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املرفق 
 حلقة العمل املعنية بالغابات والتنوع البيولوجي 

 أكرا، غانا، ٢٨-٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ 
 تقرير حلقة العمل 

عقدت حلقة العمل املعنية بالغابات والتنوع البيولوجي، اليت استضافتها حكومــة غانـا  - ١
بدعم مايل من حكومة هولندا واشترك يف تنظيمـها كـل مـن أمـانيت اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي 
ـــا، يف الفــترة مــن ٢٨ إىل ٣٠ كــانون  ومنتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات، يف أكـرا، غان

الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
وقد كانت األهداف الرئيسية حللقة العمل:  - ٢

تبادل التجارب وتيسري جوانب التآزر بني عناصر برنامج عمل موســع بشـأن  (أ)
التنوع البيولوجي للغابات التفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج العمـل املتعـدد السـنوات وخطـة 

العمل ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛ 
والنظـر يف إجيـاد سـبل ووسـائل إلدمـــاج حفــظ التنــوع البيولوجــي للغابــات  (ب)

واستخدامه املستدام يف خمتلف السياسات الوطنية جبانب قطاعي احلفظ والغابات. 
افتتاح اجللسة  البند ١ -

تــرأس الربوفيســور د. ك. فوبيــه، وزيــر البيئــة والعلــوم والتكنولوجيــا بغانــا مراســـم  - ٣
االفتتـاح. ورحـب يف بيانـه باملشـاركني وقـدم حتيـات الرئيـس وحكومـة غانـا. وأكـد علـــى أن 
مردود حلقة العمل سيكون استراتيجيا وهاما بالنسبة للتنفيذ النـاجح للمشـاريع والـربامج الـيت 

تتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات. ومتىن للخرباء حلقة عمل مثمرة وناجحة. 
وأدىل ببيان افتتاحي أيضا السيد جاب فان دير زيو، املستشـار بسـفارة مملكـة هولنـدا  - ٤
بالنيابة عن سفري هولندا يف غانا. وأدىل ببيان يف اجللسة أيضا كل من ممثل أمانة منتـدى األمـم 
املتحدة املعين بالغابات بالنيابة عن رئيس مكتب املنتدى، وممثل منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة 
والزراعة بالنيابة عن رئيس الشراكة التعاونية املعنية بالغابات، وممثـل األمـني التنفيـذي التفاقيـة 

التنوع البيولوجي. وذكَّر ممثل األمني التنفيذي مبهمة حلقة العمل. 
وألقى ممثل وزير األراضي والغابـات حبكومـة غانـا كلمـة رئيسـية عـن سياسـات غانـا  - ٥
العامة عن الغابــات واحليـاة الربيـة وتطورهـا خـالل السـنوات األخـرية. وأكـد علـى أن اهلـدف 
ـــة الوطنيــة وتنميتــها  الرئيسـي مـن السياسـات األخـرية هـو حفـظ مـوارد الغابـات واحليـاة الربي
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املستدامة للحفاظ على نوعية البيئة وتدفق الفوائد القصوى بصورة دائمة على مجيـع قطاعـات 
اتمع. 

وحضـر اجللســـة ٤٣ خبــريا مــن األرجنتــني وإســتونيا وإندونيســيا ومجهوريــة إيــران  - ٦
اإلسـالمية والربتغـال وبولنـدا وبـريو وجامايكـا واجلماعـة األوروبيـة والدامنـرك والصـني وغانـــا 
ــــدا والواليـــات املتحـــدة  وفنلنــدا وكوســتاريكا وماليزيــا ومدغشــقر واهلنــد وهنغاريــا وهولن
األمريكية واليابان؛ وممثالن للمجتمعات األصلية؛ وأعضاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات 
ومــن بينــهم منظمــة األغذيــة والزراعــة ومرفــق البيئــــة العامليـــة وإدارة الشـــؤون االقتصاديـــة 
واالجتماعية التابعة لألمانة العامـة لألمـم املتحـدة والبنـك الـدويل واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب 
املدارية واالحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلراجية وجملس �غرين بيس� الدويل. وشـارك يف 
ــوع  حلقـة العمـل أيضـا أحـد الرؤسـاء املشـاركني لفريـق اخلـرباء التقـين املخصـص ملوضـوع التن
البيولوجـي للغابـات وعضــوان مــن مكتــب اهليئــة الفرعيــة املعنيــة باملشــورة العلميــة والتقنيــة 

والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي. 
املسائل التنظيمية  البند ٢ -

انتخبت حلقة العمل رئيسني مشـاركني، مهـا الربوفيسـور ألفـرد أوتنـغ يبـوه مـن غانـا  - ٧
والســيد غســيب ب. راورســت مــن هولنــدا، ومقــررا هــو الســيد تــانغ هــوي شــــيو مـــن 
ـــــت الــــذي أعــــده األمــــني التنفيــــذي  ماليزيـــا. واعتمـــدت احللقـــة جـــدول األعمـــال املؤق
(UNEP/CBD/WS-Forests/1/1) وتنظيـم أعمـــال االجتمــاع حســب مــا هــو وارد يف املرفــق 
U)، على أساس  NEP/CBD/WS-Forests/1/1/Add.1) األول جلدول األعمال املؤقت املشروح
أن ينـاقش البنـد ٣-٣ (استكشـاف األنشـطة املشـتركة املمكنـة بـني اتفاقيـة التنـوع البيولوجــي 
ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات) قبل البند ٣-٢ (النظر يف سـبل ووسـائل إدمـاج حفـظ 
الغابـات واسـتخدامها بصـورة مسـتدامة يف السياسـات الوطنيـة املختلفـة) وإذا دعـت احلاجـــة، 

ميكن مناقشة البندين معا. 
املسائل املوضوعية  البند ٣ -

تبادل التجارب وتيسري جوانب التآزر بني اتفاقية التنوع البيولوجـي ومنتـدى  ٣-١
األمم املتحدة املعين بالغابات، وخباصة بني عناصر برنامج عمل موسـع بشـأن 
التنوع البيولوجي للغابات يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجـي وبرنـامج العمـل 

