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 تمهيد
 

الواجهة العلمية  وى()فريق اخلرباء الرفيع املست ق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةفري ميث ل 
ة املعين األيثر مشولي ألدل ةاوالسياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي، اليت تعترب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل القائم على 

 وى العامل.على مست ألمن الغذائي والتغذيةبا
 

ناقاات أصحاب مل األدل ةوتاك ل تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى نقطة انطالق مارتية وجشاملة وقائمة على  
املصلحة الدولي ن واحلكومي ن الدولي ن باأن السياسات يف ينف جلنة األمن الغذائي العاملي. ويستند فريق اخلرباء الرفيع 

تخالص يسعى إىل توضيح املعلومات واملعارف املتضاربة، واسيما أنه ث واملعارف القائمة.  ه إىل البحو املستوى يف دراسات
وارا  علميا  رفيع املستوى حلافريق اخلرباء  ويقيماملعلومات األساسية واملربرات املنطقية للتناقضات، وحتديد القضايا املستجدة. 

جمتمع ، وعلى اريعق املاالتوجيهية وفر  ةلجنأعضاء ال  يتمتع هااليت عارفامللفيات ونظم خلاتخصصات و القائما  على تنو ع 
 فتوحة. امللكرتونية اإلااورات املعارف املعين بامل

 
 لعامليا وُتستخدم تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى على نطاق واسع يوثائق مرجعية ضمن جلنة األمن الغذائي 

جملتمع العلمي ويذلك صانعي القرارات السياسية وأصحاب املصلحة، على ومنظومة األمم املتحدة وخارجهما، من جانب ا
 املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية. 

 
*** 

 
ريق اخلرباء ف إىل ، يف دورهتا احلادية واألربع ن،، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي2014ويف أيتوبر/تارين األول  

 الدورة مداوالتبه  لتسرتجشد األمن الغذائي والتغذية حتقيق جة املستدامة من أجلاحلراالرفيع املستوى إعداد تقرير باأن 
وتتمث ل املسألة األساسية  .2017توبر/تارين األو ل يعقدها يف أ الرابعة واألربع ن للجنة األمن الغذائي العاملي املزمعالعامة 

ذية يف أبعادمها ري املباجشرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغالغابات واألجشجار املتعددة واملباجشرة وغيف ييفية تعزيز مسامهات 
جشجار يف ظل  الطلبات املتزايدة واملتنافسة على األراضي والغابات واألاألربعة )التوافر واحلصول واالستخدام واالستقرار(، 

 . املناخ)مبا يف ذلك للحصول على اخلاب واألغذية والطاقة وخدمات النظام اإليكولوجي(، فضال  عن تغري  
 

ولقد بدأ اإلقرار مؤخرا  بأمهية الغابات يف املناقاات باأن األمن الغذائي والتغذية. وغالبا  ما يانت املناقاات اخلاصة  
باألمن الغذائي والتغذية تري ز على اإلنتا  وحتس ن العائدات الزراعية وإجياد طرق لنار تكنولوجيات وممارسات جديدة 

دا عن اعتبارها عالطبيعية املنتجة. ونادرا  ما يانت الغابات عنصرا  من عناصر هذه املناقاات ناظر امللالرتقاء مبخرجات 
تقييم النظام  د ىأمساحة ميكن تسخريها لتوسيع رقعة األراضي الزراعية أو موردا  مهددا  يتع ن  محايته من هذا التوس ع. ولقد 

برز الروابط القائمة أ يما  ،ل ق بدور الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةاملنظور املتعإىل تغيري  (2005) البيئي لأللفية
لبيئية. واستجابة ا الاواغلصحة اإلنسان والتغذية وصحة النظم اإليكولوجية، مبا فيها الغابات، مبوازاة الرتييز على ب ن 

 ذية.الل الرتييز على األمن الغذائي والتغمن خاملنظور  عكسلطلب جلنة األمن الغذائي العاملي، يتعم د هذا التقرير 
 

التغذية من خالهلا املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي و للغابات واألجشجار ويدد التقرير أربع قنوات رئيسية ميكن  
استحداث ل و ـــاملداخيام؛ وتوليد ــداد الطعــــل إعـــة ال سيما من أجــــــرة؛ وتوفري الطاقــــورة مباجشــــة بصـــوهي: توفري األغذي
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يم استخدام مبا يف ذلك تنظ ،كولوجي الضرورية إلنتا  األغذية على املدى الطويليالوظائف؛ وتوفري خدمات النظام اإل
 اختالفباملياه ومحاية الرتبة وحفظ التنو ع البيولوجي والتكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من آثاره. وختتلف هذه املسامهات 

 ييفية إدارهتا.و واألجشجار  نظم الغابات
 

نقطة واضحة  أي فليس هناكوبالنسبة إىل مسامهات الغابات واألجشجار املتعددة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية،  
لتحس ن ا  وتلعب األجشجار يف املناطق غري احلرجية أيضا  دورا  رئيسي عن توفري هذه املسامهات.متاما  تتوقف األجشجار عندها 

ال  ،الغاباتيغطي  امب نطاقا  واسعا  هلذا التقرير ،هلذا السببواعتمد فريق اخلرباء الرفيع املستوي، ذائي والتغذية. األمن الغ
السياسات انعي صيسعى إىل متك ن  بل ،فقط على إزالة الغاباتالتقرير ال يري ز و ، أيضا   من خار  الغابات األجشجار بل

 نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة. من بلورة رؤية واسرتاتيجية جشاملت ن على
 

جار  االستخدامات املتعددة واملتنافسة للغابات واألجشاليت تأخذ ارة املستدامة للغابات إىل اإلد ويدعو هذا التقرير 
تكون قد  أصحاب املصلحة املختلف ن واحتياجاهتم وحقوقهم اليتإىل جانب مصاحل  ،يف ع ن االعتبار وتقوم بدجمهايليا  

يف بعض األحيان. وتتطلب اإلدارة املستدامة للغابات إنااء آليات حويمة مارتية ب ن القطاعات على نطاقات متعارضة 
تمعات احمللية ال سيما السكان األصلي ن واجمل ،متك ن املاارية الكاملة والفع الة ألصحاب املصلحة املعني نخمتلفة من أجل: 

 ألخاابايد الوظائف املختلفة للغابات واألجشجار )مبا يف ذلك إنتا  اليت تعتمد سبل يسب عياها على الغابات؛ وحتد
حملددة للمدي ن القصري ااألهداف يف ع ن االعتبار خذ األواألغذية، وحفظ التنو ع البيولوجي واملنافع االجتماعية الثقافية(؛ و 

 ؛ واإلقرار بالنزاعات القائمة ب ن أصحاب املصلحة واحلد منها.واملتوسط
 

بلورة بوإنه يقوم تدرجييا ، من خالل هذه التقارير، منذ تأسيسه،  تقريرا   11 الرفيع املستوى فريق اخلرباءعد  لقد أو  
، الذي راجة املستدامةاحلالتقرير هذا عن  وإن جشكل حتليل جشامل لألمن الغذائي والتغذية وأسباهما الكامنة. صيغة عاملية يف

حتليل فريق يكم ل (، 2016( والزراعة املستدامة )2014حياء املائية )اك وتربية األمصايد األمسالتقريرين الصادرين عن  يعقب
ة بعض القواسم املارتية القطاعات الثالث وهلذهقطاعية.  الغذائي والتغذية من وجهة نظر املتعل ق باألمن الرفيع املستوى اخلرباء

داخيل وتستحدث نا توف ر األغذية بصورة مباجشرة؛ وتول د املفإ حتقيق األمن الغذائي والتغذية:مسامهاهتا املتعددة يف  من حيث
هذه ئية. يما تربز اجتماعية وبي باواغلالوظائف للعديد من األجشخاص؛ وتدير املوارد الطبيعية وتؤث ر عليها؛ وتتسبب 

تتنافس للحصول على املوارد  أوجه التكافل ب ن القطاعات الثالثة هذه اليت الرفيع املستوى التقارير الصادرة عن فريق اخلرباء
لطبيعية، لتحس ن ا املناظرعلى مستوى سيما املياه واألراضي. وإنا تدعو إىل اتباع ن ج متكامل، ال سيما  وال ،الطبيعية

. ويسل ط هذا التقرير، 2030ق خطة التنمية املستدامة لعام يمسامهة األناطة البارية يف إعمال احلق يف غذاء ياف وحتق
على املقايضات اليت تتحو ل يف بعض األحيان إىل نزاعات ب ن أصحاب املصلحة ذوي الضوء التقرير عن املياه، ب أسوة  

لية يربز احلاجة إىل دم ج نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة ملعاجلة التحديات احملوهو احلقوق واالحتياجات واملصاحل املختلفة. 
 الغذائي والتغذية. ثار إجيابية على األمنمع إحداث آوالعاملية 

 
وأعضاؤه  ةاالحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجي  ويستند هذا التقرير إىل برام ج البحوث املهمة اليت اضطلع ها  

نب برنام ج البحوث ، إىل جااملريز العاملي للحراجة الزراعيةو ، مريز البحوث احلرجية الدوليةالدوليون والوطنيون املتعددون، و 
الرفيع  ق اخلرباء. وينو ه فريلجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدوليةالتابع لألجشجار والزراعة احلرجية عن الغابات وا

ني ن، ، بدعم من املنظمات الدولية والوطنية وجشبكة املراسل ن الوطهذا العمل تنسيقلمنظمة األغذية والزراعة  جبهود املستوى
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املتعل قة  اغلالاو ياج ع هذه اجلهات على مواصلة جهودها لدم ج  ، يما أنهلعاملااحلرجية يف  وارداملتقييم  إعدادمن أجل 
باألمن الغذائي والتغذية، ال سيما يف ما خيص  حتس ن جودة البيانات عن األناطة غري الرمسية املت صلة بالغابات، مبا يف 

أمام جمتمع العلوم  ال  ويطأن الطريق ما زال  وىالرفيع املست ذلك مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية. ويعترب فريق اخلرباء
لالرتقاء مبستوى التوعية وبلورة املعارف املت صلة بالسياسات باأن مسامهات الغابات واألجشجار والزراعة واملعارف برم ته 

 احلرجية املباجشرة وغري املباجشرة يف التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.
 

*** 
 

على مااريتهم  إعداد هذا التقرير سامهوا يفإىل مجيع اخلرباء الذين  ، نيابة عن اللجنة التوجيهية،توج ه بالاكرأو  
( وأعضاء فريق املاروع: اململكة املتحدةمن ) Terence Sunderland السيد والتزامهم، وال سي ما قائد فريق املاروع

Fernande Abanda  ( الكامريونمن،) وRonnie de Camino Velozo ( جشيليمن،) وPatrick Matakala  ( زامبيامن،) 
 Bhaskarو (،يندامن  ) Bronwen Powellو (،االحتاد الروسيمن ) Anatoly Petrovو (،الربازيلمن ) Peter Mayو

Vira ( اهلندمن،) وCamilla Widmark ( السويدمن).  
 

 أبداها عدد  ملراجع ن اخلارجي ن ومن التعليقات اليتالنظراء من ا اقرتاحاتواستفاد هذا التقرير أيضا  إىل حد  يبري من  
 . على حد سواءوحمتواها للتقرير  األوىل ةداملسو  نطاق  باأنري من اخلرباء واملؤسسات، يب
 

 وأو د أيضا  أن أتوجه بالاكر إىل أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى على دعمها الدائم لعملنا.  
 

بصورة  ع املستوىأجشكر الارياء يف املوارد الذين يدعمون عمل فريق اخلرباء الرفي أخريا  وليس آخرا ، أود  أن 
 بالكامل. مستقلة

 
 

Patrick Caron 
 
 
 
 
 
 

2017يونيو/حزيران  15رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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 والتوصيات الملخص
 

 ن األولهتا احلادية واألربع ن اليت ُعقدت يف جشــــهر أيتوبر/تاــــريطلبت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(، يف دور  
، إىل فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( إجراء دراســـــة عن احلراجة املســـــتدامة 2014

ل جشــــــــــهر عة واألربع ن للجنة خالاألمن الغذائي والتغذية لالســــــــــرتجشــــــــــاد ها يف مداوالت الدورة العامة الراب حتقيق من أجل
وتتمثل املســألة الرئيســية هنا يف املســامهات املتعددة اليت تقدمها الغابات واألجشــجار من أجل . 2017 أيتوبر/تاــرين األول

بأبعاده األربعة وييفية االســــــــــــــتفادة منها على أيمل وجه على نطاقات مكانية وزمانية  1حتقيق األمن الغذائي والتغذية
ظل  الطلبات املتزايدة واملتنافســــــــة على األراضــــــــي والغابات واألجشــــــــجار )مبا يف ذلك للحصــــــــول على اخلاـــــــب  خمتلفة، يف

 واألغذية والطاقة وخدمات النظام اإليكولوجي(، فضال  عن تغري  املناخ.
 

ا إىل   يت تقدمها الغابات لملختلف املسامهات املباجشرة وغري املباجشرة ا األدل ةوياكل هذا التقرير حتليال  جشامال  مستند 
يف العالقات ب ن الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح،  1 ويبحث الفصل واألجشجار من أجل األمن الغذائي والتغذية.

حتليال   2 الفصــــــــــل ويعطي للغابات باالســــــــــتناد إىل معايري اإلدارة. ا  يمنوذج فا  وتصــــــــــني يا  مفاهيم را  ألغراض هذا التقرير، إطا
حالة  3 الفصــــل ويســــتعرض ات اليت تســــاهم من خالهلا الغابات واألجشــــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.معمق ا للقنو 

 يتناول الفصــــلو  الغابات يف العامل وياــــري إىل التحديات والفرص يف القطاع احلرجي يف ما يتعل ق باألمن الغذائي والتغذية.
الغابات واألجشــــــــــــجار من أجل األمن الغذائي والتغذية بصــــــــــــورة احللول ويناقش ييفية االســــــــــــتفادة على أيمل وجه من  4

 مستدامة. 
 

 الملخص
 

 الغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية: النطاق واإلطار المفاهيمي
 

تتعدد التعاريف اخلاصـــة بالغابات اليت تعكس يال من تنو ع النظم اإليكولوجية احلرجية يف العامل وتنو ع االنطباعات  -1
وُتســتخدم عبارة "الغابة" لاجشــارة إىل جمموعة واســعة من النظم اإليكولوجية  ية باــأن الغابات واســتخداماهتا.الباــر 

يت يرتفع الطبيعية اجلافة وصوال  إىل الغابات الكث ة واملرتاصة والقدمية يف املناطق ال املناطقبدء ا باألجشجار املوز عة على 
من اســــــــــــــتخدامات  امن الغطاء لألراضــــــــــــــي أو نوع   ادة إدارية أو نوع  فيها هطول األمطار. وقد تكون الغابة وح

يف ح ن يُقصـــد باســـتخدام األراضـــي اســـتخدامها من قبل  ،وغطاء األراضـــي هو الاـــكل املادي لألرض األراضـــي.
 قييم املواردوقد ســــــــــاهم ت اإلنســــــــــان ألغراض خمتلفة )مبا يف ذلك اإلنتا  والصــــــــــون أو لقيمتها الثقافية أو الدينية(.

احلرجية يف العامل الصــادر عن املنظمة يف توحيد الُنه ج املتبعة لتحديد الغابات وتصــنيفها، وذلك ألغراض إحصــائية 
                                                      

، اإلمكانات املادية واالجتماعية واالقتصــــــــــادية للحصــــــــــول على غذاء ياف  مأمون  يتحقق األمن الغذائي عندما تتوافر جلميع الناس، يف يل األوقات 1
، أعلن مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي 2009ويف عام  ومغذ  لتلبية احتياجاهتم التغذوية وأفضـــلياهتم الغذائية للتمتع حبياة موفورة الناـــاح والصـــحة.

ا وتبادهلا؛ فهو عرض األغذية من خالل إنتاجها وتوزيعه التوافرأما  ".واالســتخدام واالســتقرار واحلصــولر الريائز األربع لألمن الغذائي هي التوافأن  "
هو  الســــــتخدامواهو القدرة على احلصــــــول على األغذية وتوزيعها باإلضــــــافة إىل أذواق األفراد ومتطلبات يل من أفراد األســــــر املعياــــــية؛  واحلصــــــول

 صول على األغذية مع مرور الوقت.فهو القدرة على احل االستقرارأما  استهالك األغذية من قبل األفراد؛
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أمتار(  5للغابات ياـــمل احلدود الدنيا لكل من ارتفاع األجشـــجار ) اويســـتخدم التقييم تعريف   على املســـتوى العاملي.
 تار(. هك 0.5يف املائة( واملساحة ) 10والغطاء احلرجي )

 
وياــــــمل تعريف التقييم أنواع ا خمتلفة للغاية من الغابات. وإضــــــافة إىل ذلك، هناك أنواع خمتلفة من املناظر الطبيعية  -2

ات ونظر ا إىل هذا التنوع وإىل الغرض من هذا التقرير، يُقرتح تصنيف منوذجي للغاب اليت تندر  فيها أيض ا األجشجار.
 .جشـــــــــــجار باالســـــــــــتناد إىل الفئات اإلحصـــــــــــائية الواردة يف تقييم املوارد احلرجية يف العاملواملناظر الطبيعية اليت فيها أ

ويســـتخدم هذا التصـــنيف النموذجي بيانات التقييم ويرتكز إىل درجة اإلدارة، على اعتباره املعيار األيثر تأثري ا على 
ميي ز هذا و  ة أيرب بالســـــــــــياســـــــــــات.األمن الغذائي والتغذية والذي قد يتأثر بســـــــــــهول يفخمتلف مســـــــــــامهات الغابات 

التصــــــــنيف النموذجي ب ن ثالث فئات عريضــــــــة تصــــــــن ف ضــــــــمن خانة الغابات حبســــــــب تعريف التقييم )الغابات 
االبتدائية ]أو القدمية[  والغابات الثانوية والغابات املزروعة(؛ وفئة رابعة تضــــم  األراضــــي احلرجية غري املصــــن فة ضــــمن 

يف املائة؛ وفئة خامســــة تســــمى "األجشــــجار الواقعة خار   10و 5وح غطاؤها احلرجي ب ن األراضــــي الزراعية واليت يرتا
على الدوام على اعتبار أنا موجودة من خالل  اواحلدود الفاصـــــلة ب ن هذه األنواع ليســـــت واضـــــحة متام   الغابات".

 2امتداد اإلدارة املكث فة طوال منحىن حتو ل الغابات.

 
هي تامل و  قعة خار  الغابات" النظم الزراعية اليت توجد فيها أجشجار على تنو عها الكبري.وتضم  فئة "األجشجار الوا -3

باـــــــكل خاص األجشـــــــجار الزراعية املزروعة على غرار زيت النخيل وأجشـــــــجار الزيتون والبســـــــات ن )أجشـــــــجار الفايهة 
يث البقع احلرجية الفســـــــيفســـــــائية حواجلوزيات(، فضـــــــال  عن النظم الزراعية احلرجية املتنوعة للغاية واملناظر الطبيعية 

ة" إىل وياـــــري مصـــــطلح "احلراجة الزراعي صـــــغرية لدرجة يصـــــعب معها اعتبارها مبثابة غابات لألغراض اإلحصـــــائية.
النظم والتكنولوجيات اليت ُتستخدم فيها األجشجار عمد ا على نفس وحدات إدارة األراضي ياحملاصيل الزراعية و/أو 

لى ومثة قاســــم ماــــرتك ب ن هذه النظم، ع ال الرتتيب املكاين أو التســــلســــل الزماين.احليوانات، يف جشــــكل من أجشــــك
 تنو عها، حيث أن  األجشجار فيها متصلة باكل وثيق بأناطة الزراعة وإنتا  األغذية.

 
ا يعتمدون  -4 وميكن اعتبار أي أجشــخاص يعتمدون إىل حد ما على الغابات واألجشــجار لتأم ن ســبل عياــهم أجشــخاصــ 

وإذا ما أضــــيف الســــكان األصــــليون الذين يعتمدون باــــكل رئيســــي على الغابات لبقائهم وســــكان  ابات.على الغ
األرياف الذين يعياـــون داخل الغابات أو يف ضـــواحيها، وصـــغار املزارع ن الذين يعنون باألجشـــجار أو يديرون قطع ا 

ون غابات، يصـــــــــــل عندها عدد من يعتمدمن األحرا  والعاملون يف الاـــــــــــريات الرمسية وغري الرمسية املعتمدة على ال
 نسمة.  مليار 1.7وعلى الغابات إىل ما ب ن مليار 

 
ا مبا ياـــــــــــمل مجيع القرارات املتصـــــــــــلة بإدارة الغابات يف أي نوع  -5 وينظر هذا التقرير يف احلراجة مبعناها الواســـــــــــع جد 

ارات ع عريضـــــــــة من القرارات هي: القر ا النظم أو املناظر الطبيعية اليت تاـــــــــمل األجشـــــــــجار، مبا يف ذلك ثالثة أنو  من
املتصــلة بوجود األجشــجار يف منطقة معي نة أو عدم وجودها فيها، وتلك املتصــلة بأنواع الغابات واألجشــجار، واملتصــلة 

وهتدف اإلدارة املســــــــــــــتدامة للغابات، يما حددهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل احملافظة على  بطريقة إدارهتا.
                                                      

الغــابــات، من الغــابــات الطبيعيــة إىل الزراعــة وإعــادة التحري ج، ميثــل تطو ر الغــابــات من خالل امتــداد اإلدارة املكثفــة عرب خمتلف أنواع  حتو لمنحىن  2
 اصرة. بل يصف أيض ا التغريات املكانية عرب خمتلف املناظر الطبيعية املع ،زمن فحسبوال ميثل هذا املنحىن تطو ر الغابات على مر  ال الغابات.



 

15 

 تصــــــادية واالجتماعية والبيئية جلميع أنواع األجشــــــجار وإىل تعزيزها مبا فيه خري أجيال احلاضــــــر واملســــــتقبل.القيم االق
جتديد نفســها  على اإليكولوجيةأوال  قدرة النظم  :اإلدارة املســتدامة للغابات متجذ رة يف عنصــرين أســاســي ن مها وإن  

خيارات  االجتماعية اليت حتدد التفاعل الباري مع البيئة هيوثاني ا يون األناطة االقتصادية واالنطباعات أو القيم 
 ميكن تغيريها أو تعديلها لكفالة إنتاجية النظام اإليكولوجي وسالمته يف األجل البعيد. 

 
 ر لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةمساهمات الغابات واألشجا

 
ذية خالل أربع قنوات رئيســـــــــية هي: توفري األغ تســـــــــاهم الغابات واألجشـــــــــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من -6

باكل مباجشر؛ توفري الطاقة، خاصة للطهي؛ توليد الدخل وخلق فرص للعمل؛ وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي 
 األساسية لألمن الغذائي والتغذية ولصحة اإلنسان ورفاهيته. 

 
يف املائة  6.0األغذية احلرجية ال تاــكل ســوى نســبة : مع أن  التقديرات تاــري إىل أن  توفري األغذية باــكل مباجشــر -7

ا تســــاهم باــــكل يبري يف نوعية النمط الغذائي وتنو عه وتؤدي دو   حامس اا  ر من إمدادات الطاقة العاملية لألغذية، فإن 
ورها، رجية بدوتســـــــاهم األغذية احل بالنســـــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات احمللية املعتمدة على الغابات.

من خالل وصــــــــــــــوهلا إىل األســــــــــــــواق احمللية والوطنية والدولية حو، يف تنويع األمناح الغذائية وتوازنا بالنســــــــــــــبة إىل 
لعلف ل املزارعون والرعاة الغابات واألجشجار يمصدر   أيضا  ويستخدم  عن الغابات. دا  األجشخاص الذين يعياون بعي

 ة الرعوية املكث فة بقدر أيرب.يف النظم التقليدية املتسعة ويف النظم احلرجي
 
يف املائة من إمدادات الطاقة األولية اإلمجالية  6 بنســــبةعلى املســــتوى العاملي  3يســــاهم الوقود اخلاــــيب :توفري الطاقة -8

مليار جشـــخص، أي ما يعادل ثلث ســـكان العامل )مبا يف ذلك ثلثا  2.4ويعتمد حنو  يف املائة يف أفريقيا. 27نســـبة وب
ى ذلك، وعالوة عل ياـــــــية يف أفريقيا( على اخلاـــــــب يمصـــــــدر رئيســـــــي للطاقة املســـــــتخدمة يف الطهي.األســـــــر املع
  مليون جشخص يف آسيا. 644مليون جشخص الوقود اخلايب لغلي املياه وتعقيمها من بينهم  764يستخدم 

 
ا القطاع احلرجي الرمسي وغري الرمسي مصـــدر ا هام ا لفرص االدخل وفرص العمل -9 وغالب ا  لعمل والدخل: ياـــكل أيضـــ 

مليون جشــــــــخص حول  13.2، يان ما يقارب 2011ففي عام  ما ُيســــــــاء تقديرمها نظر ا إىل أمهية القطاع غري الرمسي.
ذه وختفي ه يف املائة من النات ج احمللي اإلمجايل العاملي. 0.9العامل يعملون يف القطاع احلرجي الرمسي أي ما يعادل 

بلدان وال تفيد عادة عن املســــــــــــــامهة الفعلية للغابات يف الدخل القومي على اعتبار أنا األرقام التنوع الكبري ب ن ال
تاـــــــمل القيمة املضـــــــافة للمنتجات اخلاـــــــبية احملتســـــــبة يف القطاع الصـــــــناعي وال على ســـــــبيل املثال، مســـــــامهتها  ال
تزال  الرمسي وال احلرجيوعالوة على ذلك، تقتصــــــر تلك األرقام على القطاع  الســــــياحة ويف األناــــــطة الرتفيهية. يف

البيانات املتاحة غري يافية إلبراز أمهية األناطة احلرجية غري الرمسية ذات الصلة على أيمل وجه يف ما يتعلق بتوليد 
 الدخل وخلق فرص للعمل، مبا يف ذلك من خالل الوقود اخلايب ومجع املنتجات احلرجية غري اخلابية. 

 

                                                      
ا الفحم، حبسب مصطلحات منظمة األغذية والزراعة.  حطبالوقود اخلايب هو جمموع  3  الوقود زائد 
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ة يت يتم مجعها إما لبيعها أو لاليتفاء الذايت، يف يلتا احلالت ن، أن تقدم مســـــامهة حامسوبإمكان املنتجات احلرجية ال -10
ســــــــب ورغم عدم يفاية البيانات املوزعة حب لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للنســــــــاء وألســــــــرهن  املعياــــــــية بأيملها.

، ولكنه  األناــــطة املول دة للدخلاجلنســــ ن، تاــــري الدراســــات إىل أن  دور النســــاء حمدود أيثر يف القطاع الرمسي ويف
 الوقود والعديد من املنتجات احلرجية، مع وجود اختالفات يربى ب ن األقاليم.  حطبأساسي جلمع 

 
: توفر الغابات واألجشــــــــجار الدعم املباجشــــــــر إلنتا  األغذية على مســــــــتوى املزرعة توفري خدمات النظام اإليكولوجي -11

دم إمدادات اليت ال تق اإليكولوجيع من خالل تقدمي العديد من خدمات النظام واملناظر الطبيعية وعلى نطاق أوس
واألساسية لألمن الغذائي والتغذية وللتنمية املستدامة يف األجل الطويل )على غرار تنظيم املياه ومحاية الرتبة ودوران 

 دورا  وتؤدي  لبيولوجي على األرضاملغذيات ومكافحة اآلفات والتلقيح(. وحتوي الغابات القسم األيرب من التنوع ا
للتخفيف من وطأة تغري املناخ على املســـــتوى العاملي والتكيف مع تغري املناخ على مســـــتوى املزرعة واألســـــرة  مسا  حا

ار وينبغي لنظم اإلنتا  اليت تندر  فيها الغابات واألجشــــــــــــج أوســــــــــــع عامة. املعياــــــــــــية واملناظر الطبيعية وعلى نطاق  
 على املغذيات واملياه والضوء. التنافس احملتمل صراحة  واحملاصيل أن تراعي 

 
 تؤثر احلراجة والنظم الزراعية القائمة على الغابات واألجشـــجار على صـــحة اإلنســـان بطرق   :صـــحة اإلنســـان ورفاهيته -12

املســـــــتندة إىل قرائن وتاـــــــري ال الوقود واملياه النقية والدخل. حطبمبا يف ذلك: توفري الغذاء والنباتات الطبية و  ،عد ة
التجربة إىل أن  البيئات احلرجية قادرة على حتســـ ن الصـــحة العقلية لألجشـــخاص وعلى احلد من إصـــابتهم بااليتئاب 

ا موئال  للطفيليات واألمراض اليت ميكن أن تصــيب اإلنســان واحليوانات غري أن  الغابات قد تاــك   واإلجهاد. ل أيضــ 
دة يف مفهوم "صـــحة واحدة" وإن  العالقات احلرجة ب ن صـــحة  األليفة. اإلنســـان واحليوان والنظام اإليكولوجي جمســـ 

 الذي يسل ط الضوء على احلاجة إىل التعاون عرب خمتلف القطاعات. 
 

لزيادة القدرة على  ا  حامس را  : باســــــــــتطاعة الغابات واألجشــــــــــجار أن تؤدي دو القدرة على الصــــــــــمود وجشــــــــــبكة األمان -13
ة من املخاطر أو التخفيف من وطأهتا أو التعامل معها، والنهوض بعد الصـــدمات وهي القدرة على الوقاي ،الصـــمود

قيق فهي تســـــــــاهم بذلك مســـــــــامهة يربى يف حت مســـــــــتوى املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي واألســـــــــرة املعياـــــــــية. على
مان يف حاالت أ عد الرابع لألمن الغذائي والتغذية، من خالل تأدية دور أساسي بوصفها جشبكةاالستقرار، وهو البُ 

وبإمكان الغابات واألجشجار أن تكم ل مصادر الغذاء  أثناء األزمات والنزاعات. ضا  املواسم العجفاء وأي اجلفاف أو
النســــبة ب ما  ما يكون دور جشــــبكة األمان هذا مه با  وغال والدخل والعمل األخرى أو أن حتل  حملها يف فرتات الاــــح .

 .فا  إىل الفئات األجشد  ضع
 

ألهم من ذلــك، أن  مســـــــــــــــامهــات الغــابــات واألجشــــــــــــــجــار يف حتقيق األمن الغــذائي والتغــذيــة تعتمــد على العــديــد وا -14
ن املعارف ما تُبىن وتســـــتمر  بفضـــــل يم  هائل م لبا  التفاعالت داخل نظم بيئية واقتصـــــادية واجتماعية معق دة غا من

 التقليدية وللسكان األصلي ن.
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 يات والفرص بالنسبة إلى األمن الغذائي والتغذيةاالتجاهات في قطاع الحراجة: التحد
 

إن  التغريات يف الغطاء احلرجي ويف أنواع الغابات وإدارهتا هلا تأثريات يربى على مســــــــــــــامهات الغابات واألجشـــــــــــــجار  -15
احملر ية عوامل وميكن من خالل هذه التغريات وال حتقيق األمن الغذائي والتغذية على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة. يف

 هلا أيض ا حتديد بعض التحديات والفرص للحراجة املستدامة من أجل املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 
 

يف املائة من مســــــاحة  30.6مليارات هكتار تقريب ا يف العامل )أي  4، يانت الغابات تغطي مســــــاحة 2015ويف عام  -16
وائية، إلزالة الغابات اجلارية حاليًّا، ال ســــــيما يف املناطق االســــــت نســــــبي اتفعة ورغم املعدالت املر  األراضــــــي يف العامل(.

ا تقرير تق تباطأت وترية اخلســــــارة الصــــــافية للغابات يف العامل يف العقدين املاضــــــي ن. ييم املوارد احلرجية وأعطى أيضــــــ 
 4يد ا إىل اخلســـــارة اجلزئية للغطاء احلرجوللمرة األوىل أرقام ا عاملية عن تدهور الغابات اســـــتنا 2015العامل يف عام  يف

وأفادت تقديراته بأن  املســــــــــــــاحة اليت تاــــــــــــــهد خســــــــــــــارة جزئية للغطاء احلرجي، يف املناطق االســــــــــــــتوائية، تقد ر 
 .1990أضعاف املنطقة اليت أزيلت منها الغابات منذ عام  6.5 حبدود

 
 اليم.جتاهات متعارضــــــــة عرب خمتلف أنواع الغابات واألقواالخنفاض العام يف املســــــــاحة اإلمجالية للغابات هو نتيجة ا -17

ا منتظم ا يف مســـــــــاحة الغابات الطبيعية، مبا ياـــــــــمل 2015و 1990فب ن عامي  ، جشـــــــــهدت معظم األقاليم اخنفاضـــــــــ 
ا حاد ا يف الغابات املزروعة. ل مصدر قلق وإن  خسارة الغابات االبتدائية ياك الغابات االبتدائية والثانوية، واخنفاض 

وعة بأمهية وتتســـــــــم الغابات املزر  اص لكونا توفر احتياطيات من التنوع البيولوجي ال ميكن االســـــــــتعاضـــــــــة عنها.خ
ا 2015و 1990يف املائة ب ن عامي  7إىل  4متنامية ليس فقط من حيث مســــــــــــــاحتها اليت ازدادت من  ، بل أيضــــــــــــــ 

ة الصناعية يان مصدرها الغابات املزروعة يف املائة من األخااب املستدير  46.3حيث اإلنتا ، حيث أن  نسبة  من
والغابات املزروعة هي أيض ا وسيلة الستعادة األراضي املتدهورة ولتوفري خدمات النظام اإليكولوجي   .2012عام  يف

ة ونظر ا إىل ازدياد الطلب على اخلاب، باستطاعة الغابات املزروع ياحلد  من تآيل الرتبة واحلماية من الفيضانات.
 ى الغابات الطبيعية.عد يف التخفيف من الضغط علأن تسا

 
وهتدد إزالة الغابات وتدهورها الدخل وسبل العيش وأمناح احلياة للسكان الذين يعتمدون على الغابات وتضع على  -18

احملك  القدرة على توفري خدمات النظام اإليكولوجي األســــــــــــــاســــــــــــــية بالنســــــــــــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية والتنمية 
غري أن   ادة الرفاهية.أيرب لزي ا  وتُتيح أحيان ا إزالة الغابات ألغراض التوس ع الزراعي فرص ستدامة يف األجل الطويل.امل

طة وإىل تعريض ســـــــــــبل العيش  هذه الفوائد الفورية قد تؤدي إىل اســـــــــــتنفاد املوارد الطبيعية وإىل أمناح غذائية مبســـــــــــ 
، ، ميكن إلزالة الغابات وتدهورها، ومها يؤديان إىل تاــــتت املوائلا  ري وأخ وأســــاليب احلياة للخطر يف األجل الطويل.

 أن يؤثرا أيض ا على صحة اإلنسان من خالل زيادة خطر انتقال اآلفات واألمراض.
 

والتغريات يف الغطاء احلرجي ويف أنواع الغابات واســـتخداماهتا هي نتيجة التفاعل ب ن عوامل عديدة على املســـتوي ن  -19
والعاملي: ازدياد الطلب على األغذية والعلف واخلاــــب والطاقة بفعل النمو الســــكاين وارتفاع الدخل؛ وإيالء احمللي 

                                                      
 . 2012و 2000يف املائة من الغطاء احلرجي ب ن عامي  20يعر ف عنها بأنا خسارة أيثر من  4
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ا ب أمهية أيرب حلماية التنوع البيولوجي وملخزونات الكربون وحلماية املياه والرتبة. نظم احلويمة اليت وهي مرهونة أيضـــــــ 
 تليب هذه الطلبات وتتعامل معها.

 
نمو الســــــــكاين واالقتصــــــــادي العاملي، من املتوقع أن يتواصــــــــل يف املســــــــتقبل ارتفاع الطلب على األغذية ويف ظل  ال -20

والعلف واخلاـــــــب والطاقة البيولوجية. ومن املتوقع باـــــــكل خاص أن يزداد الطلب على اخلاـــــــب واأللياف مبقدار 
 . 2030و 2005الضعف ب ن عامي 

 
 ابات مع تغري املناخ وهي مدعوة للمســــــــامهة يف التخفيف من وطأته.وإضــــــــافة إىل ذلك، جيب اآلن أن تتكيف الغ -21

وإن  تدهور األراضـــــي يف ز مزيد ا من الطلب على األراضـــــي من أجل الزراعة ويرت ب ضـــــغط ا إضـــــافي ا على الغابات، 
ا إلعادة التحري ج والتاـــــجري. ا فرصـــــ  حلماية  توهناك وعي متزايد يف الوقت نفســـــه إزاء دور الغابا ولكنه يتيح أيضـــــ 

اهات إىل ازدياد حدة وتؤدي هذه االجت الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي وللمسامهة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ.
املنافســة على األراضــي. يما أنا تؤدي إىل مزيد من املنافســة ب ن خمتلف اســتخدامات الغابات للحفاب على البيئة 

ريها من املنتجات احلرجية غري اخلاـــــــــــــبية، علم ا أن  يال  منها يؤثر على وإلنتا  األخاـــــــــــــاب واحلطب ولألغذية وغ
وإن  معاجلة مســـألة املنافســـة على األراضـــي مع مراعاة الطلبات الزراعية واحلرجية من جهة،  األمن الغذائي والتغذية.

اقات خمتلفة، نطوالاـــــــواغل البيئية واملناخية من جهة أخرى، تســـــــتوجب النظر بثبات يف مســـــــألة املقايضـــــــات على 
النطاق احمللي إىل النطاق العاملي، ويف ما بينها. ويتطل ب هذا االبتعاد عن اجلدل القائم واملتمثل يف العبارت ن  من

 قها. استخدام أراض خمتلفة" لتصميم الرتتيبات واآلليات املناسبة وتطبي -املتناقضت ن "استخدام نفس األراضي 
 

ا جديدة بالنســبة إىل املســامهات اليت وتول د هذه الطلبات املتن -22 امية على األراضــي والغابات واألجشــجار حتديات وفرصــ 
وهي قد هتدد بعض مسامهات الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية،  تقدمها من أجل األمن الغذائي والتغذية.

، ومن جهة أخرى ألجشــــــد  ضــــــعف ا.خاصــــــة عندما تكون هذه املســــــامهات أقل  بروز ا أو تعين اجملموعات املهم اــــــة وا
 جشـأنا أن ختلق أسـباب ا إضـافية حلماية الغابات واالسـتثمار فيها وخلق وظائف وفرص جديدة للتنمية املسـتدامة. من

ا أفضــــــــــــــل حملريات التغيري ولديناميكيات تغري  املناظر الطبيعية على غرار الغابات الثانوية  ويســــــــــــــتوجب هذا فهم 
دامة، ة ونظم احلراجة الزراعية وتأثريها بالنســــبة إىل األمن الغذائي والتغذية والتنمية املســــتوفســــيفســــاء املناظر الطبيعي

 ولتقدمي دعم أفضل الستصالح الغابات يف املناطق املندرجة ضمن فئة األراضي احلرجية األخرى.
 

ذية بصتتورة غشتتجار في األمن الغذائي والتألكيف يمكن تحقيق االستتتفادة المثلى من مستتاهمات الغابات وا
 مستدامة؟

 
هناك أوجه تآزر ومقايضــــات حمتملة ب ن الفوائد الناجشــــئة عن الغابات واألجشــــجار من أجل األمن الغذائي والتغذية،  -23

ذا، جيب أن ل على نطاقات خمتلفة، من النطاق احمللي إىل النطاق العاملي، ومن األجل القصـــــــــــــري إىل األجل البعيد.
ابات بع ن االعتبار على أيمل وجه وأن ُتدم ج فيها: االســــــتخدامات املتعددة للغابات تأخذ اإلدارة املســــــتدامة للغ

واألجشـــجار، باإلضـــافة إىل املصـــاحل واالحتياجات واحلقوق املختلفة واملتعارضـــة أحيان ا ملختلف أصـــحاب املصـــلحة، 
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اقات حويمة على نطوهي تســتوجب وجود آليات لل إيالء عناية خاصــة للمجموعات األجشــد  ضــعف ا واملهم اــة. مع
 مكانية وزمانية خمتلفة بواسطة صكوك دولية وسياسات وطنية وترتيبات حملية.

 
وياــــــري تقييم املوارد احلرجية إىل جمموعة من الاــــــروح اليت تســــــاعد يف اإلدارة املســــــتدامة للغابات وهي: األراضــــــي  -24

صــــلحة، فضــــال  عن نظم املعلومات والرصــــد احلرجية الدائمة واألطر القانونية وخطط اإلدارة وماــــارية أصــــحاب امل
مليار هكتار يانت  2.2وحبســب تقييم املوارد احلرجية، فإن  نصــف الغابات الدائمة فقط ومســاحتها  ورفع التقارير.

غري أن  املســـاحات املندرجة ضـــمن خطط إدارة الغابات قد جشـــهدت ارتفاع ا  .2015تســـتويف تلك الاـــروح يف عام 
بلد ا عن وجود خطط مماثلة إلدارة الغابات فيها وتغطي  167، أفاد 2015ويف عام  اضــــــــــــــية.حاد ا خالل العقود امل

وإن  اهلدف الرئيســـي خلطة  مليار هكتار(. 2.1هذه اخلطط أيثر من نصـــف املســـاحة احلرجية فيها )أي ما يقارب 
ألخاــــــــــــــاب اطق احملمية أو إنتا  اإدارة الغابات )أيان احملافظة على الغابات بالنســــــــــــــبة إىل الغابات االبتدائية واملن

الغـابـات املزروعـة( قـد يتعـارض مع حقوق النفـاذ إىل املوارد احلرجيـة واســــــــــــــتخـدامهـا وبـالتـايل مع األمن الغـذائي  يف
ويالحظ وجود  ن.و ليفيهم السـكان األصـ نوالتغذية للسـكان احمللي ن واجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الغابات، مب

 وآخر بالنسبة إىل األطر القانونية اليت تنظ م تلك احلقوق. تباين يبري ب ن بلد
 

ى األبعاد البيئية ويري ز بعضـــــــها عل وهناك العديد من املعاهدات واملعايري الدولية اليت تؤثر على طريقة إدارة الغابات. -25
فاقية التنوع غري املناخ واتإلدارة الغابات، على غرار اتفاقات ريو الثالث واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية باــــــــــــــأن ت

ق وتُعىن معاهدات أخرى حبقوق اإلنســــان الدولية، خاصــــة احل البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــح ر.
ابات، على غرار بإدارة الغ جشـــــــــــــرا  مبا طا  وترتبط جمموعة ثالثة من الصـــــــــــــكوك الدولية ارتبا يف الغذاء الكايف والتغذية.

واخلطوح التوجيهية الطوعية باــــــــأن احلويمة املســــــــؤولة حليازة  19925 اخلاصــــــــة بالغابات لعام مبادئ األمم املتحدة
 األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 
وهناك اهتمام متزايد لكي تقر  الصــكوك املســتندة إىل األســواق وتربز قيمة خمتلف املســامهات اليت تقدمها الغابات،  -26

ومن األمثلة على ذلك، أرصــدة الكربون واملدفوعات األخرى لقاء اخلدمات   ســيما تلك املتعلقة باملســائل البيئية.ال
دارة ويؤدي إصـــــدار الاـــــهادات احلرجية دور ا هام ا لتقييم اإل البيئية وإصـــــدار الاـــــهادات واملاـــــرتيات املراعية للبيئة.

س اخلطت ن الدوليت ن الرئيســــيت ن إلصــــدار الاــــهادات )ومها جمل وإن   املســــتدامة للغابات ورصــــدها بصــــورة مســــتقل ة.
ات يرعاية الغابات وبرنام ج إقرار خطط إصــــــــدار الاــــــــهادات احلرجية، اللذين أ  اســــــــتحداثهما يف أواخر التســــــــعين

يف املائة منها موجودة يف مناطق  90) 2014مليون هكتار يف عام  438القرن املاضــــي( يانتا تاــــمالن مســــاحة  من
الية ومعتدلة املناخ(. يذلك فإن  الربام ج واملدونات واملعايري الطوعية للبناء األخضـــــر تاـــــج ع اســـــتخدام منتجات مش

ويف ح ن أن  هذا النوع من الصـــــكوك ميكن أن يربط اإلدارة  خاـــــبية أ  احلصـــــول عليها بطرق جشـــــرعية ومســـــتدامة.
ات بعيدة من خالل متكينهم من الدفع احلرجية باألجشــــــــــــــخاص الذين يســــــــــــــتهلكون املنتجات احلرجية من مســــــــــــــاف

للتعويض عن التأثريات البيئية، فهي ال تراعي دائم ا على أيمل وجه الاــــــــــــواغل املتصــــــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية 
  احتياجات السكان احمللي ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات. وال

                                                      
 -البيان الرمسي غري امللزم قانونا  مببادئ من أجل توافق عاملي يف اآلراء باــــــأن إدارة مجيع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها املســــــتدامة -لحق الثالث امل 5

 . 1992تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعىن بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، الربازيل، 
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ل األمن الغـذائي والتغـذيـة تتطلـب وجود نظم للحويمـة متكـاملة وعليـه، فـإن  اإلدارة املســــــــــــــتـدامـة للغـابـات من أجـ -27

ومبتكرة وجشــــــــــاملة عرب خمتلف القطاعات على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة، مبا يكفل املاــــــــــارية الكاملة والفعالة 
ملهم اة، اجلميع أصحاب املصلحة املعني ن واجملموعات املعنية، ال سيما النساء، باإلضافة إىل اجملموعات الضعيفة و 

الرتتيبات  وينبغي على حنو خاص وضـــــع ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات.و مبا يف ذلك الســـــكان األصـــــلي
املناســــــبة على مســــــتوى املناظر الطبيعية حيث يتمثل التحدي يف االســــــتفادة على أيمل وجه من التعايش امللموس 

رة ألخرى وملراعاة الاـــــــــواغل املتصـــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية بصـــــــــو الطبيعية اواملناظر ب ن املدن والزراعة والغابات 
 أفضل يف إدارة الغابات. 

 
وإن  إعمال احلق يف الغذاء الكايف للمجتمعات احمللية وللمجتمعات املعتمدة على الغابات وللســــــــــكان األصــــــــــلي ن  -28

ابات اخلدمات املعتمدة على الغوتتســم بدورها الســلع و  يســتوجب ضــمان حقهم يف اســتخدام األراضــي والغابات.
، جيب على ويف هذا الســياق بأمهية حامسة إلعمال احلقوق االجتماعية واالقتصــادية والثقافية للســكان حول العامل.

النهوض  ا  ضــــــــال بل جيدر ها أي ،القوان ن والســــــــياســــــــات والتدخالت املتصــــــــلة بالغابات أن تتجن ب انتهاك احلقوق
اء األولوية للفئات األيثر حرمانا  من أجل حتقيق املســـاواة على حنو مســـتدام عوض حبقوق اإلنســـان من خالل إعط

وجيدر هذه العمليات احرتام مبادئ حقوق اإلنســـــان يف عدم التمييز واملســـــاواة والاـــــفافية  أن تكون بصـــــورة رمسية.
 واحلصول على املعلومات واملاارية والتمك ن واملاروعية واملساءلة. 
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 التوصيات
 

اهم الغابات واألجشــــجار بصــــورة مباجشــــرة وغري مباجشــــرة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأجشــــكال عديدة. وهي تســــ 
تاـــــكل مصـــــدر ا للطاقة واألغذية وغريها من املنتجات. يما أنا توف ر ســـــبل العيش لاـــــرية يربى من ســـــكان العامل، وهم 

النظام اإليكولوجي، مبا فيها تنظيم دورات املياه عادة األجشــــــــــــــد  عرضــــــــــــــة للمخاطر. وتؤدي الغابات خدمات حيوية يف 
والكربون ومحاية التنوع البيولوجي، وهي خدمات أســـــــــاســـــــــية بالنســـــــــبة إىل الزراعة. وتتفاوت هذه املســـــــــامهات تبع ا ألنواع 

ت واســـعة ســـالغابات ولطريقة إدارهتا. وتتســـم بطبيعة احلال بأمهية خاصـــة للســـكان املعتمدين على الغابات لكن  تأثرياهتا لي
النطاق. وتســــــعى اإلدارة املســــــتدامة للغابات إىل احلفاب على القيم االقتصــــــادية واالجتماعية والبيئية لاــــــو أنواع الغابات 

 وعلى تعزيز تلك القيم، مبا يعود بالنفع على أجيال احلاضر واملستقبل ومن دون إمهال أحد.
 
 لمستتاهمات المباشتترة وغير المباشتترة للغاباتبلورة واستتتخدام المعارا المتصتتلة بالستتياستتات بشتت ن ا -1

 في األمن الغذائي والتغذية واألشجار
 

اختاذ تدابري إلبالغ صــــــانعي الســــــياســــــات اخلاصــــــة باألمن الغذائي  الدول والمؤستتتتتستتتتتات األكاديميةيتع ن  على  
نبغي القيام بذلك التغذية. ويوالتغذية ومطب قيها ولتدريبهم على أمهية الغابات املســــــــــــــتدامة بالنســــــــــــــبة إىل األمن الغذائي و 

بواسطة منهجيات تااريية متك ن من املاارية يف بناء املعارف حول مسامهات الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي 
 والتغذية على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة.

 
ا القيام مبا يلي:  وجيدر ها حتديد 

 
 ؛ب املهين والتغيريات التنظيمية الالزمة للماارية يف اخلربات والبحوثبناء القدرات الالزمة وتوفري التدري ( أ )
 
وتصـــــميم املعايري القياســـــية ومجع البيانات املفصـــــلة حبســـــب اجلنس والعرق والطبقة االجتماعية والعمر ومعايري  (ب)

ت واألجشـــــجار ااجتماعية أخرى، لقياس املســـــامهات املتعددة، املباجشـــــر منها وغري املباجشـــــر، اليت تقدمها الغاب
لألمن الغــذائي والتغــذيــة من خالل اإلنتــا  والعمليــات اإليكولوجيــة والــدخــل وســــــــــــــبــل العيش والثقــافــات 

 ؛والرفاهية، مع ترييز خاص على حالة األمن الغذائي والتغذية لدى األجشخاص املعتمدين على الغابات
 
 ألمنــاح الغــذائيــة من جهــة والتــأثرياتومجع البيــانــات عن املقــايضـــــــــــــــات التغــذويــة ب ن زيــادة الــدخــل وتغري ا ( )

االجتماعية والثقافية واالقتصـــــــــادية والبيئية والصـــــــــحية إلزالة الغابات وتدهورها على األمن الغذائي والتغذية 
 ؛جهة أخرى من

 
وحتس ن عملية مجع البيانات بصورة منهجية وعرب القطاعات يف نظم رصد األمن الغذائي والتغذية واحلراجة، يف  (د)

ذلك بالنســــــبة  يف يتعلق باســــــتخدام األغذية الربي ة )احليوانات والنباتات والفطريات( واملنتجات احلرجية، مباما 
إىل جودة النمط الغذائي وتنو عه، والتخفيف من وطأة الفقر ولألغراض الصــحية والطبي ة، فضــال  عن التأثريات 

 ؛رجية يف األجل البعيدعلى احلصاد، مبا يكفل توافر األغذية الربية واملنتجات احل
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وتعزيز دراســـــات الاـــــبكة الدولية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لنظم البيانات اخلاصـــــة باألغذية يف ما يتعلق  (ه)
 برتييبة األغذية الربية.

 
تفعيل دور الغابات في العمليات البيئية على النطاقات كافة من دون المستتتتتتتتتتتتال بالحق في الغذاء  -2

 ن الذين يعتمدون على الغاباتالكافي للسكا
 

اتباع ن ج قائم على النظام اإليكولوجي لتاــــجيع اإلدارة املســــتدامة للغابات  أصتتتحال المصتتتلحة كافةيتع ن  على  
واألجشــــجار، من املســــتوى احمللي إىل املســــتوى العاملي، وذلك من أجل احملافظة على وظائف الغابات واألجشــــجار يف النظام 

 ن مسامهاهتا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.اإليكولوجي، فضال  ع
 

الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصتتحال  على ،باـــكل خاص ،ويتعي ن 
 المصلحة اآلخرين:

 
اإلقرار بدور الغابات واألجشــــــــــــــجار يف تنظيم املناخ ودورة املياه ونوعية املياه، باإلضــــــــــــــافة إىل صــــــــــــــون التنوع  ( أ )

 ؛لبيولوجي، وتعزيز هذا الدورا
 

 ؛وتعزيز دور الغابات واألجشجار يف احلد  من تآيل الرتبة وتدهور األراضي والستعادة األراضي )ب(
 

ان والبحث يف ييفية تأثري تطبيق املبادرات املوضــوعة ملعاجلة املســائل البيئية على نفاذ اجملتمعات احمللية والســك ) (
 وييف ميكن لذلك أن يؤثر على تنو ع األمناح الغذائية وجودهتا. األصلي ن إىل أغذية الغابات

 
 دعم مساهمات الغابات للنهوض بسبل العيش واالقتصادات من أجل األمن الغذائي والتغذية -3
 

 يتعي ن على الدول والقطاع الخاص القيام بما يلي: 
 
اذ إىل أغذية ية والرتوي ج هلا مبا ميك ن من النفوضــع ســياســات وتدابري تاــاريية للتخطيط احلرجي واإلدارة احلرج ( أ )

الغابات اهلامة من الناحية التغذوية، خاصة بالنسبة إىل اجملتمعات احمللية والسكان األصلي ن الذين يعتمدون 
 ؛على الغابات

 
رد اوتاـــــــــــجيع توليد الدخل وفرص تأم ن ســـــــــــبل العيش ومتك ن ذلك يف اجملتمعات احمللية من خالل إدارة املو  (ب)

 ؛احلرجية واستخدامها على حنو مستدام، خاصة بالنسبة إىل سكان اجلبال واملناطق النائية األخرى
 
وإدما  نظم توليد الطاقة املتجددة واملنخفضـــــــــــــة الكربون ضـــــــــــــمن خطط اإلدارة احلرجية مبا يقق فوائد عد ة  ( )

 ؛بينها النفاذ الكايف إىل الوقود إلعداد الطعام من
 
ســـــــتثمارات العامة لدعم املاـــــــاريع القائمة على الغابات واملوج هة من اجملتمع احمللي يف ســـــــبيل توفري وزيادة اال (د)

 ؛سبل عيش وثقافة ورفاهية مستدامة
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واالســــــــتثمار يف االبتكارات االجتماعية والفنية للتخفيف قدر املســــــــتطاع من املخاطر النامجة عن اســــــــتخدام  (ه)
 ؛حطب الوقود واملواقد اخلابية

 
 وتطوير نظم معلومات قابلة للتحول وجشفافة ويسهل فهمها لتسويق املنتجات احلرجية غري اخلابية. (و)
 

الترويج لمنتتا ر طبيعيتتة متعتتددة الو تتائف بتتالنستتتتتتتتتتتبتتة إلى األمن الغتتذائي والتغتتذيتتة تتضتتتتتتتتتتتم ن الغتتابتتات  -4
 واألشجار كمكونات رئيسية فيها

 
والسلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصون والمنظمات  الدول والمنظمات الحكومية الدولية على يتعي ن 
 القيام مبا يلي: الحكومية وأصحال المصلحة اآلخرين غير

 
تعزيز مســـامهة الغابات واألجشـــجار يف فســـيفســـاء املناظر الطبيعية، من أجل توفري خدمات النظام اإليكولوجي  ( أ )

 ؛يح وتدوير املياه واملغذياتاألساسية دعم ا لانتا  الزراعي، مبا يف ذلك التلق
 
وتاــــــجيع التخطيط املتكامل واإلدارة التكيفية للمناظر الطبيعية مع اإلقرار الكبري بالوظائف واالســــــتخدامات  (ب)

 ؛املتعددة للغابات واألجشجار
 
غذائي لوالتاــــــــــــــجيع على اتباع ن ج خاص باملناظر الطبيعية مراع  للتغذية جيمع ب ن األهداف املتعددة لألمن ا ( )

والتغذية واحلراجة املستدامة واستخدام األراضي وصون التنوع البيولوجي ملا فيه خري صحة اإلنسان واحليوان 
 ؛والنظم اإليكولوجية

 
وتاـــــــجيع البحوث والتكنولوجيات الرامية إىل تطوير وتعميم نظم الزراعة واحلراجة املناســـــــبة املتنوعة وتعميمها  (د)

 ؛للمناظر الطبيعية، واالستثمار يف تلك البحوث والتكنولوجيات ضمن الفسيفساء املتكاملة
 
تدامة للمناظر  (ه) واحلرص على أن متك ن آليات احلويمة على نطاقات خمتلفة من اعتماد ن ج متكاملة ومســــــــــــــ

الطبيعية مبا ميك ن من تفصــــــــــــــيل خمتلف وظائف الغابات واألجشــــــــــــــجار )مبا يف ذلك إنتا  احلطب واألغذية 
البيولوجي والفوائد االجتماعية والثقافية(؛ والبحث يف األهداف القصــــــــــرية والطويلة األجل؛  وصــــــــــون التنوع

 واإلقرار بالنزاعات القائمة ب ن أصحاب املصلحة واحلد منها.
 

اإلقرار ب همية دور الغابات واألشتتتتتتتتتجار وتعزيزه لزيادة القدرة على الصتتتتتتتتتمود على مستتتتتتتتتتوى المنا ر  -5
 ي واألسرة المعيشية لتحقيق األمن الغذائيالطبيعية والمجتمع المحل

 
يتعي ن على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات المحلية والوكاالت المعنية بالصون والمنظمات  
 القيام مبا يلي: الحكومية وأصحال المصلحة اآلخرين غير

 
يعية الصـــــمود على مســـــتوى املناظر الطب حتديد وتعزيز ســـــبل مســـــامهة الغابات واألجشـــــجار يف بناء القدرة على ( أ )

 ؛واجملتمع احمللي واألسرة املعياية
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وتطوير نظم متكاملة لألغذية واحلراجة باالستناد إىل املعارف احمللية اليت تساهم يف تعزيز قدرة املناظر الطبيعية  )ب(
 ؛واجملتمعات احمللية وسبل العيش على الصمود

 
املعتمدين على الغابات واجملتمعات احمللية واملنظمات احمللية واملؤســــــــســــــــات  وتعزيز قدرة الســــــــكان األصــــــــلي ن ) (

الوطنية على مراعاة وتوطيد مفهوم قدرة املناظر الطبيعية واجملتمعات احمللية واألســــــر املعياــــــية على الصــــــمود 
 ؛إطار السياسات واخلطط واملااريع اليت تُعىن مبحور الغابات واألمن الغذائي والتغذية يف

 
وحتديد وتوفري االجشـــرتاطات املؤســـســـية واملالية إلدرا  األبعاد اليت تعزز قدرة الغابات واألجشـــجار على الصـــمود  د()

 وتطبيقها يف السياسات والربام ج.
 

اإلقرار بحقوق حيتازة الموارد الطبيعيتة بتالنستتتتتتتتتتتبتة إلى الغتابتات واألشتتتتتتتتتتتجتار من أجتل األمن الغتذائي  -6
 لك الحقوقوالتغذية، واستخدامها واحترام ت

 
 القيام مبا يلي: يتعي ن على الدول 

 
ضـــمان نفاذ اجملتمعات احمللية واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات والســـكان األصـــلي ن إىل املوارد احلرجية  ( أ )

 ؛واستخدامها إلعمال احلق يف الغذاء الكايف
 

تطال الغابات واألجشــــــــجار حقوق الســــــــكان  واحلرص على أن حترتم الســــــــياســــــــات والتاــــــــريعات والربام ج اليت )ب(
األصـلي ن وأصـحاب احليازات الصـغرية واجملتمعات احمللية املهم اـة، وأن تكفل تلك احلقوق، مبا فيها حقوق 

 ؛السكان األصلي ن اخلاصة مبواردهم الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة ها
 

ين يعانون زة املوارد الطبيعية واألراضي واستخدامها للسكان الذوتوفري احلماية القانونية للحقوق العرفية يف حيا ) (
انعدام األمن الغذائي بالنســـــــــــبة إىل الغابات واألجشـــــــــــجار من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية بواســـــــــــطة 

 6؛صكوك رمسية تتماجشى مع األطر القانونية
 

طبيق ت واألجشــجار واســتخدامها وحيازهتا وتوضــمان حقوق اجملموعات الضــعيفة واملهم اــة يف النفاذ إىل الغابا )د(
تلك احلقوق، خاصــة يف ظل  التنمية الواســعة النطاق للبىن التحتية ووضــع اليد على األراضــي وإناــاء مناطق 

 ؛حممية أو توسيع نطاقها
 

ة دوالتعاون مع الســـكان األصـــلي ن إلطالق مبادرات مســـتندة إىل احلقوق من أجل تعزيز إنتاجية النظم املســـتن )ه(
 إىل الغابات واألجشجار وقدرهتا على الصمود وإدرا  هذه املبادرات يف السياسات والربام ج واملمارسات.

 

                                                      
حقوق الاــــــعوب األصــــــلية؛ واخلطوح التوجيهية الطوعية الصــــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي باــــــأن احلويمة  مثال : إعالن األمم املتحدة باــــــأن 6

 .ةاملسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ واتفاقية القضاء على مجيع أجشكال التمييز ضد املرأ



 

25 

 تعزيز نظم الحوكمة الحرجية المتكاملة عبر مختلف القطاعات والنطاقات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -7
 

 القيام مبا يلي: يتعي ن على الدول وأصحال المصلحة اآلخرين
 
تعزيز اتســـاق الســـياســـات عرب قطاعات الغابات والزراعة والتعليم والقطاعات األخرى على نطاقات خمتلفة مبا  ( أ )

 ؛يكفل وجود اسرتاتيجيات لادارة املستدامة للغابات للنهوض باألمن الغذائي والتغذية
 

 ؛األمن الغذائي والتغذيةوإعطاء حوافز فع الة الستدامة إنتا  املنتجات احلرجية واستهاليها من أجل  )ب(
 
ة، مع  جشــجار من أجل األمن الغذائي والتغذياألوالتاــجيع على اتباع ن ج قائم على احلقوق حلويمة الغابات و  ( )

 ؛مبا يف ذلك معايري الافافية واملساءلة 7يفالة االمتثال حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية،
 
لى ت والربام ج املتصــــلة بالغابات واألجشــــجار التأثريات الســــلبية عواحلرص على أن تتجن ب القوان ن والســــياســــا (د)

 حلويمة الغابات تراعي الاــــــــــــــواغل املتصــــــــــــــلة ما  األمن الغذائي والتغذية أو ختفف من وطأهتا، وأن تول د نظ
باألمن الغذائي والتغذية وأن حتدد بوضــــوح أدوار خمتلف أصــــحاب املصــــلحة وحقوقهم وواجباهتم وأن جيري 

 ؛ى حنو فع التطبيقها عل
 
وضــــمان املاــــارية الكاملة والفعالة جلميع أصــــحاب املصــــلحة املعني ن بوضــــع الســــياســــات احلرجية وحويمتها  (ه)

وإدارهتا على النطاقات يافة، ال ســـــــــيما النســـــــــاء واجملموعات الضـــــــــعيفة واملهم اـــــــــة، مبا يف ذلك الســـــــــكان 
 ؛ال توفري الدعم الالزم هلا وبناء قدراهتاألصلي ن واجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات، من خال

 
تمعات ن واجملو الســــكان األصــــليهم في نوضــــمان املاــــارية الكاملة والفعالة ألصــــحاب املصــــلحة املعني ن، مب (و)

احمللية املعتمدة على الغابات ملراعاة الاـــــــواغل اخلاصـــــــة باألمن الغذائي والتغذية عند اســـــــتحداث املناطق 
 ؛احملمية وإدارهتا

 
وتيســــــــــــــري تطبيق العمليــات اليت تــأخــذ يف احلســــــــــــــبــان تــأثريات إدارة الغــابــات على األمن الغــذائي والتغــذيــة  (ز)

 ؛خمتلف النطاقات املكانية والزمانية على
 
وضـــــــمان أن تاـــــــمل خطط إصـــــــدار الاـــــــهادات احلرجية الاـــــــواغل املتصـــــــلة باألمن الغذائي والتغذية جلميع  (ح)

 ؛الكاملة والفعالة تهماريأصحاب املصلحة، من خالل تيسري ما
 
يف  وتاجيع مبادرات اإلدارة املارتية واإلنتا  املارتك اليت يتعاون أصحاب املصلحة املعني ن مع ا لوضعها، مبا (ح)

 .ذلك من خالل االمتيازات وخطط املسؤولية االجتماعية واملؤسسية
  

                                                      
ع باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجي مبا يامل العهد الدويل اخلاص 7

لعاملي ا أجشـكال التمييز ضـد املرأة وإعالن األمم املتحدة باـأن حقوق الاـعوب األصـلية واخلطوح التوجيهية الطوعية الصـادرة عن جلنة األمن الغذائي
 يمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.باأن احلو 
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 مقدمة
 

تاكل هي فيف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأجشكال عديدة. تساهم الغابات واألجشجار بصورة مباجشرة وغري مباجشرة 
ان العامل، هم من سك واسعةمصدرا  لألخااب والطاقة واألغذية، وغريها من املنتجات. يما أنا توف ر سبل العيش لارية 

املياه والكربون  راتعادة األجشد  عرضة للمخاطر. وتؤدي الغابات خدمات حيوية يف النظام اإليكولوجي، مبا فيها تنظيم دو 
ومحاية التنوع البيولوجي، وهي خدمات أساسية بالنسبة إىل إنتا  األغذية واألمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل. 

ة للسكان . وتتسم بطبيعة احلال بأمهية خاصوحويمتهاوتتفاوت هذه املسامهات تبع ا ألنواع الغابات ولطريقة إدارهتا 
 ات لكن  تأثرياهتا واسعة النطاق أيضا .املعتمدين على الغاب

 
وميكن القول إن االعرتاف بأمهية الغابات يف النقاجشات باأن األمن الغذائي والتغذية قد استغرق وقتا  ليتحقق.  

ويف الكثري من األحيان، بقيت هذه النقاجشات متمحورة نوعا  ما حول اإلنتا ، حيث ري زت على حتس ن الغالت الزراعية 
 على ذير يتاد سبل لنار التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة من أجل حتس ن نوات ج اإلنتا  الزراعي. ونادرا  ما أُ وإجي

الغابات يف مثل هذه النقاجشات، إال باعتبارها مساحات للمضي يف التوسع الزراعي أو مورد معر ض للخطر ينبغي محايته 
ة حول الدور الذي تؤديه الغابات يف الواقع، لقد تأثرت التو من مثل هذا التوس ع.  إىل األمن الغذائي  نسبةبالصو رات املتغري 

( الذي أثبت باكل حاسم أن صحة اإلنسان والتغذية يرتبطان 2005والتغذية بتقييم األلفية للُنُظم اإليكولوجية )لعام 
(. ويدعو ذلك إىل 2015، وآخرون Whitmee"ارتباطا  وثيقا " بسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية، مبا يف ذلك الغابات )

إدما  قضايا األمن الغذائي والتغذية واملخاوف باأنا، على حنو أفضل يف البحوث والسياسات املتعل قة باحلراجة وإىل 
السياسات يف الزراعة والبحوث و  باكل أفضل إدما  املسامهات اليت تقدمها الغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 ة باألمن الغذائي والتغذية.املتعل ق
 

 وقامت الاراية التعاونية يف جمال الغابات بتاكيل فريق خرباء عاملي معين بالغابات يف نوفمرب/ تارين الثاين
(، أ إصداره خالل 2015، وآخرون Viraوأعد ت تقريرا  باأن دور الغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ) 2013

ت سم . وتاملعين باحلراجة. وقد ترك ذلك صدى يف أذهان اجملتمع 2015املعين بالغابات يف مايو/ أيار  منتدى األمم املتحدة
يف  الغابات واألجشجار باألمهية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية بسبب األدوار املباجشرة اليت تؤديها )يف توفري األغذية مبا

، وبوصفها جشبكة أمان يف أوقات ندرة األغذية( واملسامهات وما إىل ذلك، ذلك الفايهة، وأصناف اجلوز، والبذور، والفطر
م اإليكولوجي ومصدر اغري املباجشرة اليت تقدمها يف نظم اإلنتا  الداعمة للزراعة واسرتاتيجيات التغذية )توفري خدمات النظ

طاع الغابات أن انعي القرار يف قالوقود واملنتجات احلرجية غري اخلابية(. ويتطل ب ذلك من ص حطببيع نتيجة للدخل 
ااب و اإلنتا  فيها )أيان إنتا  األخأيعيدوا تصو ر الغابات ليس فقط يمساحات جيب احملافظة عليها أو محايتها 

واملنتجات احلرجية غري اخلابية واملنتجات احلرجية األخرى أو خدمات النظم اإليكولوجية، واليت أ االعرتاف ها مجيعها(، 
 الغذائية يف العامل.  واألمناحيعناصر مهمة لنظم األغذية   بل أيضا  

 
ويتزايد االعرتاف بقدرة الغابات واألجشجار على تأدية دور مهم يف املسامهة يف النظم الزراعية املستدامة بيئيا  اليت 

 Ickowitzالطبيعة )نسان و ل قو ة دافعة رئيسية لتحقيق رفاه اإلميكن أن تليب  متطل بات األمن الغذائي العاملي وأن تاك  
ذلك باكل جي د مع اخلطاب احلايل باأن الزراعة واألغذية نسجم (. وي2015، وآخرون Vira؛ 2016، 2014، وآخرون
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الذي يري ز أيثر فأيثر على إجياد أفضل طريقة لتهيئة نظام أغذية يت سم باإلنتاجية واإلنصاف واالستدامة على املدى 
(. ويتمث ل "التحدي 2015، وآخرون Carletto؛ Alderman ، 2013و Ruel؛ Pinstrup-Andersen،2013الطويل )
د أغذية مغذية بطريقة مستدامة بيئيا  يف سياق تغري املناخ وندرة املوار بيف إطعام عدد متزايد من السكان اليوم األيرب" 

، وآخرون Powell؛ 2013، رونوآخ Fanzoأ؛ 2010؛ منظمة األغذية والزراعة، 2006، وآخرون Frisonالطبيعية )
(. ويتطل ب ذلك ترتيب املناظر الطبيعية بطريقة تسمح بزيادة اإلنتا  الزراعي من غري تقويض قدرة النظم اإليكولوجية 2015

 (.Giller ،2014و Baudron؛ 2013، وآخرون Sayerالطبيعية على دعم الزراعة )
 

راضي واألخااب واألغذية والعلف والطاقة وخدمات النظم وتواجه الغابات طلبات متزايدة ومتعارضة على األ
( ويُعترب السبب 2010، وآخرون Gibbsاإليكولوجية. ويصل التوسع الزراعي يف الكثري من األحيان على حساب الغابات )

(. 2012، وآخرون Kissingerالغابات ) احنسار مساحةيف املائة من  80الرئيسي إلزالتها، حيث إنه مسؤول عن حوايل 
(، ما سيفرض ضغوطا  إضافية 2010)الويالة الدولية للطاقة، املتجددة واملواد  ومن املتوقع أن يزداد الطلب أيضا  على الطاقة

على املوارد احلرجية. ويؤثر ذلك بطريقة مباجشرة وفورية على سبل عيش الرجال والنساء الذين يعتمدون على الغابات وعلى 
يما يؤثر، على املستوي ن احمللي والعاملي، على تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية اليت تعتمد   أمنهم الغذائي وتغذيتهم.

