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  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨إسطنبول، تركيا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٩البند 

        وسائل تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات
  وسائل تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات    

  
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

وفقــا لربنــامج العمــل املتعــدد الــسنوات ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، فــإن       
لة شـاملة تتكـرر يف كـل        أوسائل تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابـات، مبـا فيهـا التمويـل، هـي مـس               

ــات، يف       املوقــد اختــذ  . دورة  اجللــسةنتــدى قــرارا بــشأن وســائل تنفيــذ اإلدارة املــستدامة للغاب
 قــرر إنــشاء فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل  حيــثدورتــه التاســعة،املعقــودة يف إطــار  االســتثنائية

ونظـر املنتـدى، يف     . تمويـل الغابـات، والعمليـة التيـسريية       ب املعـين املخصص املفتوح باب العضوية     
  . واستعرض أداء العملية التيسرييةوميـلفريق اخلرباء احلكدورته التاسعة، تقرير االجتماع األول 

، اختـذه   “تـسخري الغابـات ملـصلحة النـاس وسـبل العـيش والقـضاء علـى الفقـر                 ” قرار عنوانه    ويف
 دوراتـــالبــني  فيما باألنشطة الضطالعاملنتــدى يف دورتــه التاســعة، ركــز املنتــدى علــى أمهيــة ا 

ينـاير  /يف كـانون الثـاين    صص ـــ املخاحلكـومي الـدويل     رباء ـــ ق اخلـــ لفري الثـاين  لالجتماعللتحضري  
  ض أن يتخذ املنتدى خالل دورتـه العاشـرة مقـررا بـشأن متويـل الغابـات، وفقـا                  ويفتر. ٢٠١٣
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ــه االســتثنائية   ــرا   . للقــرار املتخــذ يف دورت ــر احلــايل تقري ــشطة املتخــذة  ويتــضمن التقري عــن األن
 / إىل كـانون الثـاين     ٢٠١١فربايـر   /بني الدورات بشأن متويل الغابات يف الفترة مـن شـباط           فيما

 هذا التقرير توصيات بشأن خيـارات وتـدابري متويـل الغابـات مـن مجيـع                 وترد يف . ٢٠١٣يناير  
املصادر وجلميع أنواع الغابات واألشجار خارج الغابات استنادا إىل نتـائج األعمـال فيمـا بـني         

، لكـي   فريق اخلرباء احلكومي الدويل املخـصص     ل الدورات، مبا يف ذلك أعمال االجتماع الثاين      
  .العاشرةينظرها املنتدى يف دورته 
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  مقدمة  - أوال  
لة شـاملة تتكـرر   أوفقا لربنامج عمل املنتدى املتعدد السنوات، فإن وسـائل التنفيـذ مـس          - ١

  .يف كل دورة
 تـشرين  ٣٠لـدورة التاسـعة، الـيت ُعقـدت يف         ا  املعقودة يف إطـار     االستثنائية اجللسةويف    - ٢

ــوبر /األول ــائل تن   ٢٠٠٩أكت ــشأن وس ــرارا ب ــدى ق ــات   ، اختــذ املنت ــستدامة للغاب ــذ اإلدارة امل في
)E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2 ــرة ــرر ) ٣، الفق ــهق ــشاء مبوجب ــق اخلــرباء احلكــومي    إن فري

يف مقــرر اجمللــس االقتــصادي   و.  املفتــوح بــاب العــضوية وعمليــة تيــسريية     املخــصصالــدويل
  . االستثنائيةاجللسةعلما بتقرير اجمللس ، أحاط ٢٠٠٩/٢٦٨واالجتماعي 

 مقترحـات بـشأن اسـتراتيجيات      ميقـد  يف ت   فريق اخلرباء احلكـومي الـدويل      تمثل والية تو  - ٣
ــلتعبئــة املــوارد مــن مجيــع املــصادر     وحتقيــق األهــداف ،دعم تنفيــذ اإلدارة املــستدامة للغابــات ل

  مجيـع أنـواع الغابـات   بـشأن  وتطبيق أحكـام الـصك غـري امللـزم قانونـاً      ،العاملية املتعلقة بالغابات 
تعزيــز وحتــسني ، بوســائل منــها )، املرفــق٦٢/٩٨انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة ) (تصــك الغابــا(

مراعـاة مجلـة أمـور      مـع    احلصول على األموال وإنشاء صندوق تربعـات عـاملي للغابـات،             فرص
ــسريية    ــة التي ــدى ألداء العملي ــائج اســتعراض املنت ــها نت ــدول األعــضاء ،من  واســتعراض ، وآراء ال

  .لغاباتل املستدامة لصلة باإلدارةا ذاتصكوك وعمليات التمويل 
 كان من املقرر أن يعقد فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل             عمال بالقرار املذكور أعاله،   و  - ٤

 العاشـرة،  دورتـه لمنتـدى واآلخـر قبـل انعقـاد        لاجتماعني، أحدمها قبـل انعقـاد الـدورة التاسـعة           
 .ينظـر فيهـا املنتــدى ويقـرر بــشأهنا    العاشــرة لتـه يف دورإىل املنتـدى  نهائيــة ال هتوصـيات أن يقـدم  و

وبناء على ذلك، نظر املنتدى يف دورته التاسعة تقرير االجتماع األول لفريق اخلرباء احلكـومي                
، واسـتعرض أداء  )E/CN.18/2011/13( يف نـريويب  ٢٠١٠سـبتمرب  /الدويل، الذي عقد يف أيلول   

  .العملية التيسريية
ــون     - ٥ ــراره املعن ــدى، يف ق ــس”وركــز املنت ــاس وســبل العــيش    ت ــصلحة الن ــات مل خري الغاب

 باألنــشطةاالضــطالع ، الــذي اعتمــده يف دورتــه التاســعة، علــى أمهيــة   “والقــضاء علــى الفقــر 
-E/2011/42(حلكـومي الـدويل     ا اخلـرباء  قـــ لفري الثـاين  لالجتمـاع  للتحـضري  دوراتــ البني   فيما

E/CN.18/2011/20   عة إعـالن وزاري التـزم فيـه        واعُتمد أيضا خـالل الـدورة التاسـ       ). ٢، الفقرة
املرجـع نفـسه،     (اختاذ قرار هادف بـشأن متويـل الغابـات يف الـدورة العاشـرة للمنتـدى               الوزراء ب 
  ).، مشروع املقرر األول١الفقرة 
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ومشلت األنشطة فيما بني الـدورات بـشأن الغابـات طائفـة واسـعة مـن األنـشطة، الـيت                       - ٦
 إىل الفريـق احلكـومي الـدويل يف         وخالصـاهتا تائجهـا   يرد وصفها يف هذا التقرير، واليت قُدمت ن       

ويــــرد تقريــــر االجتمــــاع الثــــاين للفريــــق احلكــــومي الــــدويل يف الوثيقــــة   . اجتماعــــه الثــــاين
E/CN.18/2013/12.  

 أُعد هذا التقرير لتيسري املداوالت بشأن وسـائل تنفيـذ اإلدارة املـستدامة للغابـات              وقد    - ٧
 واألنشطة اليت تنفذ فيما بـني الـدورات         ملتحدة املعين بالغابات  ملنتدى األمم ا  يف الدورة العاشرة    

بشأن متويل الغابات، مبا يف ذلك األعمال اليت تتم يف إطار العملية التيسريية ونتـائج االجتمـاع                 
، تمويـل الغابـات   ب املعـين فريق اخلرباء احلكومي الدويل املخصص املفتوح بـاب العـضوية           الثاين ل 

  . اختاذ قرار بشأن مسألة متويل الغابات خالل دورته العاشرةهبدف متكني املنتدى من
  

  قرير عن أعمال العملية التيسرييةت  - ثانيا  
   العملية التيسرييةمهام  - ألف  

 ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين  التاســعةةدوراملعقــودة يف إطــار الــ االســتثنائية اجللــسةيف   - ٨
انظــر ( املهــام التاليــة التيــسرييةوتتــوىل العمليــة . ة إنــشاء عمليــة تيــسريياملنتــدى، قــرر بالغابــات

-E/2011/42، والوثيقـــــــــــــة ٣، الفقـــــــــــــرة E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2الوثيقـــــــــــــة 

E/CN.18/2011/20 ٢، الفقرة:(  
 ودعم موارد مالية جديـدة وإضـافية مـن مجيـع املـصادر مـن                تعبئةاملساعدة يف     )أ(  

  أجل اإلدارة املستدامة للغابات؛
عدة البلــدان يف تعبئــة املــوارد املاليــة املتاحــة مــن مجيــع املــصادر مــن أجــل  مــسا  )ب(  

اإلدارة املستدامة للغابات ويف الوصول إليها وتعزيز استخدامها الفعال، مع مراعـاة الـسياسات             
  واالستراتيجيات الوطنية؛

حتديــد ســبل للوصــول إىل مجيــع مــصادر التمويــل مــن أجــل اإلدارة املــستدامة    )ج(  
  ، وتيسري تلك السبل وتبسيطها؛للغابات
حتديــد العقبــات والفجــوات القائمــة والفــرص املتاحــة يف جمــال متويــل اإلدارة     )د(  

  املستدامة للغابات؛ 
مـــساعدة البلـــدان يف وضـــع اســـتراتيجيات وطنيـــة لتمويـــل اإلدارة املـــستدامة   )هـ(  

علــى النحــو املطلــوب يف  للغابــات يف إطــار الــربامج الوطنيــة اخلاصــة بالغابــات أو مــا يعادهلــا،   
  الصك غري امللزم قانونا بشأن مجيع أنواع الغابات؛ 
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  تيسري نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا وبناء القدرات يف البلدان النامية؛   )و(  
 املمارســة اجليــدة يف علــىتقــدمي املــشورة، بنــاء علــى الطلــب، وتبــادل األمثلــة   )ز(  

املستدامة للغابات، خاصة يف حتقيق األهـداف العامليـة األربعـة        جمال حتسني البيئة املواتية لإلدارة      
 اجتـذاب املتعلقة بالغابـات وتنفيـذ الـصك غـري امللـزم قانونـا بـشأن مجيـع أنـواع الغابـات، بغيـة                  

  استثمارات القطاعني العام واخلاص والتمويل الذي تقدمه املؤسسات اخلريية؛ 
صادر وآليـات التمويـل ذات الـصلة        تعزيز التنسيق والتعـاون واالتـساق بـني مـ           )ح(  

 وحتقيـق األهـداف   ،من أجل النهوض بتنفيذ الصك غري امللزم قانونا بشأن مجيع أنواع الغابـات    
العاملية املتعلقة بالغابات على مجيع املستويات، وحتسني فعاليـة وكفـاءة اسـتخدام املـوارد املاليـة                 

  املتاحة لتنفيذه؛
 تعترض الوصول إىل التمويل، وال سـيما املاثلـة          العمل على حتديد العوائق اليت      ) ط(  

منها أمـام البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، واقتـراح سـبل لتبـسيط                         
اإلجراءات املتصلة بذلك وبناء قدرة البلدان على إزالـة تلـك العوائـق، ودراسـة آثـار وتـأثريات                 

  ت على متويل الغابات وتفاعالهتا؛األنشطة الشاملة لعدة قطاعات ومؤسسا
تشجيع املؤسسات املعنية، مثـل املؤسـسات املاليـة الدوليـة، حـسب املقتـضى،                 )ي (  

مع العمل بتنـسيق وثيـق مـع العمليـات اإلقليميـة املتعلقـة بالغابـات، علـى املـضي يف هتيئـة سـبل                         
  غابات يف براجمها؛اج األهداف العاملية املتعلقة بالدمتعبئة املوارد من مجيع املصادر وإ

  
  أنشطة العملية التيسريية  - باء  

.  عمليـة استـشارية وليـست آليـة للتمويـل      العمليـة التيـسريية هـي      مالحظـة أن   املهممن    - ٩
  .فهي تعمل يف شراكة مع سائر عمليات التمويل، وبطريقة تدعم وتكمل بعضها بعضا

