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  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املخصص املفتوح      

  تمويل الغاباتب العضوية املعينباب 
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٧-١٣نريويب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
    مهام فريق اخلرباء

ملصادر لدعم تنفيذ اإلدارة املستدامة     استراتيجيات لتعبئة املوارد من مجيع ا         
املتعلقــة بالغابــات وتنفيــذ الــصك غــري   للغابــات وحتقيــق األهــداف العامليــة 

 تعزيـز وحتـسني      منـها  ملـة أمـور   جب امللزم قانونا بشأن مجيـع أنـواع الغابـات،        
   احلصول على األموال وإنشاء صندوق تربعات عاملي للغاباتفرص

  
  مذكرة من األمانة العامة    

  

  موجز  
قرر منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، يف اجللسة االستثنائية املعقودة يف إطار دورتـه                 

،  املعين بتمويـل الغابـات     فتوح العضوية امل  املخصص دويل ال كومياخلرباء احل  فريقالتاسعة، إنشاء   
نفيـذ اإلدارة   بغية تقدمي مقترحات بـشأن اسـتراتيجيات لتعبئـة املـوارد مـن مجيـع املـصادر لـدعم ت                   

لـزم قانونـا    املصك غـري    الـ حتقيـق األهـداف العامليـة املتعلقـة بالغابـات وتنفيـذ             واملستدامة للغابـات    
مـوال وإنـشاء   األ تعزيز وحتسني فرص احلصول على       منها ملة أمور جببشأن مجيع أنواع الغابات،     

ء أثنـاء اجتماعـه     وهذه املذكرة مقدمة لتيسري عمل فريـق اخلـربا        . صندوق تربعات عاملي للغابات   
وتتــضمن املــذكرة أحــدث مــا اســتجد بــشأن التطــورات الرئيــسية املتعلقــة بتعبئــة متويــل    . األول

  .للغابات وحتدد املسائل اهلامة اليت سيقوم الفريق بالنظر فيها

  

 *  E/CN.18/2010/1. 
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  مقدمة  - أوال  
  
ار يف إطـ  ، يف اجللـسة االسـتثنائية املعقـودة         منتدى األمم املتحـدة املعـين بالغابـات       اعتمد    - ١

وســائل تنفيـــذ اإلدارة   متعلقــا ب ا، قــرار ٢٠٠٩أكتــوبر  / تــشرين األول ٣٠ يف  التاســعة تــه دور
انـشأ املنتـدى مبوجبـه    ) ٣، الفقـرة  E/2009/118, E/CN.18/SS/2009/2 انظـر (املستدامة للغابات 

وأحـاط اجمللـس    . ية عمليـة تيـسري    ، ووضـع   مفتـوح العـضوية     خمصص دويل حكوميخرباء   فريق
ــسة االســتثنائية  ٢٠٠٩/٢٦٨جتمــاعي يف مقــرره  االقتــصادي واال ــر اجلل ــل .  علمــا بتقري وتتمث

تقــدمي مقترحــات بــشأن اســتراتيجيات  مــن القــرار يف ١واليــة فريــق اخلــرباء الــواردة يف الفقــرة 
حتقيــق األهــداف ولتعبئــة املــوارد مــن مجيــع املــصادر لــدعم تنفيــذ اإلدارة املــستدامة للغابــات،    

لــزم قانونــا بــشأن مجيــع أنــواع الغابــات، مبــا يف املصك غــري الــت وتنفيــذ العامليــة املتعلقــة بالغابــا
مـوال وإنـشاء صـندوق تربعـات        األذلك، يف مجلة أمـور، تعزيـز وحتـسني فـرص احلـصول علـى                

آراء وعمليـة التيـسريية،     الداء  ألتائج استعراض املنتـدى     مراعاة مسائل منها ن   عاملي للغابات، مع    
اإلدارة املـــستدامة بـــ ذات الـــصلة  التمويـــل وعمليـــات صـــكوكواســـتعراضالـــدول األعـــضاء، 

  .للغابات
 يعقد فريـق   من القرار، ومن أجل الوفاء بوالية الفريق، من املقرر أن            ٢وعمال بالفقرة     ‐ ٢

 ملنتـدى   العاشـرة اآلخر قبل انعقـاد دورة       التاسعة و  ةقبل انعقاد الدور  اخلرباء اجتماعني، أحدمها    
ــا   ــق اخلــرباء  يقدم ســ و.تاألمــم املتحــدة املعــين بالغاب ــدورة التاســعة   فري ــا خــالل ال ــرا أولي تقري

  .كي يقوم املنتدى بالنظر والبت فيها هنائية يف الدورة العاشرة لتوتوصيا
وهتدف هذه املذكرة إىل متهيد السبيل لكي يبدأ فريق اخلرباء االضـطالع بـدوره الفـين                 - ٣

ونا موضـوعيا، ستـستعرض أيـضا       ولكي تعـرض الوثيقـة مـضم      . بشكل فعال يف اجتماعه األول    
تاريخ املناقشات اليت دارت قبل وبعد إنشاء منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات فيمـا يتعلـق           

وسـتربز هـذه املـذكرة أيـضا األنـشطة والتطـورات الرئيـسية يف               . بتوفري متويل من أجل الغابـات     
ثات الناجتة عـن إزالـة الغابـات        جمال التمويل املتصل بالغابات، مبا يف ذلك مبادرة خفض االنبعا         

وتدهور حالتـها، والـدور الـذي يؤديـه حفـظ الغابـات واإلدارة املـستدامة هلـا، وتعزيـز خمزوهنـا                      
وتتـضمن هـذه املـذكرة      . ، والتقدم احملرز، واملـسائل املتبقيـة بـال حـل          )املبادرة املعززة (الكربوين  

يف إطــار عمليـة فريــق اخلــرباء،  أيـضا عرضــا عامـا ملــسائل أخـرى تــستلزم مناقـشة أكثــر تركيـزا      
  . األنشطة اليت تبذل بني الدوراتيف ذلك اقتراحات بشأن مبا
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ــن          -ثانيا    ــل م ــوفري متوي ــشأن ت ــراف ب ــددة األط ــشات املتع ــوجز للمناق ــاريخ م ت
  الغابات أجل

  
  املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات/الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات  -ألف   

  
ستندت مناقشات منتدى األمم املتحدة املعـين بالغابـات بـشأن تـوفري متويـل مـن أجـل             ا  - ٤

 احلكومي الدويل املعـين     الغابات إىل مسامهات الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات واملنتدى        
ودعمـت ثـالث مبـادرات    .، نظرا ألهنما عمال معا بـشكل مكثـف بـشأن هـذه املـسالة        بالغابات

 .)١(اقشات املتعلقة بتوفري متويل من أجل الغاباتقطرية حمددة املن

 انظـــــر(ويف االجتمـــــاع الرابـــــع للفريـــــق احلكـــــومي الـــــدويل املعـــــين بالغابـــــات         - ٥
E/CN.17/1997/12( ،أكــد الفريــق علــى الطــابع الــشامل واحلاســم للمــسائل املتــصلة بالتمويــل ،

 وحفظهـا   مجيـع أنـواع الغابـات     دارة  وأقر بأن املوارد احملليـة املتاحـة يف البلـدان الناميـة لتمويـل إ              
والتنمية املستدامة هلا، هي مـوارد شـحيحة، وأن املـوارد املاليـة الدوليـة ال تـزال حيويـة يف هـذا                

 لـإلدارة   الـالزم  أن احتياجـات التمويـل    إىل ، خلص الفريق احلكومي الـدويل      ومع ذلك  .الصدد
  .ابات ذاتهر اإلمكان من قطاع الغ ينبغي أن توفر قداملستدامة للغابات

ــز التعــاون الــدويل،     الــدويلوأكــد الفريــق احلكــومي   - ٦  علــى ضــرورة دراســة ســبل تعزي
 التنـسيق والتعـاون داخـل البلـد بـني اجلهـات املاحنـة               وحيظـى  .استكشاف آليات متويل مبتكرة   و

  .بأمهية حامسة
وحــث الفريــق احلكــومي الــدويل، يف مجلــة أمــور، يف مقترحــات العمــل الــيت قــدمها،      - ٧
 هـا واسـتخدام براجم  بلدان املستفيدة على ترتيب أولويات أنشطتها املبذولـة يف جمـال الغابـات،              ال

الوطنيـــة للغابـــات كإطـــار لتقيـــيم احتياجـــات التمويـــل وتقـــدمي الـــدعم إىل اإلدارة املـــستدامة   
 آليــات تــشمل ،إىل إجيــاد حلــول ملــشاكل الــديون اخلارجيــةوالتمــست تــدابري ترمــي . للغابــات

إنــشاء بونــاقش الفريــق أيــضا اقتــراح . الــديون مقابــل محايــة الطبيعــةاإلعفــاء مــن مبتكــرة مثــل 
 ولكــن مل يــتم ، مــستدامةوإدارهتــا إدارة هــاصــندوق دويل إلدارة مجيــع أنــواع الغابــات وحفظ 

ــتعني اختاذهــا     ــيت ي ــشأن اإلجــراءات ال ــق يف اآلراء ب ــق  و .التوصــل إىل تواف ــر الفري ــضمن تقري يت
 والقـدرات   ،رحات عمل حمـددة لتعزيـز اسـتثمارات القطـاع اخلـاص            أيضا مقت   الدويل احلكومي
  . والتعاون الدويل،، والتنسيق على الصعيد الوطينالوطنية

__________ 
، وكرويـدون، باململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا        )١٩٩٦(عقدت حلقات عمـل دوليـة يف بريتوريـا            )١(  

  ).٢٠٠١(، وأوسلو )١٩٩٩(الشمالية 
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ــع ل  - ٨ ــومي الـــــدويل املعـــــين بالغابـــــات  ويف االجتمـــــاع الرابـــ ــر (لمنتـــــدى احلكـــ  انظـــ
E/CN.17/2000/14(               مجيـع  ، خلص املنتدى إىل أنه وإن كانت تلزم زيادة كبرية يف التمويل مـن

. مصادر التمويل فمن املهم بنفس القدر زيادة كفاءة وفعاليـة املـوارد املتاحـة واآلليـات القائمـة          
ورغم التشديد على التكامل القائم بني دوري مصادر التمويل من القطاع العام واخلاص، فـإن              

ة يف تعبئـة  ورغم الرأي السائد بأمهية االستراتيجيات االبتكاريـ   . أي منهما ال يعترب بديال لألخر     
 املـستدامة للغابـات، إال أنـه        موارد مالية إضافية، وأمهية اسـتثمارات القطـاع اخلـاص يف اإلدارة           

أمهيـة  ب واعتـرف أيـضا     .تثبطها عيوب يف الـسوق والـسياسة العامـة        ي أن هذه االستثمارات     ارتئ
 جـرى النظـر يف      وقـد .  البيانات املتاحة حمدودة    بأن التدفقات املالية وكذلك  ب املتعلقةاملعلومات  

ــات    ــشاء صــندوق دويل للغاب ــراح إلن ــصه   اقت ــايري خلصائ ــة مع ــت . )٢(، وحــددت جمموع وتناول
املقترحــات العديــد مــن اجملــاالت الــيت تناولتــها مقترحــات الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين           

  .بالغابات، إال إهنا مشلت أيضا إجراء حبث ملدى إمكانية تشغيل كيان لتعزيز االستثمار
  

التقدم الذي أحرزه منتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات يف جمـال تـوفري متويـل                     - باء  
  من أجل الغابات

ــرة       - ٩ ــا للفق ــدى، وفق ــل إحــدى الوظــائف األساســية للمنت ــرار اجمللــس   ) أ (٢تتمث ــن ق م
، يف االتفـاق علـى إجـراءات حلفـز وتعبئـة وإدرار مـوارد               ٢٠٠٠/٣٥االقتصادي واالجتمـاعي    

/ نفيــذ مقترحــات العمــل املقدمــة مــن الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بالغابــات   ماليــة لتعزيــز ت
) ج (٣وعالوة علـى ذلـك، أوكـل القـرار يف الفقـرة             . املنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات    

 للمنتــدى مهمـــة اختـــاذ خطـــوات لـــصياغة ُنهـــج إلنـــشاء آليـــات مناســـبة للتمويـــل ونقـــل  ‘٢’
  .اإلدارة املستدامة للغاباتنفيذ التكنولوجيا للتمكني من ت

وقرر املنتدى يف دورته األوىل تناول سبل التنفيذ، مبا فيهـا التمويـل، باعتبارهـا مـسائل                - ١٠
شاملة لعدة قطاعات يف برنـامج العمـل املتعـدد الـسنوات، ويف كـل دورة مـن دورات املنتـدى                     

ــوزاري وأكــد). ١/١، القــرار -E/2001/42/Rev.1 E/CN.18/2001/3/Rev.1 انظــر(  اإلعــالن ال
)  املرفـق ٢/١ ، القـرار E/2002/42, E/CN.18/2002/14(دورتـه الثانيـة    الذي اعتمـده املنتـدى يف  

بـااللتزام  وفـاء   ال  علـى  ، وحـث  تعزيز التعاون يف جماالت التمويـل     بعلى أمهية قيام اجملتمع الدويل      

__________ 
ــي    )٢(   ــا يل ــايري م ــشمل املع ــات املــ    )أ(: ت ــات املاحنــة واجله ــشاركة اجله ــصلة؛   م ــرارات ذات ال ستفيدة يف صــنع الق