ذية. باأن قدرة هذه اخلدمات على تلبية الطلب العاملي املستقبلي على األغ الاواغلعليها نظم اإلنتا  الزراعي، ما يثري 
قيق األمن ى الطريقة اليت تساهم فيها هذه األخرية يف حتويف املقابل، تؤثر االستجابات السياساتية حلماية الغابات عل

 الغذائي والتغذية، ال سيما للسكان املعتمدين على الغابات.
 

ويف هذا السياق، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا احلادية واألربع ن اليت عقدت يف أيتوبر/تارين 
ن أجل مى املعين باألمن الغذائي والتغذية أن يعد  دراسة حول احلراجة املستدامة ، إىل فريق اخلرباء الرفيع املستو 2014األول 

حتقيق األمن الغذائي والتغذية لالسرتجشاد ها يف مداوالت الدورة العامة الرابعة واألربع ن للجنة يف أيتوبر/ تارين األول 
ن الغذائي ها الغابات واألجشجار من أجل حتقيق األم. وتتمثل املسألة الرئيسية هنا يف املسامهات املتعددة اليت تقدم2017

بأبعاده األربعة وييفية االستفادة منها على أيمل وجه على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة، يف ظل  الطلبات  8والتغذية
مات النظام داملتزايدة واملتعارضة على األراضي والغابات واألجشجار )مبا يف ذلك للحصول على اخلاب واألغذية والطاقة وخ

 اإليكولوجي(، فضال  عن تغري  املناخ.
 

ويهدف هذا التقرير إىل توفري حتليل جشامل مستند إىل القرائن للعالقات ب ن احلراجة واألمن الغذائي والتغذية. وهو 
دامة للمطالب تيوض ح الروابط ب ن احلراجة املستدامة واألمن الغذائي والتغذية. يما ينظر يف ييفية معاجلة احلراجة املس

يف  1 الفصل نظم التقرير على النحو اآليت: يبحثاملتعارضة ومسامهتها يف األمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل. ويُ 
العالقات ب ن الغابات واألمن الغذائي والتغذية ويقرتح، ألغراض هذا التقرير، إطار ا مفاهيمي ا وتصنيف ا منوذجي ا للغابات 

                                                      
افية ي  يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البار يافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول، من النواحي املادية واالجتماعية واالقتصادية، على أغذية  8

، أعلن مؤمتر القمة العاملي 2009ويف عام  اسب أذواقهم الغذائية يي يعياوا حياة ملؤها النااح والصحة.وسليمة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية وتن
إنتاجها  فهو عرض األغذية من خالل التوافرأما  واالستخدام واالستقرار". واحلصوللألمن الغذائي أن  "الريائز األربع لألمن الغذائي هي التوافر 

هو القدرة على احلصول على األغذية وتوزيعها باإلضافة إىل أذواق األفراد ومتطلبات يل من أفراد األسر املعياية؛  لواحلصو وتوزيعها وتبادهلا؛ 
 فهو القدرة على احلصول على األغذية مع مرور الوقت. االستقرار هو استهالك األغذية من قبل األفراد؛ أما االستخدامو
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حتليال  معمق ا للقنوات اليت تؤثر الغابات من خالهلا  2 مدى قيام األناطة البارية بتغيريها. ويعطي الفصلباالستناد إىل 
على األمن الغذائي والتغذية. ويصف املسامهات املختلفة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية نظرا  

غابات ة باحلراجة. يما ينظر هذا الفصل يف األدوار املختلفة اليت تؤديها الإىل خصوصيات املراحل الزمنية لألناطة املرتبط
واحلراجة يف دعم نظم األغذية على املدى الطويل )مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية على خمتلف املستويات: التنوع 

حالة الغابات يف العامل وينظر يف  3 لالبيولوجي، ودورات املياه، والدورات احليوية األرضية الكيميائية(. ويستعرض الفص
الضغوح والتحديات احلالية املت صلة مبسامهة احلراجة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للسكان الذين يعياون يف الغابات 
 وعلى هواماها وخارجها، من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي. وللقيام بذلك، يتناول التقرير القضايا ذات الصلة

باستخدام األراضي والعالقات ب ن الغابات والزراعة. وينظر يف التهديدات اليت حتدق بالوظائف االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية للغابات واحلراجة، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي، ويف الفرص املتاحة أمامها، ويف دور الغابات يف النظام املناخي، 

احللول بغية تسليط الضوء على الطريقة اليت ميكن أن تساهم فيها احلراجة املستدامة يف  4 لفصلوآثار تغري املناخ. ويتناول ا
 حتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع الرتييز على البيئة التمكينية لذلك، وبالتايل على األدوات السياساتية وقضايا احلويمة. 
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 لنطاق واإلطار المفاهيميالغابات واألشجار واألمن الغذائي والتغذية: ا 1
 

ري حول حبد ذاته. وتتسم الغابات واملناظر الطبيعية اليت فيها أجشجار بتنوع يب ل حتديد نطاق هذا التقرير حتد  ياك  
العامل. يما ختتلف التعاريف اخلاصة بالغابات. وهناك حاجة أيضا  إىل االختيار ب ن ن ج حمدود يدرس الغابات مبعناها 

 نظور أوسع يامل األجشجار يف املناظر الطبيعية الزراعية، مثل البسات ن أو نظم احلراجة الزراعية. الضي ق، وب ن م
 

وعندما يتم النظر يف املسامهات املختلفة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، ليس هناك 
ات. وميكن أن تؤدي األجشجار يف املناطق غري احلرجية يف نقطة واضحة تتوقف عندها األجشجار عن تقدمي هذه املسامه

الكثري من األحيان دورا  مهما  يف حتس ن األمن الغذائي والتغذية. ويما أ التاديد يف الربنام ج املعين بالغابات واألجشجار 
ية تغريات من حيث نوع تاهد املناطق احلرج 9واحلراجة الزراعية التابع للجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية،

املناظر الطبيعية اليت  بعض ات حولمناقاإجراء يف املناظر الطبيعية. ولن يتيح نطاق ضي ق  والرقعة اليت تغط يهااألجشجار 
منظورا  واسعا  يغطي تايل باليعتمد هذا التقرير و عياهتا على األمن الغذائي والتغذية. اتتواجد فيها هذه الديناميكيات وال تد

 بات على أنواعها واألجشجار الواقعة خار  الغابات. الغا
 

املصادر الرئيسية للبيانات املتعل قة بالغابات واملنتجات احلرجية املستخدمة يف هذا التقرير فضال   1ويعرض اإلطار   
 عن بعض التحديات ذات الصلة.

 
 الغابات والمنتجات الحرجية: توافر البيانات وجودتها 1اإلطار 
 

املستوى العاملي، توف ر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة اليت ترصد غابات العامل يف فرتات متقاربة ترتاوح ب ن على  
وتتم عمليات تقييم  10، املصدر األمشل للبيانات حول الغابات واملنتجات احلرجية.1946مخس إىل عار سنوات منذ عام 

ي، االستناد إىل البيانات اليت يوفرها عدد متزايد من البلدان. وعلى املستوى العاملاملوارد احلرجية يف العامل يل مخس سنوات ب
وآخرون،  Miuraتعد هذه التقييمات قاعدة البيانات الوحيدة اليت تسمح بتحليل العالقات ب ن إدارة الغابات ووظائفها )

2015.) 
 

( نتيجة املسامهات اليت قدمتها جشبكة من 2015زراعة، وجاء آخر تقييم للموارد احلرجية يف العامل )منظمة األغذية وال 
بلدا  الذين أعدوا تقارير قطرية تعرض اإلحصاءات احلكومية باأن الغابات يف جشكل موحد  155املراسل ن القطري ن من 

السنوات  وباالستناد إىل تعريفات موحدة. وقد حتسنت جودة البيانات )دقتها وموثوقيتها وصح تها( املتعل قة بالغابات يف
يف املائة من مساحة الغابات يف العامل، قد أجروا تقييما  وطنيا   83بلدا  ميثلون حوايل  112، يان 2014األخرية. واعتبارا  من عام 

                                                      
وهو جيمع  2011بات، واألجشجار، واحلراجة الزراعية، التابع للجماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية، عام  أ إطالق برنام ج البحوث املعين بالغا  9

ستدامة واألمن العديد من املؤسسات البحثية، وجشرياء التنمية، واجلهات املاحنة لتعزيز دور الغابات واألجشجار واحلراجة الزراعية يف حتقيق التنمية امل
سات االتصدي لتغري املناخ. ويرتاوح عمل الربنام ج من جتريب احللول إىل توسيع نطاقها يف جمال اخليارات الفنية، واإلدارة، واحلويمة، والسيالغذائي ويف 

سنوات  يف مرحلة ثانية تدوم ست 2017بغية إطالق القدرات وزيادة املنافع اليت ميكن أن تقدمها األجشجار إىل أقصى حد. وقد دخل الربنام ج يف عام 
 /http://www.foreststreesagroforestry.org . انظر2017مليون دوالر لعام  80بلدا  مبيزانية قدرها  41ماروعا  يف  118وهو ياغ ل  2022حو عام 

 .assessment/en/-resources-http://www.fao.org/forest أنظر  10

http://www.foreststreesagroforestry.org/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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للغابات أو يانوا يف طور إجرائه باالستناد إىل مسح ميداين أو االستاعار عن بُعد أو مزي ج من االثن ن، ويانت معظم املعلومات 
 زمة لذلك قد مُجعت أو أ حتديثها خالل السنوات اخلمس األخرية. الال

 
ساحة الغابات مل االصطناعيةوميكن أن يؤدي أحدث إنتا  للعديد من التقديرات العاملية املستقلة القائمة على األقمار  

امل، وإىل حتس ن رصد تغري حلرجية يف العوالتغريات اليت تاهدها، إىل جتديد وإثراء النقاش باأن جودة البيانات يف تقييم املوارد ا
)منظمة األغذية والزراعة،  2015الغابات بدقة على املستوى العاملي: فقد حتسن التالقي ب ن تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام 

ح ن يعر ف (. ولكن يف Sayer ،2015و Sloan( والدراسات املستاعرة عن بعد بالفعل مقارنة بالتقييمات السابقة )2015
يانات ميكن أن ترصد جمموعة الب تقييم املوارد احلرجية الغابات على أنا مزي ج من الغطاء الاجري واستخدام األراضي، ال

، ال ميكن أن سوى الغطاء الاجري. وعلى سبيل املثال بواسطة األقمار االصطناعيةاملستاعرة عن بُعد اليت تستخدم التصوير 
الغطاء الاجري املوجود يف الغابات وخارجها )مثل احملاصيل الاجرية يف النظم الزراعية، ومزارع خنيل هذه البيانات ب ن  متي ز

(. وال ميكنها التمييز أيضا  ب ن اخلسارة املستمرة للغابات وب ن الغطاء الاجري الذي متت إزالته وغريهاالزيت، ومزارع النب، 
 مؤقتا  يف إطار خطة إلدارة الغابة. 

 
( الذي يلل البيانات أ2014على تقرير حالة الغابات يف العامل )منظمة األغذية والزراعة،  إىل حد يبريهذا التقرير ويعتمد  

نات من االقتصادية للغابات بالنسبة إىل التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية، مستخدما  بياو املتعل قة باملنافع االجتماعية 
دويل، املتعل قة باحلسابات الوطنية، واملسوح الدولية اليت جتريها وياالت من قبيل البنك ال واإلحصاءاتالوطنية،  عمليات التعداد

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، والويالة األمريكية للتنمية الدولية.
 

ائية والعمالة يف قطاع الغابات النظامي من البيانات وقواعد البيانات اإلحصوتؤخذ املعلومات باأن إمجايل القيمة املضافة  
الدولية يف جشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وتعترب دقيقة 

 النقل ابات يف توليد الدخل والعمالة النظامي ن يفجدا  وموثوقة. ولكنها ال تغطي املسامهات غري املباجشرة اليت تقدمها الغ
 والتجهيز، مبا أن هذين النااط ن تاملهما قطاعات صناعية أو خدماتية أخرى.

 
يف  83بلدا ، ما ميث ل  134الوقود للطهي دقيقة جدا  مبا أنا تغطي  حطبوتبدو التقديرات لعدد األسر اليت تستخدم  

يتم مجع هذه املعلومات  عظم البلدان اليت مل تتوافر البيانات باأنا يف األقاليم املتقدمة )حيث الاملائة من سكان العامل. وتقع م
لبلدان الوقود للطهي(، يف ح ن أنه أ استخدم املتوسط اإلقليمي يتقدير يف ا حطبرمبا بسبب قل ة السكان الذين يستخدمون 

 (.أ2014)منظمة األغذية والزراعة، القليلة األقل تقدما  اليت مل تتوافر البيانات فيها 
 

ويف املقابل، تبدو املعلومات املتوافرة باأن إنتا  املنتجات احلرجية غري اخلابية، والتجارة ها واستهاليها، غري مكتملة  
ري  حد يبالتقديرات املتوافرة إىل تقلل (. ومن املرجح أن2001، وآخرون Mayوال ميكن مقارنتها ب ن البلدان ومع مرور الوقت )

من أمهية املسامهات غري النظامية للغابات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية لألسباب التالية: أوال ، ليس هناك تعريف دويل 
الب ا غمتفق عليه للمنتجات احلرجية غري اخلابية؛ وثانيا ، هناك جمموعة واسعة من هذه املنتجات اليت ينبغي تغطيتها؛ وثالثا ، 

تا  نتجات احلرجية غري اخلابية يف فئة املنتجات الزراعية من غري التمييز ب ن الرب ية منها واملستزرعة؛ ورابعا ، يتم إنُتدر  املما 
هذه املنتجات أو مجعها يف الكثري من األحيان لالستهالك الاخصي أو للتجارة ها يف األسواق غري النظامية، لذا ال يتم 

  الرمسية. اإلحصاءاتاحتساها يف 
 

هذه الثغرة، قام برنام ج منظمة األغذية والزراعة لاحصاءات احلرجية بأول استعراض منهجي للمنتجات  سد  ومن أجل  
(. ويقوم الربنام ج Sorrenti ،2017احلرجية غري الزراعية يف نظم التصنيف الدولية القائمة اليت ُتستخدم جلمع البيانات ونارها )

لزراعية "الرئيسية" )مبا يف ذلك: الفطر الصاحل لأليل والكمأة؛ والتوت الرب ي؛ ومنتجات بتحديد املنتجات احلرجية غري ا
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؛ واجللود اتتنجاوالر ؛ وأصناف اجلوز الصاحلة لأليل؛ واخليزران والروطان؛ والفل  ن؛ والقاور؛ واملطاح؛ والصموغ القيقب
ها وإىل احلة لأليل( ويدعو إىل توضيح املصطلحات وتوحيدالكبرية؛ واجللود الصغرية والغنائم؛ وحلوم الطرائد واحلارات الص

تصنيف املنتجات بغية حتس ن مجع البيانات. وأخريا  ياري إىل احلاجة إىل مسوح لألسر تكون حمددة اهلدف بغية إمتام قواعد 
 البيانات اإلحصائية وقياس قيمة املنتجات احلرجية غري الزراعية، مبا يف ذلك القطاع غري النظامي.

 
ونستخدم هنا، عند اإلمكان، األرقام العاملية من منظمة األغذية والزراعة اليت تُعترب عادة  املصدر األيثر مشوال  على  

 Viraاملستوى العاملي. ونكم ل هذه األرقام بواسطة بيانات أخرى مأخوذة من تقييم االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجي ة )
 حالة خمتارة.( ومن دراسات 2015، وآخرون

 
  .Sorrenti (2017) ؛(2015) ؛ منظمة األغذية والزراعة(أ2014) : منظمة األغذية والزراعةاملصادر

 
ات بعض املفاهيم والتعاريف املستخدمة يف التقرير، ويقرتح تصنيفا  منوذجيا  للغابهذا الفصل األول  وضحوي

 البارية بتغيريها، على أن يتم استخدام هذا التصنيف يف ونظم األجشجار األخرى باالستناد إىل مدى قيام األناطة
التقرير للمساعدة على فهم مسامهات هذه الغابات والنظم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وتوجيه السياسات 
لتحسينها. ويسمح هذا التحليل بتوضيح مفهوم السكان املعتمدين على الغابات. ومن مث ينظر الفصل بإجياز يف 

م اقات ب ن الغابات واألجشجار واألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية، باالستناد إىل مفهوم خدمات النظالعال
اإليكولوجي، فيظهر احلاجة إىل إدما  الروابط املباجشرة وغري املباجشرة على نطاقات مكانية وزمانية خمتلفة. ويقرتح يذلك 

تحقيق عالقات يف نظم خمتلفة وإىل توضيح مفهوم احلراجة املستدامة لإطارا  مفاهيميا  يهدف إىل تيسري حتليل هذه ال
األمن الغذائي والتغذية على ضوء تعريف نظم األغذية املستدامة )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي 

 أ((.2014)والتغذية 
 
 والنطاق التعاريف :الزراعية والحراجة واألشجار الغابات 1-1
 

ت سم الغابات بالتنوع الكبري الذي ينت ج عن االختالف يف الظروف البيئية اليت يتفاعل معها العديد من الثقافات، ت
والظروف االقتصادية، واملؤسسات، ونظم اإلدارة/ األناطة البارية. ومبا أن الغابات تؤدي أدوارا  متعددة، ميكن أن تعر فها 

 وأاب؛ منطقة منتجة لألخا وأبوصفها نوعا  حمددا  من النظم اإليكولوجية؛  جهات فاعلة خمتلفة من منظورات متعددة:
يف . وتفس ر هذه العناصر السبب وراء تعدد وتنو ع التعار وما إىل ذلك منطقة حفظ وأمساحة ترفيهية؛  وأ منطقة صيد؛ 

 حيان.املستخدمة على املستويات احمللية والوطنية والدولية ألغراض خمتلفة يف الكثري من األ
 

 التنوع الكبير 1-1-1
 

تنمو الغابات واألجشجار يف نظم جغرافية وترابية ومناخية متباينة متتد من األقاليم الامالية إىل األقاليم االستوائية. 
منطقة إيكولوجية بر ية أ حتديدها يف العامل  867يف املائة من  60إىل أنه ميكن تصنيف أيثر من  11وتاري بعض التقديرات

(Olson يغابات أو أراض حرجية. وتُعد األجشجار عنصرا  مهما  يف العديد من املناظر الطبيعية الزراعية 2001 ،وآخرون ،)
 واملرو  واملراعي.

                                                      
 11 https://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2564/fc4_crp6_report.pdf?sequence=1. 
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وختتلف أنواع الغابات اختالفا  يبريا  تبعا  لعوامل تامل خطوح العرض ودرجات احلرارة وأمناح هطول األمطار 

ة نسان. وميكن تصنيفها وفقا  خلصائص عديدة. وميكن التمييز عادة  ب ن أنواع الغابات الرئيسيوترييبة الرتبة ونااح اإل
(، مع وجود اختالفات مهمة 2حبسب اجملاالت املناخية )أنظر وصف الغابات االستوائية واملعتدلة والامالية، يف اإلطار 

 يف يل نوع. 
 

 
 المناطق الحيوية الحرجية  2 اإلطار

 
 الستوائيةالغابات ا

 
تواء يف املنطقة تتواجد بالقرب من خط االسهي أنواع. و ا يعيش فيها من تتمي ز الغابات االستوائية بأيرب تنوع مل 

جنوبا . وإن إحدى أهم خصائصها هي مومسيتها املميزة،  درجة 23.5و مشاال   ةدرج 23.5املمتدة ب ن خطي العرض 
 ساعة وخيتلف طوله باكل طفيف. 12مطر واجلاف(. ويدوم النهار فيها يغيب الاتاء وليس هناك سوى مومس ن )امل إذ
 

درجة مئوية وال تتفاوت يثريا  خالل السنة: ال خيتلف متوسط  25و 20ترتاوح درجات احلرارة يف املتوسط ب ن  -
 درجات مئوية. 5درجات احلرارة ب ن األجشهر الثالثة األدىف واألبرد أيثر من 

 
 . سنتم 200ة منتظمة على مدار السنة، وتتخطى يمية األمطار السنوية هتطل األمطار بصور  -
 
 .تفتقر الرتبة إىل املغذيات وتتمي ز حبمضي تها. ويصل التحلل بوترية سريعة وتتعر ض الرتبة لرتجشيح يثيف -
 
 .اضوء باملرور عربهليف الغابات االستوائية متعددة الطبقات ومتواصلة ما ال يسمح ل األجشجارظلة  -
 
نوع خمتلف من األجشجار.  100إذ ميكن أن يتضمن ييلومرت مربع واحد حوايل  :الثروة النباتية متنوعة إىل حد يبري -

مرتا ، وجذعانا عريضة وجذورها ضحلة، وهي دائمة اخلضرة، وأوراقها  35و 25ويرتاوح طول هذه األخرية ب ن 
ىل الفصيلة ية نباتات مثل األورييد، والنباتات اليت تنتمي إعريضة ولونا أخضر داين. ويوجد يف الغابات االستوائ

 الربوميلية، والكروم )األنواع املتسل قة(، والسراخس، وأنواع املوس، وأجشجار النخيل.
 
 تامل الثروة احليوانية العديد من الطيور واخلفافيش والثدييات الصغرية واحلارات. -
 

 ب التوزع املومسي لألمطار:وحُتدد األقسام الفرعية هلذه الفئة حبس 
 
 الغابات املطرية الدائمة اخلضرة: ال وجود ملوسم جاف. -
 
الغابات املطرية املومسية: فرتة جفاف قصرية يف إقليم استوائي رطب جدا  )ُتظهر الغابات تغريات مومسية واضحة  -

بايت نفسه مثل عام للغطاء النيف الوقت نفسه الذي تاهد فيه األجشجار تغريات تنموية، ولكن يبقى الطابع ال
 الغابات املطرية الدائمة اخلضرة(. 

 
 ن أن الطبقة يف ح متساقطة األوراقالغابات جشبة دائمة اخلضرة: موسم اجلفاف أطول )الطبقة العليا من الاجرة  -

 السفلى دائمة اخلضرة(.
 
ار وسم اجلفاف يل ما تراجع هطول األمطالرطبة/اجلافة )الرياح املومسية(: يطول م املتساقطة األوراقالغابات  -

 (.متساقطة األوراق)معظم األجشجار 
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 الغابات المعتدلة
 

تتواجد الغابات املعتدلة يف جشرق أمريكا الامالية، ومشال جشرق آسيا، وأوروبا الغربية والوسطى. وتتمت ع هذه  
ل ومبوسم منو يدوم ز الغابات املعتدلة مبناخ معتداملنطقة احليوية احلرجية مبواسم حمددة وبفصل جشتاء واضح املعامل. وتتمي

 أجشهر خالية من اجلليد. 6إىل  4يوما  موزع ن على  200 و140ب ن 
 

 درجة مئوية فوق الصفر. 30ودرجة مئوية حتت الصفر  30ترتاوح درجات احلرارة ب ن  -
 
 ( بصورة منتظمة على مدار السنة.سنتم 150 -75هتطل األمطار ) -
 
 املتحلل. الغطاء امليتصبة بفضل الرتبة خ -
 
ظل ة األجشجار معتدلة الكثافة وتسمح للضوء باملرور عربها، ما يؤدي إىل منو غطاء نبايت متنوع جدا  وتعدد  -

 احليوانات على أرضية هذه الغابات.  
 
فقدها  ا عريضة تجشجار أوراق  أنواع يف الكيلومرت املرب ع الواحد. ومتلك األ 4و 3تتمي ز الثروة النباتية بوجود ما ب ن  -

يل سنة، وتامل أنواعها البلوح واجلوز والزان والاويران والقيقب والزيزفون واحلور والدردار والصفصاف 
 واألعااب املزهرة يف الربيع.

 
لب اتتألف الثروة احليوانية من السناجب واألرانب والظربان والعصافري والغزالن وأسود اجلبل والوجشق والذئاب والثع -

 والدببة السوداء. 
 

 وحُتدد األقسام الفرعية هلذه الفئة حبسب التوزع املومسي لألمطار: 
 
غابات الصنوبريات الرطبة والغابات الدائمة اخلضرة ذات األوراق العريضة: فصل الاتاء رطب والصيف حار  -

 )يرتيز هطول األمطار يف أجشهر الاتاء املعتدلة الربودة نسبيا (.
 
 لصنوبريات اجلافة: هتيمن يف املرتفعات؛ واألمطار قليلة.غابات ا -
 
 يف السنة. سنتم 100غابات البحر األبيض املتوسط: ترتي ز األمطار يف فصل الاتاء، وتقل  عن  -
 
 (.سنتم 200غابات الصنوبريات املعتدلة: فصل الاتاء معتدل الربودة، وهتطل أمطار غزيرة يل سنة )أيثر من  -
 
ملطرية املعتدلة ذات األوراق العريضة: فصل الاتاء معتدل الربودة وخال من اجلليد، وهتطل أمطار غزيرة الغابات ا -

 ( بصورة منتظمة على مدار السنة.سنتم 150)أيثر من 
 

 الغابات الشمالية
 

وتكون ال ، درجة مشا 60و 50تعد الغابات الامالية، أو التيغا، أيرب منطقة حيوية بر ية. وتنمو ب ن خطي العرض  
تبقي يف البلدان ها يف سيبرييا والثلث املاويف أمريكا الامالية، حيث يقع ثلث سيويةبية اآلاملنطقة األورو  يفموجودة 

وأالسكا ويندا. وتنقسم املواسم ب ن صيف قصري ورطب ومعتدل، وجشتاء طويل وبارد وجاف. ويدوم  اإلسكندنافية
 ما .يو  130موسم النمو يف الغابات الامالية 

 
 درجات احلرارة منخفضة جدا . -
 
 سنويا . سنتم 100و 40األمطار على جشكل ثلو ، ب ن  هتطل -
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 الرتبة رقيقة وتفتقر إىل املغذيات وتتمي ز حبمضي تها. -
 
 تسمح ظلة الاجر مبرور القليل من الضوء، ما جيعل الغطاء النبايت على أرضية هذه الغابات حمدودا . -
 
النباتية باكل أساسي من الصنوبريات الدائمة اخلضرة املقاومة للربد وذات األوراق اإلبرية الاكل، تتألف الثروة  -

 مثل الصنوبر والاوح والتنوب.
 
ار اخلاب والصقور واملوب والدببة وابن عرس والوجشق والثعالب والذئاب والغزالن تامل الثروة احليوانية نق   -

  ت واخلفافيش.واألرانب الرب ية والسناجب والزبابا
 

  http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/forests.php:أنظر
 

كن وتتمثل الطريقة األخرى املهمة للتمييز ب ن خمتلف أنواع الغابات يف النظر إىل مدى تأثري اإلنسان عليها، ومي 
جشهدت البلدان  دقإظهار هذا التأثري يف "منحىن التحو ل" الذي ميتد من الغابات الطبيعية إىل الزراعة وإعادة التحري ج. و 

مراحل تراجعت خالهلا مساحة الغابات ومن مث زادت، مع حصول تغريات يف نوع األجشجار املوجودة يف تارخيي ا احلرجية 
( بوضوح ييف أن امتداد اإلدارة املكث فة، من 1حىن حتو ل الغابات )أنظر الاكل املناظر الطبيعية وعددها. ويب ن  من

(. Needle ،1998و Matherاملنخفضة إىل الاديدة، تتداخل مع "تطور" خسارة الغطاء احلرجي والاجري واستعادته )
والتنمية  غرايفو الدميبالتغري وقد تأثرت حرية البلدان أو األقاليم على طول منحىن حتو ل الغابات واستخدام األراضي، 
 االقتصادية. ولكن هذا املنحىن مفيد أيضا  لوصف التباين املكاين ب ن املناظر الطبيعية املعاصرة.

 
 منحنى تحو ل الغابات واستخدام األراضي 1 الشكل 
 

 

 .2011 مقتبس من مريز البحوث احلرجية الدولية، املصدر:
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 بالكامل
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 مناطق حرجيةحقول احملاصيل، و ومزارع، و 
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 تعاريف املتعل قة بالغاباتال 1-1-2
 

تعريفا  خمتلفا  للغابات واملناطق  1 660ما مقداره  Lund  (2017)تتعدد التعاريف اخلاصة بالغابات. فقد وجد 
حول العامل، مع قيام بعض البلدان باعتماد عد ة تعاريف يف الوقت نفسه. ويعكس ذلك يال من تنو ع الغابات  املاج رة

احلرجية يف العامل وتنو ع االنطباعات البارية باأن الغابات واستخداماهتا. وميكن استخدام مصطلح  والنظم اإليكولوجية
"الغابة" لاجشارة إىل جمموعة واسعة من النظم اإليكولوجية بدء ا باألجشجار املوز عة على املناظر الطبيعية اجلافة وصوال  إىل 

(. والغابات جشديدة Sayer ،2015و Sloanاليت يرتفع فيها هطول األمطار )واملرتاصة والقدمية يف املناطق  الكثيفةالغابات 
التنوع، من اجلافة واملتفرقة إىل الرطبة والكثة، بسبب توزعها اجلغرايف الواسع النطاق داخل العديد من املناطق احليوية املتنوعة، 

ة واستخدام الغابات االختالفات على مستوى الثقافا يؤدي إىل بروز تعاريف وطنية متعددة. ويرتبط تعدد التعاريف أيضا  بمم
(Helms ،2002( فقد تكون الغابة وحدة إدارية أو نوع ا من استخدامات األراضي أو نوع ا من غطاء األراضي .)Lund ،

 وميكن تسمية بعض املناطق بالغابات مبعناها يوحدة إدارية، حو لو مل تكن حرجية بالكامل.(. 2002

 
م تعاريف الغابات على غطاء األراضي أو استخداماهتا. وغطاء األراضي هو الاكل املادي لألرض. وتستند معظ 

ويُقصد باستخدام األراضي استخدامها من قبل اإلنسان. ومن منظور استخدام األراضي، يستمر اعتبار منطقة ختلو بصورة 
ب ن معايري  املستقبل القريب. وجتمع معظم التعاريفمؤقتة من األجشجار بسبب إزالتها، يغابة إذا يان سيعاد حترجيها يف 

ترتبط بقمم األجشجار )يثافة الظلة اليت حتدد من خالل تقدير مساحة األرض اليت تظللها قمم األجشجار(، وارتفاع 
امل تل األجشجار، واحلد األدىن حلجم املنطقة، وتضيف إليها يف الكثري من األحيان االعتبارات املتعل قة باستخدام األراضي

 املناطق اخلالية يف الوقت الراهن من األجشجار واليت سيعاد حترجيها و/أو الستثناء املناطق املستخدمة ألغراض زراعية.  

 
 وميكن أن يؤثر التعريف املستخدم، مبا يف ذلك املعايري والعتبات، تأثريا  حامسا  على املنطقة اليت تعترب يغابة. وياري  

Lund  يف مثل متعل ق( برتيياLund ،2014 إىل أن املنطقة اليت تعترب غابة وفقا  للتعريف الوطين تبلغ حوايل ضعف املنطقة )
يعزى باكل  ختالفاالاليت تصر ح عنها ترييا ملنظمة األغذية والزراعة باعتماد تعريف هذه األخرية )أنظر أدناه(. ويظهر أن 

يف املائة، واليت ُتسمى  10و 1طق اليت يرتاوح غطاؤها احلرجي ب ن أساسي إىل يون التعريف الرتيي للغابات يامل املنا
"الغابات املتدهورة". وياري يذلك إىل أن تعاريف األجشجار واألراضي احلرجية يف الواليات املتحدة األمريكية، ختتلف ب ن 

ما يتب ن  من هذه األمثلة، لكل واحدة اهتماماهتا ومنظورها احملدد. وينه أ( حيث Lund ،2002درالية وأخرى )يويالة ف
 تتكي ف معظم التعاريف مع األوضاع الوطنية، ويف الكثري من األحيان مع غاية حمددة.

 
ان وقد ساهم تقييم املوارد احلرجية يف توحيد الُنه ج املت بعة لتعريف الغابات وتصنيفها على املستوى العاملي، حو لو ي 

(. ويستخدم تقييم املوارد احلرجية )أنظر Sayer ،2015و Sloanه ج الوطنية )من الصعب حتقيق االتساق التام ب ن الن
يف  10حرجيا  يبلغ  أمتار(، وغطاء   5(، تعريفا  للغابات متفقا  عليه يف العامل، يامل حدا  أدىن الرتفاع األجشجار )3اإلطار 

 ن من املنتزهات احلضرية والبسات ال  التعريف ي(. ويستثين هذا تهكتارا 0.5املائة على األقل، وحدا  أدىن ملساحة الغابة )
ل ن ومزارع أجشجار بل وح الفو ومزارع زيت النخيل واحلراجة الزراعية واحملاصيل الاجرية الزراعية األخرى )إال أنه يامل املطاح 

 أ(.2012امليالد( )منظمة األغذية والزراعة، 
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 أ(:2012تعاريف التالية )منظمة األغذية والزراعة، وانطالقا  من هذا التعريف للغابات، ميكن استنتا  ال 
 

 و الدائم للغطاء احلرجي إىل ما ه اخلفض: حتويل الغابات إىل استخدامات أخرى لألراضي أو إزالة الغابات
 يف املائة. 10أقل من احلد األدىن البالغ 

 
 ة. ذلك احل ن مصن فة يغاب: إنااء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد على أرض مل تكن حوالتحريج 
 
 إعادة إنااء الغابات بالغرس و/أو البذر املتعمد على أرض مصن فة يغابة.إعادة التحريج : 

 
العامل، ما يساوي  حولهكتار  اتمليار  4حوايل  2015عام تغطي يف الغابات يانت وبناءا  على هذه التعاريف،   
مليار هكتار إضايف مغطى  1.2(. ويان 2015عامل )منظمة األغذية والزراعة، يف املائة من مساحة اليابسة يف ال 30حوايل 

( هي، وفقا  للتعريف الوارد يف اإلطار 2015، وآخرون Keenan؛ 2015بأراض  حرجية أخرى )منظمة األغذية والزراعة، 
 يف املائة.  10و 5، أراض يرتاوح غطاؤها احلرجي ب ن 3

 

 في تقييمات الموارد الحرجية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة التعاريف المستخدمة  3اإلطار 
 
لزراعة، ، ب ن ثالث فئات من األراضي )منظمة األغذية وايف العامل متي ز منظمة األغذية والزراعة يف تقييم املوارد احلرجية 
 أ(.2015
 
 الغابات -1
 

، أو املائةيف  10 نسبة رجي ؤها احلغطايتعدى أمتار و  5 يهافجشجار ويفوق طول األ اتهكتار  0.5"أراض متتد أيثر من  
إىل هذه احلدود يف املوقع. وال تامل األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو  ميكن أن تصلأجشجار 

 لالستخدام احلضري."
 

 ومتي ز منظمة األغذية والزراعة يذلك ب ن ثالث فئات من الغابات: 
 
رية  ا من أنواع حملية، حيث ال توجد مؤجشرات مرئية واضحة لألناطة البا"غابات تتجدد طبيعي   :بتدائيةاالالغابات  -

 يما أن العمليات البيئية مل يدث هلا اضطراب بدرجة ملحوظة."
 
 رية".ا حيث توجد مؤجشرات مرئية واضحة لألناطة البا"غابات تتجدد طبيعي   جددة طبيعيا :تالغابات األخرى الم -
 
 "غابات تتاكل على حنو غالب من أجشجار وجدت بالغرس و/أو البذر املتعمد". الغابات المزروعة: -
 
 األراضي الحرجية األخرى -2
 

رجي ب ن ؤها احلغطايرتاوح أمتار و  5فيها جشجار ات ويفوق طول األهكتار  0.5"أراض غري معر فة "يغابة" متتد أيثر من  
يف املائة مؤلف من  10أو من غطاء حرجي من أيثر من  ؛قادرة أن تصل إىل هذه احلدود يف املائة، أو أجشجار 10و 5

 جشجريات وأمج ة وأجشجار. وال تامل األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري."
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 األراضي األخرى -3
 

 حرجية أخرى." "مجيع األراضي اليت ال تصن ف يغابة أو يأرض 
 

 وتامل هذه الفئة األخرية األراضي اليت ختصص بصفة رئيسية ألغراض الزراعة أو لالستخدام احلضري. 
 

لنحو اآليت: ويتم تعريفها على ا ،يما أنا تامل بصورة خاصة فئة فرعية تسم ى "األراضي األخرى ذات الغطاء الاجري" 
اجري يا  ولديها بُقع من الغطاء الحضر استخداما  زراعيا  أو  "أراض  تصن ف "يأراض  أخرى"، وتكون يف الغالب مستخدمة

 5املائة أو أجشجار قادرة على الوصول إىل ارتفاع  يف 10مع غطاء حرجي يزيد على  اتهكتار  0.5أيثر من  علىالذي ميتد 
 أمتار عند نضجها. وهي تامل أنواع األجشجار احلرجية وغري احلرجية على السواء."*

 

الفئة الفرعية جمموعات األجشجار واألجشجار املوز عة )مثل "األجشجار الواقعة خار  الغابات"( يف املناظر وتتضمن هذه  
ع أجشجار ا يتوافق مع املعايري الثالثة اليت أ وصفها أعاله. وتامل بصورة خاصة، مزار مبالطبيعية الزراعية واملناطق احلضرية، 

 ارع األجشجار املناأة ألغراض غري إنتا  اخلاب، مثل مزارع خنيل الزيت.الفايهة ونظم احلراجة الزراعية، فضال  عن مز 
 
 .أ(2012ميكن إجياد املزيد من التفاصيل/ الاروحات باأن التعاريف يف منظمة األغذية والزراعة ) *
 

األحيان، ما  نوقد أ إنتا  خرائط وتقييمات إقليمية وعاملية أخرى تتعل ق بالغابات، واختلفت نتائجها يف الكثري م 
يعكس تعدد التعاريف واملنهجيات املستخدمة مع الغابات واختالف التفسريات املعطاة هلا. وعلى سبيل املثال، ميكن أن 

. 1نتائ ج خمتلفة جدا  عن املسوحات امليدانية، على النحو املاروح يف اإلطار  بواسطة األقمار االصطناعيةيعطي التصوير 
 تصر ف ذات الدقة املكانية والزمنية العالية واليت وضعت يف بواسطة األقمار االصطناعيةالتصوير وباستخدام قواعد بيانات 

، وباالستناد إىل أداة جديدة ملنظمة األغذية والزراعة تسمح بارح Google Earthرث يالعلماء من خالل حمر ك غوغل إ
مليون هكتار من  467( بتحديد 2017) وآخرون Bastinماغ ل حملي، قام  200الصور وإىل اخلربة املارتية أليثر من 

الغابات "اخلفي ة" يف املناطق احليوية اجلافة، مل يتم التبليغ عنها من قبل. ويؤدي هذا التقدير لألراضي احلرجية اجلافة إىل 
يف املائة من املساحة  9يف املائة. ومتث ل هذه الغابات "اخلفي ة" ما ال يقل عن  50إىل  40زيادة التقديرات السابقة بنسبة 

الفعلية للغابات يف العامل. واالختالفات يبرية بصورة خاصة يف أفريقيا حيث زادت األراضي احلرجية اجلافة مبقدار الضعف. 
سن ملحوب يف تقييم املناطق احلرجية ورصد تطورها يف املستقبل، وأن تساعد على وميكن أن تؤدي أدوات يهذه إىل حت  

 ات اليت يتم مجعها يف تقييمات املوارد احلرجية املستقبلية.حتس ن جودة البيان
 

وحو على املستوى الدويل يتم استخدام تعاريف خمتلفة، ما ينت ج بيانات غري قابلة للمقارنة. وعلى سبيل املثال، يف  
لد بتوثيق تعاريفه ، يقوم يل بجردات انبعاثات غازات الدفيئة املقدمة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية باأن تغري املناخ

 الوطنية اخلاصة واستخدامها.
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الطبيعية أو الغابات أ( لعدم ذيرها خصائص مثل 2016، وآخرون Chazdonوقد أ انتقاد تعاريف الغابات )أنظر  
كون بالتايل قد أخفت ورة، فتاملزروعة، املؤلفة من أنواع أصلية أو غري أصلية، املتواصلة أو اجملز أة، السليمة أو املتدهالغابات 

يف ترييبة الغابات وصح تها. وبصورة خاصة، لقد أ انتقاد إدرا  املزارع املتجانسة يف تعريف الغابات  اتغريات مهمة جد  
غرية من الُبقع الص ال  بسبب مستوى التنوع البيولوجي املتدين  فيها. ويتعل ق االنتقاد اآلخر باحلد األدىن املعتمد الذي يستثين ي

واملناطق ذات األجشجار املتفر قة اليت ميكنها أن تؤدي أدوارا  مهمة بالنسبة إىل النظم اإليكولوجية، واألمن الغذائي والتغذية 
 وسبل العيش على املستوى احمللي. 

 
تدعو إىل  اخبصائص بعض أنواع الغابات وأمهي تها النسبية. يما أن االعرتافعادة  إىل  االنتقاداتوتستند مثل هذه  

اعتماد ن ج أدق  إزاء مفهوم الغابة، معرتفة  باحلاجة إىل تعاريف ُتستخدم ألغراض إحصائية وتب ن  االختالفات يف الوقت 
نفسه. ومبعىن آخر، حو لو يان هناك حاجة إىل تعريف واحد للغابة ألغراض إحصائية، هناك حاجة أيضا  إىل التمييز يف 

، يف ات خمتلفة من الغابات ألغراض خمتلفة. ويف هذا التقرير، تقوم األرقام املتعل قة "بالغابات"هذا التعريف ب ن أنواع وفئ
معظم األحيان وإال يف حال ذير خالف ذلك، على التعريف الذي تعطيه منظمة األغذية والزراعة والذي يتم استخدامه 

 .  2-1أدق  وأوسع نطاقا  يتم وصفه يف القسم  مع معظم األرقام العاملية. ولكن يستخدم التقرير تصنيفا  منوذجيا  

 الغابات خارج الواقعة واألشجار للغابات نموذجي تصنيف 1-2
 

تارخييا ، أنتجت النظم اإليكولوجية لكويب األرض والثقافات البارية املت صلة ها، جمموعة واسعة من الغابات والنظم  
ية ألحيان باملعارف التقليدية وممارسات الاعوب األصلية واجملتمعات احمللالقائمة على األجشجار ارتبطت يف الكثري من ا

(. وميكن أن يستخدم تصنيٌف منوذجي للغابات معايري حيوية )اجملاالت املناخية أو 2015، وآخرون Viraحول العامل )
بات واستخدام لتارخيي لتحو ل الغاأنواع النظم اإليكولوجية، ويثافة الغطاء احلرجي( أو إدارية )املوضع على طول املنحىن ا

 األراضي؛ مدى قيام األناطة البارية بتغيري الغابات؛ أو الدور الرئيسي املعرتف به من منظور األناطة البارية(. 
 

وألغراض هذا التقرير، يستند التصنيف النموذجي املستخدم هنا إىل املعايري اإلدارية، ال سيما مدى قيام األناطة  
ق األمن تغيري الغابات واملوضع يف منحىن التحو ل، باعتبارها املعايري األيثر تأثريا  على خمتلف املسامهات يف حتقيالبارية ب

 الغذائي والتغذية واليت قد تتأثر بسهولة أيرب بالسياسات. ويهدف إىل تيسري حتليل التحديات اليت تعرتض إدارة استخدامات
 .األراضي يف جمموعة واسعة من احلاالت

 
 هي: ىهذا التصنيف النموذجي ب ن مخس فئات يرب بالتايل ميي ز و  

 
اليت تاهد القليل من االضطرابات النامجة عن فعل اإلنسان )على الرغم من  )أو القديمة( دائيةبتاالالغابات  -1

 ب ميكنهما تغيري بنية الغابة(؛اأن الزراعة املتنقلة والقطع االنتقائي لألخا
 
اليت جشهدت تغيريا  يبريا  نتيجة التدخالت البارية يف مرحلة من املراحل، واليت تنجم عن  الثانوية الغابات -2

 التجدد الطبيعي و/أو عن اإلدارة البارية الناطة؛
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 ، مبا يف ذلك مزارع األخااب األحادية النوع؛ المزارع الحرجية -3
 
 ربها منظمة األغذية والزراعة يغابة؛توز ع واليت ال تعذات الغطاء الاجري امل الحرجية األخرى األراضي -4
 
، مبا يف ذلك األجشجار الواقعة يف املناظر الطبيعية الزراعية ونظم احلراجة الواقعة خارج الغابات األشجار -5

 الزراعية، ويذلك بُقع الغابات الصغرية يف املناظر الطبيعية الفسيفسائية.
 

ب ن هذه األنواع ألنا موجودة من خالل امتداد اإلدارة املكث فة  واضحة متام ا للفصلد حدو  بصورة عامةليست هناك و  
طوال منحىن حتو ل الغابات الذي ميتد من الغابات غري املضطربة نسبيا  إىل األراضي اليت ختضع لزراعة مكث فة )أنظر الاكل 

 املفيد جدا  أن يتم االعرتاف باالختالفات املوجودة (. يما هناك تنوع ملحوب داخل يل نوع من هذه األنواع. ولكنه من2
ب ن هذه األنواع يطريقة للتعامل مع التنوع ولتيسري تصميم اإلدارة احملددة واخلاصة بالسياق. وتتألف األنواع الثالثة األوىل 

لنسبية وتطورها مهيتها امن ما تعتربه منظمة األغذية والزراعة يغابات وتظهر يف إحصاءات املنظمة، ما يسمح بالنظر يف أ
ن نظما  ال تصن ف عادة  يغابات، على الرغم من أنا تقوم ان األخريتا(. وجتمع الفئت3من حيث املساحة )أنظر الفصل 

 على األجشجار أو تتضمنها.
 

لغابات اوتأخذ التسميات املقرتحة هنا يف احلسبان التصنيفات السابقة واملخاوف اليت أ التعبري عنها باأن تعريف  
دد حمبأنه ميكن ألي مصطلح يُعتمد أن يكون مضلال  ألنه يادد على جانب  االعرتاف)أنظر أعاله(. ولكن، ال بد من 

 .سواهأيثر من 
 

باألناطة  تصاهلاييفية اخمتلف أنواع الغابات ونظم األجشجار و  الرتابط القائم ب نبصورة ختطيطية  2ويظهر الاكل  
 البتدائيةاوالزراعة. وحتصل تغيريات متنامية من فعل اإلنسان وتزداد اإلدارة املكث فة يف الغابات  املضطلع ها يف الغابات

والثانوية وصوال  إىل املزارع والزراعة. وإىل حد ما، تتقاسم الغابات املزروعة األحادية النوعية اليت ختضع إلدارة مكث فة، العديد 
 ( نااطا  زراعيا  مياَرس داخل الغابات.5وعية. وتُعد الزراعة املتنق لة )أنظر اإلطار من اخلصائص مع نظم الزراعة األحادية الن
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 خمسة أنواع من الغابات ونظم األشجار  2الشكل 
 

 

 
 

 )أو القديمة( االبتدائيةالغابات  1-2-1
 

منظمة األغذية  على النحو الوارد يف مصطلحات "االبتدائيةال يعرتف معظم املمارس ن احلرجي ن واأليادميي ن "بالغابة  
ود بالعدد احملد لاقرارأ( ويفضلون مصطلح الغابة "الناضجة" أو "القدمية" 2012والزراعة )أنظر منظمة األغذية والزراعة، 
 للغابات اليت مل ختضع لالستعمال قط.

 
 ات( وباملستوى املتدين لالضطرابPretty ،1997و Pimbertأو القدمية باإلدارة احملدودة ) االبتدائيةوتتميز الغابات  
. وعلى سبيل املثال، لباريبالنااح اتوز ع النباتات  يتأثرعن اإلنسان. وحو يف الغابات املصن فة يابتدائية، ميكن أن  ةالنامج

رجح يف لى األ( أن النباتات اليت دج نتها جشعوب العصر ما قبل الكولوميب هي الغالبة ع2017) وآخرون Levisيظهر 
الغابات األمازونية مقارنة بغريها من األنواع. وتُعترب هذه الغابات األقرب إىل ترييبتها األصلية. وقد تعر ضت العديد من 

و/أو تتعرض اآلن للتغيري على يد الاعوب اليت تعيش فيها أو على مقربة منها من أجل زيادة إمدادات  االبتدائيةالغابات 
 (. 2015، وآخرون Jamnadassمن مصدر نبايت و/أو تغيري إمدادات األنواع احليوانية املفض لة )األغذية املستمدة 

 
(. ويف عام 2015، وآخرون Morales-Hidalgoحوايل ثلث املساحة اإلمجالية للغابات ) االبتدائيةومتث ل الغابات  
 يف املناطق االستوائية )منظمة األغذية والزراعة، امليون هكتار يف العامل، يقع نصفه 1 277، يانت ال تزال تغط ي 2015
مليون هكتار منها يف  400اجملاالت املناخية حول العامل، حيث يتواجد مجيع على  االبتدائية(. وتتوز ع الغابات 2015

 مالي ن 206 اهمليون هكتار يف أمريكا الامالية والوسطى )من 320هكتار يف الربازيل(، و مالي ن 203 اأمريكا اجلنوبية )منه

 ةتتتتتتالزراع اتتتتتابتتتالغ

 االبتدائيةالغابات 

 يةالثانو  اتالغاب

 المزارع الحرجية

 لةاملتنق   الزراعة

األشجار الواقعة خارج 
 الغابات

)بما في ذلك الحراجة 
 (الزراعية

األراضي الحرجية 
 األخرى
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مليون هكتار يف  135مليون هكتار يف االحتاد الروسي(، و 273 امليون هكتار يف أوروبا )منه 277هكتار يف يندا(، و
مليون هكتار  46 امليون هكتار يف آسيا )منه 117هكتار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(، و مالي ن 103 اأفريقيا )منه

 (. 2015يا )منظمة األغذية والزراعة، سيانتار يف أو مليون هك 27ندونيسيا(، وإيف 
 

( يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من 4نغروف )أنظر اإلطار اأو القدمية، مبا يف ذلك امل االبتدائيةوتساهم الغابات  
موعة واسعة من الدخل عن طريق بيع املنتجات احلرجية غري اخلابية وجم درارواستخالل مجع املنتجات لالستهالك الفوري 

م اإليكولوجي مثل جودة اهلواء، ونوعية ا(. يما أنا توف ر خدمات النظWunder ،2003و Angelsenاملوارد احلرجية )
ات املياه، وتنظيم املناخ، والتلقيح؛ فضال  تدوير املغذ يات، وتدوير املياه، وتكو ن الرتبة، والتمثيل الضوئي. وتتمتع هذه الغاب

 ألحيان بقيمة دينية وروحية وثقافية وُتستخدم يف بعض احلاالت للرتفيه والسياحة.يف الكثري من ا
 

 
 مساهمة رئيسية في تحقيق األمن الغذائي والتغذية  نغروا:االم 4 اإلطار

 
 نغروف على أنا جتم عات من األجشجار والاجريات اليت تتحمل امللوحة وتنمو يف مناطق املد واجلزراتُعر ف غابات امل 

على السواحل االستوائية وجشبه االستوائية. وهي تتمت ع بتنوع بيولوجي مائي وبر ي فريد. ويُعد صايف إنتاجها األويل من ب ن 
توف ر األخااب واألغذية، فضال  عن خدمات الدعم )تدوير نا أاألعلى مقارنة بأي نظام إيكولوجي بر ي آخر، حيث 

تلو ث، وامللوحة، وختزين الكربون، واألموا ، وهبوب العواصف، وأموا  التسونامي(.  املغذ يات وبناء األراضي( والتنظيم )ال
يما أنا حتس ن إنتاجية مصائد األمساك يف املياه الساحلية اجملاورة من خالل تأدية دور منطقة الفقس لألمساك واألربيان 

غروف دورا  مهما  ناملوية وغري العضوية. وتؤدي غابات ابأمهية جتارية، ومن خالل توفري املغذ يات العض تتمت ع اليتوالسلطعون 
جدا  يف احلد من آثار األعاصري والزوابع وأموا  التسونامي على حياة اإلنسان وممتلكاته. وبفضل اإلنتاجية العالية ومعدالت 

ص ها أربعة أضعاف اخلا نغروف، ميكن أن يبلغ خمزون الكربون يف النظام اإليكولوجيادفن الكربون املرتفعة يف غابات امل
 (.2016وآخرون،  Alongiاملخزون يف النظم اإليكولوجية الرب ية األخرى )

 
معدالت إزالتها مخس أو ست مر ات أعلى من املتوس ط ن ألضغوح يبرية، حيث عرضة نغروف اغابات امل ولكن   

(Spalding  ،2011وآخرون .) 
 
 أ(.2007)؛ منظمة األغذية والزراعة 2011، وآخرون Spalding؛ 2016، وآخرون Alongi املصدر: 

 
 الغابات الثانوية 1-2-2
 

ألغراض هذا التقرير، تعر ف الغابات الثانوية على أنا "غابات تتجدد إىل حد يبري عن طريق العمليات الطبيعية بعد  
الزمن أو  إلنسان يف حلظة حمددة منتعر ض الغطاء النبايت احلرجي األصلي الضطرابات ملحوظة طبيعية و/أو من فعل ا

على فرتة ممتد ة، وتظهر اختالفا  يبريا  من حيث بنية الغابة و/أو األنواع اليت يتكو ن منها الغطاء احلرجي مقارنة بالغابات 
اع واألنو هذا التغيري يف البنية  دث(. ويde Jong ،2001و Chokkalingumاجملاورة املوجودة يف مواقع مااهة" ) االبتدائية

 منذ حصول االضطراب الطبيعي أو من فعل اإلنسان دورا  مهما . املنصرمبعد عملية تعاقبية، ويؤدي الوقت 
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ا " اليت تغطي طبيعي املتجددةوتامل فئة "الغابات الثانوية" ما تسم يه منظمة األغذية والزراعة "الغابات األخرى  
(. وميكن إدارة الغابات الثانوية على درجات خمتلفة 2015ألغذية والزراعة، عامل )منظمة االمليار هكتار حول  2.4حوايل 

وألغراض خمتلفة. وميكن أن تساهم هذه الغابات باكل ملحوب يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري الدخل 
التغذية من األمن الغذائي و  من األخااب واحملاصيل النقدية، وتوفري األغذية باكل مباجشر. يما أنا تساهم يف حتقيق

خالل توفري خدمات النظم اإليكولوجية. وختضع معظم الغابات الثانوية يف أوروبا وأمريكا الامالية إلدارة ناطة بغية 
الغرس و  بصورة طبيعيةحتس ن إنتا  األخااب والوظائف األخرى، وذلك من خالل ممارسات جتمع ب ن إعادة التجدد 

توائية، الغابات الثانوية أيضا  املزو د الرئيسي خلاب الوقود يف املناطق الريفية يف معظم األقاليم االس عد  وتُ والقطع االنتقائي. 
سم ا(. ويف بعض البلدان، تصل اجملتمعات احمللية )املعروفة ب2015، وآخرون Henao-Bravoال سيما يف املناطق اجلافة )

mestizo غواتيماال( )أو الاعوب األصلية( إىل الغابات عن طري( ق االمتيازاتVásquezOjuela  ،2015 أو امللكية ،)
، Forest Trends(، أو احلقوق يف استخدام الغابات )هندوراس( )2015، وآخرون Henao-Bravoاملااع )نيكاراغوا( )

 (، وتنت ج األخااب واألغذية والعلف واملنتجات احلرجية غري اخلابية.2013
 

: "إذا متت إدارة الغابات الثانوية على حنو مستدام، ميكنها أن تساهم يف توليد الدخل Wadsworth (1997)ويقول  
عن طريق إنتا  األخااب، منتجات حرجية أخرى لألسواق وخدمات بيئية أخرى". ومبا أن العديد من هذه  ،وأن توف ر

 جشبكة الطرقات يسهل الوصول إليها عادة  عرب، سابق ا اليت جشهدت تدهور االغابات يتجدد يف مناطق الرعي واملناطق الزراعية 
 الريفية. 

 
(، داخل 5-2-1وأخريا  مُتارس الزراعة املتنق لة، اليت ميكن اعتبارها إىل حد يبري نظاما  للحراجة الزراعية )أنظر القسم  

 (.5على السواء )أنظر اإلطار  االبتدائيةو الغابات الثانوية 
 

 
 أو الزراعة بعد الَحْرقالزراعة المتنق لة  5 اإلطار

 
تنطوي الزراعة املتنق لة على التنظيف واحلرق املتقط ع ن لُبقع صغرية من الغابات من أجل إنتا  حماصيل الكفاف الغذائية،  

(. وتُعرف هذه 2009، وآخرون Crambهما فرتات أطول من اإلراحة تقوم الغابات خالهلا بتجديد إنتاجية األرض )يلت
بالزراعة بعد احلرق، وتامل جمموعة واسعة ومتنوعة من املمارسات التقليدية يف مناظر طبيعية ونظم إيكولوجية  الزراعة أيضا  

عية خمتلفة جدا . يما أنا تبقى نوع الزراعة املهيمن يف العديد من املناطق الريفية اجلبلية االستوائية، فتساهم يف هتيئة مناظر طبي
الغابات من أجل الزراعة املتنقلة، والذي جيري يف الكثري من األحيان يف الغابات الثانوية، دة. وميكن أن ميتد تنظيف معق  

على مساحة ترتاوح ب ن بضعة أمتار مرب عة وعد ة هكتارات. ويتم جتن ب أنواع األجشجار املفيدة )أجشجار الفايهة يف الكثري 
عد بإدارة نواع السنوية عادة  سنة أو سنت ن ويتم استبداهلا يف ما بمن األحيان( ومحايتها من احلريق. وتدوم الزراعة املكث فة لأل

عية أقل يثافة تسمح للغطاء النبايت الطبيعي باالنتاار تدرجييا  يف املوقع. ويقوم التعايب االنتقائي بتجن ب النباتات الطبي
ي  املمارسات إىل تنوع بيولوجي زراع ذات األمهية بالنسبة إىل األغذية أو األدوية أو أغراض أخرى. وميكن أن تؤدي هذه

 (. 2009، وآخرون Rerkasemيبري يف بعض هذه النظم )
 

( وهناك نقص يف التقديرات الدقيقة لألراضي 2012وآخرون،  van Vlietوخيضع حجم الزراعة املتنق لة وآثارها للنقاش ) 
بلدا  يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.  40أيثر من  وعدد األجشخاص املعني ن ها. وال تزال الزراعة بعد احلرق متاَرس يف
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مليون  34و 14وتاري التقديرات اإلقليمية جلنوب جشرق آسيا إىل أن الزراعة بعد احلرق ال تزال جشائعة، حيث ميارسها ما ب ن 
 ا  من الغابات(. يذلك، ميكن االفرتاض أن هذه الزراعة تعين قسما  يبري 2009، وآخرون Mertzجشخص يف تسعة بلدان )

 (. 2008، وآخرون Mertzمليون هكتار يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ) 850الثانوية االستوائية اليت تبلغ مساحتها 
 

وياري عدد متزايد من البحوث إىل أنه ميكن إدارة الزراعة املتنق لة، ال سيما حيث تكون املعارف التقليدية متطو رة جدا   
 قة جي دة، على حنو مستدام من غري تقويض خصوبة الرتبة وإنتاجيتها، مع القيام يف الوقت نفسه حبماية التنوعومطب قة بطري

البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي اليت توف رها الغابات. ولكن ميكن أن يؤدي اعتماد املمارسات الكثيفة مثل احملاصيل 
  وف اإليكولوجية الزراعية احمللية أو الدورات الزراعية القصرية، وزيادة اإلنتا والتكنولوجيات اجلديدة اليت ال تتالءم والظر 

الزراعي يف األجل القصري، إىل تعريض النظام اإليكولوجي بأيمله للخطر واملسامهة يف تراجع خصوبة الرتبة وإنتاجيتها يف 
 األجل الطويل.

 
 هناك وفرة من األراضي والقليل من السكان، ميكنها أن تؤدي إىلويف ح ن تُعترب الزراعة املتنقلة مالئمة عندما يكون  

تدهور الغابات عندما تزداد الكثافة السكانية. ويؤدي ذلك إىل هتديد األمن الغذائي والتغذية بسبب فقدان التنوع البيولوجي 
يت ترو   للتخلي ر السياسات الالذي تعتمد عليه العديد من األسر الريفية الفقرية لكسب معياتها. ولكن ال بد من أن تنظ

على جودة النظام الغذائي  الاالنتقعن الزراعة املتنقلة، بعناية يف إتاحة البدائل للمجتمعات احمللية ويف اآلثار املرتتبة عن هذا 
 (.2015، وآخرون Parrottaواألمن الغذائي )

 
 .2015، وآخرون Vira؛ 2014، وآخرون Peng :املصادر

 
 رع الحرجيةالمزا 1-2-3
 

على أنا الغابات اليت يزرع فيها عدد حمدود من أنواع األجشجار، ، ألغراض هذا التقرير، تُعرَّف "املزارع احلرجية" 
وأحيانا  نوع واحد منها، على مساحة يبرية إلنتا  األخااب بصورة أساسية. ونظرا  إىل االنتقادات املوج هة إىل تعاريف 

ملزروعة" "الغابات ا اسم(، تابه هذه الفئة تلك اليت تطلق عليها منظمة األغذية والزراعة 2-1-1الغابات )أنظر القسم 
(. وهي تامل "املزارع احلرجية الصناعية السريعة 2015مليون هكتار يف العامل )منظمة األغذية والزراعة،  291واليت تغطي 

 (. INDUFOR ،2012حول العامل )مليون هكتار  54بأنا تغطي  INDUFORالنمو" اليت تفيد جمموعة 
 

وتأيت يمية متزايدة من املنتجات اخلابية املستخدمة يف العامل اليوم، ال سيما أخااب اللب، من املزارع. ويتم إنااء  
 املزارع احلرجية يف الكثري من األحيان ألغراض اإلنتا  و/أو حلماية الرتبة واملياه.

 
امة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري مصدر للدخل والعمالة والنمو وتساهم املزارع احلرجية بصورة ع 

دخيلة منتجة لألخااب، من خالل استخدام األنواع احملس نة، وال ااالقتصادي. وميكن إدارهتا بطريقة فعالة جدا  بوصفها نظم  
دارة جي دة، ة. وتنت ج الغابات املزروعة اليت ختضع إلأحيانا ، واللجوء يف بعض احلاالت إىل األمسدة ومكافحة األعااب الضار 

مرتا   30و 10غالت أيرب من اخلاب مقارنة بالغابات الطبيعية. ويف املناطق االستوائية، ترتاوح غل ة املزارع التجارية ب ن 
(. Turnbull ،2004و Evansأمتار مكع بة للغابات الطبيعية ) 5و 1مكع با  من األخااب للهكتار الواحد، مقارنة مبا ب ن 

وهناك أمثلة على حصول زيادات ملحوظة يف الغالت، ترتبط يف الكثري من األحيان بالتحسينات الوراثية. وعلى سبيل 
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تجاوز يمرتا  مكع با  للهكتار الواحد، وهو  13القرن املاضي، يبلغ من ات يسبعينالاملثال، يان متوسط الغالت يف الربازيل يف 
 (.IBA ،2015ع با  للهكتار الواحد )مرتا  مك 40اآلن 

 
يف املائة فقط من الغابات  19و 18ويُنظر إىل املزارع احلرجية أحيانا  على أنا تضم أنواعا  غريبة. ولكن، يضم ما ب ن  

 يف املزروعة أنواعا  يهذه. وهذه النسبة متدنية جدا  يف أمريكا الامالية، وغرب ووسط آسيا، وأوروبا؛ وهي أعلى بكثري
 (.2015، وآخرون Paynيف املائة( ) 65يف املائة( وأفريقيا اجلنوبية ) 75انيا )سييف املائة(، وأو  88أمريكا اجلنوبية )

 
وقل ما تساهم املزارع احلرجية يف توفري األغذية باكل مباجشر. ويتوقف توفري خدمات النظام اإليكولوجي األخرى إىل  

يها هذه املزارع. وميكن أن توفر الغابات املزروعة اليت ختضع إلدارة جي دة، العديد من حد بعيد على الطريقة اليت تدار ف
 يالسلع واخلدمات احلرجية وميكن أن تساهم أيضَا يف احلد من الضغوح على الغابات الطبيعية )الصندوق العامل

 (.2015، ؛ منظمة األغذية والزراعة2012لتحليل النظم التطبيقية،  يلللطبيعة/املعهد الدو 
 

األجشجار، ويف الوقت نفسه إنتا  احملاصيل الزراعية و/أو  هو حصادوهناك أيضا  نظم يكون الغرض الرئيسي منها  
املاجشية. وتنبثق هذه النظم عن مبادرات ترتاوح ب ن الكبرية والصغرية، وعن الاريات واملزارع ن األفراد واجملتمعات احمللية. 

هي ة األغذية أو املاجشية أو احملاصيل الدائمة بغية احملافظة على تدفق نقدي إجيايب يف النظام. و وتوفر احملاصيل غري احلرجي
تامل مزجيا  يتألف مثال  من السا / املاجشية، أو املاهوغوين/ الكاياو/ املاجشية، أو األوياليبتوس/ النب، أو األوياليبتوس/ 

(. وتُعد هذه النظم اليت تدم ج إنتا  2012، وآخرون de Camino) وغري ذلكاألرز/ فول الصويا/ دو ار الامس/ املاجشية، 
 األخااب بوصفه مكو نا  رئيسيا  فيها، جزءا  من نظم احلراجة الزراعية اليت يتم وصفها أدناه.

 
 األراضي الحرجية األخرى 1-2-4
 

ا وإن  ألن األغذية والزراعة يغاباتيما هو موض ح أعاله، تامل هذه الفئة املناطق احلرجية اليت ال تعتربها منظمة  
(. وتستثين هذه الفئة أيضا  3تستويف معياري احلجم والعلو، فهي ال تستويف معيار الغطاء احلرجي )أنظر اإلطار يانت 

 مجيع األراضي الزراعية اليت فيها أجشجار )أنظر أدناه(.
 

 ما مقداره ،2015مشلت عام قد ، و االبتدائيةوتساوي املساحة املصن فة "يأراض  حرجية أخرى" مساحة الغابات  
الزراعة، يف املناطق االستوائية وجشبه االستوائية )منظمة األغذية و  امليون هكتار يف العامل، يقع حوايل ثالثة أرباعه 1 204

 من الغابات ا  (. وهناك نقص يف البيانات والتحليالت املتعل قة هذه "األراضي احلرجية األخرى" اليت تامل جزءا  مهم2015
 املتدهورة.

 
 األشجار الواقعة خارج الغابات: نظم الحراجة الزراعية والنظم األخرى 1-2-5
 

 تامل هذه الفئة األخرية جمموعة متنوعة ويبرية من النظم اليت تاكل، يف العديد من البلدان، مصدرا  مهما  لألخااب 
يفسائية وتتضمن نظم احلراجة الزراعية املتنوعة، واملناظر الطبيعية الفس واملنتجات احلرجية غري اخلابية األخرى. والفايهة

حيث البقع احلرجية صغرية لدرجة يصعب اعتبارها مبثابة غابات لألغراض اإلحصائية، فضال  عن مزارع األجشجار املزروعة 
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النظم، على  سم مارتك ب ن هذهعلى غرار زيت النخيل وأجشجار الزيتون والبسات ن )أجشجار الفايهة واجلوزيات(. ومثة قا
 ن  األجشجار فيها متصلة باكل وثيق بأناطة الزراعة وإنتا  األغذية.أالرغم من تنو عها، حيث 

 
وإن حتديد صفات "األجشجار الواقعة خار  الغابات" أصعب وأيثر يلفة، ذلك أنا ال تسمح بإنتا  إحصاءات  

ق اليت تعترب بديناميكية يبرية وتاهد تطورا  سريعا . وتامل هذه الفئة املناط دقيقة ومنس قة، يما أنا تتسم يف بعض احلاالت
يف املائة من  51 متث لبلدا  فقط،  84(. وقد م 3يف تقييم املوارد احلرجية "أراض أخرى ذات غطاء جشجري" )أنظر اإلطار 

خرى إىل تقييم الزراعية واملناظر الطبيعية األمساحة الغابات يف العامل، معلومات باأن الغطاء الاجري يف املناظر الطبيعية 
مليون  284حوايل وجود ( بسبب نقص يف البيانات. وياار إىل 2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015املوارد احلرجية لعام 

ذات  ( على أنا "أراض أخرى2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015هكتار حول العامل يف تقييم املوارد احلرجية لعام 
 0.52مليون هكتار( يف املناطق االستوائية. وقد زادت هذه املساحة بنسبة  214يف املائة منها ) 75غطاء جشجري"، ويقع 

 (.Sayer ،2015و Sloan؛ 2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015و 1990يف املائة سنويا  ب ن عامي 
 

 Sloan) اطق واسعة تُعترب مناطق زراعية بغطاء جشجري مهمويف آسيا االستوائية وأفريقيا جشبه الرطبة، تتمت ع من 
(.  وميكن أن يتزامن منو مثل هذه النظم مع استمرار إزالة الغابات. وعلى سبيل املثال، أبلغت السلفادور Sayer ،2015و

و األجشجار ة مننتيجة إزالة الغابات الكثيفة، يف ح ن أنا مل حتسب يغاب 2015-1990عن خسارة صافية للغابات يف فرتة 
 اسطة األقمار االصطناعيةبو يف فسيفساء الزراعات املختلطة بالغابات الذي يؤدي يف الواقع إىل مكسب صاف وفقا  للمراقبة 

(Sloan وSayer ،2015.) 
 

 نظم الحراجة الزراعية
 

ُتستخدم فيها  راضي اليتهي اسم مجاعي يطلق على النظم والتكنولوجيات املرتبطة باستخدام األ احلراجة الزراعية" 
صيل ( عمد ا على وحدات إدارة األراضي نفسها ياحملاوما إىل ذلك النباتات املعم رة )األجشجار والاجريات والنخيل واخليزران

الزراعية و/أو احليوانات، يف جشكل من أجشكال الرتتيب املكاين أو التسلسل الزماين. وحتصل يف نظم احلراجة الزراعية 
(. وترتاوح نظم احلراجة الزراعية Raintree ،1982و Lundgrenولوجية واقتصادية ب ن خمتلف املكو نات" )تفاعالت إيك
املوز عة يف حقول الدخن يف الساحل األفريقي واحلدائق املنزلية املتعددة الطوابق والعالية  Faidherbia albidaب ن أجشجار 

(، وب ن النظم اليت تؤدي 2016، وآخرون Rahmanندونيسيا )إاملطاح يف  الكثافة يف املناطق االستوائية الرطبة، مثل حدائق
 دخالإالرياح( والنظم اليت توف ر فيها املنت ج التجاري الرئيسي )مثل  صد  يم اخلدمات الرئيسي )فيها األجشجار دور مقد  

 احملاصيل الزراعية(.
 

