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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ هذه الوثيقة ُطبع عدد حمدود من
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 الغابات جلنة

 نواحلادية والعشرالدورة 

 4104أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات

 

 مقدمة –أواًل 

 

السلع واخلدمات للمجتمع وقد أّكدت مداوالت مؤمتر  هناك اعرتاف مبساهمة الغابات يف تأمني العديد من -1

غري أّن متويل . اخضرارًا ومساواة وازدهارًاالدور احلاسم الذي تؤديه الغابات يف سعينا إىل بناء عامل أكثر أمانًا و 02+ريو

وتنويعها وإىل حتسني سعي هذا القطاع إىل توسيع مصادر دخله اإلدارة املستدامة للغابات ال يزال يطرح حتديات بسبب 

 .االستدامة االقتصادية للغابات

 

إما من خالل دعم إدارة : ومن الناحية املفهومية، ميكن توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات بطريقتني -0

كاٍف  أجر دفع أو عرب( مثاًل بسبب املنافع العامة املتأتية عن الغابات)الغابات أو تقديم إعانات لبعض من تكاليفها 

ات يف موتأتي معظم االستثمارات يف القطاع احلرجي من خمصصات احلكو. ومالئم لقاء املنتجات واخلدمات احلرجية

ويشمل التمويل من القطاع اخلاص األموال املقدمة من الشركات . امليزانية ومن القطاع اخلاص واملساعدات الدولية

 .البلدان االستثمارات الصغرية احلجم من قبل مالكي الغابات واملؤسسات وإن كانت تطغى عليه يف معظم

 

 الفرص املتاحة لزيادة التمويل لإلدارة املستدامة للغابات –ثانيًا 

 

مبا أّن ملكّية القسم األكرب من الغابات يف العامل تعود للقطاع العام، فإّن التمويل من  :الدعم املستدام من القطاع العام -3

 اما يرتّكز منه ةؤدي دورًا هامًا وهو يف كثري من األحيان مصدر التمويل الوحيد لألنشطة احلرجية، خاصالقطاع العام ي

من خالل الرتويج لفوائد مثل هذه  وباإلمكان زيادة التمويل من القطاع العام للغابات. على املنافع االجتماعية والبيئية
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بادرة لساحة الدولية، يشكل حجم األموال اليت تتدفق حاليًا ملوعلى ا .االستثمارات وجعلها واضحة لصانعي السياسات

لكّن العديد من البلدان ال . خري مثال على هذا( REDD) خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

 . تزال عاجزة على املستوى الوطين عن حتقيق مستويات أعلى من االستثمارات العامة يف القطاع احلرجي

 

باستطاعة القطاع العام أيضًا أن يساعد يف توسيع القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات مبجّرد إزالة احلواجز و -4

وميكن أن يشمل هذا مثاًل خفض كلفة املعامالت . وحتسني البيئة املشّجعة لالستثمارات من جانب القطاع اخلاص

الرتويج للحقوق اخلاصة باملوارد وأمن احليازات لكي تكون و( نظمة أو إلغائهامثاًل مبجّرد تبسيط القواعد واأل)واالمتثال 

وباستطاعة القطاع العام أيضًا أن يؤدي دورًا استباقيًا أكثر وأن يقدم حوافز موّجهة . عائدات االستثمارات مأمونة أكثر

ومنها )مني وضمانات لألسعار واملشرتيات والدعم للتأ واإلعفاءات الضريبيةكاالئتمانات املدعومة واإلعانات للواردات 

وهو قادر أيضًا على  (.للحوافز ألصحاب احليازات احلرجية الصغرية يف غواتيماال PINPEP 1على سبيل املثال برنامج 

مثاًل تنظيم اخلدمات التجارية يف أسواق )املساعدة يف حتسني النفاذ إىل اخلدمات واملعلومات املالية واملتصلة باألسواق 

كاملناطق املتدهورة أو احلساسة من )ويتوجه عادة هذا النوع من اخلدمات إىل مناطق حمددة (. الكريتة يف بوركينا فاسو

 (.كصغار املزارعني واجملتمعات احمللية املهّمشة) معّينة أو إىل جمموعات سكانية( الناحية اإليكولوجية

 

هيمنة امللكية العامة على قطاع الغابات يف الكثري من البلدان، رغم  :املشاركة االستباقية من جانب القطاع اخلاص -5

مثة اجتاه راسخ ومتواصل حنو زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف الشراكات اخلاصة يف القطاع احلرجي خالل السنوات 

نسبة إىل أنشطة اإلرشاد ويؤدي القطاع اخلاص حاليًا يف الزراعة دورًا هامًا بال .(عقود اإلدارة اخلاصةمنها مثاًل )األخرية 

