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،  2030ال شك أن إیقاف عملیات إزالة الغابات یشكل جانباً أساسیاً من جوانب عقد العمل لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام  
على كوكبنا" والتي تشمل أزمة المناخ وأزمة الطبیعة    رباعیة التشعباتسبیالً رئیساً لمواجھة "حاالت الطوارئ  یشكل  فضالً عن كونھ  

الحكومات والقطاع الخاص    من جانب إجراءات متناسقة  تطبیق  یتطلب    األمر الذي   1المساواة وأزمة الصحة العالمیة. وأزمة انعدام  
التغیرات التحولیة لتحقیق  المدني  الزراعیة    ،على مستوى نظم األغذیة  المنشودة   والمجتمع  المستدامة  القیمة  لتعزیز سالسل  وكذلك 

 2الغابات. والحرجیة التي من شأنھا إیقاف إزالة 

" وذكر أنھ  إزالة الغابات بعكس منحى  إلى اتخاذ مزید من اإلجراءات المتعلقة "  António Guterresدعا أمین عام األمم المتحدة  
"من الواجب علینا وقف أعمال إزالة الغابات واستعادة الغابات المتدھورة، كما علینا تغییر الطریقة التي نعتمدھا في الزراعة" (مؤتمر  

 ). 2019ة المعني بالمناخ، سبتمبر/أیلول  القم

ً وأرقام  راسخة یعرض ھذا البیان المشترك حول الشراكة التعاونیة في میدان الغابات حقائق علمیة   حالة الراھنة  الال لبس فیھا حول    ا
الشأن بما یساعدھم على التصدي  إلزالة الغابات والخدمات متعددة األبعاد التي تقدمھا الغابات. كما یھدف إلى دعم البلدان وأصحاب  

نعقد لھذه المشكلة. ویستند ھذا البیان إلى النتائج والتوصیات التي خلص إلیھا المؤتمر الدولي للشراكة التعاونیة في میدان الغابات الذي ا
 . " ة الغاباتالعمل یداً بید لوقف إزالة الغابات وتوسیع مساح  – تحت شعار "من األماني إلى العمل  2018عام 

تناسق في السیاسات المتعلقة بحمایة  تحقیق الوللشراكة التعاونیة في میدان الغابات دور رئیس تلعبھ على مستوى التوصل إلى إجماع و
  توفیر البیانات والتحلیالت الالزمة إلیجاد حلول مناسبة والتوصل إلى اتفاقات دورھا في  الغابات وإدارتھا بصورة مستدامة، فضالً عن  

 على المستوى التقني.  ھمإلجراءات المطلوبة في البلدان من خالل مشاركة أعضائھا ودعمل ھاھیك عن تسریع، نامختلفة
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الغابات إزالة  أعمال  في  استمراریة  نشھد  زلنا  ال  باستمراریة  مقرون   ال  التدھور  الغابات  ذفي  تشھده  ي 

إزالة الغابات أو انعكاس    أعمال  . صحیح أن ھنالك تباطؤ فيوبمعدالت متزایدة في أفریقیابوتیرة مقلقة،  
من أھداف التنمیة    15.2في بعض المناطق، إال أن ھذا التقدم لیس بالقدر الكافي لتحقیق الغایة    افي اتجاھھ

.  2020بحلول عام    واستعادتھا لجمیع أنماط الغابات ووقف إزالة الغابات    المستدامة بتطبیق إدارة مستدامة
نسبة   الغابات  المساحة    31تغطي  أن ھذه  بمعنى  الیابسة على كوكبنا،  المائة من مساحة    أربع  تتعدىفي 

ام  . ومنذ عفتزید عن الثلث  بكرالغابات  أما الالغابات سلیم نسبیاً،    ھذه  ملیارات ھكتار. وقرابة نصف مساحة 
عملیات إزالة الغابات. أما معدل    نتیجةملیون ھكتار من الغابات    420، خسر كوكبنا ما یقدر بنحو  1990

مالیین ھكتار في العام،   10بحسب التقدیرات    بلغف  2020إلى    2015إزالة الغابات خالل الفترة الممتدة من  
ملیون ھكتار في العام إبان تسعینات القرن الفائت. وعلى المستوى العالمي نرى أن معدل    16متراجعاً من  

  –إما من خالل التجدد الطبیعي أو التحریج أو إعادة التحریج    –إزالة الغابات یتجاوز معدل توسع الغابات  
. وعموماً ما  1990ملیون ھكتار منذ عام    178في مساحة الغابات تصل إلى  یة  صافما یسفر عن خسارة  

مختلفة، ما یفضي إلى تراجع إجمالي مساحة الغابات  الغابات الأنماط  بحسبتزداد مساحة الغابات أو تنقص 
وكان نصیب    3  2  1قیمھا االجتماعیة والمناخیة واإلیكولوجیة التي ال سبیل إلى تعویضھا.  فقدانالبكر، وبالتالي  

الغابات ھو األكبر من  الجنوبیة2020ولغایة    2010عام    ذأفریقیا من خسارة  أمریكا  لتحل  المرتبة    ،  في 
، أبلغت أفریقیا في تقاریرھا عن زیادة في معدل صافي الخسارة في مساحة الغابات،  1990. ومنذ عام  الثانیة

  2010بأكثر من النصف منذ عام    تراجعاً كبیراً بینما تراجعت خسارة مساحة الغابات في أمریكا الجنوبیة  
  2010قیاساً بالعقد الماضي. أما في آسیا فكان صافي الزیادة في مساحة الغابات ھو األكبر خالل الفترة من  

 2020.4وحتى 
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. فالغابات جزء  استعادتھا وال سبیل إلى تحقیق األھداف المتعلقة بالمناخ دونما وقف ألعمال إزالة الغابات  

الغابات   إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لخفض  المعززة  المبادرة  وتبقى  المناخي.  الحل  عن  منفصم  غیر 
یشكل  راتیجیات المناخیة الوطنیة. وتدھورھا عنصراً أساسیاً من عناصر االلتزامات الدولیة بالمناخ واالست

  الحراجة وغیرھا من أنشطة استخدام األراضي تي تعزى إلىالصافي انبعاثات غازات الدفیئة بشریة المنشأ 
ویحذر    6  5االنبعاثات العالمیة.   مجمل   في المائة من  11  – السیما االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات    –

نقطة  ، إلى العلماء إنھ في حال وصلت عملیات إزالة الغابات االستوائیة، السیما في منطقة حوض األمازون
 7)، فلن یكون باإلمكان تحقیق األھداف المناخیة. جنباتإلى    تلك الغابات  الذروة اإلیكولوجیة (الذي یحول 

  بأشواط یكولوجیة المخیفة ستكون أقل تكلفة  أضف إلى ذلك، أن اإلجراءات الفوریة لتجنب ھذه التحوالت اإل
الحلول الطبیعیة أن یقدم حتى ثلث العملیات  الواسع من  لطیف  لویمكن    8قیاساً بمحاولة عكس اتجاھھا الحقاً. 

