت عن املشاركة  

  هتدد بالنيل من مصداقية املنتدى يف أعني اجلهات املعنية من الدول ومن غري الدول؛
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لرئيـسية إىل املـشاركة يف املــستقبل   يتوقـف جنـاح املنتـدى وإعـادة اجملموعـات ا       )ب(  
إىل حد بعيد على وضع ترتيبات للحوكمة تكون ذات قاعدة متثيليـة عريـضة تـشمل أصـحاب                  
املصلحة مبختلف أنواعهم وجمموعاهتم، وتتسم باملـساءلة والـشفافية، وتكـون فعالـة مـن حيـث                 

يـات دائمـة حلـل      عمليات صنع القرار وقـادرة علـى تغـيري الـسلوك علـى أرض الواقـع وإجيـاد آل                  
  .املشاكل

  
  متثيل اجملموعات الرئيسية بفعالية يف منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  -باء   

اقترح املشاركون التوصيات التاليـة مـن أجـل تعزيـز فعاليـة متثيـل اجملموعـات الرئيـسية                     - ٥٠
  :املنتدى يف

ومــات واجملموعــات تكثيــف املــشاورات علــى املــستويني القطــري واإلقليمــي بــني احلك  •  
  الرئيسية

  تأمني التمويل الالزم لضمان متثيل منسقي اجملموعات الرئيسية  •  
  تأمني التمويل الالزم لتيسري املشاورات على املستويني القطري واإلقليمي  •  
ضم ممثلني عن جمموعة أو اثنتني من اجملموعات الرئيـسية إىل وفـود البلـدان، ُيختـارون                   •  

  موعات الرئيسية، ويقومون يف وفودهم بدور اخلرباء االستشارينيبالتشاور مع اجمل
  حتديد اخلرباء املتوفرين والعمليات القائمة على الصعيدين القطري واإلقليمي  •  
  إنتاج الرسائل املشتركة وحتديد أفضل املمارسات وتسجيلها على شريط فيديو   •  
  .االستفادة من الشبكات العاملية واإلقليمية  •  

  
  احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين  -م جي  

ــاط          - ٥١ ــربزين نق ــددين، م ــصلحة املتع ــني أصــحاب امل ــة احلــوار ب ــشاركون عملي ــاقش امل ن
الضعف يف العملية احلالية، واقترحوا توصيات لتعزيز احلوار بني أصـحاب املـصلحة املتعـددين،               

  :وذلك على النحو التايل
  صلحة املتعدديننقاط الضعف يف احلوار بني أصحاب امل    

ُتخصص للمجموعات الرئيسية مقاعـد خلفيـة يف معظـم األوقـات، وعـادة مـا تكتفـي                   •  
  بتالوة بياناهتا، دون مزيد تفاعل أو أي نشاط آخر

نــادرا مــا حتظــى بيانــات اجملموعــات الرئيــسية بــردود أو تعليقــات أو استفــسارات مــن    •  
  الوفود احلكومية
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فهم القضايا اليت حتظـى باألمهيـة لـدى اجملموعـات          ان  يف بعض األحي  تسيء احلكومات     •  
  )ومن ذلك قضايا احليازة على سبيل املثال(الرئيسية أو ال تقدرها حق قدرها 

  ينعدم االنسجام يف استخدام املصطلحات والتعاريف  •  
قد يفضي ما تبديـه بعـض احلكومـات مـن عـدم اكتـراث إىل تثبـيط عـزائم اجملموعـات               •  

   الذي قد يثين هذه اجملموعات عن املشاركة يف الدورات الالحقةالرئيسية، األمر
كثريا ما ُتقدم البيانات يف شـكل تـالوة سـريعة لنـصوص طويلـة، األمـر الـذي ال يتـيح                     •  

