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 مرفق

 مناطق الغابات المحميةتوصيات الورشة الدولية بشأن 
 نوفمبر 8 الى  6ان المشارآين في الورشة الدولية لمناطق الغابات المحمية، وقد اجتمعوا بمونتريال من  

أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد ترغب في أن تنظر فيما يلي، في سبيل رون ، ي2003
، من برنامج العمل المتعلق بالتنوع 3، الهدف 3، الغاية 1 تحت العنصر لبرنامج في امواصلة تنفيذ األنشطة الواردة

 :البيولوجي للغابات

 

  أحكام عامة – والأ
 :نوهت الورشة بما يلي -1

ان الغابات تتضمن نسبة آبيرة من التنوع البيولوجي العالمي، وضياع التنوع البيولوجي للغابات  )أ( 
 من شأنها أن تسهم اسهاما والحماية الفعالة للغابات. ي ضياع التنوع البيولوجي العالميهو عامل يسهم اسهاما آبيرا ف

 .2010شديدا في حفظ التنوع البيولوجي العالمي وتحقيق هدف 

ر   -)ب(  أة الفق ي تخفيف وط هم ف ة وتس ة االيكولوجي ئة عن االنظم دمات الناش لع والخ ات الس وفر الغاب ت
 وتحقيق التنمية المستدامة،

 هدف التخفيض المحسوس في         قان مناطق الغابات المحمية يمكن أن تسهم اسهاما آبيرا في تحقي            )ج( 
  األلفية للتنمية ذات الصلة،غايات وتحقيق 2010معدل ضياع التنوع البيولوجي حتى عام 

ات    )د(  ا للجين فها بنوآ ا بوص ب دورا هام ة تلع ات المحمي اطق الغاب خ (ان من ات، ال ذور، الحيوان  )الب
 وآقاعدة لجهود استعادة األوضاع السابقة،

ذ العنصر             )ه(  ا لتنفي ة  1ان تنفيذ برنامج العمل المقترح بشأن المناطق المحمية سيوفر اطارا قوي ، الغاي
 وهو البرنامج الذي أقره مؤتمر األطراف – من برنامج العمل الموسع الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات          3، الهدف   3

 .6/22نوع البيولوجي بمقرره في اتفاقية الت

ة               )و(  ينبغي النظر الى مناطق الغابات المحمية في السياق األوسع نطاقا الذي هو سياق المناظر الطبيعي
 .والعناصر األخرى الواردة في برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيلوجي للغابات

ع أصحاب المصلحة، )ز(  ة من جانب جمي ارآة الفعال كان األصليين ان المش ات الس يما مجتمع  وال س
 والمحليين، في انشاء وادارة مناطق الغابات المحمية، هو أمر هام،

ر، وتخفيف                 )ح(  ذا التغي اخ والتكيف مع ه ر المن ان دور مناطق الغابات المحمية في تخفيف وطأة تغي
 . أوسعوقع تغير المناخ على التنوع البيلوجي، هو أمر ينبغي االعتراف به على نطاق

 :في ضوء ما ورد أعاله أوصت الورشة بما يلي -2

ق هدف             وضع   )أ(  ثال    2010أهداف في سبيل اسهام مناطق الغابات المحمية في تحقي ة انشاء    "، م آفال
 ،"مناطق محمية من الغابات، تكون آافية ومصونة صيانة فعالة، لتخفيض ضياع التنوع البيلوجي للغابات

ارة  )ب(  اطق الغ"ان عب ةمن ات المحمي رامج  " اب ع ب ة التماسك م ا لكفال تعماال عام تعمالها اس ي اس ينبغ
 المناطق المحمية البحرية والساحلية،"العمل األخرى، مثل عبارة 

ارة  )ج(  ة "ان عب ات المحمي اطق الغاب ف     " من ا تعري ق فيه ي يتحق اطق الت ى المن ق عل ي ان تنطب ينبغ
ات     IUCNوينبغي تخصيص فئة من فئات ال. جيلوالبيوالمنطقة المحمية الوارد في اتفاقية التنوع  اطق الغاب ع من  لجمي