 ألجشجار، جمموعة واسعة من املنافع للمجتمعات احملليةوتقد م نظم احلراجة الزراعية والنظم الزراعية القائمة على ا 
ية بالنسبة إىل احملاصيل من أمه لذلكوللبيئة. وتامل هذه املنافع توفري الظل يف املنتزهات واملناظر الطبيعية الزراعية ملا 

اخية املثلى، ميكن أن تنت ج ن. وعلى سبيل املثال، يف الظروف الرتابية واملاخلضارالزراعية اليت تتحمل الظل، ال سيما حماصيل 
سنة، عوضا  عن إنتا  الغالت على مدى  100إىل  60نباتات الكاياو املزروعة يف ظل األجشجار غالت يبرية على مدى 

(. وميكن أن توف ر 2011، 2007، وآخرون Obiri؛ Schroth ،2004و Rufسنة يحد أقصى إذا ُزرعت من دون ظل ) 20
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لوقود والقدرة على ا وحطبوبة حمس نة للرتبة تؤدي إىل زيادة غالت احملاصيل والعلف للماجشية احلراجة الزراعية أيضا : خص
(. وتقوم بعض 2016، وآخرون Rahmanالصمود لألسر من خالل تقدمي منتجات إضافية للبيع أو االستهالك املنزيل )

بيعية الزراعية جلذب احملافظة عليها يف مناظرها الط اجملتمعات احمللية، مثل الربيربي يف يوستاريكا، بزراعة أجشجار الفايهة أو
 (. Segura ،2016و Sylvesterاحليوانات الرب ية من أجل اصطيادها )

 
وميكن تصنيف نظم احلراجة الزراعية وفقا  لبنيتها، أي للرتتيبات املكانية والزمانية ب ن املكو نات الاجرية وغري  

 ( هي:2015، وآخرون Vira؛ Nair،1993ئات من نظم احلراجة الزراعية )الاجرية. وميكن التمييز ب ن ثالث ف
 

  نظم الزراعة املختلطة بالغابات، اليت جتمع ب ن احملاصيل الزراعية واألجشجار أو الاجريات؛ 
  النظم احلرجية الرعوية، اليت جتمع ب ن األجشجار واملراعي للماجشية؛ 
 اليت جتمع ب ن احملاصيل واملراعي واألجشجار.نظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي ، 

 
، 2009) وآخرون Zomerوليس هناك إحصاءات موثوقة باأن نظم احلراجة الزراعية على املستوى العاملي، ولكن قام  
 ة( بأول حماولة لتحديد مكان األجشجار يف املناظر الطبيعية الزراعية مستخدم ن جمموعات البيانات املستاعر 2016، 2014

يف  10يف املائة من األراضي الزراعية، على املستوى العاملي، تتمتع بغطاء جشجري يتجاوز  40عن بُعد املتوافرة. وأظهروا أن 
 املائة.

 
 المنا ر الطبيعية الفسيفسائية التي فيها أشجار

 
ملتوسطة احلجم.  زارع الصغرية واباإلضافة إىل احلراجة الزراعية، تاكل الغابات يف الكثري من األحيان بُقعا  داخل امل 

يما أنا توف ر األغذية لالستهالك الاخصي ولألسواق احمللية من أجل تكملة اإلنتا  الزراعي ال سيما عندما تُزرع احملاصيل 
باجشرة م الغذائية حتت ظل ة الغابة. وتقوم أجزاء الغابات يف مناظر طبيعية متنوعة بدعم سبل العيش احمللية بطريقة مباجشرة وغري

؛ Ricketts ،2004من خالل توفري خدمات النظم اإليكولوجية املتعددة، مبا يف ذلك خدمات التلقيح ومكافحة اآلفات )
Ricketts ؛ 2008، وآخرونHolzschuch وأن تؤدي إىل  ات(. وميكن أن تؤثر التجزئة على سالمة الغاب2010، وآخرون

(. يما تؤثر 2011، وآخرون Bogaertغازية أو اآلفات، وتراجع نوعية املياه )خسارة التنوع البيولوجي، وزيادة األنواع ال
التجزئة وقل ة الرتابط ب ن بُقع الغابات على قدرة امللق حات وضواري اآلفات واملياه واملغذيات على التنق ل يف منظر طبيعي 

 (. 2015، وآخرون Viraما )
 
 مزارع المحاصيل الشجرية الزراعية 
  

احملاصيل الاجرية الزراعية )مثل مزارع أجشجار زيت النخيل أو النب أو الكاياو أو الزيتون، فضال  عن البسات ن(  توفر 
باكل مباجشر، األغذية اليت يتم بيع معظمها لتوليد الدخل والعمالة. وتتقاسم هذه املزارع، ال سيما عندما تكون يبرية 

ة وتتوقف مسامهتها يف خدمات النظم اإليكولوجية األخرى على حجمها احلجم، العديد من اخلصائص مع املزارع احلرجي
 وطريقة إدارهتا. وتقع البسات ن الصغرية و/أو املختلطة على مقربة من نظم احلراجة الزراعية أو تاكل جزءا  منها.
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ائية باأن املزارع الاجرية ، البيانات اإلحص12وتوف ر قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة 
مليون هكتار عام  19اليت تُعترب حماصيل زراعية. وعلى سبيل املثال، بي نت التقارير أن مزارع زيت النخيل غط ت حوايل 

 هكتار على التوايل. مالي ن 10على املستوى العاملي، يف ح ن غط ت يل من أجشجار الكاياو والنب والزيتون حوايل  2014
 
 الغابات على المعتمدون نالسكا 1-3
 

بب ن رئيسي ن ، وقد أدى إىل وجود تقديرات متعددة لسا  يبري   يا  ميثل ختم ن عدد "السكان املعتمدين على الغابات" حتد 
 (، وثانيا ، غموض املفهوم ذاته. Chao ،2012مها: أوال ، عدم اليق ن باأن البيانات )

 
مدون على املنتجات احلرجية لكسب معياتهم على أنم تي أجشخاص يعوعلى الرغم من أنه ميكن اإلجشارة إىل أ 

. وقد انتقد ا  صعب ا  "يعتمدون على الغابات" إىل حد ما، جيعل هذا املفهوم العام التمييز ب ن أنواع خمتلفة من العالقات أمر 
Byron وArnold (1997استخدام مصطلح "االعتماد على الغابات" حبجة أنه من األفضل تقدمي )ي  تصنيف منوذج

ميي زان باكل حاسم ب ن السكان الذين يعتمدون على استخدام الغابات من غري أن إنما ملختلف أنواع املستخدم ن. و 
تتوافر هلم بدائل أخرى، والذين يستخدمون املنتجات احلرجية أو يضطلعون بأناطة اقتصادية تامل الغابات من باب 

 االختيار.
 

 ( التمييز ب ن ثالثة أنواع من السكان املعتمدين على الغابات:1997) نوآخرو  Fisherويقرتح  
 

و مزارع ن أ أو حاصدين يصي ادينالسكان الذين يعياون يف الغابات الطبيعية أو حوهلا، أو على حدودها،   ( أ )
لكن ليس و متنق ل ن، والذين يعتمدون إىل حد يبري على املوارد احلرجية لكسب معياتهم بالدرجة األوىل، 

مي مسامها  رئيسيا  يف حتقيق أمنهم الغذائي. وينت عامال   الزراعة املتنقلة دائما ، على أساس الكفاف. وتعد  
هم بالتايل و السكان يف هذه الفئة يف الكثري من األحيان إىل الاعوب األصلية أو إىل األقليات العرقية. 

 ائد. عادة  خار  التيار السياسي واالقتصادي السموجودون 
 

الســـــــــــــكان الذين يعياـــــــــــــون على مقربة من الغابات، وينخرطون عادة  يف ممارســـــــــــــات زراعية داخل الغابة أو  )ب(
ما إىل و الوقود وأغذية األمج ة والنباتات الطبية  وحطب األخاــــابخارجها، ويســــتخدمون املنتجات احلرجية )

ن توليد الدخل. وبالنســــــــــــــبة إىل الذيأجل  ا منوجزئي  أغراض الكفاف إىل ا ويعود ذلك جزئي  ( بانتظام ذلك
يعنون أيثر بالزراعة، تتســــــــــــــم املكم الت الغذائية من الغابات يف الكثري من األحيان بأمهية حامسة لتحقيق 

 األمن الغذائي والتغذية. 
 

ت ان يف أناطة جتارية مثل الصيد أو مجع املعادن أو الصناعات احلرجية يإدارة الغابو السكان املنخرط ) (
. ويُعد هؤالء السكان جزءا  من اقتصاد خمتلط ب ن الكفاف واالقتصاد النقدي. ويعتمدون على والتحطيب

الغابات بوصفها مصدرا  للدخل النقدي. ولكن، ال بد من اإلجشارة إىل أن هذا النوع من التفاعل ب ن السكان 

                                                      
 (.2017 متت زيارة املوقع يف مارس/آذار) ahttp://www.fao.org/faostat/en/#dat نظرأ  12

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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مد اجملتمعات بيل املثال، ميكن أن تعتوالغابات ميكن أن يقوم حو يف سياق ذات قيمة نقدية عالية: فعلى س
 التجاري. التحطيب نالناجشئة عالريفية الصغرية يف البلدان الصناعية مثل أسرتاليا، باكل جشبه تام على األجور 

 
النوع )ب( ، و االبتدائيةويُفرتض أن االعتماد على الغابات من النوع )أ( موجود باكل جشائع يف نظم الغابات  

والثانوية ويذلك يف نظم احلراجة الزراعية، يف ح ن أن النوع ) ( موجود أساسا  يف بعض  االبتدائيةت موجود يف الغابا
ة الغابات الثانوية واملزارع احلرجية اليت ختضع إلدارة مكثفة أيثر. وقد تتوافر فرص أقل أمام اجملتمعات احمللية يف املناطق النائي

هذه اجملتمعات بالتايل قد تظهر و (. 2008، وآخرون Narainل لاراء األغذية )إلجياد عمل خار  القرية، ويذلك موارد أق
اعتمادا  أيرب على الغابات من النوع ن )أ( أو )ب(. وعلى سبيل املثال، يف املناطق النائية يف مقاطعة باندو )بوليفيا(، 

يف املائة يف والية أيري )الربازيل( اليت  12، مقابل ةيف املائة من إمجايل دخل األسر  64ميكن أن ميثل الدخل من الغابات 
 Duchelleتتمت ع بروابط أفضل باملدن واألسواق، وبالبىن التحتية واخلدمات، وتتوافر فيها فرص عمل أيثر خار  القرية )

 (.2014، وآخرون

 
يت ن االجتماعية من الناحوباإلضافة إىل االعتماد على الغابات من الناحية االقتصادية، ميكن أن يعتمد السكان عليها   

النظر عن انتمائهم إىل أي من الفئات املذيورة أعاله. وميكن أن يكون سبب هذا االعتماد دينيا  أو  والثقافية أيضا  بغض  
 Staraوقد سامهت القيم الروحية أو الدينية يف محاية الغابات من خالل القواعد الدينية ) (.Glück ،2000) ترفيهيا  

، بالنسبة إىل العديد من السكان حول العامل، بقيم ترفيهية و/أو مجالية مهمة. أيضا   (. وتتمتع الغابات2016، وآخرون
(. 1979، وآخرون Gibsonالصحة العقلية ) حالةوتقد م الغابات أيضا  عالجات متعل قة بالصحة وميكنها أن تساهم يف 

 الاعوب األصلية، وهي مرتس خة يف ثقافات هذه الاعوبوتؤدي دورا  مهما  يف يسب املعياة، ال سيما بالنسبة إىل 
 (.Widmark ،2009وتقاليدها ودياناهتا ومعتقداهتا الروحية وممارساهتا )مثال  

 
وقد جرت عد ة حماوالت لتحديد عدد السكان املعتمدين على الغابات على الرغم من أنه أ اتباع منهجيات  

عترب أنم لالعتماد على الغابات. بالتايل، تراوحت التقديرات لعدد السكان الذين يُ  وتعاريف خمتلفة لتحديد املعىن الفعلي
، Talbottو Lynchمليون نسمة ) 500( و1997، وآخرون Pimentelمليون نسمة ) 250على الغابات ب ن  يعتمدون

( 2013، وآخرون Agrawal؛ 1999، (، و"أيثر من مليار نسمة" )اللجنة العاملية املعنية بالغابات والتنمية املستدامة1995
من الاعوب األصلية، واجملتمعات احمللية الريفية،  (.  ويامل هذا العدد األخري يال  Chao ،2012مليار نسمة ) 1.6و

 (.1 املعتمدة على منتجات الغابات )أنظر اجلدول املااريعواملزارع ن من أصحاب احليازات الصغرية، واملوظف ن يف 
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 Poverty andعل ق بالدخل املباجشر من الغابات، أظهرت الابكة االستوائية املعنية بالفقر والبيئة )ويف ما يت 
Environment Network 13)  نه يف أ بي نت حساباهتاو موقعا  حول العامل، أمهية الدخل املتأيت من الغابات،  58اليت تغطي

وارد احلرجية والبيئية ويساوي يف الكثري من األحيان، أو يتخطى يف املائة( من امل 22.2املتوسط، يأيت مُخس الدخل الريفي )
(. ويب ن  ذلك ييف ميكن أن تكون مسامهات الغابات 2014، وآخرون Angelsenحو، الدخل املباجشر من الزراعة )

 متكاملة. سبل العيشوالزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وأمن 
 

األرقام تستند إىل تقديرات االعتماد على الغابات من أجل احلصول على األغذية أو  هو أن مجيع هذه ولعل  األهم   
الدخل بنوع خاص. وهي ال تعكس حقيقة أن معظم األناطة الزراعية تعتمد إىل حد ما على خدمات النظم اإليكولوجية 

من األحيان والذين  اطق النائية يف الكثرياليت تقدمها الغابات. يما أنا ال تأخذ يف احلسبان السكان الذين يعياون يف املن
 يعتمدون على الغابات مثال  إلدارة املياه )جودة املياه، واحلماية من الفيضانات(.

 
 عدد سكان الغابات بحسب نوع االعتماد  1الجدول 

 لسكانالمقد ر لعدد ال على الغابات نوع االعتماد
ملرتاص ة ابات الطبيعية )االاعوب األصلية اليت تعتمد يف األساس على الغ

 مليون نسمة  200 والزراعة املتنق لة(  واجلمععادة ( لكسب معياتها )الصيد 

السكان الريفيون الذين يعياون يف الغابات الطبيعية أو األراضي احلرجية أو 
 ابوصفها جشبكة أمان أو مصدر   اتعلى هاماها، والذين يعتمدون على الغاب

 للدخل اإضافيًّ 
 ون نسمةملي 350

املزارعون من أصحاب احليازات الصغرية الذين يزرعون األجشجار يف املزارع أو 
 بات من أجل الكفاف والدخل اغما تبقى من يديرون 

 نسمة( 1)مليار  -مليون 500
 

على  النظامية وغري النظامية اليت تعتمد املااريعاحلرفيون أو املوظفون يف 
 مليون نسمة 45 منتجات الغابات

 مليار نسمة 1 745 – 1 095 المقد ر المجموع
 .Chao (2012) :املصدر 

 
 مفاهيمي إطار والتغذية: الغذائي واألمن واألشجار الغابات 1-4

  
ت ب ن الغاباالقائمة يهدف هذا القسم، انطالقا  من مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية، إىل إظهار العالقات  

ئي والتغذية بأبعاده املتعددة بغية التوصل إىل فهم أفضل للمسامهات اليت ميكن أن تقدمها واألجشجار وحتقيق األمن الغذا
 احلراجة املستدامة يف نظم األغذية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية.

 

                                                      
، وتُعد التحليل العاملي األيرب 2014الاــــــــــــــبكة املعنية بالفقر والبيئة هي جهد تعاوين يقوده مريز البحوث احلرجية الدولية. وأ إطالق الاــــــــــــــبكة عام   13

، وآســـــيا، اي املناطق احلرجية االســـــتوائية الرئيســـــية يف أفريقيجشـــــريكا  يف البحوث، وتغط 50واألمشل للغابات االســـــتوائية والفقر. وهي تاـــــمل أيثر من 
  .(http://www.cifor.org/pen) اميا  بلدا  ن 25أسرة يف  8 000البيانات اليت يتم مجعها من أيثر من  لوأمريكا الالتينية، وحتل

http://www.cifor.org/pen
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 خدمات النظم اإليكولوجية 1-4-1
 

ق متعددة وميكن تعريفه بطر  إن مصطلح "خدمات النظم اإليكولوجية" مقتبس عن علم صون التنوع البيولوجي، 
(. وألغراض هذا التقرير، ميكن تعريف خدمات النظم Widmark ،2016و Danleyيعكس مدى تعق د هذا املفهوم ) ما

اإليكولوجية تعريفا  عاما  على أنا هيايل النظم اإليكولوجية ومساهتا الوظيفية اليت تؤدي إىل توفري السلع واخلدمات اليت 
 (.Banzhaf ،2007و Boyd؛ Daily،1997إلنسان )تساهم يف رفاه ا

 
وترتبط مجيع خدمات النظم اإليكولوجية برفاه اإلنسان بطريقة مباجشرة أو غري مباجشرة )تقييم النظم اإليكولوجية  

تم احلصول عليها اليت يتلك اليت يتم توفريها بطريقة مباجشرة و تلك وميكن تقسيم هذه اخلدمات ب ن  (.2005لأللفية، 
طريقة غري مباجشرة. وتتمث ل اخلدمات املباجشرة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف توفري جمموعة واسعة من املنتجات ب

)األخااب واملنتجات احلرجية غري اخلابية( اليت يتم مجعها من أجل األغذية والعلف والطاقة والبناء، ومن أجل استخدامات 
مليات بيئية حيوية مادية تدعم إنتا  األغذية يف األجل الطويل، مبا يف ذلك أخرى. وتتألف اخلدمات غري املباجشرة من ع

 (.2005املياه النظيفة واملغذ يات، وحتس ن نوعية احلياة )تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية،  احلصول على
 

: خدمات التنظيم وعات هيوتقس م خدمات النظم اإليكولوجية وفقا  لتقييم النظم اإليكولوجية لأللفية إىل أربع جمم 
 . 3والدعم والتزويد واخلدمات الثقافية، على النحو الوارد يف الاكل 

 
كوارث بيئات مؤاتية لرفاه اإلنسان وتؤمن احلماية من ال توف روخدمات التنظيم هي وظائف النظام اإليكولوجي اليت  

مات توفري كولوجية حبرية وبر ية مهمة. وتامل هذه اخلدالطبيعية. وتتجل ى هذه اخلدمات على نطاق عاملي وتامل نظما  إي
اهلواء النظيف، وتطهري املياه اجلوفية، واحلماية من اجلريان والتعرية، وتنق ل امللق حات على املستوى العاملي )امللقحات اهلوائية 

 واحليوانية على السواء(.
 

نتا  وتأم ن االستقرار يف الغالف اجلوي، ما يسمح بإوخدمات الدعم هي الوظائف املهمة اليت تضطلع ها الرتبة  
ل منو والتوافر احليوي للمغذ يات يف الرتبة من أج واألمطاراحملاصيل واملاجشية. وتامل هذه اخلدمات التمثيل الضوئي 

، يف الرتبةائنات كالنباتات. وترد يف هذه اجملموعة أيضا  عمليات تكو ن الرتبة الطويلة األجل، وتدوير املغذ يات عن طريق ال
 والتفاعالت اجلو ية لرتس بات النيرتوج ن والفوسفور.  

 
غذية وأدوية من أ ةوتامل خدمات التزويد املسماة أحيانا  "سلع النظم اإليكولوجية"، يل ما يتوافر بطريقة مباجشر  

 ومواد بناء ووقود وميكن احلصول عليه من النظم اإليكولوجية البحرية والرب ية.
 

 وميكن وصف خدمات النظم اإليكولوجية الثقافية على أنا القيم غري امللموسة اليت يستمدها اجملتمع من البيئة.  
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 هيكل مفاهيمي لخدمات النظم اإليكولوجية   3 الشكل 

 
 . (MA ،2005) باالستناد إىل تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية، conceptdraw.com : مقتبس عناملصدر

 
 ربط خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها الغابات واألشجار باألمن الغذائي والتغذية 1-4-2
 

لألغذية تفسريا  جشامال  لألمن الغذائي: "يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البار يافة يف  يقد م مؤمتر القمة العامل 
م التغذوية ادية، على أغذية يافية وسليمة ومغذية تليب حاجاهتمجيع األوقات بفرص احلصول، من الناحيت ن املادية واالقتص

(. ويامل هذا 1996لألغذية،  يوتناسب أذواقهم الغذائية يي يعياوا حياة ملؤها النااح والصحة" )مؤمتر القمة العامل
 التعريف املتفق عليه على نطاق واسع، األبعاد األربعة لألمن الغذائي، وهي:

 
 توافر يميات يافية من األغذية جبودة مناسبة تُعرض عن طريق اإلنتا  احمللي أو الواردات.توافر األغذية:  -
غذائي  نمطلاألغذية: حصول األفراد على موارد يافية )ُتسمى أيضا  مستحقات( لاراء أغذية يافية  احلصول على -

 مغذ .
 واإلصحاح والرعاية الصحية، للوصول ،ياه النقيةوامل ،غذائي مناسب منطاالستخدام: استخدام األغذية من خالل  -

 إىل حالة تغذوية سليمة تفي بكل االحتياجات الفسيولوجية.
 فرد من احلصول على غذاء ياف يف مجيعالسرة أو األلسكان أو ل بد   االستقرار: لكي يتحقق األمن الغذائي، ال -

 األوقات.
 

 Vira( وتقييم االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجي ة )2005لأللفية )وباالستناد إىل تقييم النظم اإليكولوجية  
ييف ميكن أن تساهم األدوار االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تؤديها الغابات   4(، يب ن  الاكل 2015، وآخرون

 واألجشجار يف حتقيق ودعم األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة.

 خدمات التنظيم
 املناخ، املياه، جودة اهلواء،

 التعرية بسبب اجلريان، املخاطر
 .ما إىل ذلكالتلقيح،  الطبيعية، 

 خدمات الدعم
تدوير املغذيات، تدوير املياه،                        

                ، ن الرتبة، التمثيل الضوئيتكو  
 الخدمات الثقافية .ما إىل ذلك

 الوجود، قيم
 األخالقية، القيم

 .ما إىل ذلك البيئية، السياحة الرتفيه،

 خدمات التزويد
 األغذية، املياه العذبة، األلياف،

 الكتلة األحيائية، الوقود،
 .ما إىل ذلكاألدوية الطبيعية، 



 

54 

 ف الغابات وعالقاتها باألمن الغذائي والتغذيةو ائ 4الشكل 

 

 الغابات
 شجارواأل

 
 إزالة الغابات
 وتدهورها

 خدمات النظم اإليكولوجية
 في مجال اإلمداد

 المنتجات الحرجية 
 غير الخشبية

 الوقود الخشبي

 الخشبية المنتجات

 خدمات النظم اإليكولوجية 
 في غير مجال اإلمداد

التنوع البيولوجي 
 والتلقيح

 تنظيم المياه 
 وجودتها

  حماية التربة
 مغذياتوتدوير ال

 المناخ تغير

 /األعالااألغذية توفير
 مباشر بشكل

 األحيائية الطاقة

 /العمالةالدخل

 األمن الغذائي والتغذية

 التوافر

 الحصول

 االستخدام

 االستقرار



 

55 

القنوات املختلفة )توفري األغذية؛ وتوفري الطاقة، ال سيما للطهي؛ وتوليد الدخل وفرص العمل؛  4الاكل  يب ن   
يقة مباجشرة خالهلا، بطر وتقدمي خدمات النظم اإليكولوجية لانتا  الزراعي( اليت ميكن أن تساهم الغابات واألجشجار من 

. وتساهم الغابات ةالطويلو  ةواملتوسط ةالقصري  جالاآلأو غري مباجشرة، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بأبعاده األربعة، يف 
واألجشجار أيضا  يف صحة اإلنسان ورفاهه، مبا يف ذلك من خالل توفري النباتات الطب ية. وختتلف األمهية النسبية هلذه 

 ا.هت تبعا  لنوع الغابات أو نظم األجشجار ذات الصلة وتتوقف يذلك على الطريقة اليت تدار املسامها
 

، تاري األقواس الثالثة إىل أن هذه املسامهات تؤثر بطرق خمتلفة على األمن الغذائي والتغذية 4وعلى مي ن الاكل  
ن يف الغابات أو على و )السكان املقيم 3-1لقسم ملختلف فئات السكان املعتمدين على الغابات واليت أ حتديدها يف ا

مقربة منها، والسكان الذين يضطلعون بأناطة مت صلة بالغابات يف مجيع أحناء العامل(. يما أنا متثل النطاقات املختلفة، 
العتبار يف آليات احلويمة ا من احمللية واخلاصة باملناظر الطبيعية، إىل العاملية، مرورا  بالوطنية واإلقليمية، اليت ينبغي أخذها يف

 (.2015، وآخرون Viraاخلاصة بالغابات )
 
 الحراجة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 1-4-3
 

ا مبا يامل مجيع القرارات املتصلة بإدارة الغابات واألجشجار  نظر إىلألغراض هذا التقرير، يُ   احلراجة مبعناها الواسع جد 
أنواع عريضة من القرارات هي القرارات املتصلة بوجود األجشجار يف منطقة معي نة أو عدم وجودها فيها، )مبا يف ذلك ثالثة 

وتلك املتصلة بأنواع الغابات واألجشجار، واملتصلة بطريقة إدارهتا( واليت تنطبق على أي نوع من النظم أو املناظر الطبيعية 
 اليت تامل األجشجار.

 
التطور،  دائم اديناميكيًّ  ا( بأن "اإلدارة املستدامة للغابات، بوصفها مفهوم  2008م املتحدة )وتقر اجلمعية العامة لألم 

هتدف إىل احملافظة على القيمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية جلميع أنواع الغابات وإىل تعزيزها مبا فيه خري أجيال احلاضر 
يدة كس اآلثار املرتتبة عن إزالتها وتدهورها، وإىل توفري منافع عدواملستقبل". يما أنا هتدف إىل استعادة الغابات وع

 أ(. 2011للسكان واجملتمع )منظمة األغذية والزراعة، 
 

وإن  اإلدارة املستدامة للغابات متجذ رة يف عنصرين أساسي ن مها أوال  قدرة النظم اإليكولوجية على جتديد نفسها  
 النطباعات أو القيم االجتماعية اليت حتدد التفاعل الباري مع البيئة هي خيارات ميكنوثاني ا يون األناطة االقتصادية وا

(. وهي 2015، وآخرون MacDickenتغيريها أو تعديلها لكفالة إنتاجية النظام اإليكولوجي وسالمته يف األجل البعيد )
 تتم إدارهتا ألغراض غرافية واملناطق املناخية، واليتمجيع الغابات، الطبيعية واملزروعة على السواء، يف مجيع األقاليم اجل تامل

احلفظ أو اإلنتا  أو ألغراض متعددة بغية توفري جمموعة من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية للغابات على املستويات 
مسة املتعل قة (. ويتماجشى ذلك مع األهداف االسرتاتيجية اخل2016، وآخرون Brandtاحمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية )

نمية املستدامة املتعل ق باإلدارة املستدامة من أهداف الت 15 دفاهل، ومع 14بصون التنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولوجي
 (.2015، وآخرون Reedألصول املوارد الطبيعية اليت تاكل الغابات مكونا  أساسيا  منها )

                                                      
 ./https://www.cbd.int أنظر  14

https://www.cbd.int/
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ة أساسيا  من نظم األغذية املستدامة اليت يتم تعريفها على أنا "نُظم لألغذي احلراجة املستدامة جزءا  بالتايل تُعد و  
تكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع بصورة ال تضع على احملك القواعد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتوليد األمن 

 أ(.2014غذائي والتغذية، رفيع املستوى لألمن الالالغذائي والتغذية لألجيال القادمة" )فريق اخلرباء 
 
 ختامية مالحظات 1-5
 

قد م تصنيفا  منوذجيا  يل هذا الفصل األول مقدمة لبعض التعاريف واملفاهيم والُنه ج األساسية املتعل قة باحلراجة. و اك  ي 
املعتمدين على  كانمفهوم الس يوضحللغابات واألجشجار سيتم استخدامه يف التقرير لتيسري حتليل حاالت حمددة. يما أنه 

قرتح إطارا  مفاهيميا  للعالقات ب ن الغابات واألجشجار واألمن الغذائي والتغذية، من جشأنه أن ينظ م األفكار يالغابات. وأخريا  
 الواردة يف هذا التقرير. 

 
ق فيها يف موال بد من النظر يف مسامهات الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، واليت سيتم التع 

 ، مع أخذ املعايري التالية يف احلسبان:2الفصل 
 

  اهختتلف أمهية املسامهات تبعا  لنوع الغابات أو نظم األجشجار ذات الصلة، وللطريقة اليت تدار. 
 املتوسط أو البعيد.  نميكن أن ترتك آثارا  على األجل 
 لى حجم الغابات.يتوقف وقعها اجلغرايف على نوع املسامهة، وبصورة أييدة ع 
 .تساهم يف القدرة على الصمود على مستوى املناظر الطبيعية، واجملتمعات احمللية، واألسر 

 
وتتسم هذه املعايري بأمهية بالغة لفهم ييف ميكن أن تؤثر التغريات يف إدارة الغابات واألجشجار )احلجم واملوقع والنوع  

لغذائي والتغذية، وما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه احلويمة لتحس ن هذه واملمارسات( على مسامهتها يف حتقيق األمن ا
 املسامهات.

 
 معمقا  للقنوات اليت تؤثر الغابات واألجشجار من خالهلا على األمن ال  هذا النقاش ويقدم حتلي 2ويتناول الفصل  

 الغذائي والتغذية وترتبط هما.
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 األمن الغذائي والتغذية مساهمات الغابات واألشجار في تحقيق 2
 

يعرض هذا الفصل رؤى مفص لة عن املسامهات املتعددة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي  
 والتغذية بأبعاده األربعة.

 
رجية، مبا يق ن باأنا ألن جزءا  يبريا  من املنتجات احلالانعدام إىل وجتدر اإلجشارة هنا إىل وجود ثغرات يف البيانات و  

ونتيجة  لذلك،  .النظاميةالوقود، يذهب لالستهالك الاخصي أو تتم التجارة به يف األسواق غري  حطبيف ذلك األغذية و 
ُيستهان مبسامهة هذه املنتجات يف توافر األغذية ويف التغذية املناسبة ويف الوصول إىل األغذية عن طريق الدخل الذي تول ده. 

إلحصاءات عادة  على أساس سنوي، حُتجب التغريات املومسية ما جيعل من الصعب تسليط الضوء ومبا أنه يتم احتساب ا
على املسامهة املهمة اليت تقدمها الغابات واألجشجار يف استقرار سبل العيش ويف الوصول إىل األغذية والتغذية اجلي دة. يما 

ثارها عن آة على السواء، تكوين صورة يامل اجلنس ن مينع عدم توافر البيانات املصن فة، على املستوى احمللي وحبسب
سب قيمة لفئات األجشد ضعفا . وأخريا ، مبا أنه ال يتم عادة  نبالنسبة إىل ااالجتماعية، ال سيما على األمن الغذائي والتغذية 

 اقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية، ُيستهان مبسامهتها وال تلقى ما تستحقه من تقدير.
 

. يصف القسم األول أمهية األغذية املتأتية من الغابات واألجشجار. ويذي ر التايل النحوالفصل على هذا ر يتمحو و  
ة ال سيما من أجل الطهي يف البلدان النامية. وياول القسم الثالث حتديد أمهية احلراج وقود اخلايبالالقسم الثاين بأمهية 

ول إىل األغذية. الغابات يف توفري العمالة والدخل وبالتايل يف حتس ن الوصدور  ويارح بالتفصيلبوصفها نااطا  اقتصاديا ، 
م الفصل تويسل ط القسم الرابع الضوء على أمهية خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقدمها الغابات واألجشجار للزراعة. وخيت

ابات وأبعاد األمن الغذائي القة ب ن أنواع الغالع تلخ صبتوليفة للروابط باألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية، ومبصفوفة 
  والتغذية.

 
 مباشر بشكل األغذية توفير  2-1
 

ع األغذية احلرجية اليت يتم استهاليها باكل ( تنو  2015) نيوآخر  Jamnadass يف حبوث اليت استعرضتاألدلة  تب ن   
قيم ن يف إىل السكان املعتمدين على الغابات امل منتظم أو ب ن احل ن واآلخر. وتتسم هذه األغذية بأمهية خاصة بالنسبة

هذه األخرية أو على مقربة منها، مبا يف ذلك الاعوب األصلية، والذين يعتمدون عليها للحصول على قسم مهم من 
 نأغذيتهم، ويف الكثري من األحيان على معظمها. وتوف ر هذه األغذية املغذ يات األساسية اليت تفتقر إليها يف الكثري م

هما  ل األغذية احلرجية مصدرا  ماألحيان نظم األغذية الرديئة القائمة يف الدرجة األوىل على األغذية األساسية. وتاك  
للدخل من خالل التجارة يف األسواق احمللية أو اإلقليمية أو حو العاملية. وأخريا ، تؤدي دورا  حموريا  يف الفرتات اليت تكون 

 (.2015، وآخرون Powell" )القحط تُعرف "مبوسم األغذية فيها نادرة واليت
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اهلوية كوين تيف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ويف  إىل حد يبرييساهم  من الغاباتاألغذية  الصيد ومجعوال يزال  
اطق االستوائية نللعديد من اجملتمعات احمللية املعتمدة على الغابات، مبا يف ذلك الاعوب األصلية، ليس فقط يف امل 15الثقافية

بل أيضا  يف الغابات الامالية يف أمريكا الامالية )يندا وأالسكا( وأوروبا الامالية )السويد، وفنلندا، والنروي ج، وأجزاء من 
االحتاد الروسي(. وتتمس ك الاعوب األصلية يف الكثري من األحيان متسكا  يبريا  مبواردها التقليدية من األغذية احلرجية 

(Kuhnlein 2009، وآخرون.) 
 
 المساهمة في تنوع النظام الغذائي وجودته 2-1-1
 

يف املائة من إمدادات الطاقة  0.6تاري التقديرات إىل أن األغذية احلرجية املستمدة من مصدر حيواين ونبايت متث ل  
كوين بتال يسمح ألخذ فيه حبذر، هذا الرقم العاملي الذي جيب ا أ(. ولكن  2014الغذائية العاملية )منظمة األغذية والزراعة، 

 مسامهة األغذية احلرجية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.مدى فكرة مالئمة عن 
 

 نقص يف البيانات املتوافرة.الأقل من القيمة الفعلية بسبب  اتتقدير الكون تفأوال ، من املرجح أن  
 

ي وتنوعه ية احلرجية الغني ة باملغذ يات يف جودة النظام الغذائوثانيا ، يقلل مثل هذا الرقم العاملي من جشأن مسامهة األغذ 
(Vinceti ؛ 2008، وآخرونPowell 2015أ، 2013، وآخرون).  وعلى سبيل املثال، على الرغم من مسامهتها املنخفضة

يف املائة من  20ألف و فيتام ناليف املائة من إمجايل يمية  36من الطاقة، توف ر األغذية الرب ية  املتحص لإىل املعتدلة يف 
يف املائة من مكافئ نااح  31؛ و(2009، وآخرون Blaney)احلديد يف النظام الغذائي الذي تناولته دراسة يف غابون 

 Powell)يف املائة من احلديد يف النظام الغذائي الذي تناولته دراسة يف مجهورية تنزانيا املت حدة  19و (الفيتام ن ألف)الريتينول 
يف املائة من احلديد يف جمتمع  13يف املائة من الفيتام ن ألف و 17يف املائة من الكلسيوم و 42؛ و(ب2013،  وآخرون

. ويف الغابات والنظم القائمة على (Guthrie ،1973و Schlegel)حملي ميارس الزراعة التقليدية بعد احلرق يف الفلب ن 
ي يف مينات على مدار السنة إذ تثمر أنواع خمتلفة يف املنظر الطبيعاألجشجار، ميكن أن تتوافر مغذ يات حمددة مثل الفيتا

 Adansonia). وتُعد أوراق األجشجار األفريقية الرب ية الصاحلة لأليل، مثل الباوباب (2015، وآخرون Vira)مواسم خمتلفة 

digitata)  والتمر اهلندي(Tamarindus indica)وم )واحلديد والكلسي ات، مصادر مهمة للربوتينKehlenbeck 
أو يوب من )غراما  فقط من لب مثرة الباوباب  20و 10(. وميكن أن يغط ي استهالك ما ب ن Jamnadass ،2014و

 .(2015،  وآخرون Vira)فيتام ن جيم الاليومية من  األطفال احتياجات، (عصريها
 
لية املعتمدة كان حمددين، وال سيما اجملتمعات احملوأخريا ، يجب هذا الرقم العاملي أمهية األغذية الرب ية بالنسبة إىل س  

على الغابات. وحو لو يانت نسبة إمدادات األغذية من الغابات صغرية على املستوى الوطين، ميكنها أن ختتلف اختالفا   
؛ Food Secure Canada ،2008يبريا  ب ن موقع وآخر وميكن أن تتسم بأمهية حامسة بالنسبة إىل جمتمعات حمل ية حمددة )

Powell 2015، وآخرون.) 
 

                                                      
الدينية  /كن أن تؤدي الغابات واملنتجات احلرجية )مثل الكوبال( دورا  مهما  أيضـــــــا  يف النظم الصـــــــحية للمجتمعات احمللية ويف املمارســـــــات الروحيةمي  15

 خرى.األصلية األاعوب لللاعب املايا و 
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 ن أصحابماألغذية احلرجية الرب ية يف النظام الغذائي لألسر  ةمسامهباستكااف ( 2016) وآخرون Rowlandوقام  
بيانات على مستوى األسرة مستمد ة من  باستخدامبلدا  استوائيا ،  24احليازات الصغرية يف املناظر الطبيعية احلرجية يف 

ات ة املعني ة بالفقر والبيئة؛ وقد رت الدراسة أن مسامهات األغذية احلرجية الغني ة باملغذ يات الدقيقة تليب  التوصيماروع الابك
دم فيها يف استخدام األغذية احلرجية، ووضعوا تصنيفا  منوذجيا  للمواقع اليت تستخ وخلصوا إىل وجود تباين يبريالغذائية. 

دام هذا التباين، وهي: املواقع املعتمدة على األغذية احلرجية؛ واملواقع ذات االستخ لوصفع هذه األغذية يتألف من أربعة أنوا 
احملدود لألغذية احلرجية؛ ومواقع استكمال األغذية احلرجية؛ واملواقع املتخصصة يف األغذية احلرجية للمستهلك ن. وتاري 

ة مسامهة مهمة يبرية من األغذية احلرجية، تساهم هذه األخري   النتائ ج إىل أنه يف بعض املواقع اليت يتم فيها استهالك يميات
 الغذائي.  االيتفاءحتقيق جدا  يف 

 
واملعلومات  واملتعل قة بالغطاء الاجري االصطناعيةوتقدم الدراسات اليت جتمع ب ن املعلومات القائمة على األقمار  

ر اهة واخلضة ب ن الغطاء الاجري والتنوع الغذائي واستهالك الفايباأن املتناول من األغذية، أدلة ناجشئة على العالقة اإلجيابي
(Ickowitz ؛ 2016، 2014، وآخرونJohnson ؛ 2013، وآخرونPowell و 2011، وآخرون .)ستنت ج يIckowitz 

العالية  ةندونيسيا يانت مرتبطة بالنظم الغذائيإ( أيضا  أن الزراعة بعد احلرق أو نظم احلراجة الزراعية يف 2016) وآخرون
ملختلفة ا العيش( موجزا  عن اآلثار اليت ميكن أن ترتتب عن اسرتاتيجيات سبل 2015) وآخرون Parrotaاجلودة. ويقدم 

 وأمناح استخدام األراضي املت صلة ها على األمن الغذائي والتغذية.
 

( واحدة من Vitellaria paradoxa، تُعد زبدة الايا )املستمد ة من فايهة جشجرة الايا غرب أفريقياويف أجزاء من  
األيثر  ارضاخل نوعا من أنواعاملصادر الرئيسية للدهون املستخدمة يف الطهي. وتُعد أوراق الباوباب واألجشجار األخرى 

اليخنات تقريبا   مجيعيتوابل يف   Parkiaفيما ُتستعمل البذور املخم رة الغني ة باملغذ يات املتأتية من جشجرة  ،استخداما
(Rowland 2015، وآخرون .) 

 
  اويف جنوب جشيلي واألرجنت ن، يان جشعب بيهوينتاي يف احلقبة ما قبل احلديثة يستخدم بذور جشجرة أروياريا أروياني 

يأغذية أساسية. وال تزال هذه البذور تاكل جزءا  من نظامه الغذائي على الرغم من أنه يتمت ع اآلن بالقدرة على الوصول 
باإلضافة إىل ذلك، أدخل أعضاء من جمتمعات البيهوينتاي احمللية هذه البذور إىل و لاراء األغذية.  إىل األسواق احلضرية

ين يزورون غابة أروياريا ح الذيا األسواق الوطنية ويقومون باستعماهلا يف األطباق اإلثنية يف املطاعم احمللية ليستهلكها الس
 (.Lupano ،2011و Confortiجشيلي )دي ألتو ماي يكو وغابة بانغويبويل  النموذجية يف 

 
نوعا  من احملاصيل واستخدامها يف أنواع  138وقام السكان األصليون يف حوض األمازون بتدج ن ما ال يقل عن  

نوعا  من احملاصيل األصلية يف حوض األمازون  83متعددة من نظم اإلنتا  خالل فرتة االستعمار األورويب، مبا يف ذلك 
حر البنوعا  غريبا ، أي من مناطق أخرى مثل مشال جشرق الربازيل ومنطقة  55ة له يف مشال أمريكا اجلنوبية، وواملناطق املتامخ

(. ومنذ ذلك احل ن، أصبحت املنتجات اليت يانت مقتصرة على الغابات Clement ،1999الكارييب وأمريكا الوسطى )
 Manihot(، والكسافا ).Phaseolus spp)الفاصوليا (، وأنواع خمتلفة من Arachis hypogeaمثل الفول السوداين )

esculenta( واألناناس ،)Ananas comosus( والكاجو ،)Anacardium occidentale وفايهة زهرة اآلالم ،)
(Passiflora edulis( واألجشيوت ،)Bixa orellana( وخوخ النخيل ،)Bactris gasipaes منتجات مدج نة وتتم التجارة ،)

 اسية.   ها يسلع أس
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املنتجات احلرجية  عمجيف البلدان املتقدمة. وعلى سبيل املثال، تراجع  غري اخلابيةاملنتجات احلرجية  مجع ويستمر  
زال نسبة يبرية من ت يف السويد وفنلندا، ولكن على الرغم من ذلك ال املستمدة من النباتات على مر السن ن غري اخلابية

 اوم ثلثبأنا تقطف التوت والفطر املتواجدين عادة  يف األراضي احلرجية. ويف السويد، يق األفراد تفيد يف خمتلف املسوحات
التوت والفطر  بقطاف يقومونيف عدد السكان الذين  ن متثيال  ناقصا  و والاباب ممثلبقطف التوت والفطر.  تقريب ا السكان

(Fredman وال تزال يمي2013، وآخرون .)ة باالحتاد يبرية جدا  )أنظر األرقام املتعل ق  ات الغابالتوت والفطر املرتوية يف ات
يف املائة من التوت ُيرتك من غري حصاد. ويف فنلندا، تظهر  95(. وبصورة عامة، يقد ر الباحثون أن 6الروسي يف اإلطار 
، وآخرون Saloل سنة )يف املائة من الفطر ي 3و 1يف املائة من أنواع التوت يحد أقصى وما ب ن  10 مجعالتقديرات أنه يتم 

2014.) 
 
(. وهناك 2015، وآخرون Viraوميكن أن يؤدي تدج ن األجشجار األصلية إىل حتقيق مكاسب يبرية يف اإلنتا  ) 

مزيد من اجلهود والبحوث لفهم يافة اإلمكانات اليت تتمتع ها هذه األجشجار من حيث اإلنتا  والتسويق بذل  حاجة إىل
(. وميكن أن تستند هذه اجلهود إىل نظم املعارف التقليدية 2012، وآخرون Gyau؛ 2011، ونوآخر  Jamnadassوالتجارة )

 اخلاصة باجملتمعات احمللية األصلية املعتمدة على الغابات.
 

 من المنتجات الغذائية الحرجية وإمكاناتها وتوريدها الفعلي في االتحاد الروسي مجموعة 6 اإلطار 
 

الموارد البيولوجية السنوية  المنتجات الغذائية الحرجية
 (بماليين األطنان)

 اإلنتاج الفعلي* 
 (بماليين األطنان)

التوت الرب ي )عنب الثور، والكرانربي، 
 0.14 8.8  (وغريهاوعنب األحرا ، 

 0.43 4.3 أنواع الفطر الرب ي
 ** 3.5 اجلوزيات )اجملموع(

حبوب الصنوبر السيبريي )يجزء من 
 0.0346 0.991 اجملموع(

 ** 1.632 الفايهة الرب ية
 0.06 0.35 العسل

 ** ** (صيدهاحلم احليوانات الرب ية )

 ال يامل إنتا  الكفاف. **  البيانات غري متوافرة.  *
 جشخصية( معلومات) A. Petrov :املصدر
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 توفير األغذية الحيوانية المصدر 2-1-2
 

بل  اتللربوتين ا  بة إىل األمن الغذائي والتغذية ليس فقط بوصفها مصدر تتسم األغذية احليوانية املصدر باألمهية بالنس 
بكمية يبرية. ويف األقاليم اليت ترتفع فيها معدالت نقص املغذ يات  16للمغذ يات الدقيقة املتوافرة حيويا  يمصدر أيضا   

ذوي والنمو الفكري ة يف الوضع التغالدقيقة، ميكن أن تؤدي يم يات صغرية من األغذية احليوانية املصدر إىل حتسينات يبري 
 (. 2007، وآخرون Neumannعند األطفال )

 
مهمة من  ال  وال جيب االستهانة باإلمكانات التغذوية اليت تتمتع ها حلوم الطرائد واألمساك واحلارات بوصفها أجشكا 

 األغذية احليوانية املصدر.
 

 لحوم الطرائد
 

 اتا  للربوتينسم "حلوم الطرائد"، مصدرا  مهماة وجشبه األرضية، اليت يطلق عليها حلوم احليوانات الرب ية األرضي تُعد   
من حلوم الطرائد  طن  مليون  4.6( أن حوايل 2011) وآخرون Nasiوقد ر  .الغاباتمن  ايتم احلصول عليهة اليت احليواني

 من حوض األمازون.  مليون طن   1.3تستخلص سنويا  من حوض الكونغو و
 

وم الطرائد حل اطق االستوائية حيث إنتا  املاجشية حمدود بسبب ذبابة التسي تسي والقيود البيئية األخرى، تُعد  ويف املن 
أسعار أرخص من أي ب ةاملتوافر  ةاحليواني اتمصدرا  مهما  للمغذ يات الدقيقة وميكنها أن تاكل املصدر الرئيسي للربوتين

املثال، أظهرت بيانات من مدغاقر أن فقدان القدرة على الوصول إىل حلوم مصدر  للحوم احليوانات املدج نة. وعلى سبيل 
 (.2011، وآخرون Goldenيف املائة ) 29الطرائد الرب ية يؤدي إىل زيادة عدد األطفال الذين يعانون من فقر الدم بنسبة 

 
(. ويرتبط استنزاف 2015، وآخرون van Vlietمن إدارة هذا املورد على حنو مستدام ) ويف الوقت نفسه، ال بد   

األحياء الرب ية ارتباطا  وثيقا  باألمن الغذائي واملعياي للعديد من سكان حوض الكونغو، ذلك أن الكثريين ممن يقيمون يف 
الك الفرد من والدخل. وترتاوح التقديرات باأن استه اتالغابات أو يعتمدون عليها ال تتوافر هلم مصادر بديلة للربوتين

ئد اليت أ اصطيادها بطريقة غري جشرعية )يعزى ذلك إىل حد بعيد إىل تدين املعايري الغذائية والفقر( يف حوض حلوم الطرا
غراما  للاخص الواحد يف اليوم يف مجهورية الكونغو  89غراما  للاخص الواحد يف اليوم يف غابون و 180الكونغو مثال ، ب ن 

(. وال تتوافر معلومات مااهة إال يف 2002، وآخرون Faوم يف الكامريون )غراما  للاخص الواحد يف الي 26الدميقراطية و
دراسات حالة جرت يف مواقع حمددة قليلة يف مجهورية تنزانيا املت حدة. ففي مخس مناطق من منتزه سريينغييت الوطين الذي 

واحد يف اليوم تبعا  للمسافة الفاصلة غراما  للاخص ال 89و 3يقع غرب البالد، تراوح استهالك الفرد من حلوم الطرائد ب ن 
 (.Nielsen ،2014و Ceppiعن حدود املنتزه )

 
  

                                                      
 بسهولة. ويستفيد منهاإجشارة  إىل أنه ميكن للجسم أن ميتص ها   16
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 املصدر الوحيد للحوم الطرائد. وتؤدي الغابات الثانوية واملزارع احلرجية، ويذلك األراضي االبتدائيةالغابات  وال تُعد   
ملالي ن األسر  حامسا  أيضا  يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةالبور ونظم احلراجة الزراعية اليت جتذب احليوانات الرب ية، دورا  

 (.2009، وآخرون Parry؛ Smith ،2005الريفية، ال سيما يف حوض األمازون وأمريكا الوسطى )
 

ن متارسهما العديد من الاعوب األصلية، مصادر مهمة االغابات الامالية، اللذ مناألغذية  مجعو  صيدويامل ال 
ذيات مثل: الظيب/ املوب، واملاعز اجلبلي، وخروف دال، وثور املسك، والسمور، والبط، وأنواع أخرى من لألغذية واملغ

لفيتام ن املرقط، ومسك الكرايي؛ ومصادر االطيور؛ وأمساك املياه العذبة والكثرية االرحتال مثل السلمون الرب ي، والسلمون 
وبر ة من التوت الرب ي، وحاياة املالك، والقارة الداخلية ألجشجار الصنجيم املاتق ة من النباتات اليت تامل أنواعا  عديد

(Kuhnlein وTurner،1991 ؛Baer ،1996 ؛Vors وBoyce ،2009 ؛Kivinen ؛ 2010، وآخرونRoturier وéRou ،
 (.2009، وآخرون Nuttall؛ 2009

 
لرنة الرب ية ا بصيد)يندا وأالسكا(  ويف ح ن يقوم جشعب اإلنويت والاعوب األصلية األخرى يف أمريكا الامالية 

(Ford ،2009)، والنروي ج، وأجزاء 18بنااح )ال سيما يف السويد، وفنلندا 17يرعاها جشعب السامي يف أوروبا الامالية ،
 (. Boyce ،2009و Vorsالرنة أيضا  رمزا  ثقافيا  مهما  هلذه الاعوب األصلية ) وتُعد  من االحتاد الروسي(. 

 
الناحية االقتصادية  باألمهية من األمساكوصيد  الصيد من الغاباتإلنويت يف يندا، ال يت سم اجلمع ب ن ويف جمتمعات ا 

 اللحوميف املائة من اجمليب ن بأن نصف  40ويف إحدى املسوحات، أفاد حوايل  فحسب، بل من الناحية الثقافية أيضا .
 (. Ford ،2009)احلياة الرب ية  مصدره اليت يتناولونا تقريبا  واألمساك 

 
باإلضافة إىل أمهيته احليوية من أجل البقاء، دورا  مهما  يف اجملتمعات ويضطلع بوظيفة اجتماعية من يؤدي الصيد، و  

 الصيد (. ويُعد  2013، وآخرون Fischer؛ Konijnendijk ،2010خالل ما يتمت ع به من قيم تارخيية ودينية ورمزية وثقافية )
 الجتماعية )يُعد  امن الناحية الرتفيهي؛ و  الصيدلدخل من اإدرار لعيش و ل ال  ية االقتصادية، إذ يوفر سبأيضا  مهما  من الناح

خدام األراضي إدارة است ضمنالبيئية عندما يتم إدما  إدارة هذا النااح من الناحية حمددا  ثقافيا  واجتماعيا  مهما (؛ و عامال  
، وآخرون Fischerالسكان وجتدد الغابات ألغراض احلفظ أو ألغراض جتارية( ) )مثال  يف السياسات املتعل قة بضبط زيادة

2013.) 
 

 دور لحوم الطرائد في سبل عيش السكان الريفيين وأمنهم الغذائي في غينيا االستوائية 7 اإلطار
 

 اتللربوتين ا  منتظم ا  ر صدلسكان الريفي ن يف حوض الكونغو، إما بوصفها مإىل احلوم الطرائد موردا  مهما  بالنسبة  تُعد   
الدخل، أو يابكة أمان يف أوقات الاد ة. ولكنه من املهم فهم مدى اعتماد اجملتمعات احمللية الريفية على حلوم الطرائد  أو

ومعاناهتا بالتايل يف حال زواهلا. وقد جرى تقييم استخدام األحياء الرب ية واالعتماد عليها يف سياق توافر سبل عيش وأغذية 
لألسر جريت أُ خرى يف اإلقليم القاري يف غينيا االستوائية اليت تاهد حاليا  ازدهارا  اقتصاديا  يبريا . وقد مسحت مسوحات أ

جشهرا  يف ثالث قرى تتمت ع يل واحدة مبزي ج خمتلف من الوصول إىل األسواق واألغذية،  12على مدار  الصيادينومقابالت مع 
 حمللية واألسر واألفراد.بإجراء مقارنات ب ن اجملتمعات ا

                                                      
 على هذا األساس. صيدهامعظم هذه احليوانات بر ية ويتم و تربية الرنة يف غرينالند حمدودة جدا ،  تعترب  17
 .ةقدمي تقاليد، بل إنا تقوم على "السامي"ال تعترب تربية الرنة يف فنلندا حقا  حصريا  لاعب   18
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يف املائة من الرجال  90لت حلوم الطرائد مصدرا  مهما  للدخل )حيث ميارس حوايل وعلى مستوى اجملتمع احمللي، جشك   
(، يف ح ن ات سمت النباتات الرب ية بأمهية أيرب بالنسبة إىل االستهالك، ال سيما حيث يؤدي الوصول احملدود إىل الصيد

فاع أسعار البدائل املستوردة. وعلى مستوى القرية، يسبت األسر األجشد فقرا  واأليثر تعر ضا  نسبة أيرب بكثري األسواق إىل ارت
ت نقص يف سبل العيش األخرى، وزادت هذه النسبة يف الفرتات العجفاء. ويانالمن دخلها وإنتاجها من حلوم الطرائد بسبب 

سبب بث سجلت انعدام أمن غذائي أيرب من غريها( واألمن املعياي )األسر الفقرية أقل من ينعم باألمن الغذائي )حي
 يكن من أيثر من غريهم، ومل الصيد(. وعلى مستوى األفراد، استفاد الرجال من مدخول لديها توليد الدخلتقل ص مصادر 

ف أقل من نصيساوي  الصيداملرجح أن يصل هذا املدخول إىل األسرة. ولكن يان متوسط الدخل الاهري املتأيت من 
 الدخل من العمالة املفض لة املدفوعة األجر.

 
وسامهت حلوم الطرائد باكل يبري يف توليد الدخل يف يل اجملتمعات احمللية اليت متت دراستها، ما ياري إىل أنا  

سواق، عوامل وال سيما الوصول إىل األ ،لت الغابات. وجشك  يافة  تاكل مكونا  مهما  من االقتصاد الريفي يف أحناء البالد
مهمة يف حتديد اسرتاتيجيات يسب العيش. وات سمت حلوم الطرائد باألمهية بالنسبة إىل األسر األجشد فقرا ، ال سيما بوصفها 

قيمة حلوم الطرائد على حنو مستدام، يتع ن  على السياسات أن تب ن  ال صيدجشبكة أمان يف األوقات الصعبة. وللحرص على 
بل ا الغابات بالنسبة إىل السكان، وأن تضبط التجارة، وتدير الوصول إىل الغابات وقطعها، وتعزز ساحلقيقية اليت تتمتع ه

 التجاري ن احملتمل ن.   للصيادينالعيش البديلة 
 

 .Kümpel ،2006 مقتبس عن: املصدر
 

 األسماك وتربية األحياء المائية
 

التكلفة، ال سيما  ةاملنخفض اتصدرا  مهما  للدخل وللربوتينتعترب مصايد األمساك الداخلية يف الكثري من األحيان م 
ب(. ومتثل األمساك الرب ية يف 2014حيث تكون البدائل نادرة )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

استهالك  األمازون، يُعد   . ويف حوضيف النظام الغذائي ةاحليواني اتالعديد من الغابات االستوائية، املصدر الرئيسي للربوتين
يو نيغرو يف اجلزء . وعلى سبيل املثال، يف منطقة ر األهم  للربوتيناأصدر املالسكان احمللي ن لألمساك يف الكثري من احلاالت 

ار األنأن األمساك املصطادة يف الغابات املغمورة باملياه ويف  Begossi (2009)و da Silvaالربازيلي من األمازون، الحظ 
ى يف النظام الغذائي، من غري احتساب األنواع املائية األخر  ةاحليواني اتيف املائة من الربوتين 70عرب الغابات متثل  اليت متر  

النسبة إىل سكان ب اتلربوتينر الرئيسي لصداملمثل السالحف. وتُعد األمساك يف حوض الكونغو يف الكثري من األحيان 
 Mclntyre(. ويقد ر Hagiwara ،2015و Oishiية على السواء، ومصدرا  مهما  للدخل أيضا  )املناطق احلضرية والريف

ياجات لتلبية احت ةاحليواني ات( أن مصايد األمساك يف املياه العذبة توفر ما يكفي من الربوتين2016) وآخرون
 جشخص من األغذية.  مليون 158

 
يف  90عدد السكان، وتاري التقديرات إىل أن زيادة األنار و  تصريفمع ازدياد تزداد الكميات املصطادة  ولكن   

وسط. يف املياه العذبة يف العامل تأيت من أحواض األنار اليت تتعر ض إلجهاد فوق املت اليت يتم  اصطيادهااملائة من األمساك 
ط الصيد جشديدا  جدا  يف ، فيكون ضغهااليت يتم اصطيادباإلضافة  إىل ذلك، ترتبط يثرة األمساك ارتباطا  إجيابيا  بالكميات و 

 (.2016، وآخرون Mclntyreاألنار اليت تكون فيها اآلثار احملتملة على التنوع البيولوجي يبرية )
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 الحشرات
 

معظم األوقات  ، ذلك أن اإلحصاءات تقتصر يفاتللربوتين ا  يصعب تقييم األمهية العاملية للحارات بوصفها مصدر  
أ( 2013وجذبت االهتمام يف اآلونة األخرية )منظمة األغذية والزراعة، عادت احلارات  ولكن  على دراسات حمددة. 

وفر بعض والدهون، وبدرجة أقل للكربوهيدرات. وت ات، للمغذ يات والربوتينا  ، وزهيد الثمن ومتاحال  حمتم ا  بوصفها مصدر 
(. وتتم إدارة Schabel ،2010أ؛ 2013ة والزراعة، ؛ منظمة األغذيDunkel ،1996األنواع أيضا  الفيتامينات واملعادن )

(. وعلى Johnson ،2010العديد من الغابات والنظم القائمة على األجشجار لتحس ن إمدادات احلارات الصاحلة لأليل )
اعة يف ر ( يف فسيفساء املناظر الطبيعية املختلطة ب ن الغابات والز .Metroxylon sppسبيل املثال، تتم إدارة خنيل الدقيق )

 (.  Mercer ،1997ندونيسيا لدعم إنتا  الدويد )إبابوا غينيا اجلديدة ويف جشرق 
 
 توفير األعالا 2-1-3
 

 من أجل املاجشية. تاكل الغابات واألجشجار أيضا  مصدرا  لألعالف 
 

لعلف مثل اأجشجار العلف عادة  يف النظم الواسعة ولكن باتت جشجريات على استخدام املزارعون والرعاة وقد در   
Calliandra وLeucaena  تستخدم اآلن يف النظم الكثيفة، ما يؤدي إىل زيادة اإلنتا  واحلد من احلاجة إىل اإلتيان بالعلف
(. يما أن نظم احلراجة الزراعية اخلاصة باألعالف مرحبة أيضا  يف البلدان املتقدمة. 2003، وآخرون Franzelمن اخلار  )

يف املنطقة الزراعية الامالية الواقعة غرب أسرتاليا،  Chamaecytisus proliferusستخدام أجشجار وعلى سبيل املثال، أدى ا
(. ويف 2003، وآخرون Abadi) ارفقط على األعااب واخلض يقومقطعانم رعي  إىل زيادة عائدات املزارع ن الذين يان

الربتغالية( اللغة يف  montadoاإلسبانية واللغة يف  ehesadغرب البحر األبيض املتوسط، تتمي ز نظم احلراجة الرعوية )املسماة 
(، فتأيل اخلنازير Ambrona)-Diaz ،1998(، واألعااب السنوية spp Quercus.بوجود األجشجار، ال سيما البلوح )

ضي احلرجية( يف املائة من األرا 30جوزة البلوح وترعى األبقار أو األغنام أو املاعز أيثر من مخسة مالي ن هكتار )حوايل 
 (.  1999، وآخرون Joffreيف جشبه اجلزيرة اإليبريية )

 
وتاكل الرنة جشبه املدج نة اليت ترعى يف الغابات مصدر اللحوم الرئيسي يف بعض اجملتمعات األصلية يف العديد من  

 الاتاء، رون واجللود(. ويفوتاكل يذلك مصدرا  للمواد املستخدمة يف األعمال احلرفية )املاتقة من الق 19املناطق الامالية،
( Cladina stellarisتتغذى حيوانات الرنة جشبه املدج نة والرب ية على عدد من أنواع األجشنة املسماة "أجشنة الرنة" )مبا يف ذلك 

 اليت تنمو يف الغابات الامالية. 
  

                                                      
 ند، وأالسكا، ومنغوليا، والص ن، ويندا.يف النروي ج، وفنلندا، والسويد، واالحتاد الروسي، وغرينال  19
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 المنتجات الغذائية الحرجية المتداولة تجاريا   2-1-4
 

احلرجية  البيولوجي من أجل صحة اإلنسان، الضوء على أمهية التجارة باألغذية الرب ية/التنوع  عنيسلط تقرير حديث  
(، إذ توفر هذه األغذية ليس فقط 2015يف األسواق احمللية واإلقليمية )منظمة الصحة العاملية/اتفاقية التنوع البيولوجي، 

 على الغابات من النوع نللسكان املقيم ن يف الغابات أو على مقربة منها )السكان املعتمدون 
 ( بل أيضا  لعدد أيرب بكثري من السكان.3-1)أ( و)ب(، أنظر القسم 

 
 .لصيداعد مئات األميال من مصدر وإن أسواق حلوم الطرائد يف بعض األقاليم متطورة جدا  وميكن أن تقع على بُ  

لعرض إىل درجة أن أزمات على مستوى ا وهناك اختالف يبري ب ن العرض والطلب الوطين واإلقليمي على حلوم الطرائد
ونتيجة   (.2008، وآخرون Nasi؛ 2007، وآخرون Bennettاندلعت يف بعض املناطق مثل أفريقيا الوسطى والغربية )

التقليدية  تالذلك، أد ت ندرة حلوم الطرائد إىل ارتفاع أسعارها، وميكن أن تصبح يف حاالت مماثلة أغلى من مصادر الربوتين
األطفال ب ن  تقارن اليتديثة عن استهالك حلوم الطرائد، احلدراسات ال(. وتربهن وغري ذلك م البقر، والدجا ،و ، وحل)البيض

(، أنه على 2015، وآخرون van Vlietمنطقة ييسانغاين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ) يفاحلضري ن األطفال الريفي ن و 
الرب ية تاكل مكونا   احليواناتادة فرص يسب العيش يف املناطق احلضرية، التزال ه حنو التوسع احلضري وزيالرغم من التوج  

مهما  من النظام الغذائي اجلي د واملتنوع يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء. ويزداد استهالك حلوم الطرائد يف املناطق 
رموقة" من الناحيت ن ا ياري إىل أن هذه اللحوم تعترب "أغذية ماحلضرية بوترية سريعة ويبدو أنه يت سم باملرونة قياسا  بالدخل، م

طن من حلوم الطرائد  289 000( أنه يف أفريقيا الوسطى، أ استهالك 2011) وآخرون Nasiاالجتماعية والثقافية. وقد ر 
أساسي،  حلضرية باكليف املائة من جمموع حلوم الطرائد املستخرجة من حوض الكونغو( يف املناطق ا 6سنويا  )أو حوايل 

يف ح ن أنه أ استهالك يل حلوم الطرائد املستخرجة من حوض األمازون تقريبا  يف املناطق الريفية. ويف يولومبيا، ات ضح أن 
ضرية تستهلك هذه يف املناطق احل األيثر ثراءاستهالك حلوم الطرائد يف املناطق احلضرية أدىن من املناطق الريفية، وأن األسر 

 (.2015، وآخرون van Vlietم بتواتر أيرب من األسر الفقرية )اللحو 
 

(. ورغم ختطي ماكليت Lescano ،1996ويتم إدخال أنواع عديدة إىل األسواق احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية ) 
ليت ال تزال تستخدم ا الندرة واهلااجشة اللت ن تعاين منهما بعض األنواع املفيدة جزئيا  عن طريق تدجينها، ختضع األنواع

 باكل أساسي من مصادر بر ية للصيد املفرح ما ميكن أن يعر ض إنتاجها على املدى الطويل والدخل الذي تول ده للخطر.
 
بري يف السويد وفنلندا. واليوم، يتم تصدير معظم اإلنتا . وهناك طلب ي األسواقومع تزايد تسويق التوت، تطورت   

يد بسبب مشس منتصف الليل وأثرها على حب ات التوت، حيث تزداد خصائص مضادات على التوت من مشال السو 
(. 2014، وآخرون Salo)من أجل صناعة مستحضرات التجميل( ) والتخضباأليسدة )من أجل الصناعة الطبية( 
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 دور محوري للتخفيف من آثار ندرة األغذية 2-1-5
 

تكون فيها  معات احمللية، بوظيفة مهمة يابكة أمان يف األوقات اليتتضطلع األغذية احلرجية بالنسبة إىل بعض اجملت 
، وآخرون Keller؛ 2014، وآخرون Blackieاحملاصيل الزراعية رديئة أو خالل فرتات اإلنكماش املومسي لانتا  الزراعي )

 (.  0201، وآخرون Karjalainen؛ 2013، وآخرون Sunderland؛ Shackleton ،2004و Shackleton؛ 2006
 

ويف النظم اإليكولوجية يف الساحل األفريقي حيث تدوم موجات اجلفاف سبعة أجشهر يف السنة، تاكل األجشجار  
، وآخرون Franzel(، ولعلف املاجشية )2007، وآخرون Nyongوالاجريات مصادر حيوية لألغذية اليت تضاف إىل احلبوب )

خالل فرتات  زادقد يب ن يف النيجر إن اعتمادهم على األغذية الرب ية يف املائة من اجمل 83وعلى سبيل املثال، قال (. 2014
(، ويف مجهورية تنزانيا املتحدة تكو ن قسم أيرب من النظام الغذائي خالل فرتات 1993، وآخرون Humphryاجلفاف )

بدور  تتعلقسات (. وب ن  استعراض حديث لدراب2013، وآخرون Powellانعدام األمن الغذائي من األغذية الرب ية )
تسع من ب ن  عراضهاجرى استاألغذية الرب ية يف النظام الغذائي والتغذية مشلت تقييما  يف مجيع الفصول، أن ست حاالت 

أظهرت اعتمادا  أيرب على األغذية الرب ية يف الفرتة العجفاء أو فرتة انعدام األمن الغذائي، يف ح ن أظهرت احلاالت  حاالت
(. وقد 2015، وآخرون Powellاألغذية الرب ية يف الفرتات اليت تتوافر فيها بكمية أيرب ) استهالكدة يف الثالث األخرى زيا

ثبت أن التنوع األيرب يف أنواع أجشجار الفايهة يف نظم احلراجة الزراعية يساعد على سد الثغرات املومسية يف إمدادات 
 (.1320، وآخرون Vinceti؛ 2011، وآخرون Jamnadassالفايهة )

 
وخلصت دراسة حديثة استندت إىل مسح أجرته الابكة املعنية بالفقر والبيئة يف اجملتمعات احمللية املعتمدة على  

أن ع ميف املائة من دخل األسر يف املتوسط متأت  من بيع األغذية الرب ية،  4الغابات أو املقيمة على مقربة منها، إىل أن 
تلك اليت و  قامت ببيع هذه األغذية. ولكن أظهرت الدراسة أيضا  أن األسر الفقريةيف املائة من األسر ذيرت أنا  77

من دخلها من األغذية الرب ية. ويما هي احلال يف العديد من الدراسات املقارنة،  تتعر ض للصدمات قد استمدت حصة أيرب
 (.1620، وآخرون Hickeyحذ ر معد و هذه الدراسة من وجود تباين يبري ب ن املواقع )

 
 الطهي أجل من سيما ال األحيائية، الطاقة توفير 2-2
 

)منظمة  الطاقة األوليةيف املائة من جمموع إمدادات  6 األخاابعلى املستوى العاملي، متث ل الطاقة املستمدة من  
افر وحيد املتو يف الكثري من األحيان مصدر الطاقة ال األخاابوتاكل الطاقة املستمدة من  أ(.2014األغذية والزراعة، 

واملتاح للجميع يف املناطق الريفية، يما أنا تت سم بأمهية خاصة بالنسبة إىل الفقراء يف البلدان النامية، ال سيما يف أفريقيا 
 أ(.2014)منظمة األغذية والزراعة،  الطاقة األوليةيف املائة من جمموع إمدادات  27حيث متث ل 

 
طة باستخدام وإن الفرص املرتب مة األغذية والتوافر األحيائي للمغذ يات الدقيقة.الطهي ضروريا  من أجل سال ويُعد   

نت ج تو واضحة )فهو متوافر يف املناطق الريفية، وسعره زهيد، وهو قابل للتجدد، وميكن أن يكون مستداما ،  20وقود اخلايبال

                                                      
ع األجشجار وأغصانا( الذي يستخدم يوقود ألغراض من قبيل الطهي، أو التدفئة، أو إنتا  الطاقة". و الوقود" هو "اخلاب اخلام )من جذ حطب"  20

ود عماله يوقود أو الستعماالت أخرى". "الوقاجلزئي أو استخدام احلرارة من مصدر خارجي الست االحرتاقو"الفحم" هو "اخلاب املتفح م من خالل 



 

67 

يازة، التحديات ال تزال قائمة )غياب أمن احل عنه يمية أقل من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالوقود األحفوري( ولكن
 وممارسات احلصاد غري املستدامة، وآثاره على الصح ة(.