ت العمليــة التيــسريية فــور اختــاذ وقــد بــدأت أمانــة منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــا  - ١٠
، حيـث   االسـتثنائية املعقـودة يف إطـار الـدورة التاسـعة للمنتـدى          اجللـسة  يفاملتعلق بـذلك    القرار  

ــستدامة      كلفــت مبــشروع   ــل اإلدارة امل ــق بتموي ــا يتعل ــات والفــرص فيم ــرات والعقب ــد الثغ حتدي
 وقـد اخـتري     .احلرجي املنخفض للغابات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان ذات الغطاء          

ــا          ــيت أجراه ــة ال ــسريية عقــب الدراس ــة التي ــل العملي ــة عم ــة بداي ــشروع ليكــون مبثاب ــق امل الفري
، والــيت ٢٠٠٨ يف عــام االستــشاري املعــين مبــسائل متويــل الــشراكة التعاونيــة يف جمــال الغابــات 

 الصغرية النامية مهـ   البلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض والدول اجلزرية ا       فئيت   خلصت إىل أن  
 وأتــى .أكثــر مــن عــاىن مــن االخنفــاض يف متويــل اجلهــات املاحنــة للغابــات يف العقــدين املاضــيني 

  .اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومرفق البيئة العامليةمتويل املشروع من 
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 بلــدا مــن ٤٩وأجريــت سلــسلة مــن الدراســات األوليــة بــشأن متويــل الغابــات غطــت    - ١١
وشـكلت  . الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        مـن    ٣٨ و   البلدان ذات الغطـاء احلرجـي املـنخفض       

تلك الدراسات األساس ملناقشات جرت يف أربع حلقات عمـل مـشتركة بـني األقـاليم مجعـت                  
وعقدت حلقتا العمـل مـن      . بني اخلرباء واملمارسني على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية       

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٧ إىل   ١٢ يف الفتـرة مـن       لبلدان ذات الغطـاء احلرجـي املـنخفض       اأجل  
ــرة مــن   ٢٠١١ ــران، ويف الفت ــاين ٣٠ يف طه ــاير إىل / كــانون الث ــر / شــباط٣ين  يف ٢٠١٢فرباي
  .)١(نيامي
ففــي . ومت االتفــاق علــى عــدد مــن التوصــيات واالســتنتاجات يف حلقــات العمــل تلــك  - ١٢

حتــسني البيئــة التمكينيــة لتيــسري ) أ: (ون، يف مجلــة أمــور، علــى مــا يلــي طهــران، اتفــق املــشارك
كفالـة إنفـاذ القـانون واحلوكمـة ملنـع الـشركات مـن              ) ب(وتشجيع مشاركة القطاع اخلـاص؛      

تعزيـز اسـتعادة البيئـة احلرجيـة يف البلـدان الـيت ميكـن فيهـا القيـام             ) ج(استنفاد املوارد الطبيعيـة؛     
  .ات الغطاء احلرجي املنخفضالبلدان ذبذلك، خاصة يف 

استكــشاف الطائفــة ) أ: (ويف نيــامي، شــدد املــشاركون علــى ضــرورة القيــام مبــا يلــي    - ١٣
الكاملــة مــن املنتجــات احلرجيــة غــري اخلــشبية، مبــا يف ذلــك أشــجار الفاكهــة يف آســيا الوســطى 

اإلقـرار  ) ب(واألشجار املنتجة لزبد الشيه والصمغ العريب يف منطقة الـساحل وغـرب أفريقيـا؛               
بأن األشجار خـارج نطـاق الغابـات تـشكل عنـصرا مـن اإلدارة املـستدامة للغابـات ألهنـا تـوفر            

  .صلة بني الغابات واألشكال األخرى من الغطاء النبايت
وعقدت حلقتا العمل للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة يف بـورت أوف سـبني يف الفتـرة          - ١٤
 / متــوز٢٧ إىل ٢٣ نــادي، بفيجــي، يف الفتــرة مــن  ويف٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧ إىل ٢٣مــن 

وأكد املشاركون يف حلقة عمل بورت أوف سـبني علـى ضـرورة تعزيـز تفعيـل                 . ٢٠١٢يوليه  
مــسامهة الغابــات يف القطاعــات األخــرى،  ذلــك التقيــيم االقتــصادي الكامــل للغابــات، مبــا يف  

منظمـة دول شـرق   الكاريبيـة و واالستفادة مـن العمليـات اإلقليميـة القائمـة، مـن قبيـل اجلماعـة            
برنــامج البيئــة اإلقليمــي  ورابطــة الــدول الكاريبيــة وأمانــة اجلماعــة الكاريبيــة و البحــر الكــارييب

اللجنـة   و اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب              و جلنوب احملـيط اهلـادئ    
لى الـصعيد اإلقليمـي وفيمـا بـني         ، لتعزيز التعاون والتنسيق ع    االقتصادية آلسيا والشرق األقصى   

ويف نادي، دعا املشاركون إىل الترويج لنهج يقـوم علـى البيئـة الطبيعيـة حيثمـا                 . بلدان اجلنوب 
أمكــن بغيــة اإلقــرار بــالروابط القائمــة، مبــا يف ذلــك الــروابط املاليــة، بــني الغابــات واألشــكال     

__________ 
ــايل       )١(   ــع الت ــى املوق ــارير االجتماعــات عل ــى تق -http://www.un.org/esa/forests/facilitative: ميكــن االطــالع عل

process.html. 
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يــة علــى وجــه التحديــد، فــإن ويف الــدول اجلزريــة الــصغرية النام. األخــرى الســتغالل األراضــي
كذلك أقـر املـشاركون باحلاجـة     . نطاق هنج البيئة الطبيعية ميتد من اهلضبة إىل الشعب املرجانية         

إىل تعزيز املصادر الوطنية لتمويل الغابات، مبا يف ذلك السياسات الـضريبية، إلنـشاء دعـم عـام           
  .وطويل األمد للغابات

أملانيــا والــسويد، مــشروعا موازيــا وممــاثال بــشأن  ونفــذت أمانــة املنتــدى، بتمويــل مــن   - ١٥
أربـع ورقـات علـى املـستوى الكلـي      ووفـرت  . تيسري متويل الغابات يف أفريقيا وأقل البلدان منوا      

للـسياق املؤسـسي واجلغـرايف واالقتـصادي         ا دراسات حالـة قطريـة إفراديـة حتلـيال متعمقـ           أربعو
أقـــل البلـــدان منـــوا علـــى املـــستويات الوطنيـــة  أفريقيـــا ولـــإلدارة املـــستدامة للغابـــات يفاحلــايل  

 وحددت الدراسات أيضا بعض حتـديات التمويـل الرئيـسية بالنـسبة لتلـك               .واإلقليمية والدولية 
البلدان، وقدمت اقتراحات من أجل تعبئة املزيد من التمويل للغابات، مع مراعاة الـروابط بـني                

ة والنقل، على متويل اإلدارة املـستدامة       القطاعات، ال سيما أثر القطاعات األخرى، مثل الزراع       
واستفادت الدراسات كذلك مـن النتـائج والـدروس املـستفادة النامجـة عـن املـشروع                 . للغابات

  .البلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض والدول اجلزرية الصغرية الناميةالسابق املتعلق ب
قـاليم ُعقـدا يف نـريويب       وجرى استعراض الدراسات خالل اجتماعني مشتركني بـني األ          - ١٦

 ١٠ إىل ٨ ويف داكـار يف الفتـرة مـن         ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣ إىل   ١١يف الفترة من    
 بلـدا مـن البلـدان األفريقيـة والبلــدان     ٢٨وشـارك يف االجتمـاعني   . ٢٠١٣ينـاير  /كـانون الثـاين  

اذ األقل منـوا إىل جانـب جهـات معنيـة أخـرى حيـث حـدد املـشاركون توصـيات رئيـسية الختـ                       
  .)١(املزيد من اإلجراءات يف أفريقيا وأقل البلدان منوا يف جمال متويل الغابات

  
  تقييم أداء العملية التيسريية وأنشطتها املستقبلية املمكنة  -جيم   

ــه        - ١٧ ــسته االســتثنائية املعقــودة يف إطــار دورت ــدى يف جل ــذي اعتمــده املنت ــرار ال حيــدد الق
ــة التيــسري   ية ويــويل اهتمامــاً خاصــاً حلــاالت جمموعــات حمــددة مــن    التاســعة عــدة مهــام للعملي

ــدان ــة         . البل ــساو مــن األمهي ــدر مت ــسريية بق ــة التي ــا العملي ــضطلع هب ــيت ت ــام ال ــع امله وحتظــى مجي
  . تنفيذ مجيع هذه املهام املتعلقة بفئات البلدان احملددة يف القراروجوبيوجد أدىن شك ب وال
الثغـرات والعقبـات    شاريع اليت تركز على حتديـد       ونفذت العملية التيسريية عددا من امل       - ١٨

 منظمة دوليـة وجهـة   ١٤ بلدا و ١٢٠، مبشاركة أكثر من لغابات اوالفرص فيما يتعلق بتمويل 
  .ماحنة
وقد برهنت العملية التيسريية على فائدهتا البالغة للبلدان يف اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان                  - ١٩

 عـددا كـبريا مـن البلـدان يف العمـل جمتمعـة بـشأن                وقـد سـاعدت   . للتصدي لتحـديات التمويـل    
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وللعمليــة التيــسريية . املــسائل ذات االهتمــام املــشترك ولتحديــد احللــول ملعاجلــة تلــك الــشواغل 
. إمكانيات هائلة يف القيام بـأكثر مـن ذلـك بكـثري مـن أجـل البلـدان واجلهـات املعنيـة األخـرى              

مع املؤسسات ذات الصلة، ملواصلة حتـسني       وميكن للعملية االضطالع بدور الوسيط، بالتعاون       
  .فرص وصول البلدان إىل متويل الغابات واملساعدة يف حتديد مصادر التمويل

ــوطين مــن خــالل إعــداد         - ٢٠ ــصعيد ال ــساعد علــى ال ــضا أن ت ــسريية أي ــة التي وميكــن للعملي
لغابـات  لتمويل الغابات تساعد البلدان يف وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لتمويـل ا    جمموعة أدوات  

  .تراعي السياسات واالستراتيجيات الوطنية
ومـن اجلـدير بالـذكر أن العمـل الـذي تـضطلع بـه العمليـة التيـسريية يعتمـد كليـاً علـى               - ٢١

وحـال العـدد   . تربعـات تقـدم إىل الـصندوق االسـتئماين ملنتـدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات         
ــوارد امل     ــوظفني وامل ــن امل ــاً م ــوفر حالي ــسريية    احملــدود املت ــة التي ــة احملــدودة دون إطــالق العملي الي

، سيتــسىن  الكافيــةويف حــال تــوفر املــوارد .لألنــشطة الالزمــة لتنفيــذ مجيــع مهامهــا علــى الفــور
، وضــع خطــة طويلــة األجــل ملختلــف األنــشطة الراميــة إىل تنفيــذ مجيــع مهــام العمليــة التيــسريية

 فيمــا بــني الــدورات بــشأن متويــل  فــضال عــن التوصــيات الــيت أســفرت عنــها األنــشطة املنفــذة  
 للمــشروع املتعلــق بالــدول وعلــى ســبيل املثــال، مــن املمكــن أن ينفــذ مــشروع مماثــل. الغابــات

للفئــات ) ١٠انظــر الفقــرة (اجلزريــة الــصغرية الناميــة والبلــدان ذات الغطــاء احلرجــي املــنخفض 
 إطـار الـدورة التاسـعة      اجللـسة االسـتثنائية الـيت عقـدت يف         املدرجة يف قـرار   األخرى من البلدان    

للمنتدى، وميكن تعزيز التنسيق والتعاون مـع اجلهـات املاحنـة بتحديـد اجملـاالت الـيت يظـل فيهـا                     
  .التنسيق غري قائم، والنظر يف كيفية مواءمة خمتلف بيانات املاحنني عن متويل الغابات

لتيـسريية، وتـوفري    وبناء على ما تقدم، قد يرغب املنتدى يف أن يستعرض أداء العمليـة ا               - ٢٢
التوجيه هلا فيما يـتعني عليهـا القيـام بـه مـن أعمـال يف املـستقبل، وحتديـد املـوارد الالزمـة وفقـا                          