 المحمية،
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اند            )د(  ات ينبغي ان يجري بحيث يس ان تنفيذ األنشطة في مناطق برنامج عمل التنوع البيولوجي للغاب
 وينسجم مع اطار برنامج عمل المناطق المحمية،

ة والوآ   )ه(  ات والبيئ االت الغاب ين وآ اون ب ات   ان التع اطق الغاب ال من ي مج ة ف رى العامل االت األخ
 المحمية، ينبغي تعزيزه،

ات    )و(  ات ومقترح وجي للغاب وع البيول أن التن ل بش امج العم تى IPF/IFF/UNFFان برن اذ ش  التخ
 التدابير، ينبغي تنفيذهما في انسجام وتضافر بينهما،

ة ينبغي أن تؤخذ            )ز(  ة           عند تخطيط وانشاء مناطق الغابات المحمي ات الوطني رامج الغاب  في الحسبان ب
 واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي،

ا                      )ح(  ة فيم اظر الطبيعي ى مستوى المن ة عل اطق المحمي ينبغي تخصيص مزيد من الجهود لتخطيط المن
 ،"ع المياهمثال خدمات التلقيح وحماية استجما "يتعلق بما توفره تلك المناطق من سلع وخدمات

ين الفجوات في          ) ط(  ينبغي أن يجري على األصعدة الوطني والمحلي والعالمي انشاء ورصد وتقييم وتب
 األنظمة والشبكات المتعلقة بمناطق الغابات المحمية،

ين   )ي(  ا ب ة وفيم ات المحلي ع العلمي والمجتمع ين المجتم ات ب م المعلوم ين االتصال وتقاس ينبغي تحس
  وذلك في سبيل زيادة تقبل جميع ما للمناطق المحمية من قيم،الجهات األخرى،

 في آلتا المجتمعات المحلية والوآاالت الحكومية، ينبغي بناء القدرة )ط( 

تدام، في                  )ل(  ل المس ات للتموي ى آلي ينبغي أن تقوم األطراف بتقدير الحاجة الى موارد مالية اضافية وال
 محمية،سبيل انشاء وتنفيذ مناطق الغابات ال

ام     )م(  ر ع ول آخ ي، بحل يم 2004ينبغ ي   – تقي دار الكّم د المق الي   – وتحدي الي واالحتم هام الح  لالس
 لمناطق الغابات المحمية في تحقيق غايات األلفية للتنمية،

ة          )ن(  ة الوطني ي األنظم ي الوقت الحاضر بصفة رسمية ف ة ف ر الداخل ة غي ات المحمي اطق الغاب ان من
ديرها المجتمعات             مثال مناطق الغاب  ( وع        ) ات المحمية التي تحظى بحماية من القطاع الخاص وت ظ التن ا في حف ودوره

 .، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند اجراء عمليات التقييم وعند انشاء المناطق المحميةالبيولوجي للغابات

 

 توصيات محددة  -2
 تقييم شمولية المناطق المحمية وطابعها التمثيلي ألف

 ا بالغرض، بالنسبة لألنماط المختلفة من الغابات،ووفائه 
  وتبين ما یوجد من فجوات ووجوه الضعف 

  :ألغراض التقرير الحالي وافقت الورشة على ما يلي -3

وفي هذا الصدد ان    ( ينبغي تحديدها للتخطيط والرصد، ليس فقط باستعمال الموائل          الصفة التمثيلية  ) أ( 
واع       ) في برنامج عمل الغابات هو أداة أساسيةنظام تصنيف الغابات الوارد     اين الجيني واألن ولكن أيضا باستعمال التب

اط       ذلك أن نظاما من مناطق الغابات المحمية      . والعمليات االيكولوجية  ي آل نمط أنم ة ممثل   يقوم فقط على أساس حماي
 .ة باالنقراضالموائل لن يكون حتما وافيا بمتطلبات األنواع الجوهرية أو األنواع المهدد