 
وقود التوفري  حتقيق األمن الغذائي والتغذية والصحة، يف من أجلإحدى املسامهات الرئيسية للغابات بالتايل تتمث ل و  
مليار جشخص، أي ثلث سكان العامل، على  2.4ملي، يعتمد من أجل الطهي وتعقيم املياه. وعلى املستوى العا اخلايب

باإلضافة و لطهي، ال سيما يف أفريقيا حيث يُذير أن ثلثي األسر تستخدمه يوقود أساسي للطهي. ألغراض ا وقود اخلايبال
مة مليون نسمة يف آسيا )منظ 644لغلي املياه وتعقيمها، منهم  وقود اخلايبالمليون جشخص  764 يستخدمإىل ذلك، 

 أ(.2014األغذية والزراعة، 
 

مهما  من  جزءا  وقود ال حطبالوقود. ويف أفريقيا الوسطى، ميثل استخرا   حطبمن توافر يد  احلصاد املفرح  ولكن   
الدميقراطية،  واآلثار اليت يرتيها اإلنسان على الغابات. وميكن مالحظة ذلك مثال  يف حميط يينااسا، عاصة مجهورية الكونغ

، وآخرون Gondنسمة، إىل حد يبري على الفحم للطهي ) مالي ن 10يف املائة من السكان البالغ عددهم  90تمد حيث يع
(. ويف املناطق الريفية يف البلدان النامية اليت ال ميلك السكان فيها مصادر بديلة للطاقة، ميكن أن يؤدي النقص يف 2016
قرارات املتعل قة الوقود أيضا  على ال حطبوميكن أن يؤثر توافر  تنو عها.الوقود إىل تراجع جودة األغذية املستهلكة و  حطب

بالطهي والنظام الغذائي، حيث إن ندرته تؤدي إىل االمتناع عن تناول الوجبات أو إىل التخلي عن األغذية اليت يتطل ب 
مثل  اإلصالحيةود (. وقد جنحت اجله2011وآخرون،  Wan؛ 1997، 1996وآخرون،  Brouwerطهيها وقتا  أطول )

راجع إمدادات يجة تالكربى املبذولة نتاجلهود ختفيف عبء زرع منطقة حرجية قروية على مقربة من اجملتمعات احمللية، يف 
 (.2015، وآخرون Kumarالوقود ) حطب

 
 ، بحسب اإلقليم ونوع الوقود2011في الطهي عام  يوقود الخشبالنسبة األسر التي استخدمت  2الجدول 

 ليم*اإلق
ود فيها الوق األخشالشكل تنسبة األسر التي 

 (%األساسي للطهي )
وقود الللسكان الذين استخدموا  تقديرات عدد

 (x1000) للطهي يالخشب
 وقود اخلايبال الفحم الوقود حطب وقود اخلايبال الفحم الوقود حطب

 632 659 535 104 098 555 63 10 53 أفريقيا

 يانياسأسيا وأو 
37 1 38 1 571 223 59 034 1 630 257 

 157 19 156 001 19 3 - 3 أوروبا

 – – – – – – أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية والبحر 
 952 94 383 5 569 89 16 1 15 الكاريبي

 998 403 2 108 169 890 234 2 34 2 32 العالم

قرير حالة زيعا إقليميا يف هذا التقرير اليت تستند أساسا إىل بيانات مستقاة من تيستند هذا اجلدول، فضال عن مجيع اجلداول األخرى اليت تتضمن تو  *
 املنظمة. ألقاليم املعتمدة من قبلاوتقرير تقييم املوارد احلرجية، إىل التقسيمات اإلقليمية املستخدمة يف تلك الوثائق اليت ختتلف عن  العاملالغابات يف 

 
 ، باالستناد إىل بيانات التعداد الوطين ونتائ ج مسوحات منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة(أ2014)منظمة األغذية والزراعة املصادر: 

 .)اليونيسيف(
                                                      

ا الفحم. أنظر حطباخلايب" هو جمموع  يف  االطالع عليه)أ  http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm الوقود زائد 
 (.2017مايو/أيار 

http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm
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ذية بطريقة ليه يضمن طهي األغع احلصولعلى صحة اإلنسان بالتعق د. فإن  وقود اخلايباستخدام الوتتسم آثار  
 وقود اخلايبلاانتاار األمراض املنقولة بواسطة األغذية. ولكن الروابط ب ن استخدام سليمة وتعقيم املياه، وبالتايل مينع 

 Wan؛ 2003، وآخرون Kirazواألمراض التنفسية )اليت تؤثر على الوضع التغذوي( اليت تصيب النساء واألطفال، راسخة )
يستخدمون جشخص  اتمليار  3إىل أن  21وتاري منظمة الصحة العاملية (.2015منظمة الصحة العاملية،  ؛2011، وآخرون

ار الوقود، والفحم النبايت، والفحم، الروث، ونفايات احملاصيل( على ن حطبنازهلم الوقود الصلب )أي للطهي ولتدفئة م
بيانات منظمة  باالستناد إىلأ(، 2014منظمة األغذية والزراعة ) وتفيد تقديرات مواقد تقليدية. باستخداممكاوفة أو 
وقود لامليون جشخص ميوتون يف العامل يل سنة بسبب اآلثار املرتتبة عن تناق الدخان املتصاعد من  2.5ية، أن الصحة العامل

 3يف املائة من وفيات األطفال )دون اخلامسة من العمر( و 12املستخدم للطهي والتدفئة على فرتة طويلة، ما ميثل  اخلايب
يانيا. وميكن أن يؤدي اعتماد سيات املبل غ عنها تقريبا  يف أفريقيا، وآسيا، وأو مجيع الوف ووقعتيف املائة من وفيات البالغ ن. 

مواقد الطهي األيثر فعالية إىل حتسينات يبرية يف يم ية الوقود الالزمة ويف آثارها على الصحة. وقد تكللت اجلهود املراعية 
، جمموعة من Coe (2014)و Soiniجاح. وترد يف دراسة لالعتبارات الثقافية اهلادفة إىل إدخال مواقد الطهي احملس نة، بالن

األمثلة واملبادئ املتعل قة بالتصميم الناجح للمااريع، فضال  عن العديد من التدخالت يف جمال تكنولوجيا الطهي داخل 
بالوصول املأمون  ةالوقود واليت أ إجنازها عن طريق املبادرة املعني حطباملنازل وإعادة تأهيل الغابات من أجل احلصول على 

وقد مت هذه املبادرة، بدعم من املنظمات غري احلكومية الاريكة،  22التابعة لربنام ج األغذية العاملي. إىل الوقود والطاقة
 وجبات لتحضري ةالوقود وأساليب آمن حطب، بديال  جلمع دارفورداخليا  ولعائالهتن يف  نازحةامرأة  540 000حلوايل 

 س ن سبل العيش واحلد من استنزاف الغابات.الطعام ما ساهم يف حت
 

قد ري من الرجال. و األمراض أيثر بكثب فإنا تتعرض لاصابةاملرأة هي الطاهي الرئيسي يف معظم الثقافات،  أن   مباو   
دراسة، تزايد احتمال إصابة األطفال بأمراض  2 700أليثر من  2011عام أجري أظهر استعراض منهجي وحتليل جشامل 

ية النساء بالتهاب الاعب اهلوائية املزمن عند التعر ض لدخان الوقود املستمد من الكتلة األحيائإصابة از التنفسي احلادة و اجله
 .(2011وآخرون،  Poالصلبة )

 
ا يؤدي إىل اإلصابة بأمراض نامجة عن عبء العمل الزائد يف ، ممالوقود جمهودا  جسديا  يبريا   حطب مجعويتطل ب  

أ؛ تقييم النظم اإليكولوجية 2014فيها بعيدة عن املنزل )منظمة األغذية والزراعة،  األخاابليت تكون مصادر السياقات ا
يما أنه يستغرق وقتا  طويال ، ويؤثر على الوقت املتوافر لالضطالع بأناطة   (.2011، وآخرون Wan؛ 2005لأللفية، 

يامل   وعلى الوقت املخصص للطهي واالعتناء باألطفال أو حتقيقزراعية أو مرتبطة بالغابات يكون من جشأنا توليد الدخل 
الوقود  حطب جلمع. ومييل الوقت الالزم (2011، وآخرون Wan؛ 2013 ،وآخرون Sunderland)اإلمكانات التعليمية 

 لكن  و  ال سيما من قبل النساء واألطفال، إىل االزدياد بسبب ندرة هذا املورد وتزايد املسافة اليت جيب قطعها للوصول إليه.
الندرة. وياري أو يف أوجه التكي ف املمكنة املتعل قة ب ايبوقود اخلاليف حمر يات الطلب على مل تنظر الكثري من البحوث 

لوقود يرتاوح ا حطباستعراض لألدبيات أجرته منظمة األغذية والزراعة إىل أن متوسط الوقت الالزم جلمع مرت مكع ب من 
األغذية والزراعة، منظمة ) يانياسيف آسيا وأو  ةساع 139الكارييب والبحر ساعات يف أمريكا الالتينية و  106ب ن حوايل 

 55.8عن  حيث تكون املرأة مسؤولة :الوقود باكل يبري ب ن األقاليم حطب مجع(. يذلك، ختتلف املسؤولية عن أ2014
، وآخرون Sunderland) يف املائة يف أفريقيا 77يف املائة يف آسيا و 39يف أمريكا الالتينية مقابل  النااحيف املائة من هذا 

                                                      
 (./http://www.who.int/indoorair/en)أنظر تقديرات منظمة الصحة العاملية املتعل قة باآلثار املرتتبة عن تلو ث اهلواء داخل املنازل   21

 .:nge/initiatives/safecha-//www.wfp.org/climatehttp أنظر  22

http://www.who.int/indoorair/en/
http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/safe
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دان اليت تعاين من . وحو يف البلعلى بيانات على مستوى األسر مأخوذة من الابكة املعنية بالفقر والبيئة( ءا  ، بنا2014
 . (2011، وآخرون Wan) األخاابع ميلم جل  10حوايل  تسريالوقود، تفيد التقارير أن املرأة  حطبندرة معتدلة يف 

 
 العيش وسبل االقتصاد في المساهمات 2-3
 

ال تساهم الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية فقط من خالل توفري األغذية أو الطاقة باكل مباجشر  
نتجات املو من أجل الطهي، بل تساهم فيه أيضا  بطريقة غري مباجشرة من خالل توليد الدخل عن طريق بيع األخااب 

 ات. بالغاب املرتبطةيف األسواق احمللية والوطنية والدولية، وعن طريق فرص العمل  احلرجية غري اخلابية
 
 توليد الدخل 2-3-1
 

مليار مرت مكع ب يف السنة )قاعدة البيانات اإلحصائية  1.8يقد ر إنتا  األخااب املستديرة الصناعية يف العامل حبوايل  
الواليات  د  وتُع زراعة(، يأيت معظمها من الغابات الواقعة يف النصف الامايل من الكرة األرضية.يف منظمة األغذية وال

 ، ويندا، والربازيل من أيرب البلدان املنتجة لألخااب يف العامل. وُتستخدمواالحتاد الروسياملتحدة األمريكية، والص ن، 
لكريات يذلك يف الفحم واتستخدم  حلرفية، واللب والورق، و األخااب يف البناء، وصناعة األثاث، واألدوات واألعمال ا

 .  احليوية الكتلةمن أجل توليد 
 

 النظاميالقيمة املضافة اإلمجالية العاملية يف قطاع الغابات  بلغتأ(، 2014ووفقا  ملنظمة األغذية والزراعة )  
 حمللي اإلمجايل العاملي.يف املائة من النات ج ا 0.9، أي 2011عام  دوالر أمريكي يف اتمليار  606

 
، 2011القيمة المضافة اإلجمالية في قطاع الغابات ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي عام  3 الجدول 

 بحسب اإلقليم والقطاع الفرعي

 اإلقليم

 القيمة المضافة اإلجمالية في قطاع الغابات 
 (2011ب سعار عام  ات األمريكيةدوالر ال ات)بمليار 

مضافة القيمة ال
اإلجمالية لقطاع الغابات 
من الناتج المحلي 

 (%اإلجمالي )

 اتالغاب
إنتاج نشارة 

واأللواح  األخشال
 الخشبية

إنتاج اللب 
 المجموع المجموع والورق

 0.9 17 3 3 11 أفريقيا

 1.1 260 111 66 84 يانياسآسيا وأو 

 0.9 164 68 61 35 أوروبا

 0.7 115 61 29 26 أمريكا الشمالية

 0.9 49 24 12 14 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 0.9 606 266 170 169 العالم

 الغابات = احلراجة وأناطة قطع األخااب.
 املوقع )متاحة على(، باالستناد إىل قاعدة بيانات األمم املتحدة اجملم عة الرئيسية املتعل قة باحلسابات الوطنية أ2014منظمة األغذية والزراعة ) املصدر: 

http://unstats.un.org/unsd/snaama ببيانات باأن حسابات الدخل القومي من مصادر قطرية.( ومستكملة 

http://unstats.un.org/unsd/snaama
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ت ج احمللي ة يف الناوتسجل أيرب مسامهة نسبية للحراج وختفي هذه األرقام العاملية واإلقليمية تنوعا  يبريا  ب ن البلدان. 
أ(. وعلى املستوى الوطين، 2014يف املائة من النات ج احمللي اإلمجايل( )منظمة األغذية والزراعة،  15اإلمجايل يف ليبرييا )

ترتبط القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع الغابات مبساحة هذه األخرية بل تتوقف باكل أساسي على أنواع الغابات ونظم  ال
مليون هكتار من الغابات يف الكامريون، يغابات  19من أصل  16. وعلى سبيل املثال، يعترب املعين لبلداإلدارة املوجودة يف ا

. ويف املقابل، يف أمريكي مليون دوالر 695 النظاميخمصصة لانتا  وتبلغ القيمة املضافة اإلمجالية يف قطاع الغابات 
ن هكتار من الغابات فقط يغابات خمصصة لانتا  وتبلغ مليو  153من أصل  12مجهورية الكونغو الدميقراطية، يعترب 

أ(.  2015أ، 2014)منظمة األغذية والزراعة،  أمريكي مليون دوالر 85 النظاميالقيمة املضافة اإلمجالية يف قطاع الغابات 
(، وفرنسا ريكيأم مليار دوالر 15يف إيطاليا ) النظاميويف أوروبا، تسجل أعلى قيمة مضافة إمجالية يف قطاع الغابات 

( )منظمة أمريكي مليار دوالر 13(، واالحتاد الروسي )أمريكي مليار دوالر 13.8(، والسويد )أمريكي مليار دوالر 14.5)
هذه األرقام عادة  تقدير املسامهة احلقيقية للغابات يف الدخل القومي ألنا ال تامل  ءوتسي أ(.2014األغذية والزراعة، 

 اليت يتم احتساها يف قطاع الصناعة أو مثال  يف السياحة. من األخاابات القيمة املضافة للمنتج
 

و مب ن  ميكن أن تكون يبرية يف بعض البلدان، يما ه املنتجات احلرجية غري اخلابيةوتظهر دراسات حمددة أن قيمة  
ز، وجنوب املكسيك، ال غواتيماال، وبيليجشعب املايا يف مش غاباتويف  يف املناطق الامالية. صيداملتعل ق بال 8مثال  يف اإلطار 

. العديد من املنتجات احلرجية غري اخلابية اليت يستخدمها السكان احملليون دائما  واليت تصل أيضا  إىل أسواق التصدير افرتو ي
 Chamaedoreaوإن بعض هذه املنتجات صاحل لأليل فيما البعض اآلخر له استخدامات أخرى مثل: جشجرة خنيل الزينة 

ernestii-agustii  املخصصة للتصدير؛ وأليافDesmoncus orthocantos يف األعمال احلرفية؛ وأوراق خنيل  املستخدمة
Sabal sp. الرامون املستخدمة للتسقيف أو االستهالك احمللي؛ وبذور جشجرة (Brosimum alicastrum)  املستخدمة يف

 Pimenta) فرجنيإلاحمللي إىل األسواق الريفية وأسواق البلدات؛ والفلفل رقائق البسكويت واخلبز واليت تنتقل من االستهالك ا

dioica)  املستخدم يتوابل؛ واللنب النبايت(Manilkara zapota)  املستخدم يف العلكة؛ ورتن ج الكوبال(Protium copal) 
عام  ا  طن 53 528قيقب (. ويف يندا، بلغ وزن منتجات الGodoy ،2010املستخدم يف العطور ومستحضرات التجميل )

يف املائة من الصمغ  95(. وتنت ج السودان ونيجرييا وتااد Sorrenti ،2017) أمريكي دوالرمليون  279.9وقيمتها  2015
 76 000 بلغ إنتاجهاحيث يالعريب الذي يتم تصديره إىل األسواق العاملية. وت عد السودان أيرب بلد منت ج للصمغ العريب 

 (.Sorrenti ،2017ت مأخوذة من البنك املريزي السوداين، ووردت يف )بيانا 2013طن عام 
 

أ( 2014. وتقد ر منظمة األغذية والزراعة )النظاميباإلضافة إىل ذلك، ال تغطي األرقام الرمسية سوى قطاع الغابات و  
 دوالرمليار  730ت إىل حوايل ، ترتفع القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع الغاباالنظاميأنه عندما تضاف مسامهة القطاع غري 

من املنتجات احلرجية غري اخلابية )املستمدة من مصدر حيواين ونبايت، مبا يف ذلك  أمريكي دوالرمليار  88، منهم أمريكي
 (.4 اجلدول لألخااب من أجل البناء والوقود )أنظر النظاميمن اإلنتا  غري  أمريكي دوالرمليار  33النباتات الطبية( و
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 ات األمريكية دوالر ال ات)بمليار  2011عام  النظاميمن قطاع الغابات غير المقد ر الدخل   4 الجدول
 ( 2011ب سعار عام 

المنتجات الحرجية غير  والبناء يوقود الخشبال اإلقليم
 المجموع الخشبية

 19.7 5.3 14.4 أفريقيا

 77.3 67.4 9.9 يانياسآسيا وأو 

 8 8 – أوروبا

 3.6 3.6 - أمريكا الشمالية

 12.6 3.6 9 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 121.3 88 33.3 العالم

 أ(، باالستناد إىل مصادر متعددة.2014منظمة األغذية والزراعة ) :املصدر
 

عة اال حتتسب معظم اخلدمات البيئية يف غري جمال التموين يف األرقام االقتصادية العاملية. ووفقا  ملنظمة األغذية والزر  
إىل القيمة املضافة  أمريكي دوالرمليار  2.4أ(، ميكن إضافة املدفوعات مقابل اخلدمات البيئية واليت تبلغ قيمتها  2014)

اإلمجالية املتأتية من الغابات. وميثل ذلك جزءا  صغريا  جدا  من اخلدمات البيئية اليت تقدمها الغابات. ومل يذير مكتب األمم 
مؤخرا  احلاجة إىل إدرا  خدمات النظم اإليكولوجية يف نظام احلسابات القومية، ولكن ال يزال هذا  املتحدة اإلحصائي إال

 اإلدرا  طوعيا  وحتتا  الطريقة اليت سيتم فيها تطبيق هذا النه ج على نطاق أوسع يف البلدان املتقدمة والنامية إىل التقييم.
 

 ة الشماليةفي المنطق والصيدقيمة اللحوم البر ية   8اإلطار 
 

ف ترفيهية و/أو وظائعلى يف املنطقة الامالية، إضافة  إىل يونه ميارس من قبل الاعوب األصلية،  الصيد ينطوي 
مصدرا  مهما  لألغذية، إال أنه ساعد أيضا  يف تطوير رأس املال الرمزي  الصيداجتماعية باكل أساسي. ولطاملا يان 

رية بقيمة رمزية واجتماعية مهمة يف العديد من اجملتمعات )مثل ماا يظى الصيدل واالجتماعي. ويف الوقت الراهن، ال يزا
. ويف بعض أحناء املنطقة (2013، وآخرون Fischer)السكان احمللي ن يف مطاردة املوب يف السويد خالل موسم الصيد( 

وا  يف الوقت الراهن. أنه ياهد من معالسياحي حمدود  صيدنااطا  ترفيهيا  ميارسه السكان احملليون، وال الصيد الامالية، يُعد  
 Fischer)تساهم إىل حد يبري يف اقتصاد اجملتمعات احمللية قا  ناضجة اسو أالسياحي  صيدويف أحناء أخرى، ُياكل ال

 .(Willebrand ،2009؛ Campbell ،2004و MacKay؛ 2013، وآخرون
 

ملثال، تقد ر يف املنطقة الامالية. وعلى سبيل ا للصيدحماوالت عديدة لتحديد قيمة املنافع االقتصادية  بذلتوقد  
. ويف السويد، يعترب املوب (2001، وآخرون Storaas) أمريكي دوالرمليون  90و 70املوب يف النروي ج مبا ب ن  صيدقيمة 

. ويف فنلندا والنروي ج والسويد، تظهر دراسات التقييم غري السوقي أن (Mattsson ،1990)الطريدة األهم من حيث القيمة 
هذه  . ولكن  (2008، وآخرون Fredman)ميكن أن تنقسم إىل قسم قائم على الرتفيه وآخر قائم على اللحوم  صيدقيمة ال

 أنواع الطرائد األخرى مثل الطيور أو الغزالن أو الدببة.ال تامل الدراسات 
 

مالية. االقتصادية ومسامهته يف سبل عيش اجملتمعات يف املنطقة الا الصيدرسم صورة عامة لقيمة بالتايل يصعب و  
ر يف الوظائف متجذ   صيدلسوقية لسلع معقدة، ذلك أن الاألسباب إىل صعوبة تقدير القيمة السوقية وغري ا أحدعود يو 

افة يذلك نااطا  ترفيهيا . وتصل بعض اللحوم، ورمبا يمية صغرية منها فقط، إىل األسواق. باإلض  االجتماعية والثقافية ويُعد  
اليت يتم بيعها يف  ميةإىل ذلك، تتوافر إحصاءات يثرية باأن يمية اللحوم املصطادة يل سنة ولكن القليل منها يتناول الك

 األسواق والكمية املستهلكة فرديا . 
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 العمالة 2-3-2
 

وفقا  ملنظمة و  مصدرا  مهما  للعمالة، ال سيما بالنسبة إىل بعض الفئات. النظاميوغري  النظاميقطاع احلراجة  يُعد   
امل يعملون يف قطاع الغابات مليون جشخص حول الع 13.2، يان ما يقارب 2011أ(، يف عام 2014األغذية والزراعة )

وال يامل هذا القطاع مثال  العمل يف صناعة األثاث اليت تقوم  يف املائة من جمموع اليد العاملة. 0.4أي ما يعادل  النظامي
 مبعظمها على اخلاب، وال العمل يف البناء الذي يستخدم األخااب.

 
وام جزئي  من األحيان بسبب األناطة غري الرمسية وبدحصاءات الرمسية باأن العمالة بالضعف يف الكثريإلوتتسم ا 

(. ووفقا  2015، وآخرون Whitemanاليت تؤدي دورا  حموريا  يف سبل عيش السكان الريفي ن ال سيما يف البلدان النامية )
يف  نظاميةال وغري ةنظاميالعمالة من الأ(، فإن البلدان الثالثة اليت تتمتع بأعلى مستويات 2014ملنظمة األغذية والزراعة )

ومتثل األناطة املتعل قة بالغابات يف  (.مالي ن 4( واهلند )مالي ن 6مليون عامل( والص ن ) 7.6قطاع احلراجة هي الربازيل )
مليون نسمة(،  13)يبلغ جمموع عدد السكان حوايل  النظاميوغري  النظاميمبيا أيثر من مليون وظيفة يف القطاع ن از 

ة معياتها اليت تعتمد إىل حد يبري على استخدام املوارد الطبيعية لزياد يف زامبيائة من األسر الريفية اامل يف 80وتعيل حوايل 
مليون جشخص يعملون يف  60و 40ما ب ن  ( أن  2013) وآخرون Agrawalويذير  (.2015، وآخرون Turpieأو دعمها )

مليون جشخص على األقل يعملون  41أ( إىل أن 2014اعة )يف ح ن تاري منظمة األغذية والزر  النظاميقطاع احلراجة غري 
 بدوام يامل يف إنتا  خاب الوقود والفحم.

 
خدامها. املنتجات احلرجية غري الزراعية واست مجعالضوء على الثغرات يف بيانات العمالة يف جمال  1ويسل ط اإلطار   
قود والفحم )أنظر ببعض املنتجات احلرجية مثل خاب الو  تتوافر تقديرات مااهة على املستوى العاملي يف ما يتعل ق ولكن

 (.6اجلدول 
 

واحدة من القطاعات األيثر خطورة يف معظم البلدان يف ما يتعل ق بالسالمة والصحة املهنيت ن  تزال احلراجة تُعد   وال 
(. فقد ال تتوافر التجهيزات الاخصية الواقية. ويتم استخدام معظم العمال )مبا يف ذلك 1998)منظمة العمل الدولية، 

يما أن األجور متدن ية. وساعات العمل طويلة ومواقع العمل بعيدة يف   ةنظامياألطفال والعمال املهاجرين( بطريقة غري 
روف ملعايري العمل. وميكن أن يرتتب عن هذه الظ االمتثالللتأيد من التحقق ما جيعل من الصعب  ،الكثري من األحيان

 تغذية.من الغذائي والآثارا  سلبية على الدخل والصحة واألوضاع االجتماعية واالقتصادية األخرى من أجل حتقيق األ
 

ويول د إنتا  احملاصيل الاجرية اليت يتم تداوهلا يف األسواق العاملية الكربى الدخل والعمالة على املستوي ن احمللي  
والدويل ويارك عددا  من أصحاب احليازات الصغرية. وتاري التقديرات إىل أن هؤالء ينتجون، على املستوى العاملي، أيثر 

وجتهيزه،  ،وعلى سبيل املثال، تاري التقديرات أيضا  إىل أن زراعة النب   23يف املائة من الكاياو. 90و ائة من النب  يف امل 67من 
 Viraيف أوغندا )عمل مالي ن فرصة  5ثيوبيا وأيثر من إمليون فرصة عمل يف  15 توفروالتجارة به، ونقله، وتسويقه 

 (.2015، وآخرون
 

                                                      
 (.2015يناير/ يانون الثاين  15يف  متت زيارة موقعيهما) (www.icco.orgومنظمة الكاياو الدولية ) (www.ico.org)أنظر منظمة النب الدولية   23

http://www.ico.org/
http://www.icco.org/
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 ، بحسب اإلقليم والقطاع الفرعي2011عام  النظاميإجمالي العمالة في قطاع الغابات  5 الجدول 

 اإلقليم

 العمالة في قطاع الغابات 
 )باملالي ن(

 (%)الحصة من مجموع اليد العاملة في القطاع 

 اتالغاب

 رةإنتا  ناا
 اخلاب

 األلواحقطع و 
 اخلابية

إنتا  
اللب 
 والورق

 اتالغاب المجموع

إنتا  ناارة 
 اخلاب

األلواح قطع و 
 اخلابية

إنتا  
اللب 
 والورق

 المجموع

 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.2 0.3 أفريقيا

 0.3 0.1 0.1 0.1 6.9 2.5 2.6 1.8 انياسيآسيا وأو 

 0.9 0.2 0.4 0.2 3.2 0.9 1.5 0.8 أوروبا

 0.6 0.3 0.2 0.1 1.1 0.5 0.4 0.2 أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية والبحر 
 0.5 0.1 0.2 0.1 1.3 0.4 0.6 0.4 الكاريبي

 0.4 0.1 0.2 0.1 13.2 4.3 5.4 3.5 العالم

 الغابات = احلراجة وأناطة قطع األجشجار.
 (،twww.ilo.org/ilostaباأن إحصاءات العمل. )  بيانات منظمة العمل الدولية قاعدة أ(، باالستناد إىل2014: منظمة األغذية والزراعة )املصدر

 مستكملة بإحصاءات العمالة املأخوذة من مصادر قطرية.
 

 2011الوقود والفحم عام  حطبلألشخاص العاملين في إنتاج  التقديريالعدد  6الجدول 

 
 اإلقليم

 د اإلجمالي )بالماليين(العد
النسبة من إجمالي 

عدد العاملين  عدد السكان
 بدوام كامل

العدد  ن بدوام جزئيو العامل
الوقت المخصص  العدد اإلجمالي

(%) 
 19 195 8 176 19 أفريقيا

 15 642 4 631 11 انياسيآسيا وأو 

أمريكا الالتينية 
 8 45 9 35 10 والبحر الكاريبي

 13 882 5 841 41 العالم

  قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة (، باالستناد إىل بيانات مأخوذة منـ2014: منظمة األغذية والزراعة )املصدر
 (.www.ilo.org/ilostat) وقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية باأن إحصاءات العمل

 
  
قطف  عد  يول د توترات بينهم وب ن اجملتمعات احمللية. ويُ وهو ما قد للعمال املهاجرين،  وتوفر الغابات يذلك العمالة 

مثار التوت يف السويد وفنلندا مثال  موثقا  توثيقا  جيدا . فيأيت اآلالف من العمال املهاجرين، من أوروبا الارقية أو جشرق آسيا 
 الذين تقع املاايل يل سنة ب ن جشريات التوت والسكان احمللي نعادة ، لقطف مثار التوت على مدى ثالثة أجشهر تقريبا . و 

تراجع منذ  دعددها ق يعتربون أن الثمار ملكهم. ويف السنوات األخرية، ظهرت بعض حاالت االستغالل يف العمل، ولكن  
ولكن يكسب  القطف عمال  صعبا   (. ويُعد  Vanaspong ،2012اعتماد أنظمة حلماية املهاجرين الذين يقطفون التوت )

http://www.ilo.org/ilostat
http://www.ilo.org/ilostat
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معظم العمال مبلغا  حمرتما  من املال يسمح هلم بإعالة أنفسهم حو العام القادم. ويساعد العمال املهاجرون، إىل جانب 
 (.2014، وآخرون Salo)يافة األسواق يف أحناء العامل   إىلمثار التوت إيصال الباعة احمللي ن، على 

 
 دور المرأة والرجل 2-3-3
 

الجتماعية بأمهية بالغة بالنسبة إىل سبل العيش املعتمدة على الغابات، والقرارات املتعل قة بإدارة تتسم العمليات ا 
املوارد، وعمليات احلويمة، وتوزيع املنافع، مع وجود تباين يبري يف األدوار اليت يؤديها الرجال والنساء واآلثار اليت يرتيونا. 

فة حسب نية واإلقليمية والعاملية، يف توافر يمية حمدودة من البيانات املصن  وتكمن صعوبة توثيق ذلك على املستويات الوط
 ، باستثناء بعض البيانات املتعل قة بالعمالة. ويب ن  ذلك أمهية تطوير البحوث اجلنسانية يف جمال الغابات واألجشجار ناجلنس

اه )فريق اخلرباء مساك وتربية األحياء املائية وامليونظم احلراجة الزراعية، وهذه مسألة طرحت بالفعل يف ما يتعل ق مبصايد األ
 (. 2015ب، 2014الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

 
أ(، 2014العامل الصادر عن منظمة األغذية والزراعة ) يفوتاري البيانات اليت أ مجعها من أجل تقرير حالة الغابات  

صر عملها إىل املول دة للدخل، ويقت ةالنظاميويف األناطة غري  النظامييف قطاع الغابات  إىل أن املرأة تؤدي دورا  أقل جشأنا  
 املنتجات احلرجية من أجل االستخدام املعياي. مجعحد يبري على 

 
يف املائة فقط من جمموع اليد العاملة يف قطاع احلراجة  24أ(، مث لت املرأة 2014ووفقا  ملنظمة األغذية والزراعة ) 

إىل أنا متث ل عام  24، يف ح ن تاري قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف منظمة العمل الدولية2011عام  اميالنظ
 وأيثر( يف مجيع القطاعات االقتصادية.    من العمر سنة 15يف املائة من جمموع اليد العاملة ) 40حوايل  2017

 
 وقودال جلمعأ( بتحليل البعد اجلنساين 2014األغذية والزراعة )، قامت منظمة النظاميةويف ما يتعل ق باألناطة غري  
مليون جشخص يعملون بدوام يامل يف  41فقط، بسبب عدم وجود بيانات باأن األناطة األخرى. ومن أصل  اخلايب
 مجعمليون جشخص يعملون بدوام جزئي يف  841مالي ن فقط. ومن أصل  4يبلغ عدد النساء الوقود والفحم،  حطبإنتا  

أ(. بالتايل، يت ضح أن املرأة 2014)منظمة األغذية والزراعة،  مالي ن 706 يبلغ عدد النساء الوقود أو إنتا  الفحم، حطب
تقوم أة الوقود. ويف بعض املناطق اليت تعاين من ندرة هذا األخري، تفيد التقارير أن املر  حطب مجعيف  يبريةتتحمل مسؤولية  

 (.2011، وآخرون Wan) األخاابيلغ من   70حوايل  بنقل
 

الك املنتجات احلرجية. واملتعل قة باسته  نوال تتوافر على املستوى العاملي الكثري من البيانات املصنفة حسب اجلنس 
أن املرأة متيل إىل تسويق املنتجات احلرجية أقل من الرجل، إال  أن بيع هذه املنتجات ميكن أن ياك ل مصدرا أساسيا  مع و 

(. ويف 2014، وآخرون Sunderlandللنساء اللوايت يفتقرن إىل العديد من الفرص املتاحة عادة للرجال ) للدخل النقدي
اجلوز الغين بالزيوت يف جشجرة الايا اليت  مجعيف املائة من دخلها من  80مالي ن امرأة حنو  4أفريقيا الغربية، تكسب حوايل 

 (.2014نام ج األمم املتحدة للبيئة، تنمو طبيعيا  يف الغابات، ومن جتهيزه وتسويقه )بر 
 

                                                      
 (.2017يف مارس/آذار  االطالع عليهأ ) /https://www.ilo.org/ilostat ظرأن  24

https://www.ilo.org/ilostat/
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ويتم توثيق خمتلف األدوار اليت يؤديها الرجال والنساء يف إدارة الغابات واملنافع اليت يصلون عليها من الغابات، على  
( تستخدم بيانات على مستوى األسرة مأخوذة من 2014، وآخرون Sunderlandاملستوى احمللي. وتظهر دراسة حديثة )

لابكة املعنية بالفقر والبيئة، أن الرجال والنساء على السواء جيمعون املنتجات احلرجية من أجل الكفاف أو من ماروع ا
اختالفات إقليمية يف مسامهة يل من الرجال والنساء يف قيمة الدخل األسري وجود أجل تسويقها. وتظهر هذه الدراسة 

، يساهم ، والقصب، والفايهة، والفطر. ويف أمريكا الالتينية مثال  خااباألاملتأيت من املنتجات احلرجية غري اجمله زة مثل 
الرجال سبع مرات أيثر من النساء يف دخل األسرة املتأيت من املنتجات احلرجية غري اجمله زة. والعكس صحيح يف أفريقيا، 

أن الرجال منخرط ن  تظهر البيانات يف ح ن يساهم الرجال والنساء باكل متساو  يف الدخل يف آسيا. ويف أمريكا الالتينية،
 جدا  يف اإلنتا  التجاري للمنتجات احلرجية غري اخلابية مثل اجلوز الربازيلي. ويف أفريقيا، تؤدي املرأة دورا  معيايا  أيرب، يف

فريقيا حيث أح ن مييل الرجال والنساء يف جنوب جشرق آسيا إىل تقاسم املسؤوليات يف إدارة الغابات واإلنتا  الزراعي. ويف 
األسواق موجهة لتلبية االحتياجات املعياية، تؤدي املرأة الدور األهم. ويف أمريكا الالتينية اليت متلك أسواقا  أيثر ختصصا ، 

 يؤدي الرجل الدور األهم. ويف آسيا يؤدي يل من الرجال والنساء دورا  مهما .
 
 الزراعي اإلنتاج أجل من أساسي أمر اإليكولوجي النظام خدمات تقديم  2-4
 

تقدم الغابات واألجشجار العديد من خدمات النظام اإليكولوجي يف غري جمال التزويد واليت تُعد أساسية للزراعة  
(Richardson ،2010 ؛Foli وإنتا  األغذية يكل، مبا يف ذلك مصايد األمساك الداخلية، ولصحة 2014، وآخرون )

ر القسم األيرب من التنوع البيولوجي على األرض وتؤدي دور ا حامس ا للتخفيف اإلنسان ورفاهه. وحتوي الغابات واألجشجا
قليمي )أنظر اإلنطاق لامن حدة تغري املناخ على املستوى العاملي والتكيف معه على مستوى املزرعة واملناظر الطبيعية وعلى 

تنظيم  دعما  مباجشرا  لألناطة الزراعية، وهي(. ويري ز هذا القسم على بعض خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقد م 3الفصل 
 تقدمي هذه اخلدمات.ل املقايضاتاملغذيات، ومكافحة اآلفات والتلقيح. يما أنه ينظر يف بعض  ةاملياه، ومحاية الرتبة ودور 

 
 تنظيم المياه 2-4-1
 

ن خالل تنظيم حمللي والعاملي متؤدي الغابات واألجشجار دورا  بالغ األمهية يف الدورة اهليدرولوجية على املستوي ن ا 
 Ellison؛ 2015، وآخرون Miuraتدفقات املياه السطحية واجلوفية واحملافظة يف الوقت نفسه على جودة هذه املياه )

يما أنا تيس ر عملية   25(. وتساهم يذلك يف تساقط األمطار، حمليا  وعن بُعد، من خالل النتح التبخري.2017، وآخرون
حتس ن جتدد املياه اجلوفية. وتوفر الغابات واألجشجار أيضا  محاية مهمة من الفيضانات اليت هتدد جودة التغلغل وميكنها 

إمدادات املياه يميتها، والبىن التحتية، واملساين وغريها من املباين، مبا يف ذلك ملجأ اجملتمعات احملل ية املار دة. وتظهر 
يف املائة يف إزالة الغابات تؤدي إىل زيادة  10التينية أن زيادة بنسبة لمريكا ابلدا  يف أفريقيا وآسيا وأ 56دراسة أجريت يف 

 (.2007، وآخرون Bradshawيف املائة ) 28و 4تواتر الفيضانات بنسبة ترتاوح ب ن 
 

                                                      
ىل الغالف إ النتح التبخري الذي يُعد عنصرا  حامسا  من دورة املياه، هو التداخل/ جمموع التبخر ونتح النباتات من سطح األرض )اليابسة واحمليطات(  25

 وي. اجل
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، Nobreواستنت ج استعراض للدراسات العلمية باأن حوض األمازون وعالقته باملناخ وتساقط األمطار يف الربازيل )  
( أن إزالة الغابات يف هذه املنطقة يؤثر على نقص املياه يف أماين أخرى من البالد. يف الواقع، تعيق إزالة الغطاء 2014

النبايت تدفق رطوبة الرتبة إىل الغالف اجلوي. ومينع تراجع عدد األجشجار يف املنطقة احليوية، تدفق الرطوبة ب ن الامال 
، وهو نر أيرب من نر األمازون ومسؤول عن إمدادات املياه العذبة يف جنوب جشرق 26ا"واجلنوب. ويواجه "النهر املنتقل جو  

(. 2015أمريكا الالتينية، هتديد ا خطري ا بسبب إزالة الغابات )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
ية سلبية رعي وزراعة فول الصويا ميكن أن يرتك آثارا  رجعلاملساحات املخصصة لوياري ذلك إىل أن خسارة الغابات لتوسيع 

 Oliveiraعلى إنتاجية احملاصيل املوس عة وأعااب الرعي، حيث ميكن أن تؤدي إزالة الغابات فعال  إىل تراجع اإلنتا  )
الغابات ( الضوء على الدور امللحوب الذي تؤديه 2017، وآخرون Ellison(. ويسل ط استعراض حديث )2013، وآخرون

 .على املستويات الوطنية واإلقليمية والقارية، يف حتديد تساقط األمطار ودوران املياه
 

ت املياه الكافية أساسية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية جبميع أبعاده. ويرتبط تنظيم املياه وإتاحتها اإمداد وتُعد   
املياه،  يوان، ارتباطا  وثيقا  بالغطاء احلرجي يف مستجمعاتبكمية ونوعية مناسبة من أجل استهاليها من قبل اإلنسان واحل

ب( أن ثلث املدن الكبرية يف العامل على 2013ومنحدرات التالل، وضفاف اجملاري املائية. وتقد ر منظمة األغذية والزراعة )
ققة من احملافظة على ياه املتحاألقل تستمد نسبة يبرية من مياه الارب فيها من املناطق احلرجية. وتتوقف منافع إمدادات امل

الغطاء احلرجي، على التوازن اإلمجايل للمياه يف النظام الذي يتوقف بدوره على توافر املياه والنتح التبخري )منظمة األغذية 
رات دب(. وتتحسن نوعية املياه باكل يبري بفضل قيام الغابات حبماية اجملاري املائية والغطاء النبايت ملنح2013والزراعة، 

اه إىل الغطاء احلرجي أيضا  دورا  حامسا  يف ضمان االستقرار واجلودة يف توفري امليبالتايل يؤدي و التالل املعر ضة للتعرية. 
 (.Steedman ،2011و Carignanالبحريات واألنار اليت تعتمد عليها مصايد األمساك الداخلية )

 
ا، ت مستجمعات املياه إذا أ استبقاء األنواع األصلية أو إعادهتالغابات خلدما توفرهاوميكن حتس ن احلماية اليت  

ولكن ميكن أن توفر نظم احلراجة الزراعية واملزارع احلرجية وظائف مماثلة يف إنتا  املياه إذا أم نت غطاء حرجيا  ياف  لضمان 
(. ومن 2004، وآخرون Gertenاملياه ) جتدد املياه اجلوفية وتدفق مياه الينابيع وإذا ال تتجاوز هي نفسها املتطل بات من

ميكن  ب ن الغطاء احلرجي واستخدام األراضي الزراعية يف مستجمعات املياه، واليت ال مقايضاتالواضح أنه ميكن حصول 
 معاجلتها سوى يف سياق حمدد.

 
من الغابات يف إقليم  يف املائة 40(، ختصص حوايل 2015)منظمة األغذية والزراعة، ووفقا  لتقييم املوارد احلرجية  

مليون  54يف املائة من سكان العامل، حلماية الرتبة واملياه، وتتم إدارة  20االقتصادية ألوروبا الذي يضم األمم املتحدة جلنة 
 هكتار من هذه الغابات ومحايتها حصرا  لتنقية املياه. 

 
لية واإلقليمية ية للمجتمعات احمللية ولألسواق احملوتساهم الغابات يذلك، بطريقة غري مباجشرة، يف توفري املوارد السمك 

. ويف الواليات يف توليد الدخليساهم مهما  عامال  والوطنية على السواء. وتُعد رياضة صيد األمساك يف الكثري من األحيان 
حوايل مليون مليون فدان ) 2.5يلم( من اجملاري املائية و  241 499ميل ) 150 000املتحدة األمريكية، يقع أيثر من 

                                                      
( إىل التيارات املائية النفاثة )تدفق خبار املاء( املدفوعة بالرياح املتنقلة من منطقة 2004وآخرون،  Marengoتاـــــــــــــــري عبارة "األنار املنتقلة جو ا" )  26

 جنت ن.ومشال األر  نديز واملعاقة بسلسلة اجلبال، اليت تصل إىل جنوب جشرق الربازيل ومناطقها اجلنوبيةإلاألمازون باجتاه جشرق جبال ا
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ولكن ال بد من النظر يف اآلثار املرتتبة عن هذا النااح وعن غريه من  27هكتار( من البحريات يف الغابات واملرو  الوطنية.
 األناطة املول دة للدخل على صيد الكفاف واألمن الغذائي والتغذية. 

 
جمعات ى مستوى املناظر الطبيعية أو مستواألهم من ذلك هو أن معظم عمليات تنظيم املياه ترتك أثرا  بعيدا  عل 

املياه أو حو على املستوى اإلقليمي. ولكن ليس هناك فهم تام هلذا األثر وال يؤخذ يف احلسبان وال يظى بالتقدير على 
 النحو الواجب.

 
 المغذيات ان ودور تكوين التربة وحمايتها  2-4-2
 

دوران  ي تؤديه يف تنظيم املياه، يف تكوين الرتبة ومحايتها ويفتساهم الغابات واألجشجار، باإلضافة إىل الدور الذ 
( اليت 2007، وآخرون Kimbleاملغذيات. وتساهم الغابات واألجشجار باكل مباجشر يف ترايم املادة العضوية يف الرتبة )

ادة العضوية، ال سيما يف ل امليتم استغالهلا مباجشرة  يف الزراعة بعد احلرق ويف خمتلف أجشكال احلراجة الزراعية. وميكن أن تُنق
املناطق اجلافة، من الغابة إىل احلقل من قبل اإلنسان واحليوان، مبا يف ذلك على جشكل مساد أخضر وروث احليوانات األليفة 

 اليت ترعى يف الغابة. وتدور املغذ يات على سطح األرض ويف باطنها، من األجشجار إىل احملاصيل.
 

 واملغذ يات يةاملائ املوارد فتقر ب املياه، وتدوير املغذ يات دوران يف جذورها، خالل من واألجشجار، الغابات وتساهم 
وميكن أن يت سم األسر السنوي  (.2007 ،وآخرون Bradshaw) أخرى حماصيل منها لتستفيد األرض سطح من العميقة

لمغذ يات خاصة من أجل التوافر احليوي لأو املومسي للمغذ يات النباتية يف منطقة جذور األجشجار وحتت الرتبة، بأمهية 
 ةمثب ت أجشجار أنواع فيها اليت الزراعة نظم وحتس ن(. Jose ،2009النباتية يف نظم إنتا  احملاصيل القائمة على األجشجار )

 من أيثر جشهد مالوي، ويف (.9 اإلطار )أنظر تالغال   زيادة إىل يؤدي امم ،للمحاصيل األخري هذا إتاحة للنرتوج ن
 يف غذائيال األمن من أطول وفرتة   الذرة، غالت يف زيادة   املخص بة، األجشجار زراعة على تاجيعهم أ مزارع 180 000

 العضوي للسماد يمصدر  اخلضراء الغابات أوراق استخدام وميكن (.CIE، 2011) الغذائي النظام يف أيرب وتنوعا   السنة،
 (.2012 ،وآخرون Sinu) اهلند يف الفوفل جوز مزارع يف مثال   احلال هي يما  الزراعية، احملاصيل إنتاجية حتس ن بغية

 
وتقوم الغابات واألجشجار حبماية الرتبة من التعرية بفعل املياه واهلواء على سطح األرض ويف جذورها. ويت سم هذا  

ض املتوسط أو حيث ر األبيأمطار يثيفة وقوية، يما هي احلال يف منطقة البح تتساقطباألمهية يف املناطق املنحدرة وحيث 
(. وعلى سبيل املثال، أد ت مصدات الريح املؤلفة من صف  ن من جشجرة 10تكون التعرية بفعل اهلواء مهمة )أنظر اإلطار 

Casuarina sp.  نوبارية، وهي منطقة صحراوية مستصلحة للزراعة يف مصر، إىل الحلماية حقول القمح والاعري يف غرب
 (.  1983، خليليف املائة ) 15إىل  10زيادة الغالت بنسبة 

 
  

                                                      
 (.2017يف مايو/أيار  متت زيارة املوقع) /http://www.fs.fed.us/fishing إدارة الغابات يف وزارة الزراعة األمريكية:  27

http://www.fs.fed.us/fishing/
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 albida Faidherbiaنظام الحراجة الزراعية/ الزراعة المختلطة بالغابات والمراعي الخاص بشجرة  9 اإلطار
 

، أحناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مجيععادة  يف نظم احلراجة الزراعية يف  Faidherbia albidaتتواجد جشجرة  
 ونظم إيكولوجية متعددة ويف مناخات ترتاوح ب ن الصحراوية واالستوائية الرطبة. وتنمو يف تربة 

 
 رتوج ن وتساهم يف زيادة غل ة احملاصيل الزراعية اليت تنمو علىيجشجرة مثبتة للن Faidherbia albidaجشجرة  وتُعد   

عكوس، ما يعين أنا جشجرة ساينة يف املائة. وموسم خرو  أوراقها م 100إىل أيثر من  6مقربة منها باكل ملحوب من 
 Faidherbia albidaتلقي أوراقها يف بداية موسم األمطار وتورق مع بداية املوسم اجلاف. وجتعل هذه السمة جشجرة 

متوافقة مع إنتا  احملاصيل الغذائية ألنا ال تنافسها على الضوء واملغذ يات واملياه. ومتيل هذه الاجرة، مثلها مثل العديد 
نواع األخرى يف احلراجة الزراعية، إىل زيادة خمزونات الكربون على سطح األرض ويف الرتبة على السواء وحتس ن قدرة من األ

يف املائة من املساحة املزروعة  2الرتبة على االحتفاب باملياه ووضعها التغذوي. وميكن إجياد هذه الاجرة حاليا  يف أقل من 
 املائة من املساحة املزروعة بالذرة البيضاء والدخن. ومبا أن الذرة هي الغذاء األساسي يف 13بالذرة يف أفريقيا ويف أقل من 

 املزروع على أوسع نطاق يف أفريقيا، فإن إمكانية اعتماد نظام احلراجة الزراعية هذا يبرية جدا .
 

، مبا يف ذلك Faidherbiaجرة إجراء املزيد من البحوث الستكااف املنافع احملتملة اليت ميكن أن تقدمها جشيتع ن  و   
من أجل إنتاجية احملاصيل يف نظم الزراعة اإليكولوجية املختلفة، واليت تامل املنتجات اخلابية وغري اخلابية اليت ميكن أن 

 . األسواقتستخدمها األسر أو أن تبيعها يف 
 

 .(ب2010)منظمة األغذية والزراعة  :املصدر

 
 لغابات إلى الزراعة: دور األحزمة الواقية الحرجية في االتحاد الروسيالخدمات البيئية من ا 10 اإلطار

 
ساعد تاريخ طويل يعود إىل القرن التاسع عار عندما ات ضح أنا ت يف روسيالدور األحزمة الواقية احلرجية يف الزراعة  

مقدم للخدمات  الغابات يعلى محاية حصاد احلبوب من التلف بسبب اجلفاف والكوارث الطبيعية. بالتايل، يُنظر إىل
باه سياسي خاص خالل ل على انتو البيئية املهمة بالنسبة إىل إنتاجية األغذية. وقد حظي تطوير املزارع احلرجية احلامية للحق

مليون هكتار. ويف وقت الحق،  5.2، أ إنااء أحزمة حرجية على مساحة 1953و 1949يت. وب ن العام ن يالعهد السوفي
املعنية بالغابات بصيانتها بغية محاية األراضي الزراعية. ولكن فقدت األحزمة احلرجية يف الوقت احلاضر قامت السلطات 

 قيمتها يوقاية إيكولوجية. وقد توقفت السلطات االحتادية واإلقليمية عن صيانتها ألسباب اقتصادية.
 

ة من مجيع األراضي الزراعية، معر ض يف املائ 75مليون هكتار، أو  126إن  Lobovikov (2012)و Petrovويقول  
حاليا  ملختلف أنواع التعرية. وتعزى واحدة من األسباب الرئيسية للتعرية إىل ندرة الغابات يف املناطق الزراعية األساسية. ويف 

هكتار  مالي ن 3هكتار من القوام الواقية ولكن مل تتم احملافظة سوى على  مالي ن 5السنوات األخرية، متت زراعة حوايل 
مليون هكتار من خمتلف أنواع  11( أنه يتع ن على االحتاد الروسي زرع 2012) Lobovikovو Petrovمنها. ويعترب 

 األحزمة احلرجية الواقية لضمان قيام احلراجة حبماية األراضي الزراعية. 
 

 .Lobovikov ،2012و Petrov: املصدر
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 النهائيةماية التنوع البيولوجي والموارد استقرار النظام اإليكولوجي الزراعي وح 2-4-3
 

يوانية الرب ية موئال  أليثر من نصف األنواع النباتية واحل وف روتيف املائة من الكتلة األحيائية الرب ية  80تتضمن الغابات  
دعمها وليست مجيع الغابات متساوية يف  (.Honnay ،2011و Aerts؛ 2005، وآخرون Shvidenkoاملعروفة يف العامل )

 وآخرون Barlowلصون هذا التنوع. وعلى سبيل املثال، الحظ  االبتدائيةللتنوع البيولوجي، وال ميكن االستغناء عن الغابات 
يف املائة من األجشجار والنباتات املتسل قة ليست موجودة  60األمازون وحوايل  اتيف املائة من األنواع يف غاب 25( أن 2007)

موعة واسعة من األجشنة، يف أمريكا الامالية، جم االبتدائية. ويامل التنوع البيولوجي يف الغابات ئيةاالبتداسوى يف الغابات 
والفطريات، واحلارات، واخلفافيش، والعنايب، والكائنات األخرى اليت ال ميكن إجيادها سوى يف الغابات الناضجة ذات 

 (. Spies ،2003البنية املعق دة )
 

تاري التقديرات إىل أن و  تُعد الغابات أيضا  خمازن للتنوع الوراثي وحتافظ على األنواع احمللية. وعلى املستوى العاملي، 
مليار  500( تساوي ريهاوغاملنتجات املستمد ة من املوارد الوراثية )مبا يف ذلك احملاصيل الزراعية، واملستحضرات الصيدالنية، 

، ؛ Laird ،1999و ten Kateيف السنة ) أمريكي دوالر  أن   معو  (.2010اقتصاد النظم اإليكولوجي ة والتنوع البيولوجي 
ولوجي ساخنة مثل األمازون والغابات الواقعة يف أفريقيا الوسطى على أنا خمزونات للتنوع البيالناطق املالكثريين ينظرون إىل 

طاقات باألمهية أيضا  مجيع املناطق احليوية والنذات األمهية العاملية، تتسم األنواع املتنو عة والنظم اإليكولوجية املتباينة يف 
 يف توافر األغذية.  تساهمبوصفها عوامل 

 
ا يف ذلك ، مبوتوفر الغابات ملجأ وموئال  لعدد من األنواع اليت تقدم خدمات مفيدة على نطاقات مكانية متعددة 

اآلثار املرتتبة  ي تصونه الغابات خيفف من حدةامللقحات واألعداء الطبيعية لآلفات. ولقد ثُبت أن التنوع البيولوجي الذ
ا يساهم مم(، 2014، وآخرون Foliعن األمراض وتلف احملاصيل، مثال  من خالل تنظيم أنواع اآلفات وناقالت األمراض )

دخالت بالتايل يف إنتا  األغذية وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. ويأيت ذلك باملنفعة على نظم احليازات الصغرية ذات امل
 Karp؛ 2008، وآخرون Baleالزراعية وحو ال تستخدمها بتاتا  ) املواد الكيميائيةاملنخفضة اليت تستخدم يمية ضئيلة من 

وحتصل هذه العمليات على املستوى احمللي ولكنها ترتك حتما  آثارا  على مستوى املناظر الطبيعية وعلى  (.2013، وآخرون
ايل على النظم الزراعية اجملاورة. وتظهر أمثلة على خدمات النظام اإليكولوجي القائمة على املستوى اإلقليمي، وتؤثر بالت

 (.2017) وآخرون Reed( و2014) وآخرون Foliالغابات واألجشجار واملقد مة على مستويات خمتلفة، يف دراسات أجراها 
 
 التلقيح 2-4-4
 

ملموسة بالنسبة  ملا تتمتع به من أمهية اسةإليكولوجي األيثر در يُعد التلقيح، إىل جانب توفري املياه، خدمة النظام ا 
 ا  غذائي ال  حمصو  87أو البذور من  ار( أن إنتا  الفايهة أو اخلض2007) وآخرون Kleinإىل اإلنتا  العاملي لألغذية. والحظ 

ملي لألغذية. وقد مت منظمة األغذية يف املائة من اإلنتا  العا 35يف العامل يتوقف على التلقيح احليواين، ما ميثل  ا  أساسي
عن  يقل   أن التلقيح احليواين يس ن ما ال تب ن  من النباتات االستوائية،  ا  نوع 1 330تضم  ( الئحة مفص لة 1995والزراعة )

 ( أن  2016، وآخرون Garibaldiيف املائة من احملاصيل االستوائية. وقد أظهرت دراسة حديثة ) 70صنف واحد من حوايل 
لسكان األجشد يف املزارع الصغرية اليت توف ر األغذية ل إىل زيادة ملحوظة يف يثافة التلقيحميكن أن يؤدي تنوع امللقحات 
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يف املائة يف احلقول اليت تقل مساحتها عن  24. واستنتجت أنه ميكن سد الثغرات يف الغالت مبتوسط يبلغ ضعفا  يف العامل
 هكتارين.  

 
( العمود الفقري للتلقيح الزراعي. ويقوم حنل العسل اخلاضع Apis meliferaا حنل العسل )ويعترب النحل وال سيم 

ويل األراضي حت لادارة بتقدمي خدمات التلقيح يف النظم املكث فة. وعلى املستوى العاملي، ترافق اجتاه الزراعة التجارية حنو
(. وعلى 2014، وآخرون Kleinة األنواع امللق حة األساسية )الواسع النطاق وحنو نظم اإلنتا  األحادية احملاصيل، مع خسار 

هذا النحو، يرتاجع عدد النحل اخلاضع لادارة نتيجة اضطراب انيار املستعمرة، والنفوق بسبب األمراض، واالستعمال 
حملاصيل، فيكم ل الدور ا املفرح ملبيدات اآلفات. ويتم إيالء اعتبار متزايد للنحل الرب ي األصلي الذي تب ن  أنه يس ن إمثار

(. ويف ظل نفوق مستعمرات حنل العسل، ميكن أن تعو ض 2013، 2011، وآخرون Garibaldiالذي يؤديه حنل العسل )
األنواع األصلي ة للنحل عن العجز يف التلقيح حيث توفر الغابات املوئل الطبيعي الالزم للمحافظة على جمموعة متنوعة من 

ر إضافية لغبار الطلع )املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات األنواع الرب ية ومصاد
 (.2016النظم اإليكولوجية، 

 
 Aizenالغابات موئال  للملقحات الرب ية األساسية من أجل احملافظة على غلة احملاصيل اليت تلق حها احليوانات ) وف روت 
ابات يذلك موئال  جملموعة متنو عة من األنواع امللقِّحة الالزمة لتأم ن النوات ج احملصولية وضمان وتوفر الغ(. 2009، وآخرون

دور املمرات من ميكن أن تؤدي الغابات  وتاري بعض الدراسات إىل أن   (.2011وآخرون،  Garibaldiاألمن الغذائي )
(. وهناك 2016، وآخرون Kormannية االستوائية اجملز أة )أجل ترميم التلقيح بواسطة احليوانات يف املناظر الطبيعية احلرج

وسل ط  (.Ricketts ،2004) أدلة تب ن  أيضا  أن يثرة ملقحات النب تتناسب باكل مباجشر مع القرب من أجزاء الغابات
Freitas حيث إنا  ل( الضوء على أمهية أجزاء الغابات بالنسبة إىل إنتاجية الكاجشو يف مشال جشرق الربازي2014) وآخرون

تؤمن موئال  للملقحات. ويذلك تتحس ن إنتاجية اللفت بفضل األثر احلدودي لألراضي احلرجية الفرنسية اليت توفر املوئل 
وقد أظهرت الدراسات وجود عالقة سلبية ب ن املسافة الفاصلة عن (. 2014وآخرون،  Baileyألنواع النحل األصلية )

 Blanche؛ Coelho ،2004و Marco Deالنظم اإليكولوجية االستوائية ) غىنو لنحل، الغابات ومعدالت التلقيح، ويثرة ا
 Arthur؛ 2007، وآخرون Taki؛  Hawkins،1965) ( واملعتدلة على السواءAizen ،2006و Chacoff؛ 2006، وآخرون
 (. 2011، وآخرون Watson؛ 2010، وآخرون

 
ا قد يؤدي إىل ، ممحارات األزهار معر ضة لتهديد متزايد( إىل أن جمموعات 2016) وآخرون Garibaldiوياري  

تراجع الغالت، ويقرتحون اعتماد تدابري متعددة لزيادة الغالت من خالل زيادة يثافة حارات األزهار وذلك عن طريق 
 توفري موارد متنوعة من األزهار والتعايش اليت ميكن أن تؤدي األجشجار وبُقع الغابات دورا  ملحوظا  فيها. 

 
 والمقايضاتأوجه التآزر  2-4-5
 

أيضا  ب ن خدمات النظم اإليكولوجية اليت ميكن أن خيتلف توزعها املكاين حو عندما  ومقايضاتهناك أوجه تآزر  
(. وميكن أن يكون الغطاء الاجري القريب مفيدا  لغلة احملاصيل يف نظم احلراجة 2013، وآخرون Locatelliتكون مرتابطة )

ات يف الغابات اجملاورة اآلف استيطانله أيضا  نوات ج سلبية غري مقصودة عليها. وتامل هذه النوات ج  قد تكونكن الزراعية ول
احتضان أمراض النباتات اليت ميكن أن تنتقل إىل النباتات النامية. يما تقوم األجشجار مبنافسة احملاصيل باكل مباجشر  أو
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يف  مع احملاصيل الغذائية. وقد ثبت وجود هذه التفاعالت موقعهاا يتداخل على املياه واملغذ يات والضوء، ال سيما عندم
نظم احلراجة الزراعية اليت تغطي اجلذور فيها يف الكثري من األحيان مساحة أيرب من الرتبة وتكون أيثر قدرة على الوصول 

 Zhangزراعي، قام اليت ميكن أن تقل ص اإلنتا  الإىل املياه واملغذ يات من أنواع احملاصيل املرتبطة ها. وردا  على هذه العوامل 
( بإطالق مصطلح "خدمات النظم اإليكولوجية السيئة". وهلذا السبب، عندما يتم تطوير نظم احلراجة 2007) وآخرون

 تناسب سياقات زراعية وترابية ومناخية ومعياية ومؤسساتية حمددة لكي تبلغاليت جشجار نوع األالزراعية، ال بد من فهم 
 (.  FTA ،2016احلراجة الزراعية يامل إمكاناهتا املهمة من أجل حتس ن الغالت الزراعية وحتقيق األمن الغذائي )

 
وتتعدى احليوانات الرب ية على األراضي اليت يزعم اإلنسان أنا ملكه، مبا يف ذلك )على سبيل املثال ال احلصر( على  

  يفوعلى سبيل املثال، تامل املاايل املت صلة باألحياء الرب ية يف املراعي (. Distefano ،2005مناطق اإلنتا  الزراعي )
، تلف احملاصيل، واملنافسة على املياه والرعي، وافرتاس املاجشية، وزيادة خطر إصابة املاجشية باألمراض، والعقبات أمام يينيا

اقم النزاعات ب ن البار واألحياء الرب ية نتيجة (.  وتتف2014، وآخرون Makindiمحاية احملاصيل، وحو اخلسائر يف األرواح )
عوامل عديدة منها منو عدد السكان واملاجشية؛ أو التحول يف استخدام األراضي وخسارة موائل األحياء الرب ية، وتدهورها 

 (. Distefano ،2005وجتزئتها؛ أو تغري املناخ )
 

بة أو الذئاب غرير، فضال  عن احليوانات املفرتسة الكبرية مثل الدبوتامل األمثلة من أوروبا اخلنازير الرب ية والغزالن وال 
ويف فرنسا، ارتفع جمموع التعويضات  أ(.2009أو الوجشق، اليت هتاجم األغنام وحو املاجشية )منظمة األغذية والزراعة، 

مليون  25و 20إىل ما ب ن  1970ام املدفوعة إىل املزارع ن عن األضرار النامجة عن اخلنازير الرب ية والغزالن من مبلغ زهيد ع
يف املائة  17يف املائة من جمموع األضرار والغزالن  83زير الرب ية ان، مع إحلاق اخل2007و 2000يورو يف السنة ب ن العام ن 

 يفو (. ويف اململكة املتحدة، يقوم الغرير بنار السل البقري يف صفوف املاجشية احللوب. Facchini ،2012و Carnisمنها )
، Distefanoيُعد التابري الربازيلي آيل العاب الرب ي الرئيسي املسؤول عن األضرار )حمافظة تامبوباتا األمازونية يف بريو، 

2005.) 
 

ومع ذلك، هناك أدلة يافية تب ن  أن املنافع اليت تقدمها الغابات واألجشجار للزراعة تتخطى بكثري التكاليف النامجة  
ة إىل احملافظميكن أن يؤدي إدما  األجشجار بطريقة مالئمة  ( إىل أن  2017، وآخرون Reedيث )عنها. وياري استعراض حد

افع إضافية من حيث زيادة مصادر الدخل والقدرة على الصمود. على غالت احملاصيل أو زيادهتا، يما ميكنه أن يقدم من
ة ل أطول للتوصل إىل فهم أفضل ملسامهويادد االستعراض أيضا  على احلاجة إىل إجراء حبوث على نطاق أوسع وأج

الغابات واألجشجار وحتسينها يف إطار ن ج أوسع للمناظر الطبيعية ونظم إنتا  األغذية. ويأخذ تصميم نظم احلراجة الزراعية 
دود ع على حإدارة الغابات اليت تقمن ن يف احلسبان ظل األنواع املصاحبة وبنية جذورها بغية احلد من املنافسة. يما ميك  
 .وما إىل ذلكمزارع املاجشية واحلقول الزراعية من خالل ضبط يثافة األجشجار، ودوران الرياح، 

 
 والرفاه والصحة الغابات  2-5
 

 ذلك من ، مبا يفتؤثر الغابات والنظم الزراعية القائمة على األجشجار واحلراجة على صحة اإلنسان بطرق متعددة 
 الوقود، واملياه النظيفة، والدخل، واحلد من انتاار األمراض والتحسينات حطبية، و خالل توفري األغذية، والنباتات الطب

 Colfer؛ Colfer ،2008؛ 2011، وآخرون Arnold)يف الصحة العقلية املرتبطة بالوقت املخصص لالستجمام يف الطبيعة 
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اتفاقية  ؛ منظمة الصحة العاملية/2005؛ تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية، 2010، وآخرون Karjalainen؛ 2006، وآخرون
تقارير عن العالقة ب ن الغابات والصحة، مبا يف ذلك أمهية ( 2006) وآخرون Colfer. وأعد (2015التنوع البيولوجي، 

جها من األحياء الرب ية، وعن دور الثقافة. باإلضافة إىل ذلك، تساعد الغابات على التخفيف من ااألدوية اليت يتم استخر 
 (.2014، وآخرون Nowakجودة هذا األخري ) آثار تلوث اهلواء وحتسن  

 
سي. الغابات على الصحة العقلية والتخفيف من اإلجهاد النف ختل فهايف اآلثار اليت  وقد نظر العديد من الدراسات 

وال تاري النتائ ج فقط إىل أن الغابات هلا تأثري منعش على عقل اإلنسان وتساهم بالتايل يف التعايف من التعب املرتبط 
ة منتظمة مزاجهم بعد زيارة الغابات بطريق باإلجهاد النفسي، بل أيضا  إىل أن املااري ن جشعروا بانسجام أيرب وبتحسن

(Öström-Sonntag 2011، وآخرون.)   ويب نPark غابة  24(، انطالقا  من جتارب ميدانية أجريت يف 2010) وآخرون
ز لبيئة احلرجية تعز (. ويظهرون أن ااتيف اليابان، اآلثار النفسية اإلجيابية ملمارسة الاينرين يويو )أي االسرتخاء يف الغاب

ودقات القلب وضغط الدم، وتزيد نااح اجلهاز العصيب الالودي، وختفف نااح اجلهاز العصيب  الكورتيزولاخنفاض يمية 
 اتاين من اضطرابحبد ذاهتا أن تافي جشخصا  يع اتوتستنت ج دراسة أخرى أنه ال ميكن للغابالودي، مقارنة بالبيئة احلضرية. 

 Öström-Sonntagالعقلي والقدرة على الرتييز، فتحسن ظروف إعادة التأهيل ) زيارة الغابات الوضع ء، ولكن هتي  ةجشامل
، وآخرون Wiens(. وتظهر دراسة أخرى أيضا  حتسن رفاه الفتيات بفضل األناطة اليت متارس يف الغابة )2015،  وآخرون

، والتعايف اجلسدي القصري األجل وهي التعايفاإلنسان، أال (. وباختصار، ترتك الغابات ثالثة آثار رئيسية على صحة 2016
 . (2005، وآخرون Randrup)السريع، وحتسن الصحة باكل عام يف األجل الطويل 

 
الاعور  تقليل ثلية ملغابات، يرتبط بالعديد من نوات ج الصحة العقلاية، مبا يف ذلك وقد تب ن  أن التعر ض للبيئة الطبيع 

 (.2015، وآخرون m̈ströO-Sonntagعندما يرتافق مع نااح بدين ) سيماااليتئاب والقلق والتصرفات العدائية، ال ب
، وآخرون Shinوالنفسية ) الفكرية اإلنسانصحة  أن حتس نوتاري القرائن املستندة إىل التجربة إىل أن البيئات احلرجية ميكنها 

البيئات ب(. وتب ن  البحوث أن الغابات احلضرية تقد م مسامهة مهمة يف تعايف السكان من اإلرهاق النفسي مقارنة 2010
وقد أظهرت حبوث أخرى أن البيئات احمليطة  .(2005، وآخرون Randrup؛ konijnendijk ،2010) ةاحلضري املاي دة

باملستافيات والعيادات اليت فيها نسبة عالية من الغطاء النبايت )أجشجار وحدائق( تقل ص فرتة تعايف املرضى بعد العمليات 
 ات القلب وختفض ضغط الدم. اجلراحية. وتب ن  أن املساين أو املدارس اليت حتيط ها األحرا  تؤثر على دق

 
ومن جهة أخرى، تقوم الغابات أيضا  بتخزين الطفيليات واألمراض اليت ميكن أن تصيب احليوانات األليفة والبار.   

إلنسان )فريق تتأتى من احليوانات وتنقل إىل ا –وأغلبية األمراض البارية املستجدة والناجشئة من جديد هي حيوانية املصدر 
ياة احلمتصل ب(. وألغلبية األمراض احليوانية املستجدة عنصر 2016فيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، اخلرباء الر 

الربية، وتري ز دراسات ناوء األمراض باد ة على احلياة الربية. وتامل حمر يات ظهور األمراض احليوانية املصدر تغري  استخدام 
(، والتوس ع احلضري، والنزاعات، 1-4-3اإليكولوجية الطبيعية )أنظر أيضا  القسم  األراضي، وتعد ي الزراعة على النظم

منظمة اهلجرة الدولية/ والسفر، واهلجرة، والتجارة العاملية، والتجارة يف منتجات احلياة الربية، وتغري  التفضيالت الغذائية )
جه الرتابط اهلامة ب ن صحة اإلنسان وصحة احليوان ويامل مفهوم "صحة واحدة" أو  (.2009جشعبة تغري املناخ والبيئة، 

والنظم اإليكولوجية، حيث يسل ط الضوء على احلاجة إىل التعاون ب ن القطاعات )منظمة األغذية والزراعة/ املنظمة العاملية 
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للطفولة/ البنك  ملتحدةلصحة احليوان/ منظمة الصحة العاملية/ منسق منظومة األمم املتحدة املعين باإلنفلونزا، منظمة األمم ا
 ( .2008الدويل، 

 
 الصمود على األغذية نظم قدرة في المساهمات  2-6
 

(، 2015، وآخرون Viraميكن أن تؤدي الغابات واألجشجار دور ا حامس ا لزيادة قدرة نظم األغذية على الصمود ) 
، والنهوض بعد الصدمات على مستوى وهي القدرة على الوقاية من املخاطر أو التخفيف من وطأهتا أو التعامل معها

 (.Meybeck ،2012و Gitz) املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي واألسرة
 
وعلى مستوى املناظر الطبيعية، تؤدي الغابات واألجشجار دورا  مهما  يف احلد من آثار تقل ب املناخ والصدمات املت صلة   

. وميكنها أن تؤدي أيضا  دور احلاجز باألحوال اجلوية مبا يف ذلك الفيضانات، وموجات اجل فاف، والرياح، وموجات احلر 
بح تطوير ت واألسواق الغذائية، يصاأمام انتاار بعض اآلفات واألمراض. ومبا أن تغري املناخ يزيد من احتمال تقل ب اإلمداد

ة ضروريا  لتحقيق ى املناظر الطبيعينظم إنتا  تتمت ع بقدرة أيرب على الصمود وإدما  الغابات واألجشجار والزراعة على مستو 
(. ويف نظم احلراجة الزراعية، ميكن أن تساهم األجشجار يف 2015، وآخرون Viraاألمن الغذائي للفئات األجشد ضعفا  )

(. ويف 2012، وآخرون Pramovaإنتاجية نظام إنتا  األغذية وقدرته على الصمود ) نزيدتنظيم املناخ املوضعي وبالتايل أن 
 والبقول املغذ ية على الرغم من املواسم اجلافة الطويلة اراألفريقي مثال ، ميكن أن تيس ر األجشجار زراعة اخلض الساحل

(Sendzimir 2011، وآخرون .) 
 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تساهم األجشجار يف تنويع مصادر األغذية والدخل اليت تساعد على التخفيف من و  
. وميكن أن تؤدي مصادر األغذية والدخل هذه دورا  مهما  ال سيما بالنسبة يًّا يان مصدرهاأآثار الصدمات االقتصادية 

 إىل الفئات األجشد ضعفا .
 