أخــذ األضــرار البيئيــة  تيــسري ) ج(تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة ودعــم الــربامج الوطنيــة املتعلقــة بالغابــات؛    )ب(
 االستفادة من آليات التمويـل الوطنيـة أو       ) د( يف تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات؛        يف حلسبان  الستغالل الغابات 
ــا؛   ــسيق معه ـــ(التن ــة؛   )ه ــاءة اإلداري ــشفافية والكف ــات املتعــددة األطــراف    )و(ال ــل لالتفاق ــات التموي ــز آلي  تعزي

  . االعتماد على مصادر متويل مستقرة ومستمرة)ز(الصلة،  ذات
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حلاجــة إىل آليــات    اوابــرز .  كــذلك اســتخدامها بكفــاءة وملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة    بتقــدمي ا
  .ةمبتكر متويل
ــاتووافــق املنتــدى  - ١١ ــة علــى اختــصاصات وتــشكيل فريــق    املعــين بالغاب ــه الثالث  يف دورت

-E/2003/42.انظـــر (ونقــل التكنولوجيـــات الــسليمة بيئيــا   املعـــين بالتمويــل  اخلــرباء املخــصص   

E/CN.18/2003/13   واالجتمـاعي  االقتـصادي ، مشروع املقرر الثالث، ومقرر اجمللس   ٢، الفقرة 
جموعــة مب وخــرج ٢٠٠٣ يف عــام بعــد دورة املنتــدى اجتماعــا لفريــقاوعقــد  ).٢٠٠٣/٢٩٩

  .)٣()E/CN.18/2004/5 انظر( الشاملة من التوصيات
وقـرر  وأحاط املنتدى علما يف دورته الرابعـة بتوصـيات فريـق اخلـرباء املعـين بالتمويـل،              - ١٢

،  متويـل ونقـل التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـا         ائل فيمـا يتـصل مبـس      مواصلة النظر يف برنامج عمله    
، Corr.1و   E/2004/42-E/CN.18/2004/17الفريــق ايف ذلــك التوصــيات الــصادرة عــن هــذ  مبــا

  ).٤/٢املقرر 
يف الــدورة اخلامــسة الرفيــع املــستوى  اجلــزء الــوزاري خــالل الــيت دارت وبعــد املناقــشة  - ١٣

ــدى  ــامن  ،E/CN.18/2005/18 - E/2005/42 انظــر(للمنت ــشة املو) الفــصل الث ــيت دارت يف ناق ال
صــك /تمويــل كجــزء مــن عناصــر تفــاهمبال املتــصلة العناصــر الــدورة الــسادسة للمنتــدى بــشأن
  E/2006/42-E/CN.18/2006/18انظـر  ( علـى املـستوى الـدويل   بشأن الغابـات يـتم االتفـاق عليـه    

 اجمللـس   فيـه حـث   الـذي    ٢٠٠٦/٤٩اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار      ،  )Corr.2 و
 يف احملــددةتعزيــز اإلدارة املــستدامة للغابــات مــن خــالل جمموعــة مــن اإلجــراءات علــى البلــدان 

  .ذلك القرار
 ويف تطور رئيسي، اعتمدت الدورة السابعة للمنتدى الصك غـري امللـزم قانونـا بـشأن                  - ١٤

- E/CN.18/2007/8 انظـر (ت  مجيع أنواع الغابات، واألهـداف العامليـة األربعـة املتعلقـة بالغابـا            
E/2007/42 و Corr.1 وحظــي التمويـل باهتمــام سياسـي ملحــوظ يف   ).  ألـف - ، الفـصل األول

وعـالوة علـى ذلـك، حظـي التمويـل، يف      . هذا الصك، الذي مل يتضمن مـع ذلـك آليـة للتنفيـذ      
ــا فيمــا يتعلــق بالغابــات، بــاعتراف خــاص نظــرا ألن األهــداف      أول أهــداف يتفــق عليهــا عاملي

لعاملية األربعة املتعلقة بالغابات تتصدى بالتحديد لتعبئة مـوارد ماليـة جديـدة وإضـافية متزايـدة              ا
  .ادربشكل كبري من مجيع املص

__________ 
/ لدعم عمل املنتدى يف جمال التمويل، عقد اجتمـاع لفريـق خـرباء دويل مببـادرة قطريـة يف كوسـتاريكا يف آذار                        )٣(  

  .٢٠٠٥يل أبر/ نيسان-مارس 
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ويف الــدورة الـــسابعة للمنتـــدى، ُعرضـــت علـــى املـــشتركني يف اجتمـــاع مـــواز ورقـــة    - ١٥
ت الورقـة إىل    وسـع  .)٤(معلومات أساسية طلـب برنـامج الغابـات إعـدادها عـن وسـائل التنفيـذ               

  .عبئة موارد مالية جديدة وإضافية هنج مبتكرة لتبلورة
 إنــشاء فريــق ٢٠٠٧/٤٠وبعــد ذلــك قــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره    - ١٦

إطـار متـويلي مـن أجـل     / ماليةهنج إلدارة حوافظ/ خرباء خمصص لتطوير آلية مالية عاملية طوعية      
/ عمــل هــذا الفريــق، نظمــت مبــادرة قطريــة يف أيلــول  ولــدعم . الغابــات لكــل أنــواع الغابــات 

 معنيــا وأنــشأت أيــضا الــشراكة العامليــة يف جمــال الغابــات فريقــا استــشاريا  . )٥(٢٠٠٧ســبتمرب 
  .ملخصصديسمرب لدعم األعمال التحضريية لفريق اخلرباء ا/بالتمويل يف كانون األول

ــيلني      - ١٧ ــل حتل ــين بالتموي ــشاري املع ــق االست ــشراكة  حتــديث لــ )أ(: وأجــرى الفري دليل ال
 علــى حنــو يتماشــى مــع  التعاونيــة يف جمــال الغابــات املتعلــق بتمويــل اإلدارة املــستدامة للغابــات  

 وحتليــل للتــدفقات واالحتياجــات )ب(؛ بــشأن مجيــع أنــواع الغابــاتالــصك غــري امللــزم قانونــا 
أيــضا بأنــه عمليــة ذلــك إىل يــشار (املاليــة الالزمــة لتنفيــذ الــصك، مبــا يف ذلــك حتديــد الثغــرات 

ــسح ــات        ). م ــن أجــل الغاب ــة م ــدفقات املالي ــة عــن الت ــات حديث ــسح معلوم ــة امل ــدمت عملي وق
وكــشفت عــن ثغــرات خطــرية يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والتــدفقات املاليــة اخلارجيــة مــن     

وأكـدت  . )٦(القطاع اخلاص إىل الغابات، املقدمة على أساس جغرايف وموضوعي علـى الـسواء            
 التــصدي هلــذه الثغــرات وتكــريس مــوارد معينــة مــن أجــل التنميــة املــستدامة للغابــات  أيــضا أن

  .)٦(سيكون أمرا ضروريا لتنفيذ الصك وخاصة من جانب البلدان النامية
 ونظـر يف مقترحـات       يف فيينـا،   ٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   واجتمع فريـق اخلـرباء يف         - ١٨

لـى إدارة حافظـات ماليـة وإطـار متـويلي للغابـات،             لوضع آلية مالية عاملية طوعية وهنـج يقـوم ع         
 الوضـع الـراهن   وأقر الفريق بـأن . وهي مقترحات، يرى الكثريون، أهنا ال يستبعد بعضها بعضا  

ــة    ــدان النامي ــات يف البل ــل الغاب ــه مــرضٍٍِِغــري يف متوي ــزم إجــراء ، وأن ــع ذلــك . سينات حتــيل ، وم
كـن هنـاك توافـق يف اآلراء بـشأن إنـشاء            مل ي و. التحـسينات اختلفت اآلراء حول كيفيـة حتقيـق        

__________ 
مقدمـة مـن   (ورقة معلومات أساسية عـن وسـائل التنفيـذ          ”حسين اللقاين ومايكل جينكينـز ومايكل ريتشاردز،         )٤(  

، “)٢٠٠٧أبريـل   /برنامج الغابات كمسامهة منه يف املناقشات الـدائرة يف الـدورة الـسابعة للمنتـدى، يف نيـسان                 
  ).٢٠٠٧واشنطن العاصمة، برنامج الغابات يف البنك الدويل، (

  .٢٠٠٨سبتمرب /باراماريبو، أيلول منتدى ،متويل اإلدارة املستدامة للغابات  )٥(  
  )٦(  Simula. ”Financing Flows and Needs to Implement the Non-Legally Binding Instrument on All Types of 

Forests“.)  ،٢٠٠٨واشنطن العاصمة، برنامج الغابات يف البنك الدويل.(  
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 آليـة   ونوقشت أيضا مـسألة إنـشاء     . اإلدارة املستدامة للغابات  لتحقيق   للغابات   مكرسصندوق  
  .)٧(األمر مواصلة العمل بشأن هذه حول توافق يف اآلراء ومع ذلك فقد حتقق. يةتيسري
التنفيـذ الفعـال    لمنتـدى إىل أن     وأشار األمني العام يف تقريره املقدم إىل الدورة الثامنـة ل            - ١٩

 وقـرارات جريئـة     ا جديـد  ا تفكـري  يـستلزم للصك غري امللزم قانونـاً بـشأن مجيـع أنـواع الغابـات،              
، اقتـرح   ويف هذا الصدد  .  عن طريق هنج تفصيلي    بشأن متويل الغابات وغريه من وسائل التنفيذ      

مـع العمـل يف      يةء آليـة تيـسري    األمني العام حفز متويل اإلدارة املستدامة للغابات من خالل إنـشا          
ــسه   ــت نف ــل    الوق ــاد حــل طوي ــى إجي ــل اإل األجــلعل ــم لتموي ــات يف   ودائ ــستدامة للغاب دارة امل

  .املنتدى إطار
وأثار تقرير األمني العـام مناقـشات مكثفـة بـني البلـدان، وطرحـت بلـدان وجمموعـات                     - ٢٠

ولكــن نظــرا . اتفــاقويف حلظــات، كــاد يــتم التوصــل إىل  . خمتلفــة أفكــارا ومقترحــات حمــددة 
الختالفات يف اآلراء حول عدد من املسائل، مبا فيهـا عـدم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن                     

، “اإلطــار املرجعــي لــصندوق التربعــات العــاملي للغابــات     ”اإلشــارة يف مــشروع املقــرر إىل   
ري املتفـق  يتفق املنتدى يف دورته الثامنة على الـنص وتقـرر إحالـة نـص التفـاوض بعباراتـه غـ           فلم

  .٢٠١١ للمنتدى اليت تعقد يف عام عليها املوضوعة بني أقواس معقوفة إىل الدورة التاسعة
 مـن    متويـل   تـوفري   بـشأن   اليت دارت يف الدورة الثامنـة للمنتـدى        لدت املفاوضات قد و و  - ٢١

الـذي   اهلامـة يف نـص التفـاوض         سائلاالتفـاق علـى العديـد مـن املـ         والتوصـل إىل    الغابات،  أجل  
مـاس بـني البلـدان      احلطاقة و قدرا هائال من ال   بني قوسني،   ة  واردلته عبارات غري متفق عليها      ختل

وبنـاء  . ٢٠٠٩ واختتـام املفاوضـات يف عـام          قـدما إىل األمـام      دفع النقاش  على هاأدت إىل اتفاق  
ــة الــيت     شــاركت ،علــى هــذا االتفــاق  ــدول األعــضاء يف سلــسلة مــن املــشاورات غــري الرمسي  ال

املعقـودة يف إطـار الـدورة التاسـعة         االسـتثنائية   يف اجللـسة     ياعتماد قرار تـارخي   ب  بنجاح اختتمت
). E/CN.18/SS/2009/2 - E/2009/118 انظـر ( ٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول   ٣٠ للمنتدى يف 

 فتوح العـضوية  اخلرباء املخصص امل   فريقالعملية التيسريية و   :تني مها رئيسيعمليتني   القرار   وأنشأ
  .لغاباتمن أجل امتويل  املعين بتوفري

ــادة التفــاهم بــشأن املــ    وقــد أحــرز   - ٢٢  سائليف إطــار املنتــدى تقــدم كــبري يف توضــيح وزي
 توافـق يف اآلراء فيمـا بـني         بنـاء لغابـات وكـذلك يف      مـن أجـل ا    التمويـل   بتـوفري   الرئيسية احمليطـة    

 لعمليـة   بشكل مـواز   بشكل تدرجيي سارت  وأدخلت تعديالت يف النهج االستراتيجي      . البلدان
 الــذي يــستند إىلنــهج القطــاعي ال حــدث حتـول عــن علــى ســبيل املثــال، ف. بنـاء توافــق يف اآلراء 

__________ 
  ..http://www.un.org/esa/forests/ adhoc-SFMFinance.htmlتقرير موجز أعده رئيس فريق اخلرباء املخصص متاح يف  )٧(  
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الغابـات،  من أجـل    متويل  توفري  الربامج الوطنية للغابات وما يرتبط هبا من استراتيجيات وطنية ل         
املتـــصلة بالغابـــات  يـــشمل مجيـــع اخلـــدمات االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة  أعـــمإىل هنـــج 

  . التنمية يف مجيع البلدانخططومسامهتها يف 
يكـاد ال يكـون     والنتـائج الـيت توصـل إليهـا،          الـذي يقـوم بـه املنتـدى          عمـل وبناء على ال    - ٢٣

مـوارد كافيـة مـن مجيـع        تـوفري    ستلزميف أن حتقيـق اإلدارة املـستدامة للغابـات يـ          هناك أي شـك     
وباملثـل  .  احلـصول علـى التمويـل      مكانيـة وإنه يتعني التغلب على القيود اليت حتـد مـن إ          املصادر،  