املتعدد السنوات وخطة العمل ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
عرض ممثالن من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وممثل من أمانة منتدى األمـم املتحـدة  - ٨
املعين بالغابات، على التوايل، عناصر برنامج عمل موسع عن التنـوع البيولوجـي للغابـات تـابع 
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التفاقية التنوع البيولوجي (التوصية السابعة/٦ للهيئة الفرعيـة املعنيـة باملشـورة العلميـة والتقنيـة 
والتكنولوجيـة يف مرفـق الوثيقـة (UNEP/CBD/COP/6/4) وبرنـــامج العمــل املتعــدد الســنوات 
وخطة العمل ملنتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات. وقـد ألقـى مجيعـهم الضـوء علـى جمـاالت 

التعاون املمكنة. 
وتناولت حلقة العمـل البنـد ٣-١ مـن جـدول األعمـال يف اجللسـات العامـة ونظـرت  - ٩
أيضـا يف فـرص التعـاون مـع أعضـــاء الشــراكة التعاونيــة املعنيــة بالغابــات اآلخريــن. وأوصــى 
املشاركون بأن تقدم نتائج حلقة العمل إىل منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات للنظـر فيـها 
يف دورته الثانية وإىل مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه السـادس. 
وأرفق مع هذا التقرير مقـترح للتعـاون الفعـال بشـأن الغابـات والتنـوع البيولوجـي بـني اتفاقيـة 

التنوع البيولوجي ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات وشركائهما. 
النظر يف إجياد السبل والوسائل الكفيلـة بإدمـاج حفـظ الغابـات واسـتخدامها  ٣-٢

بصورة دائمة يف السياسات الوطنية املختلفة 
 

واستكشاف األنشطة املشتركة املمكنة بني اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى  ٣-٣
األمم املتحدة املعين بالغابات 

نظـرت حلقـة العمـل يف البنديـــن ٣-٢ و ٣-٣ معــا، أوال يف اجللســات العامــة مث يف  - ١٠
ثالثـة أفرقـة عاملـة. وتعرفـت حلقـة العمـل علـى ١٠ جمـــاالت هامــة (مدرجــة يف تذييــل هــذا 
التقرير) لألنشطة املشتركة املمكنة بني اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتـدى األمـم املتحـدة املعـين 
بالغابات، وأشارت إىل أن القائمة هي لإليضاح فقط. ومت التوسع بالتفصيل يف أربعـة جمـاالت 
من جماالت األنشطة املشـتركة املمكنـة الـيت مت التعـرف عليـها بوصفـها األهـم يف هـذه املرحلـة 
وذلك يف ثالثة أفرقة عاملة ترأسـها علـى التـوايل السـيد اسـتيفان اليـنر (زيـادة تطويـر وإدمـاج 
مفاهيم ج النظـام اإليكولوجـي واإلدارة املسـتدامة للغابـات؛ واآلثـار الشـاملة لعـدة قطاعـات 
ـــد  للتنـوع البيولوجـي للغابـات)، والسـيدة أغنيـت تومسـن (تيسـري عمليـة اإلدمـاج علـى الصعي
الوطين وخباصة إدماج الربامج الوطنيـة املتعلقـة بالغابـات واسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة 
للتنوع البيولوجي)؛ والسيدة جان مكالفني (مناطق الغابات احملمية). ومجعت نتائج مناقشـات 

هذه األفرقة العاملة يف جلسات عامة وأوردت يف املرفق أدناه.  
 

مسائل أخرى  البند ٤ -
مل يثر املشاركون يف حلقة العمل أي مسائل أخرى.  - ١١
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اعتماد التقرير  البند ٥ -
نظــرت حلقــة العمــل يف مشــروع تقريــر اجتماعــها، الــذي قدمــــه أحـــد الرئيســـني  - ١٢
املشـاركني بالنيابـة عـن املقـرر. وطلـــب املشــاركون أن يقــدم تقريــر حلقــة العمــل إىل األمــم 
املتحدة لكي جتعله وثيقة رمسية من وثائق الدورة الثانية ملنتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات 
ــــني التنفيـــذي التفاقيـــة التنـــوع  الــيت ســتعقد يف آذار/مــارس ٢٠٠٢ يف نيويــورك، وإىل األم

البيولوجي إلدراجه ضمن وثائق اجللسة السادسة ملؤمتر األطراف. 
وطلبـت حلقـة العمـل مـن األمانـة إكمـــال التقريــر عــن طريــق إدراج القــرارات الــيت  - ١٣
اختـذت يف اجللسـة العامـة األخـرية وتوزيـع التقريـر املنقـح علـى املشـاركني يف حلقـة العمــل يف 

أقرب وقت ممكن. 
اختتام االجتماع  البند ٦ -

إثر إلقاء بيان بالنيابة عن الربوفيسور قاسم كاسنغا، وزير األراضي والغابات حبكومـة  - ١٤
غانا، أدىل ببيان ختامي كل من السيد جاب فـا ن ديـر زيـو املستشـار بسـفارة مملكـة هولنـدا، 
وممثـل رئيـس الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات بالنيابـة عـن أمانـة اتفاقيـة التنـــوع البيولوجــي 
وأمانة منتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات. وألقـى ممثـل الربوفيسـور دومينيـك فوبيـه، وزيـر 
البيئة والعلوم والتكنولوجيـا حبكومـة غانـا، كلمـة ختاميـة واختتـم االجتمـاع السـاعة ١٨/٠٠ 

من يوم األربعاء ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
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تذييل  
مقـترح للتعـاون الفعـال بشـأن الغابـات والتنـوع البيولوجـي(١) فيمـا بـــني 
ــــدى األمـــم املتحـــدة املعـــين بالغابـــات  اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ومنت

 وشركائهما 
نتائج عامة   أوال -

اعـترفت حلقـة العمـل بـــأن حفــظ التنــوع البيولوجــي للغابــات واســتخدامه بصــورة  - ١
مستدامة يعترب جزءا مكمال وأساسيا لإلدارة املستدامة للغابات. فاجلهود املبذولة حاليـا حلفـظ 
التنـوع البيولوجـي واسـتخدامه بصـــورة مســتدامة غــري كافيــة، والتنــوع البيولوجــي آخــذ يف 
الضياع. وهناك أدوار هامة التفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات 
للتصدي هلذه املشكلة. كما أن هناك حاجة إىل اختاذ إجـراء عـاجل. وميكـن أن يعـزز التعـاون 
بـني منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات واتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي قدرتيــهما علــى دعــم 
وإرشاد اختاذ احلكومات واهليئات األخرى إجراءات فورية وفعالة. وسييسر مثل هـذا التعـاون 
أيضـا إدمـاج اعتبـارات التنـوع البيولوجـي للغابـــات يف برامــج التنميــة الوطنيــة، األمــر الــذي 