  للمجموعات الرئيسية أن تبلغ أفكارها وانشغاالهتا بفعالية
  التوصيات    

بكـرا يف كـل بلـد علـى حـدة،      ينبغي للحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين أن يبدأ م         •  
فعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي أن يكـون للمجموعـات الرئيـسية               . وليس يف نيويورك فقط   

مــشروع موقــف ميكــن مناقــشته علــى الــصعيدين القطــري واإلقليمــي مــن أجــل إغنائــه 
  .باآلراء قبل الدورات اليت ُتعقد يف نيويورك بوقت غري يسري

 الـشبكات وتنفـذ أنـشطة الـدعوة واحلـوار علـى             ينبغي للمجموعات الرئيـسية أن تقـيم        •  
الصعيدين القطري واإلقليمي، كأن تقوم بذلك، على سـبيل املثـال، يف إطـار اجلماعـة                
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، ومجاعـة شـرق               

  .أفريقيا
  . تلك السبلجيب بذل جهود جدية لتحديد سبل إشراك احلكومات واستغالل   •  
  .ينبغي ضم أعضاء من اجملموعات الرئيسية إىل الوفود احلكومية  •  
ــا          •   ــدمي بياناهتـ ــة تقـ ــسني طريقـ ــى حتـ ــل علـ ــسية أن تعمـ ــات الرئيـ ــى اجملموعـ ــتعني علـ يـ

ــسجيالت        كــأن( ــل ت ــن قبي ــددة الوســائط، م ــا مبتكــرة أو وســائل متع ــستخدم طرق ت
  ). الفيديو، أو كليهما

  .ية أن تستكشف إمكانية إعداد بيانات مشتركةينبغي للمجموعات الرئيس  •  
ينبغـي توثيـق مـا يتـوفر يف خمتلـف البلـدان مـن أمثلـة جيـدة وتبادهلـا باعتبارهـا حـاالت               •  

  . جديرة بالدراسة
ينبغي بذل جهود خاصة حـىت حتمـل توصـيات اجملموعـات الرئيـسية علـى حممـل اجلـد                      •  

دب علـى استـصدار ردود أفعـال        ينبغي للمجموعـات الرئيـسية أن تلـح بـأ         (ويؤخذ هبا   
  ).من احلكومات على بياناهتا
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ينبغــي فــسح اجملــال ضــمن الربنــامج الرمســي لتواصــل اجملموعــات الرئيــسية مــع الوفــود،   •  
  .بدال من االكتفاء بتالوة البيانات

  . إىل الوفوداملستبعدةينبغي بذل املزيد من اجلهود لضم اجملموعات   •  
موعـات الرئيـسية أكثـر حيويـة يف الفتـرات الفاصـلة بـني               ينبغي أن تكـون مـشاركة اجمل        •  

  . الدورات
مــشاركة اجملموعــات الرئيــسية يف الفتــرات الفاصــلة بــني دورات منتــدى األمــم     -دال   

  املتحدة املعين بالغابات
حصر املشاركون أنـشطة وخططـا حمـددة للفتـرة الفاصـلة بـني دوريت املنتـدى التاسـعة                     - ٥٢

ــسية   ”: ابتــهم عــن الــسؤال والعاشــرة يف معــرض إج ــسبيل إىل مــشاركة اجملموعــات الرئي مــا ال
  . “واضطالعها بدور رئيسي على الصعيدين الوطين واإلقليمي؟

  
  أهم التوصيات الرامية إىل تعزيز األنشطة يف الفترات الفاصلة بني الدورات    

يـة ذات   ينبغي للمجموعـات الرئيـسية أن تبـذل اجلهـود للمـشاركة يف الفعاليـات اجلار                 •  
الــصلة بــاإلدارة املــستدامة للغابــات علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي، مبــا يف ذلــك     
املشاركة يف كل ما له صلة بالغابات من الفعاليات اليت يكون هلا ارتباط مـا بعمليـات                 

  األمم املتحدة ومؤسساهتا على اختالفها 
سية وأدوارهـا، باعتبـار     ينبغي التعريف على الـصعيد القطـري مبفهـوم اجملموعـات الرئيـ              •  