لتثبیت احترار    2030المطلوبة ما بین الفترة الراھنة وعام  والمجدیة اقتصادیاً للتخفیف من تأثیرات المناخ  
بما فیھا   –ووسط ذلك، یعد خفض إزالة الغابات والحد من تدھورھا    9درجة مئویة.   2ن  أقل معند  األرض  

بلدان كثیرة   بدأتوقد    10الخیارات وأكثرھا نضجاً.   وأقوى  جانباً من أجدى  –أراضي الخث والمنغروف  
بلداً إلى    50أكثر من    یرجعبینما    وطنیاً،  ة االستخدام المستدام لألراضي كجزء من إسھاماتھا المحددبتطبیق  

المحددة    ت تلك البلدانالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في إسھاما 
ً وطنی   11. ا
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  رضة لتھدیدات مع الغابات موطن للسواد األعظم من التنوع األحیائي األرضي، إال أن ھذه الثروة القیمة  

الغابات مكانة بارزة في إطار العمل العالمي بشأن التنوع    ما یستدعي أن تتبوأ إزالة الغابات وتدھورھا.  
في المائة   75األنواع البرمائیة، ولـ   في المائة من  80فالغابات توفر موئالً لنسبة  .  2020األحیائي لما بعد  

الطیور و أنواع  المائة    68من  الثدییات. من  في  نجد    12أنواع  النباتات    60قرابة  كما  المائة من جمیع  في 
لعدید من أنواع األسماك  اتفریخ  لومناطق  مناسبة  أما المنغروف فتوفر بیئة    13الوعائیة في الغابات االستوائیة. 

إجمالي المحاصیل الغذائیة األساسیة البالغ    في المائة من  75نحو    بحسب التقدیرات  كما یستفید  14والصدفیات. 
من   – في المائة من إنتاج األغذیة عالمیاً    35التي تمثل معاً    – على مستوى العالم    محصوالً   115  عددھا
فیتباین تبایناً  التنوع األحیائي للغابات  أما  التي یعیش معظمھا في الغابات.  و  15الحیوانات   الذي تسھم بھالتلقیح  
المناخ والتربة، ناھیك عن كذلك إلى  و   ، الجغرافي  ھانمط الغابة وموقعمختلفة منھا  یعزى إلى عوامل  كبیراً  

قدان المتواصل  الف  العامل الناجم عن الضغط البشري. ولعل إزالة الغابات وتدھورھا یسھم إسھاماً بارزاً في 
تخفض على ما   ھاالتنوع األحیائي. فتراجع مساحة رقع الغابات واتساع المساحات التي تفصل بین ب   الذي یُلم

في المائة، األمر الذي   75إلى    20یبدو من وفرة الطیور والثدییات والحشرات والنباتات بنسبة تتراوح من  
في بنیة الغابة، بالتزامن  بدوره  یؤثر  ما  یؤثر في الوظائف اإلیكولوجیة ومنھا على سبیل المثال انتشار البذور،  

جي ومنھا حجز الكربون ومكافحة االنجراف والتلقیح وتدویر  مع إسھامھ في الحد من خدمات النظام اإلیكولو
صحة النظام اإلیكولوجي الحرجي، والذي    یشكل دلیل على أما مؤشر المختصین الحرجیین الذي    16المغذیات. 

، 2014و  1970في المائة بین عامي    53یركز على األنواع المعتمدة على الغابات، فقد سجل تراجعاً بنسبة  



في حین ال تتعدى نسبة الغابات التي    17على ارتفاع مخاطر تعرض ھذه األنواع لالنقراض. مسلطاً الضوء  
حیث تبقى الغابات الصنوبریة الشمالیة والغابات المطریة    18في المائة   40  نسبة   مستوى سالمة مرتفعب تتمتع  

ب استخدام األراضي في  بید أن التحوالت التي تصی   20  19. اتصاالً ببعضھاواألكثر    تبعثراً االستوائیة األقل  
التنوع  ب   تتعلق وضع مؤشرات مركبة    ما یستدعي.  ة سریع  ات حوضي األمازون والكونغو تتسبب في تغیر

 األحیائي، بما في ذلك الغنى باألنواع وانتظامھا إلجراء تقییم أدق لحیویة الغابات. 

4
. فالغابات  مصدراً لالزدھار والقدرة على التأقلم تعد الغابات مصدراً لسبل عیش مستدامة، فضالً عن كونھا 

لطاقة واألمن الغذائي لكثیر من فقراء  ل  ، فضالً عن توفیرھاالتي تخضع إلدارة مستدامة توفر سبل العیش
الریف. إذ یعتمد زھاء ملیار شخص في جمیع أنحاء العالم بشكل أو بآخر على األغذیة الحرجیة ومنھا على  

أنواع  لبریة والحشرات الصالحة لألكل والمنتجات النباتیة الصالحة لألكل، فضالً عن  سبیل المثال اللحوم ا
في المناطق الحضریة والریفیة على حد سواء    –ملیار شخص    2.4كما یستخدم قرابة    21الفطر واألسماك. 

عتماداً كبیراً  بینما یعتمد حوالي ثلث سكان العالم تقریباً ا  22. طعامھم  األخشاب لطھي  المستمدة منالطاقة    –
ویعتمد   24أو في السفانا،  ةملیون شخص في غابات استوائی   820یعیش  و   23على الغابات والمنتجات الحرجیة. 