ة )ب(  ة االقتصادية  الشمولية والفعالي ى الجوانب االجتماعي دمات (يشمالن النظر ال لع والخ ثال الس م
 ).الثقافية والمستمدة من الماء ومن األنظمة االيكولوجية

الغرض    )ج(  اء ب ة     (Adequacy)الوف مولية والفعالي ي والش ابع التمثيل مل الط ارة تش ي عب . ه
ة            ة  وباستعمال رسال  ات المحمي اطق الغاب ان شبكة من من وجي ف ، تكون  مؤتمر المراتع العالمي الى اتفاقية التنوع البيول

 :وافية بالغرض، هي شبكة يمكن تعريفها بأنها
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لي   )1 ( ع األص ي الموض واع، ف ع األن ال جمي ظ فع ا(in situ)تحف االنقراض عالمي ددة ب /  المه
 .وطنيا/اقليميا

 بلة للبقاء من آل نمط من أنماط الغابات الداخلة ضمن المناطق المحمية  مقادير قاتحفظ فعال  )2 (

تبقي                   )3( ي تستحدث وتس ات الت ات، وهي العملي ة في الغاب ة الطبيعي ات االيكولوجي تحمي جميع العملي
ة         ن االنظم ئة ع ة الناش دمات الحيوي لع والخ ري بالس نس البش زود الج وجي وت وع البيول التن

 االيكولوجية،

 1التي تتولى البلدان زمامها بنفسها، بشأن المناطق المحمية من الغاباتIFF ضا يتمشى مع توصيات مبادرة الوهذا اي

ات               -4 الغرض هي بيان اء ب ي والوف دير الشمولية والطابع التمثيل ة بتق ة المتعلق على الرغم من ان البيانات الحالي
أن  وحي ب ة الموجودة ت ديرات التقريبي ر سوية اال أن التق اط غي ع أنم ى اآلن جمي ل حت ة ال تمث ات المحمي اطق الغاب من

 .الغابات وأنها بيانات غير شاملة

ة   -5 :  ان تقدير الطابع التمثيلي والشمولية لمناطق الغابات المحمية هو أمر ينبغي أن يجري على مستويات مختلف
ايير والمؤشرات ف   . من محلي أو دون المحلي، والوطني واالقليمي والدولي        دير يمكن أن تختلف    والمع ذا التق ا  ي ه  تبع

د، وينبغي أن تغطي              -جزئيا–الختالف المقاييس المكانية، فيجوز أن تكون         متعلقة بالمنطقة االحيائية على وجه التحدي
ا                  ي توفره ة والسلع والخدمات الت ة االيكولوجي وينبغي  . التباين الجيني، وبارامترات األنواع، وأنماط وعمليات األنظم

 . االجتماعية االقتصادية والثقافية والمؤشراتمال المعاييرآذلك استع

الغرض           -جزئيا–ان التقديرات الحالية غير وافية بالغرض، ومرد ذلك          -6 ا ب يس وافي ات ل .  الى أن تصنيف الغاب
ق االنسجام في التصنيف االقليمي و        ولمعالجة هذه المشكلة يقتضي األمر    ود لتحقي ذل الجه ل ب ات،   تعجي وطني للغاب   ال

 .ّطرد لتقنيات االستشعار عن بعدواالستعمال الم

للمساعدة على تحديد الشمولية والصفة التمثيلية والوفاء بالغرض والفعالية لنظام من الغابات المحمية يقتضي               -7
ات ال       ي فئ ل ف ة، داخ ات يحظى بالحماي ن الغاب ط م ل نم ة لك بة المئوي ة النس مل معرف ياء، تش دة أش ر ع  IUCNاألم

 .للغابات، مع مراعاة الحاالت المتباينة واالختالفات في الغطاء الغاباتي بين شتى البلدان

واألولويات على صعيد المجتمعات  . ال بد من وضع أوليات للعمل على األصعدة الوطني واالقليمي والعالمي   -8
دال من اع                    ددة ب ى أصعدة متع ا عل أليف بينه ياء متضاربة     والصعيدين الوطني والدولي ينبغي الت ا أش ايير  . تباره والمع