مثاًل من خالل تأمني الصناعات احلرجية مدخالت فنية )ومثة مؤشرات على أّن األمر بدأ ينطبق أيضًا على احلراجة 

ومن شأن هذه املبادرات أن تساعد يف احلّد من تكاليف اإلدارة (. وغريها من املواد ألصحاب احليازات احلرجية الصغرية

تشجيعها بالتالي وينبغي اعة والسيولة واحتواء املخاطر وعدم اليقني لدى صغار مالكي الغابات وتأمني املدخالت للصن

 . ومساندتها حسب االقتضاء

 

غالبًا ما تهدف اجلهود الرامية إىل زيادة عائدات ومداخيل إدارة  :لقاء املنتجات واخلدمات احلرجية األجرزيادة  -6

واخلدمات الناجتة عن الغابات وتنويعها حبيث تشّكل جتارة املنتجات واخلدمات الغابات إىل زيادة هامش السلع 

ويف ما . املقابل املناسب لقاء جهودهم/مالكي الغابات يتقاضون األجر/احلرجية قيمتها احلقيقية وللتأكد من أّن مديري

 :يلي أمثلة على بعض املقاربات اليت تستخدمها البلدان يف هذا اجملال

 

 إبراز املساهمة الفعلية للغابات يف االقتصاد الوطين مثاًل من خالل تعديل نظم احملاسبة التقليدية  احلرص على

 لتصنيف ومراعاة مساهمة الغابات يف القطاع غري الرمسي على النحو املالئم؛

                                                      

1  Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores(as) de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal  ( برنامج احلوافز

 (ألصحاب احليازات الصغرية لالستخدامات احلرجية واحلرجية الزراعية
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  سّربالتحتسني كفاءة مجع عائدات الغابات من خالل حتديد أفضل األسعار استنادًا إىل األسواق واحلّد من، 

 وخصخصة وظائف جتارية خمتارة وتدابري مشابهة أخرى؛ ،وحتسني القدرات التنظيمية واملؤسسية

  لتسهيل عملية التمويل من املساهمات الطوعية أو اإللزامية أو من األسواق " صناديق خاصة بالغابات"إنشاء

ت الضريبية واملتصلة بالغابات واالحتفاظ بالعائدا( مثاًل نظم الدفع مقابل اخلدمات اإليكولوجية احلرجية)

 إلعادة استثمارها يف القطاع احلرجي؛

  وتشجيع القيمة املضافة والتنويع للحصول على منتجات وخدمات حرجية جديدة كالسياحة اإليكولوجية

والتنقيب البيولوجي أو زيادة القيمة املضافة لدى تصنيع املنتجات اخلشبية من خالل تطوير منتجات خشبية 

 .ومبتكرةجديدة 

 

كوسيلة حيوية ملواجهة عدد من التحديات  مع اكتساب الغابات أهمية أكرب :آليات التمويل الدولية للغابات -7

العاملية، جتري أيضًا إتاحة كّم ملحوظ من املوارد لدعم اإلدارة املستدامة للغابات من خالل عدد من املعاهدات واآلليات 

ويتسع أكثر فأكثر انتشار عمليات (. ملكافحة التصّحراتفاقية األمم املتحدة وع البيولوجي وومنها مثاًل اتفاقية التن)الدولية 

وباتت الغابات تشّكل . الدفع الدولية حلماية مستجمعات املياه والتنوع البيولوجي ومكافحة تدهور األراضي والتصّحر

على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل ملحوظ اآلن حمور اجلهود الرامية للتصدي لتغري املناخ نظرًا إىل قدرتها 

 (.مثاًل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصندوق األخضر للمناخ)وعلى احتباس الكربون 

 

أهمية خاصة باعتبارها مصدرًا هامًا  ،2مبادرة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغاباتواكتسبت 

وتسعى هذه املبادرة إىل خلق قيمة مالية للكربون املخّزن يف الغابات من خالل إعطاء . لدولي يف القطاع احلرجيللتمويل ا

مليارات دوالر  4ويف حني بلغت وعود التربعات . عاثات من األراضي احلرجيةحوافز للبلدان النامية للحد من االنب

مليار دوالر أمريكي يف السنة حبلول  32هذا املبلغ إىل حدود ، من املتوقع أن يرتفع 0210-0212أمريكي يف الفرتة 

أيضًا من )وتشارك هيئات عاملية مثل الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي . 0202سنة 

وتدهورها يف البلدان برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات خالل برنامج 

