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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 الدورة اخلامسة والعشرون
 ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

 
 عمال املؤقت من جدول األ٥البند 

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 تقرير عن حلقة عمل معنية خبفض االنبعاثات الناجتة 
 عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 ∗مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص
 البلدان النامية بناء على طلب مؤمتر       نظمـت األمانـة حلقة عمل معنية خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف              

 .٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول١ أغسطس إىل/ آب٣٠ وعقدت حلقة العمل يف روما، إيطاليا، من. األطراف يف دورته احلادية عشرة
 تبادل فرصة لألطراف تيحوقـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه ينبغي حللقة العمل أن ت          
واستمع .  خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية         املتصلة اجلوانـب املناسبة   يف   روالـنظ  اخلـربات 

املشاركون إىل عروض تقنية عن حمور القضايا العلمية واالجتماعية االقتصادية والتقنية واملنهجية إضافة إىل عروض قدمها 
كما تبادل املشاركون اآلراء وناقشوا     . ج السياساتية واحلوافز اإلجيابية   ُهممـثلو األطراف واملنظمات الدولية عن حمور النُ       

 خطوات قادمة حمتملة للمضي      عدة واقُترحت. بالتفصيل القضايا املتعلقة باملواضيع وتناولوا الروابط املمكنة بني احملورين        
 .ينبعمل اهليئة الفرعية قدماً والسماح هلا بتقدمي تقرير يف دورهتا السابعة والعشر

 يف هذا التقرير، ال سيما املعلومات عن اخلطوات املقبلة           الواردة  اهليئة الفرعية النظر يف املعلومات     تـود وقـد    
 .احملتملة، وتقدمي توجيهات إضافية عن اإلجراءات القادمة

                                                      

 ∗
 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب موعد عقد حلقة العمل  

Distr. 
GENERAL 

FCCC/SBSTA/2006/10 
11 October 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2006/10 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٥ - ١ ....................................................................املقدمة -أوالً 

 ٣ ٣ - ١ ............................................................. الوالية -ألف 

 ٤ ٤    ......................................................كرةنطاق املذ -باء  

 ٤ ٥    اإلجراءات احملتمل أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية -جيم 

 ٤ ١١ - ٦ .................................................................املداوالت -ثانياً 

 ٥ ٧١-١٢ ...............................................ملخص العروض واملناقشات -ثالثاً 

 القضـايا العلمية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية      : احملـور األول   -ألف 
 ٥ ٣٢-١٢ ...........................................................واملنهجية  

 الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية خلفض االنبعاثات      : احملـور الثاين   -باء  
 ١٢ ٦٤-٣٣ ..........................الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  

 حتديـد الصـالت املمكـنة بني القضايا العلمية        : احملـور الثالـث    -جيم 
 ج  االقتصادية والتقنية واملنهجية ذات الصلة والُنهُ      -واالجتماعـية     
 ٢١ ٧١-٦٥ ........................................السياساتية واحلوافز اإلجيابية  

 ٢٢ ٧٥-٧٢ ....................................................اخلطوات احملتملة املقبلة -رابعاً 

 ٢٢ ٧٤-٧٢ .................................................القضايا ذات الصلة -ألف 

 ٢٣ ٧٥    ...........................عملية ممكنة للنظر يف القضايا ذات الصلة -باء  

 



FCCC/SBSTA/2006/10 
Page 3 

 قدمةامل - أوالً
  الوالية- ألف

 دعوة إىل األطراف واملراقبني املعتمدين لكي يقدموا إىل         وجَّـه مؤمتـر األطراف يف دورته احلادية عشرة         -١
األمانة آراءهم بشأن القضايا املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، مع التركيز على 

ُنهج الذلك  ، مبا يف    الصلةالقضـايا العلمـية والتقنـية واملنهجية ذات الصلة، وتبادل املعلومات واخلربات ذات              
كما وجَّه مؤمتر األطراف دعوة إىل األطراف لتقدمي توصيات بشأن أية عملية أخرى .  واحلوافز اإلجيابيةاتيةالسياس

وطلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف            . للـنظر يف هـذه القضـايا      
وسوف تقدِّم اهليئة الفرعية يف دورهتا      .  من دورهتا الرابعة والعشرين     اعتباراً )١(املعلومـات الـيت تتضمنها الردود     

 .)٢( القضايا املشار إليها يف الردود، مبا يف ذلك أية توصيات ُتقدَّمعنتقريراً السابعة والعشرين 

أيضاً، أن تنظم حلقة عمل بشأن خفض  وطلـب مؤمتـر األطراف من األمانة، يف دورته احلادية عشرة   -٢
اثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية قبل انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة االنبع

 . )٣(العلمية والتكنولوجية، وأن ُتعّد تقريراً عن حلقة العمل كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف تلك الدورة

فرصة لتبادل  أن حلقة العمل ينبغي أن تتيح لألطراف )٤(نوقررت اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشري -٣
كما قررت  . اخلربات والنظر يف اجلوانب ذات الصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية              

 :أن يكون من بني املواضيع احملدَّدة اليت ستناقَش يف حلقة العمل ما يلي

 االقتصادية والتقنية واملنهجية، مبا يف ذلك دور الغابات، وخباصة          -اعية  القضايا العلمية واالجتم   )أ( 
 املتعلقة بالصالت بني إزالة     القضايا وقضايا التعاريف، مبا فيها      ؛الغابـات االسـتوائية، يف دورة الكربون العاملية       

غابات؛ وتقدير التغيُّرات يف الغابات وتدهور البيئة؛ وتوافر البيانات ونوعيتها؛ ونطاقات ومعدالت ودوافع إزالة ال   
 خمزون الكربون والغطاء احلرجي؛ وأوجه عدم التيقن ذات الصلة؛

 واحلوافز اإلجيابية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، اتيةُنُهج السياسال )ب( 
مليات خفض االنبعاثات؛ وانتقال    مبـا يف ذلـك األسـباب؛ والفعالـية القصرية والطويلة األجل فيما يتعلق بع              

                                                      

 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2006/MISC.5ترد ردود األطراف يف الوثيقة  )١(

ــتايل    ــع الـ ــية يف املوقـ ــية الدولـ ــنظمات احلكومـ ــلى ردود املـ ــالع عـ ــن االطـ : وميكـ
<http://unfccc.int/parties_and_observers/igo/items/3714.php> ردود املـنظمات غري احلكومية يف املوقع التايل        و :
<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 

)٢( FCCC/CP/2005/5 ٨٣-٨١، الفقرات. 
)٣( FCCC/CP/2005/5 ٨٤، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٢، الفقرة)ج(إىل ) أ.( 
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االنـبعاثات؛ والتعاون الثنائي واملتعدد األطراف؛ وأنشطة اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة؛ وحتسني اإلدارة              
 على أن ُتجرى املناقشات على أساس -املسـتدامة للغابـات؛ وبناء القدرات؛ واآلليات املالية والبدائل األخرى     

 َبر املستخلَصة؛اخلربات املكَتسبة والِع

 االقتصادية والتقنية واملنهجية ذات     -حتديـد الصالت املمكنة بني القضايا العلمية واالجتماعية          )ج( 
 واحلوافز اإلجيابية اليت قد تنشأ عن النظر يف املواضيع املندرجة ضمن الفقرتني الفرعيتني              ساتيةُنُهج السيا الالصلة و 

 .أعاله) ب(و) أ(

  نطاق املذكرة- باء

 أعاله وملخص    املبينة حلقة العمل املعقودة استجابة للوالية    ملداوالت  حتـتوي هـذه الوثيقة على وصف         -٤
وبذلت األمانة قصارى جهدها الستعمال املصطلحات .  أعاله٣  بشأن املواضيع املشار إليها يف الفقرة     مناقشـاهتا 

 . من نتائجأهم ما خلصت إليه املناقشاتاليت أوردها املتحدثون واملشاركون لدى إعدادها ملخصات العروض و

  اإلجراءات احملتمل أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية- جيم

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، ال سيما              تودقد   -٥
 الستكمال الوالية اليت أسندها  أخرى من إجراءاتما يلزم اختاذهشأن يف الفصل الرابع، وتقدمي توجيهات إضافية ب
 .إليها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 املداوالت - ثانياً
خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة " حلقة عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن عقدت -٦

 ٣٠روما، إيطاليا، من    ب) الفاو( مقر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        يف" الغابـات يف الـبلدان النامـية      
والفاو، بدعم مايل من    اإليطالية   راضيواستضافتها وزارة البيئة واأل   . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١ أغسـطس إىل  /آب

 .الفاوإضافة إىل  وهولندا ونيوزيلنداحكومة كل من أستراليا وإيطاليا والسويد وفنلندا 

 يف  مدرجاً طرفا٢٥ً من  ممثال٥٥ًوشارك فيها . طرفاً ومنظمة ٩٤ل   ممثالً ١٦٣وحضـر حلقـة العمل      -٧
 . غري مدرج يف املرفق األول باالتفاقية طرفا٤٢ً من  ممثال٧٤ًاملرفق األول باالتفاقية و

بني وكان من   .  منظمة غري حكومية   ١٥ منظمة حكومية دولية و    ١٣ ها بصفة مراقب ممثلو   كمـا حضر   -٨
 ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية    املـنظمات احلكومية الدولية   

 والفاو وأمانات كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجيةوالبنك الدويل و
 النظام العاملي ملراقبة األرض     ، فضال عن  مم املتحدة املعين بالغابات   منتدى األ األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر و      

ومـرفق البيئة العاملية واآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملركز                
 .خصائيني خربة تقنية أ٦قدم وعالوة على ذلك . العاملي لرصد حفظ الطبيعة والوكالة الفضائية األوروبية
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وعـند افتتاح حلقة العمل، رحب باملشاركني يف روما كل من السيدة ماريا بيا غارافاغليا، نائبة عمدة                  -٩
.  جلمهورية إيطالياالشؤون الربية والبحريةمديـنة روما، والسيد غايتانو بينيديتو، نائب مدير ديوان وزير البيئة و          