إلى جانب ذلك، تلعب الغابات دوراً أساسیاً في األمن    25ملیار شخص على نظم الزراعة الحرجیة.   1.2زھاء  
فسالسل    26احتیاجاتھم المنزلیة والزراعیة أو الصناعیة.   تلبي  ، فھيالمائي لدى نحو نصف سكان المعمورة

القیمة للمنتجات الحرجیة المستدامة والشاملة والمتنوعة تزید من قیمة الغابات، وتستخدم الموارد المتجددة  
الً عن أنھا تسھم في االستھالك واإلنتاج المستدام من خالل تحسین استخدام الموارد الحرجیة  بكفاءة، فض

الجوانب المتعلقة   وإذا ما أخذنا بعین االعتبار  27. غیر المتجددة  المتجددة لتحل محل المواد ومصادر الطاقة 
 45التوظیف المباشر وغیر المباشر والتشجیع على التوظیف لوجدنا أن قطاع الغابات الرسمي یوفر نحو  ب 

ملیار دوالر أمریكي    580یزید على    الحرجیة   دخل من العمالة  ، معملیون فرصة عمل على المستوى العالمي
29ملیون شخص.   41لنحو  أما القطاع غیر الرسمي فیوفر بحسب التقدیرات فرص عمل إضافیة    28في العام. 

كما تسھم الغابات واألشجار في قدرة النظام اإلیكولوجي على التأقلم وتوفر خدمات النظام اإلیكولوجي التي  
من شأنھا الحّد من سرعة تأثر المجتمعات المحلیة بتغیر المناخ. فعندما تضرب إحدى الكوارث ضربتھا أو  

المحاصیل،   إخفاق  حال  فيفي  شبك  نجد  أمانالغابات  قدرة    ات  من  بھ  تتحلى  المجتمعات  لما  إمداد  على 
والدخل.  بالغذاء  على    30المتضررة  القدرة  مستدامة  إلدارة  الخاضعة  الحرجیة  اإلیكولوجیة  النظم  ولدى 
الجفاف وانجراف التربة واالنزالقات    الناجمة عنلخسائر الزراعیة  ل  التعرض  المساعدة في خفض احتمال 

 األرضیة والفیضانات. 



 وإزالة الغابات  19-كوفید

التعرض    ضخمت تعتبر الغابات السلیمة والقادرة على التأقلم مفتاح خفض مخاطر انتشار األمراض حیوانیة المنشأ. فإزالة الغابات  
تفشي جائحة كوفید ل ومنھا  یقل عن  إذ    19.31-لمخاطر الصحیة،  المائة من    60ال  لدى   اإلصابات في  تعزى  البشر   المرضیة 

التماس مع نواقل  زیادة  ؤدي  ت . فعندما یتم قطع الغابات لصالح استخدام األرض في الزراعة،  34  33  32حیوانیة المنشأ   ألمراض
ولعل  35ممرضات الحیاة البریة وتعرض اإلنسان لھا إلى زیادة خطر انتقال األمراض حیوانیة المنشأ (من الحیوان إلى اإلنسان). 

ات وغیرھا من النظم اإلیكولوجیة إلى جانب تغیر المناخ یمثل بعض العوامل التي یتدخل بھا اإلنسان والتي  زیادة الضغط على الغاب 
أضف إلى ذلك أن تلوث الھواء    38  37  36تؤدي إلى ظھور األمراض حیوانیة المنشأ، وبالتالي زیادة خطر تفشي الجائحات مستقبالً. 

والتسبب   19-تنظیف األرض من شأنھ مفاقمة المشكالت التنفسیة الناجمة عن كوفیدالناجم عن احتراق الكتلة الحیویة في عملیات  
 .  40  39في ضغط إضافي على الخدمات الصحیة المثقلة باألعباء أصالً 

عن تفاقم الضغوطات التي تتسبب بھا عملیات إزالة الغابات وزادت اإللحاح على اتخاذ اإلجراءات    19-أسفرت جائحة كوفید
زیادة كبیرة    تفضي إلى في طیف من المخاطر اإلضافیة التي    19-. فقد تسببت جائحة كوفیدالالزمة لدعم اإلدارة المستدامة للغابات 

ن وزیادة األنشطة غیر المشروعة في الغابات، وكذلك عدم انتظام  ی ان وتھلھل إنفاذ الق ومن ھذه المخاطر إزالة الغابات،   عملیات في
واقترنكما أدى اإلغالق إلى اضطرابات أصابت األسواق وسالسل اإلمداد، ونجم عنھا فقدان لألعمال،    41البیئیة وتراخیھا. القوانین  

البؤس  اتنشیط  ب  حالة  أما  الكفاف.  بمستوى  سبل عیش  لتوفیر  الغابات  الضغط على  وزیادة  الریفیة  المناطق  إلى  العكسیة  لھجرة 
الناجمة عن   الیوم من حدة    19-جائحة كوفید فشي  ت االجتماعي واالقتصادي  الموجودة مسبقاً  فتزید  المساواة  عمقاً،لتزداد  انعدام 

كاشفة اللثام عن حاالت سرعة التأثر في النظم السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وكذلك في نظم التنوع األحیائي والتي بدورھا  
ملیون شخص في أتون الفقر المدقع،   105إلى  88ي، قد یُزج بنحو وبحسبما جاء عن البنك الدول 42تضخم تأثیرات ھذه الجائحة. 

43قبل ثالث سنوات. كان علیھ ما  الحد من الفقر إلى  بمستوى ما یؤدي إلى العودة 

فالغابات    اإلیكولوجي. ال شك أن "إعادة البناء بشكل أفضل" یتطلب إیقاف أعمال إزالة الغابات وزیادة االستثمار في استعادة النظام  
"إعادة البناء بشكل أفضل" ویجب أن تكون جزءاً من نھج "الصحة الواحدة" الذي یسعى إلى  أنشطة  أساسیة في    لبنة  السلیمة تبقى

التي یتقاسمون. أما مدى  ات  بیئ التحقیق نتائج صحیة مثلى من خالل االعتراف بالترابطات ما بین األشخاص والحیوانات والنباتات و
في إعادة بناء    الطریقة المتبعةاح أو إخفاق الجھود الدولیة الرامیة إلى تجنب الحاالت الطارئة المرتبطة بالمناخ فسیعتمد على  نج

عناصر محوریة في خطط  فیجب أن تمثل  الموارد الكافیة إلدارة المناظر الطبیعیة الحرجیة بصورة مستدامة    أما  44اقتصاداتنا الیوم. 
وھنالك حاجة    45ومستقبل أخضر.   دائري على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي، وزراعة بذور اقتصاد  91-التعافي من كوفید

تخفف من مخاطر  بحیث  تكون بعیدة عن إزالة الغابات و  ، شریطة أنفرص االستثماریة لتعزیز سبل العیشإلى فتح باب ال  واضحة
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات  استثمارات طموحة لتنفیذ  یجب أن تكون وبالتالي  46اإلصابة بأمراض حیوانیة المنشأ مستقبالً.

الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا على مستوى النطاق وتقدیم دعم قوي الستعادة مئات مالیین الھكتارات المطلوبة الستعادة  
ما یفسح المجال أمام إیجاد فرص كبیرة لتحسین سبل العیش    49  48  47النظام اإلیكولوجي من خالل شتى المبادرات الدولیة واإلقلیمیة 

فیھا.رص العمل فإیجاد  فع مستوى ربما في ذلك  ،واالقتصاد في المناطق الریفیة

اتخاذ إجراءات خارج قطاع الغابات، لعل أبرزھا إجراءات تحویل    یستدعي وقف عملیات إزالة الغابات  إن  5
. فالتوسع الزراعي یعد الدافع األبرز وراء إزالة الغابات على المستوى العالمي، إذ  والغذائیةالنظم الزراعیة  

ھذا التوسع    في المائة من  40یعزى  حیث  في المائة من إزالة الغابات االستوائیة،    73أنھ المسؤول عن قرابة  
الكفاف على نطاق صغیر. ومن الدوافع   زراعةفي المائة إلى    33إلى الزراعة التجاریة واسعة النطاق و

في  10في المائة) والتوسع الحضري (  10البنى التحتیة (إنشاء  التعدین (سبعة في المائة) و  صناعة   األخرى 
والتنمیة    يومن العوامل الرئیسة التي تؤثر في تحویل الغابات إلى الزراعة ھنالك النمو السكان   50المائة). 

إلى األراضيالزراعیة وغیاب ضمان حیازة   التغیرات في استخدام األراضي.   ، إضافة  51ضعف حوكمة 

فھنالك طلب متزاید على المنتجات الزراعیة التي یجب تلبیتھا من خالل مناظر طبیعیة إنتاجیة وكذلك من  
وذلك بالبناء على االبتكارات إضافة  الدائریة خالل التكثیف المستدام والنظم المتكاملة لإلنتاج واالقتصادات  

لحد من اتساع المناطق الزراعیة. أما دعم اإلنتاج والحوافز المقدمة لھ فیجب  بھدف اإلى المعرفة التقلیدیة  
استكمالھ من خالل الرصد وإنفاذ لوائح الحد من تحویل الغابات. وبینما تكون الزراعة التجاریة الدافع الرئیس  

بة، بما في ذلك الضمانات االجتماعیة والبیئیة،  وراء تغییر استخدام األراضي، تبقى الحوكمة المحسنة مطلو
االلتزامات من جانب القطاعین العام والخاص باتباع نھج القضاء على إزالة الغابات ونھج على  إلى جانب  

الدعم المقدم    ھ من الواجب استكمالمستوى الوالیة القضائیة. وبینما تعد زراعة الكفاف دافعاً أساسیاً، نرى أن 
ات إنتاج بمستوى استدامة أعلى عن طریق تدخالت أوسع للقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة  العتماد ممارس

تعزیز الحیازة. أما أنماط اإلنتاج واالستھالك المستدامة (الھدف  ھذه التدخالت یتجلى في    الریفیة، لعل أبرز
بھد لتحویل نظم األغذیة  المستدامة) فتبقى محوریة  التنمیة  تدھور  الثاني عشر من أھداف  التغلب على  ف 



الموارد الطبیعیة وانعدام األمن الغذائي. وفي ھذا المقام، یمكن أن یؤدي تخفیض الخسائر والھدر في األغذیة  
التحول   عن  فضالً  المستھلك،  وتثقیف  المتدھورة،  الزراعیة  األراضي  إنتاجیة  نظم    باتجاهواستعادة  اتباع 

تدامة من شأنھا اإلسھام بشكل ملحوظ في وقف التوسع وجبات غذائیة صحیة مستمدة من نظم غذائیة مس
 52الزراعي وما یرتبط بھ من إزالة الغابات. 
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فاقمتھ التدخالت  الذي  أعراض خلل النظم الطبیعیة    َعَرض من إن حرائق الغابات المدمرة ما ھي سوى  

فاألضرار تطال   إزالة الغابات.عات  البشریة. وإذا لم نعمل على تجنب ھذه الحرائق فستكون إحدى أھم مسرّ 
اآلفات    122مساحة   وتفشي  الغابات  لحرائق  تعرضھا  نتیجة  السنة  في  وسطیاً  الغابات  من  ھكتار  ملیون 

إذ تصل المساحة المتضررة  ألنواع الدخیلة والجفاف والطقس المناوئ،  ، إضافة إلى تعرضھا ل واألمراض
وتنشأ دورة متبادلة التأثیر بین تغیر المناخ وحرائق الغابات.    53ملیون ھكتار.  76  بحرائق الغابات وحدھا إلى 

فحرائق الغابات تزید من التدھور بفعل ما تحدثھ من تأثیرات تطال النظم اإلیكولوجیة الحرجیة، بینما یسھم  
الثانویة   الغابات  وفي  التغییر  التي طالھا  الغابات  في حرائق  بالمقابل  المكشوف    من خالل التدھور  الوقود 

المتكررة   والحرائق  الدخیلة  تطالواألنواع  تأثیرات  من  بھا  یرتبط  الغابة. ب   وما  البیانات    54صحة  وتظھر 
تواتر وشدة الحرائق الخارجة عن السیطرة التي تؤثر سلباً في التنوع األحیائي   تنامیاً في اتجاهالمتاحة اتجاه 

حرائق الغابات الھائلة    وتُعزى   55ت الوطنیة. والخدمات اإلیكولوجیة والرفاه البشري وسبل العیش واالقتصادا 
– على مستوى التخطیط والحوكمة التي تؤدي متخذة قرارات كذلك إلى راھنة و أخرى سیاسات سابقة وإلى 

إلى إیجاد الظروف المناسبة الشتعال    –إلى جانب ظروف الطقس المناوئة بصورة متزایدة نتیجة تغیر المناخ  
امتد وانتشارھا على  نطاق  الحرائق  الطبیعي ضمن  المنظر  إخمادھا.    یفوق اد  المجتمعات على  تبقىلقدرة 

الحاجة مطلوبة إلى اتخاذ إجراءات فوریة للوقایة من حرائق الغابات الھائلة حیثما أمكن وللحد من التبعات  
كبیر من  بشكل  فیمكن خفضھا  حرائق الغابات الھائلة  الناجمة عن  تأثیرات  ال  أماالكارثیة لمثل ھذه الوقائع.  

