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  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار١ -أبريل / نيسان٢٠نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

        مدخالت إقليمية ودون إقليمية
موجهــة إىل األمــني   ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٢رســالة مؤرخــة      

  لدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدةالعام من املمثلة ا
  

ــوم            ــل لعم ــة العم ــضافت حلق ــدا است ــة فنلن ــة مجهوري ــأن حكوم ــشرفين أن أبلغكــم ب ي
ــة   ــا املعنونـ ــتغرية ”أوروبـ ــة مـ ــات يف بيئـ ــن   “ الغابـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــدا، خـ ــويل، فنلنـ  إىل ٣يف كـ

  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٥
الـوزاري املعـين حبمايـة      حلقة العمل جـزءا ال يتجـزأ مـن برنـامج عمـل املـؤمتر                وتشكل    

املداوالت الـيت دارت فيهـا والنتـائج    ) انظر املرفق(ويربز تقرير حلقة العمل  . الغابات يف أوروبا  
ــها   ــسية الــيت متخــضت عن ــة يف منتــدى األمــم    . الرئي ــاره مــسامهة إقليمي ــر، باعتب ــشكل التقري وي

ــة ن املــسأاملتحــدة املعــين بالغابــات، مــصدرا قيمــا لتبــادل وجهــات النظــر بــش     ائل ذات األولوي
تغـري املنـاخ، وفقـدان الغطـاء احلرجـي،      : املتعلقة بدور اإلدارة املـستدامة للغابـات يف تغـري البيئـة       

وهــو متــاح أيــضا . وتـدهور الغابــات، والتــصحر، وحفــظ التنــوع البيولــوجي، واملنــاطق احملميــة 
ــق   باإلضــافة إىل مــواد  www.mmm.fi/forests/koli2008علــى موقــع حلقــة العمــل    أخــرى تتعل

  .حبلقة العمل

 
  

  *  E/CN.18/2009/1.  
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وقــد دعــا املــؤمتر الــوزاري املعــين حبمايــة الغابــات يف أوروبــا حكومــة فنلنــدا إىل تقــدمي   
 إصدار التقرير باعتباره وثيقة مـن       ةوأرجو ممتن . التقرير إىل منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات      

  .تدىنة الثامنة للمرووثائق الد
  لينتوننيكريسيت ) توقيع(

  السفرية،
  املمثلة الدائمة لفنلندا
  لدى األمم املتحدة
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 املوجهـة إىل    ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢مرفق الرسـالة املؤرخـة          
  *األمني العام من املمثلة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة

  
  “الغابات يف بيئة متغرية”حلقة العمل لعموم أوروبا بشأن     
   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥ إىل ٣كويل، فنلندا، من     

  
  تقرير حلقة العمل    

    
  احملتويات

الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقائع  -  ١  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  ١-١    
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز البيانات والعروض املقدمة  ٢-١    

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات حلقة العمل  -  ٢  
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترويج لدور الغابات يف التنمية املستدامة والتعريف به   ١-٢    
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعميم اإلدارة املستدامة للغابات  ٢-٢    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز التنسيق والتعاون  ٣-٢    
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتسني إدارة الغابات  ٤-٢    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشجيع املنتجات احلرجية والطاقة األحيائية  ٥-٢    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناخي، وخماطره والتكيف معهمعاجلة آثار التغري امل  ٦-٢    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتسني الرصد واملصطلحات  ٧-٢    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . وضع تقديرات اقتصادية للمنتجات واخلدمات احلرجية املتعددة  ٨-٢    

  
  

 
  

 .وردت فيهاستنسخ نص املرفق بالصيغة اليت   *  
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  الوقائع  - ١  
  مقدمة  ١- ١    

رحب املؤمتر الوزاري اخلامس املعين حبماية الغابات يف أوروبـا الـذي عقـد يف وارسـو                   
 باإلجنازات اليت حققتها الدورة الـسابعة ملنتـدى األمـم املتحـدة             ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

وأبـرز الـوزراء    . املعين بالغابات، مبا يف ذلك الصك غري امللزم قانونا بشأن مجيع أنواع الغابـات             
. أمهية تقدمي املـدخالت األوروبيـة يف إطـار احلـوار الـدويل بـشأن الـسياسات املتعلقـة بالغابـات                    

مـت البلـدان األوروبيـة بـأن تـستحدث، بالتعـاون مـع اهليئـات والعمليـات واالتفاقـات               وقد التز 
  .اإلقليمية، مدخالت تتسق مع عمل املنتدى

لربنــامج عمــل املنتــدى املتعــدد الــسنوات، فإنــه ســيتطرق يف دورتــه الثامنــة الــيت ووفقــا   
رجـة يف جـدول أعمالـه    ، إىل مسألة الغابات يف بيئة متغرية، املد       ٢٠٠٩أبريل  /ستعقد يف نيسان  
وسيشمل ذلك املـسائل املواضـيعية املتعلقـة بالغابـات وتغـري املنـاخ، واسـتعادة             . بني بنود أخرى  

ــات، ومكافحــة        ــواع الغاب ــع أن ــسبة جلمي ــات بالن ــدهور الغاب ــع ت الغطــاء احلرجــي املفقــود، ومن
 البيولـوجي،   التصحر، مبا فيها البلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض، وحفظ الغابات والتنـوع           

سـبل تنفيـذ   ”وسيتطرق املنتدى يف دورته الثامنة أيضا إىل موضـوع    . مبا يف ذلك املناطق احملمية    
هنـج  /مبا يف ذلك االعتبارات املتعلقة بوضع آلية ماليـة عامليـة طوعيـة     “ اإلدارة املستدامة للغابات  

  .إطار متويلي للغابات/متويلي متعدد املصادر
ؤمتر الـوزاري املعـين حبمايـة الغابـات يف أوروبـا، نظمـت       وكجزء مـن برنـامج عمـل املـ          

وزارة الزراعة والغابات يف فنلندا، بدعم مـايل مـن وزارة البيئـة ووزارة اخلارجيـة، حلقـة عمـل             
 إىل  ٣يف كويل، فنلندا، خـالل الفتـرة مـن          “ الغابات يف بيئة متغرية   ”لعموم أوروبا حتت شعار     

عمل منتدى إلجـراء مناقـشات وإعـداد مـسامهة مـن            ، ووفرت حلقة ال   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥
  .أوروبا يف الدورة الثامنة للمنتدى

  :ومتثلت األهداف املتوخاة من حلقة العمل اليت عقدت يف كويل يف ما يلي  
استكشاف املـسائل ذات األولويـة املتعلقـة بـدور الغابـات واإلدارة املـستدامة للغابـات                   •  

، وفقـدان الغطـاء احلرجـي، وتـدهور الغابـات، والتـصحر،             تغري املناخ : يف البيئة املتغرية  
  والتنوع البيولوجي، واملناطق احملمية؛

  تبادل وجهات النظر بشأن سبل معاجلة هذه املسائل ذات األولوية؛  •  
ــوطين واإلقليمــي         •   ــصعد ال ــى ال ــسقة عل ــيت تكفــل اختــاذ إجــراءات مت ــسبل ال ــشة ال مناق

  والعاملي؛
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  .مهة إقليمية يف عمل املنتدىتوفري أساس لتقدمي مسا  •  
 منظمة مـن  ١٣ مشاركا من ١٤ بلدا و   ١٨ مشاركا من    ٣٧وقد حضر حلقة العمل       

وشـارك يف رئاسـة حلقـة العمـل الـسيد هـايكي غراهنـومل مـن وزارة            . أوروبا ومن بلـدان العـامل     
للمـؤمتر  سيد أرين إيفار سليتنيس من وحدة االتصال يف أوسـلو           لالزراعة والغابات يف فنلندا، وا    

  .الوزاري املعين حبماية الغابات يف أوروبا
وتلقى املشاركون يف حلقة العمل مسبقا وثيقة معلومات أساسية أعدها منظمو حلقـة               

مــشتركة مــن قبــل وحــدة االتــصال يف العمــل ومــذكرة معلومــات أساســية مت إعــدادها بــصورة 
نــة األمــم املتحــدة االقتــصادية   للمــؤمتر الــوزاري املعــين حبمايــة الغابــات يف أوروبــا، وجل أوســلو
أمانة منظمـة األغذيـة والزراعـة واألمانـة املـشتركة بـني عمليـة البيئـة مـن أجـل أوروبـا                       /ألوروبا

وقـــدمت وثيقـــة املعلومـــات . واالســتراتيجية األوروبيـــة للتنـــوع البيولـــوجي واملنــاظر الطبيعيـــة  
الغابـات يف بيئـة   ”ع العـام  األساسية حملـة عامـة عـن حالـة املـسائل الـيت تـدخل يف إطـار املوضـو                  

وتـــصف مـــذكرة املعلومـــات األساســـية اإلجنـــازات  . واجتاهاهتـــا مـــن منظـــور عـــاملي“ مـــتغرية
ــيت ينبغــي        ــق باملــسائل ال ــا فيمــا يتعل ــة عمــوم أوروب ــررة يف منطق والتحــديات واإلجــراءات املق