ستكون له أمهية حيوية التفاقية التنوع البيولوجي. 
وبـالرغم مـن أن حلقـة العمـل ركـزت علـى التعـــاون بــني اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  - ٢
ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات فقد مت االعتراف بأن هنـاك كثـريا مـن اهليئـات األخـرى 
اليت تعاجل قضايا ذات صلـة بـالتنوع البيولوجـي للغابـات (مثـل األعضـاء اآلخريـن يف الشـراكة 
التعاونية املعنية بالغابات، ومنهم على حنو خاص اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري 

املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر) وبأن التعاون مع هذه اهليئات هام أيضا. 
وحددت حلقة العمل أساسا عاما للتعاون، وحددت أيضا بعـض اإلجـراءات الفوريـة  - ٣
اليت من شأا أن تزيد بشكل كبري التعاون بني منتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات واتفاقيـة 

التنوع البيولوجي وأعضاء الشراكة التعاونية املعنية بالغابات.  
ولذلك أوصت حلقة العمل بأن:   - ٤

 __________
ـــادة ٢): يعــين التنــوع البيولوجــي تبــاين  التنـوع البيولوجـي كمـا هـو معـرف يف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي (امل (١)
الكائنات العضوية احلية املستمدة من كافة املصادر مبا فيها، ضمـن أمـور أخـرى، النظـم اإليكولوجيـة األرضيـة 
والبحرية واألحياء املائية واملركبات اإليكولوجيـة الـيت تعـد جـزءا منـها؛ وذلـك يتضمـن التنـوع داخـل األنـواع 

وبني األنواع والنظم اإليكولوجية. 
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توافق اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات علـى  (أ)
األساس الوارد يف هذا املقترح من أجل قيام تعاون فعال بينهما؛ 

يبدأ منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي التعـاون  (ب)
بشـأن الغابـات والتنـوع البيولوجـي بوضـع إجـراءات تعاونيـة للبنـود املدرجـــة يف القائمــة الــيت 
ـــة إضافــة جمــاالت تعــاون ممكنــة  اقترحتـها حلقـة العمـل، واالعـتراف يف نفـس الوقـت بإمكاني

أخرى؛ 
جيري النظر يف املبادرات التعاونية األربع (بشـأن ـج النظـام اإليكولوجـي يف  (ج)
ـــاطق الغابــات احملميــة،  إطـار اإلدارة املسـتدامة للغابـات، واآلثـار الشـاملة لعـدة قطاعـات، ومن
وتيسري اإلدماج على الصعيد الوطين) الواردة يف الفرع الثاين أدناه وزيادة تطويرها واعتمادهـا 

الختاذ إجراءات فورية بشأا؛ 
ـــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي يف اجتماعــه الســادس  يدعـو مؤمتـر األط (د)
ـــل املعــين  اهليئـات األعضـاء يف الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات إىل دعـم تنفيـذ برنـامج العم
بـالتنوع البيولوجـي للغابـات مـع االعـتراف بـاألهداف املشـتركة بـني االتفاقيـة ومنتـدى األمــم 

املتحدة املعين بالغابات؛ 
يدعو منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقية التنـوع البيولوجـي خـالل  (هـ)
سنتني فريقا صغريا إىل االجتماع السـتعراض التقـدم احملـرز يف جمـال العمـل التعـاوين وللتوصيـة 

مببادرات تعاونية مستقبلية؛ 
أن يقدم هذا املقترح لينظر فيه منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات يف دورته  (و)
ـــر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي يف اجتماعــه  الثانيـة يف آذار/مـارس ٢٠٠٢، ومؤمت

السادس يف نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
 

أساس التعاون  ألف -
أهـداف منتـدى األمـم املتحـدة املعـــين بالغابــات واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي مكملــة  - ٥
لبعضها البعض ولذلك هناك جوانب كثرية من التشابه يف بنود العمل الـيت يطلـب االثنـان مـن 

البلدان تنفيذها. وتوفر األهداف املشتركة والتشابه يف جماالت العمل أساسا قويا للتعاون. 
وختتلـف اتفاقيـــة التنــوع البيولوجــي مــن منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات يف  - ٦
طبيعتهما (على سبيل املثال أحدمها اتفاقية واآلخر منتدى)، وعمومـا يسـتمد االثنـان وفودمهـا 
وجهود التنفيذ مـن وكـاالت خمتلفـة ويف بعـض احلـاالت يبـدو أمـا يسـتندان، إىل مرتكـزات 
فلسفية أساسية خمتلفة. ولذلك بإمكاما أن يعمال بطرق خمتلفة وأن يؤثرا على جمـاالت عمـل 
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خمتلفة. ولذلك أيضا، فإن التعاون بينهما ميكن أن يقـدم قـوة إضافيـة للعمـل ككـل عـن طريـق 
االعتماد على هذا التنوع واستغالله. 

وميكـن أن يكـون لكـل مـن الكيـانني برنـامج عمـل أكـرب مـن املـوارد املتاحـة. وينبغــي  - ٧
جتنب ازدواج اجلهود غري الالزم وتقاسم اجلهود املبذولة كل ما أمكن ذلك. 

املستوى الوطين  باء -
تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت ا البلـدان يف إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ومنتـدى  - ٨
األمم املتحدة املعين بالغابات، ينطوي بشكل رئيسي على اإلجراءات املتخـذة داخـل أي بلـد. 