يف ) مبا يف ذلـك القطاعـات غـري احلرجيـة         (فإن هتيئة بيئة متكينية، وإشراك مجيع األطراف املعنية         
توفري متويل من أجل الغابات، ومعاجلة الثغرات احملددة يف جمـال التـدفقات املاليـة الالزمـة، تعـد         

  .)٦(شأهنامن بني املسائل اليت يسود توافق يف اآلراء ب
  

  حموره القطاع إىل هنج حموره البشر تحّول من هنجال  -ثالثاً   
  الغابات وخطة التنمية العاملية  -ألف   

 األهداف اإلمنائيـة    ، مبا فيها   حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً      يعاين املسار حنو    - ٢٤
 بعـض هـذه   قد أخفـق بالفعـل يف بلـوغ     اجملتمع العاملي    فإنواقع  اليف  و ، من بطء الوترية،   لأللفية

ــُقو. األهــداف ــاً  األهــدافحتقي ــة املتفــق عليهــا دولي ــه ممكــن  اإلمنائي  الــسياسات يف حــال توجي
  .كافيةالوارد بامل ، مع دعمها ذات األولويةاتيةاالت السياس حنو اجملالصحيحة

 ا مبـا يتجـاوز    ياهتـ  الغابـات وإمكان   إىلنظـر   لل ميـل متزايـد      بـرز  األخـرية،    عوام األ وخالل  - ٢٥
 ومنـها  اليت تواجه اجملتمـع العـاملي،   رئيسيةت التحديات العاملية ال  وأدَّ. الغاباتاحتياجات قطاع   

 مبا تتمتـع بـه   إىل االعتراف املتزايد    ، أحناء العامل  يف وتغري املناخ واألزمات املالية      غذيةالطاقة واأل 
 مـن  اًالغابـات عـدد  إذ تـوفر  . تحـديات  للحد من اآلثار املترتبة علـى هـذه ال    من إمكانية  الغابات

 بالنـسبة للتنميـة االقتـصادية،       تكتـسب أمهيـة كـربى      و ، للحـضارات  ساسـية السلع واخلدمات األ  
.  الفيـضانات  سيطرة علـى   واإلنتاجية الزراعية، وحفظ التربة، والـ      ، املياه على إمكانية احلصول و

بالوعـة  تـشكل   ، و ّربيجي الـ   مـن التنـوع البيولـو       علـى األقـل     يف املائـة   ٨٠ الغابـات    كما تـؤوي  
لقـضاء علـى الفقـر،      يف ا  كثيـف  على حنـو   الغابات   وتسهم. كربون رئيسية لتنظيم املناخ العاملي    

 يعتمــــدون علــــى مــــوارد الغابــــات بليــــون نــــسمة عــــرب العــــامل ١,٦ مــــن باعتبــــار أن أكثــــر
  .رزقهم لكسب

بـات أدوارا هامـة، بوجـه       أهدافـه العامليـة املتعلقـة بالغا       و صك غـري امللـزم قانونـاً      وأدى ال   - ٢٦
األهـداف   الغابـات يف  إسهام بوضوححيدد هو لغابات، وبشأن ا هنج شامل استنباط يف  خاص،

ــاً    ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــدُّ.اإلمنائي ــصك و ويَع ــن      ال ــات م ــة بالغاب ــة املتعلق ــة األربع ــه العاملي  أهداف
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 مؤمتر قمـة األلفيـة       أعقاب يف اجلمعية العامة    ، اليت اعتمدهتا   للمجتمع الدويل  الرئيسيةجنازات  اإل
 العامليـة   لمفاوضاتمبثابة تتـويج لــ    هذا الصك   و. ٢٠٠٥ ومؤمتر القمة العاملي لعام      ٢٠٠٠لعام  
ــة ــاتب املعنيَّ ــدت  الغاب ــيت امت ــا١٥ ال ــدويل      عام ــاون ال ــن التع ــد م ــة عهــد جدي  يف جمــال، وبداي

وكفيلــة  اعــات عــدةمــسألة حيويــة شــاملة لقط باعتبارهــا وإمنــا اًطاعــبوصــفها قالغابــات، لــيس 
  . التنمية العامليةخبطة بالنهوض

 طـور الت  غـري امللـزم قانونـا      لصكا هداف العاملية املتعلقة بالغابات اليت يتضمنها     األتبيِّن  و  - ٢٧
 قيمـة ال  وُتـستمد  . القطاع إىل هنج حمـوره البـشر يف مـا يتـصل بالغابـات ومتويلـها                همن هنج حمور  

 ، التنميـة املـستدامة     إطـار  لغابـات يف  الكلـي يف تناولـه ل      جههنلصك، يف مجلة أمور، من      ل املضافة
ودوره يف تــــــسخري أوجــــــه التــــــآزر بــــــني خمتلــــــف االتفاقيــــــات ذات الــــــصلة بالغابــــــات  

  .األخرى والصكوك
 بـشأن  ةرؤيـ إىل حتقيق هذه ال   واصلة السعي   ميف ضوء ما تقدم، فمن األمهية القصوى        و  - ٢٨

ــاج  ــات وإدم ــة املتعلقــ  الغاب ــداف العاملي ــات األه ــات   ضــمن ة بالغاب ــة لالجتماع ــائق اخلتامي  الوث
بــشأن األهــداف  االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة، وال ســيما قبلــة املرئيــسيةال

، ومؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة    ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلول اإلمنائية لأللفية الذي سُيعقد     
  .٢٠١٢يف عام الذي يعقد 

  
ــرار  - باء   ــذي اختــذه     إق ــرار ال ــشر يف الق ــدى األمــم املتحــدة هنــج حمــوره الب املعــين  منت

    يف اجللسة االستثنائية املعقودة يف إطار دورته التاسعةبالغابات
 املتعلـق قـرار   املنتدى يف جلسته االسـتثنائية املعقـودة يف إطـار دورتـه التاسـعة ال              اعتماد  ب  - ٢٩
باعتبـاره  تمويـل اإلدارة املـستدامة للغابـات        ب تعتـرف   جديدة ةرؤيتبنَّى املنتدى   وسائل التنفيذ،   ب

 سبل عـن الـ  بتعـاد  اجلديـدة اال ةهـذه الرؤيـ  وتقتـضي  . التنمية العامليـة نهوض خبطة  للا حامس إجراًء
يف قطـاع الغابـات، وحيـث         كانـت املناقـشات حمـصورة       التمويل، حيث   مسألة التقليدية ملعاجلة 

.  متامــاً الغابــاتدوائــر ســيطرة خــارج ألحيــان تقــع يف كــثري مــن ا التــدابري املتفــق عليهــاكانــت
 يف دورته العاشرة مـن اختـاذ قـرار قـاطع يـؤثر              املعين بالغابات  نتدى األمم املتحدة  يتمكن م  ولن

  . هنج متعدد القطاعاتبواسطة بشكل إجيايب على متويل الغابات إال
نتــدى مل الــدورة التاســعة املعقــودة يف إطــار االســتثنائيةاملتخــذ يف اجللــسة قــرار الدد حيــو  - ٣٠

ناقـشة   تكـرار امل   نـب  البلدان علـى جت    سليماً وكفيالً مبساعدة   إطاراً املعين بالغابات  األمم املتحدة 
اختالفاهتـا  تـضييق نطـاق     معاونتـها يف    ، و الـيت مت االتفـاق عليهـا بالفعـل         املفاهيم والتـدابري     بشأن

مـن زاويـة اسـتراتيجية بالدرجـة         غابـات  مـن أجـل ال     متويـل تـوفري    من خالل النظـر إىل    ،  وُنهجها
، اًغابـات لـيس كافيـ     لل  املتـاح  تمويـل ال أن   علـى  هـذا القـرار       وأكد املنتدى من جديد يف     .األوىل
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 ،لغابات ينبغـي أن تكـون شـاملة جلميـع أنـواع املـوارد      من أجل ا متويل  توفري  ستراتيجيات  أن ا و
  .ومن مجيع املصادر

 ألي حــل  الوطيــدة األســساالســتجابة مبثابــة وهــذا القــرار التعــاون واملــشاركةويعتــرب   - ٣١
يف   الغابـات  متويـل ويـضع القـرار     . الغابـات توفري متويـل مـن أجـل         ل جيري التوصل إليه يف النهاية    

 ، العامليــة، ولــيس يف ســياق مواجهــة سياســية بــني اجلنــوب والــشمال  اإلمنائيــةهــداف األ ســياق
 واحتياجــات فيمــا يتعلــق ثغــراتبوجــود  فرِعُتــاو. وطنيــة مقابــل املــوارد الدوليــة ال املــوارد أو

ــة     ــدان الناميـــ ــات يف البلـــ ــل الغابـــ ــن أجـــ ــل مـــ ــوفري متويـــ ــدان  بتـــ ــيما يف البلـــ  ذات، وال ســـ
  .اخلاصة االحتياجات

  للتمويل املتصل بالغاباتالتطورات الرئيسية   - رابعاً  
  اإلقليميةو  الوطنيةاألنشطة  –ألف   

ــعياً   - ٣٢ ــن بـــدأ العديـــد مـــن البلـــدان، سـ يف غابـــات،  املتـــاح للتمويـــلال  يفقصلتخطـــي الـ
علــى ســبيل املثــال، اســتخدمت عــدة بلــدان يف أمريكــا ف. لتمويــللستكــشاف مــصادر مبتكــرة ا

ختـصيص   ضمان يشمل، مبا   من جانب القطاع العام    لغاباتمتويل ل توفري   مبتكرة ل  اًالالتينية هنج 
 مـن أجـل الغابـات     ختـصيص ضـرائب   و ،غواتيمـاال يف   مـن أجـل الغابـات      اعتمادات من امليزانية  

عـالوة  و.  تقاسـم اإليـرادات     ترتيبـات  الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص أو       و ،الربازيليف  
الـدفع  جتربـة ممارسـة      عـدة بلـدان      بدأت مؤخرا  املصادر التقليدية للتمويل املذكورة أعاله،       على

بيــل الــسندات ، واملنتجــات اجلديــدة لالســتثمارات غــري املباشــرة مــن ق مقابــل اخلــدمات البيئيــة
  .)٨(وإنشاء صناديق من أجل الغابات املضمونة بالغابات،

أُجريــت ، وهائلــة الغابــات محاســة  مــن أجــلمتويــلتــوفري   بــشأننتــدىامل عمــلوأثــار   - ٣٣
. قليمــيغابــات علــى الــصعيدين الــوطين واإل للمتويــل تــوفري عــن ودراســات  حتلــيالت ملموســة

 ة الوطنيــ التمويــلســتراتيجياتاحنــو : ان بعنــومنــشور  عبــارة عــنهــوو  رئيــسي،عمــلوصــدر 
__________ 

 ة مــن املوقــع التــايل   ، متاحــ “متويــل اإلدارة املــستدامة للغابــات   ”منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة،        )٨(  
http://www.fao.org/forestry/16559-1-0.pdf. )           ،وقـد  ). ٢٠٠٩روما، منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة

، اون يف منطقـة األمـازون     منظمة معاهدة التعـ   و) الفاو(ألغذية والزراعة   ل  األمم املتحدة  منظمةقامت هبذا العمل    
، جلنة البيئة والتنمية لبلـدان أمريكـا الوسـطى        باالشتراك مع وزارة الزراعة والطبيعة وجودة األغذية يف هولندا، و         

، بدعم من مرفق برامج احلراجة      الوكالة األملانية للتعاون التقين   ، و االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية     و
ومنظمة االحتادية للتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف أملانيا، ووزارة اخلارجية اهلولندية،            الوطنية، والوزارة   

وميكن االطـالع علـى املعلومـات املفـصلة بـشأن هـذا العمـل        ). Tropenbos International( الدولية “تروبنبوس”
  ./http://www.fao.org/forestry/finance/en :والدراسات ذات الصلة على العنوان التايل
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ربـة  جتعـن احلالـة الراهنـة و      عرضـاً عامـاً      يقـدم    ،)٩(لإلدارة املستدامة للغابات يف أمريكا الالتينيـة      
حصر وحتليـل    للعمل املشار إليه هو   والغرض الرئيسي   . لغاباتل متويل   بشأن توفري بلدان خمتارة   

 أمريكــا الالتينيــة،  يف بلــدا١٩ً، يف  مبتكــرةأوليديــة تق  كانــت ســواءأدوات وآليــات التمويــل،
 تبــادل املعرفــة وبنــاء القــدرات بــني  عزيــز القــوة والــضعف ومــدى فعاليتــها، وت مكــامنوتقيــيم 
أُنتجــت بــضعة تقــارير  ذلــك، ؛ وعــالوة علــى وطنيــةة دراســ١٩ مــا جمموعــه وأجــري. البلــدان

  .قطريةالعلى أساس حتليل شامل للدراسات إقليمية جممَّعة 
ــةيفو  - ٣٤ ــا دولــ ــات  بوليفيــ ــددة القوميــ ــشمل، املتعــ ــرادات  تــ ــة ال اإليــ ــن  عامــ ــة مــ املتأتيــ

 بـني   لفتـرة ل،  حكوميـة  إلحـصاءات    ووفقـاً . لغاباتتتعلق با  نح تراخيص  مل اًلغابات نظام ا أنشطة
ــامي ــة   ،٢٠٠٥  و١٩٩٧ ع ــن جباي ــة م ــت الدول ــه  متكن ــا جمموع ــانو   ٣٩٥,٨ م ــون بوليفي ملي