  .معاجلتها يف الدورة الثامنة للمنتدى
املـثرية لالهتمـام، ذكـر أحـد املـشاركني أنـه            الرئيـسية املمتـازة و    وبالرغم من الكلمـات       

إال أن الرئيس املشارك أشار إىل أن مـذكرة         . يتم التطرق إىل مسألة التصحر على حنو كاف        مل
املعلومــات األساســية واملعلومــات املقدمــة مــن أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر     

  .تناولت أيضا القضايا املتعلقة بالتصحر
حــة الفرصــة إلجــراء مناقــشة مركّــزة وذات منحــى عملــي يف حلقــة العمــل،   وبغيــة إتا  

شــكّلت ثــالث أفرقــة عاملــة وفــق املواضــيع الثالثــة الــيت تتناوهلــا الــدورة الثامنــة للمنتــدى حتــت 
وحـددت األفرقـة العاملـة، اسـتنادا إىل البيانـات والعـروض             . “الغابـات يف بيئـة مـتغرية      ”عنوان  

ا الرئيسية يف إطار كل موضوع، مث اقترحت إجراءات حمـددة علـى            واملعلومات املقدمة، القضاي  
كما وضعت مقترحات لكي تنظـر فيهـا الـدورة الثامنـة            . املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي   

وكنتيجـــة مـــن نتـــائج حلقـــة العمـــل، مت وضـــع  . للمنتـــدى والعمليـــات األخـــرى ذات الـــصلة
  .ر من هذا التقري٢االستنتاجات الواردة يف الفصل 

ويف النهايــة، أعــرب املــشاركون عــن تقــديرهم حلكومــة فنلنــدا وملنظمــي حلقــة العمــل   
  .للحفاوة اليت لقوها والترتيبات الرائعة اليت متيزت هبا حلقة العمل
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  )١(موجز البيانات والعروض املقدمة  ٢- ١    
، وزيـــر دولـــة يف وزارة الزراعـــة الـــسيد جـــوين لينـــد، رحـــب يف اجللـــسة االفتتاحيـــة  

ووجــه . بـات يف فنلنــدا، بـاخلرباء واملــشاركني يف حلقـة العمــل، املنعقـدة يف كــويل، فنلنـدا     والغا
. االهتمام إىل خلفية حلقـة العمـل وقـدم إرشـادات للمناقـشات الـيت سـُتجرى يف حلقـة العمـل                     

فقد أشار مـثال إىل أنـه بغيـة احلـد مـن إزالـة الغابـات وتـدهورها يف البلـدان الناميـة فـإن الـدعم                           
وينبغي أيضا التحفيز علـى إجـراء إصـالحات يف الـسياسات، وأنـه مـن          . ملقدم غري كاف  املايل ا 

كمـا خلـص الربنـامج    . املمكن أن يوفر الصك غري امللزم قانونـا أداة مفيـدة لتحقيـق هـذه الغايـة           
 الــذي اعُتمــد مــؤخرا، مــشريا إىل أن الربنــامج الــوطين  ٢٠١٥الفنلنــدي الــوطين للغابــات لعــام 

، ٢٠١٥-٢٠٠٨ا  دفة على برنامج التنوع البيولوجي للغابات يف جنـوب فنلنـ          للغابات، باإلضا 
  .“الغابات يف بيئة متغرية”يتناول بطريقة متوازنة القضايا ذات الصلة مبوضوع 

 ببيـان بالنيابـة عـن الـسيد نـوت أويـستاد، النـرويج،               السيد آرين إيفار سـليتنس    وأدىل    
وورد يف البيـان أن  . املعـين حبمايـة الغابـات يف أوروبـا     ممثل جلنة التنسيق العامة للمؤمتر الوزاري       

املؤمتر الوزاري املعين حبماية الغابات يف أوروبا يـستجيب منـذ التـسعينيات للمناقـشات العامليـة                 
املتعلقة بالتنمية املستدامة وذلـك مـن خـالل وضـع إطـار مفـاهيمي مـن أجـل التوصـل إىل فهـم                    

نطقــة عمــوم أوروبــا واعتمــاد مــا يتــصل هبــا مــن ُنهــج  لــإلدارة املــستدامة للغابــات يف ممــشترك
وتنــدرج قــضايا الغابــات يف صــلب عــدة عمليــات دوليــة واهتمامــات ذات أولويــة يف . تنفيذيــة

. اجملتمع الدويل، وخاصة يف جماالت املناخ والطاقة والتنـوع البيولـوجي واألمـن الغـذائي وامليـاه                
لعمليات املتـصلة هبـا مبنظـور أوسـع عنـد تقـدمي       وذُكر أيضا أنه جيب أن يتمتع خرباء الغابات وا        

حلول مناسبة ملواجهة التحديات املشتركة، وأال يقتصر اهتمامهم فقط باملؤمتر الـوزاري املعـين              
  .حبماية الغابات يف أوروبا ومبنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

وظـف املـسؤول،    امل،  الـسيد بيتـر تـشوكا     وبالنيابة عن األمانة العامـة للمنتـدى، شـكر            
. احلكومة الفنلندية على قيامها بتنظيم حلقة العمل، مركزا على التوقيـت املناسـب للمناقـشات              

وشــدد علــى أمهيــة املهــام الــيت ســتعرض علــى الــدورة الثامنــة للمنتــدى، وخاصــة يف ضــوء           
. حرالتطورات اهلامة اليت طرأت على اجملاالت املتعلقـة بـتغري املنـاخ والتنـوع البيولـوجي والتـص                 

ومن املالئم النظر يف الـسبل الـيت يـستطيع فيهـا املنتـدى والـصك غـري امللـزم قانونـا اإلسـهام يف                         
إحراز تقدم يف العمل بـشأن هـذه اجملـاالت، وسـبل تعزيـز قـضية اإلدارة املـستدامة للغابـات يف                      

ــة األخــرى  ــة والتقــاري   . العمليــات الدولي ــوفر املــسامهات اإلقليمي ــه ينتظــر أن ت ر وأكــد أيــضا أن

__________ 
  .www.mmm.fi/forests/koli2008 :البيانات والعروض واملوارد األخرى املتعلقة حبلقة العمل متاحة على املوقع  )١(  
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الطوعية املقدمة من الدول األعضاء أرضية غنية ملا ينظر فيـه املنتـدى، وشـجع املـشاركني علـى        
  .تقدمي مسامهات يف الوقت املناسب

، بيانــا الــدكتور أمحــد جغــالفوأرســل األمــني التنفيــذي التفاقيــة التنــوع البيولــوجي،   
رة مـوارد الغابـات واحلفـاظ    خطيا إىل حلقة العمل أبـرز فيـه أمهيـة العمـل الرامـي إىل حتقيـق إدا               

عليها على حنو مـستدام واالسـتفادة مـن الفـرص املتاحـة لتوطيـد التعـاون بـني املنتـدى واتفاقيـة                       
  .التنوع البيولوجي

وقـدمت أمانـة اتفاقيــة األمـم املتحـدة اإلطاريــة املتعلقـة بـتغري املنــاخ مـذكرة عـن حالــة           
لنامجـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها يف           املفاوضات بشأن القضايا املتـصلة خبفـض االنبعاثـات ا         

وتـشمل املـسائل الـيت ينبغـي اعتبارهـا جـزءا مـن عمليـة          . البلدان النامية يف إطار عملية االتفاقية     
التفاوض ُنهج السياسات واحلوافز اإلجيابية بشأن القضايا املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن             

، ودور حفـظ الغابـات وإدارهتـا علـى حنـو مـستدام،       إزالة الغابات وتدهورها يف البلـدان الناميـة    
  .وتعزيز خمزونات الغابات من الكربون يف البلدان النامية

وقدمت أمانة األمم املتحدة التفاقية مكافحة التصحر مذكرة مفاهيمية بـشأن القـضايا      
يع علـى   وأبرزت املذكرة أمهية الغابات يف املنـاطق اجلافـة، والتـشج          . املتصلة بالغابات والتصحر  

ــاء   . اســتعادة الغابــات، وإدارة األراضــي اجلافــة  ــارات واحلــوافز االقتــصادية، وبن وســتكون اخلي
القــدرات، وتعزيــز ســبل العــيش، وحيــازة األراضــي وإدارة الغابــات مــن املــسائل الرئيــسية الــيت 

  .ستتناوهلا املداوالت املقبلة
نفيـذي ملـؤمتر وزراء     ، األمـني الت   الربوفيسور جوناس ناغاهودي مغونغو سودي    وقدم    

  .الغابات لوسط أفريقيا، بيانا خطيا إىل حلقة العمل
وقدمت الكلمات الرئيسية الثالث مزيدا من املعلومات واألفكار وحفـزت املناقـشات              

  .يف حلقة العمل
، مــدير مركــز البحــوث احلرجيــة الدوليــة عرضــا عــن  كــانيننالــدكتور مــاركو وقــدم   

وأشـار إىل أن  . “رة إلزالة الغابات، وتدهور الغابـات والتـصحر  األسباب املباشرة وغري املباش   ”
الغابات تلقى حاليا مستوى من االهتمام الـدويل مل يـسبق لـه مثيـل منـذ مـؤمتر قمـة األرض يف                       