وحيتاج التنفيذ على املستوى الوطين إىل حتقيق األهداف املشتركة بني املنتدى واالتفاقية. 
والواضح أن من املهم حتقيق املزيد من اإلدماج والتعــاون بـني الوكـاالت املنفـذة علـى  - ٩
املستوى القطري. وقد استخدم كثري من البلدان سلسلة مـن اآلليـات التعاونيـة. وتشـمل هـذه 

اآلليات: 
استراتيجيات أو سياسات مشتركة؛  (أ)

وجلان تنسيق على الصعيدين السياسي و/أو التقين.  (ب)
ويعترب االلتزام الوطين واإلرادة السياسية، مـن بـني أمـور منـها احلكـم الفعـال واملـوارد  - ١٠

املالية الكافية، عنصرين أساسيني لتوسيع نطاق التنفيذ. 
املستوى اإلقليمي  جيم -

كثـريا مـا تتـوزع غابـات معينـة وأنـواع مـن النظـم اإليكولوجيـة للغابـات وجمموعــات  - ١١
األنواع على أكثر من بلد واحد. ويعتـرب التعـاون بـني البلـدان الـيت تتـوزع عليـها هـذه املـوارد 
مسألة أساسية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعاون اإلقليمي حيث توجد مهـوم إداريـة وظـروف 

وعالقات ثقافية وسياسية وأوجه شبه أخرى مشتركة أمر هام. 
وينبغـي تشـجيع ودعـم األدوات والعمليـات اإلقليميـة احلاليـة علـى يئـة تعـاون أوثـــق  - ١٢
وزيادة التركيز علـى الغابـات والتنـوع البيولوجـي يف عملـها. وينبغـي أن يزيـد اتمـع الـدويل 
دعمـه لعمليـــات التعــاون اإلقليميــة الــيت ميكــن لذلــك أن تعــاجل موضــوع الغابــات والتنــوع 

البيولوجي بطريقة متكاملة. 
املستوى الدويل  دال -

تعمل اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمــم املتحـدة املعـين بالغابـات علـى املسـتوى  - ١٣
الـدويل. وجيـب أن تشـجع بعـض املـهام ذات األمهيـة اخلاصـة عمليـيت التنفيـــذ واإلدمــاج علــى 

املستوى الوطين وتيسرمها، وأن تزيد الدعم املايل املقدم للتنفيذ وجتعل الدعم أكثر فعالية. 
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وينبغي أن تكون هناك مساعدة دوليـة لتطويـر وتنفيـذ آليـات اإلدمـاج علـى املسـتوى  - ١٤
الوطين. وقد تشمل تلك املساعدة موارد مالية أو مساعدة تقنية. وميكن تقـدمي هـذه املسـاعدة 

على املستوى الدويل أو من خالل آليات تعاون إقليمية. 
ومـن املستحسـن، علـى املسـتوى الـــدويل، ضمــان تعــاون فعــال بــني اتفاقيــة التنــوع  - ١٥
البيولوجي ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات(٢). ومن الطرائـق املمكنـة لتحقيـق ذلـك قيـام 
اتصال فعال يف اجتماعات كل منهما وعقد حلقات عمل مشـتركة وتوفـر الشـراكة التعاونيـة 
املعنية بالغابات أيضا آلية لتعزيز التعاون بشأن األنشطة اليت تتناول أهدافا مشتركة بني اتفاقيـة 

التنوع البيولوجي ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات. 
وتسـليما بـأن معظـم أعمـال اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ومنتـدى األمـم املتحـدة املعـــين  - ١٦
بالغابات، سيتم خارج عمليات التعاون الرمسية، يقترح ج عام يطبق على أعمال كل طـرف 
لضمان (١) أن تساهم هذه األعمال على حنو إجيايب يف حتقيق األهداف املشـتركة كلمـا كـان 
ذلك عمليا، (٢) أن ال تضـر األعمـال املضطلـع ـا يف أحـد الكيـانني بأعمـال الكيـان اآلخـر. 

والعناصر التوجيهية املمكنة ملثل هذا النهج هي كما يلي: 
ينبغـي أن يعـزز عمـل منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات واتفاقيـة التنـــوع  (أ)
البيولوجي االتصال والتعاون على مجيع املستويات (الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة واألمانـات)، 

ويشمل ذلك االعتراف املتزايد باألهداف املشتركة واألدوار النسبية؛ 
يتأثر حفظ التنوع البيولوجي للغابـات واسـتخدامه املسـتدام بشـكل ملحـوظ  (ب)
بالقطاعات األخرى (مثل الزراعة وبنـاء الطـرق والتعديـن)، وينبغـي أن تشـجع اتفاقيـة التنـوع 
البيولوجي ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات التعـاون املشـترك بـني تلـك القطاعـات وبـني 

االتفاقية واملنتدى املعين بالغابات؛ 
ينبغي أن تدعم أعمال كل هيئة بناء القدرات على مجيع املسـتويات الـيت مـن  (ج)

شأا أن تدعم حتقيق األهداف طويلة األجل للهيئتني؛ 

 __________
ميكن أن تضطلع جمموعة من اهليئات أو اآلليات بأعمال اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمـم املتحـدة املعـين  (٢)
بالغابات. ويف إطار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، ميكـن أن يشـمل ذلـك مؤمتـر األطـراف، واهليئـة الفرعيـة املعنيـة 
باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واألمانــة وعمليـات اخلـرباء املخصصـة. ويف إطـار منتـدى األمـم املتحـدة 
املعين بالغابات ميكن أن يشمل ذلك املبادرات القطرية واملقدمة بني الـدورات الـيت تقودهـا منظمـات، وأعمـال 
أفرقة اخلرباء ودورات منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات. وميكن أن تعمل أيضا من خالل الشـراكة التعاونيـة 

املعنية بالغابات والشبكة املقترحة هلذه الشراكة. 
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ـــوع  ينبغــي أن يشــجع منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات واتفاقيــة التن (د)
ـــة األخــرى  البيولوجـي التعـاون بـني اموعـات البيوجغرافيـة مـن البلـدان واموعـات اإلقليمي

كوسيلة لبناء القدرات الطويلة األجل؛ 
ـــل أعضــاء الشــراكة  ينبغـي عنـد النظـر يف املشـاريع املتعلقـة بالغابـات أن يكف (هـ)
التعاونية املعنية بالغابات واهليئات املمولـة إدمـاج قضايـا الغابـات والتنـوع البيولوجـي بالكـامل 

وأا ستحقق األهداف املشتركة للهيئتني. 
وحتـدد اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي بعـض األولويـــات العامليــة األساســية (مثــل املنــاطق  - ١٧
احملميـة)، وتسـتطيع أن تعمـل باالشـتراك مـع منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات علـى دفــع 
اجلهود العاملية املتسقة املبذولة لتحقيق تلـك األولويـات وتيسـريها. ويسـتطيع أعضـاء الشـراكة 

التعاونية املعنية بالغابات تأدية دور أساسي يف هذا العمل. 
 