  ذلك سبيال حلث كافة اجلهات املعنية على زيادة مشاركتها 
ف باملنتــدى عــن طريــق تنظــيم  بوســع اجملموعــات الرئيــسية أن تــوفر املعلومــات وتعــرِّ    •  

  حلقات دراسية وحلقات عمل وما إىل ذلك من األنشطة 
ابـات أن يـشركوا غريهـم مـن         ينبغي ملمثلي اجملموعات الرئيسية الذين ُيعنون بـشأن الغ          •  

  أعضاء اجملموعات الرئيسية على الصعيد الوطين 
ــصلة      •   ــة ذات ال ــسية يف األنــشطة الوطني ينبغــي للحكومــات أن تــشرك اجملموعــات الرئي

  باإلدارة املستدامة للغابات 
ــاد         •   ــل انعق ــوطين قب ــصعيد ال ــى ال ــدم توصــياهتا عل ــسية أن تق ينبغــي للمجموعــات الرئي

   اجتماعات املنتدىاجتماع من أي
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ينبغــي للمجموعــات الرئيــسية يف املنتــدى أن تــستعد للمناقــشات الــيت ســُتجرى بــشأن   •  
، وأن تتعـاون مـع      ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة  لالغابات يف إطار دورة جلنة التنمية املستدامة        

  اجملموعات التابعة للجنة على الصعيدين الوطين واإلقليمي 
 الفاصلة بني الدورات حتضرها اجملموعـات الرئيـسية         ينبغي عقد اجتماعات يف الفترات      •  

إما حسب اإلقليم الذي تنتمي إليه، أو حسب الـصنف الـذي ُتحـسب عليـه، وينبغـي                  
للمجموعــات الرئيــسية أن تـــنظم حلقــة عمــل بـــشأن اجلوانــب االقتــصادية لـــإلدارة       

  املستدامة للغابات يف إطار التحضري لدورة املنتدى العاشرة
 احلرجيــةات الرئيــسية أن تــضطلع بــدور فعــال يف رصــد املنتجــات غــري بوســع اجملموعــ  •  

  وتنفيذ الصك احلرجي يف البلدان اليت ُينفذ فيها على سبيل التجريب
ينبغي تنفيذ أنشطة لبناء قدرات اجملموعـات الرئيـسية بتنظـيم حلقـات عمـل وحلقـات                   •  

  دراسية، وما إىل ذلك
ة باعتبارهم خرباء يف إعداد العروض اليت تلقيهـا         ينبغي إشراك ممثلي اجملموعات الرئيسي      •  

  البلدان أمام املنتدى، وكذلك يف إعداد التقارير من أجل الرصد 
ينبغي أن ُتعاجل مـسألة تـوفري التمويـل املنـتظم واملتواصـل ألنـشطة اجملموعـات الرئيـسية                   •  

  فيما بني الدورات يف إطار املناقشات املتعلقة بتمويل الغابات
  
  ٢٠١١السنة الدولية للغابات   -خامسا  

ــات         - ٥٣ ــة املقبلــة للغاب ــاقش املــشاركون موضــوع الــسنة الدولي ، وشــرعوا يف )٢٠١١(ن
 أنــشطة حتديــدومتثلــت أهــداف اجللــسات يف . التخطــيط لألنــشطة املتعلقــة باالحتفــاء باملناســبة

لــى إقامــة   تــشارك هبــا اجملموعــات الرئيــسية يف الــسنة الدوليــة للغابــات، والتــشجيع ع       معينــة
 ضـمن اجملموعـات الرئيـسية وبينـها وبـني األطـراف الرئيـسية             والتواصلالتحالفات والشراكات   

  .األخرى النشيطة يف املنتدى
  

خطـط وفـرص    : منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات والـسنة الدوليـة للغابـات                - ألف  
  للمشاركة