والتوقعــات الواقعيــة الــواردة فيــه عــن ) ٢٠٠٦يف عــام  (Stemوكــان تقريــر . ١٩٩٢ريــو عــام 
ناخ مؤثرا يف تـذكري واضـعي الـسياسات بالـصالت اهلامـة            التكاليف االقتصادية املرتبطة بتغري امل    

إذ يـأيت ُخمـس جممـوع انبعاثـات الكربـون الـسنوية حاليـا مـن                 : اليت تربط بني الغابات واملنـاخ     
ــات         ــة الغاب ــذي ينطــوي يف معظمــه علــى إزال ــذي طــرأ علــى اســتخدام األراضــي، ال التغــيري ال

ار مـن الغابـات وتـساهم إزالـة الغابـات            مليـون هكتـ    ١٣إذ ُيفقد يف كـل سـنة حنـو          . االستوائية
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حاليــا يف إضــافة املزيــد مــن الكربــون إىل الغــالف اجلــوي الــذي ينــشأ عــن االســتخدام املكثــف 
ومل يعد بوسع العامل أن يتجاهل دور إزالـة الغابـات           . للوقود األحفوري يف قطاع النقل العاملي     

  .يف ارتفاع درجة حرارة األرض
  :الستنتاجات التاليةوخلص الدكتور كانينن إىل ا  

ملــا كانــت الغابــات تــؤدي دورا هامــا يف دورة الكربــون العامليــة وتــشكل االنبعاثــات      •  
 يف املائة من انبعثات الكربون يف العـامل،       ٢٠النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها قرابة       

يــرجح أن يكــون خفــض االنبعاثــات الناجتــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان 
الـذي سـيحل حمـل بروتوكـول        “ ٢٠١٢عد عام   ب”امية جزءا من نظام محاية املناخ       الن

  .٢٠١٢كيوتو، الذي تنتهي مدته يف عام 
يتوقف جناح خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها على معاجلة أوجـه               •  

وجيـــب علـــى سياســـات خفـــض . الفـــشل الـــشديدة الـــيت تواجـــه الـــسوق واحلوكمـــة
الناجتــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها أن تعــزز املواءمــة املؤســسية بــني         االنبعاثــات 

األطراف الفاعلة االقتصادية واملصلحة العامـة، وهـو حتـد يزيـده صـعوبة الطـابع املعقـد         
ــاع          ــباب خــارج قط ــن األس ــد م ــات، وكــون العدي ــة الغاب ــة وراء إزال ــضايا الكامن للق

  .الغابات
احلـاالت احملليـة مـع إزالـة اإلعانـات الـضارة            جيب وضع سياسات حمددة تعـاجل خمتلـف           •  

ــات، وإهنــاء االســتخراج غــري املــستدام ونقــل احلقــوق       الــيت تــشجع علــى حتويــل الغاب
ــد األخــرى وخــدمات      ــز الفوائ ــيني، وتعزي ــات احملل واملــسؤوليات إىل مــستخدمي الغاب

  .النظم األيكولوجية للغابات باإلضافة على عزل وختزين الكربون
اع الغابات، من املهـم إظهـار دور الغابـات والتحـريج بـشكل عـام، ودور         بالنسبة لقط   •  

ــاخ       ــار تغــري املن إدارة الغابــات علــى حنــو مــستدام بــشكل خــاص يف التخفيــف مــن آث
أمـا بالنـسبة خلفـض االنبعاثـات الناجتـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها،                  . والتكيف معه 

نـاء التفـاهم وإتاحـة الـروابط بـني      فإن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بتدهور الغابـات، أي ب   
، والتدابري املستخدمة عادة يف الغابات إلدارة جممعات الكربـون،          “حلد من التدهور  ا”

ــى حنــو         ــات، وإصــالحها عل ــصالح الغاب ــادة التحــريج، واست ــات وإع ــل إدارة الغاب مث
  .مستدام

 احلـضرية  مثـل الزراعـة والطاقـة والنقـل والتنميـة     (بعد التعاون مـع القطاعـات األخـرى           •  
العنصر األساسي وميكن حتقيق ذلـك مـثال بواسـطة دمـج التكيـف مـع               ) وإنفاذ القانون 

تغري املناخ وختفيف آثـاره يف الـربامج الوطنيـة والغابـات، والعكـس بـالعكس، بإدمـاج                  
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الغابات يف اخلطط والربامج الوطنية للتكيـف مـع تغـري املنـاخ، والتخفيـف مـن حدتـه،                   
  .ذلكإىل  واحلد من الفقر وما

غن يف واغـني إيـن  ، جامعـة  مبعهد ألـتريا   ؛، أستاذ مشارك  نابوورسيان   -رت  غدكتور    
 مـن   والتخفيـف معـه،    والتكيـف    آثـاره، : دور الغابـات وتغـري املنـاخ      ”عرضـا عـن     قدم  هولندا،  
للفريـق    الرابـع  تقرير التقيـيم  يف  الغابات  بلقة  عتامللفصول  عن ا موجز  حديثه بتقدمي    بدأ   .“حدته

 إىل أن   لُـص  خ الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ        الفريـق وقال، إن   . دويل املعين بتغري املناخ   احلكومي ال 
عـن طريـق   ، سـواء  للتخفيـف مـن حـدة تغـري املنـاخ      جـدا  ةقطاع الغابـات إمكانـات كـبري     لدى  
 إزالـة    تغـري املنـاخ النامجـة عـن        عن طريق احلـد مـن مـصادر       أو  وسائط امتصاص الكربون    تعزيز  

ــات ــة وأن إمكان. الغاب ــف ي ــرب    التخفي ــاخ تعت ــري املن ــن حــدة تغ ــلو(بكــثري كــرب أم ــة  مقاب تكلف
يتماشـى مـع    مبـا    ذلـك ميكن حتقيق   أنه  و. يف احلد من إزالة الغابات يف البلدان النامية       ) منخفضة

 الفريـق احلكـومي   تقريـر التقيـيم الـذي أصـدره          وأشار إىل أن  . التنمية املستدامة لتلك اجملتمعات   
 مـن جمموعـة واسـعة       ة قـصري  فتـرة يف  عـد   فقـد أُ  : أوجه قـصور أيـضا    به  ملناخ  الدويل املعين بتغري ا   

 القيــام يف لفريــق احلكــومي الــدويلومــن احملتمــل أن يــشرع ا. املؤلفــات املــصدريةمــن ومتنوعــة 
نفهـم سـوى    ال   نـا أننـابوورس قولـه ب    اصـل الـدكتور     وو. بني تقـارير التقيـيم    فيما  عمل مشترك   ب

يف غايـة   أمرا  خ، مما جيعل اجلمع بني إجراءات التكيف والتخفيف         القليل جدا عن آثار تغري املنا     
  .قطاع الغاباتجانب عدم اليقني هذا يؤدي أيضا إىل عدم اختاذ إجراءات من و. الصعوبة
متلـك   أوروبـا فقـال، إن    . ألوروبيـة ا اجلوانـب    للتحدث عـن    نابوورس ومضى الدكتور   

. تلفـة يف كـل منطقـة      خمقـضايا   هنالـك    بلـدا، و   ٤٠يف   تنتـشر شديدة التنوع،    حرجيةمساحات  
إجــراءات تنفيــذ بخاصــة املنــاخ، جمــال   ميكــن حتــسني التعــاون يف أوروبــا يف   هنــإىل إشــار أو

 وأيـضا مـع   ،بني احلكومات الوطنيةأكرب وأفضل تعاون إجياد  وميكن أيضا    .التخفيف والتكيف 
أكـرب مـن جانـب    اسـتباقي بدرجـة    من أجل تعزيـز سـلوك   ،قطاع الغابات والقطاعات األخرى   

 ،بيعـة احلـال   لـزم، بط  يو. تغري املنـاخ والتكيـف معـه      آثار  للتخفيف من   يف أوروبا   قطاع الغابات   
  .  مع مراعاة الظروف اإلقليميةخاصة بكل إقليم، بطريقة ذلكتطوير 

  
الــصندوق العــاملي  رنــامجمــن ب ة الغابــات، مــدير، برنــامجكوليكوفــايلينــا إ ةالــدكتور  
وأشـارت إىل أنـه     . “دور الغابـات والتنـوع البيولـوجي      ”عرضا عـن    مت  قد :روسيايف  للطبيعة  

زالــة حيــث أن إل، مهــددالغابــات مــا زال للتنــوع البيولــوجي إن ااجلهــود املبذولــة، مــن رغم البـ 
. النـاس علـى   املناخ العـاملي و   على  لتنوع البيولوجي و  ا علىالغابات وتدهورها عواقب مأساوية     