وجي                          وع البيول امج العمل بشأن التن ا برن لتحديد تلك األولويات موجودة فعال، ويمكن أن تستمد من مصادر شتى، منه
ات   ات واقتراح ك       IPF/UNFFللغاب مل تل ن أن تش ة ويمك اطق المحمي ق بالمن ل المتعل امج العم روع برن ل ومش  للعم

ة   التنوع البيولوج : المعايير ة عدم               (endemism) ي الشديد والتوطني د وحال ة لالستعاضة، والطابع الفري ، وعدم القابلي
اس التلف (intactness) المس ديد ب د الش ارات   .  والتهدي ا االعتب مل أيض ي أن يش ات ينبغ ة ووضع األولوي االجتماعي

 وتوفير سلع وخدمات     لحتكافحة ا االقتصادية مثل احتياج السكان المحليين الى سبل العيش، وحماية أحواض المياه وم           
 .أخرى

د            ان آثيرا من األطراف، ال سيما البلدان النامية،        -9 ديرات وتحدي ا بتق ة في قيامه  تحتاج الى مساعدة تقنية ومالي
 .األولويات

 

 

 انشاء شبكات من مناطق الغابات المحمية تكون شاملة ووافية باء
 تكون شبكات فعالة، وذلك بالغرض وذات صفة تمثيلية بيولوجية واقليمية و

  مجتمعات السكان األصليين والمحليين - وباحترام حقوق- من بمشارآة آاملة
 .وغيرهم من أصحاب المصلحة

                                                 
 المعني بمناطق الغابات المحمية، المعقود برعاية البرازيل والواليات المتحدة IFFالتقرير النهائي لالجتماع الدولي لخبراء    1

 1999  مارس19 الى 15األمريكية في بورتو ريكو من 
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اء   -10 ين، النش ات السكان األصليين والمحلي م من جانب مجتمع اق المسبق عن عل ة واالتف ان المشارآة الكامل
وق السكان           .  انتباه خاص  وادارة مناطق الغابات المحمية أمر يحتاج الى       م وحق فحيازة األرض واالتفاق المسبق عن عل

 .األصليين على األرض هي قضايا هامة في هذا الصدد

ام           -11 ى اشراك أصحاب        . ومشارآة أصحاب المصلحة على نطاق أوسع هي أيضا أمر ه اك أيضا حاجة ال وهن
 . ومستعملي المواردلك من المصالح التجاريةمصلحة آخرين هامين في مجال الغابات مثل صناعة الغابات وغير ذ

درة          -12 اء الق ة            . والمشارآة السوية تقتضي وقتا آما تقتضي بن ات ذات األولوي اطق الغاب ان من ذا ف الخاضعة  –ول
 . ينبغي النظر في أمرها ريثما يبت في موضوع الحماية- أنشطة استخراجيةلتهديدات شديدة أو تأجيالت في التنفيذ أو

ا بامساك الم                 ان اال  -13 ا يكون مرتهن را م ام االدارة،    دارة الناجحة لمناطق الغابات المحمية أمر آثي جتمعات بزم
ا       ان وفي هذا الصدد  . اآتساب روح من التملك والشراآة والتوجيه     يتيح لها     عناصر    تمكين المجتمعات وبناء قدرتها هم

 .تعامل وتتفاعل المجتمعات معها التي ترئيسية سواء للمجتمعات المحلية او للوآاالت الحكومية

ق            ينبغي تخصيص مزيد من الجهد     -14 ا يتعل ة فيم اظر الطبيعي  لتخطيط مناطق الغابات المحمية على مستوى المن
اه         (بالسلع والخدمات    ة استجتماع المي يح وحماي ة            ) مثال خدمات التلق اظر الطبيعي اطق ضمن المن ك المن ا تل ي توفره الت