رضـا عـن الـسنة الدوليـة للغابـات         أمانة منتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات ع          قدمت  - ٥٤
وأشــارت إىل أن اإلعــالن عــن انطــالق فعاليــات الــسنة الدوليــة ســيكون يف نيويــورك يف أوائــل 

وجــاء يف .  يف أثنــاء اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورة التاســعة للمنتــدى٢٠١١فربايــر /شــباط
ا املتـصلة بالغابـات   إبـراز القـضاي  هـو  العرض تأكيد على أن اهلدف مـن الـسنة الدوليـة للغابـات         
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. ، والتعريـف أكثـر بالتفـاعالت ذات الـصلة بالغابـات           إبراز املـسائل املتـصلة بالغابـات      من أجل   
، وهو موضـوع ُيـراد      “الناسملصلحة  الغابات  تسخري  ”واختري للسنة الدولية للغابات موضوع      

أيــضا علــى منــه التأكيــد لــيس فقــط علــى أمهيــة الغابــات يف تــوفري ســبل العــيش لألفــراد، وإمنــا   
ضرورة العمل بروح من التعاون من أجل إحراز التقدم حنو حتقيق أهداف مـن قبيـل األهـداف                  

وأشــارت األمانــة إىل أن . اإلمنائيــة لأللفيــة وغريهــا مــن االتفاقــات ذات الــصلة بــاألمم املتحــدة 
ترمـي  ، وهي أنشطة ومحـالت      ٢٠١١أنشطة ومحالت شىت ستنفذ طيلة السنة الدولية للغابات         

 يتولــون الدعايــة للــسنة “ســفراء للغابــات”وســُيختار أيـضا  . إذكـاء الــوعي بأمهيــة الغابــات  إىل
وأكــدت أمانــة املنتــدى يف . الدوليــة للغابــات وحيملــون لــواء قــضية اإلدارة املــستدامة للغابــات 

اخلتام على أمهية تشجيع اجملموعات الرئيسية على إعداد احتفاالت وأنشطة خاصة هبـا مبناسـبة               
  . لدولية للغابات مبا يضمن للسنة الدولية جناحا واسع النطاقالسنة ا

  
  أهم األنشطة اليت قررهتا اجملموعات الرئيسية لالحتفاء بالسنة الدولية للغابات  - باء  

 أمانـة منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات، حـددت               قدمتـه يف أعقاب العرض الذي       - ٥٥
  :لالحتفاء بالسنة الدولية، وهي كما يلياجملموعات الرئيسية طائفة من األنشطة 

إعــداد تقــارير مــوجزة عــن الــسياسات العامــة وصــحائف وقــائع ونــشرات وملــصقات   •  
  ووثائق تقنية 

للمدارس واجلمهور وللتوزيع علـى الـشبكات       (إعداد ملفات معلومات ومواد تعليمية        •  
  )القائمة

   الدولية للغابات تنظيم مناسبات وطنية إلعالن انطالق فعاليات السنة  •  
  استضافة حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن قضايا الساعة  •  
 ليقومــوا بــالتعريف بالــسنة الدوليــة للغابــات املنــاطق مــن مجيــع “ســفراء”البحــث عــن   •  

  واإلدارة املستدامة للغابات 
ــدي      •   ــل تقلي ــسن تنظــيم حف ــار ال ــة     لكب ــسنة الدولي ــات ال  خــالل إعــالن انطــالق فعالي

   ٢٠١١للغابات 
تقدمي منح صغرية للمنظمات غـري احلكوميـة واجملتمعـات احملليـة لتنجـز أعماهلـا املتعلقـة               •  

  بالغابات 
إعــداد معلومــات ونــشرها بــشأن مــا تعنيــه الــسنة الدوليــة للغابــات بالنــسبة للــشعوب      •  