متويل التنفيذ  هاء -
ميكـن أن يكـون التفاقيـة التنـوع البيولوجـي ومنتـدى األمـم املتحـــدة املعــين بالغابــات  - ١٨
برنامج عمل ضخـم للغايـة سـيتطلب مـوارد كبـرية علـى املسـتوى الوطـين واإلقليمـي والعـاملي 

لتنفيذه بفعالية. 
ــــة -  وذلــك جيعــل مــن تطبيــق وتوجيــه مــوارد التمويــل احلاليــة بشــكل أكــثر فعالي - ١٩
مؤسسات التمويل املتعددة األطراف (مثل البنـك الـدويل واملصـارف اإلقليميـة للتنميـة ومرفـق 
البيئة العاملية)، والوكاالت الثنائية باإلضافة إىل التمويل الوطين - أمرا إلزاميا. وهـذا سـيقتضي 
أن توجه بعض األموال احلالية بوضوح لتلبية احلاجة إىل زيادة التعاون وإدماج برامج الغابـات 
والتنوع البيولوجي يف برامج التمويل والتنمية يف البلـدان. ويف هـذا الصـدد، ينبغـي أن تلتمـس 
اتفاقية التنوع البيولوجي التوجيه من مرفـق البيئـة العامليـة، كمـا ينبغـي أن يدعـو منتـدى األمـم 
املتحدة املعين بالغابات الشراكة التعاونية املعنية بالغابات وأعضائـها إىل ضمـان اسـتيعاب هـذه 

األهداف.  
وينبغي أن تسعى اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات إىل  - ٢٠
البحث عن سبل لتيسري تدفق املوارد احلالية إىل الغابات والتنـوع البيولوجـي بفعاليـة، وجـذب 
مصادر جديدة للتمويل. وينبغي دعـوة الشـراكة املعنيـة بالغابـات إىل استكشـاف هـذه املسـألة 
يف ورقـة ميكـن أن تسـاهم أيضـا يف عمـــل فريــق اخلــرباء التــابع ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين 

بالغابات بشأن املوارد املالية ونقل التكنولوجيا. 
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اجتذاب التمويل: مقترح إلنشاء احتاد(٣)   واو -
نظرت حلقة العمل أيضا يف أمهية اجتذاب دعم مايل لالضطـالع باملبـادرات التعاونيـة  - ٢١
املقترحة. واقترحت حلقة العمل أن ينظر منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقيـة التنـوع 
البيولوجي يف ج مالية ابتكارية، وخباصة عن طريق الشراكة التعاونية املعنيـة بالغابـات وفريـق 
اخلرباء التابع ملنتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات املعـين بـاملوارد املاليـة ونقـل التكنولوجيـات 
السـليمة بيئيـا، وذلـك علـى أسـاس أن هـذه املبـادرات ميكـن أن تسـتفيد مـن الدعــم السياســي 
ــــدة – يف القطـــاع العـــام  الواســع والشــركاء املــاليني ومــن مــوارد التمويــل املوجــودة واجلدي

واخلاص معا. 
واقـترحت حلقـة العمـل أيضـا أن تتـم دعـــوة الشــراكة التعاونيــة املعنيــة بالغابــات إىل  - ٢٢
العمـل مـع األطـراف املعنيـة/املهتمـة لوضـــع مقــترح، يقــوم مثــال علــى مفــهوم إنشــاء احتــاد، 
الجتذاب التمويل للمبادرات التعاونية على أساس كل حالة على حـدة، وخباصـة حيثمـا تفيـد 

تلك املبادرات البلدان النامية.  
 

ااالت املقترحة للتعاون  زاي -
حـددت حلقـة العمـل عـددا صغـريا مـن اـاالت ينبغـي االطـــالع فيــه بعمــل تعــاوين  - ٢٣

ملموس أكثر. وينبغي اختيار املشاريع التعاونية عن طريق أخذ عاملني يف االعتبار: 
مـا إذا كـان العمـل ميثـل أولويـة بالنسـبة التفاقيـة التنـوع البيولوجـي أو حمـــور  (أ)

اهتمام بالنسبة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات.  
وما إذا كان التعاون سيساعد ماديا العمل.  (ب)

وينبغي أن يكون اهلدف العام من املشاريع التعاونية هـو تيسـري اإلجـراءات الـيت حتقـق  - ٢٤
اختالفا جوهريا بالنسبة للتنوع البيولوجي للغابات على الطبيعة.  

ومن املرجح أن يكون التعاون عونا ماديا لتنفيذ العمل يف الظروف التالية:  - ٢٥
عندمـا يعـتزم كيـان االضطـالع بأعمـــال بشــأن مســألة مــا وميكــن أن يقــوم  (أ)

بتعديالت طفيفة لعملياته ليسمح هلا بأن تقدم نواتج مفيدة للكيان اآلخر؛ 

 __________
يستند مفهوم االحتاد إىل ج ييسر موعة من الشركاء املاليني املستقلني الذين لديهم رغبة مشتركة االسـتثمار  (٣)

يف مبادرة ما. 
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عندما يكون للكيانني ج خمتلفة بشأن مسألة ما، ويكون لذلك آثـار حمتملـة  (ب)
على التنفيذ الوطين. وسيكون من املفيد زيادة حبث هذه االختالفات بغرض تطوير إمكانيـات 

التآزر. 
عندما يكون الكيانان مهتمني بنفس املوضوع ولكن لديهما مهارات خمتلفــة،  (ج)
ـــد مــن الفعاليــة  وميكـن أن يعاجلـا املوضـوع معـا وأن يقدمـا معـا زيـادة يف النـاتج الكلـي واملزي

عموما؛ 
عندما يدفع الدعم السياسي املتزايد باألهداف قدما.   (د)

وحددت حلقة العمل جماالت التعـاون التاليـة. كمـا رتبـت حلقـة العمـل أولويـة تلـك  - ٢٦
ااالت اليت قدمت حسب الترتيب التايل الناتج من النقاش: 

مناطق الغابات احملمية؛  - ١
املسائل املتعلقة باإلدارة املستدامة للغابات (حسب املصطلح مبعنـاه املسـتخدم  - ٢
يف منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات) وـج النظـم اإليكولوجيـة (كمـا هـو وارد يف اتفاقيـة 

التنوع البيولوجي)؛ 
اإلدمـاج علـى الصعيـد الوطـين، وخباصـــة الــربامج الوطنيــة املتعلقــة بالغابــات  - ٣

واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ 
معاجلة اآلثار الشـاملة لعـدة قطاعـات علـى التنـوع البيولوجـي للغابـات (مثـل  - ٤

الزراعة واهلياكل األساسية واملياه والتنمية الصناعية والنقل والتعدين)؛  
الرصد والتقييم واإلبالغ؛  - ٥

تقييم الغابات وسلعها وخدماا؛  - ٦
تيسـري تطويـر احلكـم املعـزز، مثـل حيـازة األراضـــي وإنفــاذ القــانون واإلدارة  - ٧

القائمة على اتمع احمللي؛ 
املادة ٨ (ي)، املعارف التقليديـة املتصلـة بالغابـات واحلصـول عليـها وتقاسـم  - ٨

الفوائد؛ 
وضـع ـج للتعـاون اإلقليمـي/الثنـائي بشـــأن النظــم اإليكولوجيــة أو املنــاطق  - ٩

البيوجغرافية العابرة للحدود؛ 
تناول العالقة بني التنوع البيولوجي للغابات وتغري املناخ.  - ١٠
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ومت التوسع يف عدد من هذه البنود، لتحديد الطريقة اليت ميكـن أن يضطلـع ـا العمـل  - ٢٧
التعاوين بشكل أكثر دقة. وترد نتيجة هذا العمل يف الفرع الثاين. 

وهنـــــاك جمموعــة مــن الســـــــبل الــيت ميكــن أن ينفــــذ ـــا التعـــاون. وبعـــض هـــذه  - ٢٨
االحتماالت هي: 

ميكن أن تعتمد العمليـات التقنيـة ألحـد الكيـانني علـى الدرايـة الفنيـة للكيـان  (أ)
اآلخر وميكن أن تقدم نواتج للكيانني؛ 

وضــع أوراق موقــف ليســتخدمها منتــدى األمــم املتحــدة املعــــين بالغابـــات  (ب)
واتفاقية التنوع البيولوجي؛ 

القيام بعمليات مشركة فيما بني الدورات ترمي إىل حل مشاكل بعينها.  (ج)
ـــة بالغابــات  واعـترفت حلقـة العمـل بـأن اهليئـات األعضـاء يف الشـراكة التعاونيـة املعني - ٢٩
ينبغـي أن تدعـم أعمـال منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات واتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي يف 
جمال الغابات والتنوع البيولوجي وأن البلدان جيب أن تشجع أعضاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة 

بالغابات على املوافقة على ذلك الطلب.  
وال يوجد سوى عدد حمدود من الطرق اليت ميكن أن يدعم ا اتمـع الـدويل التنفيـذ  - ٣٠

الوطين وأن يوجهه. وميكن أن تتمثل بشكل عام يف ما يلي: 
تقدمي الدعم املايل؛  (أ)

تقدمي التوجيه والدعم التقنيني؛  (ب)
زيــادة االلــتزام السياســي حبفــظ التنــوع البيولوجــــي للغابـــات واســـتخدامه  (ج)

املستدام. 
ولتحديـد جمـاالت التعـاون مسـتقبال، مـن املـهم حتديـد أي هـذه النـهج سـيكون أكـــثر  - ٣١

فعالية يف التغلب على احلواجز اليت تعوق التنفيذ.  
  

أربع مبادرات تعاونية مقترحة  ثانيا -  
مناطق الغابات احملمية   ألف -

ما يراد حتقيقه 
اختاذ إجراءات لزيادة فعالية مناطق الغابات احملمية وكفايتها بصورة كبرية. 
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الفوائد انية بالنسبة للغابات: 
سيوفر هذا النشاط محاية إضافية كبرية للغابات اهلامة من الناحيـة اإليكولوجيـة مبـا يف 

ذلك النمو القدمي والغابات األولية والنظم اإليكولوجية اهلشة للغابات.  
 

من ينبغي أن يشارك؟ 
أفرقة اخلرباء التقنية املخصصة اليت أنشأا اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وأعضاء الشـراكة 
التعاونية املعنية بالغابات، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة ومركـز البحـوث 
احلرجية الدولية واملنظمـة الدوليـة لألخشـاب املداريـة؛ وتقييـم النظـم اإليكولوجيـة يف األلفيـة؛ 
ـــم والثقافــة  واالحتـاد الـدويل ملنظمـات البحـوث احلراجيـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعل
وبرنامج اإلنسان واحمليط احليـوي التـابع هلـا؛ واملنظمـة الدوليـة حلفـظ الطبيعـة واالحتـاد الـدويل 
حلفظ الطبيعة واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومعـهد 
املوارد العاملية وجملس �غرين بيس� الدويل واخلرباء على املستوى القطري؛ ومنتدى السـكان 

األصليني املعين بالتنوع البيولوجي.  
 

اآلليات 
ـــة مقترحــة ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات  سـيتم تنظيـم ثالثـة أنشـطة تعاوني

واتفاقية التنوع البيولوجي. 
 

النشاط ١: 
اجتماع بني الدورات يشترك يف تنظيمه منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقيـة 
التنوع البيـــــولوجي بشأن حتديد اخليارات ملناطق الغابات ذات األولويـة الـيت تشـمل باحلمايـة 

أو تعزيز محايتها عن طريق: 
دراسـة وضـع الغابـات والتنـوع البيولوجـــي للغابــات علــى املســتوى الــدويل  (أ)

واإلقليمي وبقدر اإلمكان على املستوى الوطين؛ 
استعراض املطبوعات والبيانات العلمية والتقنية املتاحة بشـأن الغابـات احملميـة  (ب)

وتنوعها البيولوجي وتقييم فعاليتها؛ 
تبادل جتارب البلدان مبا يف ذلك تشريعات املناطق احملمية وإدارا.   (ج)
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النشاط ٢: 
عقـد مخسـة اجتماعـات إقليميـة مشـتركة بـني منتـدى األمـم املتحـدة املعـــين بالغابــات 

واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن مناطق الغابات احملمية لتحقيق األهداف التالية: 
مساعدة احلكومات على حتديد مناطق األولوية على املسـتوى اإلقليمـي مثـل  (أ)
محاية املناطق احلرجة وإنشاء ممرات ومنـاطق حمميـة عـابرة للحـدود وحتديـد الفـرص والعقبـات 

أمام إنشاء مناطق ذات أولوية يف احلماية؛ 
اقتراح سبل ووسائل مبا يف ذلك موارد مالية؛  (ب)

تقاسم جتارب البلدان مبا يف ذلك تشريعات وإدارة املناطق احملمية؛   (ج)
بنـاء اإلطـار املتفـق عليـه يف االجتماعـات املعقـودة بـني الـدورات كمـا اقــترح  (د)

أعاله. 
 