اشـية  امل(الزراعة  يف  التوسع  تتمثل يف   تنوع البيولوجي للغابات    دات الرئيسية لل  يهدتالن  إوقالت  
مبـا فيهـا قطـع األشـجار        (اإلدارة غـري املـستدامة للغابـات        ، و )الصويا وزيـت النخيـل، إخل     فول  و
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 ،الغابـات  علـى    القائمـة املـسؤولة    غـري    اتصناعالـ ، و )بـه صلة   املت بصورة غري مشروعة والتجارة   
خــالل العقــود مت، وأشــارت إىل أنــه . خــرىمعينــة أ، وعوامــل الوقــود/ألحيائيــةالطاقــة اإنتــاج و

شبكات املنـاطق احملميـة   فـ : عدد من النجاحات املتصلة حبفظ التنـوع البيولـوجي       ، حتقيق   املاضية
بدرجـة  كوكـب األرض، ويـزداد       املوجـودة علـى       ٪ مـن الغابـات     ١١متثل اآلن ما يقـرب مـن        

  .مة املستدالغاباتادارة إفهم وتنفيذ مفهوم كبرية 
بـسبب التحـديات     لغابـات املـستدامة حـدودها     اإلدارة  بـأن    كوليكوفـا  ة الدكتور وتقر  

 ولكـن   ،وحده على احلد مـن فقـدان الغابـات        ل اقادرلن يكون   قطاع الغابات   ف: العاملية اجلديدة 
 يف  بــسبب االجتاهــات العامليــة الناشــئةتههنــاك عــدد مــن القــضايا الــيت ختــرج عــن نطــاق ســيطر 

 .اخلالزراعـة، والطاقـة،     مثـل    - القطاعات اليت تؤثر علـى قطـاع الغابـات           هاا في ، مب موازاة ذلك 
مـع القطاعـات األخـرى، بوصـفها آليـة          للغابـات    املـستدامة  دارةاإل دمـج ينبغـي   ه  وهذا يعـين أنـ    
مــن بــني التحــديات الرئيــسية املتعلقــة حبفــظ  و. هــداف التنــوع البيولــوجيأدعم تــهامــة للغايــة 

 التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ       فـإن التحـديات األكثـر أمهيـة هـي     ،بـات التنوع البيولـوجي للغا  
حـديثا  العـامل، والقـضايا الناشـئة       علـى نطـاق     لغابـات   املقلـق ل  فقدان  الوالتكيف معه، واستمرار    

يف لغابـات   ادارة  إ، واحلاجـة إىل إدمـاج حفـظ و        ألحيـائي ، مبا فيها الوقـود ا     ألحيائيةمثل الطاقة ا  
وقضايا الغابات واحلد من الفقـر، وبعـض العوامـل           األوسع نطاقا،    ياستخدام األراض  سياسات
التــصدي هلــذه التحــديات، بكــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص يقــوم مــن املهــم أن و. األخــرى

 االنتبــاه إىل كوليكوفــا ةالــدكتور ولفتــت. مــسؤولةنتــاج واســتهالك حيتــاج األمــر إىل أمنــاط إو
ة للغابـــات صفريالـــ يةصافالـــزالـــة ، واملتعلقـــة باإلبيعـــةلـــصندوق العـــاملي للطلديـــدة اجلبـــادرة امل

ضــرورة وجــود تعــاون قــوي عــرب  كوليكوفــا أيــضا  ة الــدكتورتكمــا الحظــ. ٢٠٢٠ حبلــول
منتــدى األمــم املتحــدة املعــين والعمليــات الدوليــة ذات الــصلة مثــل اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي،  

  .املناخ تغرياتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بو ،بالغابات
  

 تقـدم : أوسـلو يف   وحـدة االتـصال    مـن ،  سغبـري  - ة مالغورزاتـا بوسـزكو    الدكتور  
املعـين حبمايـة     مـؤمتر عمـوم أوروبـا الـوزاري        لتزامـات أفادت عـن ا   و. مذكرة معلومات أساسية  
. تغريةاملـ بيئـة   الالغابـات يف    ب فيمـا يتعلـق    ي للتنفيـذ املـستقبل    ه وخطط هالغابات يف أوروبا واجنازات   

ــا ويف عمــوم أورعــرض أمهيــة توافــق اآلراء  ز الرأبــو  لغابــاتل  املــستدامةتنميــةمــسألة البــشأن ب
 يف برنـامج عمـل    الـواردة    إلجـراءات ارضت أيضا   كما ع . اوأدوات السياسات الالزمة لتنفيذه   

  .العملحلقة مبواضيع واليت هلا صلة ، املعين حبماية الغابات يف أوروبا ملؤمتر الوزاريا
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  عملالحلقة اجات استنت  -  ٢  
الـشواغل  سهم يف معاجلة    تالتنمية املستدامة و  من عناصر   الغابات هي عنصر حيوي     إن    

 يـشمل ذلـك   و.  املتصلة بالغابات يف بيئة مـتغرية      سائلالعاملية واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك امل      
هور الغابـات  ومنـع تـد   ، املفقـود الغطـاء احلرجـي  سـتعادة   وا ، مثل الغابات وتغـري املنـاخ،      مسائل

ميع أنواع الغابات ومكافحة التصحر، مبا يف ذلـك يف البلـدان ذات الغطـاء احلرجـي                 بالنسبة جل 
وهــي  - املنــاطق احملميــة احملــدود، إضــافة إىل حفــظ الغابــات والتنــوع البيولــوجي، مبــا يف ذلــك  

   .باتنتدى األمم املتحدة املعين بالغاالدورة الثامنة مل يف  مجيعاسيتم تناوهلامسائل 
.  مترابطـة ترابطـا وثيقـا      سائلأن العديـد مـن هـذه املـ        بـ  املشاركون يف حلقة العمل      أقرو  

مقترحــات الختــاذ إجــراءات صــيغت  و، ذات األولويــةسائلالعمــل مت حتديــد املــلقــة حلنتيجــة و
  : وضعت يف جمموعات على النحو التايلو ،النظر فيهاددة المعان حم

 ؛عريف به والتية املستدامةدور الغابات يف التنمل الترويج  •  

 ؛ للغاباتدارة املستدامة تعميم اإل  •  

 تعزيز التنسيق والتعاون؛   •  

 حتسني إدارة الغابات؛   •  

 ؛ ألحيائيةتشجيع االستخدام احلكيم ملنتجات الغابات والطاقة ا  •  

  والتكيف معه؛ همعاجلة آثار تغري املناخ وخماطر  •  

 ؛حتسني الرصد واملصطلحات  •  

 .تجات واخلدمات املتعددة للغاباتلمنلتطوير تقييم اقتصادي   •  
  

  عريف به والتدور الغابات يف التنمية املستدامةل الترويج   ١- ٢    
ــإدوار ألغابــات ل    أن يرســل غــيبنيو. سهم يف حتقيــق التنميــة املــستدامةجيابيــة متعــددة ُت

، ملرتبطـة بـتغري املنـاخ     ا األوسع ا  جيابية عن دور الغابات يف معاجلة القضاي      إقطاع الغابات رسالة    
علـى  ا هـو    ملدون فهم دقيق    ومن  . والتصحر، والتنوع البيولوجي، واحلد من الفقر، وغري ذلك       

االتــصال بــني خمتلــف القطاعــات واجلهــات الفاعلــة يف القــضايا املتــصلة بالغابــات   فــإن ، احملــك
ققـه  ا ميكـن أن حت  ملـ  ا مـشترك  افهمـ هـذا األمـر     ويتطلـب   .  لسوء الفهم  ة وعرض اصعبيكون أمرا   

ــز للغابــات دارة املــستدامة اإل ــوجي   األهــداف األلتعزي ــا، مثــل حفــظ التنــوع البيول  ،وســع نطاق
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تــسليط وال بـد مـن   .  واحلـد مـن الفقـر   ، والتخفيـف مـن حـدة تغـري املنــاخ    ،ومكافحـة التـصحر  
  .على قطاع الغابات على املستوى السياسي وبني اجلمهوربطريقة أحسن الضوء 

  
  :جراءات اليت ميكن اختاذها على الصعيد الوطين ما يلياإلوتشمل 

نـشر  الالتوعيـة و   محـالت عـزز لوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية أن ت   ينبغي ل   •  
   إىل اجملتمع املدين وصانعي السياسات؛ ةوجهامل

مـن  ين، مثال،    مشاركة أصحاب املصلحة املتعدد    يةاحلكوم ينبغي أن تشجع الوكاالت     •  
  ؛استشارية للغاباتأفرقة  إنشاء خالل

بـني الـوزارات    مـشترك   منتدى رفيع املستوى    /كومية آلية  احل وكاالتالينبغي أن تنشئ      •  
  . ذات الصلة بالغاباتسائلملناقشة امل

  
  : اإلجراءات اليت ميكن اختاذها ما يليتشمل على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، 

مـالت التوعيـة    حب القيـام  واملنظمـات غـري احلكوميـة        لكيانات اإلقليمية والدوليـة   ينبغي ل   •  
على سـبيل املثـال مـن خـالل         (لفائدة اجلمهور املعين    ونشر املعلومات املتعلقة بالغابات     

  ).٢٠١١ ،األسبوع األورويب للغابات والسنة الدولية للغابات
  

  :يلي  ماتملنتدى األمم املتحدة الثامن املعين بالغابا للدورة الثامنة قتراحاتتشمل اال
مثـل  (نشر رسائل إجيابية عن دور الغابات يف املسامهة يف حـل القـضايا األوسـع نطاقـا                    •  