 العلمية والتكنولوجية، السيد كيشان كومارسينغ، الذي ترأس حلقة العمل،          وألقى رئيس اهليئة الفرعية للمشورة    
خطابـاً يف املشاركني وشكر حكومة إيطاليا والفاو على استضافة حلقة العمل وأعرب عن تقديره للحكومات                

و بيكورارو   جلمهورية إيطاليا، السيد ألفونس    لشؤون الربية والبحرية  وألقى وزير البيئة وا   . دعمها املايل لاألخـرى   
 .سكانيو، خطاباً يف يوم افتتاح حلقة العمل

وعـرض ممـثل ألمانـة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ والية حلقة العمل وهدفها ونطاقها ووثيقة                  -١٠
 وأعرب عن عرفانه للحكومات اليت قدمت أمواال إضافية         ،)٥(املعلومـات األساسية اليت أعدت لتيسري املناقشات      

 .قة العمللتنظيم حل

. وعقـدت مناقشـات عامـة بعد كل جلسة بشأن موضوع بعينه أو جمموعة من املواضيع ذات الصلة                  -١١
ويف ختام حلقة العمل، قدم الرئيس إىل املشاركني .  واملناقشات)٦(ويلخص الفصل الثالث النقاط الرئيسية للعروض

 ٣٢-٢٣الفقرات   يف    ملخص النتائج   بأن ، علماً مـلخص املناقشـات الـيت جرت بشأن احملورين األول والثاين          
 .مع ذلك امللخصيتوافق  ٦٤-٤٩والفقرات 

  ملخص العروض واملناقشات- ثالثاً
 القضايا العلمية واالجتماعية االقتصادية والتقنية واملنهجية:  احملور األول- ألف

 ملخص العروض -١

 اجلزء األول من ورقة املعلومات األساسية        عن أهم اجلوانب اليت يشملها      حملة عامة  ينيئقدم أحد األخصا   -١٢
 وألقى العرض الضوء على اإلجنازات يف     . )٧(املـتعلق بالقضايا العلمية واالجتماعية االقتصادية والتقنية واملنهجية       

رصـد التغريات يف جمال احلراجة والغطاء النبايت باستعمال تقنيات االستشعار عن بعد، وتوافر أدوات وأساليب                
 التغريات يف خمزون الكربون يف الغابات، مثل القياسات امليدانية وعمليات جرد الغابات التقليدية،          تقديـر ورصد  

                                                      

ل حمّصلة املعلومات اليت تضمنتها البالغات      ميكـن االطالع على وثيقة املعلومات األساسية اليت تشم         )٥(
ــتمدين   ــبني املعـ ــراف واملراقـ ــية وردود األطـ ــية (الوطنـ ــر احلاشـ ــتايل) ١انظـ ــع الـ : يف املوقـ

<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>. 
: ميكــن االطــالع عــلى قائمــة العــروض واملــتحدثني وجممــل العــروض يف املوقــع الــتايل )٦(

<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3764.php> .     وُينصح القارئ بالرجوع إىل العروض
 .األصلية ليقف على التفاصيل

ــل    )٧( ــة العمـــ ــر ورقـــ ــتايل ) ٢٠٠٦) (أ(١انظـــ ــع الـــ : يف املوقـــ
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>. 
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ومنهجيات تقدير انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن إزالة الغابات، على سبيل املثال، يف املبادئ التوجيهية للفريق 
 .)٨(احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

الضوء على أن التقدم احملرز يف وضع األساليب واألدوات يف هذا اجملال يسمح بقياس              وسـلط العـرض      -١٣
وإضافة إىل ذلك، هناك تطورات . على الصعيدين الوطين والدويل من الفضاء مبوثوقية  الـتغريات يف الغطاء النبايت      

يما يتعلق بالتمييز بني الغابات     تكنولوجية جارية يف جمال االستشعار عن بعد إذ ال تزال توجد قيود تقنية، مثالً ف              
، أو عدم اكتمال التغطية باالنتقاءالثانوية والغابات املكتملة النمو، وحتديد الغابات املتدهورة أو املقطوعة األشجار 

وال ميكن لالستشعار عن بعد يف الوقت الراهن أن يقيس الكربون يف الكتلة األحيائية أو خمزون                . بسـبب الغيوم  
. ي مباشرة؛ فهذه تقاس عادة باستعمال بيانات جرد الغابات الذي ُيحصل عليه بواسطة العينات             الكربون احلرج 

بـيد أن قوائم جرد الغابات الوطنية احملّدثة تظل نادرة حىت اآلن يف العديد من البلدان االستوائية وتتطلب موارد                   
وعليه، يتطلب وضع قياس موثوق .  الكبريةضخمة إن اضطُلع هبا على الصعيد الوطين، ال سيما بالنسبة إىل البلدان

بـه ملخـزونات الكربون تكنولوجيا لالستشعار عن بعد فعالة من حيث التكلفة واملزاوجة بينها وبني البيانات                 
 .هذا، والتقدم جار يف هذا امليدان لرصد التغريات يف خمزونات الكربون. امليدانية

لغابات وإزالة الغابات والتدهور، مبا يف ذلك التبعات  كمـا قدم العرض معلومات عن تعاريف كل من ا          -١٤
احملتملة ملختلف التعاريف على تقديرات التغريات يف خمزون الكربون، واملعلومات عن العوامل اليت تؤدي إىل إزالة           

 ويف اخلتام، .الغابات والتدهور، واألساليب اليت تستعملها البلدان النامية لتقدير خمزون الكربون يف الكتلة األحيائية
 .أُعرب عن احلاجة إىل وضع بروتوكوالت موحدة خطوة خطوة لرصد إزالة الغابات

دور الغابات، ال سيما الغابات االستوائية، يف دورة وألقى ممثل مركز وودز هول للبحوث يف عرضه عن  -١٥
اليت سامهت يف   (االستوائية  ، الضـوء على أمهية انبعاثات الكربون النامجة عن إزالة الغابات            الكـربون العاملـية   

، كما عرض االجتاهات التارخيية   ) يف املائة من جمموع االنبعاثات على الصعيد العاملي        ٢٠السنوات األخرية يف حنو     
 املستعملة  طرق العرض ال  قدم كما. ملصادر ومصارف الكربون وصايف التدفقات على املستويني العاملي واإلقليمي        

 من إزالة الغابات أو التغريات يف استخدام األراضي استناداً إىل التغريات يف املناطق              انبعاثات الكربون  حتديـد    يف
 املقدرة يف الكربون بالنسبة     واخلسائر ، األراضي استخدام واملصادر احملتملة لبيانات     ،خمزون الكربون والتغريات يف   

 على أمهية   وشدد ،) املراعي واملزارع   التغريات من الغابات إىل    مثل ( األراضي استخدامإىل خمـتلف أنواع تغريات      
 التقديرات  يف  عدم التيقن   أوجه وتتأتى. الكربون حتديد مصادر ومصارف     يف وإدارهتا  األراضي استخدامتغريات  

 إزالة الغابات وخمزون الكربون املقدر للهكتار، كما تبينه         معدالت يف عدم التيقن مـن أوجه    أساسـاً   احلالـية   
. البيانات  يف خمتلف مصادر   االستوائيةالة الغابات االستوائية بالنسبة إىل أهم املناطق         يف معدالت إز   االخـتالفات 

 يفبيكوغرام من الكربون  ٢,٤ إىل ٠,٩ تقدر انبعاثات الكربون السنوية بنحو ،صدر البيانات املستقى منهمل وتبعاً

                                                      

 احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إلعداد       ها الفريق  اليت وضع  ١٩٩٦لعام  املـبادئ التوجيهية املنقحة      )٨(
دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام          لدفيئة، و قوائـم اجلـرد الوطنية لغازات ا      

 املعين بتغري املناخ إلعداد قوائم       احلكومي الدويل  فريق اليت وضعها ال   ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام    ، و األراضي واحلراجة 
 ).جملد عن الزراعة واحلراجة وغري ذلك من جماالت استخدام األراضي (لدفيئةاجلرد الوطنية لغازات ا
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 ٢ إىل ١االنبعاثات العاملية قدره     اخنفاض يف     أن يؤدي إىل    الغابات عن إزالة فوري  التوقف  ال ومن شأن السـنة؛   
ختلف املناطق االستوائية استناداً إىل     مل احملتملة عن االجتاهات    توقعات قدم العرض    وختاماً،.  السنة يف بـيكوغرام 

 ٨٧بني ما  هذا األساس، من املرتقب أن تبلغ االنبعاثات من املناطق االستوائية وعلى. معدالت إزالة الغابات حالياً
 .٢١٠٠ عام حىت رامبيكوغ١٣٠و

 هنج املعهد يف جمال    عرض الذي   ، العـرض الذي قدمه ممثل املعهد الوطين للبحوث يف األمازون          وتـناول  -١٦
 خمزون الكربون   بتقدير املتعلقة القضايا املنهجية    ،الغابات االستوائية الرطبة  الـتقدير استناداً إىل دراسة جرت يف        

 االختالفات املنهجية، مثال فيما يتصل      وقدم العرض . علق بذلك ملتأوجـه عـدم التيقن ا     و والغطـاء احلـرجي   
 بالنسبة إىل خمتلف أنواع الكتل األحيائية والثانوية ِبكرالباملؤشرات املستعملة يف تقدير خمزون الكربون يف الغابات 

دالت األساسية  يف املعا  وفّصل   ،)إخل رض األ وحتت الكتلة األحيائية فوق األرض   (الـيت ينبغي وضعها يف االعتبار       
أو أنواع األشجار، والتقديرات املفصلة ألوجه /للمغايرة النسبية اليت تأخذ يف احلسبان املعرفة عن الكتلة األحيائية و

 .عدم التيقن املقاِبلة استناداً إىل معادالت الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 ما تستعمله الفاو من تعاريف للغابات وإزالة ا التعاريفقضايوأوضح العرض الذي قدمه ممثل الفاو بشأن  -١٧
الغابـات وتدهـور الغابات، وكيف تساهم العمليات يف قطاع الغابات يف انبعاثات غازات الدفيئة وماهية هذه            

وتعرف الفاو إزالة   ). مثل التحوالت إىل استخدامات أخرى لألراضي واستخدام الغابات غري املستدام         (العمليات  
ت بأهنـا حتويل الغابات إىل استخدامات أخرى لألراضي، يف حني ال يفضي تدهور الغابات إىل تغري يف                  الغابـا 