النھج   تطبیق ھذه  یعد  للحرائق. كما  المتكاملة  الغابات واإلدارة  الوقایة من حرائق  في  االستثمارات  خالل 
ً اقتصادی   جدى واألدوات والتكنولوجیات أ  واألسرع انتشاراً األكبر  حرائق  العلى المدى الطویل قیاساً بمكافحة    ا

 56. لغاباتل
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ً یشكل ضمان مشروعیة إنتاج األخشاب وتجارتھا وتعزیز حوكمة الغابات جانباً   من جوانب التعامل    محوریا

قیمة  تتراوح  تقدیرات المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (االنتربول)    ما ورد في  بحسب ف  مع إزالة الغابات. 
اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع  أما  57العام. ملیار دوالر في  152-51التجارة غیر المشروعة باألخشاب بین 

لالنقراض   المعرضة  البریة  والنباتات  بنحو  تعزز  فالحیوانات  المستدامة  األخشاب    300التجارة  من  نوع 
المشروعیة. أما االلتزامات  اعتماد  مقاییس االستدامة وتطبیق  المعرضة لخطر استثمارھا الجائر من خالل  

، كااللتزامات من جانب البلدان المنتجة والمستھلكة ضمن إطار خطة عمل  بالمشروعیة على مستوى الطلب
األوروبي   واالتحاد  والزراعة  األغذیة  منظمة  بین  المشتركة  الحرجیة  والتجارة  والحوكمة  القوانین  إنفاذ 

أن التجارة ھي أداة فعالة لتحفیز إصالحات فقد أظھرت  وعملیات اتفاقات الشراكة الطوعیة ثنائیة الجانب  
أضف إلى ذلك أن إضفاء تنمیتھا االقتصادیة. ترسیخ الحوكمة لتعزیز اإلدارة الشرعیة والمستدامة للغابات و

ذلك    الصفة في  بما  الطلب  وتنظیم  تطبیق  الشرعیة على مستوى  األخشاب  بشأن  األوروبي  االتحاد  الئحة 
ظیفة الیاباني وقانون جمھوریة كوریا االستیراد وتعدیل قانون الیسي في الوالیات المتحدة وقانون األخشاب الن 

والتي یجب    عالمیةالتجارة حدد الشكل الذي تكون علیھ بیئة البشأن االستخدام المستدامة لألخشاب وغیرھا، ی 
. كما یعد الترخیص الطوعي أداة قیمة تغطي باألصل  بصورة واضحة   شرعیة استیراد األخشاب  أن تظھر فیھا

أما التقدم في تناول مسألة المشروعیة فیتطلب التزاماً    58ستدیرة الصناعیة. أكثر من ثلث إنتاج األخشاب الم
مستمراً بالشفافیة وبالقضاء على الفساد، إلى جانب توفیر التمویل الكافي الذي یمكن التنبؤ بھ والالزم لتطبیق  

احتیاجات السكان األصلیین والمجتمعات  على فھم  اعتماداً كبیراً  لقانون  الفعال لتطبیق  ال  في حین یعتمدالقانون.  
 59المحلیة واالستجابة لھا. 
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تسریع تنفیذ  ، إال  واستعادتھاالتزامات مھمة من جانب القطاعین العام والخاص لوقف إزالة الغابات    ُحددت

خفض ووقف اتجاه  ب االلتزامات    اعتماد الھدف من تطبیق  وقد تم  .ھذه االلتزامات یبقى واجباً بفعل تأخیره 
 من خالل التزامات دولیة مختلفة من جانب البلدان والقطاع الخاص، بما في ذلكواستعادتھا  فقدان الغابات  

اتفاق باریس واألھداف الحرجیة العالمیة لخطة األمم  ب و  )15أھداف التنمیة المستدامة (السیما الھدف  ب   االلتزام
للغابات  االستراتیجیة  الغابات    2030لعام    المتحدة  بشأن  نیویورك  ب وكذلك    )2014(وإعالن  تعھدااللتزام 

سلع حرجیة أساسیة في سالسل اإلمداد  توفیر  إزالة الغابات لصالح    بوقف  2010منتدى سلع المستھلك لعام  
بحلول   المتحدة االستراتیجیة للغابات    2020.60العالمیة  للغابات في خطة األمم  العالمي األول  الھدف  أما 

إلى   الغابات فیسعى  بحلول عام    توسیع مساحة  المائة  ثالثة في  لألمم    2030بنسبة  العامة  الجمعیة  (قرار 
الغابات  حدد بموجبھ طموحات عالیة باستعادة ت ف  2011أما تحدي بون الذي أطلق عام  ).  71/285المتحدة رقم  



 

و إزالتھا  استعادة  بعد  المتدھورة.  كذلك  یھدفاألراضي  النظام    في حین  استعادة  بشأن  المتحدة  األمم  عقد 
) إلى زیادة الجھود الرامیة  73/284(قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم    2030-2021اإلیكولوجي للفترة  

ھذا    إال أن تنفیذفي أنحاء العالم.    ة النظم اإلیكولوجیةواستعاد  ھإلى الوقایة من تدھور النظم اإلیكولوجیة ووقف 
سالسل اإلمداد األساسیة، ال تزال الشركات التي قدمت التزامات  على مستوى  . وال یخضع للمتابعة  الھدف 

نفیذ ھذه االلتزامات  ھذا إضافة إلى البطء الھائل في  ،  بین سائر الشركات  بالقضاء على إزالة الغابات أقلیة 
المعلومات المستمدة من الشركات بخصوص    شح فيوھنالك    62  61. لم تكن بالطموح الكافي  أنھا  ناھیك عن