  .لذلك
  

الفريق االستشاري املعين مبـسائل متويـل        اليت أجراها    ٢٠١٢دراسة عام     -ثالثا   
  الشراكة التعاونية يف جمال الغابات

، دعــا املنتــدى تــسخري الغابــات ملــصلحة النــاس أن يف القــرار الــذي اختــذه املنتــدى بــش   - ٢٣
أعضاء الشراكة التعاونية يف جمال الغابات إىل توسيع نطاق الدراسة املاليـة للفريـق االستـشاري                
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ــة يف جمــال الغابــات   املعــين  ــشراكة التعاوني ويف . )٢( واســتكمال تلــك الدراســة مبــسائل متويــل ال
دد املنتدى شـروط ونطـاق دراسـة الفريـق           من القرار، ح   ٣٤و  ) أ (٣٢ و   ٢٩ و   ٢٨الفقرات  

  . بشأن متويل الغابات وعناصرها الرئيسية٢٠١٢االستشاري لعام 
  

  نطاق وحمتوى الدراسة  -ألف   
املعين مبسائل التمويل بشأن متويـل الغابـات مـن سـتة            الفريق االستشاري   تتألف دراسة     - ٢٤

األول تـدفق التمويـل إىل الغابـات    ويستعرض الفصل   . فصول تتناول الطلبات الواردة يف القرار     
ويتضمن الفصل الثـاين حتلـيال للفـرص للتمويـل املتعلـق بالغابـات مـن حيـث          . من مجيع املصادر  

صلة ذلك بتغري املناخ، والتنـوع البيولـوجي، واإلدارة املـستدامة لألراضـي والغابـات، وتـدهور                 
بطـة بعمليـات إنفـاذ قـانون     ويـستعرض الفـصل كـذلك املـوارد املاليـة املرت     . األراضي، والتصحر 

ويقـدم  . الغابات وإدارة الغابات، فضال عن نقـل التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـا وبنـاء القـدرات             
وحيـدد  . الفصل الثالث مسحا للـتغريات يف اجملـاالت املواضـيعية وحيـدد الثغـرات واالحتياجـات              

ات، حيـث يعـرض حتلـيال       الفصل الرابع العقبات املاثلة أمام احلصول على املوارد من أجل الغاب          
واســتنادا إىل ذلــك . شــامال للعقبــات الرئيــسية الــيت تواجــه البلــدان وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة

ويـسلط الفـصل اخلـامس الـضوء        . التحليل، ُتقدم مقترحات بشأن كيفية التغلـب علـى العوائـق          
  .على عدد من قصص النجاح يف متويل الغابات

 وتـدابري حلـشد التمويـل مـن مجيـع املـصادر وجلميـع               ويقترح الفصل السادس إجراءات     - ٢٥
ويـــوفر ذلـــك الفـــصل أيـــضا اقتراحـــات بـــشأن تقويـــة اآلليـــات  . أنـــواع الغابـــات ومـــستوياهتا

ويتـضمن الفـصل الـسادس كـذلك         .والصكوك القائمة املتـصلة بالغابـات علـى الـصعيد العـاملي           
لغابـات ويطـرح عـددا مـن      استعراضا ملزايا وعيـوب إنـشاء صـندوق عـاملي للتربعـات يف جمـال ا               

  .االقتراحات بشأن هذه املسائل
وقد ُجمعت البيانات واملعلومات املستخدمة يف الدراسة من قواعد البيانات املوجـودة              - ٢٦

الـشراكة التعاونيـة يف     املتعلقة باألنشطة العاملية واإلقليمية لتمويل الغابـات، ومـسامهات أعـضاء            
املتعلقة بتمويل الغابات، ومسامهات فـرادى االستـشاريني        ، واستعراضات الوثائق    جمال الغابات 

إضافة إىل ذلك، أرسلت استفسارات للبلدان اليت لديها مراكـز تنـسيق وطنيـة حمـددة                . واخلرباء
 معنيـة بأنـشطة التمويـل املتـصلة بالغابـات علـى الـصعيدين               نتدى األمم املتحدة املعين بالغابات    مل

ت الدراسة التوصيات املتفق عليها من االجتماعات الثالثـة         وأخريا، أدجم . الوطين ودون الوطين  
__________ 

  )٢(  Marku Simula, Financing Flows and Needs to Implement the Non-Legally Binding Instrument on all 

Types of Forests, the Advisory Group on Finance of the Collaborative Partnership on Forests, 2008 

)(available from http://www.profor.info/sites/profor.info/files/Analyzing_ Financing_Flows.pdf. 
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األوىل للعمليــة التيــسريية بــشأن متويــل الغابــات يف البلــدان ذات الغطــاء احلرجــي املــنخفض         
  .والدول اجلزرية الصغرية النامية

 مماثلـة   ٢٠١٢وبصفة عامة، كانت املـسائل الـيت مت التطـرق هلـا يف إعـداد دراسـة عـام                      - ٢٧
وتظل املعلومات حمدودة أكثر يف جمـال املـصادر   . ٢٠٠٨ليت مت تناوهلا يف دراسة عام   للمسائل ا 

وتظـل هنـاك اختالفـات    . الوطنية للتمويل العام واخلاص للغابات عنها يف جمال املصادر الدوليـة         
ــارير    ــة للتق ــدان املقدم ــة املواضــيعية يف البل ــات،   . يف التغطي ويظــل الوصــول احملــدود إىل املعلوم

وتظـل بيانـات   .  القطاع اخلاص وعلى الصعيد الوطين يف بلدان عديدة، يشكل حتـديا         خاصة يف 
  .الغابات مدرجة ضمن قطاعات أخرى وتظل هناك ثغرات كبرية يف البيانات

كذلك يظل الوصول عسريا إىل البيانات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسيـة، ذلـك ألن                - ٢٨
علـق بالتــدفقات املاليـة إىل قطــاع الغابـات، حــسبما حتــددها    املبـادئ التوجيهيــة لإلبـالغ فيمــا يت  

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تظل أضيق عما يـشمله نطـاق عمـل املنتـدى يف                  
وتظل هناك اختالفات يف معايري اإلبـالغ الـوطين وعلـى صـعيد املنظمـات               . جمال متويل الغابات  

ــام بعــض الب   ــا يف ذلــك قي ــة    إىل املنظمــة، مب ــة املقدم ــات والقــروض الثنائي ــإدراج االئتمان ــدان ب ل
ويظل احتمال احلساب املـزدوج قائمـا       . بشروط تساهلية بوصفها من املساعدة اإلمنائية الرمسية      

  .لتدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت متر عرب املنظمات املتعددة األطراف
ــد مــ       - ٢٩ ــد قيمــة العدي ــصعب حتدي ــن ال ــك، م ــة   إضــافة إىل ذل ــسلع واخلــدمات املتعلق ن ال

بالغابات، مبـا يـشمل األخـشاب واملنتجـات غـري اخلـشبية للغابـات علـى حـد سـواء، نظـرا ألن                 
ويتسم حتديد قيمـة بعـض اخلـدمات الـيت          . تلك املنتجات ال تدخل مجيعها إىل األسواق الرمسية       

در نفـسه مـن   تقدمها الغابـات، مثـل التخفيـف مـن حـدة تغـري املنـاخ واحتجـاز الكربـون، بالقـ                  
وقـد أسـفر    . الصعوبة، ذلك ألهنا ال تسوق كـثريا وهـي غـري منظـورة لإلحـصاءات االقتـصادية                

ذلــك عــن نقــص كــبري يف القيمــة احملــددة للــسلع واخلــدمات املتعلقــة بالغابــات يف اإلحــصاءات  
 .الرمسية وهو ميثل حتديا إضافيا أمام التحديد الشامل جلميع مصادر التمويل من أجل الغابات

  
 النتائج الرئيسية للدراسة  -بـاء   

 قاعدة معلومات أهم بكثري مما كان متوقعـا، علـى الـرغم مـن            ٢٠١٢توفر دراسة عام      - ٣٠
فالدراسة حتـدد املعـارف احلاليـة املـستقاة مـن مـصادر متعـددة          . مجيع أوجه القصور اليت شابتها    

وطنيـون، واخلـرباء اآلخـرون،      عن متويـل الغابـات، مبـا يف ذلـك اخلـرباء احلكوميـون احملليـون وال                
وتـورد الدراسـة نتـائج رئيـسية عـن حالـة متويـل الغابـات                . وممثلو املؤسسات املتعددة األطـراف    

 . عرب العامل
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ويف الدراسة، فإن االحتيـاج العـاملي مـن التمويـل مـن أجـل اإلدارة املـستدامة للغابـات                - ٣١
امليا، تظل املوارد غري كافيـة ملعاجلـة     وع.  بليون دوالر سنويا   ١٦٠ و   ٧٠يقدر بأنه يتراوح بني     

العناصــر املواضــيعية الــسبعة مجيعهــا لــإلدارة املــستدامة للغابــات، علــى النحــو احملــدد يف صــك     
 .الغابات، بطريقة متوازنة

وتعجز غالبية البلدان عن مجع أموال كافية من القطاع العام من أجل قطاع الغابـات،                 - ٣٢
واســُتخدم حتويــل  . يف إدارة الغابــات يف حــدودها الــدنيا  وظلــت إعــادة اســتثمار اإليــرادات    

املؤسسات احلرجية العامة إىل شركات جتارية شبه مستقلة لتحسني التمويـل الـذايت مـن قطـاع                 
ويتمثل اجتاه آخر يف إنشاء صناديق وطنية للغابات من أجل تعبئـة أمـوال إضـافية مـن               . الغابات

 .مصادر أخرى

ــة بنــسبة  وزادت مــدفوعات املــساعدة  - ٣٣ ــة الرمسي ــة يف املتوســط بــني  ١٢٥ اإلمنائي  يف املائ
 إىل التمويـل املتـصل      ، حيث يعزى ذلك بقـدر كـبري       ٢٠١٠-٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤-٢٠٠٢فتريت  

ــن اال  ــة    باحلــد م ــات النامجــة عــن إزال ــظ،    األحــراجنبعاث ــال احلف ــات ودور أعم ــدهور الغاب  وت
املبـادرة املعـززة خلفــض   ( الغابـات  واإلدارة املـستدامة، للغابـات، وتعزيـز خمزونـات الكربــون يف    

وبالتـايل حتقـق اهلـدف العـاملي الرابـع          ). االنبعاثات النامجة عن إزالة األحـراج وتـدهور الغابـات         
وتلقت البلدان ذات الغطاء احلرجـي      . بشأن الغابات يف جانبه املتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسية       

إال أن غالبيـــة البلـــدان  .لقـــة بقطـــاع الغابـــاتالكثيـــف معظـــم املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة املتع
الغطاء احلرجي الكثيف اليت تنخفض لديها معدالت إزالة األحراج والبلدان ذات الغطـاء              ذات

. احلرجي املنخفض والدول اجلزرية الصغرية النامية ظلت تـشهد اخنفاضـات يف متويـل الغابـات                
رية الصغرية النامية تشهد اخنفاضـات      وتظل البلدان ذات الغطاء احلرجي املنخفض والدول اجلز       

 .يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة إىل الغابات

ويــشكل القطــاع اخلــاص، مبــا فيــه اجملتمعــات القائمــة يف منــاطق حرجيــة، وأصــحاب      - ٣٤
ــسيا       ــصناعي والقطاعــات االســتثمارية األخــرى، مــصدرا رئي ــصغرية، والقطــاع ال ــازات ال احلي

ات، حيـث يـأيت ذلـك غالبـا مـن خـالل االسـتثمارات يف الغابـات الـيت                    للتمويل من أجـل الغابـ     
ويف الغالب يأيت مـستثمرو القطـاع اخلـاص اجلـدد مـن خـارج               . ُتدار من أجل إنتاج األخشاب    

قطاع الغابات وهم يسعون إىل اجلمع على حنو مناسب بني حتقيق العائدات املاليـة ومـستويات        
الــصغرية فــرص كــبرية للوصــول إىل التمويــل مقارنــة وال تتــاح ألصــحاب احليــازات . املخـاطرة 