ومرفق البيئة العاملية والبنك الدولي مشاركة نشطة يف مبادرة خفض االنبعاثات وأنشطة التأهّب خلفض ( النامية

ويؤمل جديًا . الربح تتوخّىاالنبعاثات إىل جانب عدد من الوكاالت الثنائية ومنظمات القطاع اخلاص واملنظمات اليت ال 

مصادر جديدة للدخل ملالكي األراضي احلرجية ( الطوعي واإللزامي منها)كربون الناشئة سواق الأأيضًا يف أن توّفر 

وُيبدي أيضًا عدد من مؤسسات . وأصحاب حقوق الكربون، فضاًل عن خلق فرص عمل إضافية للمعنيني بتجارة الكربون

 . رالتمويل اخلاصة اهتمامًا كبريًا يف هذا اجملال الذي ترى فيه فرصة كربى لالستثما

 

 

 

                                                      

هذه املبادرة اإلدارة املستدامة ملخزونات الكربون يف الغابات وصونها وتعزيزهاتشمل   2  



COFO 2012/6.3 4 

 

 التحديات الدائمة  –ثالثًا 

 

رغم هذه الفرص املستجّدة، ال يزال التقدم احملرز على املستوى العاملي من أجل تعزيز القاعدة املالية لإلدارة  -8

وال تزال العائدات املتوسطة الناشئة عن اهلكتار الواحد من الغابات متدنية جدًا يف . املستدامة للغابات ضئياًل ومتباينًا

أو مقارنة ويستمّر تراجع اإلنفاق العام باألرقام احلقيقية . العديد من البلدان االستوائية مقارنة بطاقاتها الكامنة

وتشكل التحديات الدائمة مستويات متدنية من االستثمارات وعدم وجود بيئة . باالستثمارات يف القطاع احلرجي

ضعف اإلدارة احلرجية وتطبيق التدابري املؤسسية؛  :ق التقّدم يفويتمثل بعض من العناصر الرئيسية اليت تعي. مشّجعة

وجود نظم غري كفؤة للعائدات احلرجية؛ تدني مستويات جتهيز املنتجات احلرجية وإضافة قيمتها وتسويقها؛ عدم 

 . كفاية الدعم من السياسات والدعم املؤسسي لوضع حمفظة استثمار موّجهة؛ وتدني القدرات التنظيمية

 

املعّقدة وعدم وجود معايري وعدم اليقني بشأن االستدامة يف األجل الطويل وتقّلبات  وتعيق على ما يبدو القواعد -9

األسعار وارتفاع تكاليف املعامالت عائقًا أمام آليات التمويل الدولية واملدفوعات لقاء خدمات النظام اإليكلوجي 

النبعاثات احلرص على وضع اسرتاتيجيات للهيئات املؤسسية ويطغى على املناقشات بشأن مبادرة خفض ا. احلرجية

معرفة مدى استفادة اجملتمعات احمللية املعنية بصون ال تزال و. وإجراء حبوث علمية لقياس الكربون واالجتار به

ًا يف تدفق ومثة تفاوت ملحوظ أيض. سوق الكربون ال يزال يف بداياته الشغل الشاغل على اعتبار أّن الغابات والنهوض بها

وحتظى حاليًا البلدان ذات الغطاء . املساعدات اإلمنائية الرمسية من حيث املناطق اإليكولوجية وأنواع األنشطة احلرجية

القسم األكرب من ب املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات احلرجي الكثيف و

يف مقابل اخنفاض التمويل للبلدان اليت توجد فيها غابات جافة واالسرتاتيجيات اخلاصة  املساعدات اإلمنائية الرمسية؛

 .بها للرتويج لغرس األشجار خارج الغابات ولتشجيع الزراعة احلرجية من جهة أخرى

 

 العناصر املشّجعة الرئيسية –زيادة املوارد املالية  –رابعًا 

 

، إىل جانب غريهما من األعضاء يف الشراكة التعاونية برامج احلراجة الوطنيةمرفق لزراعة و تعمل منظمة األغذية وا -12

من أجل الغابات، على مساعدة البلدان يف التصدي لبعض من التحديات املذكورة أعاله ويف بلورة اسرتاتيجيات وصكوك 

شراكة التعاونية من أجل الغابات قد وكانت ال. متويلية من أجل زيادة املوارد املالية املتاحة لإلدارة املستدامة للغابات

وُعقد  الغابات وذلك دعمًا ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتاخلاص بتمويل الأطلقت مبادرة برعاية املنظمات بشأن 

ومّتت خالله مناقشة الدراسة عن التمويل اخلاص  0210أيلول /سبتمرب 01إىل  19االجتماع اخلاص يف الفاو من 