وتؤدي الغابات واألجشجار بالنسبة إىل األجشخاص الذين لديهم وصول إليها، وال سيما السكان األيثر ضعفا  يف  
 ية،ات العجفاء أو خالل النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو األزمات االقتصاديف الفرت  اجملتمع احمللي، دورا  مهما  يابكة أمان

، وبالتايل اة وبيعهواملنتجات احلرجية غري اخلابي وقود اخلايبال مجعإذ توفر مصدرا  إضافيا  لألغذية والدخل والعمالة نتيجة 
؛ Wunder ،2003و Angelsenالغابات )حتس ن األمن الغذائي والتغذية لألسر واجملتمعات احمللية املعتمدة على 

Shackleton وShackleton ،2004 ؛Mulenga ويعتمد العديد من السكان على موارد احلياة الرب ية 2012، وآخرون .)
سيلة لكسب احملاصيل( أو و يف  والعجزللصدمات يف أوقات الادة )مثل البطالة، ومرض األقارب، عامال  خمفف ا بوصفها 

 الكثري (، وتتمتع "جشبكة األمان" هذه يفواملآأل تلبية احتياجات خاصة )مثل رسوم الدراسة واحلفالت دخل إضايف من أج
 من األحيان بأمهية أيرب بالنسبة إىل السكان األيثر ضعفا  يف اجملتمع احمللي. 

 
 مجعمن غريها على  روأظهرت بيانات الابكة املعنية بالفقر والبيئة أيضا  أن الطبقات املنخفضة الدخل تعتمد أيث 

 اليت حتول دونوتعين احلواجز (. 2014، وآخرون Wunder؛ 2014، وآخرون Angelsenاملنتجات احلرجية غري اخلابية )
الوصول إىل موارد احلياة الرب ية أن األسر املتوسطة الدخل أو الثري ة يف اجملتمع احمللي تستفيد يف بعض احلاالت أيثر من 
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، مع ما يرتتب عن ذلك من تداعيات على السياسات التنموية اليت تتأثر بالفقر املطلق وتوزيع يدعمليات الصغريها من 
 (.2012، وآخرون van Vlietالثروات داخل اجملتمع )

 
 واالستنتاجات النتائج 2-7
 

األمن  قيت ضح من الدراسات اليت أ تلخيصها يف هذا الفصل أن الغابات تقدم جمموعة من املنافع املهمة لتحقي 
اهتا سياقات. ولكن خصائص هذه املنافع ويم يتها ليست معروفة جيدا ، وبالتايل ال تتم مراعخمتلف الالغذائي والتغذية يف 

(، ال سيما 1على أيمل وجه. وتستفيد من هذه املنافع فئات خمتلفة من السكان املعتمدين على الغابات )أنظر الفصل 
عيدة احمللية القائمة داخل الغابات أو على مقربة منها؛ وميكن أن ترتك هذه املنافع آثارا  ب أولئك الذين يعياون يف اجملتمعات

املدى على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية. وعلى مستوى املناظر الطبيعية، تؤثر املنافع غري املباجشرة للغابات على 
الكربون وحتس ن  ساحتباأوسع وعاملي، نظرا  إىل قدرة الغابات على اإلنتاجية الزراعية والقدرة حو على الصمود على نطاق 

تدفق املياه وجودهتا من أجل االستهالك الباري والري والطاقة. وتوفر الغابات واألجشجار أيضا  مصادر مهمة للدخل 
 معظم اجملتمعات املياه يفالوقود والفحم الضروري ن إلعداد الطعام وتعقيم  حطبوالعمالة يف العديد من البلدان، فضال  عن 

احمللية الريفية يف البلدان النامية. وتتوقف هذه املنافع على وجود الغابات واألجشجار ومساحتها وموقعها، وعلى نوع الغابة 
املسامهات الرئيسية اليت تقدمها خمتلف أنواع الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن  7ا. ويلخ ص اجلدول هوالطريقة اليت تدار 

 لغذائي والتغذية بأبعاده األربعة.ا
 

ويما تب ن  أعاله، تنت ج العديد من املنافع اليت تقدمها الغابات واألجشجار، ال سيما على املستوى احمللي، عن توازنات  
ة التغريات يف مساحة الغابات وموقعها ونوعها، وممارسات اإلدار بالتايل ستؤثر و هاة ميكن أن يزعزعها أي تغيري يان. 

 (.4و 3ويمة، على مسامهة الغابات واألجشجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية )أنظر الفصل ن واحل
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 موجز التفاعالت بين أنواع الغابات وو ائف األمن الغذائي والتغذية 7 الجدول
 االستخدام االستقرار الوصول التوافر أنواع الغابات 

الغابات 
 االبتدائية

ق ورامثـــار الغـــابـــات، والفطر/ األ
)حصــــــــــــــــاد منخفض الكثــافــة يف 

 الغابات األصلية حول العامل(
 

حلوم الطرائـد/ احلاـــــــــــــــرات الرب يـة 
)آســــــــــــــــيــــــــا، وأفــريــقــيــــــــا، وحــوض 

 األمازون(
 

خــــــدمــــــات النظــــــام اإليكولوجي 
التنظيمية األســــــــــاســــــــــية من أجل 

 اإلنتا  الزراعي املستدام

املـــــــداخيـــــــل املتـــــــأتيـــــــة من 
االســــــتخدام املســــــتدام أو 

حة احلماية، ومن الســـــــــــــــيا
 البيئية

 
حتويالت الـــــــدخـــــــل من  

أجل خدمات الوقاية اليت 
تقــــدمهــــا الغــــابــــات )آليــــة 
خفض االنبعاثات النامجة 
ـــــــغــــــــابــــــــات  عـــــــن إزالــــــــة ال
وتـــدهورهـــا، واملـــدفوعـــات 
مقــابــل اخلــدمــات البيئيــة، 
وخطط األمن الغذائي يف 

 املناطق احملمية(

أســــــــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــة من أجـــــل 
ة تغري  التخفيف من حـــــــد 
املـــنــــــــاخ وتـــنـــظـــيـــمــــــــه عـــلـــى 

 يوي ن العاملي واحمللاملست
 

آلية للحد باـــكل ملحوب 
مــــن املــــخــــــــاطــــر إذ تــــوفــــر 
األغــــذيــــة والــــدخــــل خالل 

 األزمات

ت املياه النظيفة من امهمة إلمداد
 أجل الطهي واالستهالك

 
مهمة من أجل الرتفيه والصحة 

 النفسية
 

املستدام لألغصان املتساقطة  اجلمع
 الوقود حطبمن أجل 

 

 الغابات الثانوية

ة احلرجيــــــة )الفــــــايهــــــة، األغــــــذيــــــ
واألوراق، واجلوز( وحلوم الطرائــد 

 )حصد معتدل الكثافة(
 

نــــــــة يف  رعي احليوانــــــــات املــــــــدج 
املـــــراعـــــي احلـــــرجـــــيــــــــة )الـــــلـــــحـــــوم 

 واحلليب( 
 

ميكنهـــا تقـــدمي خـــدمـــات النظـــام 
اإليكولوجي التنظيمية األســاســية 
 من أجل اإلنتا  الزراعي املستدام

 األخاـــــــــــــــابالدخل من 
ـــــة ري غ واملنتجـــــات احلرجي

اخلاــــــــــبية حيث تســــــــــمح 
نــــــظــــــم اإلدارة وحــــــقــــــوق 
امللكية بوصـــــول الســـــكان 
 املعتمدين على الغابات.

ميــكــن أن يــقــوم املــزارعــون 
ها واجملتمعات احمللية بصيانت

لـــتـــوفـــري الــــــــدخــــــــل خـــالل 
 األزمات

تســــــــــــاهم يف التخفيف من 
حـــدة تغري املنـــاخ وتنظيمـــه 
على املســـــــــــــــتوي ن العــــــاملي 

 واحمللي

د والفحم الوقو  حلطبمصدر ممتاز 
املستدام ن من أجل األسواق 

 اإلقليمية واالستهالك احمللي
 

 مصدر للنباتات الطبية
 
 ميكن استخدامها أيضا  للرتفيه 

 المزارع
ميكنهـــا تقـــدمي خـــدمـــات النظـــام 
اإليكولوجي التنظيمية األســاســية 
 من أجل اإلنتا  الزراعي املستدام
 

ـــــدخـــــل املتـــــأيت من بيع  ال
 ،األخاــــاباملنتجات أو 

والعمــالــة يف صـــــــــــــــنــاعــات 
 اإلنتا  احلرجي

املــزارعــون  ميــكــن أن يــقــوم
يع بواجملتمعــــــــات احملليــــــــة ب

لتوفري الدخل  األخاـــــــــــاب
 خالل األزمات

 
تســــــــــــاهم يف التخفيف من 
حـــدة تغري املنـــاخ وتنظيمـــه 
على املســـــــــــــــتوي ن العــــــاملي 

 واحمللي

 الوقود حطبميكنها توفري 
 

ميكن أن ترتك املناجشر خمل فات 
ة إلنتا  الطاقة احمللي تستعمل يوقود

 واستخدامها

األشجار في 
المزارع: 

 الحراجة الزراعية

األغذية املستمدة من األجشجار، 
والـــفــــــــايـــهــــــــة، واجلـــوز، واألوراق 

 )حصاد مكث ف(
 
وانات احلي لصيدتستخدم أيضا   

الــيت تــنــجــــــــذب إىل الــفــــــــايــهــــــــة 
 واحملاصيل

 

ـــــدخـــــل املتـــــأيت من بيع  ال
 املنتجات

ميكنها أن تاــــكل مصــــدرا  
مهمــا  لألغــذيــة واألعالف 

ص خـــــالل فـــــرتات الـــــنـــــقـــــ
 املومسي

 
دليـــل على أمهيـــة الفـــايهـــة 
ــــــــيت  خــــــــالل الــــــــفــــــــرتات ال
تنخفض فيهـــــــا إمـــــــدادات 

 الفايهة 
 

 الوقود املستدام حلطبمصدر جيد 
 

تات اتُعد احلدائق املنزلية مصدرا  للنب
 ومظهرا للتفاخر من الناحيةالطبية 

 الثقافية والرفاه
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 االستخدام االستقرار الوصول التوافر أنواع الغابات 
ـــــاز للرعي ولعلف  مصــــــــــــــــــــدر ممت
ـــــــة )اللحوم/  ن ـــــــات املـــــــدج  احليوان
 احلليب( يف نظم احلراجة الرعوية

 
تقــــــــدم يف الكثري من األحيـــــــان 
خــــــدمــــــات النظــــــام اإليكولوجي 
التنظيمية األســــــــــاســــــــــية من أجل 

 اإلنتا  الزراعي املستدام
 

 زيادة احملاصيل/ الغالت الزراعية

مصــــــــــــــــــدر للـــدخـــل خالل 
 األزمات

مســــامهات صــــغرية جدا  يف 
التخفيف من حـــــــدة تغري 
املـــنــــــــاخ وتـــنـــظـــيـــمــــــــه عـــلـــى 

 املستوي ن العاملي واحمللي
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 ئي والتغذيةألمن الغذاإلى اسلكها الغابات: التحديات والفرص بالنسبة تاالتجاهات التي  3
 

لف أنواع الغابات مراعاة خمتمع أبرز االجتاهات اليت تؤثر فيها، يتناول هذا الفصـــل حالة الغابات يف العامل و  يصـــف 
 تفاعل عوامل عديدة علىلالغطاء احلرجي وأنواع الغابات وطرق اســــــــــــــتخدامها يف تغري  ال. ويعود 1ددة يف الفصــــــــــــــل احمل

الصـــــــــــــعيدين احمللي والعاملي هي اجشـــــــــــــتداد الطلب على الغذاء وعلف احليوانات واألخاـــــــــــــاب والطاقة، الناجم عن النمو 
تغري  ما يؤثر يالكربون وحلماية التنوع البيولوجي واملياه والرتبة.  الســـــــــــكاين وازدياد الدخل؛ وإيالء املزيد من األمهية ملخزون 

وهلذه التغريات   .املناخ وســياســات تعزيز مســامهة الغابات واألجشــجار الرامية إىل التخفيف من آثاره يف طريقة إدارة الغابات
 . يافة وقٌع على الغابات وإدارة الغابات واألمن الغذائي والتغذية

 

 هاغابات: مساحة الغابات في العالم وأبرز اتجاهاتلمحة عن ال 3-1
 

يف املائة )منظمة األغذية والزراعة،  30.6 قدرهما  2015عام  يف العاملبلغت نســــــــــــــبة املســــــــــــــاحة املغط اة بالغابات  
ة، ه اســتوائيمصــنفة جشــب يف املائة منها يف بلدان   8اســتوائية، و فة بلدانا  يف املائة منها يف بلدان مصــن   44نســبة تقع  ،(2015

ا )مبا قطبية مشالية. وتتواجد يف أوروب يف املائة منها يف بلدان مصـــــــنفة بلدانا   22مصـــــــنفة معتدلة، و يف املائة يف بلدان   26و
أمريكا  يف املائة( من مث   21يف املائة من مســـاحة الغابات يف العامل، تليها أمريكا اجلنوبية ) 25فيها االحتاد الروســـي( نســـبة 

مجيع ن منسبة ثالثة أرباع تقع . و األقاليمفكرة عامة عن توزُّع الغابات حبسب  5يف املائة(. ويقدم الاكل  16)الامالية 
 .(2015، وآخرون Keenan) يف الارية العليا من البلدان ذات الدخل املتوسطاملرتفعة الدخل و بلدان الالغابات يف 

 
 خارطة الغابات في العالم والغطاء الحرجي 5 الشكل

 

 
(http://foris.fao.org/static/data/fra2010/forest2010mapwithleg.jpg) األغذية والزراعةاملصدر: منظمة 

28 
 

                                                      
مستمدة من  سابقةىل بيانات وتستند إ(  2010، ألغذية والزراعةمنظمة ا) 2010لعام  التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجيةصدرت هذه اخلارطة يف   28

(Carroll و؛ 2009 وآخرونHansen ؛ و2013 وآخرون Iremongerو Gerrand2011،  املوقعومن www.fao.org/geonetwork.) 

0 10 100 
 كثافة الغطاء الشجري

http://foris.fao.org/static/data/fra2010/forest2010mapwithleg.jpg
http://www.fao.org/geonetwork
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 ا، واليان بطيئ    وإنمتواصال  اا صافي  ات تاهد تقلص  وعلى الصعيد العاملي، يتب ن  من البيانات املتوفَّرة أن رقعة الغاب 
 . 1 ب ن أنواع الغابات احملددة يف الفصل ة التباينالاديدأوجه التطور سيما يف املناطق االستوائية مع بعض 

 
 اتقلص رقعة الغابات الصافي عالمي  معد ل تباطؤ  3-1-1
 

ملنظمة ووفقا  .معدل منوهاالغابات و معدل اختفاء ب ن  صـــــــــــــافيا   يعكس تطور املســـــــــــــاحات احلرجية يف العامل توازنا   
مليون هكتار،  129 مبقدار 2015و 1990صــــــــــــت مســــــــــــاحة الغابات يف العامل ب ن عامي (، تقل  2015) األغذية والزراعة

غابات ال إزالةمليون هكتار يف املناطق املعتدلة. ورغم معدل  67مليون هكتار يف املناطق االســــــــــــــتوائية ومنو  195باختفاء 
اضـــي ن: اخنفض الغابات العاملية يكل يف العقدين امل فقدانيف املناطق االســـتوائية، تباطأ معدل  ا، وخصـــوصـــا  املرتفع نســـبي  

 3.3إىل  املاضــــيالقرن من تســــعينيات اليف املائة( يف  0.18ا )هكتار ســــنوي   مليون 7.3الغابات الصــــايف من  فقدانمعدل 
، وآخرون Keenan، 2015)منظمة األغذية والزراعة  2015و 2010ائة( ب ن عامي يف امل 0.08ا )هكتار ســــــــــــــنوي   مليون

ا، هكتار ســـنوي   مليون 5.5، اخنفضـــت مســـاحة الغابات يف املناطق االســـتوائية مبعدل 2015و 2010(. وب ن عامي 2015
املناطق  احة الغابات يف، يف ح ن أن مســـــاملاضـــــيالقرن من تســـــعينيات اليف املائة من معدله يف  58أي بنســـــبة ال تتجاوز 

. ويف الربازيـل، مل يتجـاوز معـدل اختفـاء (2015، وآخرون Keenan)مليون هكتـار ســــــــــــــنويـا  2.2املعتـدلـة ارتفعـت مبعـدل 
 ن ، يف حاملاضــيالقرن من تســعينيات ال خالليف املائة من معدله  40ما قدره  2015و 2010الغابات الصــايف ب ن عامي 

 (. 2015، وآخرون Keenan) إندونيسيا اخنفض مبقدار الثلث ن يف الفرتة نفسها الصايف يف فقداناأن معدل 
 

 (2015-1990) في العالممساحة الغابات   6 الشكل 
 

 .(2015) : منظمة األغذية والزراعةاملصدر  
 

فرتة. ويعود لزادت فيهما املســـــاحة اإلمجالية للغابات خالل هذه ا اللذينالوحيدين  اإلقليم نتاـــــكل آســـــيا وأوروبا  
هذا املنحى اإلجيايب للغطاء احلرجي يف آسيا يف املقام األول إىل برام ج إعادة التحري ج يف بلدان مثل مجهورية يوريا والص ن 

من مزارع حرجية تتميز برتييزها على عدد صـغري من أنواع األجشـجار. وقد زادت الصـ ن إىل  وفييت نام اليت تتألف أسـاسـا  
هلامة اليت بفضــل برام ج التحري ج وإعادة التحري ج ا املاضــيالقرن  من تســعينياتالاحلرجية منذ أوائل حد بعيد من مســاحتها 
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(. 2011وآخرون  Antweilerخصصت هلا احلكومة املريزية واحلكومات احمللية موارد مالية وموارد أخرى مستمرة وهائلة )
 40إىل حنو  املاضـــيالقرن من تســـعينيات الاملائة يف  يف 28وزادت نســـبة مســـاحة الغابات يف فييت نام من حد أدىن قدره 

الغابات وتدهورها )منظمة األغذية  فقدانوتواصــــــــــــــل  االبتدائيةرغم اخنفاض مســــــــــــــاحة الغابات  2013يف املائة يف عام 
 (. أ 2016والزراعة، 

 
الســــــنوات على مدى  ســــــيســــــتمر  مســــــاحة الغابات العاملية تقل ص ( إىل أن 2015وآخرون ) D’Annunzioوخلص  

ســـنويا  0.06يف بداية القرن إىل نســـبة  يف املائة ســـنويا   0.13اخلمس عاـــرة املقبلة، وإن يان مبعدل أقل، وذلك من نســـبة 
يف املائة ســــنويا حو قبل  0.19. وجاء هذا االجتاه العاملي نتيجة اخنفاض مســــاحة الغابات الطبيعية )2030حو قبل عام 

 ظل(. وســــــــت2030حو قبل عام  يف املائة ســــــــنويا   2ادة يف الغابات املزروعة )نســــــــبة ( الذي صــــــــاحبته زي2030ناية عام 
مســــــــــــاحة الغابات، بفعل النموذ  املتبع ملقاربتها، تزداد يف آســــــــــــيا وأوروبا وأمريكا الاــــــــــــمالية وتتقلص يف أفريقيا وأمريكا 

لكيفية استخدام  غابات وتغري املناخ والتخطيطاجلنوبية. ومل ُتدم ج يف هذا النموذ  أي تدابري مستقبلية ذات صلة بإدارة ال
( أن 2014وآخرون ) Arimaاألراضـــــــــــي، وميكن أن يكون هلذه التدابري تأثري بارز على مســـــــــــارات املناطق احلرجية. وب ن  

ويعود ذلك على األرجح ويف جزئه األعظم إىل اجلهود السياسية  2008تقلص غابات األمازون يف الربازيل تباطأ بعد عام 
  اليت بُذلت يف هذا الاأن.

 
 ومثة تناقض واضــــح ب ن املناطق اليت تاــــهد فيها مســــاحات الغابات إما ثباتا أو زيادة واملناطق اليت تاــــهد تناقصــــا   
عام  مناطق اســتوائية. وهذا التناقض مرتبط على ما يبدو مبســتوى ثراء البلدان. ومنذ يف غاباهتا وتكاد تكون حصــرا   صــافيا  
الغابات تتســــــع يف البلدان الغنية بينما تتقلص باــــــكل عام يف البلدان الفقرية، وتنتقل البلدان املتوســــــطة ومســــــاحة  1990

 Sayer و Sloan(. غري أن 2015وآخرون،  Keenanالدخل من مرحلة التقلص الصايف لغاباهتا إىل مرحلة منوها الصايف )
ي. ت وتامل تغيري ييفية إدارة الغابات واستخدام األراض( أجشارا إىل عوامل أخرى تؤثر باكل بارز يف هذه احلاال2015)

يف العديد من البلدان  1990من منو مســــــــــــــاحات الغابات منذ عام  هاما   والغابات املزروعة متثل باــــــــــــــكل خاص جزءا  
نوب تنفذ االســــــتوائية اليت تنتقل أســــــرع من غريها إىل مرحلة منو الغابات فيها. والبلدان اليت تتســــــع دائرة اقتصــــــادها يف اجل

 (. Sayer ،2015و Sloanا محالت تاجري لالستفادة من الفرص املتاحة يف السوق )سريع  
 

ومثة أيضـــا بلدان أخرى أدى فيها التجدُّد الطبيعي للمراعي املتدهورة واملناطق الزراعية إىل اســـتعادة مســـاحات هامة  
جراء اخنفاض نسبة  1986و 1960لغابات ب ن عامي مساحات يبرية من افقدان من الغابات. ويف يوستاريكا، بعد فرتة 

يف املائة من جمموع مســـــــاحة األراضـــــــي، حلت فرتٌة من التاـــــــجري وإعادة التاـــــــجري،  40.8إىل  59.5الغطاء احلرجي من 
 (.Sanchez ،2015) 2010يف املائة يف عام  51.4إىل نسبة  1986يف املائة يف عام  8.40فارتفعت نسبة الغابات من 

 

 
 
 ور الغاباتتده

 
ا عاملية ( وللمرة األولی أرقام  2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015 التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعامر وف  ي 

يف املائة من الغطاء  20فقدان نســــــــــــــبة جتاوزت يُعر ف عنها بأنا عن اخلســــــــــــــارة اجلزئية للغطاء احلرجي أي تدهوره، واليت 
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مليون هكتار، واختلفت مستوياهتا  185. وقد بلغت هذه اخلسارة أثناء الفرتة املذيورة 2012و 2000الاجري ب ن عامي 
مليون هكتار(، ونســـــبة  156يف املائة من الغابات االســـــتوائية ) 9باختالف املناطق املناخية، فطالت هذه اخلســـــارة نســـــبة 

 Lindquistو Van Lieropالغابات الامالية. ووفقا لـــــــ  يف املائة من 1.3 يف املائة من الغابات جشبه االستوائية ونسبة 2.1
(، فإن املســـاحة اليت تعاين من اخلســـارة اجلزئية للغطاء احلرجي يف املناطق االســـتوائية تتجاوز بســـت مرات ونصـــف 2015)

 18حلرجي ا اخلســـارة اجلزئية للغطاء. وأمريكا الوســـطى، اليت تبلغ فيها نســـبة 1990ها الغابات منذ عام منتلك اليت زالت 
ا من هذه اخلســارة. وباألرقام املطلقة، هذه اخلســارة هي على أجشــد ها يف املائة من مســاحة غاباهتا، هي أيثر املناطق تضــرر  

 (. 2015، مليون هكتار )منظمة األغذية والزراعة 50يف جنوب آسيا وجنوب جشرق آسيا إذ إنا طالت ما يربو على 
 

ظهر احلاجة ليس فقط إىل مراعاة نطاق الغابات بل أيضا مدى حفظها. أوال، ألن . وهي تالقلقثري هذه األرقام تو  
أيضـــــــــــا ألن الغابات ، و االبتدائيةا خدمات بيئية أقل مســـــــــــتوى من تلك اليت توفرها الغابات الغابات املتدهورة توفر عموم  

خلطط حكومية بارزة، وبعض ااملتدهورة قد تكون أيثر عرضــــة للزوال. ويتضــــح ذلك أيثر من توصــــية عدة منظمات غري 
األولوية للغابات املتدهورة  ادسنوبإا ملخزوناهتا من الكربون اليت وضعتها مع القطاع اخلاص بتأثري منها، بتقييم الغابات وفق  

(. ويؤدي ذلك إىل حتويل الغابات املنخفضــــــــــــــة الغطاء جراء 2014وآخرون،   Dinersteinلتحويلها إىل غابات متعافية )
جار باـــكل انتقائي أو تغيري أنواع الزراعات إىل غابات متعافية مع املضـــي يف إيالء األمهية حلفظها وللخدمات قطع األجشـــ

 اليت تقدمها إىل السكان احمللي ن واليت ميكن احلفاب عليها واستعادهتا. 
 
 الغابات" تحو لأوجه التناقض بين أنواع الغابات: " 3-1-2
 

متناقضــــــــــــــة ب ن أنواع  ، اجتاهات  9و 8على النحو املب ن يف اجلدول ن  ،الغابات خُيفي االخنفاض العام يف مســــــــــــــاحة 
اجلغرافية واملناطق املناخية. والغابات، حو يف غياب خســــــــــــارة صــــــــــــافية يف مســــــــــــاحتها، ميكن أن يتغري  واألقاليمالغابات 

ات 2015رون، وآخ Keenanتكوينها وبنيتها وقيمتها من حيث اخلدمات اليت تقدمها ينظم إيكولوجية ) (. وهذه التغري 
 ل بصورة جذرية مسامهات الغابات يف األمن الغذائي والتغذية.تعد  

 
يف مســــــــــــــاحة غاباهتا الطبيعية خالل هذه الفرتة، مبا فيها الغابات  مطردا   اخنفاضــــــــــــــا   األقاليمجشــــــــــــــهدت معظم  قدو  

 ة(، وزيادة املوارد احلرجيةالتقييم العاملي حلالارد يف "غابات أخرى تتجدد طبيعيا" يف التصنيف الو )" و"الثانوية " االبتدائية"
وجشـــهدت أفريقيا أعلى اخنفاض يف  (.8يف املائة على الصـــعيد العاملي، انظر اجلدول  57.9حادة يف "الغابات املزروعة" )+

 ات املزروعة. بمساحة الغابات الطبيعية )بالقيمت ن املطلقة والنسبية( وأمريكا اجلنوبية أعلى زيادة يف مساحة الغا
 

ويف الوقت نفســـــه، بُذلت جهود متزايدة إلعادة تاـــــجري األراضـــــي املتدهورة وحلماية جتدد الغابات الطبيعي. وهذه  
بق أن وهذا انتقال قد ســ –تتيح إمكانية انتقال الغابات من خســارة صــافية إىل منو صــاف  -إذا اســتمرت  -االجتاهات 

  أجراه(. وياــــــــــــــري التحليل الذي Sayer ،2015و Sloan دان متوســــــــــــــطة الدخلحدث يف عدد من البلدان، مبا فيها بل

Keenan  ( إىل أن 2015وآخرون )2015إىل عام  1990قد مرت، خالل الفرتة من عام  29اا اســـــــــــــتوائي  ا وإقليم  بلد   13 ،
 . مبرحلة االنتقال من خسارة صافية يف الغابات إىل منو صاف فيها

 

                                                      
، مجهورية الوس الدميقراطية الاعبية، الفلب ن، فييت نام، يوبا، يوستاريكا، اجلمهورية الدومينيكية، بوروندي، غامبيا، غانا، رواندا، بوتان، اهلند   29

 (. بورتوريكو )الواليات املتحدة األمريكية
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 اإلقليمبحسب  2015إلى عام  1990بات في العالم والتغيرات في الفترة من عام حالة واتجاهات الغا 8الجدول 
 

منطقة 
الغابات* 
)بماليين 
 الهكتارات(

التي  خرىاألغابات ال االبتدائية**الغابات  المجموع
 رة أخرىأراض مشج   المزروعةغابات ال تتجدد طبيعيا

1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 

 -3 954 978 57.9 287 182 -6.5 2163 2313 -2.6 1172 1203 -3.1 3999 4128 العالم

 -8 367 398 39.5 16 12 -12.7 446 511 -10.7 135 151 -11.6 624 706 أفريقيا

 2 235 231 71.0 129 75 0.1 304 303 0.8 68 67 4.4 593 568 آسيا

 -3 100 104 31.7 80 61 -4.5 646 677 12.7 277 246 2.1 1015 994 أوروبا

أمريكا 
الشمالية 
 والوسطى

752 751 0.2- 321 318 0.9- 395 381 3.5- 23 43 85.7 84 89 7 

 -5 6 7 56.9 4 3 318.1 18 4 -41.3 20 33 -1.9 174 177 يانياسأو 

أمتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتا 
 1 156 155 80.1 14 8 -12.9 368 422 -7.7 355 384 -9.5 842 931 الجنوبية

اد الفرتة  دإن االجتاهات الواردة يف هذا اجلدول لكل نوع من الغابات ال تغطي إال البلدان اليت وفرت معلومات باــــــــأن هذا النوع من الغابات على امت* 
بلدا  عن مساحة  184االبتدائية، و ا عن مساحة غاباهتابلد   189بلدا معلومات عن املساحة اإلمجالية لغاباهتا، و 234يلها. وعلى الصعيد العاملي، وفر 

بلدا عن مســـــــاحة غاباهتا املزروعة. واألرقام املتعلقة بأوســـــــيانيا حتديدا تســـــــتثين أســـــــرتاليا اليت مل توفر معلومات  196ا"، و"غاباهتا األخرى املتجددة طبيعي  
   ما خال الغابات املزروعة(.يف بالتسلسل الزمين الكامل )

 االبتدائية على معلومات بديلة مثل مدى متدد الغابة داخل احلدائق العامة واملناطق املاـــــــــــمولة باحلفظ. هان لتقدير نطاق غاباتيعتمد العديد من البلد** 
ظ أو مناطق مثل اعتبار مناطق جديدة مناطق ماــــــــمولة باحلف –والزيادات املبلغ عنها هي عادة نتيجة لعمليات تغيري التصــــــــنيف على الصــــــــعيد الوطين 

   (.2015 زيادات جتسد الواقع )منظمة األغذية والزراعة، ال –حممية 
  (.2015) منظمة األغذية والزراعة: املصدر

 

 
  2015إلى عتتتتتام  1990حتتتتتالتتتتتة واتجتتتتتاهتتتتتات الغتتتتتابتتتتتات في العتتتتتالم والتغيرات في الفترة من عتتتتتام  9الجدول 

 المناخي المجالبحسب 

 مساحة الغابات
)بماليين 
 الهكتارات(

 التي خرىاألغابات ال **البتدائيةاالغابات  المجموع
رة مشج  ال األراضي المزروعةغابات ال تتجدد طبيعيا

 خرىاأل
1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 1990 2015 (%) 

 0 121 121 91.6 58 30 -7.2 685 738 6.7 481 451 0.4 1224 1219 الشمالية

 6 167 158 49.8 148 99 2.7 406 395 5.4 108 102 10.8 684 618 المعتدلة

 -1 148 150 30.7 25 19 -0.9 125 127 -11.0 42 47 -1.6 320 325 شبه االستوائية

 -6 517 550 67.0 56 34 -10.1 947 1053 -10.2 541 603 9.9- 1770 1966 االستوائية

ت ال تغطي إال البلدان اليت وفرت معلومات باــــــــــــــــأن هذا النوع من الغابات على إن االجتاهات الواردة يف هذا اجلدول لكل نوع من الغابا: مالحظة
 امتداد الفرتة يلها.

 (. 2015وآخرون ) Keenan(، 2015: منظمة األغذية والزراعة )املصدر
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 االبتدائيةتقلص الغابات 
 

تزال  توائية، ال املناطق االســـــــــــعلى نطاق عاملي، مبا يف ذلك يف االبتدائيةرغم إحراز بعض التقدم يف محاية الغابات  
 62االستوائية ) أبطأ . ويعكس اختفاء هذه الغابات يف املناطقلو بوترية رقعة هذه الغابات تتقلص يف املناطق االستوائية، و 

-Morales) مالي ن هكتار( جمموع اخلســـائر احلرجية يف هذه املناطق األحيائية 6مليون هكتار( واملناطق جشـــبه االســـتوائية )

Hidalgo  تاـــــــكل احتياطيات ال تعوَّض من حيث االبتدائيةألن الغابات  قلق ا جشـــــــديد اوهذا أمر يثري (. 2015، وآخرون 
 (. 2011، وآخرون Gibson) التنوع البيولوجي يف املناطق االستوائية

 

 ازدياد أهمية الغابات المزروعة
 

 من حيث اإلنتا .بل وأيثر  ،تزداد الغابات املزروعة أمهية  من حيث املساحة 
 

يف املائة من  7يف املائة إىل نســـبة  4من نســـبة  2015و 1990ب ن عامي  ازدادت مســـاحات الغابات املزروعة عامليا   
مليون هكتار(، وختتلف هذه الزيادة باختالف املنطقة واملناخ  287مليون إىل  182مســــــــــــــاحة الغابات اإلمجالية )أي من 

يف املناطق املعتدلة. موجود ا ، يان أيثر من نصــــــــــــف الغابات املزروعة 2015(. ويف عام 2015)منظمة األغذية والزراعة، 
جشرق آسيا وأوروبا، تليها أمريكا الامالية وجنوب آسيا وجنوب جشرق آسيا، وتاهد  يإقليموأيرب نسبة منها موجودة يف 

الزيادة يف الغابات املزروعة، اليت  (. ونســــــــــبة2015وآخرون،  Paynمليون هكتار ) 30.7الصــــــــــ ن أعلى زيادة مطلقة تبلغ 
 2010ا ب ن عامي يف املائة ســـــــنوي   1.2، اخنفضـــــــت إىل 2005و 2000يف املائة ســـــــنويا ب ن عامي  2.7بلغت ذروهتا عند 

 (.2015وآخرون،  Payn) 2015و
 

زايد على تا يف تلبية الطلب املا رئيســــــــــي  وتؤدي مســــــــــامهة الغابات املزروعة يف إنتا  لب اخلاــــــــــب واألخاــــــــــاب دور   
يف املائة من األخاـــاب املســـتديرة الصـــناعية من الغابات املزروعة،  46.3، اســـُتخرجت نســـبة 2012األخاـــاب. ويف عام 

يف املائة يف  65يف املائة يف غابات املناطق املعتدلة وحنو  45يف املائة يف غابات املناطق الاــــــــــــــمالية و 14وتراوحت ب ن 
 Zhu (2014)و Buongiorno(. ومثة دراســـة أجراها 2015وآخرون،  Paynالســـتوائية )غابات املناطق االســـتوائية وجشـــبه ا
املتعلقــة بــاألخاـــــــــــــــاب  2009، على بيــانــات عــام لنموذ  العــاملي للمنتجــات احلرجيــةبتطبيق منوذ  التوازن العــام، أي ا

طبيعية يف رة من الغابات الاملستديرة، خلصت إىل أن استخدام الغابات املزروعة أدى إىل خفض إنتا  األخااب املستدي
يف املائة من األخاـــــــــــاب املســـــــــــتديرة  90يف املائة. ويف أمريكا اجلنوبية، يتم منذ فرتة طويلة إنتا   26بنســـــــــــبة  2009عام 

 (. 2015، وآخرون Paynالصناعية من الغابات املزروعة )
 

ترييز عمليات  اإليكولوجية الطبيعية، ولتحقيق مكاســـــب إنتاجية من املزارع احلرجية، ينبغي، مع احلفاب على النظم 
، لتطبيقيةاتوســـيع مزارع األجشـــجار على األراضـــي املتدهورة )الصـــندوق العاملي حلماية الطبيعة/ املعهد الدويل لتحليل النظم 

 هي يف الواقع وســـــيلة لتأهيل األراضـــــي املتدهورة وتوفري بعض خدمات النظم اإليكولوجية مثل املزروعة(. والغابات 2012
خفض التعرية أو احلماية من الفيضــانات. ويف الصــ ن، قام برنام ج محاية الغابات الطبيعية وبرنام ج حتويل األراضــي الزراعية 

، وآخرون Payn)مليون هكتار  32.5 ، بتاـــجري ما يقدر بنحو1998إىل غابات، عقب الفيضـــانات اليت حدثت يف عام 

2015). 
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ل جملس رعاية الغابات وبرنام ج اعتماد الاــــــــــــهادات احلرجية )انظر ومثة آليات باــــــــــــأن إصــــــــــــدار الاــــــــــــهادات، مث 
( الذي NGP) (، ال جتيز حتويل الغابات الطبيعية إىل مزارع. ومثة آليات أخرى، مثل منتدى مزارع اجليل اجلديد4 الفصل

، وآخرون Payn)ة وليأناـــــــأه الصـــــــندوق العاملي حلماية الطبيعة، تاـــــــجع على حتســـــــ ن إدارة املزارع وجعلها أيثر رحبية ومش
وهي  –( أو باســـــــــــــتبعادها HCVاملزارع املســـــــــــــتدامة إما بتغطية مناطق عالية القيمة للحفظ ) نظما ما تقوم . ويثري  (2015

بيولوجي. وهذه ألمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية وحلفظ التنوع الإىل امناطق حرجية تُعترب جشديدة األمهية بالنسبة 
عن خدمات  لية القيمة للحفظ ميكن أن تاكل مصادر للمنتجات احلرجية غري اخلابية ولألغذية الربية فضال  املناطق العا

النظم اإليكولوجية للزراعة. غري أن دم ج املناطق العالية القيمة للحفظ يف اإلطار الطبيعي الاــــــامل، وربطها مبمرات احلياة 
 وصــــول اجملموعات الســــكانية إىل مناطق املزارع التجارية الســــتخدامها هلذين. و الربية واملناطق العازلة ال يزال ياــــكل حتديا  

 الغرض ن هو أيضا مسألة خالفية يف العديد من الظروف. 
 

راء تغري ويل هذه الظواهر قد تاـــــــتد ج –لتفاـــــــي اآلفات واألمراض وللجفاف واحلرائق  املزروعةوتتعرض الغابات  
من األجشــجار مثل الكينا واألياســيا والصــنوبر تكون  أنواعاليت بدأت تُغرس فيها  . واملزارع(2015وآخرون،  Payn)املناخ 

وآخرون،  Wingfieldا من اآلفات واألمراض خالل ســـــــــنواهتا األوىل نتيجة فصـــــــــلها عن أعدائها الطبيعي ن )خالية نســـــــــبي  
اآلفات ها بطريقة غري متعمدة و اآلفات واألمراض تغلغلت في إن(، ولكن هذا الوضـــــع بدأ يتغري مع مرور الزمن، إذ 2008

 ضـــــــــــافيا  إ ا أن تكون اآلفات واألمراض ســـــــــــببا  الغريبة. ويرجَّح عموم   األنواعاحمللية أضـــــــــــحت قادرة على التكيف مع هذه 
، وآخرون Payn) 30الختفاء الغابات املزروعة يف املســـــــــــتقبل، مما يتطلب بذل جهود حثيثة إلجراء أحباث يف هذا الاـــــــــــأن

2015). 
 

وي عليه من عما تنط إلمدادات األخاــــاب والطاقة يف املســــتقبل، فضــــالَ  ات املزروعة تغدو أيثر فأيثر موردا  والغاب 
 .مبوقعها وييفية إدارهتا إجيابيات بيئية رهنا  

 
ملا ميكن أن تساهم فيه الغابات املزروعة لتحقيق التنمية املستدامة وضمان  عمق ادراسة أيثر إجراء ويدعو ذلك إىل  
الغــابــات املزروعــة، ال ســــــــــــــيمــا عنــدمــا حتــل حمــل الغــابــات الطبيعيــة، بــل إن البعض يقرتح  وتُنتقــدالغــذائي والتغــذيــة.  األمن

الغابات الطبيعية؛ ب خدمات أقل للنظام اإليكولوجي قياسا  املزروعة ، توفر الغابات استثناءها من تعريف الغابات. وعموما  
املي ع ال غري. غري أنا، من منظور   اواحد   نوع ال مما تاــــــــــــ وجي، وغالبا  فهي أدىن مســــــــــــتوى منها من حيث التنوع البيول

 ةللحد من الضــــغط على الغابات الطبيعي حيويا   ، ميكن أن تؤدي دورا  األخاــــابوخاصــــة يف ضــــوء اجشــــتداد الطلب على 
(Sloan و Sayer ،2015 .) 
 

 لت هيل الغاباتإمكانيات ذات ش ن 
 

أن توفر  غالبا ما تكون غري معروفة وميكناليت ا اجملال، منها املســــــــــــــاحات الكبرية، مثة متغريات عديدة مؤثرة يف هذ 
 . يف املستقبل لتنمية الغابات ونظم األجشجار حيزا  

 

                                                      
 . org.www.iufro انظر االحتاد الدويل ملنظمات البحوث احلرجية   30
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 زالةإالغابات الثانوية بأنا "األمل الواعد بتجديد الغابات االســــــــــــــتوائية يف عصــــــــــــــر  Chazdon (2014) ويعر ف 
ألنا جتســد التأهيل عمليا، وطريقة  31ة فرصــة فائقة األمهية ملبادرات مثل حتدي بونالغابات". وتاــكل الغابات الثانوي

بديلة لتأهيل الرتبة والغابات. ويف أمريكا الالتينية، تتجدد الغابات يف مناطق هامة من األراضــــــي الزراعية املهجورة من 
 22على مســــاحات تراوحت ب ن  (، منت الغابات باــــكل صــــاف2013وآخرون ) Aideتلقاء نفســــها: وفقا ملا ذيره 

 . 2010و 2000مليون هكتار يف أراض زراعية مهجورة وذلك ب ن عامي  36مليون و
  

 الغابات واألمُن الغذائي في بوركينا فاسو ت هيل 11 اإلطار
 

ى ، يعتمدون إىل حد بعيد علرغم عدم وجود مساحات جشاسعة من الغابات يف بلدهمإن سكان بوريينا فاسو،  
األمن الغذائي. واملوارد الطبيعية هي املصـــــــدر الرئيســـــــي لفرص العمل؛ لتحقيق للحصـــــــول على الدخل والطاقة و  تاالغاب

من الدخل  ا  يبري وتوفر األجشــــــــــجار املثمرة جزءا    .يوالفحم مها أبرز مصــــــــــدرين لتأم ن الطاقة الالزمة للطه الوقود طبحو 
والباوباب  (Parkia biglobosa)والنري  (Vitellaria paradoxa) أوراق أجشجار الايا عززلنساء(. وتإىل ا)خاصة بالنسبة 

(Adansonia digitata) خرى األبية اـــــاخلنتجات غري املالغذائية والدخل حمليا. وتســـــاهم هذه املنتجات احلرجية و  النظم
يف املواســـم  راؤهاأغذية يتم جشـــ إىل جانبللوجبات الغذائية  يف املائة من دخل النســـاء، وُتســـتخدم من مث   27-16نســـبة ب

 (.Djoudi ،2015 و Djenontin؛ Vognan ،2001و  Lamien)اليت تندر فيها املوارد 
 

غراض ع قطاع الزراعة وإنتا  احملاصــــــيل أليالغابات يف بوريينا فاســــــو هي توســــــ وفقدانوأســــــباب تدهور األراضــــــي  
دأ تأهيل الغابات. وبفضـــــل اجلهود الدولية، ب جتارية )اليت تتطلب مســـــاحات واســـــعة( واألعمال التجارية الزراعية وحرائق

الغابات يف بوريينا فاســـــــــو يف أوائل العقد األول من القرن احلادي والعاـــــــــرين، وأجشـــــــــرفت عليه منظمة غري حكومية هي 
NewTree/Tiipaalga   د. ومشلت أناـــــــطة التأهيل املســـــــاعدة على جتدُّد ز يف األجزاء الوســـــــطى والاـــــــمالية من البالوتري

هكتارات  3وعلى زيادة التنوع البيولوجي، وترييب سـيا  لفائدة األسـر املعياـية بغية تأهيل حنو  بصـورة طبيعية األجشـجار
يانون األول /من األراضي املتدهورة )معظمها من األراضي اليت يانت تُزرع عادة( ومحايتها من احلرائق. وحبلول ديسمرب

ى يف مثاين مقاطعات يف بوريينا فاســـو، لتصـــبح مســـاحة األراضـــي ر قُ  109من هذا النوع يف  ســـياجا   247 ُوضـــع، 2014
. وأجري مؤخرا تقييم ملــدى تــأثري تــأهيــل الغــابــات يف األمن هكتــارا   Tiipaalga 722اليت أعيــد حترجيهــا حتــت إجشـــــــــــــــراف 

وغو يأسرة معياية يف ثالث مقاطعات يف وسط بوريينا فاسو هي: ياد 38الغذائي والتغذية وذلك عرب مقابالت مشلت 
ويوريوغو وأوبريتنغا. ودرس التقييم تنوع املنتجات املتأتية من األراضـــــــــي اليت أعيد حترجيها، ونســـــــــبة خمتلف املنتجات من 
اإلنتا  الكلي ودور األراضـــي اليت أعيد حترجيها ياـــبكة أمان خالل الفصـــول العجاف. وتب ن  من النتائ ج أن املاـــمول ن 

ملنتجات احلرجية غري ، تراوحت ب ن ااملعاد تأهيلهاخمتلفة من املنتجات من املناطق  بالتقييم حصــدوا باملتوســط ســتة أنواع
اخلاـــــبية املســـــتخدمة يف األغذية وب ن املنتجات احلرجية غري الصـــــاحلة لالســـــتهالك واألعالف للماجشـــــية واحليوانات الربية 

ر اواجلوز واخلضــــــ الفايهةيف املائة من  26الصــــــغرية واحملاصــــــيل مبا فيها احلبوب والبقوليات. وأ احلصــــــول على أيثر من 
يف املائة من هذه األســــر بأنا حتصــــل  40الورقية والتوابل اليت تنتجها األســــر املعياــــية من املناطق املؤهلة، وأفادت نســــبة 

. هيلهاملعاد تأاعلى أنواع حلوم من طرائد صـــــغرية )الســـــناجب واحلجال والفئران والقنافذ واألرانب والثعالب( من املناطق 
املغذيات الدقيقة مما جيعلها مهمة لتأم ن يمية املغذيات الدقيقة يف بلد ال تزال معدالت ســـــــــــــــوء غنية بوهذه األطعمة 

أيضـــــــــــــا يف توفري معظم اإلمدادات الغذائية عندما يانت مصـــــــــــــادر  املعاد تأهيلهاالتغذية فيه عالية. وســـــــــــــامهت الغابات 
 األغذية األخرى حمدودة للغاية.

 
 .Djoudi(2015)  و Djenontin :املصدر

                                                      
املتدهورة وذلك حبلول عام األراضي و  اليت اختفت منها الغاباتمليون هكتار من األراضي  150من اجلهود لتأهيل  عامليا   إطارا  ياكل "حتدي بون"    31
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بعاثات النامجة عن خفض االنبرنام ج يف املســــامهة بامتصــــاص الكربون وبالتايل يف  هاما   وتؤدي الغابات الثانوية دورا   
 Avitabile( جشـريطة ضـمان حسـن إدارهتا )1-2-4 القسـميف  18)انظر اإلطار  يف البلدان النامية إزالة الغابات وتدهورها

و أ للماجشــــــــــــــية (. ويف العقود األخرية، أفضــــــــــــــى حتويل الغابات إىل مراعب 2016وآخرون،  Chazdon؛ 2016وآخرون، 
حقول زراعية، ومن مث هجرة األراضــــي، إىل ناــــوء مســــاحات جشــــاســــعة من الغابات الثانوية اليت منت يف األمازون. وهذه 

النقاش الذي ن إائية، لكن مصـــــــــريها التجاهل إذ ا ومتتص يميات يبرية من الكربون يف يتلتها األحيالغابات تنمو ســـــــــريع  
 . يتناول مسألة توازن الكربون يف حوض األمازون يتمحور عادة حول الغابات القدمية

 
ن األراضـــــي ع ، فضـــــال  رة األخرى" اليت متثل حنو ثلث مســـــاحة الغابات اإلمجالية عامليا  ل األراضـــــي املاـــــج  وتاـــــك  " 

جشـــــــاســـــــعة يف العامل ميكن غرس الغابات فيها أو حتســـــــ ن حالتها لتلبية  ورة، مســـــــاحات  املتدهورة واألراضـــــــي الزراعية املهج
التايل. وياـــــــــف الصـــــــــندوق العاملي حلماية الطبيعة/ املعهد الدويل لتحليل النظم  القســـــــــماملعروضـــــــــة يف  املتزايدةالطلبات 

ية يف العامل )معظمها من األراضي مليون هكتار من املساحات غري احلرج 2 155 مقداره( عن وجود ما 2012) ةالتطبيقي
التحري ج يف هذه ن يتخذ ميكن أ(، تتميز جبوانب فيزيائية بيولوجية تســــــــــــــاعد على حترجيها. و واملتدهورةالزراعية والعاــــــــــــــبية 

ة  دار ا بنظم احلراجة الزراعية وانتهاء باملزارع اخلاضــــــــــــــعة إلتبدأ بتأهيل اجلوانب اإليكولوجية مرور    متعددةاملناطق أجشــــــــــــــكاال  
 يثيفة.

 

ضــي أفضــل لقوى التغيري وللعوامل املؤثرة يف تطوير املناظر الطبيعية مثل الغابات الثانوية واألرا فهما  ذلك يســتدعي و  
 .32تأهيل الغابات واملناظر الطبيعيةإعادة رة واملتدهورة األخرى للمساعدة على املاج  

 
 إدراك متزايد لدور األشجار الموجودة خارج الغابات

 
دراك متزايد للدور احليوي الذي تؤديه "األجشـجار املوجودة خار  الغابات" وذلك يف جمموعة متنوعة من املناظر مثة إ 

الطبيعية املتاـــــــعبة تاـــــــمل نظم الزراعة احلرجية واملناظر الطبيعية الفســـــــيفســـــــائية اليت تزينها غابات صـــــــغرية احلجم ومزارع 
سينها وبرام ج حمددة يف بعض البلدان لدعم حفظ النظم التقليدية وحتاألجشجار املنتجة حملاصيل زراعية. وتوضع سياسات 

 والتاجيع على استحداث نظم قابلة للتكيف مع حميطها.
 

إحصــــاءات عن مزارع األجشــــجار اليت تعترب  FAOSTAT))األغذية والزراعة اإلحصــــائية ملنظمة  بياناتالوتوفر قاعدة  
، من حيث املساحة، 2014يانت حماصيل األجشجار الرئيسية األربعة يف عام   زراعية. وعلى الصعيد العاملي،الاصيل من احمل

. 2014و 1990ييفية تطور هذه املناطق ب ن عامي   10هي مزارع زيت النخيل والكاياو والنب والزيتون. ويعرض اجلدول 
انغو ثمرة، تاــــــــــمل املبيانات إحصــــــــــائية عن العديد من أنواع األجشــــــــــجار امل قاعدة البيانات اإلحصــــــــــائية للمنظمة  وتوفر

 مالي ن هكتار(. 4هكتار( والربتقال ) مليون 5.1( والتفاح )2014هكتار يف عام  مليون 5.9واملانغوست ن والغوافة )

                                                      
ع الاــــراية تعمل بالتعاون التام م اليت للغابات إىل هيئتها األصــــلية املناظر الطبيعية إعادةآلية  2014حزيران /يف يونيو منظمة األغذية والزراعةأناــــأت   32

 تقارير عنها بغية لطبيعية والتحقق منها وتقدميالغابات واملناظر ا إحياءوترمي إىل توســــــــيع نطاق أناــــــــطة  إىل هيئتها األصــــــــلية،الغابات  إلعادةالعاملية 
طبيقا التفاقية التنوع ت يف ما يتعلق بتحفيز النظم األيكولوجية وإحيائها يتاـــــــــــــــي للتنوع البيولوجيآواردة يف "حتدي بون" وأهداف الهداف األحتقيق 

 .البيولوجي
  mechanism/en/-restoration-landscape-action/forest-http://www.fao.org/inانظر)

 (.http://www.forestlandscaperestoration.org و

http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/en/
http://www.forestlandscaperestoration.org/
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 ر أبرز المحاصيل الزراعية من األشجار على الصعيد العالميتطو   10الجدول 
 

 المساحة
 )بماليين الهكتارات(

1990 1995 2000 2005 2010 2014 

 10.4 9.6 8.7 7.6 6.6 5.7 كاكاوال

 10.5 10.5 10.7 10.8 9.7 11.2 البن

 18.7 16.1 12.9 10.0 8.0 6.1  يلخنالزيت 

 10.3 9.9 9.2 8.4 7.7 7.4 زيتونالأشجار 
 . 

  (.2017 االطالع عليها يف مارس/آذار أ ،http://www.fao.org/faostat/en/#data انظر) قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة: املصدر

 
ســــــنة خلت  800أفريقيا، يعتمد العديد من نظم احلراجة الزراعية، مثل نظام "ييهامبا" الذي أبصــــــر النور قبل  ويف 

متتلكها الاـــــــــــــعوب األصـــــــــــــلية واجملتمعات نظم املعارف التقليدية اليت  على(، 12يف مجهورية تنزانيا املتحدة )انظر اإلطار 
( إعادة ختضـــري 2014) Reij احمللية. ويمثال على جناح وضـــع املعارف التقليدية موضـــع التطبيق على نطاق واســـع، يعرض

منطقة الســـــــاحل يف بوريينا فاســـــــو ومايل والنيجر حيث ياـــــــارك منذ مثانينيات القرن املاضـــــــي مئات اآلالف من املزارع ن 
 ويل مالي ن األفدنة من األراضي املتدهورة جشبه الصحراوية إىل أراض أيثر إنتاجية. الفقراء يف حت

 
 لحراجة الزراعيةلنظام "كيهامبا"  12اإلطار 

 
 ،ويوفرهكتار من منحدرات جبل يليمنجارو اجلنوبية.  120 000مســـــــاحة لحراجة الزراعية ليغطي نظام "ييهامبا"  

يوفر ســــبل ا يميف أفريقيا،   بالســــكانايتظاظ ا  املناطق الريفيةأجشــــد  إحدىســــكان ل القوتباســــتدامة املوارد،  اسدون املســــ
 ر بنحو مليون نسمة.العيش ملا يقد  

 
وهذا النظام يناية عن هيكلية نباتية متعددة الطبقات مثيلة لغابة جبلية اســــــــــــــتوائية، تســــــــــــــتخدم إىل احلد األقصــــــــــــــى  

ن األغذية على مدار الســــــــــنة، والدخل من خالل إنتا  األخاــــــــــاب األراضــــــــــي احملدودة، وتوفر جمموعة واســــــــــعة ومتنوعة م
  عن خدمات هائلة للنظام اإليكولوجي تتخطى حدود املناطق اليت يطبَّق فيها. فنظام "ييهامبا"،واحملاصيل التجارية، فضال  
لى ضــمان بقاء جبل  عيف ختزين الكربون ويســاعد إىل حد بعيد  ،بفضــل الغطاء النبايت الكثيف ،على ســبيل املثال، يســاهم

 يليمنجارو "برَ  مياه" للمنطقة يلها. 
 

 لنحو ، نُفذت أناـــــــــــــطة جتريبيةذات األمهية العاملية الرتاث الزراعي للاـــــــــــــراية باـــــــــــــأن نظم املنظمة ويف إطار مبادرة 
 ا" منباألريان اليت يقوم عليها نظام "ييهامب اسمع عدم املســـــــــــــــ للمزارع ن النقدي دخلالزيادة من أجل أســـــــــــــــرة  660

ىل مبدأ املوافقة إ الناحيت ن اإليكولوجية واالجتماعية. وُوضـــــعت خطة عمل ونفذت بالتعاون مع الســـــكان احمللي ن، اســـــتنادا  
 ، تضمنت األناطة الرئيسية التالية: عن علم احلرة املسبقة

 
 ق وي املصد  النب العض إعادة النظر يف مصادر الدخل املايل. واتُفق على ثالثة أناطة هي: )أ( التحول إىل زراعة

ك امسأية عايل القيمة؛ ) ( الاـــــــروع يف تربال النقدي الدخل إلدرارا  إضـــــــافي  عليها؛ )ب( اعتبار الفانيليا حمصـــــــوال  
 األطروح على طول قنوات جشبكة أنابيب الري.

 اف فإصــــــــــــالح جشــــــــــــبكة الري للحد من هدر املياه وتعزيز قدرة أحواض ختزين املياه على التعامل مع مواســــــــــــم اجل
 الطويلة النامجة عن تغري املناخ.

 .التدر ب على إدارة األراضي بطريقة مستدامة 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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يف املائة بعد  25ومن املتوقع أن تزيد األناــــــطة املتعلقة بإدارة قطاع النب دون ســــــواه من دخل املزارع ن املايل بنســــــبة  

 ثالث سنوات. 
 

 forestry-agro-kihamba-juu-sites/africa/shimbwe-http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-:انظر
 change/news/detail/en/c/881113/-http://www.fao.org/climate; i3817e.pdf-http://www.fao.org/3/a ;site/en/-heritage. 
 

 لزراعيةا ويف أوروبا، ال يســـــــه ل تصـــــــنيف األراضـــــــي ســـــــواء يأراض زراعية أو حرجية تبيان مواصـــــــفات نظم احلراجة 

ط التقليدية يف بعض بلدان البحر األبيض املتوسالزراعية  (. بيد أن نظم احلراجة2009وآخرون،  McAdamواستحداثها )
(. ويف أوروبا الوسطى، 2009وآخرون،  Rigueiro-Rodróguezتون )تنت ج مثال الفل  ن والفايهة واجلوز والزيتون وزيت الزي

(. وإن نظام Herzog ،1998ما زالت ظاهرة اســـــتخدام األحزمة الاـــــجرية واألجشـــــجار يمصـــــدات للرياح جشـــــائعة للغاية )
"dehesas"33  احملاصــــيل و معظمها يف إســــبانيا والربتغال، يُدر  الغابات الطبيعية واملاجشــــية هكتار،  مليون 3.1الذي يغطي

 ؛Bronlow، 1992 ؛von Maydell، 1994) والفل  ن ومجع احلطـــب وصــــــــــــــيـــد الطيور يف إطـــار نظم معـــاجلـــة وإدارة بعينهـــا

Moreno وPulido، 2009)أوســــــــــع انتاــــــــــارا يف أوروبا الغربية والوســــــــــطى والاــــــــــرقية وهو نظام  زراعية . ومثة نظام حراجة
streuobst 34  مزارع األجشجار واملراعيالذي هو يناية عن نظام جيمع ب ن . 

 
تب ن  أن النظم  على ســــبيل املثال،فجمموعة واســــعة من املزايا يتم إدرايها على حنو متزايد. الزراعية  توفر نظم احلراجة 

اليت جتمع ب ن احملاصـــــيل الزراعية واحملاصـــــيل الاـــــجرية حتد من التدهور البيئي وفقدان خصـــــوبة األراضـــــي الصـــــاحلة للزراعة 
خفض تسـرب مادة النرتات واحلفاب على سـالمة الرتبة. وأظهرت الدراسـات أن النظم اليت جتمع ب ن احملاصـيل وذلك عرب 

ن اإلنتاجية الزراعية وذلك عرب االحتفاب بكمية أيرب من الفوســــــــــــــفور  الزراعية واملراعي حتد من التدهور البيئي وحتســــــــــــــ 
س األراضـــــي الصـــــاحلة للزراعة يف أوروبا ميكن محايتها حنو مخُ  (. وأجشـــــري إىل أن2007وآخرون،   Nairوالكربون يف الرتبة )

 (.2007، وآخرون Reisner) ب ن نباتات خمتلفة األنواعالبينية احملاصيل  ةعامن تسرب النرتات عرب زر 
 

وتطوير نظم احلراجة الزراعية هذه، بدأ بعض البلدان يضــــــــع ســــــــياســــــــات وطنية باــــــــأن احلراجة  تروي جإىل وســــــــعيا  
بغية  2014 وطنية جشــاملة باــأن احلراجة الزراعية يف عام اتفعلى ســبيل املثال، يانت اهلند أول بلد يتبىن ســياســ الزراعية.

، أطلقت 2015انون األول /ي(. ويف ديســــــــمرب13والزراعة )انظر اإلطار  احلراجةوضــــــــع حد للفصــــــــل التارخيي ب ن جمايل 
الصعيدين  ودعم اعتمادها علىاحلراجة الزراعية ستوى فهم نظم رفع ممن أجل احلراجة الزراعية فرنسا خطة وطنية لتنمية 

 .35الوطين والدويل
 

                                                      
املاجشـــية يف إطار واحملاصـــيل و  ياحملل والعاـــب األجشـــجار على جنب إىل جنبا وتاـــتمل جزئيا   ةخالي مبوجبه األرض تكونزراعة ورعي وحراجة  نظام هو  33

 (. Pulido ،2009و  Moreno) نُظم معاجلة وإدارة بعينها

على أراضــــــــي  ةعلى أنه يناية عن "أجشــــــــجار طويلة خمتلفة األنواع وجمموعات متنوعة من الفايهة، متباينة من حيث العمر، ومتناثر  tStreuobs يعرَّف  34
 (.Herzog ،1998) احملاصيل واملرو  واملراعي بطريقة غري منتظمة"

 رنسية(.)باللغة الف agrofesterie.pdf-ae-http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/160517 انظر  35

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/africa/shimbwe-juu-kihamba-agro-forestry-heritage-site/en/
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/africa/shimbwe-juu-kihamba-agro-forestry-heritage-site/en/
http://www.fao.org/climate-change/news/detail/en/c/881113/
http://www.fao.org/3/a-i3817e.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/160517-ae-agrofesterie.pdf
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 المتعلقة بالحراجة الزراعيةية الهندالوطنية سياسات ال 13اإلطار 
 

اســــتندت هذه الســــياســــات إىل األعمال اليت اضــــطلع ها فريق عمل من أصــــحاب مصــــلحة متعددين جشــــكله اجمللس  
م احلكومة وقطاع الزراعة ومنظمات غري حكومية ومنظمات من اجملتمع املدين ومؤســســات االســتاــاري الوطين اهلندي وضــ

واســـتندت أيضـــا إىل أعمال برنام ج صـــندوق اجلماعة االســـتاـــارية للبحوث الزراعية الدولية املتعلق بأجشـــجار الغابات  ،مالية
والية  18عم التقين. وبعد ثالث ســـــــــــــــنوات، غريت واحلراجة الزراعية، من خالل املريز العاملي للحراجة الزراعية، لتقدمي الد

القوان ن اليت يانت متنع حو تارخيه اعتماد نظام احلراجة الزراعية على نطاق أوسع، وضم نتها لوائح جديدة باأن عمليات 
 نماحلصاد والنقل اخلاصة بأنواع األجشجار املزروعة على أراض ال غابات فيها/خاصة، وخصوصا إنتا  وتسويق األخااب 

ية، اســــتثمارات من القطاع ن العام واخلاص يف احلراجة الزراع ؛ وتاــــهد مثاين واليات حاليا  أصــــحاب احليازات الصــــغرية قبل
مليون هكتار، من التغيريات النامجة عن هذه الســـــــياســـــــات.  11مليون أســـــــرة، متثل حنو  11.7وقد اســـــــتفاد ما ال يقل عن 

( من موارد احلكومة االحتادية 2020-2016مالي ن دوالر أمريكي ) 410 وعلى املســتوى االحتادي، خصــصــت اهلند حواىل
وحكومات الواليات لتنفيذ الســـــياســـــات املتعلقة باحلراجة الزراعية ماـــــفوعة  مبعيار جديد باـــــأن "نســـــبة الغطاء األخضـــــر" 

يسية ند احلراجة الزراعية أداة  رئدوالر أمريكي يموارد مالية للواليات. وتعترب اهل مليارات 9خيصَّص مبوجبه مبلغ إضايف قدره 
 للوفاء باملسامهة احملددة وطنيا هلا يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية باأن تغري املناخ. 

 (.2016وآخرون ) Singh: املصدر
 
 
 والتنافس عليها ازدياد الطلب على الغابات 3-2
 

 احمللي والعاملي: عوامل عديدة على املســـتوي نب ن تفاعل الب تغري الغطاء احلرجي وأنواع الغابات واســـتخداماهتا يرتبط 
الطلب املتزايد على الغذاء واألعالف واألخاـــــاب والطاقة بفعل النمو الســـــكاين وارتفاع الدخل؛ وتنامي األمهية اليت توىَل 

 حلماية التنوع البيولوجي وخمزون الكربون واملياه ومحاية الرتبة.
 