في حین أوفت بضع شركات    63أحرزتھ على مستوى تنفیذ التزاماتھا.التقدم الذي  إجراءاتھا والنتائج التي تحكم  
دان (باكستان والوالیات المتحدة) تقاریرھما، مقابل تقاریر محدودة  بالتزامات بون حتى یومنا، بینما استكمل بلَ 

  الجبارة التي تبذل خالل نتائج الجھود  ب   تتم المخاطرة وغالباً ما    64معظم البلدان األخرى.   قدمتھاحول التقدم  
ھج  النُ   أمااألشجار.  في معدالت بقاء    یفضي إلى انخفاض كبیرما    المتابعةبفعل نقص أعمال    التشجیرحمالت  

كفرص لضبط إجراءات القطاعین فینظر إلیھا  القضائیة أو المنظر الطبیعي المتكامل  على مستوى الوالیة  
لتصدي للمشكالت  ل  متواصلةإلى جانب ذلك تبذل جھود    65العام والخاص وعرض النتائج على مستوى اإلقلیم. 
 .تلك النھج التي تواجھ البلدان والشركات للنھوض بعملیة تنفیذ
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السیاسات القطاعیة والبیئة واالقتصادیة لتسریع التغییر وإیقاف إزالة بین    تناسقال  ترسیخھنالك حاجة إلى  

الحكومات اعتمادفالغابات.   الدلیل    مبدأ  على  القائم على  االتناسق والتنسیق  القطاعیة والبیئیة  بین  لسیاسات 
نیة ودون توجیھ الحوافز العامة وضمان تنفیذھا على نحو یتحلى باالتساق بین المستویات الوطلواالقتصادیة 

تباین كبیر في  إال أن الوطنیة.   التناسق    ثمة  البلدان،    الیوم درجة ھذا  بخلل توجیھ  یقابلھ اعتراف نادر  بین 
یجب  66الحوافز.  مستوى   إذ  والمعاوضات    رفع  التآزر  حاالت  األراضي  المتأصلة  فھم  استخدام  نظم  في 

إدارتھا بصورة أفضل، بما في ذلك من خالل وضع خطط االستخدام المتكامل لألراضي والحوار المؤسسي.  و
إذ   67یسھم في خلل توجیھ السیاسات. فأما ضعف التنسیق المؤسسي والتعقید المفرط في الترتیبات المؤسسیة 

التي  تغیرات  التخدام األراضي وتحكم اس  نظراً لكونھاتبقى السیاسات وأطر العمل القانوني الواضحة مطلوبة  
بالحقوق  یتم االعتراف بموجبھا  التي  وألرض  المضمونة لحیازة  الاستخدامھا، بما في ذلك نظم    تطرأ على

أھداف السیاسات    وجوب اتساق أضف إلى ذلك    68العرفیة والتقلیدیة باستخدام األرض والمنتجات الحرجیة. 
سبیل المثال أھداف التنمیة المستدامة واتفاق باریس. كما علیھا  الوطنیة مع االلتزامات الدولیة، ومنھا على  

التصدي   تدابیر  قبیل  من  الوطنیة،  باالستراتیجیات  المرتبطة  للحدود  العابرة  التأثیرات  تعكس  أن  أیضاً 
إزالة الغابات." وفي ھذا المقام، یمكن للتشریع المتعلق بسالسل اإلمداد،  للتأثیرات المستوردة الناجمة عن  "
القطاع  الطوعیة لدى  لتزامات  االما في ذلك متطلبات توخي الحرص الواجب، أن یسرع التقدم على صعید  ب 

عن طریق    ، وذلكةدلمستورالمطلوب فیما یتعلق بالسلع اتوخي الحرص  ل  ما یلزمالخاص. كما یجب استكمال  
البلدان األفقر  یتم استبعاد ات كي ال إلیفاء بالمتطلب على التعزیز قدرات البلدان المنتجة الالزمة تدابیر الاتباع 

 على إثبات االمتثال من خالل األسواق.   ذوي القدرة األدنىوشریحة المنتجین 
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الحقیقیة   د ال نج للتكالیف  انعكاساً  السلع  أسعار  باالستثمارات وال في  المتعلقة  السیاسات والقرارات  في 

الزراعي للحد من    أوجھ الدعم إلزالة الغابات وال لقیمة الغابات الموجودة. وتبقى الحاجة مطلوبة إلصالح  
األحیائي   التنوع  حمایة  إلى  إضافة  المناخي،  العمل  وتحفیز  الغابات  الغذائي.  إزالة  األمن  فالحاجة  ودعم 

على مستوى  محاسبة  تطبیق ال  أماإشارات قویة من السوق بخصوص قیمة الغابات القائمة.  إرسال  مطلوبة إلى  
ً   رأس المال الطبیعي حساب كامل    یُجرى إذ ال    69منتظم.   على نحوٍ ھذه المحاسبة ال تعتمد    ، إال أن فیشھد تقدما

  في –   بما في ذلك خدمات النظام اإلیكولوجي  –  إزالة الغابات الناجمة عن  للتأثیرات المحتملة غیر العكوسة  
ونادراً ما تعكس اإلشارات االقتصادیة التي    70حسابات ثروات البلدان.   ضمنالقیم المالیة للغابات المدرجة  

عیة ومنافع خدمات النظام اإلیكولوجي، التي ال تزال  تصدر عن السیاسات وأسعار األسواق التكالیف االجتما
وفي أغلب األحیان ال یولي صناع السیاسات اعتباراً لقیمة    71. مسعرة لكن بقیم بخسةرة بمعظمھا أو  سعّ غیر مُ 

صحیح    72صناعة القرارات المتعلقة بالدعم الزراعي.  عندرأس المال الطبیعي وخدمات النظام اإلیكولوجي  
منظمة التعاون والتنمیة    ملیار دوالر أمریكي كل عام، إال أن  500  على  بأشواط  یزیدأن دعم اإلنتاج الزراعي  

للزراعة یشوه األسواق ویخنق االبتكار ویؤذي  الذي یقدم الیوم  أغلب الدعم  أن    ترى  في المیدان االقتصادي 
من  بدالً  اإلتجار    73األجل.   ة طویل  ات الستثمارلتمویل    تقدیم  البیئة  أن  نطاق  ی وبما  على  بالسلع  تم  واسع 

ي تغیرات  فتأثیر  لاالزراعیة، نرى أن بعض السیاسات المحلیة للبلدان وتدابیر الدعم الزراعي قادرة على  
بلدان أخرى كما قد تفضي إلى إزالة الغابات.  وعلى المستوى العالمي، تنخفض    74استخدام األراضي في 

المقدم الدعم  للتدابیر األفضل أن   كفاءة  یمكن  المزارعون، كما  یجنیھا  التي  المنافع  الزراعة من حیث  إلى 
أما إصالح الصكوك المالیة والدعم   75تخفض النفقات العامة دون أن تخفض الدعم الفعلي للقطاع الزراعي. 