أو التخزين وتضاؤل قدرة الغابات على أداء /استخدام األراضي، لكنه يوصف عموماً بأنه تقلص للغطاء التاجي و 
الفاو يف تقدير املوارد احلرجية والتعاريف كما ألقي الضوء على االختالفات يف التعاريف اليت تستعملها  . وظائفها

ويف هذا الصدد، سلط العرض الضوء على عدد من القضايا اليت حتتاج إىل             . املستعملة يف إطار بروتوكول كيوتو    
 .نظر وتتعلق باختيار التعاريف من أجل استعماهلا يف سياق تقليص االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات

 استناداً  توافر البيانات ونوعيتها وحجمها ومعدالت إزالة الغابات      فاو حملة عامة عن     وقدم ممثل آخر لل    -١٨
 بالنسبة إىل تقدير    ٢٢٩(وتعتمد هذه التقديرات على التقارير القطرية       . إىل تقديـرات املنظمة للموارد احلرجية     

، حسب ممثل الفاو، أفضل      اليت تعترب  -)  متغرياً من متغريات البيانات    ٤٠ وتشمل   ٢٠٠٥املـوارد احلرجية لعام     
ويبني آخر تقدير للموارد . مصدر وطين للمعلومات عن الغابات، وهي ُتستكمل باستقصاءات االستشعار عن بعد

احلرجية اجتاهات حنو االخنفاض يف كل من معدالت إلزالة الغابات على الصعيد العاملي وصايف ما ُيفقد من مساحة 
 مليون هكتار يف السنة ١٣ة للموارد احلرجية، مبعدل سنوي إلزالة الغابات يبلغ الغابات مقارنة بالتقديرات السابق

وُتظهر البيانات حسب املنطقة اختالفات يف اجتاهات إزالة الغابات والتغريات يف مساحة         . ٢٠٠٥ و ١٩٩٠بـني   
 .دانالغابات، وتشري إىل اختالفات شديدة يف حجم ومعدالت إزالة الغابات بني خمتلف الفئات والبل

وقدم العرض أيضاً مصادر البيانات املتاحة بشأن التغريات يف مساحة الغابات ونوعيتها واستعماهلا من قبل  -١٩
مثل قوائم جرد (األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، أي نظم الرصد الوطنية 

، وتقديرات اخلرباء   )مثل دراسات االستشعار عن بعد    (ل أخرى   املتصلة مبسائ /، والتقيـيمات املستقلة   )الغابـات 
واملعلومات اليت يتعني أن تقوم عليها تقديرات اجتاهات التغريات يف          . اسـتناداً إىل افتراضات، أو مصادر أخرى      

 خمزون الكربون نادرة يف معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وذلك أساساً بسبب نقص بيانات القياس                
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وتشري مقارنة الدراسات يف املناطق املدارية، مثل استقصاءات االستشعار عن بعد للمناطق االستوائية يف              . امليداين
، إىل احتمال وجود اختالفات شديدة يف بعض احلاالت يف          ببيانات قطرية  ٢٠٠٠تقديرات املصادر احلرجية لعام     

كما . ري النتائج يف مناطق أخرى إىل معدالت مماثلة    حجـم ومعدالت إزالة الغابات النامجة عن ذلك، يف حني تش          
يسلط العرض الضوء على االختالفات الشديدة املالحظة يف توافر البيانات ونوعيتها، ووجود نظم للرصد وقدرات 

كما استعرض االحتياجات املستقبلية لتحسني توافر البيانات       . عـلى رصـد الغابات، وأمهية القياسات امليدانية       
 .من خالل نظم الرصد على الصعيد الوطين والعاملي واإلقليميونوعيتها 

االستشعار عن بعد وتوافر    وركـز ممـثل مركـز البحوث املشترك للمفوضية األوروبية يف عرضه عن               -٢٠
واستند العرض إىل .  على قياس إزالة الغابات والتدهور يف املناطق املدارية باستعمال تقنيات رصد األرضالبيانات
والذي يقدم معلومات عن رصد املناطق اليت أزيلت منها          )٩( الذي أعده مؤخراً النظام العاملي ملراقبة املناخ       التقرير

أي من (وأبرز العرض خمتلف مستويات الرصد . الغابات واملناطق احلرجية املتدهورة والتغريات يف خمزون الكربون       
بّينها خمتلف أمثلة الصور (انات ملختلف أغراض الرصد ، ومالءمة خمتلف االستب)املقياس العاملي إىل أصغر مقياس وُت

والتكاليف املقترنة هبا، وتناول الدقة املمكن حتقيقها إضافة إىل سبل تقدير دقة التصوير ذي االستبانة               ) السـاتلية 
لربازيلية مثل الدراستني االستقصائيتني ا(على الصعيد الوطين نظم الرصد العملية وُوفرت رسوم توضيحية ل. العالية

إىل غاية املستوى ) واهلندية واملعدالت املقدرة إلزالة الغابات، كما هي احلال بالنسبة إىل منطقة األمازون الربازيلية
العاملي بواسطة استقصاءات االستشعار عن بعد، تليها اخليارات بشأن الرصد املستقبلي استناداً إىل أخذ              /اإلقليمي

العرض أنه رغم توافر طرائق متنوعة لتحليل البيانات الساتلية لقياس التغريات يف     وبّين  . العيـنات بطريقة منهجية   
مسـاحات الغابـات، فإن أهم القيود على تنفيذ النظم الوطنية لرصد تلك التغريات هي التكلفة واحلصول على                  

 .بيانات ذات استبانة عالية

 فبّين التغريات السنوية ملعدالت     الغاباتدوافع إزالة   وقـدم ممثل جامعة لوفان، بلجيكا، معلومات عن          -٢١
إزالة الغابات، وأسباب ومسالك إزالة الغابات االستوائية، وميز بني األسباب املباشرة اليت تؤثر يف الغطاء احلرجي، 
مثل استغالل األخشاب أو التوسع البنيوي والزراعي، واألسباب األساسية اليت ترجع أساساً إىل عوامل سكانية،               

منهجي لدراسات إفرادية يف    وبّين حتليل إحصائي    . أو ثقافية /ية، وسياساتية ومؤسساتية، وتكنولوجية و    واقتصاد
مثل األجل الطويل   ( بلداً التداخل املعقد ألسباب متعددة إلزالة الغابات على مستويات شىت            ١٥٠أكـثر مـن     

ويف هذا الصدد، قُدمت جمموعة من      . حديد؛ بيد أن األمناط اإلقليمية واملشاكل املتكررة كانت قابلة للت         )والقصري
وُعرضت رسوم  ) مقصودة أو غري مقصودة   (العوامـل املتداخلة اليت هلا آثار مباشرة أو غري مباشرة على الغابات             

 .توضيحية ملسلك إزالة الغابات منذ القدم حىت اآلن بالنسبة إىل منطقة األمازون

مبا فيها عناصر من قبيل حتسني احلكامة والصكوك        (امة  وُعرضـت جمموعة من اخليارات السياساتية الع       -٢٢
، مع مراعاة أنه ال ميكن ألي سياسة عاملية أن تتحكم يف إزالة الغابات وأنه ينبغي        )املؤسسـية اجلديدة وغري ذلك    

ات، وتشمل صعوبات التصدي إلزالة الغابات التحكم يف الغاب. إجياد توازن بني العوامل املتعلقة بكل منطقة حتديداً
                                                      

)٩( Reducing GHG emissions from deforestation in developing countries: Considerations for 

monitoring and  measuring (GOFC-GOLD). 
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وحتديد آثار سياسة بعينها من حيث تقليص إزالة الغابات، واالستعماالت والوظائف املتعددة للغابات، والتسرب              
 .الدويل، والعالقة الوثيقة بني االنتقال احلرجي والتحديث االقتصادي، يف مجلة أمور

 أهم نتائج املناقشات -٢

 :عروض املتعلقة باحملور األول كما يليميكن تلخيص تبادل اآلراء بني املشاركني بشأن ال -٢٣

 أساليب وأدوات تقدير انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات

 :استناداً إىل املعلومات املقدمة يف العروض، أشَري إىل اآليت -٢٤

األدوات واألسـاليب والبيانات متاحة، والعلم من املتانة حبيث يستطع رصد وتقدير االنبعاثات              �
غري أن إمكانات استعمال هذه األدوات      . الـنامجة عن إزالة الغابات مبستوى مقبول من اليقني        

وتنفـيذ أي نظـام للقـياس والرصد ستتوقف على توافر املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية            
د وعالوة على ذلك، تنطوي األدوات واألساليب املتاحة على قيو. املناسبة، مبا فيها بناء القدرات

 يف ظل ظروف وطنية خمتلفة، مثل حجم الغطاء احلرجي؛

أو قوائم جرد الغابات،    / و امليداين/ املسح األرضي  أو/ميكـن املزاوجة بني االستشعار عن بعد و        �
إضـافة إىل اسـتعمال املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ               

 لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن إزالة الغابات؛ )١٠(ةإلعداد قوائم جرد غازات الدفيئ

قد تكون هناك حاجة إىل وضع توجيهات بشأن كيفية اجلمع بني األساليب واألدوات املذكورة               �
 أعاله يف طار جمموعة واسعة النطاق من الشروط؛

ات يف البلدان النامية دعماً ستستوجب عملية تقدير انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغاب �
. وقد يساعد التعاون الدويل على تيسري ذلك      . مالياً وتقنياً إضافة إىل بناء للقدرات حمدد الغرض       

كما ميكن للحوافز اإلجيابية من أجل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية 
 .حوافز لرصد العملية عن كثبأن تساعد على تيسري هذا الدعم عالوة على توفري 

، )١٦انظر الفقرة (وفيما يتعلق بالنهج املقدم لتقدير خمزون الكربون استناداً إىل معادالت املغايرة النسبية  -٢٥
نوقـش عدم التيقن الضعيف نسبياً مثله مثل املسامهة املفيدة اليت ميكن هلذا النهج أن يقدمها إضافة إىل األساليب                   

وسلط املشاركون الضوء يف . دئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ        املـتاحة يف املبا   

                                                      

  املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة            دلـيل  )١٠(
 احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات فريق اليت وضعها ال٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام و
 .لدفيئةا
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الوقت نفسه على متطلبات هذا النهج بالنسبة إىل املعلومات املفصلة عن أنواع الغابات وعدد األشجار واألنواع،        
 .فة املقترنة بذلك بالنظر إىل مستوى الدقةكما نوقشت آثار التكل. وبالنسبة إىل مراعاة االختالفات اإلقليمية

وناقش املشاركون أيضاً التطورات يف تكنولوجيا االستشعار عن بعد اليت قد تسمح بقياس مباشر ملخزون  -٢٦
الكربون فوق األرض والتغريات مع مرور الزمن، ما قد ييسر رصد االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان 

 .االستوائية

كما تناولوا آثار خمتلف األساليب واألدوات من حيث التكلفة وعناصر هذه األساليب واألدوات، مثالً               -٢٧
ومع أن . من حيث عالقتها باملقياس واالستبانة والدقة، مع مراعاة كلٍّ من إنشاء أو تنفيذ وصيانة أي نظام للرصد

وأشري إىل مزايا االستشعار عن . بتنفيذ نظام الرصدتكاليف البيانات قد اخنفضت، فإن معظم التكاليف تقترن عادة 
 .بعد من حيث التكاليف مقارنة بالقياسات امليدانية، ال سيما بالنسبة إىل البلدان ذات الغطاء احلرجي الكبري

 قضايا التعاريف

 :أشري إىل النقاط التالية -٢٨

لتلبية شىت االحتياجات يف    توجـد تعاريف خمتلفة للغابات والعمليات املتعلقة بالغابات وضعت           �
ومن األمثلة على ذلك جمموعة التعاريف املتعلقة بالغابات يف إطار          . إطـار عملـيات خمـتلفة     

 بروتوكوول كيوتو واليت ال تنطبق إال يف سياق هذا الربوتوكول؛

استعمال تعاريف شىت أدى إىل اختالفات يف تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة               �
 لغابات؛ا

قد توىل املسائل التالية االعتبار عند معاجلة قضايا التعاريف يف سياق خفض االنبعاثات النامجة                �
 :عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 االحتياجات احملددة اليت قد تنشأ عند وضع أي ترتيب دويل بشأن هذه املسألة؛ ○  

 باحلراجة أو وضع تعاريف جديدة أو       اسـتعمال تعـاريف الغابات والتعاريف املتعلقة       ○
تعديـل التعاريف القائمة لتسهيل وضع هنج أكثر اتساقاً لتقدير االنبعاثات الناجتة عن             
إزالة الغابات ومراعاة أي عمليات ذات صلة تنجم عن انبعاثات غازات الدفيئة؛ وقد             

مثالً لتقدير  (تدعـو احلاجة إىل جمموعة من التعاريف نظراً إىل أن آثار هذه التعاريف              
قد ختتلف باختالف حجم البلد أو نوع ) الغطاء احلرجي أو التغريات يف خمزون الكربون

 الغابة أو الغطاء احلرجي على سبيل املثال؛

العمليات اليت تفضي إىل فقدان خمزون الكربون، مثل التدهور، وأي من هذه العمليات              ○
 ينبغي معاجلتها يف هذا السياق؛
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ذي تقوم به الفاو والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، يف مجلة جهات، أن  ميكن للعمل ال   �
يستعمل يف التغلب على التحديات النامجة عن وجود واستعمال تعاريف خمتلفة تتعلق بالغابات يف 

 .تقدير انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات

ة بتعاريف العمليات اليت ال تنجم عن التغريات يف استخدام األراضي           وناقش املشاركون التحديات املقترن    -٢٩
يف حد ذاته وإمنا تؤدي إىل فقدان خمزون الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة، مثل تدهور األراضي أو قطع األشجار 

 أي تعريف من حيث    أو الغابات غري املشجَّرة مؤقتاً واآلثار اليت قد حتدثها تغطية أو عدم تغطية هذه العمليات يف               
مثالً الغابات يف األراضي اجلافة  (ومن املواضيع اليت نوقشت يف هذا السياق تنوع الغابات          . خفـض االنـبعاثات   

واملصطلحات ذات الصلة اليت قد ُيحتاج      ) والغابات املعتدلة وغابات مستنقعات اخلث واألشجار خارج الغابات       
وأشري إىل أمهية ضمان متثيل .  فهم مشترك لتجنب إزالة الغابات   إىل أخذهـا يف احلسـبان، إضافة إىل احلاجة إىل         

 .متسق لألراضي على مر الزمن، ألمور منها مثالً وضع خطوط أساس

  )١١(قضايا عامة

 :إضافة إىل ما سلف، أشار املشاركون إىل القضايا العامة التالية -٣٠

الة الغابات مبعزل عن القضايا املتصلة ينبغي عدم النظر إىل مراعاة خفض االنبعاثات الناجتة عن إز �
باالسـتخدامات األخـرى لألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف سياق اتفاقية األمم             

 املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

قـد يقتضي األمر التصدي جلميع انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات ال االقتصار                �
 ات املتعلقة بالتغريات يف خمزون الكربون؛على االنبعاث

مل ُتحـل مسألة النظر يف أّي من التغريات يف خمزون الكربون تترتب على أنشطة بشرية مقارنة                  �
 بتلك النامجة عن التغريات الطبيعية؛

قد تكون اخلربة يف معاجلة القضايا، مثل التسرب، يف سياق املفاوضات املتعلقة بالتحريج وإعادة               �
حريج يف إطار آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو، مفيدة يف النظر يف أي ترتيب               الـت 

 .دويل خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات

 ناقش  ، مثال عن احلرق بعد تطهري األراضي      الناجتة  أكسيد الكربون  ثاين يتعلق بغازات الدفيئة غري      وفيما -٣١
 ).٢٩ الفقرة  أيضاًانظر (خلثيةراضي ااأل مراعاة أنواع خمتلفة من األراضي مثل إىلاملشاركون أيضاً احلاجة 

                                                      

.  وتقنية ومنهجية أخرى يف إطار احملور األول       يتـناول هـذا اجلزء قضايا علمية واجتماعية اقتصادية         )١١(
ويتـناول احملـور الثاين باملزيد من التفصيل املناقشات بشأن دوافع إزالة الغابات وأسباهبا بسبب العالقة الوثيقة بالُنُهج                  

 .السياساتية واحلوافز اإلجيابية
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 إىل القضايا املنهجية مثل     إضافة - االجتماعية االقتصادية    لعواملل التصدي عن احلاجة إىل      أيضاً واوأعرب -٣٢
 احملليون بشدة على الغابات نالسكا  يعتمد ال سيما على الصعيد احمللي حيث،-  خمزون الكربون يفتغرياتال تقدير

 د التركيز على املستوى احمللي أيضاً يف حتدييساعد إىل تنوع األسباب املترابطة إلزالة الغابات، قد ونظراً. ومنتجاهتا
 من املشاركني   عدد يف العروض، ألقى     املقدمة على أسباب إزالة الغابات      وعالوة.  ذات الصلة  األساسية الدوافـع 

 .ز املضرة والتنمية االقتصادية واحلواف السكانإزالة الغابات يف بلداهنم، مثل الفقر وزيادة عدد         الضوء على أسباب    
 يف االعتبار ينبغي أخذها إزالة الغابات، اليت     طبيعة  إىل أسباب   نظراً السياساتية، إىل اآلثار     املشاركون أيضاً  وأشار

 .الدواما إىل ضرورة معاجلة مسألة  أشاروكما.  الناجتة عن إزالة الغاباتاالنبعاثاتملعاجلة 

 خلفض   السياسـاتية واحلوافـز اإلجيابية     الـنُهج : احملـور الـثاين    - بـاء 
 يف البلدان النامية  الغاباتإزالةالناجتة عن االنبعاثات  

  العروضملخص -١

 .)١٢(اإلجيابيةز النهج السياساتية واحلوافب املتعلقة األساسية املعلومات اجللسة بعرض عام عن ورقة افتتحت -٣٣
 املباشرة واألساسية، مع    األسباب العـرض أسباب إزالة الغابات واحلوافز والسياسات اليت تعاجل كالً من             ومشـل 

 السياسات واحلوافز خارج    وسامهت.  إىل أن األسباب متنوعة حسب البلدان      وأشري. الغاباتمراعاة عوامل إزالة    
السياسات واحلوافز للحد من إزالة الغابات      ب اخلاصة معظم األمثلة    موتقو. الغابات يف إزالة    قطـاع الغابات أيضاً   

 جمموعة من العوامل، ال ميكن تعميم فعالية السياسات        وبسببب.  املستدامة وإدارهتا احلفاظ على الغابات     دعمعلى  
 . اإلجيابية وهي غالباً متعلقة حباالت بعينهاواحلوافز

  وانتقال االنبعاثات، من االنبعاثاتباحلدجل فيما يتعلق  األ والطويلةقصريةال والفعالية ،األسباب

، وانتقال   األجل فيما يتعلق باحلد من االنبعاثات       والطويلة قصريةال والفعالية   ، إزالة الغابات  أسـباب  -٣٤
 أسباب إزالة الغابات    عن  اليت قدمها مشارك من توفالو     العروض مشمولة يف أحد     كانت  هي مسائل  االنـبعاثات 

  عقدتإقليمية العرض إىل آراء عن نتائج خلصت إليها حلقة عمل    واستند.  أوقيانوسيا الغابات يف منطقة  وتدهور  
 كما.  أوقيانوسيا الغابات يف منطقةزالةإل العديد من األسباب املشتركة وجود إىل وأشري. ١٩٩٨يف عام يف فيجي 

التصدي  قدرة كل استراتيجية على      قُيمتو. األسباباقـترح العـرض العديد من االستراتيجيات ملعاجلة خمتلف          
 وجدوى وفعالية خفض االنبعاثات، األجل فيما يتعلق خبفض  والطويلة والفعالية القصرية،االنبعاثات انتقال ملسائل

 .الكربونانبعاثات ثاين أكسيد 

  وبناء القدرات، أخرىمعنية وأنشطة هيئات دولية ، الثنائي واملتعدد األطرافالتعاون

                                                      