التــراخيص ، ورســوم )يف املائــة ٣١ (املرخــصة  املنــاطقممــن رســو)  مليــون دوالر٥٠حــوايل (
، ) يف املائــة٢١ (تــراخيص قطــع الــشجر يف الغابــات، ورســوم )يف املائــة ٢٢ (املتــصلة بــاحلجم

 الطلبـات   اسـتمارات ، و )يف املائـة   ٧(، والغرامات ومبيعـات املـزاد       )يف املائة  ٣(الثابتة  سوم  الرو
 أنـواع خمتلفـة مـن       تتحقـق كـوادور،   إيف  و). ئـة ايف امل  ٩ ( أخرى  ومصادر متنوعة  ،)يف املائة  ٧(

 مبلــــغ  عـــ م ُج،٢٠٠٣ مجعهـا؛ ويف عـام   ومةـ احلك تتوىلابات األصليةـ الغمناإليرادات العامة  
 يف شـكل     دوالراً فقـط   ١ ٣٦٠ ومبلـغ    تراخيص،ال و التصاريح  دوالرات مقابل  ١ ٤٦٩ ١٠٩

أنـواع خمتلفـة مـن      مقابـل     الـدوالرات   مـن  ٣ ٢٠٢ ولقـوانني الغابـات،     غرامات على خمالفات    
  تسجيل ال

تـوفري   فيمـا خيـص    تطـوراً هامـاً أيـضاً      إنشاء صندوق غابـات حـوض الكونغـو          ويشكل  - ٣٥
 إجـراءات مبكـرة حلمايـة    ختـاذ  ال أنـشئ  احنني صندوق متعـدد املـ      عبارة عن  هوو. لغاباتلمتويل  

 مـا يقــرب مــن  يــضمو مليـون هكتــار،  ٢٠٠ الــذي يغطــي الغابـات يف منطقــة حــوض الكونغـو  
 / حزيـران  يفالـصندوق    أنـشئ و. يف العـامل    ومغلقـة  ةلـ داريـة مظلَّ  م غابـات    ُخمس مـا تبقَّـى مـن      

 الراميــة إىل التحويليــة واالبتكاريــةقترحــات دعــم امل و؛ األنــشطة القائمــةتكميــل ل٢٠٠٨ هيونيــ
عدة  ومـسا  م؛ مـن إدارة غابـاهت     متمكينـه ، ل  واملؤسسات يف حوض الكونغـو     ناس قدرات ال  نميةت

 احلـد مـن    و ، الغابـات  حفـظ  تـتالءم مـع    سبل لكـسب الـرزق     على    يف احلصول  اجملتمعات احمللية 
ــة الغابــات  ــه ١٠٠وميــوَّل الــصندوق، مبــدئيا، بواســطة منحــة قــدرها   . معــدل إزال  مليــون جني

، مقدمة من حكـوميت اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية والنـرويج                 سترليينا
  . التنمية األفريقيرفمص يرهويد

__________ 
  )٩(  Kees van Dijk and Herman Savenije, Towards National Financing Strategies for Sustainable Forest 

Management in Latin America: Overview of the Present Situation in Selected Countries, Forstry Policy 

and Institutions Working. Paper 21 (Room Food and Agriculture organization of the UN, 2009).  
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نـشطة  أاملعـززة ب   تـدهورها  و الغابـات خفض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة          مبادرة    -باء   
  إضافية حلفظ الغابات واإلدارة املستدامة هلا وتعزيز خمزوهنا الكربوين 

  
  املبادرة املعززةأمهية   -  ١  

بة لعمـل منتـدى األمـم       كتـسي أمهيـة كـبرية بالنـس       ت  لـيت  التمويل الـدويل، ا    تعرضت بيئة   - ٣٦
. تغري حيـوي خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية          لـ املتحدة املعين بالغابات يف جمال متويل الغابـات،         

وظهــرت توقعــات كــبرية تتعلــق . لغابــات تغــريات كــبريةلمتويــل تــوفري  الــدويل لاهليكــلوشــهد 
  إىل حـشد ربـون مقابـل خفـض الغابـات النبعاثـات الك    متويـل  أن يؤدي احلصول علـى  بإمكانية  

 بــرامج الــدفع األخــرىمبــا تنطــوي عليــه  بدرجــة أقــل،، وتوقعــات مــوارد إضــافية غــري مــسبوقة
متويـل هـذه    إذا مـا ُصـّمم      و.  للغابات  املستدامة اإلدارةَ من إمكانية لدعم     خلدمات البيئية مقابل ا 

 يفحتويليــة  واســعة واســتثماراتعلــى فزا ا أن يكــون حــفــيمكن بــشكل ســليم، املبــادرة املعــززة
  . مبا يف ذلك االستثمارات العامة واخلاصةجمال اإلدارة املستدامة للغابات

، هـو جهـد     الغابات وتـدهورها يف البلـدان الناميـة       وخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة        - ٣٧
حـوافز للبلـدان    بـذلك    مقـدما  املخـّزن يف الغابـات،       على الكربـون   قيمة مالية    يهدف إىل إضفاء  

 حتقيــق تنميــة مــسارلغابــات يف إمكانيــة إســهام ا وإطــالقالنبعاثــات الناميــة مــن أجــل خفــض ا
  . مستدامة منخفضة الكربون

 ألول مـرة   ها وتـدهور  الغابـات خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة           قد جرى تناول    و  - ٣٨
 جــدول األعمــال يف الــدورة احلاديــة عــشرة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة ا مــن بنــوددبنــباعتبــاره 

 وبعـد ذلـك بعـامني اعتمـد       . ٢٠٠٥دة اإلطارية بشأن تغّير املناخ يف مونتريـال عـام           األمم املتح 
الــذي وافقــت فيــه األطــراف، يف ســياق ) ١٣م أ /١ القـرار (مـؤمتر األطــراف خطــة عمــل بــايل  

 وحـوافز   اتسياسللـ علـى النظـر يف هنـج         لحـد مـن تغـري املنـاخ،       لتعزيز العمـل الـوطين والـدويل        
ن إزالة الغابـات وتـدهورها يف البلـدان          ع  االنبعاثات النامجة  فضتصلة خب إجيابية بشأن املسائل امل   

ــهالناميــة، والنظــر كــذلك يف الــدور الــذي    ــة   مبــادرة  تؤدي خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال
املعززة بأنشطة إضافية حلفظ الغابات واإلدارة املستدامة هلا وتعزيـز خمزوهنـا            تدهورها و الغابات

  . الناميةيف البلدانالكربوين، 
قبـل انعقـاد الـدورة اخلامـسة عـشرة          املبـادرة املعـززة       أنشطة وأُحرز مزيد من التقدم يف      - ٣٩

ــا يف ذلــك    ــرار الاعتمــاد ملــؤمتر األطــراف وأثناءهــا، مب ــشأن    ١٥م أ /٤ق ــؤمتر ب ــذي اختــذه امل ال
العمـل  عمل الفريق العامل املخـصص املعـين ب   يف   و ،األنشطة املتصلة باألنشطة املعززة   منهجيات  

. )١٥م أ   / ٢القـرار    ( وكذلك يف اتفاق كوبنـهاغن     هذه املبادرة التعاوين الطويل األجل بشأن     
  يف تتعلـق باملبـادرة املعـززة      تقنية وسياسـية     مسائل مل يتم بعد التوصل إىل اتفاق بشأن      ويف حني   
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ة  أنـشط   مـن أجـل    كـبرية ُرصـدت بالفعـل مـوارد ماليـة         فقـد   عملية التفاوض بشأن تغري املنـاخ،       
  .ة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافمنذ انعقاد الدوراملبادرة املعززة 

 انتــدى األمــم املتحـدة املعــين بالغابــات نظــر مل هــذه التطــورات أمهيـة بالنــسبة  بوتكتـس   - ٤٠
حلد مـن تغـري املنـاخ والتكيـف معـه املـستندة إىل الغابـات،             ا بني تدابري    ة القائم ة املوضوعي صلةلل

، والصك غري امللزم قانونـا، وحتقيـق األهـداف العامليـة املتعلقـة               للغابات دامةست امل دارةاإلوتنفيذ  
 والعمليــات املتــصلة  الــربامجوعــالوة علــى ذلــك، فــإن تــراكم اخلــربة املكتــسبة مــن  . بالغابــات

 من قبيل برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجـة عـن               ،املبادرة املعززة ب
ــات  ــة الغاب ــون     إزال ــات كرب ــشراكة للحــد مــن انبعاث ــق ال ــة، ومرف ــدان النامي ــدهورها يف البل   وت

الغابات، وبرنامج االستثمار يف الغابات، ومرفـق البيئـة العامليـة، وكـذلك عـدة مبـادرات ثنائيـة         
تـوفري  ستوفر مدخالت قيمة لعمـل منتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات بـشأن                  ،  )١٠(إقليميةو

  .  فريق اخلرباء املخصص من أجلوكذلكلغابات لمتويل 
  

ة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن ئمرفق البي  -  ٢  
 إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، ومرفق الشراكة للحد من انبعاثـات كربـون             

  الغابات، وبرنامج االستثمار يف الغابات
، فتح مرفق البيئة العاملية حساب الغابات املداريـة، وهـو مبـادرة رائـدة               ٢٠٠٧يف عام     - ٤١

 النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها املعـزز بأنـشطة حفـظ الغابـات          خفض االنبعاثات  يف جمال 
ــز خمزوهنــا الكربــوين   ــاطق مــن   . واإلدارة املــستدامة هلــا وتعزي ــادرة علــى ثــالث من وركــزت املب

ــة الكــبرية   ــا   (والعــذراء يف معظمهــا  الغابــات املداري ــابوا غيني األمــازون، وحــوض الكونغــو، وب
ــدة ــو/اجلدي ــامج االســتراتيجي     ) بورني ــل الربن ــرامج شــاملة مــن قبي ــة مــشاريع وب وأدت إىل إقام

 املـوفر مـن     تمويـل ال(لكونغـو التـابع ملرفـق البيئـة العامليـة           احـوض    يف لغابـات لإلدارة املـستدامة    ل
وســيعزز ).  مليــون دوالر مــن مــصادر أخــرى١٦٠حــشد مــع  مليــون دوالر، ٥٠ يبلــغاملرفــق
املتـصلة  ، جهـوده  )٢٠١٤-٢٠١٠(دورته املقبلة لتجديد املوارد،    على وجه اخلصوص ل    املرفق

  . جمال املبادرة املعززة يف  للغاباتاإلدارة املستدامةب

__________ 
والنـرويج والواليـات    ة  مثال على ذلك، االلتـزام اجلمـاعي األخـري حلكومـات أسـتراليا وفرنـسا واململكـة املتحـد                    )١٠(  

 تغــري  يف جمــالتمويــللل ةالبدايــة الــسريعمــن أجــل  دوالر يــني بال٣,٥ واليابــان، بتخــصيص مــا جمموعــه املتحــدة
، لبدء جهـد  ٢٠١٢ إىل  ٢٠١٠باعتباره متويال عاما أوليا خالل الفترة من        ، املوفر ألنشطة املبادرة املعززة      املناخ

 شـى ا يتما يف خامتة املطاف، مبتراجعه ومن مث وقفه و  ،يرمي إىل إبطاء إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية        
  .مع الفرص وحتقيق النتائج
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 دارة املـستدامة  اإل مـشروع متعلـق بـ      ٣٠٠ة للمرفـق أكثـر مـن        تجمعوتشمل احلافظة امل    - ٤٢
ــاتل ــا، لغابـ ــون دوالر ١,٦ جمموعهـ ــنح،  يف بليـ ــكل مـ ــها شـ ــالل  ٤٥٠ منـ ــون دوالر خـ  مليـ

.  باليـني دوالر   ٥وبفضل التمويل املشترك بلغت االسـتثمارات حنـو         . السنوات الثالث األخرية  
، ٢٠١٤-٢٠١٠وعالوة على ذلك، سيوسع املرفق يف دورته اخلامسة لتجديد املـوارد للفتـرة              

إلدارة لــلغابــات مــن خــالل برنــامج اســتثماري خمــصص لمتويــل  جمــال تــوفرينطــاق أنــشطته يف 
 تــهاقيم قائمــة بــذاهتا  فظــة متويــل وألنــشطة املبــادرة املعــززة، وذلــك مبح     للغابــاتاملــستدامة

 النافذة الشاملة اجلديدة اهلامـة لتمويـل اإلدارة املـستدامة         قد أُتيحت هذه    و. مليون دوالر  ٢٥٠
نتـدى األمـم املتحـدة املعـين        الـدورة الثامنـة مل      املعتمد يف  ارلقرل  إىل حد كبري   استجابةك للغابات
 املــستدامة للغابــات يف اإلدارة   اســتثمارات املرفــق جممــوعومــن املتوقــع أن يــصل   . بالغابــات

إىل بليـــون دوالر بنهايـــة دورة التمويـــل  ٢٠١٤-٢٠١٠يف الفتـــرة  نـــشطة املبـــادرة املعـــززةأو
  .ترك، قبل النظر يف حشد التمويل املشقبلةامل

 وبرنــامج للبيئــة األمــم املتحــدة برنــامج قــاموحتــت قيــادة األمــني العــام لألمــم املتحــدة،   - ٤٣
برنامج األمم املتحـدة للتعـاون يف جمـال       بإنشاء  األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة       

ذه املبـادرة   وهتدف هـ   . وتدهورها يف البلدان النامية    تخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابا     
يف األجل القصري إىل العمل مـع البلـدان علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لبنـاء تأهـب أويل يف                       

