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. یجب االعتراف بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة، ویجب تطبیقھ ودمجھ في مفاوضات تغّیر المناخ
وتكمن أفضل استراتیجیة وأفضل عمل لتجّنب إزالة الغابات وتدھورھا، ولحمایة الطبیعیة واألحراش، في االعتراف بالحقوق 

في ضمان ھذه الحقوق، وخاصة في اعتبار أن أكثریة الغابات تقع في أراضي األمم الجماعیة في األراضي واألقالیم، و
  .والسّكان األصلیین وسائر الشعوب التقلیدیة

  ، كوتشابامبا ٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان  

  
بعد عقود من التدخالت المتعّسرة في قطاع الغابات، نشأ برنامج تخفیض االنبعاثات الناجمة عن  

ویھدف ھذا . ابات وتدھورھا في البلدان النامیة كنقطة تحّول في كیفیة إدارة الغاباتإزالة الغ
التخفیض إلى معالجة محّركات إزالة الغابات عبر حمایة التنّوع البیولوجي ال سّیما حقوق 

  . الشعوب األصلیة والمجتمعات التقلیدیة

نامج یفشل في تحقیق وعوده، ویوشك ولكن بالطریقة التي یتم بھا تنفیذه في أنحاء العالم، فالبر
لذا، یجب أن یصحح األطراف ھذا المسار عبر وضع . على تكرار العدید من أخطاء الماضي
فضًال عن ذلك، إن فشلت الدول المتطّورة في الریادة عبر . حمایة الغابات على الطریق الصحیح

  .دق الحتباس حراري مزمنتقلیص انبعاثاتھا الخاصة، فستكون الغابات االستوائیة في خطر مح

  وعود باطلة

یتّم تطبیق تخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامیة وسیاساتھ 
عبر عّدة مؤسسات، كالبنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة لتخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

وتفشل البرامج . شوء اتفاقات ثنائیة األطرافالغابات وتدھورھا في البلدان النامیة، وعبر ن
الحالیة في دعم الحلول السلیمة حیث ال تتم معالجة محّركات إزالة الغابات، باإلضافة إلى عدم 

مثًال، تحاول إندونیسیا استغالل التمویل المناخي . االعتراف بحقوق بعض الشعوب األكثر ضعفًا
الحیوي، فیما تواصل إزالة غاباتھا عبر تصنیف  الدولي لدعم صناعة النخیل والورق والوقود

  .وھذه األمثلة موجودة بوفرة". أرض متدھورة"الغابات الطبیعیة السلیمة بـ

یتّم اتخاذ القرار في تخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامیة 
كما یحتاج مؤتمر األمم المتحدة  .في إطار غیر صحیح، مما یوشك على تشریع برامجھ المعیبة

لتغّیر المناخ إلى إعالن التوجیھ الواضح الذي یتضّمن ھدفًا مشتركا إلیقاف إزالة الغابات، 
ولضمان التمویل الكامل للحراسة المّتفق علیھا، ولتنفیذ ھذه الحراسة، وتأسیس تمویل لحمایة 

ق الصحیح لبلوغ أھداف الحمایة الغابات، فیھدف ھذا اإلعالن إلى وضع البرنامج على الطری
  . الفّعالة والمستدامة في غابات العالم
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  الغابات وتخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالتھا وتدھورھا
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح
  یشّكل تخفیض االنبعاثات

الناجمة عن إزالة الغابات، وفي 
ة إیقاف ھذه اإلزالة،  النھای

أمرًا ھامًا حیوّیًا؛ غیر أّنھ لیس 
فمن  .طریقًا سھًال ورخیصًا

األفضل التحّرك بروّیة بدًال من 
التعّجل في الموافقة على إطار 

 .معیب
  یجب أن تستكمل الجھود لحمایة

الغابات بدعم الّتغییر الّتحویلّي 
في قطاع الغابات، ولیس بنھج 
األعمال على النحو المعتاد كما 

 .یحصل حالّیًا
  یجب توفیر حمایة كاملة لحقوق

 الشعوب األصلیة والمجتمعات
المحّلیة، ال سّیما أن تأمین حیازة 
الغابات أساسّي لحمایة الغابات 