ــل   )١٢( ــة العمـــ ــر ورقـــ ــتايل ) ٢٠٠٦) (ب(١انظـــ ــع الـــ : يف املوقـــ
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>. 
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 وممثلاليت قدمها    استمعت حلقة العمل إىل العديد من العروض         املواضيع، النظر يف هذه اجملموعة من       عند -٣٥
 واملتعدد الثنائي   التعاون الدولية، سواء بوصفها جهات ماحنة أو مستفيدة من          احلكوميةاألطـراف واملـنظمات     
:  أمريكا الالتينية  بلدانباسم جمموعة    عرض عن املوضوع ممثل من كولومبيا         أولَ دموقَ. األطراف وبناء القدرات  

 ويشكل  . وهندوراس ونيكاراغوا وأوروغواي وباراغواي وبنما وبريو وغواتيماال وكولومبيا واملكسيك         إكوادور
اخلرباء من هذه البلدان فريق مناقشة ألمريكا الالتينية بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           

وحتّدث مقدم العرض عن املعدل     .  شبكة غري رمسية من اخلرباء واملفاوضني املعنيني هبذه اجملاالت         وتغري املناخ، وهو  
املـرتفع إلزالة الغابات يف بلدان فريق املناقشة ألمريكا الالتينية وعن النُهج واإلجراءات السياساتية اليت تتخذها                

اية الغابات، ِمثل وضع مشاريع حفظ الكربون       ورغم اجلهود الكثرية املبذولة حلم    . احلكومـات ملعاجلـة القضية    
والسـياحة املراعـية للبيئة وبرامج اخلدمات البيئية، فإن الغابات يف املنطقة ال تزال تواجه العديد من التهديدات                  

ودعا الفريق إىل بناء القدرات املؤسسية والتقنية وأشار إىل ضرورة إجراء دراسات تراعي اجلوانب . املتعلقة بالتنمية
وألقى الضوء على احلاجة إىل أموال جديدة وإضافية عالوة على متويل أويل            . االقتصـادية لشىت النهج السياساتية    

لقطـاع الغابـات، وذلك مثالً من خالل املساعدة اإلمنائية ملا وراء البحار، وبرامج املاحنني اجلديدة، والصناديق                 
 .املتجددة والنهج القائمة على السوق

مجهورية أفريقيا الوسطى   : اِركة من مجهورية أفريقيا الوسطى آراء بلدان حوض الكونغو        وعرضـت املش   -٣٦
وعرضت هنج أفريقيا الوسطى    . ومجهوريـة الكونغو الدميقراطية وغابون وغينيا االستوائية والكامريون والكونغو        

اليت اعتمدها رؤساء دول ) وهي خطة عمل من أجل الغابات" (خطة التقارب"ملكافحة إزالة الغابات، مبا يف ذلك 
واقترح الفريق إنشاء صندوق يعمل     . املنطقة، وأفادت بالتزام املنطقة القوي حبفظ الغابات وإدارهتا إدارة مستدامة         

. ضـمن اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من أجل خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات             
منحة إلدارة الغابات استناداً إىل مساحة الغابات اليت تدار إدارة مستدامة يف            : نحوسيقدم الصندوق نوعني من امل    

 .البلد ومنحة لتنظيم املناخ ُترجَّح إىل معدل إزالة الغابات

وعرض املشاركون من األطراف املدرجة يف املرفق األول أيضاً خرباهتم وآراءهم عن املواضيع، ونظروا يف     -٣٧
وقدم أحد املشاركني من اململكة املتحدة لربيطانيا . للتعاون الثنائي وبناء القدرات دعماً القضايا بوصفهم ماحنني

العظمـى وآيرلندا الشمالية حملة عامة عن أسباب إزالة الغابات، وسلط الضوء على أمثلة حمددة هلذه األسباب يف                  
؛ وتوضيح حقوق امللكية    )راءاتتنوع السياسات واإلج  (ودعا إىل انتهاج هنج متعدد القطاعات       . بعـض املناطق  

 .وجعلها آَمن؛ وحتسني احلَكامة والتنظيم؛ ودفع مثن اخلدمات البيئية

وضرب أمثلة  . وحتدث مشارك من أملانيا عن خربات التعاون اإلمنائي األملاين يف اإلدارة احلرجية املستدامة             -٣٨
 مل يركز التعاون الثنائي األملاين على خفض        وحىت اآلن، . عـلى املشـاريع وآثار هذه املشاريع والعرب املستخلصة        

وأشار إىل أن . االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، لكن هناك عدداً قليالً من املشاريع النموذجية يف طور اإلعداد
ورأى أن من شأن إنشاء آلية تقوم على السوق         . جهود التعاون التقين واملايل مل ختفض كثرياً معدل إزالة الغابات         
 .أن يقوم بدور هام، وذلك بتعزيز اآلثار اإلجيابية للتعاون الثنائي

وعـرض مشارك من الواليات املتحدة األمريكية العرب املستخلصة من امليدان من خالل برامج الواليات                -٣٩
القائمة /اريةالنُهج التج: التصدي إلزالة الغابات، وهي" ثالثية"وأشار العرض إىل . املتحدة اجلارية يف جمال الغابات
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وألقى الضوء على اإلجراءات اليت     . على السوق، واإلدارة احلرجية على مستوى اجملتمعات احمللية، وحفظ الغابات         
وضرب أمثلة من التحالف العاملي ملنتجات الغابات املستدامة، واإلدارة         " الثالثية"تعمـل يف إطار كل واحدة من        

وأشار إىل أمهية وجود رد متكامل      . انون حفظ الغابات االستوائية   احلرجـية عـلى مستوى اجملتمعات احمللية، وق       
للتصدي إلزالة الغابات، مثل التصدي للتنمية االقتصادية واحلد من الفقر والتنوع البيولوجي وشواغل تغري املناخ،    

 .واحلاجة إىل املساعدة التقنية وبناء القدرات

وقدمت ممثلة املركز العاملي لرصد حفظ .  وبناء القدراتالتعاون املتعدد األطرافوتناول عرضان مسألة  -٤٠
الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة حملة عامة عن أنشطة مركزها بالتعاون مع وكاالت أخرى تابعة لألمم                  

وتعاون املركز مع بعض اجلهات . املتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية واحلكومات والصناعة
وتساءلت عما إذا كان تبادل نظم الرصد       . ى تقييم املوارد احلرجية ورصدها ووضع املؤشرات وتبادل البيانات        عل

كما حثت املشاركني   . ميكن أن يساعد األطراف على الوفاء بااللتزامات الناشئة عن عدة اتفاقيات يف آن واحد             
طراف لتحديد فرص حتقيق مزايا متعددة،      عـلى التفكري يف أي شكل من أشكال الدعم والتوجيه قد تشترطه األ            

 .ووضع برامج للرصد وتنفيذها، وتبادل البيانات، واالستفادة من العرب املستخلصة يف أماكن أخرى

وعـرض ممـثل املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية ما متلكه هذه املنظمة من خربات وما تواجهه من                  -٤١
وتتعاون املنظمة وتتشاور مع البلدان األعضاء بشأن       . دارة املستدامة حتديـات يف إخضاع الغابات االستوائية لإل      

واستهلت املنظمة العديد من األنشطة ذات العالقة       . الـبحوث والدراسات السياساتية إضافة إىل أنشطة املشاريع       
ار آلية التنمية املباشرة بتغري املناخ، مثل حلقات العمل لبناء القدرات بشأن أنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إط      

النظيفة، ومناذج التمويل البديلة لإلدارة احلرجية املستدامة، وتنفيذ املبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية لألخشاب             
 .االستوائية بالنسبة إىل اإلدارة احلرجية املستدامة

 تعزيز اإلدارة احلرجية املستدامة

وعرضت املشاِركة . تعزيز اإلدارة احلرجية املستدامةحتدث ثالثة مشاركني عن خربات بلداهنم يف تنفيذ و -٤٢
ووصفت الطريقة اليت يساهم هبا مشروع      . مـن بوليفيا خربات بلدها يف جمال اإلدارة احلرجية وجتنب االنبعاثات          

نويـل كيمـبف للعمل املناخي يف جتنب إزالة الغابات يف الوقت الذي يولّد فيه تعويضاً للكربون حقيقياً وقابالً                   
وسـاهم املشروع يف وقف قطع األخشاب صناعياً، وجتنب زراعة القطع واحلرق، وتوليد مزايا كبرية               . اسللقـي 

 .للمناخ والتنوع األحيائي واجملتمعات احمللية، ومعاجلة قضية التسرب

وأشار مشارك من ماليزيا يف عرضه إىل التزام بلده بتنفيذ اإلدارة احلرجية املستدامة من خالل سياسات                 -٤٣
مثل قطع األشجار املنخفض التأثري واستصالح الغابات وإصدار        (تشريعات وممارسات مناسبة يف جمال الغابات       و

كما سلط الضوء على أمهية غابات مستنقعات اخلث بوصفها مستودعات          ). الشـهادات اخلاصـة باألخشـاب     
دبري خلفض انبعاثات غازات الدفيئة  وقال إن هذه النظم البيئية احلرجية مهددة يف هذه املنطقة وأن أي ت            . للكربون

 .ينبغي أن يأخذ غابات مستنقعات اخلث بعني االعتبار
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وأفـاد مشـارك من اليابان عن التزام بلده املستمر بدعم اإلدارة احلرجية املستدامة على الصعيد احمللي                  -٤٤
تخفيف من االحترار العاملي، وهي وتعتقد اليابان أن هذه اإلدارة عنصر مهم يف استراتيجيات ال. واإلقليمي والدويل

وتساهم اليابان يف التعاون التقين واملايل من خالل        . بالتايل جزء من فلسفة البلد يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية         
وأشار إىل  . كل من القناتني الثنائية واملتعددة األطراف، وكذا من خالل املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص             

امللكية والشراكة واحترام الظروف    : من توافر أربعة عناصر رئيسية لتحقيق اإلدارة احلرجية املستدامة        أنـه ال بد     
 .احمللية واستدامة اإلجراءات

 اآلليات املالية والبدائل األخرى

، خلفض  اآلليات املالية والبدائل األخرى   قدم ممثلو األطراف آراءهم وخرباهتم بشأن النُهج، استناداً إىل           -٤٥
 .)١٣(كما اقترحوا ُنهجاً لترتيب دويل ملعاجلة القضية. االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