وبدأ يف إطار الربنـامج تطبيـق إجـراءات البدايـة الـسريعة يف تـسعة                . جمال أنشطة املبادرة املعززة   
وآسـيا وأمريكـا    ثالثة بلدان يف كـل قـارة مـن قـارات أفريقيـا           - بلدان رائدة من البلدان النامية    

 بلـدا آخـر تـستفيد اسـتفادة كاملـة مـن             ١٣ويقيم هـذا الربنـامج أيـضا شـراكات مـع            . الالتينية
  ).www.un-redd.orgنظر ا(شبكة الربنامج وقاعدة معارفه 

املتحـدة اإلطاريـة    ومنذ انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم                - ٤٤
ــال خفــض          ــاون يف جم ــم املتحــدة للتع ــامج األم ــوم برن ــهاغن، يق ــاخ يف كوبن ــتغري املن ــة ب املتعلق
االنبعاثات والبنك الدويل، الذي ييسر عمل مرفق الشراكة للحد من انبعاث كربون الغابـات،              

ثمار يف والــشركاء مــع املــصارف اإلمنائيــة األخــرى املتعــددة األطــراف يف إدارة برنــامج االســت   
الغابات، بالعمل معاً لالستجابة لنداءات جملس إدارة كلّ منـها الستكـشاف اخليـارات املتاحـة                

وهـذا يـشمل اجلهـد الـذي يبذلـه فريـق إدارة       . لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني هذه املبـادرات   
منـهاج  مرفق الشراكة وأمانة برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمـال خفـض االنبعاثـات لوضـع                 

 يشمل جمموعة متفق عليها من املبـادئ        ،مشترك للتنفيذ خاص بالتأهب ألنشطة املبادرة املعززة      
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ُعقــد . التــشغيلية واملعــايري املوحــدة، مبــا يف ذلــك منــوذج مــشترك للتأهــب

اون  يف واشنطن العاصمة، لتقدمي أفكار بشأن تعزيز التعـ         ٢٠١٠مايو  / أيار ٤  و ٣يف  ،  اجتماع
والتماس االتساق بني مؤسـسات برنـامج خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات املعـزز                     

http://www.un-redd.org/�
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وذلـك  مة هلـا وتعزيـز خمزوهنـا الكربـوين          بأنشطة إضافية تشمل حفـظ الغابـات واإلدارة املـستدا         
  .لدعم جهود البلدان يف هذه اجملاالت

زالـة الغابـات وتـدهورها املعـززة        شراكة يف جمال مبادرة خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إ              -  ٣  
عمليـة  (بأنشطة إضافية حلفظ الغابـات واإلدارة املـستدامة هلـا وتعزيـز خمزوهنـا الكربـوين                 

  ) أوسلو-  باريس
ــاريس      - ٤٥ ــد يف ب ــذي عق ــوزاري ال ــارس /يف آذاريف االجتمــاع ال ــا حــوايل  ٢٠١٠م ، دع
يف أوسـلو علـى الـشراكة يف جمـال     بلدا إىل إضفاء الصبغة الرمسية يف مؤمتر املناخ والغابـات       ٥٠

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها املعـززة بأنـشطة إضـافية حلفـظ الغابـات                 
 إىل تــوفري إطــار شراكة الــه هــذوهتــدف. )١١(واإلدارة املــستدامة هلــا وتعزيــز خمزوهنــا الكربــوين 

 واهلـدف   . هـذه اجملـاالت    يف مجاعيـة    ا جهـود  وابـذل ي و ئه ليطـوروا  شركالـ طوعي غري ملزم قانونا     
مـن اإلجـراءات    لكـي يزيـدوا     شركاء  للـ لشراكة هي أن تكون مبثابـة برنـامج مؤقـت           لاألساسي  

، ولكي يتخـذوا، حتقيقـا هلـذه الغايـة، إجـراءات فوريـة، مبـا يف                 هبذه اجملاالت والتمويل املتعلقني   
 لزيـادة نقـل املعـارف       وجـودة املبادرات والصكوك املالية امل    وشفافية وتنسيق    ذلك حتسني فعالية  

   .القدرات وتعزيز
وستــستفيد الــشراكة مــن معــارف وخــربة فريــق إدارة مرفــق الــشراكة وأمانــة برنــامج     - ٤٦

.  تزويـــد الـــشراكة خبـــدمات األمانـــةيفاألمـــم املتحـــدة للتعـــاون يف جمـــال خفـــض االنبعاثـــات 
يف رسـالة مـشتركة      ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢واستجابة لذلك، أعربت أمانتا الربنامج واملرفـق يف         

  .)١٢(عن استعدادمها لتوفري اخلدمات املتوخاة يف وثيقة الشراكة بطريقة فعالة وكفؤة

إلجــراء  وبغيــة دعــم هــذه الــشراكة، تطوعــت أســتراليا وبــابوا غينيــا اجلديــدة وفرنــسا    - ٤٧
ــة املتعلقــة خبفــض     ءاستقــصا ــة خبــصوص أنــشطتها وترتيباهتــا املالي  عــن البلــدان واهليئــات الدولي

ــاتا ــززة ب    النبعاث ــدهورها املع ــات وت ــة الغاب ــن إزال ــات واإلدارة   أ النامجــة ع ــظ الغاب ــشطة حف ن
 املـوفر يف هــذه  تمويــلال عـن  ستقــصاء االاوأُرسـل هـذ  . املـستدامة هلـا وتعزيــز خمزوهنـا الكربــوين   

 إىل البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة واملنظمـات الدوليـة الـيت              املبذولـة فيهـا      واألنشطة اجملاالت
ــدعم علــى أرض الواقــع    ــوفر ال ــشطةهلــذه ات ــاء علــى  . ألن ــها ء، االستقــصاردا علــى ٣٣وبن  من

 مــن املنظمــات واملؤســسات   ٨  مــن البلــدان املتقدمــة و  ١٠ ردا مــن البلــدان الناميــة، و   ١٥
ــر      ــة تقري ــة دولي ــة عمــل حكومي ــددة األطــراف، أعــدت فرق ــااملتع ــه يف ا توليفي ــار٢٧ قّدمت   / أي

__________ 
  .http:www.oslocfc2010.noانظر   )١١(  
برنامج األمم املتحـدة للتعـاون يف جمـال خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها يف البلـدان                            )١٢(  

  .http://www.un-redd.org، املتاحة يف املوقع ٢٠١٠مايو /، أيار٨النامية، الرسالة اإلخبارية رقم 
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 باليــني دوالر ٤,٥ ؤمتر، أُعلــن عــن تربعــات بقيمــةاملــوخــالل . وســلو أ مــؤمتر يف٢٠١٠مــايو 
  . ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة  يف هذه اجملاالتنشطةاأللتمويل 

  
  مل يبت فيها بعدمسائل   -  ٤  

ات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها املعززة بأنـشطة         خفض االنبعاث رغم أن مبادرة      - ٤٨
 بـشكل   دامة هلـا وتعزيـز خمزوهنـا الكربـوين قـد أُشـري إليهـا              إضافية حلفظ الغابـات واإلدارة املـست      

فــإن عــدم وجــود اتفاقــات بــشأن التــدابري  )١٣(آليــة يــتعني إنــشاؤها فــورامتثــل  اخــاص علــى أهنــ
 املتعلقـة بالـسياسات   سائل  مـن املـ    دا عـد  كون أن امللموسة خلطة ما بعد كيوتو يف كوبنهاغن، و       

 جمموعـة فرعيـة     مل تتلـق إال دعـم     ى املـستوى العـام أو       عليف هذه اجملاالت مل تناقش إال       والتنفيذ  
.  مـن هـذا القبيـل   زال مثة شكوك بشأن موعـد إبـرام اتفـاق شـامل    تمن البلدان، يشري إىل أنه ال    

 يف جمـال     الغابـات  نيـات  فـإن إمكا   ،يتـصل باملبـادرة املعـززة      اتفاق    إىل قريبامت التوصل   وحىت إذا   
 الـيت  فوائـد للما هو إال انعكاس جزئي  املتصل بذلك،    تمويلوتوفري ال كربون  خفض انبعاثات ال  

احلـد مـن إزالـة      ب يـتعني، مـن أجـل القيـام       ويرى كثري مـن اخلـرباء أنـه         .  الغابات ميكن أن توفرها  
 لــإلدارة النطــاق األوســعالغابــات وتــدهورها ألغــراض تغــري املنــاخ، أن تــشمل هــذه املبــادرات 

 امللـزم قانونـا ومتويـل األهـداف العامليـة املتعلقـة        تنفيذ الصك غـري إىل جانب ،   للغابات املستدامة
  . بالغابات باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق مجيع األهداف بشكل فعال

 تغــري فــإن إلقــاء نظــرة علــى تــاريخ املناقــشات املتعلقــة بالغابــات يف ســياق ،ويف الواقــع  - ٤٩
 وتطـور املناقـشة مـن     .  توسيع تدرجيي للمفهـوم األويل الـضيق النطـاق         حدث يكشف أنه    خاملنا
 احلـد مـن االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات إىل خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة                 جمرد

خفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة         مبادرة   ناقشة القيام اآلن مب   ، ومن مث إىل    وتدهورها الغابات
ة املـستدامة هلـا وتعزيـز       الغابات وتدهورها املعززة بأنشطة إضافية تشمل حفظ الغابات واإلدار        

 ات على أن البلدان اسـتهدفت دائمـا االسـتفادة مـن إمكانـ             قويا، يشكل دليال    خمزوهنا الكربوين 
 التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه فضال عن كفالـة أن تتجـاوز الفوائـد               معاجلةالغابات يف   

مــن الــزخم الــذي وهلــذه األســباب، وعلــى الــرغم . مــن الغابــات قيمــة خمزوناهتــا مــن الكربــون 
، فـال يـزال مـن غـري الواضـح بالنـسبة للكـثريين مـا إذا          املبادرة املعـززة  اكتسبته املناقشات بشأن  

 اتاإلطــار الــشامل ذاتــه الــذي يــضم اإلمكانــ  سيــشكل  يف هــذا الــصددقبــل املربنــامج الكــان 
  . يتناول فقط فوائد الكربونأنهالكاملة للغابات، أو 

__________ 
  .١٥.م أ/٢، املقرر FCCC/CP/2009/11/Add.1نظر ا  )١٣(  
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 ربنـامج وآليـات متويلـه     ال هيكـل    يتـشكل ملفاوضـات قبـل أن       إجـراء مزيـد مـن ا       وسيلزم  - ٥٠
 خـالل الــدورة الــسادسة عـشرة ملــؤمتر األطــراف يف   األمــر الـذي ُيتوقــع حدوثــه ، بـصورة هنائيــة 

للمبــالغ الــيت متــنح  حتديــد القيمــة الـسوقية  ســيكون مــن الـصعوبة مبكــان و. كـانكون باملكــسيك 
كـاليف الفرصـة البديلـة لالسـتخدامات األخـرى      تباملقارنـة ب  هـذا الربنـامج   مقابل القيام بأنشطة  

وإضـافة إىل املـسائل التقنيـة واملنهجيـة والـسياساتية، وبغيـة             . )١٤(لألراضي ونظـم إدارة الغابـات     
فيــتعني  مــن حيــث التكلفــة، فعالــة فعالــة يف احلــد مــن االنبعاثــات و املبــادرة املعــززةجعــل آليــة 

، والفوائـد   ة األصلي شعوبذلك حقوق ال   مبا يف    ،موعات أخرى من املسائل   جمل كذلك التصدي 
 الواضـح أيـضا كيـف ميكـن التفـاق حمتمـل بـشأن خفـض          غـري ومـن . املنـافع املشتركة وتقاسـم    

الغابـات وحفـظ الغابـات واإلدارة املـستدامة هلـا وتعزيـز املخـزون               االنبعاثات النامجة عـن إزالـة       
الفعـل خطـوات للقـضاء علـى        ول دون اإلضرار بالبلدان اليت اختـذت ب       حي أن   ،الكربوين للغابات 

 وإدارة غاباهتا بطريقة مستدامة، بطرق منـها احلفـاظ علـى الكربـون              اإزالة الغابات أو احلد منه    
وهــذا مــا ينطبــق بــصفة خاصــة علــى املــزارع ومــا إذا كانــت أنــشطة   . الــذي حتتجــزه الغابــات

 بـشأن تفـاق   التشجري ذات الزراعة األحادية، ستكون مؤهلة للحصول علـى التمويـل يف إطـار ا              
 النــاجم عــن إزالــة الغابــات وحفــظ الغابــات واإلدارة املــستدامة هلــا وتعزيــز  خفــض االنبعاثــات

  . املخزون الكربوين للغابات
 يف البلــدان املبذولــة يف إطــار املبــادرة املعــززةنــشطة األ حتــلومثــة أيــضا شــواغل مــن أن   - ٥١

االحتبـاس   للتخفيف من غازات     لى نفسها  ع اللتزامات اليت قطعتها البلدان املتقدمة    حمل ا النامية  
  يـؤدي  تلـك االلتزامـات، فيجـب أال      ل بـادرة مكملـة    امل ههذأن تكون   ويف حني ينبغي    . احلراري

األطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة التزام إىل املخــاطرة بــ يف نظــام مــا بعــد كيوتــو ااالتفــاُق بــشأهن
  .اثاهت املرفق األول باحلد من انبعااملتعلقة بتغري املناخ يف

ــتغري املنــاخ   تتميــز و  - ٥٢ ــة  مبــآليــات التمويــل املتــصلة ب ستويات خمتلفــة مــن التطــور والقابلي
 خفـض االنبعاثـات   برنـامج   رغم اإلمكانات اهلائلة لتدفقات متويـل       و.  خمتلف البلدان  يفللتطبيق  