  ؛)، وما إىل ذلكاملناخ، وإزالة الغابات، والتصحر، والتنوع البيولوجي، والفقرتغري 
املعلومــات بنــشاط بــشأن بــادل لت الغابــاتيف جمــال تــشجيع أعــضاء الــشراكة التعاونيــة   •  

التنـــوع البيولـــوجي، و، وتغـــري املنـــاخ،  للغابـــاتدارة املـــستدامةاإلتعلقـــة بـــ املسائلاملـــ
  ؛، وغري ذلكوالتصحر

  . للغاباتدارة املستدامةاإلتعزيز لالتصاالت بغرض ية استراتيجوضع   •  
  

   للغاباتدارة املستدامةتعميم اإل  ٢- ٢    
وظــائف  اليــشمل قطــاع الغابــات يف رئيــسي مفهــوملغابــات املــستدامة هــي ادارة إن إ  

 مـن  ا واسـع نطاقـا أيـضا  للغابـات  دارة املـستدامة   اإل جتـسد و .ةأهداف احلراج لغابات و لتعددة  امل
والعمليـات   هناك حاجة لنشر التفاهم بني القطاعـات      و.  األخرى القطاعات والعمليات  هدافأ

 هنـاك حاجـة إىل إدمـاج   كمـا أن  .  للغابـات إلدارة املـستدامة لتعددة املهداف  األ بشأناألخرى  
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ــة تنفيـــذ التخطـــيط وإجـــراءات اليف عمليـــة صـــنع القـــرار و للغابـــات دارة املـــستدامة اإل اخلاصـ
  .لقطاعات األخرى من خالل التوعية وبناء القدرات والتعاونبا
  
  : يلي  ما الوطين واإلقليمي والعامليألصعدةاإلجراءات اليت ميكن اختاذها على اتشمل  

، وزيـادة   التـصال القطاعات األخـرى مـن خـالل ا        للغابات يف دارة املستدامة   اإل إدماج  •  
الزراعة والطاقـة وإدارة امليـاه والتخطـيط املكـاين والبنيـة التحتيـة              مثل  (الوعي والتعاون   

  ؛)وما إىل ذلك
  : املسائل التاليةاملستدامةالغابات دارة هبا إ عاجلزيادة فهم الكيفية اليت ت  •  

سائل املـ  من   ع البيولوجي والفقر وغري ذلك    املناخ، وإزالة الغابات والتصحر والتنو         
  ؛بطريقة متكاملة  

  .ةتطبيق هنج النظم اإليكولوجي      
ن يـوفر  أ  لـه،  هنـج مماثـل  أيلربنامج الوطين للغابـات، أو      لعلى الصعيد الوطين، ميكن     و  

يات سـتراتيج االيف  قطـاع الغابـات     إدراج  ينبغـي أيـضا      لكـن مظلة ملعاجلـة القـضايا األساسـية، و       
 اجلهات الفاعلة الرئيسية هي الكيانـات اإلقليميـة         إن ،على الصعيد اإلقليمي  و.  األخرى يةالوطن
لمـؤمتر الـوزاري املعـين حبمايـة        ل ينبغـي    يف أوروبـا،  و. تعاون مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة        اليت ت 

ية األوروبيــة للتنـــوع  االســـتراتيج/“عمليــة البيئـــة مــن أجـــل أوروبــا   ”أوروبــا، و  الغابــات يف 
 وغريهـا   ، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة      ،اللجنة االقتصادية ألوروبا  والطبيعية،   ي واملناظر البيولوج

اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية      تـشمل    ،علـى الـصعيد العـاملي     و. واصل العمل معا  تمن املنظمات أن    
تعاونيـة يف  الالـشراكة  يف عـضاء  الكيانـات األ بالتعـاون مـع   األمم املتحدة املعين بالغابات     منتدى  
  . وجمالس إدارهتا الغاباتجمال

  
  : ما يليملنتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتاملقدمة للدورة الثامنة قتراحات وتشمل اال

  ؛يف القطاعات األخرىللغابات  دارة املستدامةاإلإدماج دعم   •  
ــات،      •   ــإلدارة املــستدامة للغاب ــسية ل ــد العناصــر الرئي فهــم ذلــك  ويــشملتوضــيح وحتدي

 هــذه املــسائل داخــل قطــاع الغابــاتاإلبــالغ عــن ، وواحي القــصور فيهــانــو إمكاناهتــا
  .وخارجه
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  تعزيز التنسيق والتعاون  ٣- ٢    
 صكوكلتنسيق بني خمتلـف الـ      ل الغابات وافتقار ب ذات الصلة    سائلعاملة امل ملهناك جتزئة     

ديـد  هناك فهم متزايـد بـأن الع  كما أن   . ألصعدةوالعمليات واملنظمات والقطاعات على مجيع ا     
واالتفاقـات البيئيـة     فـضال عـن العمليـات   ،من القطاعات، مثل الغابات والزراعة والبيئة والطاقة    

، واتفاقيـة األمـم     األمم املتحـدة املعـين بالغابـات      الدولية الرئيسية املتعددة األطراف، مثل منتدى       
ــتغري  ــة املتعلقــة ب ــوجي  املتحــدة اإلطاري ــة التنــوع البيول ــاخ، واتفاقي ة األمــم املتحــدة  اتفاقيــو ،املن

يف العمـوم    ترمـي  و ،جه حتديات مماثلة  توانفس القضايا األساسية، و   تتصدى ل ملكافحة التصحر،   
مــن أجــل زيــادة فعاليــة وكفــاءة العمليــات، ومــسامهة القطاعــات   و. إىل حتقيــق أهــداف مماثلــة 

بـصفة  رة  شـا اإل ، مـع  ساقتـ لصاحل اجملتمع والبيئة، هناك حاجة إىل زيادة التعـاون والتنـسيق واال           
ــات  ــاخ وأ خاصــة إىل الغاب ــوجي، بــني القطاعــات ذات     وتغــري املن ــوع البيول ــات التن طــر وعملي

ج هنـ  مـن خـالل  ،  مجيع تلك املسائل املترابطةوهناك حاجة إىل أن يشمل احلكم الرشيد    . الصلة
  . إطارية متسقة

  
  :اإلجراءات اليت ميكن اختاذها على الصعيد الوطين ما يليتشمل 

الغابــات  بتــدابري ذات الــصلة وال للغابــات األهــدافةتــضمن الــربامج الوطنيــتينبغــي أن   •  
لتنميـــة املـــستدامة، ات اياســـتراتيجية احلـــد مـــن الفقـــر، واســـتراتيجأوراق الـــواردة يف 

ــا العمــل الوطنيــط وخطــةيســتراتيجالاو بــرامج العمــل ، والبيولــوجي لتنوعة املتعلقــة ب
، معـه تخفيـف آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف      الوطنيـة ل يات سـتراتيج االو،  للتكيف ةالوطني

  ؛ صحيحالعكسيات الطاقة، واستراتيجو
 األمم املتحدة املعين بالغابـات    االتصال الوطنية ملنتدى     مراكزينبغي ضمان التنسيق بني       •  

اتفاقيـة  و واتفاقية التنوع البيولـوجي    املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري     و
  .ذات الصلةالفاعلة ة ملكافحة التصحر وغريها من اجلهات األمم املتحد

  
  : اإلجراءات اليت ميكن اختاذها على الصعيد اإلقليمي ما يليتشمل 

وعمليـة   ”أوروبـا  مواصلة التعاون القائم بني املؤمتر الـوزاري املعـين حبمايـة الغابـات يف      •  
الطبيعيـة،   يولـوجي واملنـاظر   ية األوروبيـة للتنـوع الب     االسـتراتيج /“البيئة من أجل أوروبا   

 منـوذج  ميكـن تكـرار  و. حيث أنه يوفر منوذجا جيدا للتعاون الشامل لعدة قطاعات من  
االجنـازات  بـادل  كمـا ينبغـي ت  . ا من القضايالتغري املناخ والتصحر وغريمه   بالنسبة  مماثل  

  ؛ع املناطق األخرى مواخلربات األوروبية
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فاعـل بـني العلـم والـسياسة يف املـؤمتر الـوزاري املعـين               لتلعمليـة ا  تعزيز  القيام مبزيد من ال     •  
  . من العملياتاأوروبا وغريه حبماية الغابات يف

  
  : العاملي ما يليصعيداإلجراءات اليت ميكن اختاذها على التشمل 

ملنــاخ والتنـــوع البيولـــوجي  للـــشواغل املتعلقـــة باتــصدى  يقطـــاع الغابـــات أن لينبغــي    •  
هلــذه العمليــات، مبــا يف ذلــك  قطــاع الغابــات وحلــول ولويــات أينقــل وأن والتــصحر 

، املنـاخ   اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري          بايل بشأن  خطة عمل يف  املسامهة  
 ةالتحــضرييعمــال ثــائق األواتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ويف ت مــؤمتر األطــراف راوقــرا