وقـدم ممثل لبابوا غينيا اجلديدة حملة عامة عن خربات بلده يف جمال التعاون املتعدد األطراف وعرض آراء         -٤٦
وأشار إىل أنه رغم جناح املساعدة اإلمنائية الرمسية يف دعم القدرة . بشأن النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية احملتملة

التقنية وتقليص قطع األشجار غري القانوين، فإهنا مل تساهم إال قليالً يف التجارة املنصفة أو ختفيف وطأة الفقر أو                   
ن، مثل املساعدة اإلمنائية    وينبغي أخذ جمموعة مرنة من احلوافز اإلجيابية يف احلسبا        . تقليص معدالت إزالة الغابات   

؛ وهنج للنطاق   )أو مرفق طوعي إلزالة الغابات    (؛ وانتهاج هنج وطين طوعي      )أنواع خمتلفة من الصناديق   (الرمسـية   
املـرن يـراعي الظـروف الوطنـية؛ واملزاوجة بني اجلهود الثنائية أو املتعددة األطراف والصناديق لدعم خفض              

وأضاف أن التكنولوجيا واألساليب واألسواق متاحة      . بات؛ وبروتوكول اختياري  االنبعاثات النامجة عن إزالة الغا    
واحلاجة تدعو إىل توفري التمويل الدويل فوراً ألنشطة التحليل وبناء          . حالـياً، لكـن حتدي التنفيذ ال يزال قائماً        

 . قولهستدامة، على حدالقدرات واألسواق النموذجية، لكن من املرجح أن تكون األسواق هي أكثر حلول التمويل ا

وقدم مشارك من كوستاريكا خربات بلده يف برنامج لسداد اخلدمات البيئية لتجنب إزالة الغابات وتعزيز  -٤٧
ويتطلب تنفيذ الربنامج معاجلة اجلوانب القانونية واملؤسسية واملالية والسياسية واحلاجة إىل الشفافية            . انتعاشـها 
وتدهور األراضي؛ وحّسن   ) ال سيما قطع األشجار غري القانوين     (ج إزالة الغابات    وقد قلص هذا الربنام   . واملساءلة

لكن املشارك . الغطاء احلرجي؛ وعّزز التنمية الريفية والصناعات املتصلة بالغابات؛ وساهم يف تنفيذ األهداف البيئية
 لضمان استدامة الربنامج يف األجل      ال تكفي ) من املصادر الداخلية واخلارجية   (شدد على أن املوارد املالية احلالية       

 .الطويل وتوسع الغطاء احلرجي

وعرض ممثل للربازيل مقترح بلده األويل الذي يتعلق بوضع ترتيب يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  -٤٨
ات الدفيئة النامجة عن بشأن تغري املناخ يوفر حوافز مالية إجيابية للبلدان النامية اليت ختفض طواعيةً انبعاثاهتا من غاز

ولن ينشئ الترتيب التزامات مستقبالً أو ُيحسب يف إطار التزامات خفض انبعاثات األطراف             . إزالـة الغابـات   
حيسب على أساس   (وستقدَّم حوافز مالية إجيابية استناداً إىل معدل مرجعي لالنبعاثات          . املدرجـة يف املرفق األول    

ومن املفترض أن توفر األطراف املدرجة يف ). فاً وحمتوى للكربون متفق عليهمعدل مرجعي إلزالة الغابات حمدد سل
                                                      

 .٣٦انظر أيضاً النهج الذي اقترحته بلدان حوض الكونغو، الفقرة  )١٣(
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. املرفق الثاين باالتفاقية طواعية متويالً هلذا الترتيب، آخذةً يف احلسبان التزاماهتا يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية               
 .نبعاثات اليت حققتهاوتقسَّم األموال بعدئذ بني البلدان النامية املشاركة بنفس نسبة خفض اال

 أهم نتائج املناقشات -٢

 :فيما يلي ملخص ألهم النتائج اليت خلص إليها تبادل املشاركني اآلراء بعد العروض املتعلقة باحملور الثاين -٤٩

 اآلراء العامة املتعلقة بالنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية

 :أشري إىل املسائل العامة التالية -٥٠

 يساهم خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية يف حتقيق أهداف              ينبغي أن  �
 االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

ينبغي أن تساهم إجراءات خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف التخفيف من حدة الفقر  �
 أهداف التنمية الوطنية؛وأن تستند إىل مبادئ الـَحكامة الرشيدة وتتماشى مع 

ينـبغي أال تضـعف احلوافز على خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات اجلهود الرامية إىل       �
 خفض االنبعاثات من مصادر يف قطاعات أخرى؛

ينـبغي أال تكون الصكوك املعمول هبا على الصعيد الدويل إجبارية من حيث حتديد السياسات                �
 طبيقها وتنفيذها على الصعيد الوطين؛واحلوافز اليت ينبغي ت

وعليه، . ختتلف الظروف الوطنية، وكذا احلقائق احمللية، املرتبطة بإزالة الغابات باختالف البلدان           �
واحلكومات الوطنية خري من حيدد أي السياسات واحلوافز أكثر مالءمة          . فـال بـد من املرونة     

 لظروفها الوطنية؛

ترتيب خلفض االنبعاثات اجلهود القائمة أصالً، بل ينبغي أن يكافئ ينبغي أال يعوق احتمال وضع  �
 اإلجراءات املتخذة يف وقت مبكر؛

 :وأشري إىل الصبغة املتعددة املستويات خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات �

تتخلل املزايا املتأتية من محاية الغابات مستويات شىت، فاخلشب على سبيل املثال يوفر              ○
مـزايا عـلى املستوى احمللي، وحفظ املياه يوفر مزايا على املستوى اإلقليمي، وخفض              

 انبعاثات غازات الدفيئة وحفظ التنوع األحيائي يوفر مزايا على املستوى الدويل؛

لو قُّدر أن تكون اجلهود الرامية إىل تقليص إزالة الغابات فعالة على الصعيد احمللي، فإن          ○
 االنبعاثات على الصعيد الوطين؛عليها أن تعزز خفض 
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ينبغي أن تستند النقاشات بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية إىل  �
 .اخلربات والعرب املستخلصة من املفاوضات اليت جرت يف املاضي بشأن قضايا مشاهبة

مقابل حوافز " حوافز إجيابية"ل املصطلح وعربت إحدى املشاِركات عن وجهات نظر بلدها بشأن استعما -٥١
وأشارت إىل ورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة بشأن النهج " سداد اخلدمات البيئية"و" إعانات"من قبيل 

، فأعربت عن قلقها من أن تساهم هذه        )٢٠٠٦)(ب(١ورقـة العمل رقم     (السياسـاتية واحلوافـز اإلجيابـية       
اتفاقات /وء الفهم عند النظر إليها مقارنة مبصطلحات أخرى وقواعد ذات صلة ملنظماتاملصطلحات يف اللبس وس

وأعربت املشاركة عن قلقها    ). مثل منظمة التجارة العاملية واتفاقية التنوع البيولوجي      (مـتعددة األطراف أخرى     
، وأن استعمال هذه    "مضرة"بـاألخص ألن احلوافـز ليسـت هلا بالضرورة آثار إجيابية فقط، بل هلا أيضاً آثار                 

املصطلحات ينبغي أن يأخذ يف احلسبان قضايا التجارة إضافة إىل سياق االستعمال يف العمليات املتعددة األطراف                
 ).مثل منظمة التجارة العاملية واتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة(األخرى 

  وانتقال االنبعاثات،فيما يتعلق بعمليات خفض االنبعاثات والفعالية القصرية والطويلة األجل ب،األسبا

 :أشري إىل املسائل التالية -٥٢

ال يوجـد حـل سياسايت ميكن تطبيقه على الصعيد العاملي خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة                 �
 الغابات نظراً إىل أن إزالة الغابات هي نتيجة تفاعل معقد يبني األسباب األساسية واملباشرة؛

تعمل األسباب اليت تقف خلف إزالة الغابات على مستويات شىت، مثالً من مستوى صنع القرار                �
لذا، . غري أن إزالة الغابات تتم حملياً وترتبط بالظروف الوطنية. حملياً إىل مستوى األسواق العاملية

 فإن احلكومات الوطنية خري من حيدد دوافع وأسباب إزالة الغابات؛

اعاة العوامل االجتماعية االقتصادية اليت تقف وراء إزالة الغابات وفهمها فهماً           مـن املهـم مر     �
 أفضل، علماً أن معظم أسباب إزالة الغابات تكمن خارج قطاع الغابات؛

تدعـو احلاجـة إىل الـنظر بالتفصيل يف العالقة بني األسباب املباشرة إلزالة الغابات وإمكانية                 �
 .التسرب

امة اليت ُضربت أثناء املناقشات بشأن أسباب إزالة الغابات ضعف القدرة واإلرادة ملعاجلة             ومن األمثلة الع   -٥٣
كما ألقي الضوء على أن السياسات واالتفاقات الدولية قد تؤثر على           . القضية ونقص التثقيف وقلة فرص التنمية     

 .السياسات احمللية، وبالتايل على أسباب إزالة الغابات

" اإلطار احمللي لإلجراءات السياساتية"ركني أال تركز املناقشات بشأن هذه املسألة على      واقترح أحد املشا   -٥٤
 .يف معاجلة القضية يف إطار العملية الدولية" القيمة املضافة"املتخذة ملعاجلة األسباب وإمنا على 

وأشار أحد . قوأكد العديد من املشاركني على ضرورة التصدي إلزالة الغابات من جهة الطلب يف السو -٥٥
املشـاركني إىل أن الطلـب املفرط على األخشاب جيب أال يفضي بالضرورة إىل إزالة الغابات ما مل يفض قطع                    
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بيد أن ممارسات قطع األشجار غالباً ما تطرح مشكالت بيئية وتتحول           . األشجار إىل تغري يف استخدام األراضي     
إىل أن سياسات تسعري منتجات الطاقة غالباً ما جتعل هذه وأشار مشارك آخر . الغابـات البكر إىل غابات ثانوية   