ا النــاجم عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها وحفــظ الغابــات واإلدارة املــستدامة هلــا وتعزيــز خمزوهنــ 
 بتنفيـذ الـصك غـري        املتعلقة  مجيع ثغرات التمويل ومعوقاته    معاجلة، فمن املستبعد جدا     الكربوين

واخـتالف  ،   املستدامة للغابات  إلدارةلريف شىت   اوجود تع  وإضافة إىل ذلك، فإن   . امللزم قانونا 
هــذا املفهــوم وعــدم وجــود توافــق يف اآلراء فيمــا بــني البلــدان واملنظمــات مــن أجــل  تفــسريات 

__________ 
  )١٤(  Ben Vickers, “REDD: a steep learning curve”, Financing Sustainable Forest Management, European 

Tropical Forest Research Network News, No. 49, (Wageningan, The Netherlands, Tropenbos 

International, September 2008, p. 137.  
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 بـني اإلجـراءات      الكاملـة  البلـدان علـى املقارنـة      سيقلل من قـدرة   ،  االتفاق على تعريف حمدد ما    
  .  الغابات واإلجراءات األخرى اليت ينبغي اختاذهايف جمالاليت اختذت 

ــون خاصــة خبفــض           - ٥٣ ــسوق الكرب ــات ل ــة آلي ــإن إقام ــا، ف ــه آنف ــشار إلي ــى النحــو امل وعل
ات وتدهورها يف البلدان النامية جيب أن تقوم على منـهجيات           االنبعاثات النامجة عن إزالة الغاب    

الغطــاء احلرجــي ومــا يــرتبط بــه مــن خمزونــات   ســليمة مــن أجــل تقــدير الــتغريات ورصــدها يف 
دارة اإل النامجــة عــن ، والــتغريات التدرجييــة  االحتبــاس احلــراري الكربــون وانبعاثــات غــازات   

ويف حـني أن   .ة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها     غابات، واحلد مـن االنبعاثـات النامجـ        لل ستدامةامل
الغابـات، فقـد     النبعاثات النامجة عـن إزالـة     با  نسبيا فيما يتعلق   هذا التحدي املنهجي أقل تعقيدا    

واتفـق املـشاركون يف حلقـة العمـل          .تـدهور الغابـات   فيمـا يتعلـق ب    ثبت أنه أكثر صعوبة بكـثري       
 يف  النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورهاعاثــاتخبفــض االنب املــسائل املنهجيــة املتــصلةب املعنيــة

، علــى أن معاجلــة االنبعاثــات النامجــة عــن  ٢٠٠٨يف عــام البلــدان الناميــة املعقــودة يف طوكيــو  
 أن  أيـضا ولـوحظ   . تدهور الغابـات أصـعب مـن معاجلـة االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات                  

ــهنـــاك  ــة اأنواعـ ــدهور الغابـــات وقـــد يكـــون بعـــضها   ل خمتلفـ ــر يـــسر يف الأتـ  قيـــاس مـــن اآلخـ
)FCCC/SBSTA/2008/11.(  

خفــض االنبعاثــات مبــادرة   املترتبــة علــىثــاراآلفهــم لوضــوح ويلــزم قــدر أكــرب مــن ال  - ٥٤
املبادرة املعززة هلا الـيت تـشمل إىل جانـب ذلـك األنـشطة              و وتدهورها   النامجة عن إزالة الغابات   

متويـل  يف تـوفري    ،  مة هلا وتعزيز خمزوهنا الكربوين    اإلضافية املتعلقة حبفظ الغابات واإلدارة املستدا     
 املــوفر للمبــادرة تمويــلالذلك إىل أي مــدى سيــشمل كــلغابــات بالنــسبة للــدول األعــضاء، و ل

 كيفيـة انتـشار   إذ يلـزم حتـسني فهـم        : لغابـات لمتويـل   املتعلقـة بتـوفري     األعـم   ت   االحتياجا املعززة
ــل ــرا   التموي ــا هــي الثغ ــدان والقطاعــات، وم ــة، وكيــف    عــرب البل ــات والفــرص احملتمل ت والعقب

 ة املعـززة  بـادر  هـذه امل   كيفيـة حتـسني فعاليـة وشـفافية       متثـل   و. اإلضايف هلا  التمويل   سيجري توفري 
  . جماال رئيسيا آخر يتعني معاجلتهاحلالية
ــادرة خفــض االنبعاثــات      أنويف حــني  - ٥٥  مثــة جهــود كــبرية تبــذل اآلن لتنــسيق عمــل مب

الـشراكة  تنـسيق    و ،املعـززة هلـا   بـادرة   امل و ،ات وتدهورها يف البلدان النامية    النامجة عن إزالة الغاب   
تلبيـــة هبـــدف  للمبـــادرة املعـــززةخـــدمات تقـــدمي  بنـــهج شـــامل لالنـــهوض مـــن أجـــل بينـــهما

  الـذي  االحتياجات القطرية يف الوقت املناسب وبشكل تعاوين، فال يـزال مـن غـري الواضـح مـا                 
فــإن تعزيــز التنــسيق بــني  وعــالوة علــى ذلــك،. راتيجيةستــشمله مجيــع العناصــر املكونــة لالســت 

 سـيكون مهمـة صـعبة جـدا بـسبب           ة القائمـة بينـهما    املبادرتني والشراك بآليات التمويل املتصلة    
وإضـافة إىل ذلـك، مـن املهـم إجيـاد الـسبل             . هياكل اإلدارة املختلفة وأولويـات شـىت العمليـات        
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 السياسات يف جمـال الغابـات مـن قبيـل منتـدى      الرامية إىل دمج عمل اهليئات األخرى اليت تضع   
 بطريقــة املعــززةلمبــادرة لاألمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، يف املناقــشة املتعلقــة بالــسياسة العامــة 

 إطـار وهذا مـا سـيكفل أن تـصبح اجلهـود اجلاريـة بـشأن هـذه املبـادرة جـزءا هامـا مـن                   . هادفة
 السياسة العامة العـاملي ككـل فيمـا يتعلـق           إطار السياسة العامة لتمويل الغابات، مبا يتماشى مع      

  .غاباتاملستدامة لل باإلدارة
 العملية التيسريية وفريق اخلرباء املخصص  -جيم   

والعملية التيسريية أمهية حامسـة باعتبـار    يكتسي فهم العالقة بني فريق اخلرباء املخصص  - ٥٦
ويتـرابط عمـل هـذه     . حـد سـواء  أهنما متكامالن من حيث مضمون واليتيهما وعملياهتما على       

 وينبغـي أن تــوفر  .٢٠١٣ إىل ٢٠١٠العمليـات ترابطـا وثيقــا طـوال فتــرة األربـع سـنوات مــن      
يف هنايـة املطـاف، أساسـا         فريـق اخلـرباء املخـصص والعمليـة التيـسريية،          لعمـل النتائج التراكميـة    

ة املعــين بالغابــات مــم املتحــدمتينــا للقــرار احلاســم الــذي ســتتخذه الــدورة العاشــرة ملنتــدى األ   
 وُمـدخال هامـا السـتعراض الترتيـب الـدويل املتعلـق             ، الغابـات   من أجـل   متويلتوفري  يتعلق ب  فيما

  .٢٠١٥بالغابات لعام 
ويتمثـــل اهلـــدف الرئيـــسي مـــن العمليـــة التيـــسريية يف حتفيـــز تنفيـــذ اإلدارة املـــستدامة    - ٥٧

األهـداف العامليـة املتعلقـة بالغابـات      يـق  مبا يف ذلك تنفيذ الصك غري امللزم قانونـا وحتق ،للغابات
 وخاصــة بالنــسبة للبلــدان ذات االحتياجــات والظــروف اخلاصــة مبــا يف ذلــك مــن  ،الــواردة فيــه

الـدورة االسـتثنائية    اجللسة االستثنائية املعقودة يف إطار       املعتمد يف  احملددة يف القرار     املهامخالل  
   .لمنتدىلالتاسعة 

 آخـذة علـى عاتقهـا هـدف التـصدي هلـذه       ،بالفعـل عملها يسريية وقد بدأت العملية الت    - ٥٨
وهي عمليـة استـشارية      . مهمة جدلية  ا باعتباره ،لغاباتل متويل    توفري اجملاالت ذات األولوية يف   

وتعمـل العمليـة التيـسريية يف شـراكة مـع سـائر عمليـات         . وليست آلية للتمويـل    ،تتعلق بالتنفيذ 
أمانـة املنتـدى العمليـة      بـدأت   وقـد    . مفيـد جلميـع أطرافـه      التمويل املختلفة، وهـي برنـامج عمـل       

ــرار    ــاد القـ ــد اعتمـ ــرة بعـ ــسريية مباشـ ــار  التيـ ــودة يف إطـ ــتثنائية املعقـ ــسة االسـ ــدورة  يف اجللـ الـ
  .للمنتدى التاسعة

ــة ذوات       - ٥٩ ــدان الناميـ ــة التيـــسريية علـــى البلـ ــز العمليـ ــأن تركـ ــرار املنتـــدى بـ ويقـــضي قـ
. توســع التعــاون والتنــسيق بــني اجلهــات املعنيــة الرئيــسية االحتياجــات والظــروف اخلاصــة وأن 

، ومـن خـالل مـشروع ممـول مـن            يف مستهل عمل العملية التيسريية     بزغت القيام بذلك،    أثناءو
ــة،       ــة العاملي ــق البيئ ــن مرف ــة املتحــدة وم ــة يف اململك ــة الدولي ــامل إدارة التنمي  صــورة واضــحة  مع

، الناميـة  ة الغطاء احلرجي والدول اجلزرية الـصغرية      البلدان احملدود  اخلاصة ب  حتياجات التمويل ال
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  العمليـة التيـسريية    سيجري يف إطار   ،٢٠١٣إىل   ٢٠١٠  من وخالل الفترة  .والقيود اليت تعوقه  
 مجيع مصادر التمويل املتاحة لإلدارة املستدامة للغابـات يف فئـات البلـدان الـيت تعـاين                   استعراض

 .لغاباتل  املوفرتمويلالمعاناة كبرية من تراجع 

ــي وســبع           - ٦٠ ــستوى الكل ــى امل ــات عل ــع ورق ــداد أرب ــشروع إع ــذا امل ــار ه وجيــري يف إط
ــة والثغــرات        ــدفقات املالي ــتعمقني للت ــيال وتقييمــا م ــة تتــضمن حتل ــة إفرادي ــة قطري دراســات حال
وهياكل احلوكمة احلالية املتعلقة بتمويل اإلدارة املستدامة للغابـات يف الـدول اجلزريـة الـصغرية                

وسـتجري مناقـشة هـذه الدراسـات واملـصادقة عليهـا             .ية والبلدان احملدودة الغطاء احلرجي    النام
 الـسكانية وهياكـل احلوكمـة يف الـدول األعـضاء، وكخطـوة        ياكـل يف حلقات عمل خاصة باهل    

 يف حلقات عمل أقاليميـة عـن سـد الثغـرات يف متويـل اإلدارة املـستدامة للغابـات وتعزيـز                    ،أوىل
ــدة    لناميـــة والبلـــدان احملـــدودة   فيمـــا يتعلـــق بالـــدول اجلزريـــة الـــصغرية ا    هنـــج مبتكـــرة جديـ

  .احلرجي الغطاء
 سـيقوم ممثلـو الـدول األعـضاء مـن البلـدان اجلزريـة               ،ويف املرحلة النهائية مـن املـشروع        - ٦١

الــصغرية الناميــة املعنيــة يف إحــدى العمليــات ومــن البلــدان احملــدودة الغطــاء احلرجــي يف عمليــة  
 جنبا إىل جنـب مـع غريهـم مـن اخلـرباء واجلهـات املاحنـة مـن               ، النتائج األولية  أخرى باستعراض 

حلقـات عمـل     وذلـك يف ،خالل إجراء مراجعة نقدية للورقـات املنبثقـة عـن التحلـيالت األوىل      
ومـن املتوقـع أن    .تركز علـى النتـائج وعلـى التوصـيات الرئيـسية الـواردة يف الدراسـات األوليـة          

  .ت املاحنة واملنتدى بالقيام بإجراءات متابعة إضافيةتوصي حلقات العمل اجلها

، ومـن املـشروع املمـول مـن إدارة          سرييةيـ  العملية الت  املنبثقة عن وستقدم النتائج األولية      - ٦٢
 يف اجتماعـه    فريـق اخلـرباء املخـصص      ىلإمرفق البيئة العامليـة،     /التنمية الدولية يف اململكة املتحدة    

وباعتبار أن النتائج الـيت تتوصـل إليهـا العمليـة            . التاسعة تهدوريف  تدى  ملن ا  وفيما بعد إىل   ،األول
عمليـة املمتـدة    ال قيمـة يف املـداوالت الـيت سـتجري خـالل             موضوعيةالتيسريية ستوفر مدخالت    

مــن املمكــن أيــضا أن يطلــب فريــق اخلــرباء ففريــق اخلــرباء املخــصص، يف إطــار ألربــع ســنوات 
العمليـة  تقـدمها  حمددة   الدورة التاسعة للمنتدى مدخالتعن طريق األوىل  يف دورتهاملخصص
  .يف املستقبلالتيسريية 

ــسريية،    - ٦٣ ــة التي  احملتمــل أن يقــدمها املنتــدى يف   التوجيهــاتعلــى أســاس وســتقوم العملي
 خطة عملـها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل توسـيع               تعديل ب  هلا، توفري املوارد الالزمة  و التاسعة   دورته