   التصحر؛األمم املتحدة ملكافحة تفاقيةال التاسع ؤمتر األطرافمل
 ن وضــعاملنــاخ والتنــوع البيولــوجي والتــصحر مــاملتعلقــة بعمليــات الينبغــي أن تــستفيد   •  

 الــصك غــري امللــزم قانونــاالــواردة يف تــدابري السياسات والــوللغابــات املــستدامة اإلدارة 
  ؛احلسبان يف

 يترأسـها عمـل املبـادرة الـيت        ومواصـلة .  بني خمتلـف القطاعـات     يالبحث تشجيع التعاون   •  
فريــق اخلــرباء ( عــن العلــوم والتكنولوجيــا االحتــاد الــدويل ملنظمــات البحــوث احلرجيــة 

مـن شـأن    و.  التكيف مـع تغـري املنـاخ       على مسائل خبالف  أيضا  اليت تشتمل   ، و )العلمي
مـن التنـسيق مـع الفريـق احلكـومي الـدويل           أن يـستفيد    بشأن تغري املناخ    آخر  أي عمل   

 العــامل اخلــارجي وإىل إىللنتــائج علــى نطــاق واســع وينبغــي نــشر ا. املعــين بــتغري املنــاخ
  ؛تعاونية يف جمال الغابات الاألعضاء يف الشراكةالكيانات جمالس إدارة 

يف غابـة   الأيـام   وعلـى سـبيل املثـال       لعـدة قطاعـات،     الـشامل   تشجيع املزيد من التفاعـل        •  
  ؛املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغرييف  األطراف اتمؤمتر

ســع ا نطــاق ومــعاملعلومــات عــن املفاوضــات اجلاريــة مــع أعــضاء الــشراكة، و  بــادل ت  •  
  ؛اجلمهور من

  .تغري املناخبالغابات وب املعينمواصلة وتعزيز عمل الشراكة   •  
  

  :يلي  ماملنتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتللدورة الثامنة قتراحات تشمل اال
 غــري الــصكبالغابــات ومنتــدى األمــم املتحــدة املعــين  بــني اعتــراف متبــادلإىل دعوة الــ  •  

  ؛  لذلك االعتراف ووضع منوذج،لزم قانونا واتفاقيات ريوامل
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،  التفاقيـة التنـوع البيولـوجي       التاسـع  مـؤمتر األطـراف    لطلـب    إجيابيـة بطريقة  ستجابة  الا  •  
ــق ــشتركة بــني اتفاقيــة التنــوع       اإلاستكــشاف ب املتعل مكانيــات لوضــع خطــة عمــل م

  ؛خرىاأل العمليات اتمانأ املنتدى والنظر يف العمل مع اتلبيولوجي وأمانا
 يف منظومة األمم املتحدة لزيـادة فهـم دور الغابـات            وضعهستخدم  يينبغي للمنتدى أن      •  

،  املتعـددة  لمنتجـات واخلـدمات احلرجيـة     ل  أيـضا  مـصدر ك،   للغابات دارة املستدامة اإلو
  .والتصحر ع البيولوجي وإزالة الغاباتيف مكافحة تغري املناخ وفقدان التنو

  
 لغاباتاحتسني إدارة   ٤- ٢    

وضــعف  .إلدارة املــستدامة للغابــاتا مــن شــروط ا رئيــسيا شــرطاإلدارة الرشــيدة ُتَعــدُّ  
 والتــصحر ونقــص التنــوع  ها هــو أحــد األســباب الكامنــة وراء إزالــة الغابــات وتــدهور  اإلدارة

 .ة الفكرية مشكلة كبرية أيضاوميثل عدم وضوح حقوق امللكي .البيولوجي

 األشــجار غــري القــانوين واملمارســات غــري القانونيــة،   َعطْــوتــشمل القــضايا الرئيــسية قَ   
واإلدارة الرشـيدة هـي أيـضا شـرط          .واالفتقار إىل الفعالية يف التنفيذ، والفساد وغـسل األمـوال         

 .املــستدامة للغابــات أساســي لتحقيــق الفعاليــة يف اســتخدام املــوارد املاليــة مــن أجــل اإلدارة        
 واالتـــصاالت أيـــضا جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن اإلدارة  ثقيـــفحـــوث واملعلومـــات والتالبتـــشكّل و

 . للغاباتةامج الوطني، وينبغي إدراجها يف عمليات الربالرشيدة

ومثة زيادة يف فهم أوجه الترابط بني اإلدارة الرشـيدة للغابـات واآلليـة الناشـئة اخلاصـة                    
مبـادرة خلفـض   وجـود  أن إذ  : وتـدهورها  ات الناجتـة عـن إزالـة الغابـات        مببادرة خفـض االنبعاثـ    

 أن تـؤثر أيـة   ُيتوقَّـع ويف املقابـل،   .قتضي وجـود إدارة رشـيدة  يمصداقية ذات تكون االنبعاثات 
بــــشكل إجيـــــايب علـــــى اإلدارة  تتعلـــــق مببــــادرة خفـــــض االنبعاثـــــات   عمليــــة جيـــــدة األداء 

 .للغابات الرشيدة
  

 :ما يليل ختاذها على الصعيد الوطين تشماإلجراءات املمكن ا    

 امللكية وحيازة األراضي؛مسألة توضيح   •  

 وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة األجل الستخدام األراضي؛  •  

  أطر تنظيمية فعالة لتنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات؛إجياد  •  

 الغابات؛ أوجه التداخل والتضارب بني القوانني واللوائح املتعلقة بجتنب  •  
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تعــاون بــني إقامــة تعزيــز القــدرات املؤســسية وغريهــا مــن القــدرات يف هــذا الــسياق، و  •  
إنفـاذ  (خـارج هـذا القطـاع       العاملـة   املؤسسات العاملة يف قطاع الغابـات واملؤسـسات         

ــضرائب، إخل   ــلطات الـ ــضائية، وسـ ــسلطة القـ ــانون، والـ ــة ، و...)القـ ــاون بـــني  إقامـ تعـ
 ص واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين؛القطاع اخلاواألوساط العلمية 

إشـراك أصـحاب املـصلحة يف إدارة الغابــات، مبـا يف ذلـك املنــاطق احملميـة، مـن خــالل          •  
 .املمارسات اإلدارية التعاونية وتقاسم املنافع

مــرتبط بالقــدرة وهــو أمــر ،  األراضــيمــالّك/تطــوير منظمــات أصــحاب الغابــات وإن   
 اسـتخدام أدوات  املهـم ومـن   .ا وداعما هلأيضا بالنسبة للعملية املؤسسية، ميكن أن يكون مهما

 .اإلطــار التنظيمــي، مــن قبيــل احلــوافز والتخطــيط الــسليم الســتخدام األراضــي    لــدعم متنوعــة
 ة ضـروري صـلة امال من أجل هذه اإلجراءات و     وميكن أن توفر الربامج الوطنية للغابات إطارا ش       

 .وسع نطاقاواألهداف األاألخرى القطاعات   معةوفعال

 نيانونفـاذ القـ   إل اإلقليميـة  عمليـات ال مـن املهـم تقويـة وتعزيـز          وعلى الصعيد اإلقليمي    
 .ومواصلة تطويرها) واالجتار هبا(وإدارهتا املتعلقة بالغابات 

 ينبغي للحكومـات أن تـدعو منظمـة األغذيـة والزراعـة وغريهـا               وعلى الصعيد العاملي    
يف جمــال الغابــات لتقــدمي التعــاون الــتقين للــدول مــن أجــل  مــن األعــضاء يف الــشراكة التعاونيــة 

علــى ســبيل   الربنــامج الــوطين للغابــات  مرفــقِرِحتــسني اإلدارة الرشــيدة، عــن طريــق تعزيــز دو 
ومثـة عمليـات أخـرى،     .قواعـد الـسلوك  ل ةأفـضل املمارسـات ومدونـ   توفري على املثال، والعمل 

ــة املتع   ــة التنــوع البيولــوجي،   مــن قبيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاري لقــة بــتغري املنــاخ، واتفاقي
 بأمهيـة اإلدارة الرشـيدة يف قطـاع         ألن تعتـرف  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر، حباجـة         

الغابات والقطاعات ذات الصلة لتحقيق األهداف اليت ُوضعت يف إطار هذه العمليات وتعزيـز              
 . اختاذ إجراءات متسقة

نتــــدى األمــــم املتحــــدة املعــــين بالغابــــات  الــــدورة الثامنــــة ملإىل االقتراحــــات املقدمــــة     
 :يلي  ما  تشمل

تعزيز االعتراف بدور اإلدارة الرشـيدة وإنفـاذ القـانون يف قطـاع الغابـات والقطاعـات                   •  
 ذات الصلة من أجل حتقيق األهداف العاملية املتعلقة بالغابات؛

  الفعـــالالســـتخدامل مــسبقا ا مـــسألة اإلدارة الرشــيدة بوصـــفها شـــرط معاجلـــة كفالــة    •  
 وسائل التنفيذ؛ب ات املتعلقةاملناقشإطار لموارد املالية يف ل
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 مبـسائل اإلدارة، وتوضـيح      احلرجيـة دمات  اخلـ لـسلع و  لربط االعتراف بالقيمة الكاملـة        •  
 هذه الروابط؛