الفريق االستشاري املعين بالتمويل والتابع للشراكة التعاونية من أجل الغابات،  0210 قام بها يف سنة بالغابات اليت

وتؤكد العديد من . فضاًل عن التجارب واالبتكارات يف جمال التمويل اخلاص بالغابات من ِقبل البلدان واملنظمات

اسات وإىل وجود نظم جيدة لإلدارة وقدرات كفؤة ومتينة التجارب اليت تتناوهلا الدراسة احلاجة إىل دعم قوي من السي

وتفيد هذه األمثلة أيضًا أّن . ومرنة للتنفيذ، فضاًل عن حتديد معامل مشاركة أصحاب املصلحة احملليني بشكل واضح

باألهداف  التمويل العام لإلدارة املستدامة للغابات يزداد حيثما تكون فوائد اإلدارة احلرجية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا
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كما أنها تؤكد احلاجة إىل . اإلمنائية األوسع نطاقًا مثل التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص عمل يف املناطق الريفية

 . تنسيق السياسات احلرجية مع السياسات القطاعية األخرى والتشاور بشأنها مع جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة

 

قامت الفاو بتحليلها على احلاجة إىل إجراء حتسينات على مستويي املعرفة وتشدد بدورها دراسات احلالة اليت  -11

ويشمل هذا حتسني املهارات اإلدارية ومهارات التواصل لكي تكسب إدارات الغابات . واملهارات كشرط لزيادة التمويل

على املستوى الوطين مشرتكة  وال بّد أيضًا من وجود رؤية. ثقة املستثمرين فتجتذب مزيدًا من االستثمارات هلذا القطاع

ة حول أدوار التمويل اخلاص بالغابات ووظائفه وطرق عمله ألغراض الدعوة والتواصل من بني خمتلف األطراف الفاعل

ومثة حاجة على وجه . أجل تعبئة اإلدارة السياسية الالزمة واختاذ التدابري الكفيلة بتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات

 :خاص ملا يلي

 

 توافر بيانات موثوقة ويف التوقيت املناسب عن املوارد احلرجية ومساهمتها يف اجملتمع؛ ( أ)

 تطوير املهارات الالزمة إلشراك القطاعات األخرى ال سيما القطاع املالي ومستويات إدارية عليا أخرى؛( ب)

اسخ حنو االبتكار والتكّيف اكتساب معرفة كافية بلغة التمويل والصكوك والعمليات املتصلة بها ومنحى ر ( ج)

 مع صكوك وآليات متويل جديدة؛

وابتكار برامج وهياكل مؤسسية مناسبة متعددة أصحاب املصلحة تتيح مراعاة القطاع احلرجي يف وضع  ( د)

 .اخلطط والسياسات على املستوى الوطين

 

 نقاط للبحث  –خامسًا 

 

االسرتاتيجيات املناسبة واختاذ اإلجراءات املالئمة اليت تكفل استدامة قد ترغب اللجنة يف توصية البلدان بوضع  -10

 .التمويل لإلدارة املستدامة للغابات وتعزز التعاون اإلقليمي والدولي يف هذا اجملال

 

ودعوة  3وقد ترغب اللجنة يف اإلحاطة علمًا بإجنازات الشراكة التعاونية يف جمال الغابات دعمًا لتمويل الغابات -13

 . األعضاء يف الشراكة إىل توطيد تعاونهم يف هذا اجملال مبا يف ذلك من خالل تشاطر أفضل املمارسات ونشرها

 

وقد ترغب اللجنة يف الطلب إىل الفاو مؤازرة اجلهود الوطنية لتعزيز القاعدة املالية لإلدارة املستدامة للغابات مع  -14

 :الرتكيز على حنو خاص على

 

 ت وتطوير القدرات املؤسسية واخلربات الفنية املساِندة لقيام بيئة مشّجعة لالستثمار يف هذا القطاع؛رسم سياسا 

 إبراز القيم والفوائد املتعددة لالستثمارات العامة يف اإلدارة املستدامة للغابات؛ 
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 لوطنية للغابات إدراج تقييم اخلدمات اإليكولوجية اليت تقدمها الغابات ضمن عمليات التقييم واملراقبة ا

 والتخطيط إلدارة الغابات وحساب الناتج احمللي اإلمجالي؛

  خلق مصادر جديدة للعائدات ومقاربات مبتكرة أخرى لتحسني شروط االستثمار من قبل مجيع أصحاب

 املصلحة؛

 مة وتشاطر واالستفادة من آليات التمويل الدولية إلدارة الغابات واحلياة الربية من خالل بناء القدرات الالز

 . املعرفة