 .مراعاة نهج األنظمة االيكولوجيةمع ) بكسر التاء(المنتجة 

ور ان أنظمة الغابات المحمية الفردية ينبغي أن تصل بينها ممرات ومناطق امتصاص للصدمات        -15  وأحجار عب
(stepping stones)   ق ، آما ينبغي تحقيق هذا الوصل من خالل أنشطة االدارة المستدامة للغابات والسعي، عن طري

 . استعادة التنوع البيولوجي في المنظر الطبيعي الواسعتلك االدارة، الى استبقاء أو

 ایجاد مناطق استعادة الستكمال شبكة مناطق الغابات المحمية جيم
ة -16 اندت الورش ات  س وجي للغاب وع البيول تعادة التن ي اس ات، وهي تعن ة للغاب اظر الطبيعي تعادة المن وم اس   مفه

ق اشراك المجتمعات         رة على مستوى المناظر الطبيعية    ووظائفها األخرى، واعادة تأهيل األراضي المتدهو      ، عن طري
 .وتمليكها زمام االدارة، بما في ذلك االعتراف بأهمية وباستعمال المعارف التقليدية ونهج األنظمة االيكولوجية

ق                          -17 ا يتعل ل، فيم ى المدى الطوي ة عل افع اقتصادية صافية هام تعادة يمكن أن تغل من الحظت الورشة أن االس
 .بتوفير السلع والخدمات االيكولوجية

ة                 -18 ات المحمي اطق الغاب ان استعادة الغابات واستعادة التنوع البيولوجي في الغابات هما أمر هام سواء داخل من
ات،            ة للغاب ة الشديدة التجزئ اظر الطبيعي يما في المن ومناطق امتصاص الصدمات والممرات، أو حول ذلك آله، وال س

ة اال ي األنظم ات  وف ن الغاب ل م اء قلي ا اال غط ا فيه د باقي م يع ي ل اطق الت ي المن ن تعويضها وف ي ال يمك ة الت يكولوجي
ة من                . الطبيعية ة لالتفاقي ق األهداف الثالث وفير سبل العيش وتحقي ة ينبغي أن تسهم في ت اظر الطبيعي تعادة المن ان اس

 .ادة بديال لحفظ الغابات التي ال تزال قائمة وال ينبغي اعتبار االستع.خالل تطبيق نهج األنظمة االيكولوجية

ا في           ان استعادة الغابات ينبغي أن تبني على عمليات اعادة االنعاش الطبيعي           -19 ات، بم ك العملي  وتدير شؤون تل
ا        ) مثل الحرائق (ذلك أنظمة االخالل بالوضع الطبيعي       ة يمكن أن تلعب دورا هام ات المحمي اطق الغاب أن من والتسليم ب

 .وآخطط لبذل جهود االستعادةللجينات آبنوك 

ى عمل     -20 ك الشراآة          أثنت الورشة عل د تل ات وشجعت جه ة للغاب اظر الطبيعي تعادة المن ة الس  الشراآة العالمي
 .الرامي الى نشر دراسات حاالت وحثت الورشة األطراف في االتفاقية على مساندة الشراآة المذآورة

  لشمولية والوفاء بالغرض والصفةالتنقيح على نحو مماثل وآفالة ا دال
 مناطق الغابات المحمية من شبكات   وما یوجدوالفعاليةة التمثيلي 

 ان هذا البند تغطيه التوصيات الواردة في القسم ألف اعاله والقسم هاء ادناه -21

 تقييم فعالية مناطق الغابات المحمية وآفاءتها في حفظ التنوع البيولوجي هاء
 .)انظر الكالم فيما يلي( تعني مدى تحقيق أهداف االدارة –ألغراض االجتماع الحالي ان الكفاءة  -22

ة االدارة، ينب  -23 ات لفعالي ام بتقييم د القي ا يوجـغي استعمـعن اتـال م ن أطر ومنهجي ار د م املة اط -IUCN ش
WCPA                 تدامة للغاب الدارة المس ايير والمؤشرات ل ذلك المع ة االدارة، وآ ة تشمل عناصر      . ات بشأن تقييم فعالي والفعالي
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ق         لحة والتطبي ارآة أصحاب المص ة ومش تدامة المالي ور واالس اءة تصريف األم ل آف ة االدارة مث ي نوعي ة ف مختلف
 .والتقاسم المنصف للتكاليف والمنافع