 القســـــمعروضـــــة يف ز االجتاهات املومن املرجح أن تعز   ،يف خمتلف أنواع الغابات رِّية حتديدا  وســـــتؤثر هذه الدوافع احمل 
 . ص رقعة الغابات "الطبيعية" وازدياد رقعة الغابات املزروعةالسابق واليت تاري إىل تقل  

 

صـــول على هي احلالغابات وتدهورها هو اتســـاع نطاق الزراعة، ومثة أســـباب أخرى وراءه  لفقدانوالســـبب الرئيســـي  
، Lambinو  Geistالطاقة واســــتغالل الغابات الكثيف واســــتخدام األراضــــي باــــكل غري مســــتدام وتطوير البنية التحتية )

باجلوانب الدميوغرافية )مثل النمو الســـــــــــكاين واهلجرة(،  متصـــــــــــلة(. ومثة أســـــــــــباب يامنة 2010وآخرون،    Gibbs؛2002
، والثقافية العامة، وفاـــل احلويمة واملؤســـســـات اتيةفرح(، والتكنولوجية، والســـياســـواالقتصـــادية )مثل الفقر واالســـتهالك امل

)مثـــل املواقف واملمـــارســــــــــــــــات التقليـــديـــة اليت ال تويل األمهيـــة الالزمـــة للموارد البيولوجيـــة( )منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة، 
 الســــنوات خالل الغابات طبيعة التغريات يف وقد جشــــهدتو (. Sayer ،2015و  Sloan؛2015وآخرون،   Keenan؛2015

 قدانف. ففي املناطق االســــــــتوائية اليت جشــــــــهدت أيرب نســــــــبة من اختفاء الغابات، فتح حتوالت اخلمس والعاــــــــرين األخرية
الغابات بســبب األناــطة الزراعية اليت اضــطلع ها صــغار املزارع ن اجملال إلزالة الغابات على نطاق واســع إلمداد األســواق 

الغابات، فهو ناجم عن عامل ن  رقعة(. أما اتســـــــــاع Sayer ،2015و  Sloan؛ 2009وآخرون،  Rudelالبعيدة بالســـــــــلع )



 

99 

األراضـــــــــــي الزراعية؛ وزراعة األجشـــــــــــجار لتلبية الطلب املتزايد على خاــــــــــب  ةوهجر  بصـــــــــــورة طبيعيةبارزين: جتدد الغابات 
 .(2015، وآخرون D’Annunzioأو اخلاب املناور أو لب اخلاب أو الطاقة ) األجشجار

 
تســري هذه العوامل الدميوغرافية واالقتصــادية االجتماعية املســؤولة عن تغري الغابات على الصــعيدين العاملي واحمللي و  

الغابات  زالةإوتتفاعل على خمتلف املســــتويات. فعلى ســــبيل املثال، يؤثر النمو الســــكاين وتطوير البنية التحتية يف مســــتوى 
(، 2017وآخرون ) Dezécacheعند حدود الغابات على الصــعيد احمللي. واســتحدث على الصــعيد العاملي ويؤثران أيضــا 

يت ودعوا إىل فهم أفضــــــل للقوى ال ها،واســــــتاــــــراف الغابات إزالةلاــــــرح  واضــــــحا   مكانيا   ، منوذجا  يف دراســــــة أعد وها مؤخرا  
 الغابات وذلك على مستويات مكانية خمتلفة.  بفقدانتتسبب 

 
 األغذيةازدياد الطلب على  3-2-1
 

 2015نســـــــمة يف عام  مليار 7.3 إىل 1950نســـــــمة يف عام  مليار 2.5ازداد عدد ســـــــكان العامل باـــــــكل حاد من  
يف املائة من هذه الزيادة يف آسيا وحنو  62(؛ وحدثت نسبة 2015)إدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 

نحو املب ن يف يف القرن احلادي والعاـــرين، على ال العاملي ن يســـتمر هذا املنحىيف املائة يف أفريقيا. ومن املتوقع أ 20نســـبة 
 .. وستحدث معظم الزيادة املتوقعة يف أفريقيااألقاليم، مع وجود اختالفات ملحوظة ب ن 11اجلدول 

 

 
 اإلقليمالنمو السكاني بحسب  11الجدول 

 السكانعدد 
 2100 2050 2030 2015 )بالماليين(

 213 11 725 9 501 8 349 7 العالم

 387 4 478 2 679 1 186 1 أفريقيا

 889 4 267 5 923 4 393 4 آسيا

 646 707 734 738 أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 721 784 721 634 الكاريبي

 500 433 396 358 أمريكا الشمالية

 71 57 47 39 يانياسأو 

 
 .(2015) االجتماعية لألمم املتحدةإدارة الاؤون االقتصادية و : املصدر

 
يف  الســتئثار باملزيد من األراضــي. وارتفعت نســبة ســكان العامل املقيم نإىل اوينحو التوســع العمراين احلضــري أيضــا  

، يتوقع أن تقيم نســـــبة 2050. وحبلول عام 2014يف عام  54إىل نســـــبة  1950يف املائة يف عام  30املناطق احلضـــــرية من 
. ويف (2014إدارة الاـــــؤون االقتصـــــادية واالجتماعية لألمم املتحدة، ة من ســـــكان العامل يف املناطق احلضـــــرية )يف املائ 66

 2014يف املائة يف  48و 40منو نسبة السكان املقيم ن يف املناطق احلضرية، من  تتسارع وتريةأفريقيا وآسيا، من املتوقع أن 
 48(، ســــــيلزم ما يرتاوح ب ن 2011) Meyfroidtو Lambinتقديرات  . وحبســــــب2050يف املائة حبلول عام  64و 56إىل 

 .2030و 2000 عامي مليون هكتار لتوسيع املناطق احلضرية ب ن 100و
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ل تغري النظم الغذائية (، ياـك  2016فاض يف حبثه فريُق اخلرباء الرفيع املسـتوى يف تقرير سـابق له )وعلى غرار ما اسـت 
برز على األغذية احليوانية املصــــــــدر، أحد أ املتنامي ا الطلبضــــــــرية ومنو الدخل، وخصــــــــوصــــــــ  نتيجة لاقامة يف املناطق احل

، ارتفع مســــــــتوى النات ج العاملي اإلمجايل من الزراعة بوترية جتاوزت وترية 2010و 1961. وب ن عامي ينمو الزراعالحمر يات 
ـــــت من  ـــــاب ـــــك باــــــــــــــكـــــل ث ـــــار دوالر أمريكي 700النمو الســــــــــــــكـــــاين، وذل ـــــار 2 100إىل  ملي  دوالر أمريكي يف  ملي

 (.FAOSTAT)قاعدة البيانات اإلحصائية  2006-2004الفرتة 
 

ب( أن يزيد النات ج 2012هذه االجتاهات يف املســــــــــتقبل. وتتوقع منظمة األغذية والزراعة )أن تســــــــــتمر  ومن املتوقع  
  إىلدوالر أمريكي  7 600ائـة )من يف املـ 82بنســــــــــــــبـة  2050وعـام  2007-2005احمللي اإلمجـايل للفرد عـامليـا ب ن الفرتة 

يف املائة ســــنويا. ونتيجة للنمو الســــكاين وارتفاع الدخل يف  1.4دوالر أمريكي( وذلك مبعدل متوســــط قدره حنو  13 800
ســـــيكون أعلى  2050العامل وتغري  النظم الغذائية، يعين تواصـــــل هذه االجتاهات احلديثة أن اإلنتا  الزراعي العاملي يف عام 

زيادة يف احملاصـــيل الزراعية ال. وســـتتأتى هذه الزيادة مبعظمها من 2007-2005بنســـبته يف الفرتة  يف املائة قياســـا   60ة بنســـب
يف املائة من زيادة اإلنتا  على مســــتوى العامل(، وبعض الزيادة يف يثافة احملاصــــيل )عدد مواســــم احلصــــاد يف الســــنة(  80)
يف املائة املتبقية(. ووفقا هلذه التقديرات، ميكن أن  10التوســـع احملدود يف األراضـــي )يف املائة من إمجايل الزيادة( وعن  10)

مالي ن هكتار  110مليون هكتار، تاــمل زيادة  70يف املائة )زيادة صــافية بنحو  4تزيد األراضــي الصــاحلة للزراعة بنســبة 
قدمة(. غري أن هذه االســـتنتاجات ميكن أن توضـــع مليون هكتار يف البلدان املت 40يف البلدان النامية واخنفاضـــا يقرب من 

موضــــــع الاــــــك بســــــبب احتمال جتاوز النمو الســــــكاين املعدَل املتوقع، وآثار تغري املناخ على اإلنتا  الزراعي ومدى توف ر 
 اوح ب نترت  ا لتوقعات أخرى، ميكن أن تنمو األراضــي الزراعية بنســبة(. ووفق  2016األراضــي )فريق اخلرباء الرفيع املســتوى، 

ص 2014وآخرون،   Byerleeســـــــــــيما يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ) ، وال2050يف املائة حو عام  20و 5 (. وســـــــــــتخصـــــــــــَّ
(. 2016الكمية األعظم من اإلنتا  الزراعي املتزايد خالل الفرتة املذيورة لعلف املاجشــــــــــــــية )فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى، 

مليون هكتار  147إىل  81ما يرتاوح ب ن  2030( قد يلزم يف عام 2011) Meyfroidtو Lambinوحبســــــــــــــب تقديرات 
 مليون هكتار ملراع  إضافية.  151إلنتا  حماصيل إضافية، وما يصل إىل 

 
لنظم لدمات اخلســـــــلع و الوعالوة على ذلك، فإن تدهور األراضـــــــي، الذي يعرَّف بأنه تدين قدرة األرض على توفري  

من التعدي على النظم اإليكولوجية الطبيعية، مبا فيها الغابات، بفعل تنافس األراضــــــــــــــي اإليكولوجية، يســــــــــــــفر عن مزيد 
يف املائة من األراضـــي الزراعية يف العامل معتدلة أو  33ر أن نســـبة (. ويقد  2010وآخرون،   Gibbsالزراعية على املســـاحة )

 5( أن ما يرتاوح ب ن مليون ن إىل 2010خرون )وآ Bringezuأ(. ويقد ر 2017جشــديدة التدهور )منظمة األغذية والزراعة، 
مالي ن هكتار  3ا ال تعود صـــــاحلة هلا ســـــنويا بســـــبب تآيل الرتبة، وأن مالي ن هكتار من األراضـــــي الصـــــاحلة للزراعة عاملي  

فقط.  ات تقريبيةهذه التقديرات مؤجشــر  ه ينبغي اعتباربســبب تدهورها الاــديد، غري أن منها ال تعود صــاحلة للزراعة ســنويا  
مليون هكتار من األراضـــــــي لن تعود صـــــــاحلة للزراعة  87و 30( بأن ما يرتاوح ب ن 2011) Meyfroidtو Lambinويقد ر 

 بسبب تدهورها.  2030و 2000يف الفرتة ب ن 
 

ع قطاع الزراعة، مدفوعا   و  أهم ن مبزيادة الطلب على املنتجات الزراعية وتدهور األراضــــــــــــــي،  يُعترب عموما توســــــــــــــُّ
ع قطاع الزراعة يأيت على حساب نسبة ( أن توس  2012وآخرون ) Hosonumaويقد ر  الغابات.فقدان باب املباجشرة لاألس
يف املائة، والتوســع  7ة نســب إزالةيف العامل، يف ح ن أن قطاع التعدين مســؤول عن  تتم إزالتهايف املائة من الغابات اليت  73

وآخرون  Morales-Hidalgoيف املائة. وياـــــــف  10بنية التحتية عن نســـــــبة يف املائة وال 10العمراين احلضـــــــري عن نســـــــبة 
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من املســــتمدة  بياناتالر الكثافة الســــكانية ومســــاحة الغابات. وباســــتخدام قائمة ب ن تطو  الســــلبية العالقة ال( عن 2015)
( عن 2010وآخرون ) DeFriesباأن عي نة من البلدان االستوائية، ياف  2005و 2000ب ن عامي  االصطناعيةاألقمار 

  D’Annunzio الغابات. وياـــــففقدان قائمة ب ن الكثافة الســـــكانية يف املناطق احلضـــــرية والصـــــادرات الزراعية و العالقة ال

 قائمة ب ن تطور مســـــاحة الغابات الطبيعية واألراضـــــي الصـــــاحلة للزراعة ب نالتينة املســـــلبية العالقة ال( عن 2015وآخرون )
يف املائة  95و 70يف يل األقاليم الفرعية تقريبا. وتقد ر بعض الدراســـــــــات بأن ما يرتاوح ب ن وذلك  2010و 1990عامي 

وآخرون،  Hosonoma؛ Holmgren ،2006يف املناطق االســــتوائية يتم حتويلها إىل أراض زراعية ) إزيلتمن الغابات اليت 
إىل أن حتويل الغابات إىل أراض زراعية  2010 ة لعامالتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجي(. وتاــــــــري بيانات وردت يف 2012

يف املائة يف  90يف املائة يف آســـيا جشـــبه االســـتوائية، وأيثر من  70يف املائة يف أفريقيا، وحنو  80و 70ميثل نســـبة ترتاوح ب ن 
 (.2012، وآخرون Hosonoumaأمريكا الالتينية )

 

 والطاقة األخشالازدياد الطلب على  3-2-2
 

يف املائة خالل النصـــــــــف الثاين من القرن العاـــــــــرين.  50االســـــــــتهالك األورويب من منتجات الغابات بنســـــــــبة  ازداد 
 يف املائة خالل الفرتة  35 لتصـــــــل إىل األخاـــــــاب الصـــــــناعية واحلطب من املناطق االســـــــتوائيةاســـــــتخرا  وارتفعت نســـــــبة 

لاـــرية ارعت وتريهتا، أيثر ما تســـارعت، يف يف مناطق مناخية أخرى. وتســـا ، يف ح ن أنا جشـــهدت ريودا  1990-2015
( حيــث يبلغ النمو الســــــــــــــكــاين 2015وآخرون،  Köhl) والبلــدان األقــل دخال–البلــدان املتوســــــــــــــطــة الــدخــل الــدنيــا من 

قع العقد املاضــــــي. وتتو  مبقدار ثالثة أضــــــعاف خالل . وزادت الصــــــ ن وارداهتا من جذوع األخاــــــابذروتهواالقتصــــــادي 
 إذ من املرتقب أن يزيد الطلب على املنتجات اخلاـــبية يف البلدان بصـــورة مســـتدامة، هذه الزياداتالدراســـات أن تتواصـــل 

، يقيةالتطب)الصــــــــــــــندوق العاملي حلماية الطبيعة/ املعهد الدويل لتحليل النظم  2030حبلول عام  بقدار الضــــــــــــــعف نالنامية 
2012 .) 

 
 ذاتدان تتجاوز تلك اليت تســـتوردها البل األخاـــابت من إضـــافة إىل ذلك، تســـتورد البلدان املرتفعة الدخل يمياو  

البلدان اليت يتســـــع فيها الغطاء احلرجي على املوارد غالب ا ما تعتمد (، و Mills Busa ،2013) احمللي اإلمجايل األدىن نات جال
 (.2010وآخرون،  Meyfroidt) األخااباملستوردة لتلبية الطلب املتزايد فيها على 

 
لى األخاـــاب املســـتديرة الصـــناعية من الطلب على املنتجات النهائية )األخاـــاب املناـــورة واأللواح الطلب عينبع و  

ائية املستمدة من ملواد األحياستخدام ال جديدة اخلابية ولب اخلاب والورق والكرتون(. وتبتدع العلوم والتكنولوجيا طرق
مواد يل والنظافة والكيماويات واملنســــوجات و يف املســــتحضــــرات الصــــيدلية والبالســــتيك ومســــتحضــــرات التجم األخاــــاب

منوذ   من نويا  ســ اســتخرجهااليت يتم  األخاــابيتوقع أن تزيد يميات و البناء، مما يؤدي إىل طلب إضــايف على اخلاــب. 
)الصــــــــــــــنـدوق العـاملي حلمـايـة  2050و 2010ثالث مرات ب ن عـامي مبقـدار ( Living Forests Modelالغـابـات احليـة )

 (. 2012، التطبيقيةعهد الدويل لتحليل النظم الطبيعة/ امل
ا على التكنولوجيا املســـــتخدمة لانتا  والتحويل، فضـــــال عن إعادة تدوير أيضـــــ   األخاـــــابوســـــيعتمد الطلب على  

اخلاــــب وبقايا األلياف. ومن املتوقع أن تفضــــي زيادة اســــتخدام خملفات اخلاــــب واملواد املعاد تدويرها إىل خفض نســــبة 
يف  50إىل حنو  2005يف املائة يف عام  70ســـتديرة الصـــناعية يف جممل اســـتخدام اخلاـــب واأللياف من حنو األخاـــاب امل
اإلنتا  ن يزداد من النتوقع أ، مبقدار الضــــعف ن. وبينما يتوقع أن يرتفع الطلب على اخلاــــب واأللياف 2030املائة يف عام 
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مرت مكعب يف عام  مليار 1.7أي من  ،يف املائة 50يل عن نسبة أقل بقل بنسبةالعاملي من األخااب الصناعية املستديرة 
 ،2020و 2010ب(. وب ن عامي 2009)منظمة األغذية والزراعة،  2030مرت مكعب يف عام  مليار 2.5إىل حنو  2005

رها من دوينســـــــــبُة األلياف املعاد ت مليون طن، من املتوقع أن ترتفع 500إىل  طن مليون 400حينما يزداد إنتا  الورق من 
 (. 2012، ة)الصندوق العاملي حلماية الطبيعة/ املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقييف املائة  70يف املائة إىل  53

 
ف الضـــــغط يثر يفاءة إىل ختفياألتكنولوجيات الوإىل جانب زيادة يميات األلياف املعاد تدويرها، ميكن أن تؤدي  

يف املائة على يفاءة طحن اخلاــب املناــور  10نســبة ب( بأن زيادة 2001) Enters رقد  يعن الغابات. فعلى ســبيل املثال، 
 200و 100ض الطلب العاملي السنوي اإلمجايل على األخااب املستديرة الصناعية مبا يرتاوح ب ن االستوائي ميكن أن ختف  

 مليون مرت مكعب.
 

ابات يرة الصـــــناعية ســـــيكون يف املســـــتقبل الغمن األخاـــــاب املســـــتد يبريةوتاـــــري التحليالت إىل أن مصـــــدر نســـــبة   
( أن نســــــــــــبة إنتا  اخلاــــــــــــب املتأيت من غابات 2015وآخرون ) D’Annunzio(. وقد ر 2015وآخرون،  Paynاملزروعة )

. وعالوة على 2050يف املائة يف عام  69إىل  2013يف املائة يف عام  49مزروعة ميكن أن ترتفع على املســتوى العاملي من 
لتلبية الطلب املستقبلي على  2030يف املائة حبلول عام  43اإلنتا  العاملي من الغابات املزروعة قد يزيد بنسبة ذلك، فإن 
   طاقة(.لليمصدر   اأو الستخدامه ا)إما لناره األخااب

 
و حناد إنتا  الوقود احليوي يف العامل ســــــــت مرات ليصــــــــل إىل دز ا، 2014إىل عام  2001من عام املمتدة يف الفرتة و  

أســواق الطاقة والســياســات املتعلقة  ة(. ويف ضــوء عدم التأيد من حال2013لرت )فريق اخلرباء الرفيع املســتوى،  مليار 130
ا ا يف ضـوء اآلثار اليت سـتخلفها التكنولوجيا املتطورة اخلاصـة بالوقود احليوي، مثة سـؤال هام باـأن مبالوقود احليوي، وأيضـ  

 عة ســـتســـتمر ويف أي ظروف. وتتوقع الويالة الدولية للطاقة أن يبلغ إنتا  الوقود احليوي العامليإذا يانت هذه الزيادة املرتف
ا لفريق (. ووفق  2014)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/الويالة الدولية للطاقة،  2020لرت يف عام  مليار 139

رت من هذا الوقود مليار ل 100احليوي املنتجة عادة، ميثل إنتا   ( وباســـتخدام يميات الوقود2013اخلرباء الرفيع املســـتوى )
مليون هكتار من الذرة، أو إذا يان األمر يتعلق بالديزل  38.5مليون هكتار من قصـــــــــــــب الســـــــــــــكر، أو  20.4ما يعادل 

ب ن  ا( أنــه قــد يلزم مــ2011) Meyfroidtو Lambinمليون هكتــار من بــذور اللفــت. ويعترب  58.5احليوي، مــا يعــادل 
 .2030مليون هكتار إلنتا  يميات إضافية من الوقود احليوي حبلول عام  118ومليونا هكتار  44

 
سـتخدم باـكل متزايد يمصـدر للطاقة يف العامل، ليس فقط تُ  األخاـابوياـري العديد من الدراسـات أيضـا إىل أن  

(. وميثل احلرق التقليدي للخاــــــــــــــب 2015ن، وآخرو  D’Annunzioيف البلدان النامية، بل يذلك يف البلدان املتقدمة )
ي الطاقة والتدفئة يف البلدان املنخفضــــــــة الدخل حنو ثلث يألغراض الطهاليت تســــــــتخدم خرى من الكتلة احليوية األمواد للو 

الالزمة إلنتا  الطاقة  األخاـــــــــابمية يأ(. وميكن أن تزيد  2017احليوية املســـــــــتخدمة يف العامل )منظمة األغذية والزراعة، 
)منظمــة األغــذيــة والزراعــة،  2030مرت مكعــب يف عــام  مليــار 3.8إىل  2005مرت مكعــب يف عــام  مليــار 2.6احليويــة من 

 ب(.2009
 

ما ب ن  2030أنه قد يلزم حبلول عام إىل Meyfroidt (2011 )و Lambinوتاــــــــــــــري التقديرات الواردة يف دراســــــــــــــة  
در يمصــــــ  اأو الســــــتخدامه ا)إما لناــــــره األخاــــــاباملتزايد على  مالي ن هكتار لتلبية الطلب 109إىل  هكتار مليون 56
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(، 2012) ةلصـــــندوق العاملي حلماية الطبيعة/ املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقيللدراســـــات اليت أجراها اا للطاقة(. ووفق  
 على املنتجات اخلاــــــبية مع يف املائة لتلبية الطلب العاملي 2.4بنســــــبة  الغابات املزروعة ســــــنويا  معدل منو لزم زيادة يف تســــــ

 احلفاب على الغابات الطبيعية.
 
 إدراك متزايد لدور الغابات في مجال حماية التنوع البيولوجي 3-2-3
 

عمليات لتنوع البيولوجي ويتحرك للحفاب عليها عرب اتفاقات و إىل ادرك اجملتمع الدويل أمهية الغابات بالنســــــــــــــبة ي 
 ،وجيياــــيت للتنوع البيولوجي اليت ُوضــــعت مبوجب اتفاقية التنوع البيولآلك أهداف متعددة األطراف. ومن األمثلة على ذ

( وحفظ 5لنصف )اهلدف اقدار املوائل الطبيعية مبا يف ذلك الغابات مب فقدانفرعية تتمثل يف خفض نسبة  وتامل أهدافا  
بيئة ومت ن )اهلدف لومناصر لومنصف  فع الاملناطق احملمية على حنو إدارة نظم تطبيق عرب  األراضييف املائة من  17نسبة 

ل مصـــــــــدر قلق، الغابات، حو لو تباطأت عجلته، ياـــــــــك  فقدان (. وما برح 2006( )أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 11
 عندما يدث يف املناطق ذات القيمة البيئية العالية. خصوصا  

 
يات األســـــــــــاســـــــــــية للحفاب على التنوع البيولوجي االســـــــــــرتاتيج إحدىحتديد مناطق معينة يمناطق حممية هي إن  و  

(Morales-Hidalgo  ،وتتجاوز فوائد املناطق احملمية حميطها املباجشـــــــــر. وتاـــــــــكل هذه املناطق ضـــــــــمانة 2015وآخرون .)
(. وتوفر املناطق Sunderland ،2011األقارب الربية للمحاصــــــــــــــيل ) حفظ لتنوع البيولوجي، مبا يف ذلكحلفظ اطبيعية 

فهي  خاصـــــــــا   دورا   أن املناطق اجلبلية تؤديب ا خدمات النظم اإليكولوجية اليت تفيد املناطق احمليطة ها، علما  ضـــــــــ  احملمية أي
 (.2014وآخرون،  Foliتساهم يف تأم ن املياه النظيفة وخفض خماطر حدوث الكوارث )

 
ن "املناطق من جشــــــــــبكة متنامية م وتاــــــــــكل احلدائق الوطنية وحمميات احليوانات الربية وحمميات احمليط احليوي جزءا   

ماــمولة  لوطنيةا احملمية" اليت تعترب ضــرورية حلفظ التنوع البيولوجي. ومثة مســاحات جشــاســعة من األراضــي واملناطق احلرجية
، يانت املناطق احملمية 2014يف مجيع القارات. ويف عام تواصــــل اتســــاعها املســــاحة اإلمجالية  تزالبنظام احلماية هذا، وال 

. وتفيد منظمة منظمة األغذية والزراعة 36يف املائة من ســــــطح األرض، معظمها من الغابات 15.4رضــــــية تغطي نســــــبة األ
يف  63، أي ما ميثل زيادة بنسبة 2015مليون هكتار يف عام  651( بأن مساحة الغابات يف املناطق احملمية بلغت 2015)

يف املائة من املناطق  27نسبة  ما يقاربملناطق احملمية تغطي ، يانت ا2015. ويف عام 37 2015و 1990املائة ب ن عامي 
يف املائة من املناطق  3يف املائة من املناطق املعتدلة، وأقل من  11يف املائة من املناطق جشبه االستوائية(، و 13االستوائية، و

 (.2015وآخرون،  Morales-Hidalgoالامالية )
 

 الضـــــــعف نأيثر من ب أعلىنت نســـــــبة تقلص الغطاء احلرجي يف املناطق احملمية ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يا 
-2005وب ن عامي  2005و 2000يف املائة ب ن عامي  64 مبقدارعن املســـــــتوى الوطين. غري أن نســـــــبة تقلصـــــــه ازدادت 

2010 (Potapov  ،وتاـــــــــكك دراســـــــــات أخرى أيضـــــــــا  2012وآخرون .) ون يلولة ديف مدى فعالية املناطق احملمية يف احل
 (.2015وآخرون،  Morales-Hidalgo) ا احلماية الكافيةالغابات، وتاري إىل أن احلماية املعلنة ال تعين دائم  فقدان 

 

                                                      
on-asare-protected-for-target-2020-meet-to-track-on-world-unveils-report-UNEP-http://www.iucn.org/?18607/New- انظر  36

sea-and-land. 
  .2015و 1990ت هذا الرقم يف عامي استنادا فقط إىل البلدان اليت وفر    37

http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-land-and-sea
http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-land-and-sea
http://www.iucn.org/?18607/New-UNEP-report-unveils-world-on-track-to-meet-2020-target-for-protected-areas-on-land-and-sea
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 يف غابات غري ( بأن العديد من املناطق احملمية يقع حتديدا  MA ،2005د تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية )يفيو  
لك، على الغابات. زد على ذإزالة ويد ذلك من وقع اسرتاتيجيات احلماية على  صاحلة لالستخدامات البارية األخرى.

بلدان ا بال(، أن البلدان املرتفعة الدخل متيل إىل اســــــــــترياد املزيد من األخاــــــــــاب قياســــــــــ  2013) Mills Busaحنو ما ذير 
ة من ا حتصـــــــل على املوارد الالزماملنخفضـــــــة الدخل، مما ياـــــــري إىل أن البلدان الغنية حتفظ مواردها داخل حدودها ولكنه

لك نظم إصدار اسرتاتيجيات االستهالك املستدام )مبا يف ذ تنطويالبلدان الفقرية لدعم االستهالك فيها. وهذا املعىن، قد 
إن ف( على نفس القدر من األمهية اليت تتســـم ها محاية الغابات. وعالوة على ذلك، 4الاـــهادات اليت تُبحث يف الفصـــل 

 القســـــــمانظر ) ض األمن الغذائي والتغذية للاـــــــعوب اليت تعتمد على الغاباتبطريقة تقو  يثرية ما تتم  ملناطق احملمية  ا إدارة
3-4-2.)  
 

لتنوع البيولوجي حتت عنوان "ا ،، إىل جانب املناطق احملمية باكل صارمالتقييم العاملي حلالة املوارد احلرجيةويامل  
حلفظ التنوع  مليون هكتار من الغابات املخصـــــصـــــة أســـــاســـــا   524مليون هكتار( و 1.277) االبتدائيةواحلفظ"، الغابات 

 البيولوجي.
 

الغابات   (2)لرتبة واملياه؛ وا اليت حتفظالغابات   (1) ا ب ن فئت ن رئيســــــــــــيت ن من الغابات احملمية مهاوهو مييز أيضــــــــــــ   
ة، روحية. وعلى مدى الســـــنوات اخلمس والعاـــــرين املاضـــــيال قيمالثقافية أو القيم الاحلامية خلدمات النظم اإليكولوجية أو 

غابات حلماية الرتبة واملياه، مما يعكس الوعي املتنامي بوظائف عدد من الأبلغ عدد متزايد من البلدان عن ختصــــــــــــــيص 
 (. 2015وآخرون،  Miuraالغابات املتعددة )

 

 مليار وجود حوايلإىل ( 2015مة األغذية والزراعة، )منظ 2015 التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام وياــــــــــــــري 
مليون هكتار يف أمريكا  534يف املائة من الغابات يف العامل( يف العامل يغابات واقية ملوارد الرتبة واملياه، منها  25هكتار )

يون هكتار يف أوروبا مل 123املتعلق بالص ن( و 14مليون هكتار يف آسيا )انظر اإلطار  195الامالية وأمريكا الوسطى، و
 ب ن األغراض من الغــابــات الواقيــة: امليــاه العــاملي (. ويف إطــار هــذه الفئــة، مييز التقييم2015)منظمــة األغــذيــة والزراعــة، 

يف  3.6مكافحة التصحر )و يف املائة(؛  0.83تثبيت رمال السواحل )و يف املائة من املناطق احلرجية العاملية(؛  3.4النظيفة )
يف املائة من  0.36منع االنيارات الصــــــــــــخرية والثلجية )و الغابات العاملية، يلها يف أفريقيا وآســــــــــــيا الوســــــــــــطى(؛ املائة من 

يف  5.1مكافحة تآيل الرتبة والفيضانات )و يف املائة يف سويسرا(؛  7يف املائة يف طاجيكستان و 14الغابات العاملية، منها 
يف املائة يف  25يف املائة يف ســـــويســـــرا و 28يف املائة من الغابات النمســـــاوية و 30املائة من مســـــاحة الغابات العاملية، منها 

 (.2015وآخرون،  Miura) خرىاألظواهر الطاجيكستان(؛ ومكافحة 
 

 مليــار 1.2وجود عن ( 2015)منظمــة األغــذيــة والزراعــة،  2015 التقييم العــاملي حلــالــة املوارد احلرجيــة لعــام ويفيــد 
مليون هكتار يف  642روحية، منها القيم الثقافية أو القيم الخلدمات النظم اإليكولوجية أو  قيةواهكتار تقريبا يغابات 

 ،يف املائة من الغابات يف الواليات املتحدة األمريكية( 100من الغابات الكندية و 93أمريكا الاـــــــمالية والوســـــــطى )منها 
)منظمة األغذية مليون هكتار يف أوروبا  122يانيا، وسأو مليون هكتار يف  123مليون هكتار يف أمريكا اجلنوبية، و 167و

يف املائة من  4.3هذه: اســـتجمام العموم ) الواقيةز التقييم األغراض من الغابات هذه الفئة، ميي   ضـــمن. و (2015والزراعة، 
يف املائة منها  5.3و 1990يف املائة من مســـاحة الغابات العاملية يف عام  1.3الكربون ) اختزانو ؛ (مســـاحة الغابات العاملية
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خدمات أخرى و يف املائة، معظمها يف أمريكا الاــــــــــــــمالية وأمريكا اجلنوبية(؛  1.9ثقافية )الدمات اخلو (؛ 2015يف عام 
(Miura  ،2015وآخرون.) 
 

ا يف مكافحة تدهور األراضي عرب توفري خدمات النظم اإليكولوجية ا أساسي  وميكن أن تؤدي الغابات واألجشجار دور   
وآخرون،  Foli(، مثــل تثبيــت الرتبــة اهليكلي، ومنع تــآيــل الرتبــة، وتنظيم امليــاه، وتثبيــت النيرتوج ن )2نظر الفصـــــــــــــــل )ا

  Pulla(. وظاهرة تدهور األراضـــــــــي جشـــــــــائعة باـــــــــكل خاص يف األراضـــــــــي اجلافة واملناطق احلرجية اجلافة يف العامل )2014

ا إما فقرية أو متاــــــــــــــرذمة. وقد أدت عملية مل تدمَّر يليا هي عموم  (. وهذه املناطق احلرجية اجلافة اليت 2015وآخرون، 
قاومة، مما قدرة على املو التدهور هذه إىل التحول من زراعة أنواع النباتات األصــــــــــــــلية إىل أنواع من الغابات أقل إنتاجية 

 Derroireثية )اجتماعية يار يبرية من الناس خلطر التصــــــــحر وما يرتبط به من آثار إيكولوجية واقتصــــــــادية و   ض أعدادا  يعر  

(. غري أن الغــابــات، حو يف املنــاطق القــاحلــة للغــايــة، ميكن اســــــــــــــتخــدامهــا ملكــافحــة التصــــــــــــــحر )انظر 2016وآخرون، 
 (. 15 اإلطار

 
 في الصينالغابات الواقية  14اإلطار 

 
يف  28إىل  12ن مليون هكتار )أي م 58مليون هكتار إىل  18ارتفعت مســـــــــاحات الغابات الواقية يف الصـــــــــ ن من  

. ووفقا للتقرير الوطين عن اإلدارة املستدامة للغابات يف الص ن 2015و 1990املائة من جمموع مساحة الغابات( ب ن عامي 
الناجم  القرن املاضي )مبا فيه التآيلمن تسعينيات ال(، طال تآيل الرتبة يف ناية 2013)اإلدارة احلكومية لاؤون الغابات، 

 طن. مليارات 5مليون هكتار وبلغت يمية الرتبة اليت أصاها التآيل سنويا  356اه( عن الرياح واملي
 

اين، القرن املاضـــــي وذلك بســـــبب النمو الســـــك من تســـــعينياتالواســـــتمر تدهور الغابات يف الصـــــ ن لعدة عقود حو  
(، مما أسفر عن خماطر ويوارث Wenhua ،2004واالستغالل املفرح ملوارد الغابات، ومن مث الزراعة على املنحدرات احلادة )

 طبيعية متكررة خطرية، فضال عن خسائر بارية واقتصادية هامة.
 

ولذلك أطلقت احلكومة الصــينية ســلســلة من ماــاريع التحري ج من أعلى إىل أســفل، ونفذت ماــاريع حلفظ الغابات  
وبلغت مســـــاحة  ت الرمال، ومكافحة التصـــــحر(.)حلفظ املياه والرتبة، وصـــــد الرياح، وتثبي الواقيةالطبيعية، وزرعت الغابات 

يف املائة من  45.8مليون هكتار يف العقد األول من القرن احلادي والعاـــــــــــــرين، حيث احتلت نســـــــــــــبة  83.1هذه الغابات 
 .ديف املائة من جممل أراضي البال 8.7مساحة الغابات و

 
 (.2015وآخرون،   Miura): املصدر

 
 

 رمكافحة التصح   15إلطار ا
 

ر من نسبة يف مشال أفريقيا وجشبه اجلزيرة العربية. وأيث بصفة خاصة ن التهديد الذي ياكله التصحر جشديد اخلطورةإ 
ة ضــــة للتصــــحر. وبدأ اســــتخدام األجشــــجار احلييف املائة من املنطقة قاحلة أو جشــــبه قاحلة ومتضــــررة من التصــــحر أو معر   95

املغرب، ُزرع  رملية ومكافحة التصـــــحر منذ أوائل القرن التاســـــع عاـــــر. ويفوالنباتات امليتة يف بلدان جشـــــو لتثبيت الكثبان ال
هكتار بأنواع من األجشــجار الســريعة النمو )مثل الكينا واألياســيا الســيانوفيال واألياســيا الســيكلوبس( على مدى  43 000

ة مدن مثل األطلســــي ومحايعاما يف أوائل القرن العاــــرين، لوضــــع حد لتحرك الكثبان الرملية على طول ســــاحل احمليط  60



 

106 

طنجة والقنيطرة وأغادير. وُزرعت يف تونس وموريتانيا واملغرب أحزمة خضــــــــــراء صــــــــــغرية حلماية الواحات أو املدن القارية أو 
 البىن التحتية. 

 
 ُعاب سهوبل السريع تدهوربالالقرن املاضي  من ستينياتالويف اجلزائر، تسببت عمليات الرعي املفرح والزراعة يف  

ادة القرن املاضـــــي، اخُتذ قرار ملكافحة التصـــــحر يقضـــــي باملســـــامهة يف إعمن ات يســـــبعينالألفا على احلدود الصـــــحراوية. ويف 
 Pinusمالي ن هكتار من خالل زرع "سد أخضر" من أجشجار الصنوبر احلليب ) 3تاجري هذه املنطقة اليت تبلغ مساحتها 

halapensisام ج إىل ماــــــــروع يبري متعدد القطاعات. وقد مك ن ماــــــــروع الســــــــد (. وبعد بضــــــــع ســــــــنوات، حتول هذا الربن
هكتار من الغابات املتدهورة يف منطقة األطلس الصـــحراوية، وزرع  300 000األخضـــر، منذ إناـــائه، من إعادة تأهيل حنو 

 90وإناـــــاء هكتار من املراعي،  25 000هكتار حلماية القرى والبىن التحتية، وإدارة  5 000أحزمة خضـــــراء على مســـــاحة 
 (. 2015وآخرون،  Saifiمصدرا للمياه لتحس ن مستوى توفر مياه الارب )

 
 مبادرة الجدار األخضر العظيم أمام الصحراء ومنطقة الساحل*

 
، 2007إن مبادرة اجلدار األخضـــــــــــر العظيم أمام الصـــــــــــحراء ومنطقة الســـــــــــاحل اليت أطلقها االحتاد األفريقي يف عام  

فريقيا ملكافحة آثار تغري املناخ والتصحر. واهلدف منها وقف تدهور األراضي والتصحر يف منطقة أضحت مبادرة رائدة يف أ
الســــــاحل والصــــــحراء، والقضــــــاء على الفقر واجلوع، وحتســــــ ن مســــــتوى األمن الغذائي والتغذية، ومؤازرة اجملتمعات احمللية يف 

يـذ . وهي تــدعو إىل اعتمــاد حلول طويلــة األجــل وتنفاألراضـــــــــــــــي اجلــافــة على التكيف مع آثــار تغري املنــاخ والتخفيف منهــا
أناــــطة متكاملة واتباع ممارســــات حملية مســــتدامة للتصــــدي للتحديات املتعددة اليت تؤثر يف حياة الناس يف منطقة الســــاحل 

 عبلدا أفريقيا، ومنظمات دولية، ومعاهد حبوث، ومنظمات من اجملتم 20والصـــــــــحراء. وهي جتمع جنبا إىل جنب أيثر من 
 . املدين، وهيئات جشعبية

 
*   ;desertification-against-action/action-www.fao.org/in http://www.greatgreenwallinitiative.org/

  forestry-www.fao.org/dryland. 
 Guellouz(2011.) و Hadri: املصدر

 
 الغابات واألشجار وتغير المناخ واألمن الغذائي والتغذية 3-3
 

 التغذية:خ واألمن الغذائي و ميكن تبيان أربعة أنواع بارزة من أوجه التفاعل ب ن الغابات واألجشجار وتغري املنا  
 

 آثار تغري املناخ على الغابات واألجشجار وبالتايل على مسامهاهتما يف األمن الغذائي والتغذية؛ 
 

 مسامهة الغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية يف مناخ متغري؛ 
 

 لى املدى ن الغذائي والتغذية عمســـــــــــــامهة الغابات واألجشـــــــــــــجار يف التخفيف من آثار تغري املناخ، وبالتايل يف األم
 املتوسط/ الطويل؛

 
  التأثريات احملتملة على ســــياســــات األمن الغذائي والتغذية اليت تعزز مســــامهة الغابات واألجشــــجار يف التخفيف من

 .آثار تغري املناخ
 

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification
http://www.greatgreenwallinitiative.org/
http://www.greatgreenwallinitiative.org/
http://www.fao.org/dryland-forestry
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 آثار تغير المناخ على الغابات واألشجار 3-3-1
 

(. وقد بدأت تظهر عواقبه يف أماين 12بات واألجشـــــــــــجار )انظر اجلدول مثة إدراك متزايد آلثار تغري املناخ على الغا 
عديدة، حو وإن يان يصــــــــعب يف يثري من األحيان فصــــــــل تغري املناخ عن الضــــــــغوح األخرى )منظمة األغذية والزراعة، 

رية األجشــــــــجار، والتغريات يف وت تلفب(. والعالمات اليت تعكس مدى الضــــــــغط بســــــــبب املناخ، من ارتفاع معدل 2016
(. وتاـــــري 2014وآخرون،  Setteleاحلرائق، وتكاثر احلاـــــرات، وموجات العوامل املســـــببة لألمراض، تتبد ى أيثر فأيثر )

جمموعة واســــــــــعة من الغابات، إىل ارتفاع معدل حميط ، يف يؤديانواخنفاض نســــــــــبة هطول األمطار  رحرتاإلاألدلة إىل أن ا
 (. 2010، وآخرون Allen) جهاد الناجم عن اجلفاف وتفاي اآلفاتاألجشجار من خالل اإلجهاد احلراري، واإل تلف

 
 األمن الغذائي والتغذيةعلى الغابات و  التغي رات المناخيةاآلثار المحتمل أن تخلفها بعض   12 الجدول

 

طبيعة تغير 
 األمن الغذائي والتغذيةاآلثار على  اآلثار على الغابات المناخ

 ارتفاع طفيف
فتتتي التتتحتتترارة 

 طةالمتوس
)درجة مئوية 

واحدة، 
 مثال(

 Lindnerارتفـاع معـدالت جتـدد املوارد )
لفريق احلكومي الـــدويل املعين وآخرون، ا

 (2014 بتغري املناخ،

ة ارتفاع مستوى التنوع البيولوجي يف الغابات وتوفر األغذي
 واستدامتهاوالوصول إليهما واستخدامهما 

تقلص حيويــــــة الغــــــابــــــات وإنتــــــاجيتهــــــا 
(Kirschbaum  ،؛ 2007وآخــــــــــــرون

 (2015منظمة األغذية والزراعة، 

التنوع البيولوجي يف الغــــابــــات، الــــذي يؤدي إىل فقــــدان 
اخنفاض مســـــــــــــتوى توفر األغذية املســـــــــــــتمدة من الغابات 

 واستدامتهاوالوصول إليها واستخدامها 
اآلفات واألمراض انتاــــــــار ارتفاع معدل 

ـــــــات ) ـــــــغـــــــاب وآخـــــــرون،  Lindnerيف ال
غـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة، ؛ منظمـــــــة األ2008
2015) 

التنوع البيولوجي يف الغــــابــــات، الــــذي يؤدي إىل فقــــدان 
اخنفاض مســـــــــــــتوى توفر األغذية املســـــــــــــتمدة من الغابات 

 واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

د من الطبيعيــــة للعــــديــــ املوائــــلحتوُّل يف 
 الغاباتو األنواع 

اخنفاض مســـــــــــــتوى توفر األغذية املســـــــــــــتمدة من الغابات 
 ليها واستخدامها عصول واحل

الضغط على املياه الذي يؤدي إىل موت 
الغابات/ األجشــــــــــــــجار التدرجيي وتدهور 

 Williamsاألراضــــــي بســــــبب اجلفاف )
 (2013وآخرون، 

التنوع البيولوجي يف الغــــابــــات، الــــذي يؤدي إىل فقــــدان 
اخنفاض مســـــــــــــتوى توفر األغذية املســـــــــــــتمدة من الغابات 

 واستدامتهامها واحلصول عليها واستخدا
ميكن للضغط على املياه أن يؤثر يف استدامة الزارعة املروية 
من األمطــار يف املنــاطق االســــــــــــــتوائيــة، وبــالتــايل التــأثري يف 
مســــــــتوى توفر األغذية واحلصــــــــول عليها )منظمة األغذية 

 يف واملياه األراضــــــــــــــي من املوارد الةب، ح2011والزراعة، 
 ( والزراعة لألغذية العامل
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 Kirschbaum) الربيـــــــة ازديـــــــاد احلرائق

؛ منظمـــــــة األغـــــــذيـــــــة 2007وآخرون، 
 (2015، والزراعة

التنوع البيولوجي يف الغــــابــــات، الــــذي يؤدي إىل فقــــدان 
اخنفاض مســـــــــــــتوى توفر األغذية املســـــــــــــتمدة من الغابات 

 واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

تتتغتتيتترات فتتي 
نستتتتتتبة هطول 

  األمطار

ترييبــة  ور، وتغيريات يفتكبح تربعم البــذ
النبـــــــاتـــــــات، وتعزيز احتمـــــــال التـــــــدهور 

وآخرون،  Kirschbaumواملوت ســريعا )
؛  2006وآخـــــــــرون،  Linder ؛2007

Elbehri ،2015) 

تقلص التنوع البيولوجي يف الغـــــابـــــات، الـــــذي يؤدي إىل 
اخنفاض مســـــــــــــتوى توفر األغذية املســـــــــــــتمدة من الغابات 

 متهاواستداواحلصول عليها واستخدامها 

اجشــــــــــــــتــداد تــآيــل الرتبــة بســــــــــــــبــب امليــاه 
 Kirschbaumواالنيــارات األرضــــــــــــــيــة )

؛ Elbehri ،2015؛ 2007وآخـــــــرون، 
 (2015منظمة األغذية والزراعة، 

ذي يســــفر ال املياه اخنفاض خصــــوبة الرتبة بســــبب تســــرب
فر األغذية اعن اخنفاض إنتاجية الرتبة ويؤثر يف مســتوى تو 

 )إنتاجها(

 النامجة عن العواصـــــــــف ازدياد األضـــــــــرار

؛ 2015، مــنــظــمـــــــة األغـــــــذيـــــــة والــزراعـــــــة)

Elbehri ،2015 مما يزيد من احتمال )
جلوء احلكومـــــة إىل رفع تكـــــاليف إدارة 

 الكوارث اإلغاثة من 

ارتفاع امليزانيات املخصــــصــــة لاغاثات الغذائية اليت قد ال 
تكون يافية يف البلدان النامية وبالتايل عدم وضــــــــــــــع أبعاد 

 ذائي والتغذية موضع التطبيقاألمن الغ

إحلاق األضـــــــرار بوســـــــائل النقل املســـــــتخدمة لتيســـــــري توفر 
األغذية املســــــــتمدة من الغابات وحصــــــــول األســــــــر الريفية 

 عليها

وف نغر اتقلص رقعــة وحيويــة غــابــات املــ
منظمـة األغـذيـة ) والغـابـات الســــــــــــــاحليـة

 (2015، والزراعة

 احل ممااألمساك على الســـــــــمصـــــــــايد تقلص اإلنتاجية من 
فر األغذية اأبعاد األمن الغذائي والتغذية )تو  يف ا  ييؤثر ســـلب

 (واستدامتهاواحلصول عليها واستخدامها 

 
(. 2013وآخرون،  Williamsالعديد من حاالت اخنفاض اإلنتاجية يف الغابات الاــــــــــــــمالية إىل اجلفاف )يعزى و  

 اطه مبوتوارتبجية واخللل الذي تتســــــــــــــبب به احلاــــــــــــــرات حرتار واجلفاف اللذان إذا أضــــــــــــــيف إليهما اخنفاض اإلنتاإلوا
(. ويف غابات املناطق 2014وآخرون،  Setteleالزدياد اخللل الناجم عن احلرائق ) انمؤاتي عامالنأيضــــــــا  امه، األجشــــــــجار

جل اجتاه عام حو اآلونة األخرية  وســم م ل يف ازدياد معدالت النمو، بفضــل اجتماع عوامل عدة هي طولث  متاملعتدلة، ســُ
 وقعوتت(. 2008وآخرون،  Ciaisالنمو، وارتفاع ثاين أيســــــــــــــيد الكربون يف اجلو، وترســــــــــــــب النيرتوج ن، وإدارة الغابات )

وتريهتا مبا  عاإلطار املناخي احملتمل ملعظم أنواع األجشــــــجار حنو القطب وإىل ارتفاعات أعلى، مما يســــــر  يتحول النماذ  بأن 
ن انتاــــــار ع  املناخ أيضــــــا يف ظهور اآلفات واألمراض وانتاــــــارها، فضــــــال  وســــــيؤثر تغري  يتجاوز عمليات انتقاهلا الطبيعي. 

يدث ايل إنتاجية النظام اإليكولوجي، وبالت يدث تغيريا  يفمما األنواع قد تتغري و . هاوصــــــــــــــمود الغازية األنواعجمموعات 
(. ومن 2016وآخرون،  Boulangerتغذية )الســــــــــــلع واخلدمات اليت توفرها الغابات لضــــــــــــمان األمن الغذائي والتغيري يف 

األنواع  وموئــلة وامليــاه على توفري احلمــايــة للرتبــ ة الغــابــاتلغــابــات وقــدر ل تنوع البيولوجيالاملتوقع أن يؤثر تغري املنــاخ يف 
 (.Locatelli ،2016) بسبب تغري املناخ ، يف الوقت نفسه،سيتم اللجوء إليهاوخدمات النظم اإليكولوجية األخرى اليت 
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اع الغابات الغابات ووظائفها باختالف املناطق وأنو  بسالمةومن املتوقع أن ختتلف عواقب يل هذه الظواهر املتعلقة  
(Payn  ،والنظم اإليكولوجية للغابات اليت تُعترب معرضــة باــكل خاص آلثار تغري املناخ تاــمل أجشــجار 2015وآخرون .)
والغابات اجلافة. وبالنســبة  38املناطق االســتوائية والغابات اليت يلفها الضــباب نغروف وغابات املناطق الاــمالية وغاباتاامل

لغابات املوجودة يف املناطق االستوائية، فإن مثة أمرا مل يتأيد بعد أال وهو مدى قوة تأثري ثاين أيسيد الكربون املباجشر إىل ا
باجلفاف واملعرضـــة  الاـــديدة التأثراألنواع ديد من على التمثيل الضـــوئي والنضـــح. وحتتضـــن الغابات االســـتوائية الرطبة الع

بســــــــــــبب احلرائق خالل فرتات اجلفاف احلاد؛ وهناك أدلة على أن تواتر حرائق الغابات وحد هتا آخذان يف االزدياد  للتلف
الغابات الة ز إبسبب تزامن تغيري طريقة استخدام األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك يف منطقة األمازون. وظواهر تغري املناخ و 

 Miles)والتجزؤ واحلرائق والضــــغط الباــــري تعر ض يف الواقع مجيع الغابات االســــتوائية اجلافة خلطر االســــتبدال أو التدهور 

 (.2006، وآخرون
 

ارة )الفريق بتغري املناخ ألنا تكاد تســــتنفد قدرهتا على حتمل احلر  ا  ويُتوقع أن تكون األجشــــجار االســــتوائية األجشــــد تأثر  
على التكيف مع تغري املنـــاخ، إىل جـــانـــب  األنواع(. وقـــد يؤدي عـــدم قـــدرة 2014مي الـــدويل املعين بتغري املنـــاخ، احلكو 

 آثار مباجشـــــرة الفايهة وإنتاجها( إىل غالت، مثل تزهري األجشـــــجار املبكر )وبالتايل اخنفاض يف الســـــمات الظاهريةالتغريات 
جملتمعات األيثر ا إىلدام من قبل اجملتمعات احمللية، وال ســيما بالنســبة على يمية موارد الغابات املتاحة للحصــاد واالســتخ

( أظهرت أن تغري 2008، مؤسسة البحوث الزراعية الربازيليةعلى الغابات واألجشجار. وأجريت دراسة يف الربازيل ) اعتمادا  
 ق املنتجة تقليديا  تا  النب. ويف املناطهامة على املناطق القليلة التعرض له واملخصــصــة إلن ينطوي على آثاراملناخ ميكن أن 

ث من ناحية أخرى، مع اخنفاض خطر الصــــــــــــــقيع، ميكن أن حتدو للنب، يتأثر النب بنقص املياه أو ارتفاع درجات احلرارة. 
زيادة يف املســـاحة املنتجة له يف مناطق أخرى. ونتيجة لذلك، ســـتتقلص يف العامل املنطقة ذات املخاطر املناخية املنخفضـــة 

. 2070يف املائة يف عام  33، و2050يف املائة يف عام  17، و2020يف املائة يف عام  9.5لنب وذلك بنســــــبة إىل االنســــــبة ب
يف يوت ديفوار وغانا، ومها أيرب بلدين  2050حدوث اخنفاض يف إنتا  الكاياو حبلول عام  املوضــــــــــــوعةوتتوقع النماذ  

املائة من اإلنتا  العاملي )مريز التعاون الفين للتنمية الزراعية والريفية، يف  53إذ إنما ينتجان نســــــــــــــبة  ،منتج ن للكاياو
(، غري متوفرة عن العديد من 2012(. غري أن البيانات، يما أجشــــــري يف تقرير ســــــابق )فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى، 2012
 لألمن الغذائي والتنمية.  اهلامة األنواع

 
  ل تغير المناخاألمن الغذائي والتنمية في  الغابات واألشجار في اتمساهم 3-3-2
 

من حيث تعزيز قدرة النظم الغذائية على  حيويا   ، دورا  2الغابات واألجشـــــــــجار، على النحو املب ن يف الفصـــــــــل تؤدي  
ليت ا الطبيعية واملزارع واألسر املعياية. ومع تغري املناخ الذي يغري ويزيد مجيع فئات املخاطر املناظرالصمود، على مستوى 

على قدر يبري من ب(، ســيكون دور الغابات واألجشــجار 2016تواجهها النظم الغذائية واألســر )منظمة األغذية والزراعة، 
املياه ودرجة احلرارة، ومحاية املناطق الســاحلية من ارتفاع مســتوى ســطح البحر، واحلماية  دورمها يف تنظيم، ال ســيما األمهية

عية املتنوعة من حيث احملاصــــيل وييفية اســــتخدام األراضــــي هي أيثر مناعة إزاء األحوال إن النظم الزراو من الفيضــــانات. 
(، وإزاء اجشــــــــــــــتداد ظاهرة تقلب املناخ )منظمة األغذية 2013وآخرون،  Rahmanاجلوية املتطرفة النامجة عن تغري املناخ )

مهمة يف صـــمود ســـبل العيش أمام  وارا  ب(. وعلى مســـتوى األســـر املعياـــية، تؤدي الغابات واألجشـــجار أد2016والزراعة، 
                                                      

تقع و (. Stadtmüller ،1987هي الغابات اليت غالبا ما تكون مغطاة بالضـــــــــــباب أو الرذاذ مما جيعلها أيثر رطوبة، وهي خمتلفة عن الغابات املطرية )   38
 غري االستوائية وعلى ارتفاع عال.ة أو املناطق إما يف املناطق االستوائيعادة 
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ا  مصـــــادر املنتجات ذات األمهية لتنويع اإلنتو تقوم مقام جشـــــبكات األمان يف حاالت الطوارئ؛ خاصـــــة وأنا تغري املناخ، 
والدخل لألســــر اليت تعمل بالزراعة واألســــر الريفية؛ املصــــادر لفرص العمل )وهي ذات أمهية خاصــــة حيث مل تعد الزراعة 

ناخية املصــــــدمات لا للمجتمعات احمللية اليت تواجهاألغذية الربية ياــــــبكة أمان  ةيش الريفية ممكنة(. وتزداد أمهيوســــــبل الع
(Byron وArnold ،1997 ؛Wunder ،2014( ويمصدر للتنوع الغذائي )Phalkey 2015، وآخرون.) 
 

مان األمن تغري املناخ الرامية إىل ض ويستدعي ما تقدم إدما  الغابات واألجشجار يف اسرتاتيجيات التكيف مع آثار 
احلفــاب على صــــــــــــــحــة النظم اإليكولوجيــة  تطلــ بيب(. وهــذا بــدوره 2017الغــذائي والتغــذيــة )منظمــة األغــذيــة والزراعــة، 

ألضرار أيثر قدرة على التكيف مع الضغوح والتعايف من ا السليمةللغابات للحفاب على قدرهتا على الصمود. والغابات 
ة على الصمود هي أيثر قدر  السليمةالنظم اإليكولوجية  مستقل مع آثار تغري املناخ. وباكل أمشل، إن  والتكيف باكل 

إزاء التأثريات احليوية والالحيوية الســـــــــــــلبية من النظم اإليكولوجية املوجودة حتت الضـــــــــــــغط واليت تضـــــــــــــررت فيها الظواهر 
خلص من اآلفات باـــــكل متكامل، ومكافحة األمراض، اإليكولوجية الطبيعية. ومن أفضـــــل املمارســـــات ملواجهة ذلك الت

واحتواء حرائق الغابات، واســــتغالل الغابات بطريقة منخفضــــة األثر يف ســــياق إنتا  الســــلع منها، وحصــــر مجع املنتجات 
راعة، ز احلرجية غري اخلاـــبية أو رعي املاجشـــية يف الغابات باملســـتويات املســـتدامة، وإنفاذ قوان ن الغابات )منظمة األغذية وال

ب(. ويتع ن على املسؤول ن عن الغابات اختاذ تدابري إضافية لزيادة قدرة الغابات على التكيف مع آثار تغري املناخ. 2016
 Robledo) ابيا  يف الظروف اليت يكون فيها املســـتقبل ضـــب بأمهية فائقة بصـــورة خاصـــة وتتســـم اإلدارة املتكيفة مع التطورات

ممارســـات اإلدارة عن طريق الرصـــد والتحليل والتعلم  مســـتمرة وحتســـ ن دخال تعديالتإ(؛ وهي تتطلب Forner ،2005و
 (. 2009، وآخرون Seppäläمن النتائ ج )

 
 مساهمة الغابات واألشجار في التخفيف من آثار تغير المناخ 3-3-3
 

(. غري أن متوسط 2010 مريز البحوث احلرجية الدولية،ا يمية يبرية من ثاين أيسيد الكربون )متتص الغابات سنوي   
ا غجي 2.3القرن املاضي إىل من تسعينيات الا يف سنوي   طنجيغا  2.8اخنفض من قد الكربون  احتباسالغابات يف مسامهة 

 (. 2016)منظمة األغذية والزراعة،  2014يف عام  ا طنغجي 1.8، وُقد ر بنحو املاضـــــــــــــييف العقد األول من القرن  طن
 Smithيف املائة من مجيع انبعاثات غازات الدفيئة ) 11نســبة بانبعاث الة الغابات وتدهورها إز  تتســببويف الوقت نفســه، 

 نسبة تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة اليت يطلقها قطاع النقل.ال(، وهذه 2014، وآخرون
 

ن بفضــــــــــل و حجم االنبعاثات من مكافئ ثاين أيســــــــــيد الكرب ه من احملتمل أن يرتاوح تقل صوتقد ر الدراســــــــــات بأن 
من احملتمل (. و Smith ،2014دوالر أمريكي للطن ) 100بأسعار تصل إىل  ا طنغجي 13.8و 0.2ب ن ما ا الغابات سنوي  

رجية الغابات وحتســ ن إدارة الغابات والتحري ج والزراعة احلخســارة حجم هذه االنبعاثات نتيجة اخنفاض معدل أن يتقلص 
نطقة وحدود الغابات واإلطار الزمين الذي تقارن فيه خيارات التخفيف منه. خيتلف على حنو حاد باختالف الناـــــــاح وامل

الغابات هي الســـــائدة يف التخفيف من هذه االنبعاثات يف أمريكا الالتينية وأفريقيا، يف ح ن  إزالةوعمليات خفض معدل 
بلدان اليت متر  امليدان االقتصــــــادي واليف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف الســــــائدان مهاأن إدارة الغابات، يليها التحري ج، 

ا آســــــــيايف اقتصــــــــاداهتا مبرحلة انتقالية و  ر املوارد . بيد أن تقليص هذه االنبعاثات بكميات يبرية لن يتحقق بدون توفُّ أيضــــــــ 
املعنون  18 ( )انظر أيضــــــــــــــا اإلطار 2016اتية اليت ختلق حوافز فعلية )منظمة األغذية والزراعة، و املالية الالزمة واألطر امل

(. وياــــري الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 4يف الفصــــل  الغابات وتدهورها" إزالة "خفض االنبعاثات النامجة عن 
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(Smith  ،إىل أن إمدادات الكتلة احليوية على نطاق واســــــــــــــع من أجل الطاقة، أو عزل الكربون يف أطر 2014وآخرون )
ال اســــــتخدام األراضــــــي، توفر املرونة لتطوير التكنولوجيا اليت ختفف التلوث من قطاعي الزراعة واحلراجة وغريمها من أجشــــــك

أن يكون هلذا األمر تبعات على التنوع البيولوجي  باحتمالر أيضــــــــــــــا إمدادات الطاقة واســــــــــــــتخدامها النهائي، ولكنه يذي  
 واألمن الغذائي واخلدمات األخرى اليت توفرها األراضي. 

 
 فها سياساُت تعزيز مساهمة الغابات واألشجار في التخفيف مل أن تخل  اآلثار المحت 3-3-4

 على األمن الغذائي والتغذية آثار تغير المناخ من
 

احلراجة يف و  تغري  هذا االســـــــــتخداممثة إدراك يف اتفاق باريس للدور اهلام الذي تؤديه ييفية اســـــــــتخدام األراضـــــــــي و  
 املتمثل يف حصـــــــــــــر 2 دور الغابات املريزي يف حتقيق اهلدفبن االتفاق املذيور م 5التخفيف من تغري املناخ. وتنوه املادة 

 فضخ وذلــــك عرب خيــــارات التخفيف من آثــــار تغري املنــــاخ اليت يغطيهــــا ئويت ناملدرجت ن الــــاألرض دون  حرارة ارتفــــاع

انات التباع فره الغابات من إمكأيضــــــــــــــا ملا تو  يف اتفاق باريسومثة إدراك  .االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها
لتخفيف من آثـار تغري املنـاخ والتكيف معهـا، ولـدورهـا اهلـام يف حتقيق فوائـد غري ذات صــــــــــــــلـة من أجـل ان ج ماــــــــــــــرتيـة 

 .بالكربون
 

نت ُدو  و وأعدت الدول األطراف يف اتفاق باريس قائمة من املسامهات احملددة الوطنية اليت ينبغي جتديدها يل عام،  
تدابري وتاـــمل أهدافا فرعية واســـرتاتيجيات و  ،عام. وترد يف إطار هذه املســـامهات األهداف النهائية هلذه الدوليف ســـجل 

ا )منظمة األغذية ســــياســــاهتا واســــرتاتيجياهتيف ملعاجلة أســــباب تغري املناخ وآثاره. وضــــم نت غالبية البلدان مســــألَة الغابات 
اية خمزونات لقطاع الغابات بغية مح لتدابري احلالية و/ أو املقررة مســتقبال  تاــري إىل الســياســات واهي ، و د(2016والزراعة، 

الكربون وزيادهتا، ورفع إنتا  املواد املتجددة والطاقة املتجددة يف الغابات وعرب تأهيل األراضــــي. ومعظم هذه الســــياســــات 
ع ما ميتها و/ أو زيادة اإلنتا ، موالتدابري ســــــــــريســــــــــخ بعض االجتاهات املعروضــــــــــة أعاله، أي إما حنو حفظ الغابات وتن

األمن الغذائي والتغذية. وســــــيكون إلنتا  الطاقة  حتقيق يصــــــاحب ذلك من آثار على مســــــامهات الغابات واألجشــــــجار يف
(. فعلى ســـــــبيل املثال، 2016واســـــــتبدال املنتجات بأخرى تبعات اقتصـــــــادية واجتماعية وثقافية )الويالة األوروبية للطاقة، 

ل توليد ســــــيما الوقود اخلاــــــيب من أج املعتمدة يف االحتاد األورويب لزيادة اســــــتخدام الوقود احليوي، وال تؤثر الســــــياســــــات
يف ييفية إدارة املســـؤول ن عن الغابات لغاباهتم يف املنطقة، وييفية اســـتخدام األراضـــي يف املناطق النامية )املفوضـــية  ،الطاقة

 (. 2013األوروبية، 
 

 يف جمال التخفيف من آثار أن تؤديهواألهم من ذلك هو أن إدراك الدور احليوي الذي ميكن للغابات واألجشـــــــــــجار  
تغري املناخ والتكيف معها ميكن أن يعزز إىل حد بعيد التعهد، على الصـــعيدين الدويل والوطين، بوضـــع ســـياســـات طموحة 

يف هذا الاــــأن تكمن يف التأيد من تضــــم ن هذه الســــياســــات  باــــأن الغابات ملواجهة تغري املناخ. وإحدى أهم املســــائل
 واآلليات إيالء االعتبار لكل مسامهات الغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية. 
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 تبعات التغيير على األمن الغذائي والتغذية 3-4
 

ا أمور تؤثر يف نتا  أو احلفظ، يلهالغابات وتدهورها، فضــال عن التغيري يف ييفية إدارة الغابات ألغراض اإل إزالةإن  
يف تؤثر يف ما بينها، وي تفاعل عوامل التغيري احملددة يف هذا الفصــل يف يةييف  7األمن الغذائي والتغذية. ويوضــح الاــكل 

 . الغابات والنظم املتمحورة حول األجشجار، فضال عن خمتلف مسامهاهتا يف األمن الغذائي والتغذية
 

 لعوامل الكامنة وراء تغي ر الغابات التي تؤثر مساهماتها في األمن الغذائي والتغذيةا 7 الشكل
 

    

 
 الغابات وتدهورهاإزالة تبعات  3-4-1
 

الغابات وتدهورها يهددان مورد عيش الاـــــعوب واجملتمعات املعتمدة على الغابات وســـــبَل رزقها وأســـــاليب إزالة إن  
. لنظم اإليكولوجية الالزمة لألمن الغذائي والتغذية والتنمية املســـــتدامة على املدى البعيدحياهتا، ويضـــــر ان بتوفري خدمات ا

وميكن أيضـــــــا، ألنما يؤديان إىل تاـــــــرذم املواطن الطبيعية، أن يضـــــــر ا بصـــــــحة اإلنســـــــان بفعل ارتفاع خطر انتقال اآلفات 
 واألمراض.

 

 البيولوجيالتنوع   سياسات حماية
 وخدمات النظام اإليكولوجي

 كانيالنمو الس
 النمو االقتصادي

 تدهور
 األراضي

التخفيف من سياسات  تغير المناخ
 آثار تغري املناخ

 
 الطلب على الغذاء والعلف

 الطلب على اخلاب والطاقة احليوية 

 الغابات
 واألشجار

 إزالة الغابات
 وتدهورها

 توفره

 الحصول عليه

 استخدامه

 ديمومته

 النظم اإليكولوجية
 اء واملياهاملوفرة للغذ

  اإليكولوجية خدمات النظم
 واملياه املتصلة بالغذاء غري

المنتجات الحرجية غير 
 الخشبية

 الوقود الخشبي

 الخشبية المنتجات 

 التنوع البيولوجي وتلقيح
 ضبط املياه وجودهتا النبات

الرتبة محاية  
 املغذيات دورة

 تغري املناخ

 للغذاء/العلف التوفير المباشر 

طاقة الحيويةال  

 الدخل/فرص العمل

 األمن الغذائي والتغذية



 

113 

 االقتصادينتيجة ازدياد الدخل والنمو  األمن الغذائي والتغذيةت ثر 
 

ن مســــتوى التغذية. واجملتمعات املعتمدة على الغاب مع ارتفاعازدياد الدخل يرتافق   ات القوة الاــــرائية وبالتايل يتحســــ 
ما تعيش من موارد الغابات دون ســــــواها، ألنا حتتا  أيضــــــا إىل املال للحصــــــول على الســــــلع واخلدمات من  بالطبع نادرا  

، بل معلى إجيابيات النمو االقتصادي من حيث احلد من انتاار ظاهرة التقز  ساطع لدليل السوق احمللية وسوق املنطقة. وا
ن تعليم اإلناث، وخفض معدالت اخلصــــــــــوبة  ويتبدى حو على مدى فرتات زمنية قصــــــــــرية، ويعود ذلك جزئيا إىل حتســــــــــ 

قد تعود يف بعض احلاالت على جشـــرائح (. غري أن فوائد النمو االقتصـــادي Headey ،2013وارتفاع املوارد املالية اململوية )
 (.2011، وآخرون Subramanyamاجملتمع األقل عرضة خلطر سوء التغذية، وبالتايل يتم إمهال األجشد معاناة  منه )

 

وقد تكون العالقات غري املتناســــــــبة ب ن الدخل ومســــــــتوى التغذية أيثر تعقيدا يف اجملتمعات املعتمدة على الغابات  
(Beddington  ويثريا ما هتمل التحليالت االقتصــــادية أمهية مصــــادر الدخل املســــتمدة من البيئة. فعلى 2012ون، وآخر .)

ســــبيل املثال، إذا يان لدى جمموعة ســــكانية ما دخل مايل عال ولكنها حتتا  إىل جشــــراء منتجات يانت توفرها هلا ســــابقا 
س الطبية(، فإن مســــــــــتوى أمنها الغذائي وتغذيتها لي اتاحلطب والوقود والغذاء واملنتج"جمانا" الغاباُت واألجشــــــــــجار )مثل 

بالضـــــــرورة أفضـــــــل. وتبعات الدخل على التغذية مرهونة، عالوة على ذلك، بإمكانية حصـــــــول األســـــــواق على املأيوالت 
 املســــــتهلك الســــــتخدام الدخل لاــــــراء هذه وعلى مدى تفضــــــيلاألغذية احليوانية املصــــــدر( الفايهة واخلضــــــار و املغذية )
 ت. املأيوال

 
وعلى الرغم من أن موارد الغابات ميكن أن تســــــــهم إجيابيا يف الدخل وفرص العمل يف بعض املناطق، يثريا ما يقال  

إن إزالة الغابات لتوسيع النطاق الزراعي توفر فرصا أيرب لتحس ن مستوى العيش. وتب ن  أن ارتفاع معدالت إزالة الغابات 
مع  ة يف املرحلة األوىل من توســـــــيع حدود املناطق الزراعية لكنه يبدأ يف االخنفاضمرتبط بارتفاع مؤجشـــــــرات التنمية الباـــــــري

رة إىل أن الفوائد املباجشـــــ ُأجريت مؤخرا   اليت قارنةاملبحوث ال(، وتاـــــري 2009وآخرون،  Rodriguesتوســـــيعها أيثر فأيثر )
وآخرون،  Deakin) العيشي، وزعزعة ســــــــــــــبل ميكن أن تؤدي يف الواقع إىل تآيل القاعدة البيئية، واختزال النظام الغذائ

يل املواقع لتحو  مثة ميال  بالغابات، ألن  ترتبط ألعمال  عدد املزاول ن يتأثر أيضــــــــــــــا (. و 2016وآخرون،   Ickowitz؛ 2016
، وبالتايل يقل عدد األعمال املعروضــــــــة لكل هكتار  ون بفعل إزالة . وينحو املهماــــــــم حتويلهتياملتدهورة بســــــــهولة إىل مراع 

الغابات حنو التحرك صــوب حدود جديدة حيث تبدأ هذه الدورة من جديد. ويســمح اتباع ُن ج مســتدامة إلدارة الغابات 
وآخرون،  de Caminoاالمتيازات احلرجية اجملتمعية يف غواتيماال ) بالنســــــــــــبة إىلاحمللية، کما حدث  العيشبإدامة ســــــــــــبل 

 (.4 )انظر الفصل( ودراسات حاالت أخرى مقدمة يف هذا التقرير 2007
 

وفر . فعلى ســــــبيل املثال، تهاما   جشــــــبكات األمان أن تؤدي هي أيضــــــا دورا   لضــــــمان تتبع وميكن للســــــياســــــات اليت 
ك ألغذية من قبل ســــكان الغابات مثل تلللحصــــول على ااالجتماعية واملخصــــصــــة  اتالتحويالت املالية ألغراض اإلعان

املناطق   الربازيل، هي حتويالت إضــــــافية على الدخل يتم توفريها لســــــكاناملوجودة يف بولســــــا فريدي وبولســــــا فلوريســــــتا يف
احملمية يف الغابات وماــروطة بتدابري جشــو حلماية الغابات مثل عدم فتح مناطق جديدة يف الغابات هدف الزراعة. وياــري 

لتحويالت يا إىل أن هذه احتليل اســــــــــــتهالك الغذاء ومنط اإلنتا  لدى متلقي هذه اإلعانات مبوجب برنام ج بولســــــــــــا فاميل
ر واألغذية ها التغذوية: فهناك تأثري واضـــــح من حيث تناول الســـــكتيف تنوع املأيوالت املســـــتهلكة وقيم يبريا    رقا  احتدث ف

األســر املاــمولة   نباملصــنعة واللحوم واحلبوب، وأيضــا األطعمة املرغوبة لدى األطفال إذ ارتفعت نســبة اســتهالك الفايهة 
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 ج. غري أن متلقي هذه التحويالت مل يتخلوا متاما عن اإلنتا  الزراعي، على الرغم من وجود بعض املؤجشــــــــــرات هذا الربنام
على حــدوث اخنفــاض يف إنتــا  املنتجــات احلرجيــة غري اخلاــــــــــــــبيــة واســــــــــــــتهالك حلوم الطرائــد الربيــة يف منطقــة األمــازون 

(Menezes  ،وغريت النســــــاء األمناح الغذائية الســــــا2008وآخرون .) بقة يف ضــــــوء االنتقال من الكفاف إىل مصــــــادر من
 (. 2011، وآخرون Piperata)نها عالدعم املايل الذي مسح هلن بالتخلي عن زراعة الكسافا واالستعاضة عنها باراء بدائل 

 
 اآلثار التي تخلفها خدمات النظام اإليكولوجي غير المتصلة باألغذية والمياه على األمن الغذائي والتغذية 

 

تصــــادي البيئية احليوية للناــــاح االق اخلدماتباــــكل مســــتدام جمموعة متوازنة من  الســــليميوفر النظام اإليكولوجي  
  Foli ؛Sunderland ،2011؛ Colfer ،2008؛ Cairns ،1997واإلنتا  الزراعي وصــــــــحة اإلنســــــــان واســــــــتدامة املوارد )

لذي يعر ف الصحة النظام البيئي ا إجهادمبفهوم  وثيقا   رتباطا  اتعاريف صحة النظم اإليكولوجية  ترتبطو (. 2014وآخرون، 
خلل يف جود و عن غياب عالمات تاـــري إىل ، والقدرة على الصـــمود واحليوية، فضـــال   النظام اإليكولوجي تنظيممن حيث 

م قو وجود وظائف أســـــاســـــية ومسات رئيســـــية ت (. وياـــــمل التعريف أيضـــــا  1998، وآخرون Rapportالنظام اإليكولوجي )
 (.2017، وآخرون Reedعليها نظم احلياة )

 
الســــــــلع واخلدمات اإليكولوجية املتعددة اليت توفرها الغابات واألجشــــــــجار يف النظم اإليكولوجية  2عرض الفصــــــــل يو  

ب ن  مدى مســـامهة الغابات واألجشـــجار يف تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصـــمود، مبا ياـــمل التكيف مع يالصـــحية و 
الغابات وتدهورها وتارذم املواطن الطبيعية تواصل ورود هذه السلع واخلدمات اإليكولوجية فقدان ري املناخ. ويهدد آثار تغ

(. ويف ح ن أن 2016، وآخرون Deakinاليت يعتمد عليها األمن الغذائي والتغذية لســــــــــــــكان الريف على املدى البعيد )
توفري الســلع واخلدمات لوحدها ، فهي ليســت يافية بصــورة طبيعية هاداألراضــي املزروعة قد حتتفظ باألجشــجار أو تتيح جتد  

، Power؛ 2008، وآخرون Firbankسابقا أو الطبيعية إىل حد بعيد ) االبتدائيةالبيئية اليت أ احلصول عليها من الغابات 
 (. 2011، وآخرون Flohre؛ 2010

 
 ا. وب ن  ية آثار إجيابية على األراضــــــــــــي الزراعية اجملاورة هلغري أنه حو للمســــــــــــاحات احلرجية الصــــــــــــغرية املتناثرة املتبق 

Mitchell أن خدمات النظم اإليكولوجية الســــــت ومســــــتواها )إنتا  احملاصــــــيل ومكافحة اآلفات وحتلل ( 2014) وآخرون
من  االكربون وخصــــــوبة الرتبة وضــــــبط جودة املياه( يف حقول فول الصــــــويا تعتمد على مســــــافته احتباسو املواد العضــــــوية 

 املساحة احلرجية املعزولة ومن مدى عزلتها وحجمها. 
 