النشاط ٣: 
وضع مبادرات قطرية وتيسريها لتحديد املناطق احملمية وإنشائها وإدارا بفعالية؛ 

وينبغي أن تكون الشروط املسبقة هلذه املبادرات كما يلي: 
وجود جمموعة من الشركاء املاليني والتقنيني (من القطاع العـام واخلـاص) الراغبـني يف  �

االستثمار؛ 
اسـتخدام اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي ومنتـدى األمـم املتحـــدة املعــين بالغابــات لتعزيــز  �

وتيسري عمليات الربط بني البلدان والشركاء. 
تشمل عناصر هذه املبادرات: الدعم املايل وبناء القدرات وتقييم االحتياجات وتعزيـز 

املؤسسات ونقل التكنولوجيا. 
 

ــــر وإدمـــاج مفـــاهيم ـــــــج النـــــــــظم اإليكولوجيــــــــة واإلدارة  زيـــــــادة تطوي باء -
 املستدامة للغابات 

ما يراد حتقيقه: 
ترد األنشطة على النحو الذي حددتـه اهليئـة الفرعيـة املعنيـة باملشـورة العلميـة  (أ)
U يف إطـــار  NEP/CBD/COP/6/4 والتقنيــة والتكنولوجيــة يف التوصيــة الســابعة/٦ يف الوثيقــــة
العنصر الربناجمي ١، اهلدف ١، الغرض ١ (وضع طرائـق عمليـة ومبـادئ توجيهيـة ومؤشـرات 
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واستراتيجيات لتطبيق ج النظم اإليكولوجية املكيفة مع االختالفـات اإلقليميـة علـى الغابـات 
داخل وخارج املناطق احملمية للغابات وعلى الغابات املُدارة وغري املدارة)؛ 

دراسة مقارنة للمفهومني وتطبيقهما.  (ب)
 

الفوائد انية بالنسبة للغابات: 
حتسني إدارة الغابات إذا مت تطبيق النهج املتكامل؛  �

تعزيز املهام املتعددة للغابات.  �
 

اآلليات (للنشاطني األولني): 
وضـع ورقـة نقـاش حتـت رعايـة الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـــات باشــتراك  (أ)
مركز البحوث احلرجية الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمــة األغذيـة والزراعـة واالحتـاد 
الدويل ملنظمات البحوث احلرجيـة باإلضافـة إىل عمليـات املعايـري واملؤشـرات واالعتمـاد علـى 

جتارب وطنية أو إقليمية حمددة؛ 
ـــني الــدورات حتــت رعايــة منتــدى األمــم املتحــدة املعــين  مبـادرات قطريـة ب (ب)

بالغابات واتفاقية التنوع البيولوجي على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛ 
إلقاء الضوء على الدراسات اإلفرادية وعلى التجارب الوطنية، الناجحة.  (ج)

 
التوقيت: 

ـــادرة القطريــة يف االجتمــاع التاســع للهيئــة الفرعيــة املعنيــة  تنـاقش نتـائج املب (أ)
باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والدورة الثالثة ملنتدى األمم املتحدة املعـين بالغابـات يف 

عام ٢٠٠٣؛ 
تأييد الدورة الثالثة ملنتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات واالجتمـاع السـابع  (ب)

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي للمفهوم واملبادئ التوجيهية. 
 

اآلثار الشاملة لعدة قطاعات على التنوع البيولوجي للغابات   جيم -
ما يراد حتقيقه: 

تقليل اآلثار السلبية للسياسات القطاعية األخرى على الغابات وعلـى التنـوع  (أ)
البيولوجي للغابات؛ 
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ـــن طريــق تعزيــز التعــاون فيمــا بــني  واالسـتغالل اجليـد إلمكانيـات التـآزر ع (ب)
الوكاالت ذات الصلة على املستوى الوطين واملستوى الدويل. 

وجيدر بالذكر ما يلي: 
إذا طُبـق ـج النظـم اإليكولوجيـة كـــأداة ختطيــط رئيســية، ينبغــي أن جيــري  (أ)

إدماج كامل شامل لعدة قطاعات؛ 
ـــة أمــور، الزراعــة  ينبغـي تنـاول جمموعـة واسـعة مـن القطاعـات منـها، يف مجل (ب)

والتعدين والطاقة واملياه والنقل والصناعة والسياحة والتجارة. 
 

الفوائد انية بالنسبة للغابات: 
 

اآلثار اإلجيابية للسياسات القطاعية األخرى على الغابات والتنوع البيولوجي 
 

اآلليات: 
قيام أمانيت منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي  (أ)
بوضع ورقة موقف مشتركة تناقش يف مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة مـن أجـل ضمـان 
مراعـاة الغابـــات والتنــوع البيولوجــي مراعــاة تامــة يف قــرارات مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة 
املستدامة املتعلقة مبسائل مثل الفقر والصحة واملياه والعوملة والتمويل. وينبغـي أن تلقـي الورقـة 

الضوء على ما يلي: 
مناذج للتفاعالت السلبية واإلجيابية؛  �
دراسات إفرادية وممارسات جيدة.  �

ـــة والدوليــة،  قيـام خبـري استشـاري بوضـع مبـادئ توجيهيـة للوكـاالت الوطني (ب)
بالتشاور مع الشراكة التعاونية املعنية بالغابات، يف إطـار صالحيـات تشـترك يف كتابتـها أمانتـا 

منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات واتفاقية التنوع البيولوجي، تنصب على ما يلي: 
حتديـد سـبل مجـع الـربامج الوطنيـة املتعلقـة بالغابـات واالسـتراتيجيات وخطـط العمـــل  �

الوطنية للتنوع البيولوجي وإدراجها يف خطط التنمية الوطنية. 
 