 املعتمـد يف    قرارال مشاريع مماثلة للفئات املتبقية من البلدان اليت ُحدِّدت يف           نطاق عملها ليشمل  
 الدورة التاسعة للمنتدى، وجماالت تتـسم باألمهيـة ألعمـال    اجللسة االستثنائية املعقودة يف إطار

  . من جماالت االهتمام احملتملة ذلك وغري،فريق اخلرباء املخصص
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 تطورات أخرى  -دال   
   التعاونية املعنية بالغاباتالشراكة  ‘١’ 

تــوفر الــشراكة التعاونيــة املعنيــة بالغابــات فرصــة فريــدة لــدعم أعمــال املنتــدى املتعلقــة     - ٦٤
 كــبرية جــدا مــن حافظــاتولــدى عــدد مــن أعــضاء الــشراكة بالفعــل   .لغابــاتلمتويــل تــوفري ب

 ومنظمـة   ،بنـك الـدويل    وال ، مبـا يف ذلـك مرفـق البيئـة العامليـة           ،األنشطة املتصلة بتمويـل الغابـات     
 وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وكــذلك ، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،األغذيـة والزراعــة 

 اسـتعدادا لتنفيـذ    أمواال كثرية وتتلقى هذه املنظمات بالفعل     . املنظمة الدولية لألخشاب املدارية   
ويف . ا هلـ عـززة  املاملبادرة و خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها       مبادرةأنشطة  
 االستـشاري املعـين بالتمويـل بـدعم أعمـال املنتـدى        هـا فريق  قامت الشراكة مـن خـالل      ،السابق
يف ملنتـدى  ا هامـا لعمـل   مـدخال وقد وفرت هـذه املـسامهة القيمـة     .لغاباتلمتويل توفري املتعلقة ب

  . الثامنةتهدور

اجللــسة االســتثنائية لقــرار الــصادر عــن   طلــب ا،تمويــلألنــشطة الونظــرا للــدور اهلــام    - ٦٥
تـوفري   أن يأخـذ القـرار املتعلـق ب     ، على وجه التحديـد    ،لدورة التاسعة للمنتدى  املعقودة يف إطار ا   

الدورة العاشرة للمنتدى يف االعتبار عمـل آليـات وعمليـات التمويـل املتـصلة       لغابات يفلمتويل 
ــات ــك . بالغاب ــشري ذل ــشطة بعــض ، إىل حــد كــبري ،وي ــشراكة  إىل أن ــسامهة ، أعــضاء ال  وإىل امل

  املنتـدى لتـوفري    اإلضافية اليت حيتمـل أن يقـدمها الفريـق االستـشاري املعـين بالتمويـل إىل عمليـة                 
بالتعـاون مـع مرفـق       وجيري حاليا تنفيـذ أول نـشاط ملمـوس للعمليـة التيـسريية             .للغاباتمتويل  

ويـرجح أن ينـضم    وين يف الـشراكة،  البيئة العاملية وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة بوصـفهما عـض            
  .ن إىل العمليةوأعضاء آخر

 ، يف رومــا٢٠١٠فربايــر / يف شــباطعقــد ،ا هلــاجتمــاعأحــدث ووافقــت الــشراكة يف   - ٦٦
وخالصـة األمـر    .تمويـل الغابـات  املتعلـق ب عمـل املنتـدى    دعـم يف جمـال  خطوة كبرية  على اختاذ

 تمويـل إىل دراسـة وحتديـد التمويـل القـائم     هي أن الشراكة دعت الفريـق االستـشاري املعـين بال     
 وإىل وضــع قائمــة بــالثغرات يف ،للغابــات املتــأيت مــن اجلهــات املاحنــة واملــوارد اخلاصــة واخلرييــة

ودعـي الفريـق أيـضا إىل إعـداد حتليـل للمـشهد العـام لتمويـل                  .العقبات واحلواجز باملعلومات و 
وسـريكز التحليـل علـى       .املرتبطـة بالتمويـل    مبا يف ذلك العمليات املنعزلة والتحـديات         ،الغابات

 مبــا يف ذلــك الثغــرات والفــرص واجملــاالت احلرجــة الــيت تتطلــب ،كامــل مــشهد متويــل الغابــات
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ــام   ــن االهتم ــدا م ــدى عمــل   .مزي ــة املنت ــسر أمان ــل يف    وستي ــين بالتموي ــشاري املع ــق االست الفري
 .)١٥(اضطالعه مبهامه

 عين بتمويل مواجهة تغري املناخالفريق االستشاري الرفيع املستوى امل  -  ٢  

الرفيــع املــستوى   الفريــق االستــشاري٢٠١٠فربايــر عــام /أنــشأ األمــني العــام يف شــباط  - ٦٧
يف املعقـود    مؤمتر األمم املتحـدة لـتغري املنـاخ          املوارد بعد بتمويل مواجهة تغري املناخ لتعبئة       املعين

 تقريـرا   االستشاري يصدر الفريق    ومن املتوقع أن   .٢٠٠٩ديسمرب  /كوبنهاغن يف كانون األول   
هنائيا يتضمن توصـيات قبـل انعقـاد املـؤمتر املقبـل لألطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة                       

ــر املنــاخ  وســريكز الفريــق بــشكل   .٢٠١٠ديــسمرب /يف املكــسيك يف كــانون األول بــشأن تغّي
أجـل سـد الفجـوة     مـن  ،خاص على احلاجة إىل مصادر متويل جديدة ومبتكـرة وطويلـة األجـل       

ويتصل عمل هذا الفريق اتصاال وثيقا بعمليات التمويل الـيت   .يف التمويل الدويل يف جمال املناخ
 املعــزز بأنــشطة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها  ضطلع هبــا برنــامجيــ

  .إضافية تشمل حفظ الغابات واإلدراة املستدامة هلا وتعزيز خمزوهنا الكربوين
  

  للمنظمة الدولية لألخشاب املدارية عيةوالربامج املوض  -  ٣  

ــه الرابعــة       - ٦٨ ــة يف دورت يف أعقــاب القــرار الــذي اختــذه اجمللــس الــدويل لألخــشاب املداري
 إلنشاء احلساب الفرعـي للـربامج املواضـيعية بوصـفه      ٢٠٠٨نوفمرب  /واألربعني يف تشرين الثاين   

 علــن بــدءخلــاص للمنظمــة الدوليــة لألخــشاب املداريــة، أُآليــة ماليــة إضــافية يف إطــار احلــساب ا
واالجتـار   هتـا أربعة برامج مواضيعية على أساس جترييب تشمل برنامج إنفاذ قوانني الغابات وإدار     

ــة الغابــات وتــدهورها وتعزيــز اخلــدمات البيئيــة يف الغابــات     مبنتجاهتــا ، وبرنــامج احلــد مــن إزال
ؤسسات املعنية بالغابـات علـى الـصعيد اجملتمعـي، وبرنـامج             وبرنامج إدارة الغابات وامل    ،املدارية

وإذ وضــعت الــربامج املواضــيعية للمجلــس الــدويل   .الــشفافية يف األعمــال التجاريــة واألســواق
 فإهنـا اجتـذبت     ، مليـون دوالر   ٥٨هدفا أوليـا يتمثـل يف مجـع أمـوال قـدرها              لألخشاب املدارية 

 لإلنفـاق  ا دوالر منـه يني مال٨,٣والر خصص  مليون د١٢,٣ ا قدره تربعات معلنة حىت اآلن   
ني املوضــوعيني األول والثــاين املــشار ربنــاجمال مــشروعا جيــري تنفيــذها حاليــا يف إطــار ٢٤علــى 

عية للمجلـس الـدويل لألخـشاب املداريـة         وومن املتوقع أن تضطلع الربامج املوضـ       .إليهما أعاله 
الـذي متـس احلاجـة إليـه لإلنفـاق علـى          بدور متنام يف احلصول على التمويـل اجلديـد واإلضـايف            

  . يف العاملاملداريةالغابات 
  

__________ 
  .http://www.fao.org/forestry/21330-1-0.pdf, pp.8 and 9انظر   )١٥(  
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  املسائل ذات األمهية بالنسبة لفريق اخلرباء املخصص يف اجتماعه األول    
  املهام الرئيسية  -ألف   

أسهم منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات إسهاما كبريا يف التوصل إىل آراء مـشتركة                - ٦٩
. وعية املتعلقـة بتمويـل الغابـات، وخيـارات العمـل املتاحـة يف هـذا امليـدان                 بشأن العناصر املوضـ   

ويف الوقت نفسه، فإن املناقشات بـشأن املـسائل الرئيـسية دارت يف أغلبـها علـى مـستوى عـام                     
. إىل حد كبري، وليس مثة وضوح حىت اآلن بشأن ما تعنيه املفاهيم الرئيسية يف التطبيـق العملـي            

موعة متنوعـة مـن املـسائل التقنيـة واملؤسـسية واملاليـة والـسياسية مبـا يف             وتشمل هذه املفاهيم جم   
  . ذلك آلية التنفيذ املناسبة اليت تكفل الوصول إىل املستفيدين املستهدفني

ومن أجل التصدي هلذه األمـور، أوكـل القـرار املتخـذ يف اجللـسة االسـتثنائية املعقـودة                     - ٧٠
م املتحدة املعين بالغابات إىل فريـق اخلـرباء املخـصص مهمـة     يف إطار الدورة التاسعة ملنتدى األم  

حمددة هي اقتراح سبل ووسائل لتعزيز متويل التنمية املستدامة للغابـات مـن أجـل تنفيـذ الـصك          
غـري امللــزم قانونــا وحتقيــق األهــداف العامليــة األربعـة املتعلقــة بالغابــات، والقيــام يف هــذا الــصدد   

وتعزيـز وحتـسني فـرص       جيات لتعبئة املوارد مـن مجيـع املـصادر؛        بتقدمي مقترحات بشأن استراتي   
احلصول على األموال؛ وأفضل وسيلة أو وسائل لتنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات مـن خـالل مجلـة                   

  . أمور منها إنشاء صندوق تربعات عاملي للغابات
 يف ويف هذا السياق، يتعني على فريق اخلرباء املخصص أن يتـرجم التوجيهـات الـواردة      - ٧١

وينبغـي للفريـق أن يـضع توصـيات         . القرار، بشأن تـوفري متويـل مـن أجـل الغابـات، إىل أعمـال              
ــات         ــك مكون ــا يف ذل ــرار، مب ــسائل املعروضــة يف الق ــشأن امل ــة ب ــذ وعملي ــة للتنفي واضــحة وقابل

تبـاع هنـج جمـزأ إزاء تـوفري متويـل مـن       اوعناصر اسـتراتيجية أو اسـتراتيجيات شـاملة حتـول دون           
ت، وحتسن البيئة التمكينيـة، وحتفـز اسـتخدام مـوارد مـن مجيـع املـصادر، وتـضع يف                    أجل الغابا 

اعتبارها الطابع الـشامل لتـوفري متويـل مـن أجـل الغابـات، وتعـزز االتـساق بـني املـوارد وتـدعم                      
الكفــاءة يف اســتخدامها، وتعــزز التنــسيق يف جمــال تــوفري متويــل مــن أجــل الغابــات علــى مجيــع    

جــراءات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة داعمــة لبعــضها، وتعــزز وحتــسن   املــستويات، وجتعــل اإل
فرص احلصول على التمويل من أجل الغابـات، وتعبـئ مـوارد كافيـة مـن أجـل الـصك الـدويل                      

  . امللزم قانونا وحتقيق األهداف العاملية املتعلقة بالغابات
ول إىل أن يـدرج يف      ويف ضوء ما ورد أعاله، ينبغي للفريـق أن يـسعى يف اجتماعـه األ                - ٧٢

اإلجــراءات الــيت اختــذهتا البلـدان والعمليــات اإلقليميــة واملنظمــات  ) أ: (وثيقتـه اخلتاميــة مــا يلـي  
الدولية واجملموعات الرئيـسية وغريهـا فيمـا يتـصل بتـوفري متويـل مـن أجـل الغابـات، واملـشاكل                      

ية الـيت سـتتخذها يف      والتحديات اليت صادفتها والنجاحات اليت أحرزهتا وكذلك اخلطوات التال        
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واجملـاالت احملـددة الـيت يـتعني القيـام مبزيـد مـن          ) ب(ختطيطها لتوفري متويـل مـن أجـل الغابـات؛           
والتوصيات اليت تقـدم إىل الـدورة التاسـعة للمنتـدى لكـي ينظـر يف           ) ج(العمل والدراسة فيها؛    

ــاين          ــاع الث ــدورات حتــضريا لالجتم ــني ال ــا ب ــه فيم ــام ب ــتعني القي ــذي ي ــق اخلــرباء  العمــل ال لفري
  . املخصص

وميكــن أن يتــألف التقريــر األويل لفريــق اخلــرباء مــن مــوجز مقــدم مــن الرئيــسني عــن       - ٧٣
، وكـذلك اسـتنتاجات فريـق اخلـرباء بـشأن      املناقشات اليت دارت بشأن املسألتني األوىل والثانية     

  .يف دورته التاسعةإىل املنتدى  أعاله ٧٢ املشار إليه يف الفقرة املسألة الثالثة، على النحو
  

  جماالت يلزم تقدمي معلومات إضافية بشأهنا  - باء   
ينبغي أن يستند العمل الذي يقوم به فريـق اخلـرباء املخـصص إىل حتليـل سـليم وتبـادل                      - ٧٤