 الغابات وتدهورها على صحة اإلنسانإزالة تبعات 
 

ر على هامة منها زيادة املخاط تدهور النظام اإليكولوجي، تبعات   الغابات وتدهورها، وبصــــــــــــــورة أعم  فقدان ف خيل   
الغالب، عن جمموعة متنوعة من أنواع  يفتنجم،  (. وهذه التبعات الصــــــــحية2013وآخرون،  Myersصــــــــحة الســــــــكان )

 االضطرابات اإليكولوجية واالجتماعية.
 

ا الغابات وتغيري ييفية اســتخدام األراضــي على األمراض املعدية إىل أربع فئات تقريب إزالةتداعيات ميكن أن تُقســم و  
(Myers  ،2013وآخرون .) 
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الطبيعية.  لاملوائواخنفاض الغطاء الاـــجري، وتغري املناخ، وتاـــرذم أوال، مثة تداعيات ملموســـة مثل جشـــق  الطرقات،  
وثانيا، تســـاعد املمارســـات اجلديدة يف اســـتخدام األراضـــي مثل اســـتخرا  املعادن والزراعة واملزارع األحادية احملصـــول، هي 

 املوائــلؤدي تغري  (. وثــالثــا، يColfer ،2008أيضـــــــــــــــا، على انتقــال األمراض وبروز عوامــل جــديــدة تنطوي على خمــاطر )
ة أو الطبيعية إىل تغري  قدرة البيئة على ضــــــبط األمراض الطفيلية احملمولة بالنواقل بفعل تغري  العالقات ب ن املفرتس والفريســــــ

 اخنفاض التنوع الذي تتميز به الطفيليات والنواقل. 
 

ظهر أمراض جـديـدة ليت يتم التعرض هلـا، إذ تواهلجرة إىل تغري  طبيعـة األمراض ا ةالـدميوغرافيـ اتؤدي التغري  تورابعـا،  
يف املنطقة. فعلى سبيل املثال، ارتبطت عمليات اهلجرة إىل الداخل وقطع األجشجار لبيعها بازدياد انتاار األمراض املنقولة 

يجة تعن طريق االتصـــال اجلنســـي مبا فيها فريوس نقص املناعة الباـــرية/ متالزمة نقص املناعة املكتســـب )اإليدز( وذلك ن
(، ولزوا  أفراد منتم ن Colfer ،1999الرتفاع أماين البغاء يف حميط خميمات قطع األجشـــــــــــــجار والطرقات/الاـــــــــــــاحنات )
(. ومع تزايد 2003وآخرون،   Ndembiجملتمعات حملية يانت ســــــــــابقا معزولة نســــــــــبيا من أفراد منتم ن جملتمعات أخرى )

لزيادة الطبيعية، ميكن أن يبلغ عدد ســــــــــكانا حدا حرجا تعود فيه ســــــــــكان هذه اجملتمعات احمللية بســــــــــبب اهلجرة و/ أو ا
(. ومع ازدياد الكثافة الســكانية تزداد Nåsell ،2005أمراض يانت قد انقرضــت، مثل احلصــبة، لتتأصــل فيها من جديد )

مَّل أيثر حتُ  –حيثما توجد  -ن مرافق الصــــرف الصــــحي أاحتماالت انتاــــار األمراض اليت تنتقل عن طريق املياه، حيث 
(. ويف العديد من اجملتمعات احمللية، تاــــــــــــكل األنار حمور مجيع األعمال مبا ياــــــــــــمل 2005وآخرون،   Patzمن طاقتها )

(. ومع ازدياد عدد الســـكان يزداد 2012ف، ياالغتســـال والتغوح والصـــيد واســـتخدامها يمصـــدر للمياه النظيفة )اليونيســـ
 Bailieر يف الوقت نفســـه لتحســـ ن جمايل الصـــرف الصـــحي والنظافة الصـــحية )أيضـــا احتمال التلوث ما مل يتم االســـتثما

 (. 2013، وآخرون Myers؛ 2004، وآخرون
 

  Pattanayakالغابات واجشـــــــــــتداد خماطر تفاـــــــــــي املالريا ) إزالةظهر العديد من الدراســـــــــــات وجود صـــــــــــالت ب ن يو  

وآخــرون،   Olson؛ 2011وآخــرون،   Wan؛ 2006وآخــرون،   Vittor؛ 2008وآخــرون،   Patz؛ 2006وآخــرون، 
ابات يف الغ فقدانتقلص مع  قد (. ويف املقابل، أظهرت دراســـــة واحدة على األقل أن انتاـــــار املالريا باـــــكل عام2010

(، وأن جتفيف املســـــــــــتنقعات أســـــــــــفر عن اخنفاض انتاـــــــــــار املالريا يف بلدان عديدة Levins ،2007و  Yasuokaتايلند )
(Keiser   ،وميكن أن يؤدي 2005وآخرون .) الغابات وجشــق  الطرقات ومناجم التعدين واإلفراح يف قطع األجشــجار فقدان

على ســـــبيل املثال، أظهرت دراســـــة أجريت يف منطقة األمازون يف بريو و إىل خلق مواطن تكاثر جديدة لنواقل احلاـــــرات. 
ب  "Anopheles darlingiأن معدل اللدغ من جانب ناقالت املالريا " ا مع املنطقة اليت تغريت فيها ييفية يان متناســــــــــــــ

(. وُأجريت دراســــات مماثلة 2006وآخرون،   Vittorاســــتخدام األراضــــي ومتعايســــا مع ما تبقى من مســــاحات حرجية )
تســــــــــي تســــــــــي وداء النوم. أما غابات املناطق املعتدلة والاــــــــــمالية، فُيحتمل أن تكون فيها أيضــــــــــا أمراض التناولت ذبابة 

 (. 2010، وآخرون Karjalainenاض املنقولة عن طريق القردة من قبيل مرض المي أو التهاب الدماغ )جرثومية، مثل األمر 
 

(. 2016وآخرون،  Oliveroيبوال واختفاء الغابات املطرية االســـــــــــتوائية )اإليذلك األمر، فإن مثة صـــــــــــلة وثيقة ب ن  
قدان فوســــــم جفاف قاحل وطويل للغاية، صــــــاحبه ميان نتيجة واعُترب أن تفاــــــي هذا املرض مؤخرا يف غينيا وســــــرياليون  

يش ر بطريقة أو بأخرى يف عدد أو نسـبة اخلفافمسـاحات حرجية ضـخمة يف املنطقة خالل العقود األخرية، األمر الذي أث  
 (. Swartz ،2014و  Bausch) املصابة بفريوس األيبوال اليت تعيش يف الغابات و/ أو تواتر احتكاك اإلنسان ها
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تفادة من الغالب أقل اســــــــــــــ يفالغابات يثريا ما ال يزوَّدون باخلدمات احلكومية وهم  الذين يقطنون فقراءال غري أن 
من حتســ ن فرص  اجلهة املســتفيدة(. ومســألة 2006وآخرون،  Stephensخدمات الرعاية الصــحية قياســا بالنخب احمللية )

ستخدام األراضي املعرفة ييفية تأثري طريقة كل جانبا مريزيا احلصول على األدوية ومن مرايز الرعاية الصحية احلكومية تا
يف الرعاية الصـــــــــحية للســـــــــكان احمللي ن. وتتبع الاـــــــــريات املنتجة لألخاـــــــــاب نجا خمتلفة: تبدأ بتلك اليت تكتفي بتوفري 

التغذية وتأخذ و  مناـــــآت بدائية للغاية وطعام رديء للعمال، وتنتهي بالاـــــريات اليت توفر هلم املســـــتوى الكايف من الغذاء
على عاتقها مسؤوليات عامة من حيث توفري مرايز للرعاية الصحية وخدمات طبية يف مبانيها. ويصح هذا األمر باكل 
خــاص يف احلــاالت اليت تتقيــد فيهــا عمليــة إدارة الغــابــات مبعــايري جملس رعــايــة الغــابــات أو برنــام ج إقرار خطط إصـــــــــــــــدار 

 (.4الاهادات احلرجية )انظر الفصل 
 
 المناطق المحمية واألمن الغذائي والتغذية 3-4-2
 

  Fallاليت يــانــت تتنــاقص أو يــادت تنقرض )األنواع يثري توســــــــــــــيع املنــاطق احملميــة أســــــــــــــئلــة جــديــدة. فرفع أعــداد  
 إىل أيضــــــا أدى( Messmer ،2000( من خالل إدارة األحياء الربية ومحايتها من االســــــتغالل املفرح )Jackson ،2002و
يف والية  الوطنية جريلصـــــــــراع ب ن اإلنســـــــــان واألحياء الربية. وأدت محاية وإدارة املواطن الطبيعية يف حديقة وحممية فاقم ات

. 1993و 1970( ب ن عامي Panthera leo persica) مبقدار الضعفغوجارات اهلندية إىل ارتفاع عدد األسود اآلسيوية 
الفرائس  والطعام من ئلواملو فيهما من حيث التنظيم االجتماعي  املوجودةاألنواع ويان من الصــــــــــــــعب تلبية احتياجات 

، مما أســـفر عن خرو  أســـود عديدة من احملمية باجتاه القرى األنواعوذلك ضـــمن النطاق الذي يدده اإلنســـان حلرية هذه 
ر يون ما يقد  الوطنية يف الكامريون، خســــــــــر الســــــــــكان احملل Bénoué حديقة(. ويف حميط Pati ،2002و Vijayanاحمللية )
ه املاجشــــــية لكل يف املائة من الدخل الســــــنوي الذي يانت تدر   18يف املائة من دخلهم الســــــنوي من احملاصــــــيل و 31بنحو 
 اليت تســببت مبعظم اخلســائر من احملاصــيل يانت من الفيلة والبابون والببغاوات اخلضــراء واخلنازير الربية، يف األنواعف .أســرة

(. ويف Tchamba ،2003و Weladjiاحليوان املفرتس املســــؤول عن معظم اخلســــائر يف املاجشــــية ) ح ن أن ســــن ور الزباد هو
مزارع أمريكا الاـــــــــــمالية، أباد املســـــــــــتوطنون األوروبيون يل الذئاب تقريبا. غري أن الربام ج اليت نُفذت مؤخرا لايثار منها 

ة اجشتد احتمال ناوب الصراعات، وخاصة عندما سامهت يف عودة الذئاب إىل مواطنها األصلية، ويف سياق هذه العملي
(. ويســـــاعد حظر الصـــــيد أو 2003وآخرون،   Musianiتكون جتارة املاجشـــــية احمللية هي الناـــــاح االقتصـــــادي الرئيســـــي )

اعتماد قوان ن يف الغابات احملمية أو الصــــــــــادر باــــــــــأنا جشــــــــــهادات على حفظ األحياء الربية ولكن ميكن أيضــــــــــا أن يزيد 
األحياء الربية واإلنســــــــان وأن يؤثر يف األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية اليت تاــــــــكل فيها حلوم  الصــــــــراعات ب ن

 . (2017وآخرون،  Burivalovaالطرائد الربية مصدرا هاما للربوتينات )
 

ن عليها يوســـــــــــــيلة و وللمناطق احلرجية احملمية أيضـــــــــــــا دور هام تؤديه يف األمن الغذائي والتغذية للكثريين ممن يعتمد 
للعيش. وهم يف بعض احلاالت يســـــــــتفيدون مباجشـــــــــرة منها عرب اســـــــــتهالك األغذية اليت تنتجها املناطق احملمية أو اليت يتم 

يف  فرص العمل والدخل فوائد غري مباجشــــرة تســــاهمتكون لاحلصــــول عليها منها أو يف حميطها. ويف مناطق حرجية أخرى، 
(. واالهتمام املتزايد بالســـــــــــياحة البيئية وازدياد إمكانيات Joppa ،2012هاجرين )بل وجتذب امل العيشاســـــــــــتدامة ســـــــــــبل 

ى إدارهتا يف املناطق احملمية وأثارا القلق باــــأن مد العنصــــر الباــــرينســــبة حضــــور من الدخول إىل احملميات الطبيعية رفعا 
 (. Distefano ،2005باكل مستدام، مبا يف ذلك تنظيم دخول العموم إليها )
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يد أن فوائد حفظ الغابات عامليا ميكن أن تتعارض مع ضـــــــرورة حتســـــــ ن مســـــــتوى األمن الغذائي والتغذية وختفيف ب 
(. ففي املکســيك، أدى تنفيذ ماــروع يقضــي بدفع 2000وآخرون،  Kremenحدة الفقر لدى ســكان الغابات احمللي ن )

عات احمللية لقاء محاية الغابات لضــــــــــــــمان خدمات املال لقاء صــــــــــــــون خدمات النظم اإليكولوجية إىل توفري املال للمجتم
(. 2011وآخرون،  Ibarraاستخدام الغابات جلمع األغذية ) ما درجت عليه العادة منمستجمعات املياه، لكن أ حظر 

 وغالبا ما تقوم اســـــــــــــرتاتيجيات إدارة املناطق احملمية من أجل حفظ مواردها الطبيعية مبنع اجملتمعات احمللية من اســـــــــــــتخدام
(، وبتجاهل احتياجاهتا وتطلعاهتا، ونظم املعارف واإلدارة املتوارثة املتعلقة بالغابات، 2016وآخرون،  Sylvesterمواردها )

ومؤســـــــســـــــاهتا، ومنظماهتا االجتماعية، والقيمة اليت يولونا للموارد الربية. ونتيجة لذلك، جعلت الغابات الوطنية واملناطق 
يفية عديدة، وال ســـــــــــيما يف أفريقيا وآســـــــــــيا وأمريكا الالتينية، بعيدة يل البعد عن مواردها احملمية من جشـــــــــــرائح اجتماعية ر 

(. ويف يثري من احلاالت، أدى ذلك إىل Dowie ،2009؛ Pimbert ،1997و Ghimireوتســببت هلا بضــائقة اقتصــادية )
و اليت طُردت يت تعيش بالقرب منها ألدى اجملتمعات احمللية ال العيشإضـــعاف مســـتوى األمن الغذائي والتغذية وأمن ســـبل 

 (. Pretty ،1997 و Pimbert؛ Colchester ،1994من املناطق احملمية )
 

 الغابات المنتجة واألمن الغذائي والتغذية 3-4-3
 

، من املتوقع أن يزداد إنتا  األخاــــــاب لتلبية الطلب املتزايد على األخاــــــاب 2-2-3 القســــــميف  ما وردعلى غرار  
لياف والطاقة واملواد املتجددة يف املباين واألثاث. وميكن أن تســــــــــــهم هذه الزيادة يف التنمية االقتصــــــــــــادية وزيادة إلنتا  األ

فرص العمل، رهنا بالطرق اليت تدار ها، وال ســيما اجملموعات اليت ســتســتفيد منها. ويف ضــوء يل حالة بعينها وخصــوصــا 
 إنتا  األخاـــاب املزيد من الدخل وفرص العمل للســـكان احمللي ن أو أن ، ميكن أن توفر زيادةســـيجري تعديلهاالنظم اليت 

 تؤثر سلبا يف أمنهم الغذائي وتغذيتهم بينما تستفيد منها جهات فاعلة بعيدة عن الغابات. 
 

 لتلبية طلبات املســـــــــتهلك ن النهائي ن، أو طلبات من يتا  إىل ويزرع قطاع الاـــــــــريات التجارية الغابات أســـــــــاســـــــــا   
الســــتخدامها يمواد وســــيطة يف عمليات اإلنتا  الصــــناعي والتجاري. وقد متنع املؤســــســــات العاملة يف  الغابات منتجات

 جمال الغابات الســـــــكان الذين يعتمدون على الغابات من االســـــــتفادة من موارد هذه الغابات، يف ح ن أنا متنحهم دخال  
الوقت  احمللي ن جبمع املنتجات احلرجية غري اخلاـــــبية ويف من ذلك تســـــمح للســـــكان أعلى على حنو طفيف، أو بدال   ماليا  

 نفسه العمل لصاحلها. 
 

احلطب  على اجملتمعات احمللية القريبة من مزارع الصــنوبر الاــاســعة مجع ففي جشــيلي، على ســبيل املثال، يظر أحيانا   
يف الغابات الطبيعية اليت تدار يف  (، بينما2001وآخرون،  Armestoواملنتجات احلرجية غري اخلاــــــــــــبية من هذه الغابات )

اســـــتخرا  املنتجات ب غابة األمازون الربازيلية مبوجب امتياز الســـــتغالل الغابات العامة، ُيســـــمح للمجتمعات احمللية قانونيا  
لى هذه مل حتظ خطط اإلدارة باملوافقة، مما يعين أنه مُينع احلصـــول ع بينمااحلرجية غري اخلاـــبية أثناء دورة جتديد األجشـــجار 

 (. Silva ،2014و Calorioاملنتجات واستخدامها باکل مستدام )
 

اخلاـــبية  املنافع العامة للقيود اليت ينطوي عليها اســـتخدام وإنتا  املنتجات احلرجية غريب التمتعضـــع خيويف الربازيل،  
وما لعمل والضرائب، يم وقانون امن جانب اجملتمعات احمللية بسبب فرض جشروح قانونية )هلا عالقة بالصحة والبيئة والتنظ

 (.2002، وآخرون Shanley) عمليا   مستحيال   عل إنتا  هذه املنتجات وتسويقها أمرا  األمر الذي قد جي( إىل ذلك
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إىل حتســــ ن مســــتوى األمن الغذائي، فإن هذه التأثريات ميكن أن تصــــبح عموم أ أن ارتفاع دخل األســــر يؤدي مع و  
، والوصـــــول إىل األســـــواق واملوارد، والقوة الاـــــرائية، النوع االجتماعيخرى. وإن عوامل مثل أيثر حد ة بســـــبب متغريات أ

 الغابات ، تؤثر يلها يف العالقة ب ن الدخل واألمن الغذائي يفوثقافيا   واخليارات املفضــــــــــــــلة يف اجملاالت الغذائية اجتماعيا  
(Kennedy  وPeters ،1992.) 
 

لضـــــمان النظر باـــــكل  هاما   دورا   4اـــــهادات واحلويمة اليت تُبحث يف الفصـــــل ميكن أن تؤدي آليات إصـــــدار ال و 
 أفضل يف مسألة األمن الغذائي والتغذية يف اجملتمعات احمللية. 

 

 الخالصة: التحديات والفرص في مجال األمن الغذائي والتغذية 3-5
 

األمن  ديدة من حيث مســـامهاهتا يفج وفرصـــا   يســـتتبع اجشـــتداد الطلب على األراضـــي والغابات واألجشـــجار حتديات   
الغذائي والتغذية. وقد هتدد هذه التحديات والفرص بعض مســــــــــــــامهات الغابات يف األمن الغذائي والتغذية، وال ســــــــــــــيما 

أو عندما تاـــمل الفئات املهماـــة واأليثر هاـــاجشـــة. ومن ناحية أخرى، ميكن  عندما تكون هذه املســـامهات أقل وضـــوحا  
تربر محاية الغابات واالســـتثمار فيها وتوليد فرص عمل جديدة وفرص جديدة للتنمية املســـتدامة.  أن ختلق أســـبابا إضـــافية

ويبدو أن األرقام العاملية تظهر إمكانات هامة لتأهيل الغابات وتطوير نظم الزراعة احلرجية. ويتطلب ذلك فهما أفضـــــــــــــل 
اء الطبيعية، ونظم واملعقدة مثل الغابات الثانوية، والفســــــــــيفســــــــــلقوى التغيري، والديناميات املؤثرة يف األطر الطبيعية املتغرية 

 الزراعة احلرجية وأثرها على األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة، وزيادة الدعم لتأهيل الغابات يف املناطق املتدهورة.
 

لص، واملطلوب ال يفتأ يتق ا  ويف ضــوء النمو الســكاين العاملي والتنمية االقتصــادية الاــاملة، أصــبحت األراضــي مورد 
أيثر يس باـــأن ل ،صـــراعاتالتعددة. ومن املرجح أن تناـــأ املســـتخدام المن األطر الطبيعية املتعددة الوظائف تلبية أوجه ا

لزراعة واســــتخدام األراضــــي احلرجية فحســــب، بل أيضــــا باــــأن أفضــــل الســــبل الكفيلة بتلبية الطلبات احملب ذة لســــاليب األ
الة على األراضـــــي واملوارد الطبيعية، وأيضـــــا باـــــأن آليات احلويمة اليت ينبغي اعتمادها لتوفري خدمات النظم املتزايدة واملنه

 اإليكولوجية احمللية والعاملية. وتُبحث هذه املسائل مبزيد من التفصيل يف الفصل التايل. 
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لغذائي ن اكيف يمكن تحقيق االستفادة المثلى من مساهمات الغابات واألشجار في األم 4
 والتغذية بصورة مستدامة؟

 
توف ر الغابات واألجشجار مسامهات عديدة مباجشرة وغري مباجشرة يف األمن الغذائي والتغذية من خالل قنوات خمتلفة  

(. وختتلف هذه املسامهات إىل حد  يبري ب ن البلدان والسكان وأنواع الغابات ونظم اإلدارة.  1 الفصل) 4 الاكلمبي نة يف 
ن جمموعات خمتلفة تستفيد منها، بدرجات خمتلفة وضمن أطر زمنية خمتلفة. ومن املرج ح أن تاهد هذه املسامهات يما أ

 تغيريات عميقة بفعل االجتاهات القائمة حاليا  واليت تؤثر على استخدام األراضي واحلراجة. 
 

التغذية، األجشجار يف األمن الغذائي و وقد توجد أوجه تآزر أو مقايضات حمتملة ب ن املسامهات العديدة للغابات و 
وجود الغابات واألجشجار، وموقعها، ونوعها وترييبتها، وإدارهتا وحقوق  على غرار األمر الذي يعتمد على معايري عديدة

استخدامها وتوزيع الدخل الناجشئ عنها. يما أن مجيع هذه املعايري رهٌن بدورها بالقرارات اليت تتخذها خمتلف اجلهات 
 لة، حسب ما حتد دها ترتيبات احلويمة. الفاع

 

األخري أمهية احلويمة والتحديات اليت تواجهها يف قطاع الغابات، ويستعرض األدوات  الفصلوسوف يناقش هذا 
 املتاحة على مستويات خمتلفة، ويقرتح سبال  للمضي قدما  يف تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

 
وتاكل اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة للغابات وآليات احلويمة املتعددة املستويات طرقا  لتحقيق توازن أفضل 

لى نطاقات مكانية عب ن خمتلف وظائف وأهداف الغابات واألجشجار )اليت تؤثر على األمن الغذائي والتغذية بطرق خمتلفة، 
وارد لدم ج التحديات العاملية والاواغل يف جمال اإلدارة املستدامة احمللية ملسابقة(، و ال الفصولوزمانية خمتلفة، يما يرد يف 

 الغابات. وسوف تساعد هذه اآلليات على الوقاية من وقوع نزاعات ب ن أصحاب املصلحة وإدارة هذه النزاعات.

 
 حوكمة الغابات واألشجار: لمحة عامة 4-1

 
ظ م احلياة اليت تن القواعد الرمسية وغري الرمسية وإدارة ا "وضع( احلويمة العامة بأن2014) ،وآخرون Hydenيعر ف 

 تتفاعل فيه الدولة مع األطراف الفاعلة االقتصادية واجملتمعية الختاذ القرارات".الذي ال العامة، أي اجمل
 

تماعية جوعلى حنو أيثر دق ة، ميكن تعريف احلويمة بأنا جمموعة من النظم والقواعد والعمليات السياسية واال
جيري من خالهلا  (2)حتد د طريقة اختاذ القرارات وتنفيذها من جانب جهات فاعلة خمتلفة و (1)واالقتصادية واإلدارية اليت 

 (.2015مساءلة أصحاب القرار )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
 

القواعد حبد  ذاهتا )مبا يف  (1)تالية: ، ميكن النظر إىل احلويمة على أنا تضم  العناصر الثالثة الالتعاريفوفقا  هلذه و 
الطريقة اليت  (3)العملية اليت جيري من خالهلا وضع هذه القواعد واختاذ القرارات؛ و (2)ذلك القواعد الرمسية وغري الرمسية(؛ 

 ب(.2014جيري من خالهلا تنفيذ هذه القواعد والقرارات، وتقييمها ورصدها )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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متهيدا  لفهم الطرق املمكنة للمضي قدما  من حيث تعزيز حويمة الغابات واألجشجار لتحقيق األمن الغذائي و 
القضايا الرئيسية يف جمال حويمة الغابات واألجشجار بوصفها موارد مارتية،  القسم(، يعرض هذا 3-4 القسموالتغذية )

عليها  ضافة إىل حقوق السكان واجملتمعات احمللية يف احلصولويسل ط الضوء على أمهية نظم ملكية الغابات واألجشجار باإل
 واستخدامها.

 

سابقة، توفر الغابات العديد من الفوائد املختلفة، على نطاقات جغرافية وزمانية خمتلفة.  فصولويما هو مب ن  يف 
د هذا التنو ع يف قد يول  ، للعديد من األغراض املختلفة. و متباينةويستخدمها أصحاب مصلحة خمتلفون، يتمتعون بقوة 

التصو رات واملصاحل واألهداف توترات أو قد ميه د الطريق لناوء نزاعات. وقد تناأ عدة جماالت حمددة وحمتملة من التوترات 
 ب ن:

 

 أهداف خمتلفة، مثال  ب ن الصون واإلنتا ؛ 

 مستويات خمتلفة، ب ن احمللي والوطين والعاملي؛ 

  املستوى ذاته أو على مستويات خمتلفة.جهات فاعلة خمتلفة، إما على 

 
وميكن حاد ثالث فئات واسعة من الصكوك املتصلة حبويمة الغابات واألجشجار لتحديد وإدارة هذه األهداف 

 واملستويات املختلفة:
 

   ؛هتاوإدار الغابات أمهية اجلهات الفاعلة العامة يف جمال ملكية إىل اإلدارة املباجشرة، نظرا 

 مية أو الطوعية، مبا يف ذلك احلوافز؛القواعد، اإللزا 

  السوقآليات. 

 
املي، النظر يف العديد من القضايا على املستوي ن احمللي والع ضرورةوتتمثل إحدى النقاح الصعبة باكل خاص يف 

 حيث قد تظهر أحيانا  تفاعالت متناقضة بينهما، يف ح ن ال تتوفر يف أغلب األحيان آلية مؤسسية لدم ج هذه األبعاد
 املختلفة على حنو مالئم يف عمليات اختاذ القرار.

 
 الغابات واألشجار بوصفها موارد مشتركة 4-1-1

 
لتصو رات املتباينة، ل . يما تتطلب فهم اتتطلب حويمة مورد مارتك وإدارته املستدامة فهما  مارتيا  لندرته وقيمته

مات الدول والوياالت العامة، واملؤسسات اخلاصة، ومنظ – واألدوار احملددة والتفاعالت ب ن خمتلف فئات أصحاب املصلحة
(. وتتطلب Krott ،2005املعني ن بعملية اختاذ القرارات على مستويات خمتلفة ) -اجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية واألفراد

اصة مع هات الفاعلة اخلأخريا  أدوات مالئمة إلدارة املورد باكل مجاعي، وتكييف الاواغل القصرية األجل لدى معظم اجل
 املصلحة العامة يف األجل األطول.

 
ويتمثل أحد الاروح األساسية إلجياد حلول ناجحة يف جمال احلويمة يف قيام حقوق واضحة ومعرتف ها 

(Ostrom ،1990 .) حقوق استخدام موارد الغابات وإمكانية احلصول عليها بأمهية أساسية للتنمية املستدامةبالفعل تتسم و 
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جمموعة  الغابات ألغراض خمتلفة من جانب استخدام يذلك األمر بفعلحتدٍّ  وحتس ن األمن الغذائي والتغذية، إمنا تاكل 
 واسعة من أصحاب املصلحة.

 
 :مها اثنت نتصنيفا  ألنواع السلع واخلدمات باالستناد إىل ميزت ن  Samuelson (1954)وقد وضع 

 

  ي فرد آخر؛أاستهالك  تقويضرد للسلعة أو اخلدمة إىل ف أيعدم التنافس: ال يؤدي استهالك 

  ن استهالك السلعة أو اخلدمة.معدم قابلية االستبعاد: ال ميكن استبعاد أي فرد 

 
 .13تتيح هاتان اخلاصتان التمييز ب ن أربع فئات من السلع أو اخلدمات، يما يرد يف اجلدول و 
 

 السلع والخدمات الخاصة والعامة 13الجدول 
 

 لالستبعاد ةقابلعدم ال لالستبعاد ةقابلال يزةالم
 املوارد اجملم عة املارتية السلع اخلاصة ةتنافسي

 السلع العامة منافع النادي ةغير تنافسي

 
أما األمثلة الواضحة عن السلع واخلدمات العامة اليت تقدمها الغابات واألجشجار فهي احلفاب على التنو ع 

ظيم الكم ي والنوعي للمناخ واملياه. وميكن تصنيف سلع وخدمات أخرى، مثل حطب الوقود البيولوجي، إضافة  إىل التن
واملنتجات احلرجية غري اخلابية، إم ا ضمن السلع اخلاصة، أو منافع النادي أو املوارد اجملمعة املارتية، حسب حقوق امللكية 

 بلدان وأنواع الغابات.أنا ختتلف ب ن الو واالستخدام املرعية يف الغابة املعنية، سيما 
 

(، ومن املرجح Ostrom ،1990يذلك، من الصعب عادة توفري حويمة السلع العامة واملوارد اجملم عة املارتية )
(، مبا يؤدي إىل استنفاد غري مستدام للموارد أو تلفها 1968) Hardin ا وصفهيتساة اإلرث املارتك" الأأن تعاين من "م

ميكن أن يسب ب احلصول غري املنظ م استغالال  مفرطا  ملوارد الغابات، األمر الذي يقو ض بالتايل على حنو ال ميكن إصالحه. و 
قدرهتا على املسامهة يف األمن الغذائي والتغذية على حنو مستدام. وقد أ  حتديد سوء احلويمة بأنه السبب الرئيسي إلزالة 

 (.16 اإلطارالغابات وتدهورها )أُنظر 
 

 
 ار سوء الحوكمة على إزالة الغابات وتدهورهاآث  16 اإلطار

 
غطاء أساسية يف قطاع الغابات. وهي تؤدي دورا  مريزيا  يف تغري ال مسألةُيسلَّم باكل واسع بأن سوء احلويمة هي  

(، تامل 2007) ،وآخرون Kanninen (. وحبسبPfund ،2011و Colfer) االستوائيةاحلرجي يف العديد من الدول 
 قد تساهم يف إزالة الغابات غري اخلاضعة للمراقبة حقوق ملكية حمددة باكل سيء، وعمليات غري جشفافة العناصر اليت

الختاذ القرارات، والفساد، وغياب املساءلة، وقوان ن غري مالئمة ومتضاربة باأن الغابات، وقدرة ضعيفة على إنفاذ 
 القوان ن.
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ملنتجات اليت تنتهك القوان ن الوطنية والدولية باأن حصاد ا راجةاحلقطع األجشجار غري القانوين إىل أناطة  وياري 
(. وتامل األناطة غري املاروعة: قطع األجشجار يف Buckrell ،2011و Brackاخلابية وجتهيزها ونقلها وتصديرها )

تفادي و جتهيز األخااب من دون رخص؛ و احلصاد ما فوق احلصص املسموح ها؛ و املناطق احملمية أو من دون تصريح؛ 
دفع الضرائب والرسوم؛ وانتهاك اتفاقات التجارة الدولية. يما أن انتاار قطع األجشجار غري القانوين على نطاق واسع، 
والتحويل غري القانوين لألراضي إىل استخدام زراعي تاكل مجيعها إجشارات عن فال احلويمة، وخباصة يف املناطق 

سبة ناحتساب األرقام بدقة، ُقد ر أن األخااب غري القانونية متثل  حالةاست(. ورغم Brack ،2003احلدودية النائية )
 (.2012 ،وآخرون Putzيف املائة من التجارة العاملية يف املنتجات اخلابية األساسية ) 10 قد تصل إىل

 
ووفقا  لدراسة أجراها البنك الدويل، قد يكون أيثر من نصف مجيع عمليات قطع األجشجار يف جنوب جشرق  

يا، وأفريقيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية غري قانوين، رغم أن املعدل قد يكون أعلى باكل يبري يف بعض البلدان: قد آس
-Pereiraيف املائة من أناطة قطع األجشجار يف إندونيسيا وغابون وبوليفيا وبريو غري قانوين ) 80إىل  70يكون مثال  

Goncalves ل قطع األجشجار غري القانوين بالنسبة إىل حكومات ، مث  2005و 1995(. وب ن عامي 2012 ،وآخرون
 ،وآخرون Pereira-Goncalves)مليار دوالر أمريكي يف العام من اإليرادات املفقودة  15ـ بالبلدان النامية ما يُقد ر 

ملوارد ا غري القانوين العديد من املاايل األخرى، مبا يف ذلك الضرر البيئي، وخسارة األجشجار(. ويسبب قطع 2012
، Buckrellو Brack؛ Brack ،2003اخلابية لألجيال املقبلة، وتوفري العائدات للمجموعات املتمردة املاارية يف النزاع )

(. يما أن الطابع الواسع النطاق لقطع األجشجار غري القانوين وضعف إنفاذ القوان ن يوفران حوافز قليلة لالستثمار 2011
 فة ( لقطع األجشجار، أو يف جتديد الغابات.يف ممارسات حمس نة )وأيثر يل

 
وجتري معاجلة مسألة سوء حويمة الغابات من خالل جمموعة من املبادرات على املستوى الدويل واإلقليمي  

 جممليف املائة من  60حوايل  يانمثال ،   2001في عام ف(. Nussbaum ،2007 و Saundersالوطين )جشبه والوطين و 
(. أم ا 2012 ،وآخرون Pereira-Goncalvesاحلويمة )خاصة ب مكو ناتيضم   قطاع الغابات رام ج البنك الدويل يفب

ؤسسات فعالة : وجود مما يلي اإلصالحات الواسعة النطاق يف جمال احلويمة اليت أ  اقرتاحها لقطاع الغابات فتامل
ة نفاذ التاريعات؛ وحيازة واضحذات أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوح؛ وتاريعات واضحة ومالئمة؛ والقدرة على إ

وموثوقة لألراضي؛ وإنااء نظم وطنية للتحقق والرصد؛ وماارية مجيع أصحاب املصلحة يف عمليات اختاذ القرارات 
 السيئةادية احلوافز االقتص إللغاء)مبا يف ذلك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص(؛ وتنمية املساءلة؛ وإصالح السياسات 

 (.Eliasch Review ،2008إلزالة الغابات )
 

 

وح ن يكون من الصعب استبعاد املستخدم ن من املوارد اجملم عة املارتية، مبا يؤدي إىل خطر االستغالل املفرح، ميكن 
ستخدم ن، وأنظمة وصكوك سياساتية حمد دة بوضوح، مثل احلصص املبلوغ االستخدام املستدام من خالل حقوق 

( مثانية 1990) Ostrom(. ومن هذا املنظور، يدد Widmark ،2007و Sandström؛ Ostrom ،1990والرتاخيص )
 لتصميم عملية إدارة املوارد اجملمعة املارتية: مبادئ
 

 حدود حمدد ة بوضوح )استبعاد فع ال ألطراف خارجية غري مؤهلة(؛ 

 ؛هاوتوفري  قواعد متصلة بتخصيص موارد مارتية متكي فة مع الظروف احمللية 

 لية اختاذ القرارات؛املاارية يف عمبيار اجلماعي اليت تسمح ملعظم اجلهات املعنية بتخصيص املوارد ترتيبات اخل 

 رصد فعال من جانب جهات الرصد اليت هي جزء من جهات التخصيص، أو تكون مسؤولة أمامها؛ 

  حمللي؛اجدول بالعقوبات املتدر جة املفروضة على جهات ختصيص املوارد اليت تنتهك قواعد اجملتمع 
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  النزاعات تكون زهيدة الثمن وسهلة املنال؛ لتسويةآليات 

  مستوى؛ األرفعتعرتف به السلطات الذي حق تقرير املصري للمجتمع احمللي 

  يف حال املوارد اجملم عة املارتية األوسع نطاقا ، تنظيم املؤسسات املتداخلة باكل طبقات متعددة، مع وضع موارد
 لية على مستوى القاعدة.جمم عة مارتية صغرية وحم

 
غري أن نظم إدارة هذه املوارد اجملم عة املارتية تواجه اليوم حتديات يبرية مثل إدارة املوارد العابرة للحدود الوطنية، أو 

ع مصحاب مصلحة أيثر تنو عا  ذات مصاحل ومهل زمنية أيثر تنوعا ، وغالبا  ما ترتافق أاحلاجة إىل إدارة املوارد بالنسبة إىل 
ضغوطات متزايدة على املوارد حبد  ذاهتا. وأم ا القرارات اليت تتخذها جهات فاعلة حكومية أو غري حملية ملعاجلة التحديات 

 حقوقع جماالت حممية جديدة، فقد تتضارب م حتديدمن خالل مثال  األوسع نطاقا ، مثل احلفاب على التنوع البيولوجي 
 Westسبل عياها ) تأم نو  تهاالغذائي وتغذي هاأمن لتحقيقاستخدامها و  ارد الغاباتمو  يف احلصول علىاجملتمعات احمللية 

 (.2006، وآخرون
 

 ملكية الغابات واألشجار 4-1-2
 

، أو ملكي تهاونقل  اوالتحكم ه الغابات استخداميف يد د تقييم املوارد احلرجية ملكية الغابات بأنا احلق القانوين  
أ(. وهذا يامل ملكية األجشجار اليت 2012ة وباكل حصري )منظمة األغذية والزراعة، ، حبري  هاأي فوائد أخرى ناجشئة عن

أو د  ذاهتا ملكية األرض حب تتطابق معتنمو على أراض  مصن فة يغابات، بغض  النظر عم ا إذا يانت ملكية هذه األجشجار 
 (.2015 ،وآخرون Whiteman)ال تنطبق معها 

 

 ملكية الغابات
 

 أ(:2012مييز ب ن ثالث فئات من امللكية )منظمة األغذية والزراعة، ميكن الت
 

 عامة جشريات أومؤسسات  أو؛ إداريةوحدات أو على املستوى الوطين؛  الدولة متلكهاغابات عامة: اللكية امل 
 على املستويات الوطنية الفرعية.

 أو لربح؛ ا تتوخىتبغي أو ال  خاصة ييانات ومؤسسات  ؛ أووعائالتأفراد  ميلكهااصة: غابات اخللكية امل
 جمتمعات حملية أو قبلية أو جمتمعات من السكان األصلي ن.

 عروفة: املناطق احلرجية اليت تكون ملكيتها غري معروفة أو غري واضحة أو متنازع عليها.امللكية غري امل 

 
الل بالفعل، ميكن نقل حق استغ واالستغالل واالستخدام. وتاكل ملكية الغابات مفهوما  خمتلفا  عن حقوق  

يف هذه  ،مثال  فتكون إىل جهات فاعلة خاصة من خالل امتيازات حمد دة زمنيا   الدولةمن واستخدام الغابات اململوية 
حدودا   (، قد تفرض القواعد2-4 القسم، ملكية الغابات عامة إمنا يكون استخدامها خاص. وعلى العكس )أُنظر ةاحلال

 على امللكية اخلاصة وحقوق االستخدام.
 
، غط ت امللكية العامة 2010( أنه يف عام 2015ر التقييم األخري للموارد احلرجية )منظمة األغذية والزراعة، ويقد    

يار مل 0.8هكتار(، فيما مشلت امللكية اخلاصة حوايل مخسها )ما يقارب  اتمليار  3ثالثة أرباع غابات العامل )حوايل 
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يب ن  اجلدوالن و (. 2015، وآخرون Whitemanيف املائة ) 4هكتار( وامللكية غري املعروفة أو غري الواضحة غط ت حوايل 
 . 2010عام يف توزيع ملكية الغابات حسب األقاليم واجملاالت املناخية  15و 14

 

قاليم يف قطاع الغابات يف مجيع األ ارةواإلدإمنا تبقى امللكية العامة للغابات الاكل الطاغي من أجشكال امللكية   
 اليت متلكهابات (. وقد يُعزى تفسري النسب املئوية العالية من الغااالستوائيواجملاالت املناخية )باستثناء اجملال املناخي جشبه 

للدولة  ملكرجية بأنا لدولة يف أوروبا ويف اجملال الامايل يف جزء منه إىل أمهية الغابة الروسية اليت يفيد تقييم املوارد احلا
يف املائة من الغابات حيث أن أغلبيتها خاضع مللكية احلكومة الفدرالية  91 متلك الدولة يف املائة. ويف يندا، 99بنسبة 

 (.2015)منظمة األغذية والزراعة،  هتاوإدار 
 

 األقاليمحسب ب 2010ملكية الغابات )النسبة المئوية من إجمالي مساحة الغابات( عام  14الجدول 
 

 غير معروفة خاصة عامة اإلقليم
 %0.3 %11 %84 أفريقيا
 %0.2 %23 %77 آسيا
 %0.8 %11 %89 أوروبا

 %4.5 %32 %61 أمريكا الشمالية والوسطى
 %0.8 %42 %56 يانياسأو 

 %11.2 %17 %62 أمريكا الجنوبية
 %3.5 %19 %74 العالم

يف املائة من مساحة  100يف املائة ألن البيانات املتوفرة ال تغطي  100عن نسبة  ا  سطر خمتلف مالحظة: قد يكون جمموع النسب املئوية يف يل
 الغابات يف مجيع األقاليم.

 .(2015) منظمة األغذية والزراعةاملصدر: 
 

 حسب المجاالت المناخية 2010ملكية الغابات )النسبة المئوية من إجمالي مساحة الغابات( عام  15الجدول 
 

 غير معروفة خاصة عامة يماإلقل
 %0.7 %6 %93 الشمالي
 %0.1 %48 %52 المعتدل

 %10.3 %34 %48 شبه المداري
 %5.5 %15 %74 المداري

 .(2015) منظمة األغذية والزراعةاملصدر: 
 

يف املائة يف السنة، يف ح ن ازدادت  0.24بنسبة  2010و 1990تراجعت مساحة الغابات العامة ب ن عامي وقد  
هذا االخنفاض يف مساحة يربز و  39(.2015يف املائة يف السنة )منظمة األغذية والزراعة،  1ساحة الغابات اخلاصة بنسبة م

                                                      
يف املائة من إمجايل مساحة الغابات ذات امللكية  76وبلدا   169تامل هذه االجتاهات فقط البلدان اليت أعطت البيانات خالل الفرتة ياملة، أي   39

 يف املائة من إمجايل مساحة الغابات ذات امللكية اخلاصة. 89وبلدا   170العامة؛ 



 

125 

يف املائة يف السنة على التوايل(. ويف أفريقيا، ميكن  0.49و 0.65يف آسيا وأفريقيا )بنسبة  باكل خاصالغابات العامة 
اجعت باكل ة تر ـــــــــات اخلاصـــا  إىل أن مساحة الغابـــارير تاري أيضـــا أن التقـــسيم ع بإزالة الغاباتــــــتفسري هذا الرتاج

ارتفعت د قيف آسيا، تفيد التقارير بأن مساحة الغابات اخلاصة  من ذلك (. وعلى العكسيف املائة سنويا 0.16-ف )ــــــطفي
يف املائة من هذه الزيادة  72(؛ ويُفس ر 2010و 1990ي مليون هكتار ب ن عام 87يف املائة يف السنة )+ 5.32بنسبة 

يف املائة منها بفعل عملية التحري ج الصافية، والباقي باخنفاض يف امللكية غري  24خبصخصة مساحة الغابات العامة، و
 املعروفة خالل هذه الفرتة.

 
لغابات العامة التقارير إىل أن مساحة اوهذا االجتاه يف اخلصخصة هو األقوى يف اجملال املناخي املعتدل، حيث تاري  

 1990يف املائة يف السنة ب ن عامي  1.76يف املائة يف ح ن ازدادت مساحة الغابات اخلاصة بنسبة  0.53تراجعت بنسبة 
 1990مليون هكتار يف مساحة الغابات اخلاصة ب ن عامي  95. أم ا يف اجملال املعتدل، تُفسر  الزيادة املعلنة والبالغة 2010و
مليون  55مليون هكتار يف مساحة الغابات العامة، يف ح ن أن املساحة املتبقية والبالغة  40برتاجع وصل إىل  2010و

(. ويف املناطق املدارية، تراجعت 2015، وآخرون Whitemanهكتار تتأتى من استثمارات القطاع اخلاص يف التحري ج )
الغابات اخلاصة  ةيف ح ن ازدادت مساح 2010و 1990 السنة ب ن عامي يف املائة يف 0.45الغابات العامة بنسبة  ةمساح
 40يف املائة فقط يف السنة. 36.0بنسبة 

 

وقد جشهد العقد األول من القرن احلادي والعارين موجة  جديدة من عمليات واسعة النطاق حليازة األراضي إلقامة  
إمنا يطرح  آسيا. وهذا ميثل فرصة اقتصادية للبلدان املضيفة،مزارع زيت النخيل واملطاح يف أفريقيا الوسطى وجنوب جشرق 

أيضا  هتديدا  بالنسبة إىل احلفاب على الغابات الطبيعية، وإىل حصول اجملتمعات احمللية على األراضي واملوارد. وهدف حتويل 
صميم وإدارة ي تسعى إىل تاملخاطر إىل فرص، من الضروري إقامة آليات جديدة للحويمة على الصعيدين الوطين واإلقليم

ختلف ن وعالقات القوة القائمة بينهم املصلحة املخطط متكاملة الستخدام األراضي، نظرا  إىل اهتمام أصحاب 
(Feintrenie ،2014.) 
 

( مل ُتظهر أي عالقة 2015)منظمة األغذية والزراعة،  2015عام لواملثري لالهتمام هو أن نتائ ج تقييم املوارد احلرجية  
 ن امللكية اخلاصة للغابات وتوس ع املزارع احلرجية أو مساحة الغابات املستخدمة لانتا . يذلك، فإن البيانات املتوفرة عن ب

تطو ر ملكية الغابات غري مفص لة على حنو ياف  لتحديد ما إذا يانت التغيريات يف امللكية تؤدي إىل أي تغيريات يبرية يف 
(. وقد تُعزى هذه النتائ ج إىل تعريف تقييم املوارد احلرجية 2015 ،وآخرون Whitemanابات )حتقيق اإلدارة املستدامة للغ

بالفعل، تامل فئة "امللكية اخلاصة" أنواعا  خمتلفة جدا  من الغابات اخلاضعة إلدارة أصحاب مصلحة خمتلف ن و حبد  ذاته. 
غراض احلجم، املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية( ألجدا  )األفراد والعائالت، املؤسسات اخلاصة الصغرية أو الكبرية 

(. وما إىل ذلك الغاباتو التنوع البيولوجي خمتلفة جدا  )إنتا  األخااب، مجع املنتجات احلرجية غري اخلابية، واحلفاب على 
ادارة، جشجار اخلاضعة لعالوة  على ذلك، يف العديد من البلدان حيت متلك الدولة احلصة األيرب من الغابات ومزارع األ

(. 2015، وآخرون Viraإىل أجهزة حكومية حملية أو جمتمعات حملية ) استخدامهاو/أو حقوق  هتاتقوم عادة  بتفويض إدار 

                                                      
انات املتاحة تغطي البي االستوائيةيف املائة من إمجايل مساحات الغابات، يف ح ن أنه يف املناطق  100يف املناطق املعتدلة، تغطي البيانات املتاحة نسبة   40

 ذات امللكية العامة.يف املائة فقط من إمجايل مساحات الغابات  58يف املائة من إمجايل مساحات الغابات ذات امللكية اخلاصة، إمنا  86نسبة 
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يف  22ع إىل نسبة إدارهتا، وترتفب تقومجملتمعات احمللية أو اباكل قانوين  متلكهايف املائة من غابات العامل  11ويُقد ر أن 
 (.2015البلدان النامية )مبادرة احلقوق واملوارد،  املائة يف

 

. ويف على املستوى العاملي 2010يف عام  يانت نسبة ملكية الغابات غري املعروفة أو غري الواضحة صغرية نسبيا  و  
ها. ويف  فبلدان عديدة، ميكن اعتبار ملكية الدولة موقفا  تلقائيا  يف غياب أي ملكية أخرى غري حمد دة بوضوح وغري معرت 

الواقع، يف ح ن أن العديد من هذه املساحات مملوية تقنيا  من الدولة، غري أنا ُتستخدم من جانب السكان احمللي ن ألغراض 
ه(. أم ا البلدان اليت واستخدامها )وفقا  للتعريف أعال لتحكم هالخمتلفة، مم ا يعين أن الدولة ال تتمتع دوما  باحلقوق احلصرية 

ملكية غري معروفة، فقد تعترب أن ملكية الدولة من دون سلطة اإلجشراف عليها غري مستدامة يف األجل الطويل، أفادت عن 
 (.2015 ،وآخرون Whitemanوقد تكون مستعدة ملعاجلة هذه املسألة )

 
 حيازة األشجار

 
ظم احليازة ن، خاصة يف بعض نأنما غالبا  ما ختتلفاو من اهلام التمييز ب ن حيازة األراضي وحيازة األجشجار، سيما  

(، ونظرا  إىل أن نظم حيازة األجشجار تؤثر باكل Nabanoga ،2007و Howard؛ 1989العرفية )منظمة األغذية والزراعة، 
 يف األراضي الزراعية. ال سيما(، Fortmann ،1984)أو حتفيزه عميق على يبح منو األجشجار 

 
، Riddellو Fortmannحقوقا  تلقائية يف األجشجار اليت تنمو عليها )ملكية األراضي  ال متنحويف حاالت عديدة،  
(. وقد أفيد عن أمثلة حيث أن حقوق امللكية أو حقوق االستخدام املتصلة ببعض األجشجار اخلاصة، حو داخل 1984

حاالت (. ويف Castro ،1983غابة، يان ميلكها أصحاب حقوق خمتلفون عن مالكي أو مستخدمي الغابة حبد ذاهتا )
أخرى، ول دت زراعة األجشجار حقوقا  متصلة باألرض اليت تنمو عليها؛ ويانت هذه ممارسة جشائعة يف يل أحناء أفريقيا الغربية 

 (.1989)منظمة األغذية والزراعة، 
 

اضعة خويف حاالت أخرى، حو يف املناطق حيث تكون ملكية األراضي الزراعية خاصة، تبقى املناطق احلرجية  
اجملتمعات احمللية أو جمموعات حملية أخرى. ويف بعض البلدان، تكون ملكية مجيع األجشجار يف البالد منوطة رمسيا   واليةل

بالدولة، وتُفَرض عقوبات على قطع األجشجار من دون إذن، حو األجشجار املوجودة يف أرض املزارع. ففي املغرب مثال ، 
 Biermayr-Jenzanoإىل الدولة حو ح ن تنمو على أرض خاصة ) (Argania spinosa) تعود ملكية أجشجار األرغان

أن هذا النوع من التاريعات مصم م حلماية األجشجار، غالبا  ما تول د األثر املعايس وحتول دون مع (. و 2014 ،وآخرون
 (.Murray ،1981مبادرة املزارع ن إىل زراعة األجشجار بأنفسهم )

 
اجيع قد تت سم تفاصيل الرتتيبات، أيانت رمسية أو غري رمسية، بأمهية حامسة لتوح ن يتم تأجري األراضي الزراعية،  

، يهإلأو عدم احلاجة  املستأجر على زراعة األجشجار أو ثنيه عن ذلك. يما أن مدة العقد، واحلاجة إىل طلب إذن املالك
 العقد هي من ب ن العوامل اليت ينبغي البحث فيها.  عند انتهاءووجود تعويض 
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 استخدامهاالحصول على الموارد وحقوق  4-1-3
 

ختلفون، أو جمموعات من أصحاب املصلحة، حبقوق خمتلفة يف األراضي واملوارد املصلحة املميكن أن يتمتع أصحاب  
. وهذا يعين أن حو املنظر الطبيعي الواحد قد خيضع لابكة معقدة  الطبيعية يف قطعة األرض ذاهتا، باكل متزامن أو متتال 

يف تايلند مثال ،  (.Dohrn ،2010 و Fuys؛ Bruce ،1999؛ Bruce ،1988 و Fortmannحقوق امللكية املختلفة )من 
، Dohrnو Fuysخفضة )يف األراضي املن أفراد اليت ميلكهايتمتع سكان األراضي املرتفعة حبقوق يف مجع اخليزران يف املزارع 

، Bruceنزاعات ب ن أصحاب احلقوق رغم وجود آليات وساطة ) (. وقد تسب ب هذه الابكة املعقدة من احلقوق2010
(. على سبيل املثال، يف جنوب غرب املغرب، غالبا  ما تناأ نزاعات ب ن رعاة اجلمال واملاعز من البدو الرح ل الذين 1999

 ،وآخرون Biermayr-Jenzanoيتمتعون حبقوق الرعي والسكان احمللي ن الذين يتمتعون حبقوق استغالل مثرة األرغان )
2014.) 

 
يما أن مسألة احلصول على املوارد وحقوق استخدامها حامسة  بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية لدى العديد من  

األجشخاص واجملتمعات اليت تعتمد على الغابات، مبا يف ذلك السكان األصلي ن. فاجملتمعات احمللية اليت تتمتع حبكم الواقع 
على املوارد وحقوق استخدامها أيثر عرضة  من مالكي األراضي اخلاص ن أو اجملتمعات اخلاصة مم ن بإمكانية احلصول 

امتيازات قطع أد ت (. على سبيل املثال، 2012يتمتعون حبكم القانون حبقوق على املوارد الطبيعية )مبادرة احلقوق واملوارد، 
عتمدون آالف األجشخاص الذين ي إىل تاريد السكان األصلي نعلى أراضي  ةاألجشجار وعمليات قطع األجشجار غري القانوني

 (.2009أمنهم الغذائي وتغذيتهم وسبل عياهم )األمم املتحدة،  من أجلعلى الغابات 
 

احلالة اخلاصة بالبلدان  17 اإلطاريفص ل و وختتلف القواعد املتصلة باحلصول على أراض  خاصة ب ن البلدان.  
  والنروي ج والسويد، يتمتع مالك األرض حبق الصيد الذي ترعاه تراخيص الصيد. أم ا يف يندا،في فنلندا ف. نافيةياإلسكند

 نافيةيإلسكندافإن تراخيص الصيد تنظ م أيضا  الصيد. غري أن مالك األرض ال يتمتع بأي حق حصري مقارنة  بالتدابري 
(Heikkila وAarnio ،2001 ؛Storaas 2001 ،وآخرون.) 
 

 لى األراضي وتوفير التوت والفطر في فنلندا والسويد والنرويجإ النفاذحقوق  17 رااإلطا
 

، 70فقد بلغت  :يف فنلندا والسويد والنروي ج إن النسبة املئوية لألراضي احلرجية اململوية جلهات خاصة يبرية جدا   
 (.2015ية والزراعة، ذجية )منظمة األغوفقا  للتقييم األخري للموارد احلر  2010يف املائة على التوايل عام  80و 75و
 

ويف هذه البلدان، يتيح القانون لعامة الناس احلصول على مجيع األراضي، أيانت عامة أو خاصة. لذا، فإن  
استخدامات عديدة ألغراض خمتلفة )ليس فقط إلنتا  األخااب، إمنا أيضا  جلمع املنتجات احلرجية غري اخلابية من جانب 

ام يف حلق العإىل اموارد جممعة مارتية نظرا   خاصة مع وجودتول د حاالت نزاع ب ن أصحاب املصلحة،  ( قدالناس عامة
 احلصول على األراضي.

 

ل إىل احلق العام يف احلصول على األراضي لعامة الناس احلق يف الدخو  يوف ربالنسبة إىل فنلندا والسويد والنروي ج، و  
ر واألعااب لالستهالك الفردي وألغراض جتارية على السواء. إمنا يف بعض املناطق أراض  خاصة مثال  لقطف التوت والفط

يف فنلندا والنروي ج، يُعفى التوت من احلق العام. يما أن بعض األراضي اخلاصة، مثل الساحات واحلدائق، معفاٌة من حق 
قطف اجلوز رث تارخيي ما زال قائما  يقضي ب، نظرا  إىل إيف السويد احلصول عليها. إضافة  إىل ذلك، ال ُيسمح بقطف اجلوز
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القيمة  ارتفاع(. ويف ظل  االهتمام املتنامي بالتوت السويدي، ونظرا  إىل Nordiska ministerrådet ،1997إلطعام اخلنازير )
 Sténsإىل األراضي وقطف التوت ألغراض جتارية ) الناس االقتصادية للتوت، ازدادت النزاعات حول وصول عامة

  (.Sandström ،2013و

 
 االستخدام العرفي للموارد الحرجية

 

أو لية طويلة  عرب التقاليد الافهية املتأتية عن مالحظات متوارثةتتمتع جمتمعات عديدة مبعارف يبرية ومبعتقدات  
املمارسات التقليدية ارف و األجل باأن البيئة احمللية، وقد أناأت نظما  لادارة الذاتية اليت ترعى استخدام املوارد. يما أن املع

لدى السكان األصلي ن، واالستخدامات العرفية للموارد البيولوجية، تاكل القاعدة األساسية لألمن الغذائي والتغذية 
بالنسبة إىل األجشخاص الذين يعتمدون على الغابات يف أقاليم عديدة. وقد أجشارت بعض الدراسات التجريبية اليت ُأجريت 

 صادح( وأفريقيا الوسطى حول املعارف التقليدية واألمن الغذائي والتغذية إىل أدل ة بأن 2012 ،وآخرون Elliotيف يندا )
ية على واحملافظة عليها من جانب السكان األصلي ن وفقا  للتقاليد العرفية قد ترتك آثارا  إجياب هاوإعداداألغذية احلرجية الربية 

 (.2014صعيد احمللي )التقييم القطري املارتك، األمن الغذائي والتغذية، وال سيما على ال
 

وقد لزم بعض الوقت لاقرار بالعالقة املعقدة اليت تقيمها اجملتمعات األصلية مع الغابات، ولتكتسب طابعا  رمسيا   
اعتمدهتا عدة  يتواإلعالنات الدولية ال باملبادئعلى املستوي ن الدويل والوطين. ولكن حو اليوم، يبقى هذا اإلقرار حمدودا  

( املسار من Brundtland ،1987" )مستقبلنا املارتكبعد أي قيمة قانونية. ويدد التقرير بعنوان " إليهادول، إمنا مل تسند 
خالل التاديد على أن نقطة االنطالق لسياسة عادلة وإنسانية هلذه اجملموعات تتمثل يف اإلقرار حبقوقها التقليدية يف 

 خرى اليت حتافظ على طريقة عياها، ومحاية هذه احلقوق.األراضي واملوارد األ
 

منه( الدور احليوي للسكان األصلي ن يف إدارة  22)يف املبدأ  41(1992وقد ب ن  إعالن ريو باأن البيئة والتنمية ) 
 ن على أنه يتعذر البيئة وتنميتها بسبب معارفها وممارساهتا التقليدية. وتصر  معظم الصكوك القانونية الدولية منذ ذلك احل

يتمكنوا من  ، وخباصة السكان األصلي ن، الذين ينبغي أنوإجشرايها حتقيق التنمية املستدامة من دون محاية اجملتمعات احمللية
نصبو ( بعنوان "املستقبل الذي 2012) 20احلصول على حقوق خاصة وفقا  لتقاليدهم احملددة. يذلك، سل م إعالن ريو+

واالبتكارات واملمارسات التقليدية للاعوب األصلية واجملتمعات احمللية تسهم إسهاما  هاما  يف حفظ  ملعارف"بأن ا 42"إليه
التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، وميكن لتطبيقها على نطاق أوسع أن يدعم الرفاه االجتماعي واستدامة سبل 

التنوع  تعتمد يف يثري من األحيان بصورة مباجشرة للغاية على "، وأيضا  "بأن الاعوب األصلية واجملتمعات احملليةالعيش
وع وتلك النظم ا بصورة مباجشرة من فقدان ذلك التنتضرر   األجشد  البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ومن مث فإنا يثريا  ما تكون 

، 43اأن حقوق الاعوب األصلية، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن األمم املتحدة ب2007وتدهورمها". ويف عام 
 حتديد األولويات يف مالذي يد د املعايري الدنيا لبقاء السكان األصلي ن يف العامل، ويرامتهم ورفاههم، مبا يف ذلك "حقه

 واملوارد الطبيعية األخرى أو استخدامها". مواالسرتاتيجيات لتطوير أراضيه
 

                                                      

 .http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDFاملوقع  متاح على  41 
)أ  الدخول إليه يف مايو/أيار  http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdfمتاح على املوقع  42 

2017). 
 .ts/DRIPS_en.pdfhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documenمتاح على املوقع   43 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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العريف هو أن العالقة اليت تقيمها الاعوب األصلية مع األغذية وأحد األسباب املقرتحة لنجاح استخدام الغابات  
هي عالقة ثقافية عميقة. وقد اقرتحت دراسة حالة حول بعض األمم األوىل يف يندا مفهوم "األمن الغذائي الثقايف" للتاديد 

اد التقليدية ق احلصعلى قدرة الاعوب األصلية على احلصول باكل موثوق على األغذية التقليدية اهلامة من خالل طر 
(Power ،2008 يذلك، قد مت دراسات عديدة يف أفريقيا الوسطى أدل ة عن أنه ح ن يان يتم حصاد املنتجات احلرجية .)

لالستهالك احمللي، يانت تقنيات احلصاد اليت استخدمتها اجملتمعات احلرجية أيثر استدامة ، وسه لت جتد د الغابات واحلفاب 
(. ويكمن التحد ي اآلن يف ضمان محاية االستخدام التقليدي للاعوب 2009 ،وآخرون Rerkasemجي )على التنوع البيولو 

ا، يما ويف ماألصلية للمعارف التقليدية واملوارد احلرجية يف املوقع، بطريقة تنم ي األمن الغذائي والتغذية وتواصل حتسينه
 التعل م من هذه النظم املعرفية املتنو عة.

 

ول على املوارد احلرجية على حقوق االستخدام وامللكية املنظ مة على مستويات خمتلفة ضمن إطار ويعتمد احلص 
 اخلطوح التوجيهية الطوعية باأن احلق يف الغذاء لدعم اإلعمال املطرد للحق يفاتفاقات دولية وتاريعات وطنية. يما أن 

( تاج ع الدول 2005، منظمة األغذية والزراعةلطوعية( ))اخلطوح التوجيهية ا غذاء ياف  يف سياق األمن الغذائي الوطين
سبل ىل إعلى تسهيل احلصول على املوارد واستخدامها بصورة مستدامة وغري متييزية وآمنة، ومحاية األصول اهلامة بالنسبة 

 معياة السكان.

 
 صكوك وأدوات الحوكمة الخاصة بالغابات واألشجار  4-2
 

مة اخلاصة بالغابات واألجشجار على الصعيدين الدويل والوطين. وبعض هذه الصكوك يتوفر العديد من أدوات احلوي 
متخصص، إذ يري ز على وظيفة الغابات واألجشجار، يف ح ن تدم ج صكوك أخرى فوائدها املختلفة لتحقيق التنمية املستدامة. 

  ن.وقد تكون هذه الصكوك تنظيمية، أو موج هة من السوق، أو قد متز  ب ن هذين النهج
 

 التدخالت واالتفاقات الدولية  4-2-1
 

 مثةو قد تكون االتفاقات واملعاهدات الدولية طوعية أو إلزامية، إمنا يقضي غرضها األساسي بتحقيق هدف مارتك.  
 (، والتنوع البيولوجي، واتفاقية الاعوب18 واإلطار 4-3-3 القسماتفاقيات عديدة لألمم املتحدة حول املناخ مثال  )اُنظر 

(، ويسعى معظمها إىل حتقيق هدف حمدد 169األصلية والقبلية ملنظمة العمل الدولية )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
قة ملزمة غري الغابات اليت أطلقتها األمم املتحدة، فهي وثياخلاصة ب بادئاملبالنسبة إىل الغابات. أم ا  مهيةاأليت سم بجدا  

اقرتاحات  وتتضم ن، 44خالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو 2199قانونية أ  اعتمادها عام 
 الستدامة الغابات.

 
باأن احلويمة  عيةاخلطوح التوجيهية الطو والوثيقة اليت تعاجل مباجشرة املسائل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية هي  

ائي العاملي ذالصادرة عن جلنة األمن الغاألمن الغذائي الوطين  ابات يف سياقاملسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغ
 (. فهي توف ر توجيهات ملموسة للبلدان لتحس ن حويمتها يف جمال حيازة األراضي 2012)منظمة األغذية والزراعة، 

                                                      

 .3annex3.htm-http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126أُنظر   44 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm
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املستدامة،  والتنمية ،لى الفقر، والقضاء عيف غذاء ياف   للحقومصايد األمساك والغابات، من منظور اإلعمال التدرجيي 
 مع الرتييز بصورة خاصة على السكان الضعفاء واملهم ا ن.

 
. وتتمثل 2030-2017، اعتمد منتدى األمم املتحدة للغابات اخلطة االسرتاتيجية للغابات للفرتة 2017ويف عام  

املستدامة  ار خار  الغابات يف خطة التنميةمهمتها يف "التاجيع على اإلدارة املستدامة للغابات ومسامهة الغابات واألجشج
، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون والتنسيق واالتساق والتآزر وااللتزام السياسي واإلجراءات على املستويات  2030لعام 

ابات على غيافة". وهي توفر إطارا  عامليا  "لاجراءات على مجيع املستويات إلدارة يل  أنواع الغابات واألجشجار خار  ال
امات "، إضافة  إىل "املسامهات املتصلة بالغابات يف تنفيذ صكوك  وعمليات والتز هاحنو مستدام، ووقف إزالة الغابات وتدهور 

 45متصلة بالغابات".دولية وأهداف 
 

 

 اتر برنامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية: القدرات والثغ 18 اإلطار
 

ياكل برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية جهدا  مارتيا  ب ن البلدان  
خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، خاصة يف البلدان النامية. ويرمي هذا الربنام ج إىل وضع وتنفيذ 

 ضمناملبادرة أن اعز ز أرصدة الكربون يف الغابات. وقد أ  التفاوض أوال  بمبا يتدامة، صون يف نظام اإلدارة املسالممارسات 
. وإن بلدا  ناميا  يرمي إىل اعتماد الربنام ج يتا  إىل القيام مبا 2005االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة باأن تغري املناخ عام 

ار م وطين لرصد الغابات للتبليغ عن األناطة اجلارية يف إطيلي: وضع اسرتاتيجيات إلعداد خطة وطنية للغابات ونظا
 برنام ج القيم االجتماعية والبيئية. وياري أحد االنتقادات املوج هة إىلييفية احملافظة على الربنام ج؛ وتوفري املعلومات عن  

حيازة األراضي  اليت حدثت يف خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية إىل أن التغيريات
 46والفوائد االقتصادية قد تؤثر سلبا  على اإليرادات السابقة اليت يان جينيها السكان احملليون من الغابات.

 
ومثة قلق بأنه من خالل إيالء قيمة للغابات بالنسبة إىل هذه اخلدمة اهلامة عامليا ، قد تقو ض برام ج خفض االنبعاثات  

ة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية بعض خدمات النظام اإليكولوجي اليت توف رها الغابات على الصعيد النامجة عن إزال
احمللي، مبا يف ذلك األغذية، وحطب الوقود واألدوية ملالي ن الفقراء الذين يعياون يف الغابات ويعتمدون عليها. وقد يول د 

وصول هؤالء  نللحد مبات وتدهورها يف البلدان النامية حوافز جديدة للدول برنام ج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغا
األجشخاص إىل الغابات. يما أن انعدام أمن حيازة األراضي بالنسبة إىل العديد من السكان األصلي ن واجملتمعات األخرى 

، Featherو Espinoza-Llanos؛ 2010 ،وآخرون Phelpsاليت تعتمد على الغابات قد تعر ضهم بصورة خاصة إىل هذا اخلطر )
ها م ل(. ومثة خطر يف أن تقبل اجملتمعات احمللية، من دون معرفتها، باروح جترد ها من حقوق استخدام األراضي، وحتُ 2011

 الستخدام األراضي. ةاملهدر مببالغ تقل ل من قيمة الفرص احلقيقية  أن تقبلالغابات، أو  خسارة مسؤولية
 

ة عن إزالة الغابات خفض االنبعاثات النامجاحملتملة بالنسبة إىل سكان الغابات واملقرتنة بربنام ج وتامل بعض املخاطر  
صول إىل الغابات خسارة إمكانية الو و العرفية وتدابري اإلنفاذ القاسية؛  يضاوتدهورها يف البلدان النامية: انتهايات حقوق األر 

عات حول استخدام األراضي؛ واالنتقال املادي من الغابات. يما أن لتأم ن الكفاف وتلبية حاجات توليد الدخل؛ والنزا
                                                      

ة األمم املتحدة اإلطارية حول تغري املناخ، واتفاقية ضمن اتفاقي دهاأ  اعتم الذي، واتفاق باريس 2030مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام  45 
 التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ووثيقة األمم املتحدة اخلاصة بالغابات. 

sheets/15279-1191/fact-publications-redd-90/un-publications-and-papers-http://www.unredd.net/documents/redd- أُنظر:  46 

redd.html-about-sheet-fact. 

http://www.unredd.net/documents/redd-papers-and-publications-90/un-redd-publications-1191/fact-sheets/15279-fact-sheet-about-redd.html
http://www.unredd.net/documents/redd-papers-and-publications-90/un-redd-publications-1191/fact-sheets/15279-fact-sheet-about-redd.html
http://www.unredd.net/documents/redd-papers-and-publications-90/un-redd-publications-1191/fact-sheets/15279-fact-sheet-about-redd.html
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استحواذ النخب للفوائد املتوقعة من هذا الربنام ج، بسبب نظم غري مالئمة حلويمة الغابات، قد يؤدي إىل تراجع إنتا  
 (.2016 ،وآخرون Poudyalالفقر ) يفاقمو األغذية حمليا ، األمر الذي يول د خماطر لألمن الغذائي 

 
لدان خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البمن الضروري ترييز استثمارات برنام ج أنه ويف ح ن  

النامية على حتفيز حويمة الغابات على الصعيد الوطين، وخباصة يف البلدان اليت تواجه عملية قطع األخااب غري القانوين 
لزراعية الرتييز فقط على قطاع الغابات غري ياف  ملواجهة الدوافع ا فإناع الغابات، فيها مؤسسات غري مالئمة يف قط وتوجد

، من اهلام أن تتناول ملوضوعا إلزالة الغابات والتوفيق بينها. وتوخيا  لبلوغ غايات التخفيف من انبعاثات الكربون وفقا  للربنام ج
ربنام ج يف العامل. لكن رغم الفرصة غري املسبوقة اليت يوف رها ال احلكومات دور الزراعة اليت هي السبب األول إلزالة الغابات

لوضع سياسات، ومؤسسات وقدرات لالستجابة إىل هذه الضغوطات، ما زال الدرب طويال  أمام بلدان عديدة قبل أن 
بلوغ غايات  ( أنه هدف2013) Kissingerتتطرق باكل أساسي إىل الدوافع الزراعية إلزالة الغابات وتدهورها. ويعلن 

التخفيف من انبعاثات الكربون وفقا  للربنام ج، من اهلام أن تتطرق احلكومات إىل دور الزراعة اليت تاكل السبب الرئيسي 
 إلزالة الغابات على الصعيد العاملي، من خالل:

 
  التغيري التحو يل  نامية معخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الاملواءمة ب ن غايات برنام ج

يف النظم الزراعية اليت تكثف اإلنتا ، وتليب احلاجات احمللية قبل االستجابة إىل أسواق التصدير، باجتاه توفري استقرار 
األمن الغذائي يف وجه تزايد آثار تغري املناخ؛ وتقوية اجملتمعات املعتمدة على الغابات وحقوق احليازة واحلصول على 

 لدى أصحاب احليازات الصغرية؛األراضي 
 
  ضمان أن تقوم احلكومات الوطنية اليت تاارك يف الربنام ج برتييز أناطتها يف جمال اجلهوزية ضمن الربنام ج

واالسرتاتيجيات الوطنية اليت تضعها على ما يلي: إقامة أطر قانونية مالئمة والعمل ها )مثل التزامات التنمية املنخفضة 
مة؛ ونظم القياس والرصد واإلبالغ والتحقق اليت تأخذ يف االعتبار دور الزراعة يف إزالة الغابات وتراعيه، الكربون(؛ واحلوي

واليت تتجاوز حدود قطاع الغابات، ومواءمة األهداف الطويلة األجل حلفظ أرصدة الكربون يف األرض مع توفري األغذية 
 ألعداد متنامية من السكان يف الوقت ذاته.