بھدف تحفیز االستخدام المستدام لألراضي وإعادة توجیھ االلتزامات الراھنة بالتمویل العام لتعزیز أداء القطاع  



 

الزراعي على المدى الطویل وإبراز التكالیف البیئیة قد تكون حافزاً للتغییر المنتظم الذي ینھض باألھداف  
 تنوع األحیائي واألمن الغذائي. المتعلقة بالمناخ وال
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یتطلب التعامل مع إزالة الغابات بنطاقھ الكامل مزیداً من االستثمارات االستراتیجیة العامة المقرون مع  

إلطالق االستثمارات  ف  زیادة في التمویل العام والخاص لألعمال المرتبطة بالمناخ على كافة المستویات.
ا حفظ  میدان  في  نطاقھا  واستعادتھا،  بكامل  حاجةلغابات  للمبادرة  توافر  إلى    ھنالك  ومرتقب  كاف  تمویل 

المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا. وتبقى تكلفة حفظ الغابات أقل من تكلفة  
التزامات القطاع الخاص بالجوانب المتعلقة بالمناخ وما یرتبط بھا من اھتمام في معاوضات    أما  76استعادتھا.

زیادة ملحوظة خالل السنوات األخیرة، حیث یتوقع مطورو  فقد تشھد  الكربون جراء الحد من إزالة الغابات  
القطاع  جانب  لتمویل من  لوبالنسبة  سواق.  لأل  اً أكثر استقراراً المشاریع والجھات الشرائیة في الشركات ظروف

توظیفھ  الخاص   أسس  فیمكن  إرساء  جمیع  تمكینیة.  الظروف  اللدعم  في  العامة  االستثمارات  تقییمات  أما 
القطاعات فیجب أن تشتمل على تقییم مخاطر التوسع إلى األراضي الحرجیة. وتبقى الحاجة موجودة إلى  

لك للرصد وإنفاذ القوانین، ودعم الحیازة، وإجراء  توفیر البیانات والوصول إلیھا، وكذل  كرس استثمار عام م
تبني   یساعدھم على  بما  المنتجین  إلى صغار  التقنیة  المساعدات  تقدیم  ناھیك عن  التنمیة،  البحوث وأعمال 

أن أیضاً  یمكن  والممارسات المستدامة، وتوفیر الحمایة االجتماعیة للشریحة سریعة التأثر من سكان الغابات.  
ا العامة  الستثمارتقوم  أكبر من  توجیھ  ب ات االستراتیجیة  العام تسھیل  فالتمویل الخاص.  مبالغ  التمویل  على 

االستثمارات الخاصة التي تقود إلى تحویل نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي إلى نماذج بمستوى استدامة أكبر،  
الدعم لمبادرات التمویل  الضمانات والتمویل المدمج وتوفیر  ومنھا    اتالمجازف  تجنبمستخدماً بذلك أدوات  

الصغیر المبتكرة. أما االستثمارات في تدابیر التخفیف من آثار تغیر المناخ القائمة على األراضي فال تتعدى  
بالمناخ.  ة إلى دعم توفیر تمویل  وتبقى الحاجة ملحّ   77مجرد اثنین في المائة من تمویل األعمال المرتبطة 

لغابات بكافة أنماطھا، فضالً عن دعم الغابات كحل  ل مستدامة ن إدارةوااللتزام بھ بما یمكن م  مرتقبكافي و
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  للجوانب المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك دعمھا من خالل  

 الغابات وتدھورھا. 
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، بمن فیھم  بشتى أطیافھم  أصحاب الشأن  قبلالغابات ووقف إزالتھا مشاركة فعالة من    مناطقیتطلب صون  

االعتراف بحقوقھم وحمایتھا.    صونھا  السكان األصلیین والمجتمعات المحلیة والنساء والشباب، كما یتطلب
  علىالقطاعین العام والخاص والمجتمع المدني، وكذلك  مختلف أصحاب الشأن في ویعد الحوار المنتظم بین

والحكومات  شتى المستویات الحكومیة وسیلة لتحقیق التحول وبلوغ النتائج المنشودة على مستوى النطاق.  
تنظیم ابصفتھا جھات   المالكة  مسؤولة عن  الجھات  تكون  ما    لغابات ممتدة على نطاق لغابات والتي غالباً 

سؤولة عن تأسیس عملیات تشاركیة شاملة تتسم بالشفافیة وتعزز انخراط أصحاب الشأن واسع، تعتبر ھي الم
ویقصد بذلك مشاركتھم الفعالة في ضمان شرعیة خطط استخدام األراضي والحصول على موافقتھم    ،المحلیین

راً أساسیاً  أما منظمات المجتمع المدني فتلعب دو  78الحرة والمسبقة والمستنیرة لتنفیذ ھذه الخطط ورصدھا. 
عن تعزیز   إضافة إلى صفتھا وكالء التغییر المسؤولینیحاسب الحكومات واألعمال، الذي مراقب ال تھابصف

باالستدامة.  المرتبط  واالبتكار  االجتماعي  یؤدي    79االبتكار  أن  على  ویمكن  الحصول  إمكانیة  تحسین 
مستوى الشفافیة والمساءلة. في حین تضطلع الشعوب األصلیة بمسؤولیة إدارة    إلى رفع المعلومات بصورة  