بكبــار املنــتجني، وتتلقــى اإلدارة املــستدامة للغابــات الطبيعيــة متــويال حمــدودا مقارنــة بالغابــات    
 .املزروعة واملناطق احملمية
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وتــوفر آليــات التمويــل اجلديــدة والناشــئة ذات الــصلة بالغابــات مــوارد كــبرية تــرتبط      - ٣٥
 .، وبالتنوع البيولوجي بدرجة أقلأساسا بتغري املناخ

وتقدر إمكانات مسامهة املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة األحـراج                 - ٣٦
وقـد  . ٢٠٢٠ بليون دوالر سنويا يف عـام      ٦,٢وتدهور الغابات يف متويل الغابات مبا يصل إىل         

 أنـه، باســتثناء املبــادرة  إال. ٢٠١٢-٢٠١٠ باليــني دوالر للفتــرة ٤أعلـن عــن تربعــات حبـوايل   
املعززة، فإن العديد من املبادرات املتصلة بالكربون هلا القليل من األنشطة املتـصلة بالغابـات أو                

وال يطبق الدفع ملخططـات خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة           .ليس لديها ذلك النوع من األنشطة     
 آليـات التمويـل املتـصلة       على نطاق واسع بعد وهو يتطلب متكني أطر السياسات العامة وتنمية          

 .باألسواق وغري املتصلة هبا

وتشمل العقبات األخرى أمـام تعبئـة متويـل الغابـات عـدم كفايـة الظـروف التمكينيـة،                  - ٣٧
وعــدم كفايــة القــدرات، وشــواغل اجلهــات املاحنــة واملــستثمرين إزاء احلوكمــة، وعــدم ضــمان  

ة باألهلية، وتعقيد إجراءات الوصـول إىل       احليازات، واألنشطة غري املشروعة، واملشاكل املرتبط     
ويف بعض األحيان أدى عـدم الكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد املتاحـة إىل زيـادة                  . املوارد اخلارجية 
 .تفاقم املشكلة

ويتحقق النجاح يف متويل الغابات بصفة رئيـسية مـن وجـود الـدعم الـسياسي القـوي؛                    - ٣٨
النشط واملرن؛ وإشراك اجملتمعات القائمـة يف منـاطق         وأنظمة احلوكمة اجليدة؛ والتنفيذ الكفؤ و     

وتشدد الدراسة على عـدم وجـود حـل وحيـد بإمكانـه             . حرجية وغريها من أصحاب املصلحة    
 .تلبية احلاجة إىل متويل الغابات، وينبغي اختاذ تشكيلة من التدابري على مجيع املستويات

غــي لالســتراتيجيات الوطنيــة لتمويــل وحتقيقــا لتلــك الغايــة، ختلــص الدراســة إىل أنــه ينب  - ٣٩
الغابــات أن هتــدف إىل زيــادة التمويــل اإلضــايف واســتخدام املــوارد بكفــاءة أكــرب، فــضال عــن     

ويـتعني تعزيـز تنفيـذ      . االرتباط بالقطاعات وأهداف الربامج ذات الصلة داخـل قطـاع الغابـات           
انـات عـن التـدفقات    ويتسم حتسني اإلحصاءات ومجع البي. صك الغابات على مجيع املستويات 

املاليــة لــإلدارة املــستدامة للغابــات واملــسائل ذات الــصلة بأمهيــة كــبرية إلحــراز تقــدم منــهجي،  
 . وينبغي تعزيز اآلليات ذات الصلة ملعاجلة الثغرات يف البيانات وإنتاج بيانات متسقة ودقيقة

صلة بالغابـات   وميكن زيادة حتسني فرص الوصـول إىل آليـات التمويـل القائمـة ذات الـ                 - ٤٠
وختلـص الدراسـة   . بتكييف معايري التمويل مـن القطـاع العـام وتبـسيط اإلجـراءات ذات الـصلة          

أيضا إىل ضرورة النظر يف تعزيز آليات التمويل القائمة ذات الـصلة بالغابـات وإنـشاء صـندوق                 
ــة      ــة ملعاجلـ ــون مكرسـ ــات تكـ ــستدامة للغابـ ــل اإلدارة املـ ــن أجـ ــدة مـ ــناديق جديـ جديـــد أو صـ

 . اجات والثغرات اليت ال تعاجلها اآلليات القائمةاالحتي
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ــة يف        -رابعاً    ــشراكة التعاونيــ ــا الــ ــات وتنظمهــ ــا املنظمــ ــيت تقودهــ ــادرة الــ املبــ
 الغابات جمال
دعا املنتدى يف قراره بشأن تسخري الغابات ملـصلحة النـاس إىل عمـل أعـضاء الـشراكة                  - ٤١

األنـشطة بــني الــدورات للمنتــدى يف جمــال  التعاونيـة يف جمــال الغابــات ومــشاركتهم النــشطة يف  
متويل الغابـات، ودعـا أعـضاء الـشراكة التعاونيـة يف جمـال الغابـات إىل النظـر يف تنظـيم مبـادرة                        

 .تقودها املنظمات دعما ألعمال املنتدى بشأن متويل الغابات

م وعمال بذلك، قامت أمانـة املنتـدى ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، بـدع                  - ٤٢
من أعضاء آخرين يف الـشراكة التعاونيـة ومـسامهات ماليـة مـن البلـدان املاحنـة، بتنظـيم املبـادرة                 

. ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٢١ إىل ١٩على حنو مـشترك، حيـث عقـدت يف رومـا يف الفتـرة مـن                 
وهدفت املبادرة إىل تعميق الفهم واملعارف عـن حالـة متويـل الغابـات وخمتلـف التحـديات الـيت                  

 للفريـق االستـشاري املعـين مبـسائل متويـل       ٢٠١٢وقـدمت دراسـة عـام       . ات املعنيـة  تواجه اجلهـ  
ــادرة   ــرة يف املب ــات ألول م ــشات ثر  . الغاب ــشاركون مناق ــوأجــرى امل ــائج   ي ــشأن نت ــة ب ة ومتعمق

 .الدراسة وتبادلوا املعلومات عن التطورات اجلديدة فيما يتصل بتمويل الغابات

 اإلجــراءات والتوصــيات واالقتراحــات الرئيــسية وحــدد املــشاركون يف املبــادرة بعــض  - ٤٣
ومشلـت  . بشأن تعبئة التمويـل مـن أجـل مجيـع أحنـاء الغابـات علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                     

هــذه، يف مجلــة أمــور، تعزيــز التعــاون املــشترك بــني القطاعــات وبــني اإلدارات، واالســتفادة مــن   
 أجل متويل الغابات، وإنشاء جمـال       قدرات البلدان للحصول على التمويل، وتكامل التخطيط من       

 متـسقة  تنسيق حمدد متعلق بالغابات يف مرفق البيئـة العـاملي، وحتـسني فـرص الوصـول إىل بيانـات               
ودقيقة على مجيع املستويات، وهتيئة بيئة مؤاتية للتمويل، والنظر يف وضع صك عـاملي أو اتفاقيـة                 

 . للغاباتوق عاملي أو صناديق عامليةعاملية فيما يتعلق بالغابات حتديدا، وكذلك إنشاء صند

ودرس املشاركون أيضا اإلجـراءات الالزمـة ملعاجلـة الثغـرات واالحتياجـات يف متويـل                   - ٤٤
الغابات واالستفادة مـن الفـرص علـى املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة؛ وتعزيـز آليـات                    

م بشأن إمكانيات القطـاع اخلـاص       التمويل اليت تعاجل الوظائف املتعددة للغابات؛ وحتسني التفه       
 .فيما يتصل بتمويل الغابات؛ واالستفادة من الشبكات دون اإلقليمية واإلقليمية

وعند وضع خيارات لتمويل الغابات، سـلط املـشاركون الـضوء علـى أمهيـة اسـتخدام                   - ٤٥
الء قدرة العملية التيسريية وخدمات الوساطة لتحسني فـرص الوصـول إىل متويـل الغابـات؛ وإيـ                

اعتبار خاص لغابات األراضـي اجلافـة وحالـة البلـدان ذات الغطـاء احلرجـي املـنخفض والـدول                    
اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا يف وضع خيارات عامليـة لتمويـل الغابـات؛ وختـصيص                 
أمــوال خاصــة ملعاجلــة الثغــرات املواضــيعية يف متويــل مجيــع العناصــر املواضــيعية الــسبعة لــإلدارة   
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املستدامة للغابات؛ واالستفادة مـن آليـات التمويـل اجلديـدة والناشـئة مثـل الـصندوق األخـضر                   
للمناخ واملبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابـات؛ وتعزيـز       

وقــدم رئيــسا . ر التمويــل علــى مجيــع املــستوياتتنفيــذ صــك الغابــات، باســتخدام مجيــع مــصاد
ة الـيت تقودهـا املنظمـات مـوجزا لإلجـراءات والتوصـيات واالقتراحـات الرئيـسية الـيت مت                    املبادر

التركيــز عليهــا خــالل االجتمــاع إىل فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املخــصص املفتــوح بــاب   
 ).، املرفقE/CN.18/AEG/2013/2(العضوية املعين بتمويل الغابات يف اجتماعه الثاين 

  
 خرى املنفذة بني الدوراتاألنشطة األ  -خامساً  

 الدراسة املتعلقة بآثار وتداعيات سعر الكربون على متويل الغابات  -ألف   
مع قرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ، املعقـود                     - ٤٦

خ ُنهــج ، بــأن تــشمل اتفاقيــة تغــري املنــا ٢٠٠٧ديــسمرب /يف بــايل بإندونيــسيا، يف كــانون األول
السياسات واحلوافز اإلجيابية بشأن القضايا املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة الغابـات               
وتــدهورها، ودور حفــظ الغابــات وإدارهتــا علــى حنــو مــستدام، وتعزيــز خمزونــات الغابــات مــن 

لغابــات يف ســياق تغــري املنــاخ  الكربــون، نــشأ محــاس غــري مــسبوق مــن أجــل تــوفري التمويــل ل   
 .بني البلدان املاحنة والبلدان املتلقية على حد سواء افيم

ويطرح التركيـز علـى إجيـاد التمويـل للمبـادرة املعـززة خلفـض االنبعاثـات النامجـة عـن                       - ٤٧
إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات حتــديات لألشــكال األخــرى لتمويــل الغابــات، خاصــة علــى   

قــد حيــول إىل املبــادرة املعــززة أو تعــاد  األجــل القــصري، نظــرا ألن التمويــل املخــصص للغابــات  
وينبغي إجراء املزيد من البحوث ملعرفة مدى حدوث زيـادة حقيقيـة            . تسميته بوصفه متويال هلا   

أو متصورة يف التمويـل مـن أجـل اإلدارة املـستدامة للغابـات مـن خـالل املبـادرة املعـززة، علـى            
 مـن املهـم حتديـد التـدابري الالزمـة           إضافة إىل ذلك،  . النحو الذي متت صياغته يف صك الغابات      

لكفالة التوزيع املناسب للتمويل للمجاالت املواضـيعية واملنـاطق اجلغرافيـة غـري املـشمولة حاليـا                 
يف إطار املبادرة املعززة، مع اإلشارة بصفة خاصـة إىل البلـدان ذات الغطـاء احلرجـي املـنخفض                   

والبلــدان ذات الغطــاء احلرجــي الكثيــف  والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة وأقــل البلــدان منــوا   
 . ومعدل إزالة األحراج املنخفض

ومن املسائل األخرى اليت ينبغي التصدي هلا املـدى الـذي أدت بـه املبـادرة املعـززة إىل          - ٤٨
حفز األسواق دون الوطنية يف جمال املنتجات اخلشبية وغري اخلـشبية مـن الغابـات أو إىل وضـع                   

 يف الــربامج االضــطرابق؛ ونتــائج برجمــة املبــادرة مــن حيــث بــث  العقبــات أمــام تلــك األســوا 
ــة      ــة االجتماعي ــق التنمي ــة إىل حتقي ــة اهلادف ــشاريع املوازي ــى   -وامل ــادرة عل ــر املب ــصادية؛ وأث  االقت