وعند النظر إىل   . املنـتجات يف غري متناول اجملتمعات احمللية، ما يفضي إىل اإلفراط يف االحتطاب من أجل الوقود               
جانـب الطلـب يف السوق، جيب مراعاة سلوك املستهلكني، وينبغي للسوق أن تربط تسعري املنتجات بانبعاثات      

 .بون املقترنة هباالكر

كما أشري  . وتساءل البعض عما إذا أجري حتليل ملراعاة العالقة بني آثار التسرب وأسباب إزالة الغابات              -٥٦
إىل أنه رغم طرح التسرب عقبة منهجية، فإنه ميكن استخالص بعض العرب من املفاوضات املاضية بشأن األنشطة                 

 .املرتبطة باملشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو

 التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، وأنشطة اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، وبناء القدرات

 :أشري إىل املسائل التالية -٥٧

رغم الدعم الوطين والثنائي واملتعدد األطراف الكبري جلهود احلد من احنسار الغابات، فإن إزالة               �
 الغابات تظل مشكلة كبرية؛

ومعظمها يتعلق بتعزيز   .  متصلة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات       تـبذل حالياً جهود    �
بناء القدرات والتدريب؛ والدعم : اإلدارة احلرجية املستدامة وحفظ الغابات، وهي تشمل ما يلي

 التقين؛ واملشورة السياساتية ودعم وضع السياسات؛ وتوفري املوارد املالية؛

 ية تضع العراقيل أمام تنفيذ السياسات املناسبة؛تظل القيود املالية واملؤسس �

 .هناك ضعف يف تقييم فعالية السياسات يف جمال خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات �

كمـا أشري إىل أن النتائج ال تنطبق على كمية املوارد املخصصة للتصدي إلزالة الغابات فقط، بل على                   -٥٨
وأشار عدد قليل من املشاركني إىل أمهية تقييم فعالية الُنهج          . عماهلا أيضاً كيفـية  ختصـيص هـذه املوارد واست        

مثل املساعدة  (كما تناول املشاركون خيارات التمويل      . السياسـاتية واحلوافز احلالية والتعلم من جتارب املاضي       
م إزاء كيفية تسديد هذه     للتصدي إلزالة الغابات وأعربوا عن قلقه     ) اإلمنائية الرمسية أو السوق أو آليات التجارة      

وأشار أحد املشاركني إىل األمهية املتزايدة للتعاون بني . املدفوعـات على خمتلف املستويات، من الوطين إىل احمللي   
 .بلدان اجلنوب

 تعزيز اإلدارة احلرجية املستدامة

 :أشري إىل املسائل التالية -٥٩

فمن الضروري بالتايل وضع    . ع  واخلدمات  الغابات متعددة الوظائف ألهنا توفر جمموعة من السل        �
 هذه السلع واخلدمات يف االعتبار عند مكافحة احنسار الغابات؛
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وال ينبغي  . الغابات مكونات مهمة يف التنمية املستدامة ألهنا تدعم مصادر رزق اجملتمعات احمللية            �
على حساب مصادر   أن ُتـبذل اجلهـود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات              

 الرزق احمللية؛

ينـبغي أن يكـون تعزيز اإلدارة احلرجية املستدامة جزءاً مهماً من جهود خفض معدالت إزالة        �
 الغابات؛

 .أو املكافآت إىل تعزيز حفظ الغابات واإلدارة املستدامة/ميكن أن يؤدي منح التعويضات و �

 اآلليات املالية والبدائل األخرى

ـ     -٦٠ ض املصـادر احملتملة لتمويل دعم األنشطة اهلادفة إىل خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة              أشـري إىل بع
املساعدة اإلمنائية الرمسية، وإنشاء الصناديق، واملصادر املتعددة األطراف، والتعاون الثنائي          : الغابـات، مبـا فيها    

 .وآليات السوقوالشراكات يف القطاعني العام واخلاص، وسداد تكاليف اخلدمات البيئية، 

 :وأشري إىل املسائل التالية -٦١

ينـبغي أن هتـدف العملية الدولية إىل استكمال السياسات واجلهود الوطنية خلفض االنبعاثات               �
 الناجتة عن إزالة الغابات وتعزيز اجلهود القائمة؛

أن يشمل  ينبغي أن يكون حبث النهوج الرامية إىل مكافأة أو تعويض اإلجراءات واسع النطاق و              �
 العديد من البدائل املمكنة؛

تدعو احلاجة إىل إجياد آليات مالية إضافية ومبتكرة، وينبغي أن تكون االحتياجات إىل التمويل               �
 مؤكدة وطويلة األجل ومستدامة؛

 قررت عدة بلدان قلب مسار احنسار الغابات بطرق منها وضع أطر سياساتية؛ �

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، كما تبينه جتارب         من املمكن تقدمي حوافز فعالة يف        �
بيد أنه ينبغي أن تكون مكيفة حسب الظروف الوطنية وأن تعكس األولويات            . بعـض البلدان  

 الوطنية؛

ميكن توجيه الدعم املايل القصري األجل لبناء القدرات لتمكني البلدان من اختاذ اإلجراءات الالزمة  �
 النامجة عن إزالة الغابات، مبا يف ذلك عن طريق وضع أطر مؤسسية وتقنية؛خلفض االنبعاثات 

ال بد من  توفري متويل ابتدائي لتمكني البلدان النامية من اختاذ اإلجراءات بسرعة، وميكن توجيهه  �
غري أن تنفيذ اإلجراءات على أرض الواقع خلفض االنبعاثات . حنو بناء القدرات املؤسسية والتقنية

 مجة عن إزالة الغابات يقتضي أن تكون املوارد املالية مستمرة ومتاحة على األجل الطويل؛النا
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 لكي تكون احلوافز فعالة، ال بد من تغطية تكاليف الفرص البديلة وأي تكاليف للمعامالت؛ �

ميكـن أن يوفر إجياد هيكلية مؤسسية وطنية أساساً خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات                �
 وقد تساهم األطر املؤسسية املناسبة يف فعالية ختصيص املوارد املالية؛. بصورة فعالة

ينبغي للحوافز أن متّيز إجراءات خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات، وهي إجراءات ميكن  �
 تقييمها استناداً إىل خط أساس مرجعي؛

ة العناصُر الفاعلة اليت تتخذ اإلجراءات يف       مـن املهـم التأكد من أن تتلقى التعويَض أو املكافأ           �
 وتقوم املؤسسات بدور رئيسي يف ضمان تعويض العناصر العاملة يف امليدان؛. امليدان

ينبغي توخي الدقة عند اختيار املصطلحات واملفاهيم لدى مناقشة خفض االنبعاثات النامجة عن              �
وال بد من أن ينسجم وضع      . ولية األخرى إزالة الغابات، مع مراعاة التطورات يف االتفاقات الد       

اخلـيارات احملتمل ملكافأة أو تعويض اإلجراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة              
 .الغابات مع التزامات األطراف املنصوص عليها يف االتفاقات األخرى

يف اخلدمات البيئية وأّمنت    ونـاقش املشـاركون الكيفية اليت أدارت هبا كوستاريكا برنامج سداد تكال            -٦٢
اخلدمات /وأوضح ممثل كوستاريكا أنه مل يكن ممكناً سداد القيمة االقتصادية الكاملة جلميع املنتجات            . اسـتدامته 

وقال إن  . اليت توفرها األراضي والغابات، لكن النظام فعال جداً من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية            
 .أخرى متعلقة بالسوق لضمان استدامة الربنامج وتتبع عملية للتعلم خطوة خطوةكوستاريكا تبحث عن حلول 

 يتيح فرصة للحوار ويعترف بالظروف الوطنية       )١٤(ورأى بعض املشاركني رأياً مفاده أن مقترح الربازيل        -٦٣
وأضاف بعض عـند حبـث ُنهج مكافأة إجراءات خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية؛                

املشـاركني قائلني إن انتقال االنبعاثات، من بني قضايا حمتملة أخرى، يستوجب املزيد من النقاش يف إطار هذا                  
 .املقترح

وحتدث أحد املشاركني عن دور املساعدة اإلمنائية الرمسية واألسواق املنظَّمة فرأى أنه رغم فائدة املساعدة  -٦٤
ات، فقد يكون من الضروري إضفاء الطابع الرمسي على ُنهج السوق لتحقيق أهداف اإلمنائية الرمسية يف بناء القدر  

كما ناقش املشاركون الروابط بني قضية إزالة       . خفـض االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات على حنو مستدام          
كنولوجية تنظر حالياً يف    الغابـات واملنتجات اخلشبية اجملتناة، وأشاروا إىل أن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت            

واقُترح اإلبقاء على مجيع اخليارات يف هذه املرحلة والسعي إىل التقدم يف جمموعة             . قضية املنتجات اخلشبية اجملتناة   
 .من االختصاصات ُينظر يف اخليارات يف إطارها

                                                      

 .٤٨انظر الفقرة  )١٤(
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تصادية  االق -حتديد الصالت املمكنة بني القضايا العلمية واالجتماعية        : احملور الثالث  -جيم 
  واحلوافز اإلجيابيةساتيةُنُهج السياالوالتقنية واملنهجية ذات الصلة و

اعترف املشاركون بأن أدوات ومنهجيات تقدير التغريات يف خمزون الكربون ورصد إزالة الغابات متاحة          -٦٥
درُتها على بيد أنه أشري إىل استمرار وجود فجوات كبرية بني البلدان من حيث ق     . أصـالً وميكـن اسـتخدامها     

واقترحت جمموعة من املشاركني إيالء االعتبار لبناء القدرات الذي ميكن أن . استعمال األدوات واملنهجيات املتاحة
 .يشمل مشاريع رائدة قد تقدم أفكاراً وجتارب قّيمة

لة مستداماً حلفز التمويل قصد خفض االنبعاثات الناجتة عن إزا" مؤشراً"ومـع أن األسـواق قـد تقدم      -٦٦
وأشار العديد من . الغابات، فإن وضع هنج رمسي قائم على السوق قد يكون أصعب ألنه يتطلب حتديداً كمياً أدق

املشاركني إىل أن هنج السوق ينبغي أال يكون اخليار الوحيد املوضوع يف احلسبان بل جتب مراعاة إمكانات التمويل 
 اآلثار السلبية لُنهج السوق من حيث مسامهتها يف إزالة وسلط هؤالء املشاركون الضوء على بعض. األخرى أيضاً
وأشري إىل أن العديد من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد يف معيشتها على القطاع غري الرمسي تقع على . الغابات عموماً