 .وللتنمیة المستدامة
  یجب أن یقوم كّل الفرقاء، ال

سّیما الدول المتطّورة، بمعالجة 
محّركات إزالة الغابات، بما فیھا 
االستھالك غیر المستدام  الذي 
یطال األخشاب والمنتجات 
الزراعیة الناتجة عن إزالة 

 .غاباتال
  یجب أن تقّدم الدول المتقّدمة

موارد مالیة مھّمة للدول النامیة 
عبر وسیلة مستھدفة ضمن آلیة 
مالیة جدیدة قابلة للمحاسبة 



 
 
 

  إعادة قولبة المساعدات اإلنمائیة الرسمیة

ملیار  ٣٫٥وتّمت إعادة قولبة الـ. رفض العدید من الدول المتطّورة منح التمویل الجدید واإلضافي لحمایة الغابات في مؤتمر كوبنھاغن
، ٢٠١٢ل سیاسات تخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامیة إلى العام دوالر الموعود بھا من أج

  .  باإلضافة إلى المساعدات الحیوّیة الموجودة سابقًا وسائر المساعدات اإلنمائیة الرسمیة

أما تألیف تسمیة جدیدة . ود المبذولة لحمایة الغاباتعلى الدول المتطّورة واجب قانوني یكمن في منح أموال جدیدة وإضافیة في إطار الجھ
  .ألموال المساعدات اإلنمائیة الرسمیة الموجودة حالیًا وغیر الكافیة فھو أمر غیر مقبول

  تعریف مغلوط للغابات

ورھا في البلدان النامیة إن طریقة تعریف الغابات جوھریة في تحدید ما إذا كان برنامج تخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھ
أما التعریف الحالي المنبثق عن مؤتمر األمم التحدة لتغّیر المناخ فال یفّرق بین الغابات وزراعة . یساعد على المحافظة علیھا أو یدّمرھا

ى تخزین جزء من الكربون تؤدي ھذه العملیة إل. األشجار الصناعیة، مما یشّكل باعثًا ضاّلًا إلزالة الغابات واستبدالھا بزراعة األشجار
والقلیل من التنّوع البیولوجي، بینما یتّم اّدعاء التمویل تحت غطاء البرنامج المدّعم لتخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

  .وتدھورھا في البلدان النامیة

  أسواق الكربون لن تحّل أزمة إزالة الغابات

لكربون كي تتمّكن الشركات الكبیرة في الدول المتطّورة من االستمرار في التلویث عمٌل لن إن االتجار بالغابات بھدف إصدار رصائد ا
  . یوقف إزالة الغابات، وسیفاقم أخطار االحتباس الحراري المحدقة بھا

فقد أظھرت الممارسة . لن تنجح أسواق الكربون في تقلیص االنبعاثات، بل بالكاد ستنقل العبء من عاتق الدول المتقدمة إلى الدول النامیة
من المشاریع المنفذة في % ٦٥إلى  ٢٠وأظھرت التقدیرات أن . أن آلیة البروتوكول القائمة على السوق، أي آلیة التنمیة النظیفة، قد فشلت

  .كّل أنحاء العالم لم تنجح في تقلیص فعلي لالنبعاثات

و إلى خطط اإلتجار باالنبعاثات في االتحاد األوروبي، وذلك بسبب تحّدیات تقنیة لم ُتضّم إزالة الغابات المستبَعدة إلى آلیة التنمیة النظیفة أ
  .ومنھجیة تعجیزیة بقیت غیر محلولة حّتى الیوم

كتسّرب ) الكربون المخّزن في األشجار والتربة یتّم إطالقھ في الجّو على األرجح(إن عدم استمراریة امتصاص الكربون في الغابات 
إضافًة إلى . تجعل الغابات ضعیفة التناسب مع آلیات تمویل أسواق الكربون) التي تنتقل إلى أمكنة أخرى(االنبعاثات الدولیة والوطنیة 