E/CN.18/2013/11  
 

13-22159 15 
 

اســتبعاد ممارســات معينــة يف إدارة الغابــات، مثــل مــزارع الغابــات؛ وأثــر املبــادرة علــى صــون     
عارف والقيم التقليدية فيما يتعلق بالغابات؛ وأثـر املبـادرة     معارف الشعوب األصلية وقيمها وامل    

على حيازة األراضي واحلقوق العرفية يف استغالل األراضي؛ والقدر الذي حـسنت بـه املبـادرة                
 . التجانس والتنسيق فيما بني خمتلف اآلليات واملؤسسات

نطاقا، وقعت حكومـة    ولدراسة بعض آثار املبادرة املعززة على متويل الغابات األوسع            - ٤٩
ها دراسـة ترمـي إىل حتديـد األثـر احملتمـل      بـ النرويج وأمانة املنتـدى مـذكرة تفـاهم أُجريـت مبوج     

لوضـع   الناجم على اقتصاد ومتويل الغابات وما يتصل به من أشكال استخدام األراضـي نتيجـة              
د ُعرضـت نتـائج     وقـ . سعر لكربون الغابات من خالل متويل املبادرة املعززة القائم على النتـائج           

ومــع ذلــك،  .)٣(الدراســة علــى فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املخــصص يف اجتماعــه الثــاين   
 .يزال يتعني القيام باملزيد من العمل لزيادة تفهم آثار املبادرة املعززة على متويل الغابات ال
  

 اإلحاطة املفتوحة غري الرمسية  -بـاء   
 من القرار بشأن تسخري الغابات ملـصلحة النـاس، عقـد رئيـسا فريـق              ٣٨عمال بالفقرة     - ٥٠

اخلـــرباء احلكـــومي الـــدويل املخـــصص املفتـــوح بـــاب العـــضوية يف اجتماعـــه األول املعقـــود يف 
 جلسة إحاطة مفتوحة غري رمسية إلبالغ الـدول         ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩نيويورك يوم   

 . يف التحضريات لالجتماع الثاين جملموعة الفريق احلكومي الدويلاألعضاء بالتقدم احملرز
  

 جتميع املسامهات الفنية بشأن متويل الغابات  -جيم   
ــرة    - ٥١ ــسخري ا  ٢٤اســتجابة للفق ــق بت ــرار املتعل ــاس، مت تلقــي    مــن الق ــات ملــصلحة الن لغاب
ــدان  ١١ ــق اخلــ   . مــسامهة مــن البل ــع تلــك املــسامهات وتقــدميها إىل فري رباء احلكــومي ومت جتمي

 ليـستعرضها، إىل جانـب مـسامهات أخـرى مقدمـة فيمـا             )٤(الدويل املخصص يف اجتماعه الثاين    
 .بني الدورات

  
 الغابات والتنمية االقتصادية  -دال   

أعدت أمانة املنتدى دراسات أساسية عـن املـسامهات االقتـصادية للغابـات، والغابـات                 - ٥٢
ــروابط املــشتركة بــني القطاعــات، واخل   ــات  وال ــتغرية يف املــستقبل، ومــسامهات الغاب ــارات امل . ي

__________ 
 _http://www.un.org/csa/forests/pdf/aheg/aheg2/AHEG2_Carbon_Jonson: النتائج متاحـة علـى املوقـع التـايل      )٣(  

Takimoto.pdf.  
 _http://www.un.org/csa/forests/pdf/aheg/aheg2/AHEG2_BKpaper1: املــسامهات متاحــة علــى املوقــع التــايل  )٤(  

complilation.pdf. 
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وتوفر هذه الدراسات أحدث البحوث واألفكـار املتـصلة باملوضـوع الرئيـسي للـدورة العاشـرة          
ــق اخلــرباء          ــة فري ــات يف جمموع ــل الغاب ــشأن متوي ــساعدة اخلــرباء ب ــي إىل م ــي ترم ــدى وه للمنت

ملوضـوعية لإلجـراءات فيمـا يتعلـق        احلكوميني املخصص املفتوح باب العضوية لرؤية الصالت ا       
ــات  ــل الغاب ــن حيــث صــلتها       . بتموي ــات م ــضا يف النظــر إىل الغاب ــساعد هــذه الدراســات أي وت

باالجتاهــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، مــن قبيــل التحــول احلــضري املتزايــد، واالرتفــاع يف   
شـح امليـاه واألراضـي      أسعار السلع األساسية، والتشوهات املتصلة باألمن الغـذائي، والطاقـة، و          

 .القابلة للزراعة، وأثر الزيادة يف السكان
  

  ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام   -هاء   
 ٢٠١٥هناك عمليتان حكوميتان دوليتـان هامتـان تتـصالن خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                      - ٥٣

ملعقـود يف ريـو دي جـانريو، بالربازيـل، يف الفتـرة مـن               ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة، ا      
ــران٢٢ إىل ٢٠ ــه / حزي ــدى، مبــا يف ذلــك    ٢٠١٢يوني ــة ألعمــال املنت ، حيــث تتــسمان باألمهي

ويف هذا الـسياق وعمـال مبقـرر     ). E/CN.18/2013/6انظر الوثيقة   (مناقشته بشأن متويل الغابات     
كرة بــشأن عمليــات فريــق اخلــرباء    مكتــب املنتــدى يف دورتــه العاشــرة، أعــدت األمانــة مــذ      

 ).E/CN.18/AEG/2013/INF/2(احلكومي الدويل املخصص يف اجتماعه الثاين 
  

االجتماع الثـاين لفريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب العـضوية                 -سادساً  
 املعين بتمويل الغابات

اب العـضوية يف مكتـب      عقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح بـ           - ٥٤
وحضر االجتمـاع   . ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين  ١٨ إىل   ١٤األمم املتحدة يف فيينا يف الفترة من        

 منظمة وعملية إقليمية ودولية، فضال عـن جمموعـات       ٢٣ بلدا و    ٧٥ خبريا من    ١٥٠أكثر من   
عــام واســتمع اخلــرباء إىل عــدد مــن العــروض بــشأن نتــائج دراســة   . رئيــسية وخــرباء مــستقلني 

لمبــادرة الــيت تقودهــا املنظمــات، واجتماعــات  ل عــن متويــل الغابــات، ومــوجز رئيــسي  ٢٠١٢
العملية التيسريية بشأن متويل الغابات، ودراسة آثار سعر الكربون على متويل الغابات، ومتويـل              
ــا يف ذلــك         ــات، فــضال عــن مــسامهات أخــرى ذات صــلة، مب القطــاع اخلــاص مــن أجــل الغاب

وقـدم متحـدثان رئيـسيان آرائهمـا أيـضا           .)٥(لغابات والتنمية االقتـصادية   دراسات أساسية عن ا   
 .عن االستراتيجيات املمكنة والواقعية بشأن متويل الغابات

__________ 
  .http://www.un.org/esa/forests/adhoc.html: انظر املوقع التايل  )٥(  
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وقادت تلك العروض وما أعقبها مـن مناقـشات تفاعليـة إىل حتديـد بعـض اإلجـراءات                   - ٥٥
يـع املـستويات ومـن مجيـع        لـى مج  والتدابري اليت ينبغي اختاذها لتعبئة التمويل من أجل الغابـات ع          

 .املصادر

املشاركون يف االجتماع الثاين للفريق احلكومي الدويل املخصص املفتـوح بـاب            أبرز  و  - ٥٦
العضوية أن االجتاهات العاملية اجلديدة، من قبيل زيادة التحـول احلـضري، وكـذلك املـداوالت               

ــة ملــا بعــد عــام     ــة بــشأن خطــة التنمي ة املــستدامة، قــد أثــرت يف   وأهــداف التنميــ٢٠١٥اجلاري
ــات   ــل الغابـ ــشأن متويـ ــشة بـ ــة    . املناقـ ــرات اجلغرافيـ ــات والثغـ ــضا البيانـ ــشاركون أيـ ــاقش املـ ونـ

وأكــد . واملواضــيعية فيمــا يتــصل بتمويــل الغابــات، فــضال عــن وســائل معاجلــة تلــك الثغــرات    
ضـرورة توسـيع قاعـدة مجـع البيانـات مـن خمتلـف املـصادر، وكـذلك لـضمان                    على  املشاركون  

 .ل جهود منهجية على مجيع املستويات إلنتاج بيانات دقيقة ومتسقة وموثوق هبابذ

ونــاقش املــشاركون أيــضا بعــض اإلجــراءات الــضرورية لتهيئــة بيئــة متكينيــة أكثــر،            - ٥٧
ولتحسني أنشطة تنمية القدرات وإشراك خمتلف أصحاب املصلحة يف تعبئـة التمويـل مـن أجـل           

طنيــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات األعــضاء يف الــشراكة   الغابــات، مبــا يــشمل احلكومــات الو 
وركز اخلرباء أيضا على عدد من السياسات والتدابري املؤسسية         . التعاونية من أجل تنمية الغابات    

والتشريعية األخرى لزيادة التمويل من أجل الغابات على مجيع املستويات، فضال عن احلاجة إىل   
 . الغابات للغابات يف االستراتيجيات اإلمنائية لتمويلإدراج القيم النقدية وغري النقدية

وناقش املشاركون أيضا خيارات وتدابري متعددة مـن أجـل تعبئـة متويـل الغابـات علـى                 - ٥٨
ومت تسليط الضوء على دور الـربامج الوطنيـة للغابـات،           . املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية   

يـل، وكـذلك تـدابري أخـرى مثـل وضـع اسـتراتيجيات              بوصفها أداة سياسات فعالة لتعبئـة التمو      
وعلـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل،        . وطنية لتمويل الغابات وإنـشاء صـناديق وطنيـة للغابـات          

سلط اخلرباء الضوء على ضـرورة تعزيـز التعـاون بـني األقـاليم وداخلـها بـشأن متويـل الغابـات،                      
يــات التمويــل القائمــة ذات الــصلة وزيــادة التمويــل مــن أجــل تنفيــذ صــك الغابــات، وتعزيــز آل 

ــدويل، وخمت      ــك ال ــاملي، والبن ــة الع ــق البيئ ــل مرف ــات، مث ــات    بالغاب ــار اتفاقي ــات يف إط ــف اآللي ل
واملنظمــات األعــضاء يف الــشراكة التعاونيــة مــن أجــل الغابــات، مــن قبيــل منظمــة األغذيــة  ريــو

 .ر، والعملية التيسرييةوالزراعة، واآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح

ــاملي          - ٥٩ ــشاء صــندوق ع ــساوئ إن ــة حماســن وم ــصورة مطول ــضا ب ــشاركون أي ــاقش امل ون
ومت اقتراح عـدد مـن األفكـار األخـرى، مـن قبيـل              . للتربعات لتمويل اإلدارة املستدامة للغابات    

حتديد مؤسسات التفـاوض الوسـيطة لتعبئـة األمـوال مـن أجـل الغابـات أو إجيـاد هيكـل شـامل                       
 .تنسيق األموال املتعددة األطراف املتاحة ذات الصلة بالغاباتل
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وبناء على املناقشات اليت جرت يف االجتماع الثـاين، أعـد الرئيـسان مـوجزا قـدما فيـه                     - ٦٠
واعتمـد اخلـرباء املـشاركون يف       . أيضا طائفة من املقترحات واخليارات من أجل متويل الغابـات         

وجز الرئيسني، حيث يرد التقريـر يف مرفـق تقريـر االجتمـاع             االجتماع تقريرا وأحاطوا علما مب    
)E/CN.18/2013/12.( 
  

 سبل املضي قدما: متويل الغابات  -سابعا   
إن القرار الذي اختـذه املنتـدى يف جلـسته االسـتثنائية املعقـودة يف إطـار دورتـه التاسـعة             - ٦١

ابـات، خـالل الفتـرة مـن        وفر األساس للبدء يف خطة عمل تدوم أربع سـنوات بـشأن متويـل الغ              
وخالل هذه الفترة، قام املنتدى بعمـل       . ٢٠١٣أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