التوقيت: 
مناقشة املبادئ التوجيهية واملوافقة عليها يف الدورة الثالثة ملنتدى األمـم املتحـدة املعـين 

بالغابات واالجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 
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تيسـري عمليـة اإلدمـاج علـى املسـتوى الوطـين وخباصـة الـربامج الوطنيـة املتعلقـــة  دال -
 بالغابات وخطط العمل االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 

ما يراد حتقيقه: 
عن طـــــريق إدماج التخطيط للتنـوع البيولوجـي والغابـات يف أطـر التخطيـط الوطنيـة 

من أجل: 
متكني خطط العمل االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي من التأثري بفعاليـة  (أ)

على الربامج القطاعية مثل الربامج الوطنية املتعلقة بالغابات؛ 
استكشاف العالقة بني مقترحات العمل املقدمة من الفريــق احلكومـي الـدويل  (ب)
املعين بالغابات/املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات والعناصر املمكنة لربنـامج عمـل يتعلـق 

بالتنوع البيولوجي للغابات. 
 

الفوائد انية بالنسبة للغابات: 
ستكون استفادة الغابات من هذه املبادرة هي، حتقيـق تنـوع بيولوجـي إقليمـي وحملـي 

أكمل يرتبط بأنواع الغابات. 
 

اآلليات: 
ينبغـي أن تـدرج اتفاقيـــة التنــوع البيولوجــي ومنتــدى األمــم املتحــدة املعــين  (أ)
بالغابات وجلنة التنمية املستدامة يف عمليات اإلبالغ املطلوبة منها أسئلة تتعلق بعملية اإلدمـاج 

من أجل تأكيد أمهية املوضوع وزيادة التركيز الوطين عليه. وهذا يعين: 
ـــة بشــأن كيفيــة تنفيــذ ذلــك يف  التعـاون بـني األمانـات إلعـداد أفكـار مجاعي - ١

عمليات اإلبالغ؛ 
إجراء نقاش يف اجتماعات الكيانـات ذات الصلـة (االجتمـاع السـادس ملؤمتـر  - ٢
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات 
يف عــام ٢٠٠٤) يــؤدي إىل املوافقــة علــى كيفيــة إدراج ذلــك يف عمليـــات 

اإلبالغ املطلوبة؛ 
التنفيذ وفق اجلداول الزمنية للكيانات.  - ٣

سـيقدم منتـدى األمـم املتحـــدة املعــين بالغابــات واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  (ب)
معلومــات إىل جلنــة التنميــة املســتدامة يف جوهانســربغ بشــأن إدمــاج العمليتــني بنــــاء علـــى 
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ـــن التقــارير الوطنيــة وحلقــة العمــل هــذه واملصــادر األخــرى حســب  املعلومـات املسـتمدة م
االقتضاء. 

ينبغي أن تعمل األمانات مع بعضها البعـض لوضـع بيـان حمتمـل ينظـر فيـه يف  (ج)
االجتماع السادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولوجـي والـدورة الثانيـة ملنتـدى األمـم 

املتحدة املعين بالغابات. 
وضع فهم مشترك للكيفية اليت ميكن ا إيالء االعتبـار التـام يف اسـتراتيجيات  (د)

متويل اإلدارة املستدامة للغابات لقرارات اتفاقية التنوع البيولوجي. 
سـيناقش الفريـق العـامل املعـين بـالتمويل التـابع ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين  - ١
بالغابات املوضوع كبند هام من بنود جدول األعمال وسيدعو ممثلـي اتفاقيـة 
التنوع البيولوجي املناسبني لالشتراك يف تلك املناقشات بغـرض وضـع عمليـة 

واضحة لتحقيق الفهم املشترك؛ 
ستعتمد كل وكالة من الوكاالت ذات الصلة الفـهم املشـترك (البنـك الـدويل  - ٢
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وأعضـاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابــات 

املعنيون). 
وينبغي أن يضــع املمولون (مثل مرفق البيئة العامليـة والبنـك الـدويل وكـاالت  (هـ)
ــــع  املعونـــة الثنائيـــة) إجـــراءات شـــفافة تســـمح هلـــم بضمـــان متشـــي أي مشـــروع متولـــه م

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والربامج الوطنية املتعلقة بالغابات. 
يعمـل أعضـاء الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـــات مــن املمولــني علــى وضــع  - ١

إجراءات ملا يقومون به من أنشطة التمويل واختبارها؛ 
مث حتـدد الشـراكة التعاونيـة املعنيـة بالغابـات سـبل تشـجيع املمولـــني اآلخريــن  - ٢

على اعتماد إجراءات مماثلة. 
ينبغي أن حتدد الشراكة التعاونية املعنية بالغابات وسائل لتقدمي مساعدة تقنية  (و)
ومالية لعمليات اإلدماج داخل البلدان. وميكن أن تقدم املساعدات املتعددة األطراف والثنائيـة 

للجهود الوطنية عن طريق: 
برنامج الغابات التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي/البنك الدويل؛  �

مرفق الربامج الوطنية للغابات؛  �
مرفق البيئة العاملية؛  �
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املعونة الثنائية؛  �
أعمال التعاون اإلقليمي.  �

ينبغي أن متارس البلدان التعاون التقين اإلقليمـي يف اـال البيوجغـرايف (مبـا يف  (ز)
ـــا إخل.)  ذلـك تبـادل التجـارب وإمكانيـة القيـام بعمليـات اسـتعراض طوعيـة، ونقـل التكنولوجي

فيما يتعلق ذا املوضوع، مبساعدة دولية. 
ـــاون اإلقليمــي وإجيــاد  اسـتحداث عمليـة اسـتعراض لتحديـد عوائـق متويـل آليـات التع �

احللول لتلك العوائق. 
ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف ومنتدى األمم املتحدة املعـين بالغابـات مـن العمليـات  �

اإلقليمية البيوجغرافية القائمة معاجلة املسألة بوضوح يف إطار عملها. 
ــــربامج الوطنيـــة املتعلقـــة بالغابـــات  تشــجيع إدراج مؤشــر يتعلــق بإدمــاج ال (ح)
واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يف إطار معايري السياسات العامـة يف 

أي جمموعة من املؤشرات لإلدارة املستدامة للغابات. 
ــــات املعايـــري واملؤشـــرات  تتصــل الشــراكة التعاونيــة املعنيــة بالغابــات بعملي (ط)

اإلقليمية املناسبة اللتماس إدراجها هلذا املوضوع يف موادها. 
 

 