وم ا      -24 أن تق ية ب ي التوص ه ينبغ ة أن د استخلصت الورش ات    وق اطق الغاب ة ادارة من ات لفعالي راف بتقييم ألط
ة وهي             المح اطق المحمي امج العمل الخاص بالمن واردة في برن مية، وذلك آاسهام في الغاية المتصلة بهذا الموضوع ال

دى آل طرف من      % 30 ما ال يقل عن  2010 بأنه ينبغي أن ينفذ، بحلول عام        الغاية التي تقول   من المناطق المحمية ل
 .األطراف، لتقدير فعالية االدارة

ة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان                      عند النظر في خطط ا        -25 اطق المحمي ة للمن صدار الشهادات أو خطط المراجع
ات          ة يمكن أن تكون أداة                . الخبرات المتحصلة في خطط اصدار الشهادات للغاب والشهادات الصادرة عن أطراف ثالث

د   . ألمور لتحسين التبليغ الشفاف ألصحاب المصلحة عن الفعالية، وهو أمر يمكن أن يرفع من جودة تصريف ا                  ا ق ومم
ة في            ة التجارة الدولي رة المكتسبة في ظل اتفاقي ة     يكون له صلة بهذا الموضوع الخب ات البري ات والنبات واع الحيوان  أن

 .(CITES)المعرضة لالنقراض 

  یستبقيآفالة ادارة شؤون مناطق الغابات المحمية على نحو واو
 ت وقيم ما للتنوع البيولوجي للغابات من مكونات وخدماویعزز 

بيل 26 ي س ات  ف ن مكون ا م وجي فيه وع البيول ا للتن ز م تبقاء وتعزي ل اس ى نحو يكف ة عل اطق المحمي  ادارة المن
 :وخدمات وقيم، ينبغي أن يتم ما يلي

ة             ) أ(  رات منتظم ى فت ا عل ة خطة ادارة، يجري تنقيحه ات المحمي ينبغي أن يكون لكل منطقة من الغاب
 .(adaptive management) االدارة التواؤمية  مقتضى الحال وبتطبيق أسلوبحسب

لع   )ب(  وفر س ية وت ة أساس لعا تجاري تج س ات تن ا أن الغاب ة  ابم ن األنظم ئة ع ة ناش دمات هام  وخ
ات   ية للغاب لع األساس عار الس ي اس راءى ف ي أن تت ة ينبغ ة االيكولوجي دمات األنظم ة خ ان قيم ة، ف ي . االيكولوجي وينغ

اند         استكشاف واستعمال فرص تحصيل      رادات مس ات       قيمة خدمات األنظمة االيكولوجية آمصدر اي اطق الغاب ده من  تول
 .المحمية، مثل تحديد أسعار الماء وفرض الضرائب على األخشاب وشؤون الترفيه

 ،ان استعمال التطوع لزيادة القدرة على ادارة مناطق الغابات المحمية، هو أمر ينبغي تشجيعه )ج( 

تدام، في               ينبغي أن تتولى األ    )د(  ل المس طراف تقدير الحاجة الى موارد مالية اضافية والى آليات للتموي
 ،سبيل انشاء وتنفيذ مناطق الغابات المحمية

ة في                      )ه(  ات المحمي اطق الغاب ديرات السلع والخدمات الناشئة عن من تعزيز التقييمات االقتصادية وتق
 ،الغابات المحمية في تحقيق غايات األلفية للتنميةسبيل تقدير آميات االسهام الحالي واالحتمالي لمناطق 

 تعزيز شراآة التعاون الدولي لمساندة انشاء وادارة مناطق الغابات المحمية، )و( 

ي أن تؤخ  )ز(  ي الحسب ـينبغ اخ عن  ـان سيناريوهـذ ف ر المن ات   ـات تغي اطق الغاب يط وادارة من د تخط
 .المحمية
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