ويلـزم أن يكـون الفريـق علـى علـم           . صريح وشفاف لآلراء فيما بني األطراف الفاعلة الرئيسية       
يما يتـصل بتـوفري متويـل مـن أجـل الغابـات، وأن جيـري تقييمـات                  تام مبا جيري خارج املنتدى ف     

ويــتعني . راســخة هلــذه التطــورات وكــذلك للمعلومــات والبيانــات الالزمــة الضــطالعه بواليتــه
على الفريق أن يعرف اإلجـراءات واالسـتراتيجيات الـيت اختـذهتا البلـدان واملنظمـات واجلهـات                  

توفري التمويل مـن أجـل الغابـات علـى الـصعد الـوطين              الفاعلة الرئيسية املعنية األخرى لتحسني      
وهلـذا العمـل التحليلـي واملعلومـات        . واإلقليمي والدويل ومقترحاهتا لتحـسني الوضـع التمـويلي        

ــة فريــق اخلــرباء املخــصص بأســرها     ــة حامســة بالنــسبة لعملي ــة أمهي وميكــن إجــراء هــذا  . التحليلي
لفريــق االستــشاري املعــين بالتمويــل وكــذلك  التحليــل يف إطــار العمليــة التيــسريية أو بواســطة ا 

  . جهات داخلية وخارجية موثوقة إلجراء الدراسات
ومثة مسألة أخرى ظلت قائمة طوال مدة مناقشة تـوفري متويـل مـن أجـل الغابـات الـيت                      - ٧٥

وجيري يف الوقـت    .  عاما، وهي كيفية التصدي للحاجة إىل موارد جديدة وإضافية         ١٧امتدت  
ارد الختــاذ إجــراءات متعلقــة بالغابــات ملواجهــة تغــري املنــاخ، وعلــى حنــو أكثــر  احلــايل تعبئــة مــو

خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات            حتديدا بشأن أنشطة املبادرة املعـززة الـيت تـشمل           
 وكــذلك حفــظ الغابــات واإلدارة املــستدامة هلــا وتعزيــز خمــزون   وتــدهورها يف البلــدان الناميــة 

لك، فسيظل السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو إىل أي مدى تغطـي             ومع ذ . الكربون فيها 
األنشطة وآليات متويلها النطـاق الكامـل لتنفيـذ اإلدارة املـستدامة للغابـات والـصك غـري امللـزم                    
قانونا واألهـداف العامليـة املتعلقـة بالغابـات، علـى النحـو املتـوخى يف القـرار املتخـذ يف اجللـسة                       

يف إطـار الـدورة التاسـعة للمنتـدى، ومـا هـي اجملـاالت األخـرى الـيت يـتعني                     االستثنائية املعقودة   
  . تغطيتها وبواسطة أية كيانات وألي غرض
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ورغم أن ختصيص موارد حمددة من أجل اإلدارة املستدامة للغابـات وألنـشطة املبـادرة                 - ٧٦
اله هـو مفتـاح   املعززة، ال يستبعد أحدمها اآلخر بالضرورة فإن الـرد علـى الـسؤال املـذكور أعـ        

إجياد حل جلميع األسئلة اهلامة األخرى مبا فيها كيفية تعبئة وترتيب متويـل جديـد وإضـايف مـن                   
أجــل الغابــات، ومــا إذا كــان ينبغــي إنــشاء صــندوق تربعــات عــاملي للغابــات وتوســيع نطــاق    

  . استخدام اآلليات احلالية واستعراض اخليارات األخرى
ص املـدخالت الـيت تـرد مـن العمليـة التيـسريية يف عملـه              وسيدمج فريـق اخلـرباء املخـص        - ٧٧

على أساس مستمر، بـل وميكـن للفريـق أن يطلـب، عـن طريـق املنتـدى، مـدخالت وحتلـيالت                      
 قـد يوصـي     ك، فإن الفريق، متشيا مع واليتـه،      وإىل جانب ذل  . إضافية يف إطار العملية التيسريية    

  . ث تدعم وتيسر عمل الفريقاملنتدى بتوسيع نطاق والية العملية التيسريية حبي
ويف هذا السياق، ميكن لفريق اخلرباء املخـصص أن يوصـي املنتـدى يف دورتـه التاسـعة                    - ٧٨

بــأن يوكــل إىل العمليــة التيــسريية واليــة القيــام باألعمــال املوضــوعية املتعلقــة بأنــشطة املبــادرة     
مبـا فيهـا اتفاقيـة األمـم     (خرى املعززة يف تعاون وثيق مع اجلهات الفاعلة والعمليات الرئيسية األ    

لتعــاون يف جمـــال خفـــض  املتحــدة اإلطاريـــة املتعلقــة بـــتغري املنــاخ، وبرنـــامج األمــم املتحـــدة ل    
، ومرفـق الـشراكة للحـد مـن     وتـدهورها يف البلـدان الناميـة    االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات
ثمار يف الغابـات، ومرفـق البيئـة    ، وبرنامج االسـت وتدهورها االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات

ومـن شـأن هـذا أن يـساعد بقـدر كـبري فريـق اخلـرباء            ).  أوسـلو  - العاملية وعملية مؤمتر بـاريس    
املخصص على إصدار حكم سليم بشأن املسائل املتبقيـة فيمـا يتعلـق مبجـاالت املبـادرة املعـززة                   

دى لتـوفري متويـل مـن أجـل         حبيث ميكن إدماج تطوراهتا مبا يتالءم بشكل أفضل مـع عمليـة املنتـ             
الغابات، وحتسني وتعزيز فرص احلـصول علـى متويـل ألنـشطة املبـادرة املعـززة، وسـد الثغـرات                    

 . املتبقية يف توفري متويل من أجل الغابات
  

توصـــيات فريـــق اخلـــرباء املخـــصص يف اجتماعـــه األول الـــيت تقـــدم إىل الـــدورة   -جيم   
لغابات بشأن العمـل الـذي يـتعني القيـام بـه            التاسعة ملنتدى األمم املتحدة املعين با     

  بني اجتماعي الفريق
متشيا مع النهج الشامل الذي حدده القرار املتخذ يف اجللـسة االسـتثنائية املعقـودة                 - ٧٩

يف إطار الدورة التاسعة للمنتدى، فإن عملية املنتدى لتوفري متويل من أجل الغابات ليست             
يق اخلرباء املخصص والعمل املـؤدى يف إطـار العمليـة           قاصرة على االجتماعني الرمسيني لفر    

التيــسريية، بــل ينبغــي أن تــدعم عملــهما وتــسبقه جمموعــه مــن اإلجــراءات واالجتماعــات  
وتتألف عملية املنتدى لتوفري متويل من أجل الغابات من العمل الذي تقوم بـه              . التحضريية

وفترات ما بني الدورات، اليت     العملية التيسريية وكذلك اجتماعي فريق اخلرباء املخصص        
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وينبغي أن تتيح هذه العملية فرصا . ٢٠١٣تسبق انعقاد الدورة العاشرة للمنتدى يف عام     
إلجراء مناقشات متعددة التخصصات وتقـدمي مـدخالت تتعلـق بتـوفري التمويـل مـن أجـل                  

اء يف  الغابات، مبشاركة مباشرة من الدول األعضاء واخلرباء املـستقلني واملنظمـات األعـض            
ــات   ــة يف جمــال الغاب ــشراكة التعاوني ــات    ال ــل، والعملي ــشاري املعــين بالتموي ــا االست  وفريقه

اإلقليميــة واجلهــات املاحنــة واجملموعــات الرئيــسية واآلليــات والعمليــات املاليــة املتــصلة         
  . بالغابات فضال عن برنامج الغابات

ة الرئيـسية لـدعم إعـداد    ومن املهم االستفادة من إمكانيات مجيع األطـراف الفاعلـ       - ٨٠
ومــن شــأن هــذا أن يــساعد يف املقابــل يف . قــرار نــاجح بــشأن التمويــل يف الــدورة العاشــرة

ويف . تفادي أي منافسة بني أي قرار ينبثق عـن املنتـدى وبـني اآلليـات والعمليـات القائمـة                  
 لوضـع   ةيـ إطار الوالية اليت تنادي بتوحيد أداء األمم املتحدة، يتمتع املنتدى بفرصة منوذج           

ــع املنظمــات املتعــددة       ــع الــدول األعــضاء ويــدعم دور مجي منــهاج عمــل راســخ خيــدم مجي
  . األطراف ويوفر فهما واضحا لالحتياجات ومسارات تقدمي الدعم

وســتتيح الفتــرة بــني االجتمــاعني األول والثــاين لفريــق اخلــرباء املخــصص الوقــت      - ٨١
ع العناصــر الــضرورية الجتماعــه الثــاين واجملــال الالزمــني لكــي تتــضمن عمليــة الفريــق مجيــ 

وللمشاركة يف مناقشة موضوعية بشأن توصـياته النهائيـة الـيت تقـدم إىل املنتـدى يف دورتـه                
حمـددة، وخاصـة مـن      وتتيح هذه الفترة أيضا وقتا كافيا لضمان تقـدمي مـدخالت            . العاشرة

  .الدول األعضاء
 املنتـدى يف دورتـه التاسـعة عـن          وسيقدم رئيسا فريق اخلـرباء املخـصص تقريـرا إىل           - ٨٢

وبافتراض أن االجتماع الثاين    . املناقشات اليت دارت يف االجتماع األول للفريق، ونتائجه       
، فمن الضروري أن يقدم    ٢٠١٠لفريق اخلرباء املخصص سيعقد يف الربع األخري من عام          

ات حمتملـة   االجتماع األول للفريـق توصـيات إىل املنتـدى يف دورتـه التاسـعة بـشأن إجـراء                 
  : أخرى من بينها ما يلي

  د من األنشطة فيما بني اجتماعيه؛يقدم املنتدى الدعم لقيام الفريق مبزي  )أ(  
يعتمد املنتدى يف دورته التاسعة مقررا إجرائيـا بـشأن األنـشطة الـيت يـتعني          )ب(  

  : االضطالع هبا يف ما بني الدورات، استنادا إىل توصيات االجتماع األول للفريق اليت
ــها إىل تقـــدمي      “١”  ــارات بعينـ ــة احلكومـــات الـــيت تؤيـــد خيـ تـــدعو احلكومـــات وخاصـ

اسـتراتيجيات حمـددة تتعلـق بتـوفري متويـل مـن أجـل الغابـات، إىل أمانـة                   /مقترحات
منتدى األمم املتحدة املعـين بالغابـات، مـثال بـشأن مزايـا وعيـوب إنـشاء صـندوق                   

  ج إدارة حوافظ مالية؛تربعات عاملي للغابات مبا يف ذلك النظر يف هن
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ــدمي       “٢”  ــات إىل تقـ ــال الغابـ ــة يف جمـ ــشراكة التعاونيـ ــضاء يف الـ ــات األعـ ــدعو املنظمـ تـ
مدخالت بشأن اإلجراءات واالستراتيجيات اليت تتبع يف املستقبل يف جمال تـوفري             
  متويل من أجل الغابات؛ 

أمانــة املنتــدى، تــدعو الفريــق االستــشاري املعــين بالتمويــل، إىل القيــام مــن خــالل     “٣” 
  : بالتحضري لالجتماع الثاين لفريق اخلرباء املخصص عن طريق

عمليـة  ( ٢٠٠٨ملدخالت اليت قدمها يف عـام       حتديث البيانات الواردة يف ا      )أ(  
مبا يف ذلـك إجـراء حتليـل شـامل لتـدفقات التمويـل واالحتياجـات                ) املسح

تعلقة داف العاملية املالالزمة لتنفيذ الصك القانوين غري امللزم ولتحقيق األه
  بالغابات على مجيع املستويات؛

تقدمي مقترحات عن سبل تعزيز آليات التمويل القائمة املتـصلة بالغابـات،              )ب(  
وتعزيز التنسيق فيما بينها، وحتسني الوصـول إىل مواردهـا، وحتديـد مـدى              

  اتساقها مع االستراتيجيات األعم لتقدمي متويل من أجل الغابات؛ 
بعمل موضوعي فيما يتعلق باملبادرة ، لية التيسرييةملب االضطالع، يف إطار الع   تط  “٤” 

وتــدهورها يف  خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات املعــززة الــيت تــشمل 
 باإلضافة إىل حفظ الغابات واإلدارة املستدامة هلا وتعزيـز املخـزون            البلدان النامية 

تــوفري متويــل مــن أجــل الغابــات وذلــك يف الكربــوين فيهــا، وكــذلك يف مــا يتعلــق ب
  تعاون وثيق مع اجلهات الفاعلة والعمليات األخرى؛

تدعو العمليات اإلقليميـة واجملموعـات الرئيـسية إىل تقـدمي مقترحاهتـا بـشأن تـوفري           “٥” 
  متويل من أجل الغابات إىل املنتدى يف دوراته؛

غابات أن تعد، بناء علـى مجيـع هـذه          تطلب إىل أمانة منتدى األمم املتحدة املعين بال         “٦” 
املــسامهات املقدمــة، مــذكرة تقــدم إىل االجتمــاع الثــاين لفريــق اخلــرباء املخــصص    

  تعرض خيارات عملية بشأن استراتيجيات توفري متويل من أجل الغابات
تطلب إىل الرئيسني تيسري عمل فريق اخلرباء املخصص فيمـا بـني اجتماعيـه بـسبل                  “٧” 

ـــ  ــد اجتماعـ ــها عقــ ــد    منــ ــات، وتعقــ ــول بتربعــ ــاعني، متــ ــني االجتمــ ــا بــ ات يف مــ
  .االقتضاء حسب

  
 