وانني قـ الوإنفـاذ  وإدارهتا  تطوير عمليات إنفاذ القوانني املتعلقة بالغابات   يف ضيدعم امل  • 
 .االجتار هبا وهتاالغابات وإداراملتعلقة ب

  
  والطاقة األحيائيةاحلرجيةنتجات املتشجيع  ٥- ٢    

عـزل  ، تـشمل    تساهم الغابات يف التخفيـف مـن حـدة آثـار تغـري املنـاخ بطـرق عديـدة                    
ــه يف الغابــات واملنتجــات اخلــشبية، و   ــوفريالكربــون وختزين ــادرة خفــض  ت  الطاقــة املتجــددة ومب

ويف الوقــت احلاضــر جيـري تنــاول كــثري مــن  . وتــدهورهات الناجتــة عــن إزالــة الغابـات  االنبعاثـا 
 على سبيل املثال معايري االستدامة ألغراض خمتلفة، بـشكل مـستقل رغـم أوجـه                 ومنها املسائل،
، فـإن أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك     اويف سـياق أوسـع نطاقـ    . املوجـودة بينـها   الواضـحة التفاضـل 

 .وبيئيا تتطلب اهتماما خاصااملسؤولة اجتماعيا 
  

 :ما يلي اإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد الوطين تشمل    

 ينبغــي أن تطــور البلــدان اســتراتيجيات وسياســات تتعلــق مبــسامهة قطــاع الغابــات يف    • 
التخفيف من آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك تشجيع االسـتخدام الرشـيد لألخـشاب مـن                 

 الطاقــة املتجــددة واملــواد اخلــام    مــن أجــل تــوفري  ة مــستدامة إلداراخلاضــعة الغابــات 
  الطاقة واملواد اخلام من املصادر غري املتجددة؛ االستعاضة هبا عنو

دعــم الــسياسات والتــدابري الــيت تــشجع إنتــاج واســتهالك منتجــات الغابــات والطاقــة      • 
ــشتريات العامــ         ــل امل ــن قبي ــات م ــك وضــع آلي ــا يف ذل ــسؤول، مب ــشكل م ة، اخلــشبية ب

 .والترخيص الطوعي والشراء املسؤول
  

  :ما يلي  تشملاإلقليمياإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد     
 يف التخفيـف مـن      املثلـى سامهة قطاع الغابـات علـى األوجـه         مب تتعلق رؤية إقليمية    إجياد  •  

آثار تغـري املنـاخ مـن خـالل عـزل الكربـون وختزينـه يف الغابـات ومنتجـات األخـشاب               
مـن خـالل     و ،تـوفري الطاقـة املتجـددة واملـواد اخلـام          التحـول إىل     من خـالل  وعة،  املقطو

 ؛تدهورهامبادرة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات و

ــسقة       /حتــسني  •   ــق واضــحة ومت ــات للرصــد والتحق ــايري وآلي ــادئ ومع ــوير مب ــصلتط  تت
 سياسـات   يفجمها  باملسائل الناشئة، على أسـاس اإلدارة املـستدامة للغابـات، وذلـك لـد             

 . مشاركة أصحاب املصلحة يف الوقت ذاتهكفالة، مع  أخرىقطاعية
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 : تشمل ما يليالعاملياإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد     

ســيما اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة   الوكــاالت ذات الــصلة، وال ينبغــي أن حتــّسن   •  
التـوازن يف   يات التفاوض مـن أجـل حتقيـق         املتعلقة بتغري املناخ، الترابط بني خمتلف عمل      

 . التخفيف من آثار تغري املناخسياقلغابات وقطاع الغابات يف امسألة معاجلة 
  

نتــــدى األمــــم املتحــــدة املعــــين بالغابــــات  الــــدورة الثامنــــة ملاالقتراحــــات املقدمــــة إىل     
  :يلي  ما  تشمل
نتجــات املبــات، مبــا يف ذلــك  اخليــارات املختلفــة لقطــاع الغالــىاملترتبــة عاآلثــار حتليــل  • 

 والطاقــة األحيائيــة، للمــسامهة يف التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ ومــساعدة    احلرجيــة
ينبغــي و . األمثــل مــن خــالل قطــاع الغابــات  بالقــدرالبلــدان يف احلــد مــن االنبعاثــات  

ينبغي ملنتـدى  و . احملتمل على التربة، والتنوع البيولوجي والبيئة بشكل عامألثرمراعاة ا
األمم املتحدة املعين بالغابات أن يـستفيد مـن موقعـه يف منظومـة األمـم املتحـدة لتعزيـز               

أيــضا مــصدرا للعديــد مــن  باعتبارهــا فهــم دور الغابــات واإلدارة املــستدامة للغابــات،  
 . والطاقة األحيائيةاحلرجيةنتجات امل

  
 معاجلة آثار التغري املناخي، وخماطره والتكيف معه ٦- ٢    

 والبيئــة، مبــا فيهــا البــشريلمجتمــع بالنــسبة لى تغــري املنــاخ آثــار خطــرية  ســيترتب علــ  
ل حرائـق الغابـات، وطـرح الـريح،         يـ سوف يزيـد مـن املخـاطر يف الغابـات، مـن قب            ؛ إذ   الغابات

ومثة حاجة للتقليل مـن هـذه املخـاطر     .واجلفاف، واحلشرات وغري ذلك من اآلفات واألمراض
ن خـالل تكييـف الغابـات مـع الـتغريات احلتميـة، علـى حـد                 التخفيف من آثار تغري املنـاخ ومـ       ب

 بالتكيف، فإنه ال يـزال      والتطوير املتصلني ورغم اجلهود الكبرية املبذولة يف جمال البحث         .سواء
ممارســـات اســـتحداث ومثـــة حاجـــة إىل  . جديـــة يف هـــذا اخلـــصوصحـــاالت عـــدم يقـــنيمثـــة 

الــيت  يكولوجيــةابــات والــنظم اإللتكلفــة مــن أجــل الغف فعالــة مــن حيــث ايــواســتراتيجيات تك
 .ستتأثر بتغري املناخ

  
 : ما يلي تشملاإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد الوطين    

 ألوجه الضعف يف قطاع الغابات، مبا يف ذلـك حتليـل املخـاطر ووضـع                اتإجراء تقييم   •  
 ؛آليات لالستجابة السريعة يف اإلدارة املستدامة للغابات
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تغــري املنــاخ، مــع  األحــراجرســات واســتراتيجيات لتكيــف الغابــات ووضــع وتنفيــذ مما  •  
 ؛يف ذلك احلفاظ على املوارد اجلينية احلرجية واستخدامها بشكل مستدام مبا

 اصة بالغابات؛اخلوطنية الربامج الإدماج التكيف مع تغري املناخ يف   •  

ــات يف ســياق تغــري املنــ    االســتمرار يف   •   ــة الغاب اخ، مبــا فيهــا  تــشجيع البحــوث عــن حال
 .البحوث عن املوارد اجلينية احلرجية

  
 : ما يلياإلقليمي تشملاإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد     

 تغري املناخ؛مع  األحراجالنظر يف وضع استراتيجيات لتكيف الغابات و  •  

 تشجيع البحوث عن حالة الغابات يف سـياق تغـري املنـاخ وتبـادل النتـائج       االستمرار يف   •  
 ؛ يف هذا اخلصوصواملعلومات

 للغابــات وآليــة االســتجابة  رصــٍدمِظُــ إجــراءات لتقيــيم املخــاطر وُناســتحداثتــشجيع   •  
 .السريعة باالستناد إىل التعاون بني القطاعات

  
 نتــــدى األمــــم املتحــــدة املعــــين بالغابــــات الــــدورة الثامنــــة ملاالقتراحــــات املقدمــــة إىل     

 :يلي  ام  تشمل

اتفاقيـة األمـم    شأن دور قطاع الغابات ومسامهته يف مجيع مناقـشات      تشجيع التواصل ب   • 
  عمل بايل؛ةاملتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ مبا فيها خط

 اتفاقية األمـم املتحـدة  (التأكيد على ضرورة قيام تعاون وثيق بني اتفاقيات ريو الثالث        •  
) بيولـوجي، واتفاقيـة مكافحـة التـصحر       اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، واتفاقية التنـوع ال       

ــة       ــسياسات واإلجــراءات املتعلق ــات يف صــوغ ال ــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغاب ومنت
 .بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

  
 حتسني الرصد واملصطلحات ٧- ٢    

 والــتغريات الــيت تطــرأ عليهــا أمــر حاســم يف اختــاذ قــرارات   املــوارد احلرجيــة رصــد إن  
آليـة ملبـادرة خفـض    الحتمال إلجيـاد   ا أيضا ضروريا أمركافيةوجود نظم رصد ُيعدُّ و .نريةمست