في المائة من المساحات المحمیة في    40في المائة من مساحة الیابسة في العالم، وھو ما یتقاطع مع    28نحو  
 80متبقیة. في المائة من سائر األراضي الطبیعیة ال  37األرض والمناظر الطبیعیة السلیمة إیكولوجیاً، ومع  

فمعرفتھم التقلیدیة بالغابات وبمجموعة األنواع المتكیفة مع الظروف المحلیة من شأنھ أن یسھم إسھاماً جوھریاً 
الغابات   استعادة  تدعم  أن  لھا  یمكن  كما  الغذائي،  واألمن  اإلیكولوجي  النظام  خدمات  استدامة  ضمان  في 

الجماعیة المضمونة لدى الشعوب األصلیة والمجتمعات    أما حقوق الحیازة  81وتجدیدھا وحفظ التنوع األحیائي. 
فتعزیز الحقوق في األراضي والموارد والوصول    82تراجع إزالة الغابات وتدھورھا.   بقوة معالمحلیة فترتبط  

ھو بمثابة فرصة لدفع النساء والشباب لیكونوا عناصر  المناطق المحیطة بھا  إلیھا واالستثمار في الغابات و
 83للتشجیع على تطبیق نھج مستدام وطویل األجل إلدارة الغابات.  ، وفرصة تغییر
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بیانات أفضل تساعد على استنارة صناعة القرار المستند  نوعیة  یمھد االبتكار الطریق أمام الحصول على 

عن إذ یتم تطویر نظم رصد الغابات واستخدام األراضي    . استعادتھاإلى الدلیل بھدف وقف إزالة الغابات و
بیانات حرجیة تتحلى بمستوى أعلى    فیرأدوات أكثر تطوراً من ذي قبل، ما یساعد على توتوظیف    طریق 

وصولھا إلى البیانات األرضیة الفضائیة    مطرداً على مستوىكما تشھد البلدان تحسناً    من الشفافیة والدقة. 
مستوى الدقة والشفافیة  على رفع  البیانات الحرجیة    إذ تعمل ھذه فادة منھا بصورة أفضل.  عالیة الدقة واالست 

والتزامات القطاع الخاص على مستوى    الخطط الوطنیة والعملیات السیاساتیة   التي تغطي في التقاریر القطریة  
بما في ذلك على   نتائج أفضل،  البیانات والتحلیالت فتعطي  القائمة على ھذه  القرارات  أما  سلسلة اإلمداد. 



 

مستوى تحقیق أھداف السیاسات متعددة القطاعات والتزامات القطاع الخاص، ناھیك عن تحقیق أھداف التنمیة  
سھامات المحددة على المستوى الوطني في التخفیف من آثار تغیر المناخ.  المستدامة في نھایة المطاف واإل 

ولضمان استمراریة توفیر بیانات حرجیة عالیة الجودة، یجب إدماج نظم رصد الغابات بالشكل المناسب مع  
البیئات المؤسسیة ودعمھا بما یلزم من إجراءات قانونیة مناسبة. صحیح أن التقدم الذي أحرزتھ كثیر من 
البلدان ھو تقدم مثیر لإلعجاب، إال أن بذل المزید من الجھود في بلدان أخرى ال یزال مطلوباً لضمان إرساء  

بمخاوف أصحاب الشأن    ذات صلة  بیانات حرجیةتوافر    الحاجة إلى   إضافة إلىأسس أرضیة قانونیة راسخة،  
قدرات  ب   تتمتعللرصد الحرجي  عن نظم ومؤسسات وطنیة    صادرة وعیة تقنیة عالیة ون ب   بیاناتتكون  بحیث  
  84استمراریة في التمویل. وكافیة 
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التحولي   التغییر  إلحراز  جوھریاً  عامالً  العالمي  المستوى  والتعاون على  العالمیة  الشراكات  یشكل حشد 

إزالة الغابات یدعو إلى تولیفة  وراء  فتعقید الدوافع المباشرة وغیر المباشرة  لوقف إزالة الغابات.    المنشود
عن فضالً  المبتكرة،  والتنظیمیة  السیاساتیة  العمل  أطر  یستدعي  من  وعامة،    كونھ  قیادة خاصة  مع  توافر 

ى التقني تعاون على المستو اعتماد مبدأ اللمعارف واتقاسم  مقرون ب تمویل مناسب  وتحركات بقیادة المواطنین،  
والتكنولوجي. وباالستفادة من المنتدیات الموجودة والمبادرات الدولیة المعنیة بالغابات، یمكن للبلدان واألقالیم  

فھمھا    تعمیق كما  لالعام  مستوى  وتدھورھا.  الغابات  التصدي إلزالة  أمام  القابعة  والفرص    یجبلمعوقات 
بالتصدي اإلبقاء على   ابات وتدھورھا في قمة جداول األعمال العالمیة المعنیة زالة الغإل  الجوانب المتعلقة 

المعنیة بالحد من الفقر    جداول األعمال إضافة إلى  بتغیر المناخ والتنوع األحیائي والزراعة والتجارة الدولیة،  
 سیاق المبادرات بین القطاعین العام والخاص.   وضمنوحقوق اإلنسان 

 
 

 التعاونیة في میدان الغابات؟ما المقصود بالشراكة 
دعماً ألعمال منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ھي ترتیب    2001إن الشراكة التعاونیة في میدان الغابات التي تأسست عام  

جني الغابات. وتتقاسم ھذه الھیئات خبراتھا وبتني علیھا ل  بشأنمنظمة وأمانة دولیة ذات برامج أساسیة    15طوعي غیر رسمي بین  
لتبسیط وضبط أعمالھا وإیجاد السبل الالزمة لتحسین إدارة   فیما بینھامنافع جدیدة تصب في صالح الدوائر الخاصة بھا. إذ تتعاون  

 الغابات وحفظھا، ناھیك عن إنتاج المنتجات الحرجیة واإلتجار بھا.  
اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات  ،  : مركز البحوث الحرجیة الدولیة، اتفاقیة التنوع الحیوياألعضاء في الشراكة

البریة المعرضة لالنقراض، منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، ومرفق البیئة العالمیة، والمنظمة الدولیة لألخشاب االستوائیة،  
مم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج األمم  یة واتفاقیة األ-واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرج

المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبیئة ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر  
 المناخ والمركز العالمي للزراعة الحرجیة والبنك الدولي.  
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