  . ذلك، لم تظھر أّیة امكانیة لمشروع مماثل إن كان قد نفِّذ في السابق

خراج الكربون األحفوري من الجو سیؤدي حتمًا إلى زیادة وبالتالي، إن توازن مخزونات الكربون في المحیط الحیوي مع مواصلة است
ما من ضمانة بأن الغابات ستبقى دائمًا موجودة، بینما انبعاثات الوقود األحفوري التابعة إلیھا في الشمال تبقى فوریة . االنبعاثات الصافیة

  . ومحّددة

إن التركیز الحالي على  انتاج رصائد الكربون من البرنامج . لن تقّدم تجارة الكربون المال للنشاطات الضروریة في حمایة الغابات
المدّعم لتخفیض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامیة یجعل الدول النامیة سجینة ممارسات باھظة الثمن 

في تمویل السیاسات والبرامج التي ستؤدي في الواقع إلى  للكربون، بدًال من استخدام األموال المحددة" دقیق"وذلك لقیاس . وعدیمة الفائدة
ما من إنقاذ ممكن . تقلیص إزالة الغابات على المدى القصیر والطویل، كاإلصالح المؤسساتي، وإنفاذ القانون، وتطویر سبل عیش بدیلة

 .في مجّرد قیاس كربون الغابات

  الطریق المستقبلي

أما اآللیات المبنیة على التمویل فتشّكل . األساسیة في كیفیة إدارة الغابات والمحافظة علیھاتعجز أسواق الكربون عن دعم التغییرات 
  .مقاربة فعالة وتضمن سالمة بیئیة أكبر
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ویجب إنشاء عاجل آللیة مبنیة . ثّمة حاجة ماّسة للتمویل المناسب والموثوق بھ بھدف تقلیص االنبعاثات العالمیة الناجمة عن إزالة الغابات
كما . لى التمویل لدعم األعمال في البالد النامیة بھدف وقف إزالة الغابات وتدھورھا، ویجب أن تقوم الدول المتطّورة بتمویل ھذه اآللیةع

  .یجب أن تضاف ھذه األموال إلى تعّھدات المساعدة اإلنمائیة عبر البحار

وال بّد من مراجعة . تجات الزراعیة التي تؤّدي إلى إزالة الغاباتیجب أن تقوم الدول المتطّورة بتقلیص ھاّم الستھالك األخشاب والمن
بھدف تأمین التماسك مع أھداف حمایة غاباتنا وتنوعنا  –ال سّیما تلك التي یقّدمھا البنك الدولي  –السیاسات واألموال الموجودة 

  .البیولوجي، وضمان حقوق اإلنسان

        

  

  

  

  

 
 

 

  رئیسیة للتفاوضالقضایا ال

  یجب أن تقّدم األطراف دعمًا واضحًا آللیة حمایة الغابات المبنیة على التمویل، ویجب أن ترفض ضّم الغابات إلى أسواق
 .الكربون

  یجب أن توافق األطراف على تفعیل كامل لحراسة واضحة، وذلك عبر طلب احتیاطات قوّیة للقیاس واإلبالغ والتحقق من
یمكن للھیئات الفرعیة أن تدعم ھذا . یجب أن تكون الحراسة مطلوبة، ولیس مدعومة ومشّجعة فحسب. لالحراسة بالكام

 .كما یجب تكوین آلیة لإلصالح. الجھد عبر تطویر الخطوط العریضة للقیاس واإلبالغ والتحقق
 ال . وتحت سلطة مؤتمر األطراف إنشاء وسیلة لحمایة تمویل الغابات تندرج ضمن آلیة تمویل جدیدة قابلة للمحاسبة بالكامل

 .یمكن أن یرتكز تمویل حمایة الغابات على اإلقراض
  یجب أن تضع األطراف ھدفًا إلیقاف إزالة الغابات مع دعم مالّي كامل وإطار زمنّي واعد، باإلضافة إلى اعطاء أولویة

 .ظاھرة لحمایة الغابات الطبیعیة
 وتدھورھا تتطّلب تقلیص االستھالك العالمي ألراضي الغابات واألخشاب  االعتراف بأن معالجة محّركات إزالة الغابات

 .والطلب علیھا
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