  األصلية، وترمجة تلك املعلومات إىل اللغات احمللية 
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ــائط اإلعــالم و     •   ــيم محــالت يف وس ــن الــسنة الدوليــة      تنظ ــات العامــة ع محــالت للعالق
  ) يف القنوات التلفزيونية واإلذاعية والصحف(للغابات 

  التواصل مع منظومات التعليم واجلماعات األهلية لتبليغ الرسالة   •  
  اتباع هنج مبتكرة والتركيز على خطاب ملؤه األمل  •  
ــديو الســتخد      •   امها يف الــصفحات ختــصيص جــوائز ملــا ينجــزه الطــالب مــن أشــرطة في

  الشبكية ويف املناسبات 
  تنظيم حفالت موسيقية ومناسبات حملية ومهرجانات  •  
  تنظيم مسابقات يف الغناء والشعر والفن  •  
   واألحياءغرس األشجار يف ساحات املدارس والشركات   •  
  شراكات مع منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واحلصول منه علـى الـدعم يف              إقامة  •  

  ذلك  إىل ة لألنشطة واالتصال هبا، وماعمليات التواصل ومعرفة اجلهات الراعي
  ) ُتنشر يف شبكة اإلنترنت(إعداد رسائل إخبارية وورقات مواقف   •  
ــات        •   ــة بالغاب ــسائل املتعلق ــاجل امل ــيت تع ــة ال ــة الوطني ــربامج التلفزيوني ــشجيع ال ــة (ت إمكاني

  )ونل جيوغرافيكاالقتداء مببادرة املنتدى مع قناة ناشي
  
  احلفل اخلتامي  -سادسا  

وافتــتح . ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ُنظــم احلفــل اخلتــامي الرمســي يف ظهــرية يــوم اجلمعــة    - ٥٦
انظـر الفقـرات    (المربت أوكراه، رئيس اللجنة املنظمة، احلفل رمسيا بـتالوة بيـان حلقـة العمـل                

وبعــد أن فــرغ مــن  . اضــرينعلــى مــسامع املنــدوبني والــصحافيني احل )  أعــاله٤٧ إىل ٤٥مــن 
تالوة البيان، أعرب عن تشجيعه للمجموعـات الرئيـسية علـى مواصـلة أعماهلـا اجلـادة إسـهاما                   
يف أنــشطة منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، وطلــب مــن املــشاركني أن ينظــروا يف ســبل 

  .مواصلة تعزيز هذه العملية
ــو ووجهـــت   - ٥٧ ــشكر  وانغـ ــشاركني، الـ ــم املـ ــوا، باسـ ــا إىل اموتـ ــة لرمسيـ ــة التوجيهيـ لجنـ

ــا املــضيفة   وأعربــت عــن تقــديرها للفرصــة الــيت أُتيحــت   . واحلكومــات الداعمــة وحكومــة غان
للمــشاركة يف حلقــة عمــل هبــدف اإلســهام يف منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات بــصورة   

  . مباشرة وذات فائدة
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راضـي واملـوارد الطبيعيـة يف       وألقى هنري فورد كامل، عـضو الربملـان ونائـب وزيـر األ              - ٥٨
وأعـرب  . غانا، الكلمـة اخلتاميـة باسـم كـولرت دودا، وزيـر األراضـي واملـوارد الطبيعيـة يف غانـا                    

. نائب الوزير عن شكره للجهات الراعيـة واملـنظمني واملـشاركني إلسـهامهم يف إجنـاح امللتقـى            
د علـى حـشد اهلمـم       وأكد على أمهية تنظيم مناسبات من مثـل حلقـة العمـل هـذه، ألهنـا تـساع                 

للنــهوض بأعمــال منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات مبــا حيقــق اإلدارة املــستدامة للغابــات   
مث قال إن حكومة غانـا تتطلـع إىل تقـدمي تقريـر املبـادرة إىل منتـدى األمـم                    . ويقضي على الفقر  

  .لمنتدىاملتحدة املعين بالغابات حىت ُيدرج ضمن الوثائق الرمسية للدورة التاسعة ل
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