ــات و   ــة الغاب ــات الناجتــة عــن إزال ــدهورهااالنبعاث ــوع   ت ــوق للتن ــيم مــستمر وموث ، وإلجــراء تقي
ومثـة حاجــة لتحـسني وتعزيـز وتبـسيط نظــم رصـد املـوارد احلرجيـة علــى         .لغابـات ل البيولـوجي 

 وتبـــادل ها وتنـــسيقكفالـــة الكفـــاءة يف تنفيـــذ اإلدارة املـــستدامة للغابـــات تويات خمتلفـــة لمـــس
 .املعلومات بشأهنا
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  : ما يلي تشملاإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد الوطين    
التقييم الوطنية املتعلقة بالغابات لكي تغطـي بـشكل أفـضل مجيـع           /تعزيز عمليات اجلرد    •  

 املتــصلة علــى ســبيل  البــارامترات املزيــد مــن عوضــ (أوجــه اإلدارة املــستدامة للغابــات 
، وختـزين الكربـون، واجلوانـب االجتماعيـة         البيولوجيصحة الغابات، والتنوع    املثال، ب 

  ؛)االقتصادية، واجلوانب الثقافية
  ؛) سنوات١٠-٥ (مناسب زمين كفالة الرصد الدائم واملستمر عرب تواتر  •  
  ؛املخصصة لالختباراألرض  ِقطَعِتعزيز الشبكة القائمة من   •  
كفالــة التنــسيق بــني مراكــز التنــسيق الوطنيــة ملختلــف العمليــات الوطنيــة للتأكــد مــن      •  

 .اتساق عملية الرصد والتقييم وفعاليتها من حيث التكلفة
  

  : ما يلياإلقليمي تشملاإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد     
 اجلـرد حبـسب املنـاطق األحيائيـة          ذلك يف اجلرد الوطنية، مبا     عملياتتعزيز التنسيق بني      •  

مـثال، املنطقـة القطبيـة الـشمالية، واملنطقـة املعتدلـة، ومنطقـة البحـر األبـيض                  (اجلغرافية  
  حبسب أنواع الغابات؛اجلرد و)  من املناطقاملتوسط، وغريها

تــوفري التوجيــه لزيــادة جــودة البيانــات واملعلومــات املتــصلة بالغابــات واملنــاخ، وزيــادة    •  
 .ابليتها للمقارنةق

  
 : ما يليالعاملي تشملاإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد     

تبـادل  التقيـيم لتحـسني املنـهجيات املتعلقـة هبـا، و        /تبادل املعلومات عن عمليـات اجلـرد        •  
  ؛البيولوجيعن ديناميات التنوع املعلومات 

ــشجيع  •   ــفت ــوارد    خمتل ــيم امل ــى اســتخدام تقي ــات عل ــة  اهليئ ــى حنــو   احلرجي ــامل عل يف الع
  ؛انطاق أوسع

   التنسيق بني العمليات الدولية املختلفة؛حتقيق أفضلكفالة   •  
  تعزيز بناء القدرات من أجل الرصد والتقييم؛  •  
علـى سـبيل    منظمـة األغذيـة والزراعـة    طرف من ،إنشاء قاعدة بيانات عاملية للتعاريف      •  

وضـع  تعاونية يف جمال الغابات، مبا فيها       بالتعاون مع غريها من أعضاء الشراكة ال      املثال  
تعريف موحد لتدهور الغابات وأنـواع الغابـات، وإتاحـة هـذه املعلومـات علـى نطـاق                  

  واسع، من خالل اإلنترنت، على سبيل املثال؛
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االستمرار يف توضيح التعاريف املـستخدمة وتعزيـز إمكانيـة املقارنـة بـني املـصطلحات                  •  
أعــضاء الــشراكة التعاونيــة يف   لتعــاون مــع غريهــا مــن    منظمــة األغذيــة والزراعــة با  (

 ).الغابات جمال
  

 نتــــدى األمــــم املتحــــدة املعــــين بالغابــــات مل  الــــدورة الثامنــــةاالقتراحــــات املقدمــــة إىل    
 :يلي  ما  تشمل

وضـع مؤشـرات وأسـاليب لرصـد        إىل  دعوة أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات          •  
  داف العاملية األربعة املتعلقة بالغابات؛التقدم احملرز حنو حتقيق األه

تــشجيع االتــساق يف اســتخدام املــصطلحات والتعــاريف عــرب املؤســسات، والعمليــات    •  
واالتفاقيات، ودعوة منظمة األغذيـة والزراعـة وغريهـا مـن أعـضاء الـشراكة التعاونيـة                 

 .ملواصلة بذل اجلهود الرامية إىل املواءمة
  

  املتعددة احلرجية للمنتجات واخلدماتوضع تقديرات اقتصادية ٨- ٢    

 إزالــة الغابــات مــن خــارج قطــاع الغابــات املــسؤولة عــنتــأيت القــوى الدافعــة الكــربى   
الطاقـة، والطلـب علـى األراضـي،     /الضغط السكاين، والتوسع الزراعي، والطلب على اخلشب  (

لمجموعــة وبــسبب عــدم وجــود تقــديرات اقتــصادية ســليمة ل   ...). اخلوالرتاعــات، والفقــر، 
املنــافع العامــة / ونظــام مــدفوعات للخــدمات البيئيــةاحلرجيــةدمات اخلــونتجــات املالكاملــة مــن 

 .العامليــة، كــثريا مــا تقــع الغابــات ضــحية القــرارات املتخــذة اســتنادا إىل مــصاحل قــصرية األجــل 
وهــذه هــي احلالــة بــشكل خــاص عنــدما تكــون مــسألة حيــازة األراضــي غــري واضــحة وتكــون  

 .فة ضعياحلوكمة
  

 : ما يلي تشملاإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيد الوطين    

تــشجيع الطــرق االبتكاريــة إلجيــاد األســواق وآليــات الــدفع للمجموعــة الكاملــة مــن       •  
  ؛احلرجيةدمات اخلنتجات وامل

 الغابات، بالتعـاون مـع أصـحاب املـصلحة          اجلهات القائمة على إدارة   ينبغي أن توضح      •  
ــّيني وغريهـــ  ــةَ  املعنـ ــة، قيمـ ــات احلكوميـ ــن الكيانـ ــات وامل م مـ ــنتجـ ــةدمات اخلـ  احلرجيـ

باستخدام الربامج الوطنية للغابات أو ما يعادهلا من اسـتراتيجيات، وبـربط التقـديرات              
  والربامج الوطنية للغابات باخلطة اإلمنائية الوطنية األوسع نطاقا؛

  اع الغابات؛تشجيع اإلنصاف يف تقاسم املنافع بني أصحاب املصلحة يف قط  •  
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 مــن العــام، وحــشد التأييــد احلرجيــةدمات اخلــنتجــات واملرفــع مــستوى الــوعي بقيمــة   •  
وهــذا  .واإلحــراج الغابــات رخــالل تنظــيم احلمــالت وإعــداد املــواد التثقيفيــة عــن دو  

 عمله بالتعاون مع اجملتمع املدين، وقطـاع        اتالغابللجهات القائمة على إدارة     ميكن   ما
 .إلعالمالتعليم، ووسائط ا

  
  :اإلجراءات املمكن اختاذها على الصعيدين اإلقليمي والعاملي تشمل ما يلي    

تيسري وضع وتنفيذ تدابري، تشمل أدوات اقتصادية، من أجـل توسـيع وتنويـع القاعـدة                   •  
  ات؛املالية لإلدارة املستدامة للغابات واحملافظة على وظائف الغاب

ــسيق   •   ــذ اإلجــراءات عمليــةتن ــة  ذة املتخــ تنفي واحلفــاظ علــى    داخــل الــشراكة التعاوني
، وتنسيق اجلهود ومواءمـة اإلجـراءات والتـدابري املتعلقـة بالغابـات بـني منتـدى                 اتساقها

األمم املتحدة املعين بالغابات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األمـم             
ع البيولوجي وغريهـا مـن األطـراف    املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، واتفاقية التنو 

 .الفاعلة ذات الصلة
  

ــة ملاالقتراحــات املقدمــة إىل      ــدورة الثامن املعــين بالغابــات تــشمل  نتــدى األمــم املتحــدة  ال
  :يلي  ما

إزالــة الغابــات، وتــدهور الغابــات، والتــصحر، املــسؤولة عــن  الدافعــة ىالتــصدي للقــو  •  
بــات، وذلــك يف املناقــشات اجلاريــة عــن ونقــص التنــوع البيولــوجي للغا وتغــري املنــاخ،
   بيئة متغرية؛ سياقالغابات يف

ــصلة     •   ــات األخــرى ذات ال ــوة العملي ــصادية   إىل ادع ــديرات االقت ــاون يف وضــع التق لتع
 ؛ املتعددة احلرجيةللمنتجات واخلدمات

 املتعلقــة ات للــسلع واخلــدمات يف املناقــشة االقتــصادياتلتقــديربايــالء اهتمــام خــاص إ  •  
هنـج  / آلليـة ماليـة عامليـة طوعيـة        ة االقتصادي اتالتقدير ئل التنفيذ، وبشكل خاص،   بوسا

  .إطار متويلي للغابات/متويلي متعدد املصادر
  