موضــوعي مل تنفــذه أي هيئــة أو منظمــة أو اتفاقيــة مــن قبــل، وينطــوي علــى مــسامهات حتليليــة 
 ذات  وتنفيذية من احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وأصـحاب املـصلحة مـن البلـدان                 

 .املستويات املختلفة من التنمية والغطاء احلرجي

ووفــرت عمليــة متويــل الغابــات وأنــشطة املنتــدى ذات الــصلة ملــا بــني الــدورات فرصــا    - ٦٢
إلجراء مناقشات وتقدمي مسامهات متعـددة التخصـصات ومشلـت أصـحاب مـصلحة متعـددين               

 .فيما يتعلق بتمويل الغابات

يـل الغابـات أصـحاب املـصلحة مـن إجـراء حـوار صـريح          ومكنت عمليـة املنتـدى لتمو       - ٦٣
اء والتركيز على تقدمي طائفة واسعة من املسامهات تتضمن اقتراحات جمديـة وكفـؤة وذات               وبنَّ

وكــان مــستوى املعــارف واملعلومــات  . مــصداقية مــن أجــل العمــل للتــصدي لتمويــل الغابــات  
ى فرصــة فريــدة واســتثنائية واحلمــاس فيمــا يتــصل بتمويــل الغابــات غــري مــسبوق ووفــر للمنتــد 

 .الختاذ قرار تارخيي بشأن متويل الغابات يف دورته التاسعة

ويعتمد تعزيز وتعبئة املوارد من أجل الغابات على الصعيد الوطين علـى حتـسني األطـر                  - ٦٤
الــسياساتية والتــشريعية واملؤســسية، وكــذلك علــى تــوفري خطــة إلشــراك خمتلــف أصــحاب          

تمعــات القائمــة يف منــاطق حرجيــة، وأصــحاب احليــازات الــصغرية،  املــصلحة، مبــا يف ذلــك اجمل
ــاص    ــاع اخلــ ــلية، والقطــ ــشعوب األصــ ــدين، والــ ــع املــ ــشكل  . واجملتمــ ــصدد، تــ ــذا الــ ويف هــ

االستراتيجيات الوطنيـة لتمويـل الغابـات وسـيلة فعالـة مـن أجـل تعبئـة املـوارد املاليـة مـن مجيـع                        
وينبغـي  . ة مـن أجـل اإلدارة املـستدامة للغابـات         املصادر املمكنة ودعم األنشطة الرئيسية الالزمـ      

لالستراتيجيات الوطنية لتمويـل الغابـات أن تعمـل بطريقـة شـاملة وتعـزز الـروابط مـع القطـاع                     
 .اخلاص، وكذلك مع قطاعات الزراعة، واملياه، والطاقة، وغريها من القطاعات ذات الصلة
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مج الوطنيـة للغابـات وينبغـي هلـا         وينبغي أن تشكل تلك االستراتيجيات جزءا من الـربا          - ٦٥
. أن تعزز التجانس يف تنفيـذ خمتلـف االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف علـى الـصعيد الـوطين                   

وميكـن أن تـشمل    . وينبغي للنُُّهج التعاونيـة أن حتفـز علـى متويـل أكثـر فعاليـة مـن أجـل اجلميـع                    
نيـة لتمويـل الغابـات، مـع دعـم         تلك اجلهود التحضري والتنفيـذ املـشتركني لالسـتراتيجيات الوط         

االستراتيجيات الوطنية لتعبئة املوارد وأطر االستثمار من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة             
 .األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ــا يف الـــربامج الوطنيـــة للغابـــات     - ٦٦ ويـــشكل إنـــشاء صـــناديق وطنيـــة للغابـــات وإدماجهـ
 . فعاال آخر من أجل تلبية احتياجات متويل الغاباتوسياسات الغابات وتشريعاهتا خيارا

وزيادة التمويل من أجل تنفيذ صك الغابات شكلت إحدى التوصـيات الرئيـسية الـيت                 - ٦٧
ومن املهم مالحظة أنه، يف حني أن صـك الغابـات لـيس             . جنمت عن العمل فيما بني الدورات     

يـا بـشأن الغابـات الـذي يـوفر جمموعـة            ملزم قانونا، فهو يشكل اإلطار الوحيد املتفـق عليـه عامل          
 .شاملة من اإلجراءات لتعزيز اإلدارة املستدامة جلميع أنواع الغابات على مجيع املستويات

وبالنظر إىل أمهيـة الغابـات لبلـوغ أهـداف اتفاقـات ريـو الـثالث مجيعهـا، ينبغـي إيـالء                        - ٦٨
ة صــك الغابــات واألهــداف االعتبــار إلنــشاء مؤشــر لتمويــل الغابــات شــبيه مبؤشــر ريــو ملعاجلــ  

 .العاملية بشأن الغابات

ومن النتائج الرئيسية اليت برزت مـن عمـل املنتـدى بـشأن متويـل الغابـات خـالل أربـع                       - ٦٩
وتوجــد الثغــرات يف . ســنوات أن معاجلــة الثغــرات يف البيانــات تــشكل أحــد أكــرب التحــديات  

وهنـاك حاجـة واضـحة     . لحةالبيانات على مجيع املستويات وتنطبـق علـى مجيـع أصـحاب املـص             
ــل          ــن متوي ــات ع ــات مجــع البيان ــات وعملي ــة، وكــذلك آلي ــات اإلحــصائية الوطني ــز البيان لتعزي

 .الغابات، يف جماالت منها تنفيذ صك الغابات

ومن شأن التنسيق األكثر فعاليـة للجهـود املبذولـة عـرب منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف                     - ٧٠
والتكنولوجية املبتكرة إليصال البيانـات، مـساعدة البلـدان    ذلك من خالل الوسائل االجتماعية     

ــات   ــى املعلوم ــن أجــل     . يف احلــصول عل ــة م ــشراكة التعاوني وميكــن للمنظمــات األعــضاء يف ال
الغابات أن تقوم بدور فعال يف مجع البيانات بشأن متويل الغابات بتحديد الوكـاالت الرئيـسية                

ملهم بالقدر نفسه للشراكة أن تعمـل إلنتـاج بيانـات           ومن ا . جلمع بيانات حمددة، وفقا لوالياهتا    
متسقة ودقيقة بشأن متويل الغابات، مبا يشمل بيانات التمويل املتعدد القطاعات الـذي يـذهب               

 .إىل الغابات
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ويــضطلع التنــسيق والتعــاون علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي بــدور هــام يف     - ٧١
ــة مــن أجــل إدارة    الغابــات وجيــب تنــسيقه ملــساعدة البلــدان علــى التــصدي    تعبئــة املــوارد املالي

 .لتحديات اإلدارة املستدامة للغابات عموما ومتويل الغابات بصفة خاصة

وللقطــاع اخلــاص دور حاســم األمهيــة يف تــشكيل الــسوق وتوليــد التمويــل مــن أجــل      - ٧٢
سية يف إشــراك وتتــسم البيئــة التمكينيــة بأمهيــة رئيــ . الغابــات علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل 

وتستتبع البيئة التمكينيـة شـروطا سياسـاتية        . القطاع اخلاص يف زيادة التمويل من أجل الغابات       
علـى  ) النـاس والبيئـة   (وتشريعية يـتم مبوجبـها احتـرام وضـمان مـصاحل املـستثمرين واملـستفيدين                

 .حد سواء

ــا       - ٧٣ ــستدامة للغاب ــل كــاٍف مــن أجــل اإلدارة امل ــة متوي ــة تعبئ ت موضــوع وشــكلت كيفي
وتركــز جــزء مــن .  ســنة٢٠مناقــشة للــسياسات العامــة علــى الــصعيد العــاملي طــوال أكثــر مــن 

املناقشة على اخليارات اليت ميكن أن تساعد يف معاجلة هذه املسألة على الصعيد العـاملي، مبـا يف                  
 .ذلك تعزيز آليات متويل الغابات القائمة وإنشاء صندوق للتربعات بشأن الغابات

م أن حججا قد طُرحـت تأييـدا لكـل مـن اخليـارين وضـدمها، يـرى الكـثريون أن                     ورغ  - ٧٤
، علـى أنـه     ٢٠١١ومت االتفاق، يف الـدورة التاسـعة للمنتـدى عـام            . هذين اخليارين ال يتناقضان   

 .ينبغي النظر يف مجيع اخليارات لتعبئة املوارد من أجل الغابات

الــدورات مقترحــات شــىت لتعزيــز  وطرحــت املــسامهات الــيت أعــدت يف فتــرة مــا بــني     - ٧٥
وميكــن . آليــات متويــل الغابــات القائمــة، فــضال عــن املهــام املمكنــة للــصندوق العــاملي للغابــات 

للــصندوق العــاملي التركيــز علــى جوانــب يف اإلدارة املــستدامة للغابــات ال تغطيهــا االتفاقيــات   
ت املواضـيعية واملنـاطق     وسيتعني على الصندوق أن يويل األولوية للمجاال      . واملنظمات األخرى 

وميكــن للــصندوق أن يفــي . اجلغرافيــة الــيت ُحــددت بوصــفها تعــاين أكــرب الثغــرات يف التمويــل 
باحتياجات هامة للتمويـل املقـدم بتهيئـة بيئـة متكينيـة مـن شـأهنا اجتـذاب األمـوال مـن مـصادر                        

كمل املـوارد  وينبغي للصندوق العـاملي أيـضا أن حيـدد دورا للـصناديق الوطنيـة الـيت سـت         . أخرى
علــى الــصعيد القطــري لتمويــل اإلدارة املــستدامة للغابــات، مبــا يف ذلــك الــصناديق الوطنيــة          

وميكن لتحديد الروابط بني صندوق من ذلك القبيـل وبـني الـربامج الوطنيـة للغابـات                 . للغابات
 .واالستراتيجيات الوطنية لتمويل الغابات، على سبيل املثال، أن يكون أمرا مفيدا

ومــن املهــم أيــضا معرفــة الكيفيــة الــيت ســيعمل هبــا الــصندوق العــاملي يف حــال إنــشائه،    - ٧٦
واملكان الذي سيقام به، وما هي الطرائق اليت ميكن هبا احلصول علـى مـوارده، ومـاذا سـتكون                   
معايري األهلية لذلك، والكيفية اليت ستجمع هبا األمـوال وسُتـضمن هبـا، والكيفيـة الـيت سـيعمل                   
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مع اآلليات املتعددة األطـراف القائمـة لتمويـل الغابـات وكيفيـة ضـمان التكامليـة         هبا الصندوق   
 .يف العمل فيما بني تلك الصناديق واآلليات

 أن تكمل اآلليـات     “الصناديق احملددة األهداف  ”وإن مل يتحقق ذلك، ميكن لعدد من          - ٧٧
ــق بالغابــات ملعاجلــة الثغــرات واالحتياجــات يف    ــل املتعل  جمــال اإلدارة املــستدامة  القائمــة للتموي

ويف حني سيتطلب ذلك إدخـال قـدر مـن التعـديل علـى الـسياسات يف كـل مؤسـسة              . للغابات
ومنظمة إلدراج عناصر اإلدارة املستدامة للغابـات يف عملـها، فـإن ذلـك سيـسفر عـن اخنفـاض           

 .حجم التعقيدات وحاالت االزدواج يف املهام

ويطلـب  . ع االحتياجات يف جمال متويل الغابات     وليس هناك من حل وحيد ملعاجلة مجي        - ٧٨
حجـم القـضية اختـاذ إجــراءات علـى املـستويات احملليـة والوطنيــة واإلقليميـة والعامليـة ومـن قبــل          

وعلـى الـصعيد العـاملي، مـن املهـم البحـث عـن تـشكيلة مـن التـدابري                    . أصحاب املـصلحة كافـة    
ويف هـذا الـسياق، يف حـني    . رافوإجياد حل يقوم علـى التكامليـة ويكـون مرضـيا جلميـع األطـ        

ينبغي للمجتمع الدويل أن يـسعى إىل تعزيـز اآلليـات القائمـة للتمويـل املتعلـق بالغابـات، ميكنـه                     
أيضا أن ينظر يف ختصيص صندوق أو صناديق ملعاجلـة االحتياجـات والثغـرات يف جمـال اإلدارة                  