ضايا املتعلقة وعند حبث أي هنج، تنبغي مراعاة العوامل االجتماعية الثقافية، إضافة إىل الق      . هامش األسواق الرمسية  
وأشارت إحدى املشاِركات إىل أن من شأن هنج من النهوج، مثل           . حبقـوق امللكية واألمن املائي واألمن الغذائي      

سداد تكاليف اخلدمات البيئية، أن يؤثر سلباً على اجملتمعات احمللية، وتنبغي مراعاة القواعد ذات الصلة املتفق عليها 
 وأحملت إىل أن الطريق الوحيدة املناسبة هي حصر املدفوعات يف تغطية التكاليف             يف إطار منظمة التجارة العاملية،    

 . أم البيد أنه من غري املؤكد ما إذا كان سداد تكاليف اخلدمات البيئية يساهم يف ختفيف وطأة الفقر. اإلضافية للحماية

 املساعدة اإلمنائية الرمسية أم إىل واعُترف بضرورة إجياد جمموعة مرنة من اخليارات، سواء أكانت تستند إىل -٦٧
وعلى . وقال بعض املشاركني إن من شأن تقييد اخليارات يف هذه املرحلة أن يقلل فرص حتقيق اهلدف               . السـوق 

ومهما يكن من أمر، فإن االستدامة املالية . البلدان أن تقرر ما هي السياسات الوطنية األنسب الحتياجاهتا الوطنية
وأشري إىل أنه ينبغي للمجتمعات احمللية أن تشارك هبمة يف العملية بصرف النظر . دامة البيئيةضرورية لضمان االست
وينبغي أن تستهدف أشكال التمويل اجملتمعات احمللية الريفية، ال سيما تلك اليت تشارك يف              . عن القرارات املتخذة  

 .احلراجة اجملتمعية

مجة فهم معمق لدوافع إزالة الغابات إىل هنُج سياساتية فعالة وأشار بعض املشاركني إىل أن القدرة على تر -٦٨
ويف هذا الصدد، أُعرب عن احلاجة إىل حتديد دوافع وطرق بعينها إلزالة الغابات على الصعيد . ميـثل حتدياً كبرياً   

تلفة وفعاليتها؛ كما أو اإلقليمي باستعمال املناهج القائمة، لتمكني البلدان من تقييم الُنهج السياساتية املخ/الوطين و
 .أشري إىل ضرورة التحليالت االقتصادية ودراسات اجلدوى عند النظر يف أي إطار من األطر

وأُعـرب عـن احلاجة إىل تناول مسألة تدهور الغابات وغريها من العمليات املؤدية إىل انبعاث غازات                  -٦٩
ألفق للغاية، ال يسمح بأخذ االنبعاثات النامجة عن الدفيئة، ألن مراعاة إزالة الغابات وحدها قد تكون هنجاً ضيق ا

 .هذه العمليات يف احلسبان وال بتقليصها
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وملـا كانت إزالة الغابات ال تقع مبعزل عن عمليات أخرى، فإن املشاركني ربطوها بقضايا أخرى ذات             -٧٠
وعالوة على ذلك،   .  األحيائية صلة، مثل التكيف والتخفيف والتنوع األحيائي واملنتجات اخلشبية اجملتناة والطاقة         

وهناك . ينبغي مراعاة العالقة بني دوافع إزالة الغابات والنهج السياساتية احملتملة، مثل دور الزراعة يف إزالة الغابات
غري أن أحد . جمال آخر يقتضي املزيد من االستكشاف هو آثار املنهجيات والدوافع والسياسات من حيث التكلفة

 ضرورة وضع اإلطار الزمين يف احلسبان وحذر من أن استهداف عدد كبري من القضايا املعروضة للنظر                 املشاركني عرب عن  
ومع أنه جيب اختاذ العديد من القرارات على املستوى الوطين، فقد أشري إىل             . قد ينجم عنه عدم معاجلة القضايا األساسية      

 .نظمات املعنية األخرى أن تدعم العمل املطلوبامل/احلاجة إىل أفكار بشأن الطريقة اليت ميكن هبا للهيئات

واقـترح أحد املشاركني مواصلة استكشاف البنية األساسية لعملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                -٧١
وتساءل مشارك آخر عما إذا كانت نظم       . وااللتزامات املقطوعة يف سياقها، إضافة إىل الترتيبات اجلديدة احملتملة        

 احلالـية يف إطار االتفاقية ستدعم االحتياجات السياساتية جلهود خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة               املعلومـات 
واعُترف بضرورة مواصلة استكشاف اخليارات     . الغابـات أم أن هـناك احتياجات للمعلومات خمتلفة وإضافية         

زالة الغابات يف سياق    كما أشري إىل ضرورة وجود هنج شامل للتصدي إل        . وتـبعات هـذه اخلـيارات وآثارها      
 .االنبعاثات على الصعيد العاملي

  اخلطوات احملتملة املقبلة-رابعاً 
  القضايا ذات الصلة-ألف 

مبا فيها النهوج اليت اقترحتها بابوا غينيا اجلديدة والربازيل وبلدان          (ينبغي إيالء االعتبار للنهوج املقترحة       -٧٢
طار اتفاقية تغري املناخ يتعلق باإلجراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات  لوضع ترتيب دويل يف إ)١٥()حوض الكونغو

الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، مع مراعاة اخلربات والعرب املستخلصة على الصعيدين الوطين والدويل،                
 :م خاص ملا يليوينبغي إيالء اهتما. واملداوالت يف حلقة العمل ومسامهات األطراف الواردة يف ردودها

حتديد الطريقة املثلى اليت جتعل النهوج املقترحة تتوافق مع الظروف الوطنية، مع مراعاة التجارب  )أ( 
مثل اإلدارة احلرجية املستدامة وسداد     (الـناجحة والعـرب املستخلصة من األنشطة اجلارية لتقليص إزالة الغابات            

 ؛)ددةتكاليف اخلدمات البيئية والربامج احلكومية احمل

 :حتديد أوجه التشابه واالختالف بني النهوج املقترحة يف عالقتها باآليت )ب( 

ما السبيل إىل خفض االنبعاثات من تقليص نشاط إزالة الغابات، مبا يف ذلك قضايا خطوط األساس أو                  �
 ملقترحة؛معدالت االنبعاثات املرجعية والتسرب احملتمل أو انتقال االنبعاثات، املقترنة بالنهوج ا

 مصادر التمويل احملتملة؛ �

 . األدوات واملنهجيات املطلوبة �

                                                      

 . على التوايل٣٦ و٤٨ و٤٦انظر الفقرات  )١٥(
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وينـبغي إيـالء االعتبار الحتياجات بناء القدرات قصد تيسري اإلجراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات                -٧٣
رصد االنبعاثات  وقد يشمل بناء القدرات تعزيز القدرة على        . النامجة عن إزالة الغابات يف إطار اتفاقية تغري املناخ        

النامجة عن إزالة الغابات وتقديرها؛ وحتديد الدوافع والطرق املعّينة إلزالة الغابات وترمجة ذلك إىل هنج سياساتية                
مع مراعاة تكاليف الفرص البديلة بالنسبة إىل أصحاب        (فعالـة؛ وحتديـد اجلـدوى االقتصادية للنُهج املقترحة          

ت، وتكاليف مراقبة إزالة الغابات، ومصادر التمويل اإلضافية احملتملة  عرب           املصلحة، وتكاليف تعزيز بناء القدرا    
 ).التعاون الدويل

وينـبغي إيـالء االهـتمام السـتعمال املصطلحات املناسبة يف املناقشات بشأن النهوج املمكنة خلفض                 -٧٤
ستعمال مصطلحات مماثلة أو مرتبطة     االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف إطار اتفاقية تغري املناخ، مع مراعاة ا            

ومن شأن ذلك . إضافة إىل القواعد ذات الصلة القائمة يف العمليات الدولية واالتفاقات املتعددة األطراف األخرى
 .أن يقلل الصعوبات واخللط احملتمل لدى حبث النهوج اليت ميكن وضعها يف إطار اتفاقية تغري املناخ

 لقضايا ذات الصلة عملية ممكنة للنظر يف ا-باء 

 :قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف العملية التالية ملعاجلة القضايا املذكورة أعاله -٧٥

تنظيم حلقة عمل ثانية قبل الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية ميكن أن تركز على مناقشة  )أ( 
  أعاله؛٧٢ املوضوعات الوارد وصفها يف الفقرة

 :تنفيذ أنشطة لدعم وتيسري املناقشات يف حلقة العمل الثانية، إن عقدت هذه احللقة، مبا يف ذلك )ب( 

 أعاله، وتنظر فيها اهليئة الفرعية      ٧٢تقـدمي األطراف آراء بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة            `١`
 أيضاً يف دورهتا السادسة والعشرين؛

خرباء قبل حلقة العمل لتوضيح جوانب حمددة تتعلق بالنهوج املقترحة ) اتاجتماع(عقد اجتماع  `٢`
 لتيسري النظر فيها يف حلقة العمل؛

إعداد ورقة معلومات أساسية حللقة العمل بشأن أوجه التشابه واالختالف بني النهوج املقترحة              `٣`
مات الواردة يف ردود    ، مع مراعاة املعلو   )ب(٧٢يف عالقـتها بالقضـايا املشار إليها يف الفقرة          

  أعاله؛`١`)ب(األطراف واملشار إليها يف الفقرة الفرعية 

 أعاله لكي تنظر    ٧٣تقـدمي األطراف واملراقبني املعتمدين آراء بشأن القضايا الواردة يف الفقرة             )ج( 
 فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين؛

لقيام هبا بني الدورتني السادسة والعشرين والسابعة والعشرين حتديد األنشطة اإلضافية اليت ينبغي ا )د( 
للهيئة الفرعية، حيث ستقدم اهليئة الفرعية تقريراً بشأن القضايا املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات 

 .رةيف البلدان النامية، مبا فيها أي توصيات، طبقاً لوالية مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عش

_ _ _ _ _ 