ن هلذا احلل أن يعود بالفائـدة علـى         وميك. املستدامة للغابات اليت مل تعاجلها اآلليات القائمة بعد       
 .مجيع البلدان وأصحاب املصلحة

  
 اإلجراءات والتوصيات واخليارات الرئيسية فيما يتعلق بتمويل الغابات  -ثامنا   

 :قد يرغب املنتدى يف النظر يف التوصيات الواردة أدناه واختاذ قرارات بشأهنا، وهي  - ٧٩

 :احلوكمة اجليدة - ٨٠

لتمكينيــة، خاصــة املؤســسات الفعالــة علــى مجيــع املــستويات واألطــر تعزيــز الظــروف ا  
القانونية واملشاركة السياسية، الجتذاب متويل الغابات من مجيع املوارد واحلد من املخاطر مـن              

 :أجل االستثمار من خالل ما يلي

تعزيز حيـازة مـضمونة لألراضـي وحقـوق حليـازة املـوارد يف القـوانني املتعلقـة                    ‘١’  
ام األراضي واملـرياث، وتعزيـز إنفـاذ قـوانني الغابـات، ودعـوة منظمـة                باستخد

األغذية والزراعة إىل مواصلة العمل على وضع مبـادئ توجيهيـة طوعيـة تعـىن               
ــازة األراضــي ومــصايد األمســاك والغابــات يف ســياق     باحلوكمــة املــسؤولة حلي

 األمن الغذائي الوطين؛
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على الصعيد القطـري يف قطـاع الغابـات         تعزيز آليات التنسيق للجهات املاحنة        ‘٢’  
وكفالة إقامـة الـروابط مـع اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة وكـذلك الـربامج الوطنيـة                

 للغابات وغريها من السياسات القطاعية؛

مواصلة تعزيز استراتيجيات االتصال الرامية إىل حتـسني فهـم اجلمهـور ألمهيـة                ‘٣’  
 .الغابات

 :بناء الشراكاتإشراك مجيع أصحاب املصلحة و  - ٨١

توفري الدعم للعمليات، من قبيل شبكة الغابات النموذجيـة الدوليـة، الـيت تـبين         )أ(  
الشراكات وتعـزز احلـوار وتنمـي قـدرات أصـحاب املـصلحة، خاصـة النـساء والـشباب، علـى                     

 مجيع املستويات، وال سيما على املستوى احمللي؛

ــة مــن أجــل  دعــوة املنظمــات واجلهــات املاحنــة األعــضاء يف    )ب(   ــشراكة التعاوني  ال
الغابات إىل دعم أصحاب املصلحة احملليني يف جمـال الغابـات وأصـحاب احليـازات الـصغرية يف                   
ــة إىل متكــني ممارســات      ــتجني احلــرجيني واجملموعــات املماثل ــات، ومنظمــات املن ــشاء التعاوني إن

 اإلقراض اجلماعي لتحسني فرص الوصول إىل التمويل من أجل الغابات؛

ــسياسات يف جمــال القــيم         )ج(    ــة مــن أجــل مقــرري ال ــرامج للتوعي ــذ ب وضــع وتنفي
 . االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات واألشجار خارج نطاق الغابات

  :، عن طريق ما يليالتعاون املشترك بني القطاعات  - ٨٢

ابـات  تعزيز تبادل املعارف لتحسني التفهم والتواصـل املتبـادلني بـني قطـاع الغ               )أ(  
والقطاعات األخرى والنظم املالية املؤسسية للمساعدة يف تعبئة التمويل من أجـل الغابـات مـن                
قطاعات أخرى مثـل قطاعـات مـستجمعات امليـاه، واملراعـي، والطاقـة، والزراعـة، والـسياحة،                  

 على الصعيد الوطين؛

وطين حتسني التعاون املشترك بني القطاعات وبني املؤسسات على املـستوى الـ             )ب(  
من خالل أطر السياسات العامة، مثل الربامج الوطنية للغابات أو ما مياثلها، الجتـذاب املـوارد                
مــن أجــل الغابــات، باالســتفادة، يف مجلــة أمــور، مــن جتــارب مرفــق الغابــات واملــزارع ملنظمــة   

ل األغذية والزراعة واملرفق الذي خلفه، وهو مرفـق الـربامج الوطنيـة للغابـات، يف تعزيـز أشـكا                  
 التعاون تلك على املستوى احمللي وعلى مستوى اجملتمعات احمللية؛

إدماج الغابات يف اجملاالت ذات األولوية خلطـط التنميـة الوطنيـة وحتديـد قـيم                   )ج(   
سلع ومنتجات الغابات يف امليزانيات واحلسابات الوطنية بتجميع البيانات، ووضع املؤشـرات،            

 ية من أجل الغابات؛وحتديد القيم النقدية وغري النقد
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تــشجيع البنــك الــدويل واملــصارف اإلمنائيــة اإلقليميــة علــى تعزيــز التعــاون           )د(  
 .املشترك بني القطاعات وحتقيق التكامل بني برامج إدارة الغابات يف أعماهلا ذات الصلة

 :بناء القدرات - ٨٣

ات، لــدان يف جمــال تنميــة القــدر   وضــع اســتراتيجيات ملعاجلــة احتياجــات الب     )أ(  
سيما البلدان النامية، خاصة فيما يتصل باحلـصول علـى األمـوال، يف جمـاالت منـها أنـشطة                    وال

 الرصد وإنفاذ القانون، ووضع البيانات واإلدارة وإقامة الشراكات؛ 

تشجيع املؤسسات املالية علـى وضـع أدوات إقـراض مالئمـة مـن أجـل مـالك                    )ب(  
 ية؛الغابات واجملتمعات القائمة يف مناطق حرج

 .تأمني قدر كاٍف من التمويل من أجل البحوث والتثقيف والتدريب   )ج(   

 :األسواق الرمسية واألسواق غري الرمسية والقطاع اخلاص - ٨٤

تعزيز استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف اجملاالت اليت ميكـن              )أ(  
ــة التخفيـــف مـــن    ــتثمارات احلكوميـ ــومي واالسـ ــل احلكـ ــا للتمويـ ــة علـــى  فيهـ ــاطر احملتملـ  املخـ

 االستثمارات اخلاصة وكفالة استخدام رأس املال اخلاص بطريقة مسؤولة اجتماعيا وبيئيا؛

توفري بيئـة سياسـاتية تـشجع علـى اسـتثمارات القطـاع اخلـاص إلجيـاد أسـواق               )ب(  
 تستوعب سلع وخدمات الغابات غري املقيمة سوقيا؛ 

ــد ا     )ج(    ــساعدة القطــاع اخلــاص يف حتدي ــل   م ــرص يف متوي ــات والف ــرات والعقب لثغ
 الغابات لكفالة قيام القطاع اخلاص باستثمارات حمددة األهداف على النحو الصحيح؛

ــة و    )د(   ــد األســواق غــري الرمسي ــن أجــل     /حتدي ــا م أو إضــفاء الطــابع الرمســي عليه
ــسيا مــن       ــضاء، بوصــف ذلــك مــصدرا رئي ــات، حــسب االقت ــة يف منتجــات الغاب التجــارة احمللي

  التمويل؛ مصادر

استقــصاء الفــرص للتمويــل الرمســي وغــري الرمســي مــن قبيــل التمويــل املتنــاهي     )هـ(  
الصغر والتحويالت، وهو ما ميكـن توجيهـه مـن خـالل منظمـات مـالك الغابـات والتعاونيـات                    

 .ومجاعات املنتجني، مع اإلقرار بالطابع الواسع واملتنوع للقطاع اخلاص

 :الغاباتاخليارات الوطنية لتمويل   - ٨٥

ــات،         )أ(   ــة للغاب ــربامج الوطني ــق ال ــات، خاصــة عــن طري ــل الغاب ــة متوي ــز تعبئ تعزي
باســتخدام جمموعــة مــن الــنُُّهج التمويليــة، مبــا يــشمل إنــشاء صــناديق وطنيــة للغابــات، وحتديــد   

 الفرص األخرى للتمويل على املستوى الوطين؛
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 تركز على هنـج مـشترك       وضع وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات متويل الغابات اليت        )ب(  
بني القطاعات إزاء اجلوانب البيئية واالجتماعيـة واالقتـصادية لـإلدارة املـستدامة للغابـات علـى                 

 مستوى البيئة الطبيعية الوطنية؛ 

وضــع اســتراتيجيات وطنيــة لتمويــل الغابــات، أو اســتراتيجيات مماثلــة، جتمــع     )ج(   
ية، مع مراعاة الروابط املـشتركة بـني قـضايا          أشكال التمويل من خمتلف املصادر بطريقة تشارك      

الغابات والقـضايا األخـرى، مبـا يف ذلـك القـضاء علـى الفقـر، واألمـن الغـذائي، وتغـري املنـاخ،                        
 والزراعة، والتنمية الريفية، والنقل، والتعدين، والسياحة؛

التــشجيع علــى وضــع اســتراتيجيات وطنيــة لتمويــل الغابــات أو اســتراتيجيات   )د(  
 .مماثلة

ــاطق       - ٨٦ ــرات يف املنـ ــات والثغـ ــستدامة للغابـ ــات اإلدارة املـ ــرات يف بيانـ ــة الثغـ معاجلـ
 :اجلغرافية واجملاالت املواضيعية

التركيز على معاجلة الثغرات يف متويل الغابات وختصيص مـوارد كافيـة وبـذل                )أ(  
 ؛جهود متضافرة ملعاجلة تلك الثغرات على مجيع املستويات

ج لوضـع بيانـات متويـل الغابـات علـى املـستوى الـوطين، مـع                دعم إنشاء برنام    )ب(  
العمـــل بالتعـــاون مـــع احلكومـــات، والعمليـــات اإلقليميـــة، واملنظمـــات األعـــضاء يف الـــشراكة 

 التعاونية من أجل الغابات، والقطاعات األخرى، واملصارف اإلمنائية؛

 الغابـــات جعـــل إدارة املعـــارف بـــشأن التنميـــة االقتـــصادية للغابـــات ومتويـــل    )ج(   
وعائدات االستثمار يف اإلدارة املستدامة للغابات عملية مستمرة ال عمليـة خمصـصة، مـع تـوفري       
التمويل احملدد األغراض املصاحب هلـا، واالسـتفادة مـن عمليـات مجـع البيانـات يف املؤسـسات                   

 األخرى؛

مـع  دعم أعضاء الشراكة التعاونية من أجل الغابات لتعزيز اآلليـات القائمـة جل         )د(  
البيانــات واحلـــصول عليهـــا، ملعاجلـــة الثغـــرات يف البيانـــات يف جمـــال متويـــل الغابـــات والتنميـــة  
االقتصادية للغابات بطريقة منهجية ومنسقة ومتجانسة بغيـة تـوفري بيانـات متـسقة ودقيقـة عـرب                  
 مجيع القطاعات، ودعوة اجلهات املاحنة إىل توفري املـوارد ألعـضاء الـشراكة التعاونيـة مـن أجـل                  

 الغابات لالضطالع هبذه املسؤولية؛

استخدام األطر القائمة جلمع البيانات التابعة للمنظمات األعضاء يف الـشراكة             )هـ(  
التعاونية من أجل الغابات، مبا يف ذلك دليل الشراكة التعاونية بشأن التمويل مـن أجـل اإلدارة                 

مــع البيانــات، خاصــة يف املــستدامة للغابــات وشــكل اإلبــالغ الــذي وضــع حــديثا للمنتــدى جل 
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اجملاالت اليت توجـد هبـا ثغـرات يف البيانـات، مـن قبيـل املعلومـات الكميـة والنوعيـة عـن متويـل                         
 الغابات املشترك بني القطاعات؛

الطلب إىل أمانة املنتدى بأن تقـوم بتحليـل مجيـع النتـائج والتوصـيات الـواردة                   )و(  
، مبــا يف ذلــك املعلومــات عــن البيانــات  يف مــسامهات مــا بــني الــدورات بــشأن متويــل الغابــات  

 والثغرات يف املناطق اجلغرافية واجملاالت املواضيعية، وتوفريها ألعضاء املنتدى؛

تشجيع منظمة األغذية والزراعة على تطوير عملـها يف جمـال التمويـل الـوطين                 )ز(  
مـوارد الغابـات   من القطاع العام من أجل التنمية املستدامة للغابات بوصفه جزءا من تقييمـات            

 اليت تقوم هبا املنظمة يف املستقبل؛

دعوة منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي إىل اسـتعراض تعريفاهتـا              )ح(  
ذات الــصلة بالغابــات إلنــشاء فئــات جديــدة مــن البيانــات لإلعــراب عــن الطــابع املــشترك بــني  

 .القطاعات لتمويل الغابات

 :متويل تنفيذ صك الغابات  - ٨٧

زيــادة التمويــل مــن أجــل تنفيــذ صــك الغابــات علــى مجيــع املــستويات يف أي    )أ(  
 استراتيجية من استراتيجيات متويل الغابات للنهوض باإلدارة املستدامة للغابات؛

دعوة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك اجلهات املاحنـة واملنظمـات                )ب(  
 الغابات، لدعم البلدان النامية يف تنفيذ صك الغابات؛األعضاء يف الشراكة التعاونية من أجل 

تعزيز التنسيق فيما بني الوزارات من أجل تعبئة التمويل لتنفيذ صـك الغابـات        )ج(   
 وجتاوز عدم التواصل بني خمتلف الوزارات؛

دعوة املنظمات األعضاء يف الـشراكة التعاونيـة مـن أجـل الغابـات إىل اإلبقـاء                    )د(  
الغابات يف برنامج عمـل خمتلـف آليـات التمويـل واملنظمـات واملبـادرات ذات       على تنفيذ صك  
 الصلة بالغابات؛

ــة       )هـ(   ــشاء أداة مماثل ــصادي إىل إن ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي دعــوة منظمــة التع
ملؤشر ريو لتتبع وقياس التمويل من أجـل تنفيـذ صـك الغابـات وأهدافـه األربعـة العامليـة بـشأن                      

 . الغابات
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 :املساعدة اإلمنائية الرمسية  - ٨٨

التشديد على أنه، رغم أن متويل الغابات هو مـسؤولية وطنيـة يف املقـام األول           )أ(  
وجهد ذايت االستدامة على املدى البعيد، تقـوم املـساعدة الدوليـة مبـا يـشمل املـساعدة اإلمنائيـة                    

 بلدان عديدة؛الرمسية بدور حفاز هام يف تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات يف 

إيالء األولويـة للـنُُّهج الـيت تركـز علـى الغابـات واملـشتركة بـني القطاعـات أو                      )ب(  
 املواضيعية لتعزيز مسامهة الغابات يف التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية؛ 

 .معاجلة التجزؤ فيما بني آليات التمويل ذات الصلة بالغابات   )ج(   

  :التعاون اإلقليمي  - ٨٩

تعزيـــز التعـــاون بـــني األقـــاليم وداخلـــها بـــشأن التنميـــة االقتـــصادية للغابـــات    )أ(  
ومتويلها، مبا يف ذلـك وضـع مقترحـات للجهـات املاحنـة مـن أجـل التمويـل، واستقـصاء فـرص                       
متويل الغابات وتنميتها االقتصادية مع القطاع اخلـاص، وتبـادل التجـارب واملعـارف واخلـربات             

 الفنية ذات الصلة؛ 

بنـــاء الـــشراكات بـــني اهليئـــات والـــشبكات االقتـــصادية الوطنيـــة واملـــصارف   )ب(  
 .اإلمنائية الوطنية، من قبيل مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية ألفريقيا اجلنوبية

تعزيز آليـات التمويـل القائمـة ذات الـصلة بالغابـات وحتـسني فـرص الوصـول إىل                     - ٩٠
 :مواردها عن طريق ما يلي

ة علــى تعزيــز آليــات التمويــل القائمــة ذات الــصلة بالغابــات بتحــسني    املوافقــ  )أ(  
فـــرص الوصـــول إىل املـــوارد وكفـــاءة تلـــك املـــوارد، بتعبئـــة مـــوارد جديـــدة وإضـــافية ملعاجلـــة 
االحتياجات والثغرات يف جمال اإلدارة املستدامة للغابـات الـيت مل تعـاجل حـىت اآلن وبتخـصيص                  

ار تلـك اآلليـات، ودعـوة اآلليـات، يف هـذا الـصدد، إىل               أموال جديدة وإضافية للغابات يف إطـ      
 :القيام مبا يلي

ــات وإجــراءات         ‘١’   ــسيط عملي ــادة تب ــل وزي ــام للتموي ــايري القطــاع الع ــديل مع تع
 التمويل الدولية لتحسني فرص الوصول إىل أمواهلا؛

تعزيز أوجه التآزر بني براجمهـا ملعاجلـة احتياجـات وثغـرات التمويـل يف تنفيـذ                   ‘٢’  
 اإلدارة املستدامة للغابات؛

ختصيص موارد مالية حمددة لوضع برامج ملعاجلة الثغرات املواضـيعية يف متويـل               ‘٣’  
ــستدامة      ــل اإلدارة املـ ــن أجـ ــسبعة مـ ــيعية الـ ــر املواضـ ــع العناصـ ــات ومجيـ الغابـ
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للغابات، على النحو الوارد يف صك الغابات، بغية حتقيق اإلمكانـات الكاملـة     
 للغابات؛

إعــداد التقــارير الوطنيــة للبلــدان الناميــة إىل املنتــدى بــشأن تنفيــذ صــك   دعــم   ‘٤’  
الغابات من خالل ختصيص أمـوال جديـدة وإضـافية آلليـات التمويـل القائمـة                

 ذات الصلة بالغابات، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملي؛

مواصلة دعم البلدان إلجراء عمليـات جـرد وتقيـيم للغابـات لبيـان مـسامهات                  ‘٥’  
ابـــــات يف التنميـــــة االقتـــــصادية ويف تـــــوفري الـــــسلع واخلـــــدمات البيئيـــــة الغ

 واالجتماعية؛ 

 دعم البلدان يف حتديد وتقدير القيم غري النقدية ملنتجات وخدمات الغابات؛  ‘٦’  

مـــساعدة البلـــدان يف التـــصدي لتحـــديات التمويـــل ببنـــاء القـــدرات الالزمـــة    ‘٧’  
رنــة ومــصممة حــسب الــسياق  للوصــول إىل التمويــل وتنفيــذ اســتراتيجيات م 
 جتمع بني التمويل احلكومي واخلاص والدويل؛

  :دعوة مرفق البيئة العاملي إىل القيام مبا يلي  )ب(  
ــواع        ‘١’   ــع أن ــستدامة جلمي ــشأن اإلدارة امل ــد ب ــسيق جدي ــشاء جمــال تن النظــر يف إن

ــتنادا إىل     ــة، اسـ ــة العامليـ ــوارد مرفـــق البيئـ الغابـــات خـــالل التجديـــد املقبـــل ملـ
آليـة حـافز املبـادرة املعـززة        /عراض آلية اإلدارة املستدامة للغابات التابعة لـه       است

خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات وغري ذلـك مـن             
  العناصر يف حافظة املرفق يف جمال الغابات؛

ــار خــاص لغابــات       ‘٢’   ــإيالء اعتب معاجلــة الثغــرات املواضــيعية يف متويــل الغابــات ب
األراضي اجلافة واالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات الغطاء احلرجـي املـنخفض           
ــف،       ــاء احلرجــي الكثي ــدان ذات الغط ــة والبل ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري وال

  والبلدن األفريقية، وأقل البلدان منوا؛ 
، دعوة اجلهات املاحنة إىل تـوفري مـوارد للعمليـة التيـسريية للقيـام باملهـام التاليـة            )ج(   

بالتعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية من أجل الغابات، مبا يف ذلـك منظمـة األغذيـة والزراعـة                  
  :واآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وهي

وضع مصفوفات وطنية وإقليمية الستراتيجيات متويـل الغابـات، بالتعـاون مـع           ‘١’  
ة التعاونية من أجل الغابات، مـن أجـل         البلدان واملنظمات األعضاء يف الشراك    

البلــدان ذات الغطـــاء احلرجــي املـــنخفض والــدول اجلزريـــة الــصغرية الناميـــة     
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والبلدان ذات الغطاء احلرجي الكثيف، والبلدن األفريقية، وأقل البلـدان منـوا،            
  ومساعدة تلك البلدان على وضع املشاريع ذات الصلة؛

لتنسيق والتعاون فيمـا بـني آليـات التمويـل          التقدم مبقترحات من أجل حتسني ا       ‘٢’  
ذات الصلة بالغابات للمنتدى يف دورته احلادية عشرة، هبدف تيـسري حـصول       

  البلدان على األموال؛
معاجلة الثغرات يف جمال تنمية الغابات والتنمية االقتصادية الـيت ميكـن أن تـؤثر           ‘٣’  

  . على متويل الغابات
  :الصناديق اجلديدة والناشئة  - ٩١

حتديد الفرص املتاحة لتعبئة مصادر متويل جديدة من أجل الغابات من خـالل               )أ(  
الــصناديق واالســتراتيجيات والــربامج يف خمتلــف املنظمــات األعــضاء يف الــشراكة التعاونيــة مــن  

  أجل الغابات، فضال عن املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛ 
تحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ واتفاقيـة            دعوة األطراف يف اتفاقية األمـم امل        )ب(  

األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملصارف والربامج اإلمنائية اإلقليميـة إلدمـاج أنـشطة التمويـل                
من أجل اإلدارة املـستدامة للغابـات يف صـناديقها وبراجمهـا التنفيذيـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك                      

ية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ،          صندوق املناخ األخضر، وصندوق التكيف التفاق     
  والربامج املماثلة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

ــة التنــــوع البيولــــوجي إىل إدراج متويــــل اإلدارة      )ج(    دعــــوة األطــــراف يف اتفاقيــ
  . املوارداملستدامة للغابات يف براجمها واستراتيجياهتا ذات الصلة، مبا يف ذلك استراتيجية تعبئة 

  :اخليارات األخرى لتمويل الغابات  - ٩٢
مواصـــلة النظـــر يف إنـــشاء صـــندوق عـــاملي للتربعـــات لتعزيـــز حتقيـــق اإلدارة    )أ(  

  املستدامة للغابات من قبل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛ 
 لتمويــل الغابــات، يــدة وإضــافيةالنظــر يف خيــارات أخــرى لتعبئــة مــصادر جد  )ب(  

ــصلة بالغابــات       مبــا ــشاء إطــار شــامل للتنــسيق بــني آليــات التمويــل القائمــة ذات ال يف ذلــك إن
ومؤسسات التفاوض أو الوساطة على خمتلف املستويات لتحسني وصـول البلـدان إىل التمويـل               

  .من أجل الغابات
  :إدماج الغابات يف عمليات اختاذ القرار يف اجملال اإلمنائي  - ٩٣

  تعزيز تقدير النطاق الكامل لقيم الغابات، بسبل منها حماسبة املوارد الطبيعية؛   )أ(  



E/CN.18/2013/11  
 

13-22159 29 
 

إدماج قيم الغابات األوسـع نطاقـا يف التخطـيط واختـاذ القـرار واالسـتثمارات                  )ب(  
  .يف اجملال اإلمنائي

  :، وأهداف التنمية املستدامة٢٠١٥الغابات، وخطة التنمية ملا بعد عام   - ٩٤
دمــاج الغابــات يف خطــة التنميــة  ن، مــن خــالل ممثليهــا ذوي الــصلة، إىل إ دعــوة البلــدا  

 ويف إطار أهـداف التنميـة املـستدامة وإىل إدمـاج التمويـل يف اسـتراتيجيات                 ٢٠١٥بعد عام    ملا
متويل التنميـة املـستدامة، مـع مراعـاة أن الغابـات تـضطلع بـدور حيـوي يف القـضاء علـى الفقـر                         

  .وحتسني أسباب املعيشة
  