 .redd.org/-http://www.un: أُنظر 
 

وهناك أيضا  بعض املبادرات املتصلة بالغابات واألجشجار على املستوى اإلقليمي، يف أفريقيا الوسطى مثال ، اليت تضم  
ارس على هذه وح املتزايدة اليت متُ . يما أن الضغاالستوائيةمنطقة يف العامل من الغابات ثاين أيرب مع حوض نر الكونغو، 

كان الفقر وانعدام األمن الغذائي لعدد يبري من الس ةالغابات قد تؤدي إىل عملية يبرية إلزالة الغابات وتدهورها، وزياد
 17كامريون )لااملعتمدين على الغابات. وملعاجلة هذه املسألة، وق عت ست دول يف أفريقيا الوسطى إعالن ياوندي يف 

وقد وضعت هذه اهليئة خطة تقارب حتد د أهدافا   48وأقامت هيئة الغابات يف أفريقيا الوسطى. 47(،1999آذار مارس/
مارتية للحفاب على الغابات، وتاجع على بذل جهود صون إقليمية متسقة. يما أن الاراية ب ن الغابات يف حوض نر 

                                                      

 غو الدميوقراطية، غابونالكون  كامريون، مجهورية أفريقيا الوسطى، تااد، الكونغو، مجهوريةال 47 
 (rg/docs/key_docs/declarationyaounde.pdfcbfp.o-http://pfbc []بالفرنسية.) 

 .نسييبياهليئة، انضم أيضا  إليها بوروندي، وغينيا االستوائية، ورواندا وساو تومي وبر . ومنذ إنااء /http://www.comifac.org أُنظر 48 

http://www.un-redd.org/g
http://pfbc-cbfp.org/docs/key_docs/declarationyaounde.pdf
http://www.comifac.org/
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ن لالستثمار يف حتقيق األهداف الواردة يف إعالن مستعدي 49جشريكا   97، جتمع ب ن 2002الكونغو، اليت أنائت عام 
 (.2012 وآخرون، de Wasseigeياوندي )

 
 القواعد والسياسات الوطنية 4-2-2
 

تتمتع السلطات العامة على املستوى الوطين بوسائل ملحوظة للتدخل من أجل توجيه إدارة الغابات. ويما ورد  
رهتا إىل جهات اابات، وتقوم بالتايل إم ا بإدارهتا بصورة مباجشرة أو بتفويض إدأعاله، غالبا  ما متلك هذه السلطات معظم الغ

 وتوجيهاتمعيارية  مبادئغري حكومية، وتقد م هلذه اجلهات بعض التوجيهات باأن اإلدارة. يذلك، توف ر السلطات الوطنية 
العامة،  اإلدارة املباجشرة أو املفو ضة للغاباتلقطاع الغابات بكامله. وهلذه الغاية، ميكنها أن تستخدم مزجيا  من األدوات: 

لطة أدوات السوق وباكل متزايد، جمموعات خمتو احلوافز، مبا يف ذلك نظم حمددة لفرض الضرائب، و القوان ن واألنظمة، و 
 من هذه األدوات املتنوعة.

 

 تنطبق عليها. وقد حتد د بصورة ( والقواعد اليت1-1 القسموتعر ف التاريعات واألنظمة الوطنية ماهية الغابة )اُنظر  
حقوق امللكية واحليازة اخلاصة باألراضي احلرجية  تنائ(. وهي 3-4 القسمخاصة األراضي اليت تُعترب غابات دائمة )أُنظر 

 واألجشجار. يذلك، ميكنها أن تقي د حقوق امللكية من خالل إدرا  أحكام حلماية األجشجار يف األراضي اخلاصة مثال .
 

القواعد الوطنية حتد د أيضا  طريقة اإلقرار حبقوق احلصول على األراضي واستخدامها، ومن بينها احلقوق يما أن  
العرفية ومحايتها، مبا يف ذلك بالنسبة إىل السكان األصلي ن واجملتمعات احمللية. ففي معظم البلدان األوروبية مثال ، ُيسمح 

محاية  ت حبقوق حمد دة لتقييد هذا الوصول، ال سيما حلماية الطبيعة هدفبالوصول إىل الغابات، حيث يتمتع مالكو الغابا
املناطق احلرجية اليت أُعيد زرعها أو اليت جتد دت باكل طبيعي. ويف معظم هذه البلدان، يتمتع عامة الناس حبقوق استخدام 

تالفات يبرية تظهر أن اخخاصة و الغابة، جلمع بعض املنتجات احلرجية غري اخلابية، وهو أمر غالبا  ما يتطلب موافقة مالك 
 (.2004االقتصادية ألوروبا،  األمم املتحدةب ن البلدان وختضع بعض احلقوق للوائح وقيود حمددة )جلنة 

 

القواعد الوطنية املنظمة املؤسسية إلدارة الغابات على املستوى الوطين، والوطين الفرعي واحمللي مبا يف  تنائيذلك،  
لة، املنظمة املؤسسية إلدارة الغابات اليت قد تكون خمتلفة بالنسبة إىل الغابات العامة واخلاصة. وقد تفو ض ذلك، حسب احلا

جزءا  منها إىل ييانات خمتلفة، عامة أو خاصة، مبا يف ذلك على صعيد اجملتمع احمللي. وحتد د القواعد الوطنية أيضا  أدوار 
ا يف لغابات، وتول د إطارا  قانونيا  للعالقات االقتصادية واملالية بينهم، مبومسؤوليات خمتلف أصحاب املصلحة يف قطاع ا
 ذلك دور الارايات ب ن القطاع ن العام واخلاص.

 
وار مناطق مصن فة لألناطة احلرجية و/أو للوظائف واألد تنائوتامل القواعد الوطنية باكل متزايد أيضا  أحكاما   

حممية، مثل احلدائق الوطنية أو غريها من املناطق احملمية، أو مناطق يُعترب أن الغابات مناطق  احملددة للغابات. وقد تضم  
(؛ باإلضافة إىل قواعد إدارة حمددة عامة ، من حيث احلويمة و/أو 3-2-3 القسمف محاية حمددة )أُنظر ئاتضطلع فيها بوظ

أو أن تعرتف  ات الوطنية معايري للزراعة احلرجيةالتاريع تنائلتأدية هذه الوظيفة احملددة باكل أفضل. يذلك، ميكن أن 

                                                      
ة ــالعلمي ة، واملؤسساتــة، واملنظمات غري احلكوميــة الدوليــة، واملنظمات احلكوميــات املاحنــمبا يف ذلك احلكومات األفريقية، والوياالت واحلكوم 49

 .(cbfp.org/home.html-http://pfbcنظر أُ )والقطاعات اخلاصة 

http://pfbc-cbfp.org/home.html
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-2-4 القسمر ـــظادات )أُنـــدار الاهـــ ج إصـــا أن ترتبط بربامـــة، ميكنهـــة باالستدامـــة أو متصلـــة إىل معايري بيئيـــا، إضافـــه
2.) 
 

عددة للغابات يف الوظائف املت روتتج ه السياسات والتاريعات الوطنية اخلاصة بالغابات أيثر فأيثر إىل النظ 
واألجشجار، وتسعى إىل حتقيق أهداف عديدة، مبا يف ذلك إنتا  األخااب، والطاقة، واحلفاب على التنوع البيولوجي، 

 القسمو  3 فصلالة )أُنظر ــــات احملليــــة، ومتك ن اجملتمعــــاه والرتبــة امليــــاره، ومحايــف من آثــع تغري املناخ والتخفيـوالتكيف م
 لقسما(. وهذا يتجلى يف ارتفاع عدد البلدان اليت توِجد الظروف املؤاتية لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات )أُنظر 4-3-3
 (، وحتد د توجهات واسعة تدم ج الوظائف املتعددة للغابات واألجشجار.4-3
 

 
 على االستدامةنظام إلدارة الغابات يرك ز  -الغابات في السويد نموذج 19 اإلطار

 
يف املائة من الغابات التجارية يف العامل يف السويد، إمنا توف ر  1السويد هو بلد تطغى عليه الغابات: بالفعل، يوجد  

، حصل حتو ل يبري يف 1993يف املائة من اخلاب املناور واللب  والورق يف العامل. ويف عام  10الغابات السويدية نسبة 
 ، الذي يان ذا اإلصالح، أ حتديد هدف اإلنتا نتيجة هلو . ناِفذةسويد نتيجة جمموعة ضغط بيئية السياسة احلرجية يف ال

األهداف البيئية. وبالتايل، انطبق القانون اجلديد باكل متساو  على أراضي الغابات  متاجشيا  معطاغيا  حو ذلك احل ن، 
 25)يف املائة( وأراضي الغابات اململوية للدولة  25لمؤسسات )ل اليت تعود ملكيتهايف املائة(، وأراضي الغابات  50اخلاصة )
 يف املائة(.

 
ت أهداف احلراجة، وأُزيلت القواعد من قانون الغابات فأُلغيت منه مجيع األنظمة التفصيلية   ويف الوقت ذاته، تغري 

تفصيلية،  حلرجية، ومن دون أي أنظمةباأن ييفية إدارة الغابات. وأُدر  مصطلح "احلرية يف إطار املسؤولية" يف السياسة ا
 يتع ن  على مالكي الغابات النظر يف عدد من األهداف لدى إدارة الغابة:

 
 أهداف اإلنتا ؛ 

 األهداف البيئية؛ 

 األهداف االجتماعية؛ 

 األهداف الرتفيهية )مبا يف ذلك السياحة(؛ 

  ؛ة(ن  مستخدمون آخرون لألراضي يستخدمون األراضي احلرجية )مثل تربية الر 

 .)البيئات الثقافية يف الغابة )مثل املباين القدمية 
 

ياه والبيئات الثقافية )مبا يف اجلوفية وامل يضاقيم الطبيعة واألر ب االعتبارات املتعل قةويُعرَّف االعتبار البيئي بأنه جمموع  
 (.2009 ،ونوآخر  Johansson) ذلك قيم الثقافة البيولوجية( والقيم االجتماعية يف إدارة الغابة

 
منوذ  الغابات يف السويد بإجياد توازن ب ن االستخدام املتعدد األغراض للغابات، مبا  إطار وتقضي التحديات يف 

يضمن احرتام مجيع قيم الغابات واالستمرار يف إنتا  يمية يبرية من األخااب. ويف جمال اإلدارة، ليس إنتا  األخااب 
ة غري ة اليت تؤثر بصورة غري مباجشرة على األمن الغذائي والتغذية، وإنتا  املنتجات احلرجيوحده هاما ، بل أيضا  حتس ن البيئ

 اخلابية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، مثل التوت والفطر والطرائد، وتوفري مناطق الرعي للرن ة.
  .us-ww.skogsstyrelsen.se/en/abouthttps://w/  :نظرأ 

 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/about-us/
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ال  عن النه ج املتكامل إلدارة ا( باإلضافة إىل مناذ  أخرى، مث19 اإلطاريوف ر منوذ  الغابات السويدي )أُنظر و  
؛ 2015 وآخرون، Lindahlالغابات، جيمع ب ن احلراجة املبنية على العلم واألدل ة وااللتزام الناجشط باستخدامات متعددة )

Pülzl ،2014.) 
 

السياسات احلرجية، نظرا  إىل اإلطار الزمين لنمو الغابات، يف توفري الظروف  حويتمثل أحد الاروح اهلامة لنجا  
لالستقرار والدعم الطويل األجل، يف ظل  تعريف واضح لألولويات. ويتوفر مثل جيد يف تتابع القواعد واخلطط املتصلة 

ااب والتنمية على إنتا  األخمن القرن املاضي ات يات حو التسعينيالسبعين نذمبالغابات يف الص ن، اليت ري زت 
اإليكولوجية، وجشد دت على حنو أيرب بعد على اإلدارة املستدامة للغابات ووظائف احلماية اليت تضطلع ها الغابات )إدارة 

لسياسات احلرجية الطويلة األجل حول مكافحة التصح ر أمثلة  أخرى عن ا 15 اإلطار(. ويعطي 2013غابات الدولة، 
 والناجحة ملكافحة التصحر يف مشال أفريقيا.

 

ت نام( الفرص يوفي وتونس وغانا وجورجيا وغامبيا ويوستاريكا الة يف سبعة بلدان )جشيلياحلويب ن  حتليل دراسات  
ة األغذية والزراعة، أو زيادته )منظم جيلى الغطاء احلر املتاحة لتحس ن األمن الغذائي والتغذية، مع احلفاب يف الوقت ذاته ع

أ(. وتسمح احلاالت الناجحة باستنباح بعض الدروس اهلامة. فهي تقر  وتدم ج مجيعها يف سياساهتا جمموعة من 2016
 رالفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للغابات، مبا يف ذلك مسامهتها يف التنمية املستدامة األوسع نطاقا ، واحلد من الفق

والربام ج املتصلة بتغري املناخ. يما أنا أظهرت أمهية استخدام املزي ج الصحيح من األدوات السياساتية، مبا يف ذلك األدوات 
التنظيمية، واحلوافز واالمتيازات الضريبية لتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وزيادة اإلنتاجية الزراعية. وقد بي نت دراسات احلالة  

 ستخدام األراضيوختطيط الألراضي ميكن الريون إليها، آمنة إىل أطر قانونية ومؤسسية فعالة، مقرتنة حبيازة يافة  احلاجة 
.  وتدابري لتنظيم تغري  استخدام األراضي، مبا يف ذلك متطلبات إجراء تقييمات لألثر البيئي وتوفري محاية خاصة ملناطق معي نة

ألوسع مار القطاع العام يف قطاع الزراعة وقطاع الغابات وبرام ج التنمية الريفية ايما بي نت أمهية التمويل الكايف عرب استث
نطاقا. وأظهرت أيضا  أمهية الُنه ج املتكاملة إزاء استخدام األراضي على املستوى الوطين واحمللي وعلى مستوى املناظر 

 أ(.2016الطبيعية )منظمة األغذية والزراعة، 
 

للنجاح يف املز  ب ن عدة أدوات. فتقوم يف نيوزيلندا مثال  عدة برام ج مصم مة حلماية وغالبا  ما يتمثل جشرح آخر  
ويرمي بعضها صراحة  إىل زيادة أرصدة الكربون إم ا يهدف رئيسي أو يمنفعة مارتية  50الغابات و/أو تاجيع التاجري.

رها احلكومة. ويتيح ن يضمانة للمنح اليت توفلتقليص التآيل، واستخدام أرصدة الكربون يف برنام ج نيوزيلندا ألرصدة الكربو 
ى املستوى احمللي املناخ، إضافة  إىل أهداف علتغري  هذا املزي ج اجلمع ب ن السعي إىل حتقيق هدف عاملي والتخفيف من آثار 

 ومستوى املناظر الطبيعية، ويعطي األولوية للمناطق املتدهورة أو املنحدرة لصون الرتبة.

 
 ادات وأدوات أخرى قائمة على السوقإصدار الشه 4-2-3

 
يتم التاجيع باكل متزايد على استخدام آليات قائمة على السوق، مبا يف ذلك الدفع مقابل اخلدمات البيئية أو  

 برام ج إصدار الاهادات، يف ظل ماارية متباينة ألصحاب املصلحة، إضافة  إىل القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
 

                                                      
 50  programmes/forestry/-and-https://www.mpi.govt.nz/funding. 

https://www.mpi.govt.nz/funding-and-programmes/forestry/
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جتري جشرح تقدمي خدمة  ،اخلدمة وبائعها مارتيعملية طوعية ب ن  بأنهع مقابل اخلدمات البيئية وقد أ  تعريف الدف 
اكل ي  للعملية هذه(. فيما أ  الرتوي ج بداية  Wunder ،2005بيئية حمددة أو استخدام األرض بطريقة تضمن هذه اخلدمة )

السوق للحد  من تدهور الغابات وإزالتها، فهي من أجشكال حويمة جهات غري حكومية، باستخدام الُنه ج القائمة على 
 العام صلحة من القطاع ناملتتخ ذ يف أغلب األحيان أجشكاال  هجينة تعمل على مستويات عدة وياارك فيها أصحاب 

واخلاص ومن اجملتمع املدين. وغالبا  ما تضطلع الدول بدور رئيسي يف هذه الربام ج، إم ا من خالل توفري اإلطار القانوين 
متويلها من بيئية جيري حتديدها و دمات خللدفع للخدمات البيئية اخلاصة، أو حو من خالل وضع برام ج للدفع مقابل 

 (.2015 وآخرون، Viraاألموال العامة )
 

رنام ج بالكربون الذي اعرتف به  احتباسوقد أد ى ظهور أسواق تقد م خدمات متصلة بالغابات )مثل دورها يف  
اصة ( إىل موجة جديدة من اهتمام جهات فاعلة خنامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميةخفض اإلنبعاثات ال

باحلراجة، بالتعاون يف أحيان يثرية مع أطراف حكومية أو غري حكومية )منظمات غري حكومية وجتارية( أو جمتمعات حملية. 
بت املااريع يف ، استقطاالستوائيةمساحات يبرية من الغابات  هناك تما زالويف إندونيسيا والربازيل وبلدان أخرى حيث 

وق الكربون استثمارات خاصة يف س برنام ج خفض اإلنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميةإطار 
وق )سوق النظام الس الطوعي. يما ياكل إصدار جشهادات الكربون واإلقرار مبصاحل اجملتمع احمللي مكو نات أساسية لتقييم

وآخرون،  McDermott(، وقد يس ن احلويمة وعالقات الاريات باجملتمعات احمللية وجريانا الريفي ن )2015اإليكولوجي، 
 أي حال، من الضروري اإلجشارة إىل أن الكربون ياكل نسبة حمدودة من توليد الدخل يف إدارة الغابات.  على(. و 2015

 
ئية درة الُنه ج القائمة على السوق واحلوافز حلويمة الغابات على توفري التآزر ب ن األهداف البيوخيتلف العلماء باأن ق 

واالجتماعية، وب ن خدمات النظام اإليكولوجي وسبل املعياة احمللية واألمن الغذائي والتغذية. ويعترب البعض أن هذه الُنه ج 
ة يف مات النظام اإليكولوجي اليت تعزز األمن الغذائي والتغذيقادرة على توفري دخل جديد للمجتمعات الريفية، ودعم خد

(. ويعترب البعض اآلخر أن يلفة هذه الُنه ج تتجاوز 2013 وآخرون، Smith؛ 2014 وآخرون، Harveyاألجل الطويل )
اب احليازات حع ن األيثر ثراء )من حيث األراضي والتعليم( على أصر ااملنافع املتوقعة، وتفض ل العمليات الكبرية واملز 

الصغرية والنساء، وتزيد خطر جتريد السكان احمللي ن واألصلي ن واجملتمعات احمللية من حقهم يف احلصول على األراضي 
 (. 2015 وآخرون، Viraواملوارد )

 
 

 برامج إصدار الشهادات والمعايير الطوعية

 
ن "غري حكومية" يتم وضعها ورصدها م تاكل برام ج إصدار الاهادات أدوات قائمة على السوق تتعلق مبعايري 

 خالل جشبكة من املنتج ن، واملنظمات غري احلكومية و/أو الارياء يف القطاع اخلاص.
 

وتسمح برام ج إصدار الاهادات احلرجية بإجراء تقييم مستقل الحرتام جمموعة حمددة من معايري األداء اليت تعز ز  
(، يما توف ر للمستهلك ن النهائي ن ضمانة  2006اعات الورق األورويب، وتقيس اإلدارة املستدامة للغابات )احتاد صن

طلباهتم. وبالتايل، يؤدي إصدار الاهادات احلرجية دورا  هاما  يف تقييم لومستدامة  ةمصادر خاضعة إلدارة جيد الستجابة
املعايري واملؤجشرات  مع انتنظيمها يتطابقورصد اإلدارة املستدامة للغابات بصورة مستقلة، ويد د ما إذا يانت إدارة الغابات و 
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الدولية  املبادئع جشيا  مااملصادق عليها، ومع األنظمة القانونية اخلاصة باستخدام املوارد احلرجية على املستوى الوطين، مت
 املقبولة.

 

قرن املاضي ن المات يلقد أ اعتماد برام ج إصدار الاهادات الدولية املستقلة إلدارة الغابات يف أواخر التسعينو  
بوصفها أدوات طوعية لزيادة الوعي وتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وجتارة املنتجات املتأتية من الغابات اخلاضعة إلدارة 

 (.20 اإلطارمستدامة )أُنظر 
 

مليون  13.8 نوُتظهر البيانات املتاحة جناح هذه الربام ج، مع زيادة حادة يف املساحة املغطاة على الصعيد العاملي، م 
(، ما ميثل متوسط زيادة سنوية 2015)منظمة األغذية والزراعة،  51 2014مليون هكتار عام  438إىل  2000هكتار عام 

(. ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة يف املستقبل رغم أن بدائل 2015 وآخرون، MacDickenمليون هكتار ) 30حبوايل 
، متوفرة أيضا  لضمان أن تتأتى املنتجات احلرجية من غابات ختضع إلدارة مستدامة. أخرى، مثل اتفاقات الاراية الطوعية

 90ليت متثل ا - ، يان إصدار الاهادات احلرجية يريز بصورة رئيسية على الغابات الامالية واملعتدلة2014إمنا حو عام 
ناطق ح ن ميثل إصدار الاهادات يف امل يف -يف املائة من يل املساحات احلرجية احلائزة جشهادات على الصعيد الدويل

 (.2015 وآخرون، MacDickenيف املائة فقط من إمجايل املساحة احلرجية املعتمدة ) 6 االستوائية
 

يما أن املعايري الطوعية يف القطاع اخلاص تدعو إىل ماارية مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املؤسسات  
صلحة يف أيضا  السؤال حول أدوار أصحاب املوتطرح هذه املعايري إىل إنتا  مستدام. اخلاصة، للمضي قدما  باجتاه التوصل 

 (.2016 وآخرون، Rival)وتنفيذها القطاع ن العام واخلاص يف تصميم هذه املعايري 

 
 

 البرامج الدولية إلصدار الشهادات الحرجية 20اإلطار 
 

 النظام األيرب يف العامل إلصدار الاهادات احلرجية، إذ يرمييعلن برنام ج إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية بأنه  
إىل حتويل طريقة إدارة الغابات يف العامل، للتأيد من أنه بإمكان البار أن ينعموا بالفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

 املائة( املناطق احلرجية األيرب املعتمدة يف 31يف املائة( وأوروبا ) 59الناجشئة عن الغابات. وتوجد يف إقليمي أمريكا الامالية )
يف املائة( حبصة أقل بكثري  2يف املائة معا ( وأمريكا الوسطى واجلنوبية ) 4يانيا )سمن الربنام ج، يف ح ن حتظى أقاليم آسيا وأو 

 من األراضي احلرجية املعتمدة من الربنام ج. وال وجود هلذا الربنام ج يف أفريقيا.
 

الغابات فهو منظمة دولية تسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف: إدارة الغابات املالئمة بيئيا ؛ واملفيدة  وأم ا جملس رعاية 
يف املائة  47.4ا اجمللس يغطي هذو اجتماعيا  )خباصة بالنسبة إىل الاعوب األصلية واجملتمعات احمللية(؛ واملستدامة اقتصاديا . 

يف املائة يف أمريكا اجلنوبية والبحر الكارييب؛  6.9ة منها يف أمريكا الامالية؛ ويف املائ 35.9ومن األراضي احلرجية يف أوروبا؛ 
 يانيا.سيف املائة يف أو  1.4يف املائة يف أفريقيا؛ و 4.2يف املائة يف آسيا؛ و 4.3و
 

دار صيقوم جملس رعاية الغابات على أجهزة الختاذ القرارات )جهاز لكل هدف(، يف ح ن يبين برنام ج إقرار خطط إو  
الاهادات احلرجية على التوافق ب ن األهداف املختلفة. يذلك، يقوم الربنام ج على معيار وطين إلدارة الغابات )ن ج من 
األسفل إىل األعلى(، يف ح ن يستند جملس رعاية الغابات على معايري دولية يتم تقييم املعايري الوطنية على أساسها )ن ج 

 من األعلى إىل األسفل(.
                                                      

  املائة تقريبا (، سيما أن بعض وحدات إدارة الغابات حائزة جشهادات يف إطار الربناجم ن.يف 2ضاعفة )املاسبة احملتامل هذه األرقام بعض   51 
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 لعديد من األقاليم، من الاائع أن يصل الزبائن على جشهادات من الربناجم ن.ويف ا 

 
ظرة وأهداف على املستوى الدويل، ن ،حُتد د إذ وهذه الربام ج إلصدار الاهادات منظ مة على مستوي ن: الدويل والوطين. 

ما خيص  الاروح  األهداف الوطنية، يفوغايات مارتية، يف ح ن يكون املستوى الوطين أيثر تفصيال ، وياري إىل الغايات و 
بلدا  بالنسبة إىل جملس رعاية الغابات ويف  39املسبقة احمللية. وقد مت ت صياغة املعايري الوطنية إلصدار الاهادات احلرجية يف 

اكل ي: ويف بعض البلدان، مثل الص ن وإندونيسيا، إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجيةبلدا  بالنسبة إىل برنام ج  32
بلدا  عن حصول الغابات العامة على  61 أبلغ، 2013احلرجية للدولة. وحو عام  اتإصدار الاهادات جزءا  من السياس

إقرار خطط إصدار بلدا  تقريبا  عن إصدار جشهادات مبوجب برنام ج  30جشهادات صادرة عن جملس رعاية الغابات، فيما أفاد 
 أ(. 2014)منظمة األغذية والزراعة، الامالية  مريكاأ، ومعظمها يف أوروبا و الاهادات احلرجية

 
على سبيل املثال، فال. اجمل ذاأنما ال يتصالن مباجشرة ه معيتضمن الربناجمان عناصر مرتبطة باألمن الغذائي والتغذية و  

 ر الاهادات احلرجيةإقرار خطط إصدامن معايري برنام ج  4من معايري جملس رعاية الغابات واملعيار  5املعيار يت صل يل من 
بالفوائد الناجشئة عن الغابات مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي )اليت ميكن اعتبار األمن الغذائي والتغذية ضمنها(،  

من معايري الربنام ج مبراقبة صيد احليوانات واألمساك. ويتطرق الربناجمان  3من معايري اجمللس واملعيار  6املعيار  يتعل ق يل منيما 
ا ال احلارات، يما أنما يتصالن حبقوق الاعوب األصلية يف الغابات، إمن مبيدات خيص  يضا  إىل السلسلة الغذائية يف ما أ

، إقرار خطط إصدار الاهادات احلرجية؛ برنام ج 2015تذير بصورة خاصة األمن الغذائي والتغذية )جملس رعاية الغابات، 
2010.) 

 
 .figures-a-are/facts-we-pefc/who-http://www.pefc.org/about  ؛https://ic.fsc.org/en:  أُنظر

 
تخدام منتجات يع على استساهم أيضا  الربام ج الطوعية للبناء األخضر، ووضع مدونات ومعايري البناء يف التاجو  

مة غري على سبيل املثال، ُأجنز قانون البناء املراعي للبيئة الذي تقوده منظفخابية أ  حصادها بصورة قانونية ومستدامة. 
، وقد أ  اعتماده اآلن باكل يامل أو جزئي يف عار واليات 2012حكومية يف الواليات املتحدة األمريكية يف مارس/آذار 

وأم ا الربنام ج الطوعي إلصدار جشهادات املباين اخلضراء يف إطار القيادة يف جمال الطاقة والتصميم البيئي، فهو يف البالد. 
يظى باعرتاف واسع النطاق يف الواليات املتحدة األمريكية، على غرار طريقة التقييم البيئي لوضع حبوث البناء اليت لديها 

ظمة بية )النمسا وأملانيا وهولندا والنروي ج وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة( )منبرام ج خاصة بالبلدان يف سبعة بلدان أورو 
 أ(.2014األغذية والزراعة، 

 
. ن تدعم وتزيد الطلب على األخااب واملنتجات اخلابية القانونية واملستدامةأضراء اخلارتيات املوبإمكان سياسات  

مة ارتيات يف القطاع العام على مستوى احلكو املقد بدأ العمل بسياسات  بلدا  يف اجملموع 14، يان 2010ويف ناية عام 
نيا واليابان واملكسيك دامنرك وفنلندا وفرنسا وأملاالاملريزية خاصة يف ما يتعلق باخلاب واملنتجات اخلابية )النمسا وبلجيكا و 

(. وتامل البلدان 2010ائمة يف االحتاد األورويب، وهولندا ونيوزيلندا والنروي ج وسويسرا واململكة املتحدة( )جلنة الغابات الد
سرتاليا والص ن أ 2013اليت يانت تقوم فيها سياسات أو قوان ن املارتيات اخلضراء بالنسبة إىل املنتجات اخلابية حو عام 

 واهلند وإيطاليا ومجهورية يوريا وسلوفينيا.
 

https://ic.fsc.org/en؛
http://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures
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مداد بزيت م، اليت جتمع ب ن أصحاب املصلحة يف سلسلة اإلوتلتزم املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل املستدا 
النخيل واملنظمات غري احلكومية، بتحويل األسواق حبيث يصبح زيت النخيل املستدام هو املعيار، من خالل وضع وتنفيذ 

راك مجيع أصحاب جشمعايري عاملية موثوقة "لزيت النخيل املعتمد من املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل املستدام"، وإ
 12املصلحة يف مجيع مراحل سلسلة اإلمداد. ويتمثل أحد مطالبها األساسية باحلد  من إزالة الغابات. وقد حاز حوايل 

يذلك، وضعت   52يف املائة من اإلنتا  احمللي. 21جشهادات، ما ميثل على مليون هكتار( من زيت النخيل  5.2مليون طن )
معايري لانتا  املستدام، وهي تضم عدة أصحاب مصلحة على  53الصويا فوللزراعة املسؤولة عن ااملائدة املستديرة املعنية ب

سلسلة القيمة، مبا يف ذلك احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، والصناعة، واملستوردين واملصدرين. وقد عرب   امتداد
Elgert (2012عن قلقه بأن مثل هذه الربام ج، فيما تعز ز قيام جشرايا ) يئية بت جديدة ب ن مؤسسات خاصة ومنظمات

غري حكومية، قد هتم ش أصحاب احليازات الصغرية وهتد د مسألة حصول السكان األصلي ن وجمتمعات الفالح ن على 
يف املائة من اإلنتا  العاملي لزيت النخيل، من الضروري  40األراضي واملوارد. ونظرا  إىل أن أصحاب احليازات الصغرية ميثلون 

 وآخرون، Rivalمبكان متويل ودعم مااريتهم يف عملية إصدار الاهادات عن املائدة املستديرة املعنية بزيت النخيل )
2016.) 

 
 : اإلدارة المستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةاسبل المضي قدم    4-3

 
يف  األجشجار ُتدم ج تدرجييا  على حنو أفضليف ح ن أن خدمات النظام اإليكولوجي اهلامة اليت تقدمها الغابات و  

األيثر ضعفا ، قد ئات الفإدارة الغابات، غري أن الدور الذي تؤديه يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وخباصة بالنسبة إىل 
(. يذلك، قد 2015 وآخرون، Viraنسبيا  ) ُمهملةيتضارب مع وظائف أخرى تضطلع ها الغابات واألجشجار، وما زالت 

تُقوَّض حقوق اجملتمعات احمللية وأصحاب احليازات الصغرية يف األراضي الزراعية واملوارد احلرجية بفعل تلقي أصحاب 
 Agrawalمصلحة غري حملي ن نافذين، مثل جشريات خاصة، امتيازات لوضع بىن حتتية جديدة أو إقامة مااريع صناعية )

 (.2008 وآخرون،
 

ن " الضوء على الفوائد االجتماعية، واالقتصادية والبيئية الناجشئة عتقبل الذي نتوخاهاملس" 20 وقد ألقى إعالن ريو+ 
الغابات، ودعا إىل مضاعفة اجلهود وتعزيز حويمة الغابات لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات، مع إبطاء وترية إزالة الغابات 

 وتدهورها، ويبحها وعكسها.
 

تدجمها: أن ، يف املواضيع التالية و 1 الفصلغابات، يما جرى تعريفها يف وجيب أن تنظر اإلدارة املستدامة لل 
اجات احلات، و هتمامالاملقايضات والتآزر ب ن هذه االستخدامات؛ إضافة  إىل او االستخدامات املتعددة للغابات واألجشجار؛ 

لفئات ااهتمام خاص إىل  قوق )مبا يف ذلك حقوق احلصول على املوارد( لدى خمتلف أصحاب املصلحة، مع إيالءاحلو 
 األيثر ضعفا . ولغرض تقييم املوارد احلرجية، يتم مجع املعلومات حول جمموعة من الظروف املؤاتية لادارة املستدامة للغابات:

 

 تاكل الني ة يف اإلبقاء على بعض املناطق يمناطق حرجية نقطة بداية اإلدارة املستدامة؛األراضي احلرجية الدائمة : 

  السياسات والتاريعات واملؤسسات اليت تدعم اإلدارة املستدامة للغابات؛القانويناإلطار : 

                                                      

 (.2017مايو/أيار  31)أ حتديثه يف  http://www.rspo.org/aboutأُنظر   52 
 53  tp://www.responsiblesoy.org/?lang=enht. 

http://www.rspo.org/about
http://www.responsiblesoy.org/?lang=en
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  :ليغ إن جودة البيانات يف اجلرد اخلاص بالغابات ووجود آليات منتظمة للرصد والتبالتبليغ عن البيانات الوطنية
 ضروري جدا  لادارة املستدامة للغابات؛

  الغابات؛ إلدارةخطط 

 لسياسية، ا للنقاجشاتاختاذ القرارات: وميكن أن تكون هذه املاارية مفيدة   عمليةيف حة إجشراك أصحاب املصل
وتساعد يف التخفيف من آثار النزاعات، وتعز ز التعاون ب ن أصحاب املصلحة، وأخريا  تساعد يف حتس ن جودة 

   (.2009السياسات احلرجية الوطنية )منظمة األغذية والزراعة، 

 
مليار هكتار من "الغابات  2.2بلدا  عن مساحة إمجالية بلغت  163ري للموارد احلرجية، أفاد ويف التقييم األخ 

بلدا   150؛ وقد صر ح 54مليار هكتار منها بصورة قانونية "يأمالك حرجية دائمة" 5.1من  بقليلالدائمة"، أ  تعي ن أقل 
تتيح بلدا  أن لديه منصة وطنية  126للغابات، فيما أعلن أن لديه إطار سياسايت وقانوين يدعم اإلدارة املستدامة بتقريبا  

 (. ووفقا  2015، منظمة األغذية والزراعةأصحاب املصلحة يف اإلدارة املستدامة للغابات )ماارية 
مليار هكتار  1.1(، تتوفر الظروف املؤاتية املذيورة أعاله لادارة املستدامة للغابات يف 2015) وآخرون، MacDickenلـ  

ى الصعيد العاملي )أي نصف األراضي احلرجية الدائمة(، يف ح ن أن النسبة األصغر على اإلطالق من إمجايل مساحة عل
 يف املائة( ختضع ملستوى وسطي أو جيد من اإلدارة املستدامة. 23) االستوائيةالغابات 

 
اظر الطبيعية خمتلفة، من مستوى املنحويمة يف نطاقات جغرافية للوتتطلب اإلدارة املستدامة للغابات إنااء آليات  

األهداف القصرية والطويلة األجل، وُتارك العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك فيها إىل املستوى العاملي، حتد د 
 (.21 اراإلطالسكان األصلي ن واجملتمعات احمللية، وتقر  بالنزاعات وتسعى إىل إدارهتا )أُنظر مثل ييبك يف 

 
اإلدارة  ضي يفاملالفرعية التالية الضوء على أربعة جوانب هامة من احلويمة ميكنها أن تساعد يف  األقسامتلقي و  

 املستدامة للغابات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية:
 

 وضع خطط إلدارة الغابات؛ 

  ة؛رئيسيالرتوي ج لنه ج متكامل إزاء املناظر الطبيعية يدم ج الغابات واألجشجار بوصفها مكو نات 

  تعزيز ماارية أصحاب املصلحة لرفع مستوى الوعي، وحتقيق املسامهات املباجشرة وغري املباجشرة القصوى
 للغابات واألجشجار يف األمن الغذائي والتغذية؛

 .اعتماد ن ج قائم على املخاطر 

 
 

                                                      

جية تُع ن  أو من ر مييز تقييم املوارد احلرجية ب ن "األراضي احلرجية الدائمة" و"األمالك احلرجية الدائمة". حتد د "األراضي احلرجية الدائمة" "منطقة ح  54 
قة  استخدامات أخرى"، يف ح ن أن "األمالك احلرجية الدائمة" هي "املنطاملتوقع أن يتم اإلبقاء عليها يغابة، ومن احملتمل جدا  أن يتم حتويلها إىل

 أ(.2012لزراعة، ااحلرجية اليت يد د القانون أو التنظيم ضرورة اإلبقاء عليها يغابة وال جيوز حتويلها إىل أي استخدام آخر لألراضي" )منظمة األغذية و 
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لحوكمة المحلية في كيبك والشبكات االجتماعية في مجال حوكمة الغابات: ما هي الدرول المستمدة ا  21 اإلطار

 بالنسبة إلى الحراجة المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؟
 

ين اخلاص يل مقاطعة حتديد إطارها التاريعي والقانو وبإمكان  قاليمية، األقانونية الوالية للالغابات العامة يف يندا  ختضع 
يف  ،أقر ت ييبكف(. Boucher ،2013و Blaisتغيريات ملحوظة )منذ قرون عدة، يف ييبك احلرجية  اتجشهدت السياسو ها. 

انون الق ايعد ل هذو قانونا  باأن اإلدارة املستدامة للمناطق احلرجية، من أجل وضع نظام جديد للحراجة.  ،2010مارس/آذار 
يف جمال التخطيط احلرجي، ويضع نجا  متكامال  الستخدام املوارد احلرجية. وقد أظهرت  مولياهتومسؤ مجيع أصحاب املصلحة أدوار 

البحوث األخرية يف ييبك أن ظهور جهات فاعلة جديدة يف جمال حويمة الغابات أدر  ترتيبات جديدة تتقاسم الدولة مبوجبها 
اب لالنتقال إىل منوذ  من احلويمة يضمن التنسيق ب ن أصحالسلطة واملسؤوليات مع أصحاب مصلحة آخرين يف جمال الغابات، 

 (.Leclerc ،2013 و Chiassonاملصلحة املختلف ن يف قطاع الغابات )
 

ئيسية على أدوات احلويمة الر  المستديرة اإلقليمية المعنية بالتخطيط لإلدارة المتكاملة للموارد الموائدوتاكل  
دارة إلايف تعزيز التنمية املستدامة للموارد الطبيعية يف األراضي العامة، من خالل  الصعيد احمللي يف ييبك. ويتمثل غرضها

ات متعددة مهتمة املستديرة ب ن ممثل ن عن قطاع وائديف اإلقليم. وجتمع هذه امل يافة  ، لصاحل اجملتمعات احملليةهلا تكاملةامل
 باألراضي العامة بصورة مباجشرة.

 
 فهي: ووالياهتا ستديرة اإلقليميةامل وائدوأم ا أدوار هذه امل 

 

 تعزيز التعاون احمللي واتساق استخدامات األراضي؛ 

 ؛وتنميتها حتديد الغايات املارتية حلماية املوارد واألراضي 

  ،املاارية يف إعداد خطط تكتيكية وتاغيلية لادارة املتكاملة للغابات بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لوزارة الغابات
 لربية واحلدائق.واحلياة ا

 
ت املستديرة اإلقليمية املعنية بالتخطيط لادارة املتكاملة للموارد من س وائدويف العديد من مناطق ييبك، تتألف امل 

مستخدمون آخرون يتمتعون و  (3)احلياة الربية؛ و  (2) ؛الغابات( 1)جمموعات قطاعية متثل الارياء الرئيسي ن ذات الصلة 
 واألمم األوىل. (6) ؛اإلقليمو  (5)ة؛ الطبيعو  (4)باحلقوق؛ 

 
 املستديرة اإلقليمية للتخطيط لادارة املتكاملة للموارد هدف تعزيز التآزر ب ن وائدوميكن استخدام هذا النموذ  من امل 

ة عية حملين هذا النموذ  جشبكات اجتماويس   ينائأصحاب املصلحة وخمتلف مستخدمي املوارد احلرجية. وبصورة خاصة، قد 
 ىل األمن الغذائي والتغذية يف ما خيص  حويمة املوارد احلرجية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.إمستندة 

 

املستديرة اإلقليمية للتخطيط لادارة املتكاملة للموارد مااهة يف بعض جوانبها للابكات  وائديذلك، فإن امل 
 موعة من العالقات ب ن جهات فاعلة خمتلفة، وميكن أن تكوناالجتماعية يف حويمة الغابات. فالابكة االجتماعية هي جم

صحاب أمنظمة أو غري رمسية. ففي قطاع الغابات، بي نت بعض الدراسات التجريبية أمهية الابكات االجتماعية ح ن اجتمع 
 (.Crona ،2009 و Bodinمصلحة خمتلفون ملعاجلة املاايل والنزاعات املتصلة باملوارد الطبيعية )
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 خطط إدارة الغابات 4-3-1

 
ات، برصد املناطق احلرجية ضمن خطط إدارة الغاب ية،، يف سياق تقييم املوارد احلرجتقوم منظمة األغذية والزراعة 

وهي معر فة بأنا "خطة إدارة موثقة طويلة األجل، ترمي إىل حتقيق أهداف حمددة يف جمال اإلدارة وتتم  مراجعتها على حنو 
ضا  اسرتاتيجيات أي ضدوري". وجيب أن تفص ل هكذا خطط العمليات املقررة بالنسبة إىل وحدات تاغيلية فردية إمنا قد تعرُ 

. وقد حتد د خطط إدارة الغابات هدفا  رئيسيا ، أيان اإلنتا  أو الصون، أو قد تسعى إىل حتقيق عدة عامة الطابعدارة لا
 أ(.2012 منظمة األغذية والزراعة،غايات )

 
يف املائة من املساحة  98بلدا  ميثل  167(، أفاد 2015، منظمة األغذية والزراعةويف التقييم األخري للموارد احلرجية ) 

ت بعض املناطق اخلاضعة خلطط إدارة الغابات. وعلى املستوى العاملي، ارتفعت املساحاعلى األقل احلرجية العاملية، أن لديه 
يف املائة من إمجايل املناطق احلرجية(. وتُعترب خطط  52مليار هكتار ) 2.1إىل  2010احلرجية اخلاضعة خلطة إدارة عام 

ذ الفعال أن وجود مثل هذه اخلطط ليس ضمانة  للتنفي معغابات من ب ن الظروف املؤاتية لادارة املتكاملة للغابات، إدارة ال
(MacDicken 2015 ،وآخرون .)إذا باتت خطط إدارة الغابات هي املعيار حاليا  يف ، 16اجلدول  ويما يتضح من خالل

ز حتديات أيرب ا اجلنوبية وأفريقيا، حيث ترب كيتعزيزها يف أمر لضروري ال يزال من اجشائعة جدا  يف آسيا، أصبحت أوروبا و 
 أمام اإلدارة املستدامة للغابات وأمام األمن الغذائي والتغذية لدى اجملتمعات احمللية.

 

 حسب اإلقليمب، 2010المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات عام  16الجدول 
 

 

 .(2015) : مقتبس من منظمة األغذية والزراعةاملصدر
 

، جشهدت املساحة اخلاضعة خلطط إدارة الغابات ألغراض الصون ارتفاعا  حادا ، من القرن املاضي اتيمسينمنذ اخل 
، أ  توزيع املساحة العاملية اخلاضعة خلطط إدارة الغابات باكل متساو  ب ن أغراض اإلنتا  والتوزيع يف مجيع 2010ويف عام 

 .17اجلدول  هو مب ن  يفاجملاالت املناخية، يما 
 

  

 اإلقليم 
 غاباتالمساحة الخاضعة لخطة إدارة ال

 من إمجايل النسبة املئوية) )مليون هكتار(
 املساحة احلرجية(

 52 2100 العالم
 22 140 أفريقيا
 70 410 آسيا
 94 950 أوروبا

 57 430 أمريكا الشمالية والوسطى
 27 46 يانياسأو 

 15 125 أمريكا الجنوبية
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 حسب المجال المناخيب، 2010 المساحة الخاضعة لخطة إدارة الغابات عام 17الجدول 
 

 المجال المناخي

المساحة الخاضعة لخطة 
 إدارة الغابات

خطة إدارة الغابات لغرض 
 اإلنتاج

خطة إدارة الغابات لغرض 
 الصون

مليون 
 هكتار

النسبة 
من  املئوية

املساحة 
احلرجية يف 

 اجملال

مليون 
 هكتار

النسبة 
من  املئوية

املساحة 
احلرجية يف 

 اجملال

مليون 
 هكتار

من  النسبة املئوية
املساحة احلرجية 

 يف اجملال

 33 401 36 443 88 1074 شمالي
 31 209 26 176 63 425 معتدل

 9 29 11 37 28 91 شبه مداري
 11 204 11 191 28 510 مداري
 21 843 21 846 52 2100 العالم 

  (.2015) وآخرون MacDicken: املصدر
 
 نحو نُهج متكاملة للمنا ر الطبيعية 4-3-2

 
. وأم ا   تاكل النظم اإليكولوجية الزراعية واحلرجية واملائية نظما  ديناميكية تتقاسم اجملال ضمن منظر طبيعي مع ن 

و/أو املعد لة من  طبيعيةإيكولوجي يتاكل من فسيفساء من النظم اإليكولوجية ال -املنظر الطبيعي فهو نظام اجتماعي
جانب البار، ويتميز باكل خاص من الطبوغرافيا، والنباتات، واستخدام األراضي واملستوطنات اليت تتأثر بظروف 

(. لذا، فإن التفاعالت الرئيسية ب ن العوامل 2013إيكولوجية وتارخيية واقتصادية وثقافية )التنوع البيولوجي/معهد األرض، 
 Jacksonجتماعية االقتصادية واملؤسساتية حتصل على مستوى املناظر الطبيعية حيث ميكن مالحظتها )البيوفيزيائية واال

 (.2012 ،وآخرون Sachs؛ 2015 ،وآخرون
 

ويقضي التحدي بتحقيق أهداف متعددة، ومتنافسة يف أغلب األحيان، ضمن جمال حمدود ومبوارد طبيعية حمدودة،  
. ويفرتض هذا األمر جتاوز اجلدال حول "نظام الفصل ب ن أهداف األراضي" مقابل مع التقليل من الضرر على البيئة

 "استخدام نفس األراضي"، باجتاه اعتماد ُن ج أيثر تكامال  خاصة باملناظر الطبيعية.
 
 

 "مختلفة استخدام أراض  فس األراضي" مقابل "نحول "استخدام  المداوالت
 

حول ييفية زيادة اإلنتا  الزراعي لتلبية الطلب املتنامي، ومحاية التنوع  تمحور السؤال األساسي يف هذا اجلدالي 
يكولوجية فاب على النظم اإلحلمن خالل زيادة اإلنتاجية يف األراضي الزراعية القائمة وا ماالبيولوجي يف الوقت ذاته: إ

ي بة اليت تدم ج األراضي ناظر الطبيعية املر من خالل تفضيل امل (، أواستخدام أراض  خمتلفةالبيولوجي )الطبيعية لصون التنوع 
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الزراعية املتدنية الكثافة واخلصائص الطبيعية، إضافة  إىل أهداف اإلنتا  والصون ضمن وحدات األرض ذاهتا )استخدام 
 (.2016  ،وآخرون Phalan؛ 2015 ،وآخرون Vira ؛ 2014 ،وآخرون Fischer؛ Acton ،2014نفس األراضي( )

 
وفيق ب ن " ياكل االسرتاتيجية األفضل للتاستخدام أراض  خمتلفةت عديدة يف بلدان خمتلفة أن "واعتربت دراسا 

(. ويقول البعض إنه ميكن حتقيق زيادات 2016 ،وآخرون Deakin؛ 2015 ،وآخرون Viraاإلنتا  وصون التنو ع البيولوجي )
البيولوجي  ض الضغط على البيئة، وحتفظ األرض للتنوعأنا قد ختف  و مستدامة يف إنتاجية األراضي الزراعية القائمة سيما 

(Garnett وGodfray ،2012 ؛Pretty وBharucha، 2014 وأظهر .)Strassburg ( أنه يف ظل زيادات 2014؛ )وآخرون
يجية ذه االسرتاته غري أن  التوسع الزراعي. لنامجة عن متواضعة يف اإلنتاجية، قد تتمكن الربازيل من وقف إزالة األحرا  ا

ي الزراعية، بعض الاواغل. أوال ، قد تزيد اإلنتاجية املعز زة رحبية األراضقد أثارت الفصل ب ن أهداف األراضي" اليت تقضي "ب
 Byerlee؛ 2013 ،وآخرون Phelps؛ Gitz ،2008و Belassenوتوف ر مزيدا  من احلوافز للتوسع الزراعي وإزالة الغابات )

(. ثانيا ، جيب أن يرتبط التكثيف املستدام لألراضي الزراعية صراحة  حبماية Hecht ،2016و Oliveira؛ 2014 ،وآخرون
(. ثالثا ، قد يول د تكثيف املمارسات 2015 ،وآخرون Viraاملوائل الطبيعية يف األراضي "الفائضة"، وهي ليست دائما  احلال )

 (.2009 وآخرون، Kleijn؛ 2005 ،وآخرون Greenالزراعية تراجعا  يف التنوع البيولوجي الزراعي )
 

وقد اعترب مناصرو "استخدام نفس األراضي" أنا طريقة ملعاجلة هذه الاواغل من خالل إقامة مناظر طبيعية متعددة  
الوظائف ترمي إىل حتقيق أهداف اإلنتا  والصون. ووفقا  هلذه الدراسات، من احملتمل أن تكون هذه املناظر الطبيعية 

راعية" املعقدة، اليت تقل د العمليات اإليكولوجية الطبيعية ضمن سياق اجتماعي ثقايف، أيثر قدرة على "اإليكولوجية الز 
، McNeelyو Scherr؛ 2005 ،وآخرون Tscharntke؛ 2003؛ وآخرون Elmqvistر الطبيعية األبسط )ظالصمود من املنا

رية؛ ـــالق -"، املنزلsatoن "ـــ)م satoyamaاة ـــــة املسم  ـــــر الطبيعيـــــم املناظــــان، تضــي اليابــــــال، فـــــــــل املثـــــ(. وعلى سبي2008
افة  إىل ي الزراعية احمليطة ها، إضضرى واألراـة من القـة إيكولوجيــال املاج رة(، جشبكات اجتماعيــاب واجلبـ" اهلضyamaو"

ا مل تعزيز ترابط أجزاء من الغابات يف منظر طبيعي ياك   (. وقد2014 ،وآخرون Indrawanغابات متعددة الوظائف )
اسرتاتيجية أيثر يفاءة أحيانا  لتقدمي خدمات النظام اإليكولوجي املتعددة والطويلة األجل بالطريقة املثلى مقارنة  مبجر د احلد  

، ال  مث ر الطبيعية الاماليةعن املناظ ففي إحدى الدراسات(. 2014 ،وآخرون Mitchellمن خسائر الغابات يف املستقبل )
( ييف أن املناظر الطبيعية اليت تاكلت بفعل زراعة األراضي بعد حرقها، وجشق  أجشجار 2015) وآخرون Labrièreيظهر 

املطاح وقطعها، قد ول دت فسيفساء من املناظر الطبيعية املتعددة الوظائف يتعدى أداؤها الزراعات األحادية لزيت النخيل 
ث التنو ع البيولوجي، وختزين الكربون ومكافحة تآيل الرتبة، وتثبت أنا أيثر قدرة على الصمود يف وجه واملطاح من حي

تقل ب األسعار. بيد أن هذا النه ج يف "استخدام نفس األراضي" حمدود أيضا  ألن أنواعا  عديدة ال ميكنها أن تعيش يف 
األراضي  اخنفاض الغال ت، سيكون من الضروري توفري املزيد من مناظر طبيعية زراعية يسيطر عليها اإلنسان، وألنه يف ظل  

 (.2011 ،وآخرون Phalan؛ 2007 ،وآخرون Jackson؛ 2006 ،وآخرون Kleijnللزراعة )
 

 النهج المتكامل للمنا ر الطبيعية

 
على النظر  ادرري ق" و"استخدام نفس األراضي" غاستخدام أراض  خمتلفةهذا التعارض املنحاز نوعا  ما والنظري ب ن " 

 (.2016 ،وآخرون Deakin؛ 2014 ،وآخرون Fischer؛ Vandermeer ،2010و Perfectoيف تصورات أوسع نطاقا  )
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 وى احمللي قد يُعتربعلى املست ياستخدام أراض  خمتلفةأوال ، ال ينظر يف التفاعالت ب ن مستويات خمتلفة: ما يبدو   
 (.Giller ،2014و Baudron؛ Grau et al ،2013عي أوسع نطاقا  )استخداما  لنفس األراضي يف منظر طبي

 

ثانيا ، يري ز على التوترات ب ن اإلنتا  وصون التنوع البيولوجي إمنا يتغاضى عن أهداف أخرى )أيانت بيئية أو  
(. 3فصل الاقتصادية أو اجتماعية( ومقايضات جتارية أخرى ب ن هذه األهداف على مستويات مكانية وزمانية )أُنظر 

 وبصورة خاصة، سيكون من الضروري القيام خبيارات صعبة لتصميم وتنفيذ استخدام مالئم لألراضي يف املناظر الطبيعية
ي هتا ب ن أصحاب املصلحة ذو ر ا، ووضع عملية مالئمة الختاذ القرارات من أجل احلد  من النزاعات وإدالفسيفسائية
 (.2016 وآخرون Reed؛ 2015.آخرون،و  Vira)املتعارضة صاحل املو  االحتياجات

 
( وتأثري جهات فاعلة بعيدة يف القرارات 2014، وآخرون Fischerعد السياسي إلدارة املناظر الطبيعية )ثالثا ، يهمل البُ  

احمللية. ما هي املصاحل على احملك؟ ما هي عالقات القوة ب ن أصحاب املصلحة؟ من ميلك ماذا يف املنظر الطبيعي؟ من 
ض على املالك أو ؟ ييف ميكن التعويخمتلفة خيسر من أي خيار يف اإلدارة وآثاره على مستويات مكانية وزمانية ويد أيستف

 ن؟ياملنت ج تكاليف املمارسات اليت تفيد أصحاب مصلحة آخر 
 

 اضي"ألر "استخدام نفس او" استخدام أراض  خمتلفةلذا، جيب أن يتجاوز اجلدال العلمي والسياسي اجلدلية ب ن " 
باجتاه وضع نـُُه ج متكاملة متاما  للمناظر الطبيعية، مبا يت سق مع سيناريو "الفسيفساء املتكيفة" يف تقييم األلفية للنظم 

 أدناه(. القسم، على أن يضم أصحاب املصلحة ذات الصلة )أُنظر 55(MA ،2005اإليكولوجية )
 

عية يف إعطاء تعريف صارم ملا ياك ل نجا  للمناظر الطبي تعد د السياقات ومرونة الُنه ج، تردد العلماءإىل ونظرا   
(Sayer غري أن 2013 ،وآخرون .) صفهاو برنام ج اجلماعة االستاارية للبحوث الزراعية الدولية باأن منطقة التجارة احلرة 

، وبسبل العيش اليت اضيواستخدامات أخرى لألر  واحلراجةمبا أن ن ج املناظر الطبيعية يتعلق بالزراعة، بالطريقة التالية: "
تعيلها، فهو يتعدى احلدود التقليدية لادارة واحلويمة، ويسعى إىل توفري أدوات ومفاهيم لتحديد، وفهم ومعاجلة جمموعة 
من التحديات البيئية، واالجتماعية والسياسية، وإتاحة عملية قائمة على األدل ة وجشاملة لرتتيب األولويات، واختاذ القرارات 

 (.2017)منطقة التجارة احلرة،  "ذوالتنفي
 

ال  جيدا  عن ن ج ميكن تطبيقه على مستويات خمتلفة، من مستجمعات املياه ال إدارة مستجمعات املياه مثوتاك   
اجلبلية على نطاق صغري إىل أحواض األنار املمتدة. فهي تساهم يف تقدمي العديد من خدمات النظام اإليكولوجي مثل 

ب(. يذلك، تدم ج 2007، 2006، منظمة األغذية والزراعةناخ )املالرتبة والفيضانات أو تنظيم مكافحة انزالقات 
استخدامات خمتلفة لألراضي )مبا يف ذلك الزراعة والغابات( على صعيد املناظر الطبيعية، مع األخذ يف االعتبار الروابط 

 (.Turner ،1989القائمة ب ن إدارة املوارد الطبيعية وحتس ن سبل العيش )
 

امة للمناظر األمن الغذائي والتغذية يف اإلدارة املستدجشواغل ويرمي مفهوم املناظر الطبيعية املراعية للتغذية إىل دم ج  
(، هي الُنه ج اليت ُتدر  العوامل احملددة الكامنة، 2013) Aldermanو Ruelه ج املراعية للتغذية، يما يعر فها الطبيعية. فالنُ 

ء التغذية وتامل قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي. يما أن ن ج املناظر وليس املباجشرة، لسو 
                                                      

 .http://www.millenniumassessment.org/documents/document.332.aspx.pdf أُنظر  55 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.332.aspx.pdf
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ناظر عدا  هاما  لتدخالت التغذية من خالل تطبيق ن ج متكامل للمناظر الطبيعية. فاملالطبيعية املراعي للتغذية يضيف بُ 
الستجابة إىل أنواع متنوعة من األغذية أو توفريها على حنو مستدام ل الطبيعية املراعية للتغذية هي اليت يتم يف إطارها إنتا 

املنظر  فإن  بالفعل، و املتطلبات البارية من حيث املغذيات، يف ح ن تضمن أيضا  محاية البيئة اليت تتأتى منها هذه األغذية. 
 لتحقيق األهداف املتعددة  ن  منظر طبيعي معالطبيعي املراعي للتغذية ينظر يف التفاعالت املختلفة، ويف الرتابط القائم ضمن 

لألمن الغذائي والتغذية، والتوصل إىل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية واحلفاب على التنوع البيولوجي، ملا هو يف مصلحة 
 الصحة البارية والصحة البيئية على السواء.

 
تباقية م إحلاق الضرر" باجتاه اعتماد ممارسات وتدخالت اسويتجاوز ن ج املناظر الطبيعية املراعية للتغذية مبدأ "عد 

، DeKlerck( للمسامهة يف قيام نظم غذائية صحية ومستدامة )Daily ،1997يف النظم اإليكولوجية واخلدمات اليت توفرها )
ف أخرى يف النظام اإليكولوجي ئ(. ومتيل املناظر الطبيعية املراعية للتغذية إىل إنتا  تنوع يف األغذية فيما تتوىل إدارة وظا2016

ذات أمهية حامسة بالنسبة إىل االستدامة، وتوفري األمن الغذائي والتغذية للبار ورفاههم. أم ا جمال البحث الرئيسي املتصل 
دامها خباملناظر الطبيعية املراعية للبيئة فريي ز على ييفية مسامهة النظم اإليكولوجية يف توفري األغذية، واحلصول عليها واست

واستقرارها، إضافة  إىل تأثري أناطة نظام األغذية على الصحة واستدامة هذه النظم اإليكولوجية )التنوع البيولوجي/معهد 
 (.2013األرض، 

 
قييم قدرة املناظر الطبيعية ، إمنا يف تفحسب ولن يتمثل التحدي احلقيقي يف املستقبل يف قياس تطو ر املناطق احلرجية 

 Sloanو ع االحتياجات االجتماعية، إلتاحة القيام خبيارات مالئمة تـُتَّخذ على مستويات مكانية خمتلفة )على تلبية تن
(. وسوف يتطل ب هذا األمر تصميم وتنفيذ ترتيبات وآليات مالئمة يف جمال احلويمة، مبا يف ذلك Sayer ،2015و

 وآخرون، Ghazoul؛ 2012 وآخرون، Torquebiauظائف )استكااف إمكانية توسيم املناظر الطبيعية الريفية املتعددة الو 
(، وحتديد قياسات مالئمة لتقييم خمتلف القيم املتصلة بالصون واإلنتا  يف الغابات واألجشجار Ghazoul ،2010؛ 2009

صدر ، مذاهتا، وإىل حد  يبريللغابات (. وقد تاكل اإلدارة املستدامة Sayer ،2015و Sloanيف مناظر طبيعية فسيفسائية )
إهلام لادارة املستدامة للمناظر الطبيعية، جشرح حتديد املناظر الطبيعية يوحدات لادارة، ختضع حلويمة مالئمة، مبا يف ذلك 

 إلدارة مستجمعات املياه . ةحالناجكلفة واملنافع، يما يف الربام ج تحسبما هو مالئم، آليات لتقاسم ال

 
 مشاركة أصحال المصلحة 4-3-3

 
ار باكل متزايد مباارية أصحاب املصلحة يف آليات احلويمة على مستويات خمتلفة بوصفها جشرطا  مؤاتيا  إقر هناك  

لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات، ويطريقة إلدارة التوترات ب ن خمتلف وظائف الغابات والنزاعات ب ن أصحاب مصلحة 
جية اليت ات أيثر من نصف السياسات والربام ج الوطنية احلر . وبعلى مستويات أخرىخمتلف ن، إن على املستوى احمللي أو 

بلدا  خمتلفا  تضم اآلن تدابري مصم مة لتعزيز ماارية مستخدم ن تقليدي ن يف عملية  42يف  2007مت ت مراجعتها منذ عام 
ى لعام رية أفريقيا الوسطعلى سبيل املثال، إن مدو نة الغابات يف مجهو فب(. 2014، منظمة األغذية والزراعةاختاذ القرارات )

متيازات حرجية، أو بالقرب احتظى بتقر  رمسيا  باحلقوق التقليدية للمجتمعات احمللية اليت تعيش يف مناطق حممية أو  2008
 ةمنها. ويف بريو، يتم  اإلقرار مبفهوم غابات السكان األصلي ن، واملعارف التقليدية وإدارة الغابات واحلياة الربية، بصورة رمسي

( ماارية 2008. ويف إيوادور، يضمن الدستور رمسيا  )2011يف القانون اخلاص بالغابات واحلياة الربية املصادق عليه عام 
السكان األصلي ن يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بأقاليمهم، يف ح ن أن قانون الغابات وقانون إدارة البيئة يعطيان 
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نظمة األغذية ماستخدام أراضيهم واملنتجات احلرجية ) يف يف إيوادورن األفريقي ن األولوية للسكان األصلي ن والسكا
 أ(. إمنا من الضروري مبكان ضمان التنفيذ الفعال هلذه القوان ن وإنفاذها.2014، والزراعة

 
البلدان،  نوقد تطو رت معايري إدارة الغابات واألجشجار إىل حد  يبري خالل السنوات اخلمس ن السابقة يف العديد م 

وانتقلت من ن ج تتحكم به الدولة ومتمحور حول اإلنتا  إىل نظم أيثر تعاونا  متنح األولوية الحتياجات اجملتمعات احمللية، 
 Vira؛ Mace ،2014وتثم ن األدوار البيئية، واالقتصادية واالجتماعية الثقافية املختلفة اليت تؤديها الغابات واألجشجار )

ظهر توافق متنام حول ضرورة إجياد أجشكال جديدة، وال مريزية وجشاملة ومتعددة املستويات حلويمة (. وي2015 وآخرون،
( إلحقاق توازن أفضل ب ن Ojha ،2014؛ Wardell ،2012و Mwangi؛ 2010 وآخرون، Larsonالغابات )أُنظر 

 (. 22 إلطارايف الغذاء الكايف )أُنظر األهداف الوطنية والعاملية وحقوق اجملتمعات احمللية واحتياجاهتا، وخباصة حقها 

 
 (:2015، وآخرون Viraوميكن التمييز ب ن ثالثة أجشكال رئيسية غري مريزية من حويمة الغابات ) 

 
 الالمريزية: حيث تُنقل املسؤولية إىل احلكومة املنتخبة حمليا ؛ 

 الما يف الالحصرية: حيث تُنقل املسؤولية إىل مكاتب حملية يف احلكومية الوطنية، ي( سنغالRibot ،2006؛) 

 ال ـــــنيب ة، يما يفـــــات احملليــــة إىل اجملتمعـــــل املسؤوليــــي": حيث تُنقــــع احمللـــويض أو "إدارة اجملتمــــالتف
(Pokharel ،2008 وآخرون.) 

 
تقاسم احلقوق ية للغابات اليت توتظهر أيضا  أنواع جديدة من الُنه ج املتعددة املستويات، تتعلق باإلدارة املارت  

 الدولة الوطنية أو املؤسسات اخلاصة.إم ا و  ،واملسؤوليات ب ن اجملتمعات احمللية
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 أشكال جديدة وشاملة لحوكمة الغابات في أمريكا الوسطى والجنوبية 22 اإلطار

 
سيطر عليها الدولة ا  عن البىن اليت يانت تتامل أمثلة ملموسة عن التحو ل باجتاه حتقيق المريزية أيرب حلويمة الغابات بعيد 

 اتييف يوينتانا رو، املكسيك، يف منتصف الثمانين ejidosسابقا : )أ( نقل االمتيازات احلرجية من جشريات جشبه وطنية إىل جمتمعات 
؛ و) ( اعتماد املاضي نمن القر  اتي؛ )ب( االمتيازات احلرجية األهلية يف بت ن يف غواتيماال يف منتصف التسعينمن القرن املاضي

الالمريزية والطابع البلدي، وتفويض احلقوق إىل اجملتمعات احمللية يف بوليفيا، من خالل االمتيازات احلرجية، والبلديات، واجلمعيات 
ت هذه ، ياناضيمن القرن امل اتيقبل التسعينو االجتماعية للقروي ن وإسناد أقاليم اجملتمعات األساسية إىل السكان األصلي ن. 

 ألفراد.لالغابات ملكا  للدولة أو 
 

وتتمثل امليزة املارتية اهلامة يف هذه احلاالت يف نقل احلويمة إىل السكان احمللي ن والبلديات وإىل جشريات خاصة أيضا .  
ت احمللية اففي حال يوينتانا رو، قضى قرار التخطيط واإلجراء األول بوضع ختطيط الستخدام األراضي تقوم يف إطاره اجملتمع

طبيعية دائمة، مبا يؤدي إىل استخدام أيثر توازنا  للمناظر الالرجية احل واالستخدامات والرعي للزراعةاملخصصة األراضي  بتحديد
خطط إدارة  اية الغاباتيعتمد جملس رعيف يوينتانا رو وبت ن ويف امتيازات عديدة يف بوليفيا، و إلنتا  األغذية وتوليد الدخل. 

 األبعاد الثالثة يف االستدامة يف ع ن االعتبار.خذ األمر الذي يعطي ضمانة  بأالغابات، 
 

  ،وآخرون Ruiz-Pérezستخرا  يف الربازيل. وياري لصناعات االل هام آخر عن تنمية احلويمة وهو إقامة حمميات اومثة مث 
 بتكرهااقة ب ن أهداف الصون والتنمية، وقد الستخرا  تاكل نجا  ابتكاريا  للمطابل املخصصة حملمياتاإىل أن :"  (2005)

سكان الغابات يف الربازيل يف إطار الصراع حول األرض." ويعرض املؤلفون حتليال  تفصيليا  إلزالة الغابات والتغريات  أصال  
عام  يفيف الربازيل  ، وهي حممية االستخرا  األوىل اليت أُنائتAlto Juruáالدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية اليت حصلت يف 

، واعتربوا أن الغطاء احلرجي بقي مستقرا  يف ح ن تراجع عدد السكان باكل طفيف، يف ظل  بعض حريات التهجري 1990
الستفادة باكل أفضل من مواقع أخرى ضمن احملمية. يما أن قاعدة االقتصاد النقدي حتو لت من إىل االداخلية للسكان سعيا  
اح إىل حمفظة متنوعة من الزراعة واإلنتا  احليواين، باإلضافة إىل حدوث ارتفاع يبري يف الدخل غري اإلنتا  األساسي للمط

الزراعي. وخيلص املؤلفون إىل القول بأن احملمية متثل إطارا  ديناميكيا  جدا  ذات نتائ ج إجيابية على صعيدي الصون والتنمية خالل 
حصلت عملية إلضافة القيمة من أجل تعزيز الدخل، يف حال املطاح )مع مصنع العقد األول. ويف والية أيري يف الربازيل، 

 لتجهيز منتجات املطاح، وال سيما األوقية الذيرية( واجلوز الربازيلي )مع مصنع لتجهيزها(.

 

 إدارة الغابات المجتمعية 

 
غابات عديدة  ، يانتلقرن املاضيمن ا اتيرغم أن اإلقرار الرمسي بإدارة الغابات اجملتمعية مل يصل قبل السبعين 

الك األراضي القوى االستعمارية باستم تبدأخاضعة إلدارة اجملتمعات احمللية، بصورة مستدامة يف أغلب األحيان، قبل أن 
(. يما أن مااريع احلراجة االجتماعية ملنظمة Poe ،2007 و Charnleyيف يافة أحناء العامل منذ القرن السادس عار )

انت يف إيوادور أناأت مزارع بناء  على ترتيب استثماري مارتك )حيث يمن القرن املاضي  تايلزراعة يف الستيناألغذية وا
 وآخرون، Kenny Jordanاحلكومة توف ر األرض فيما يان القطاع اخلاص يوف ر التمويل واجملتمعات احمللية توف ر العمل( )

1999 .) 
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يق التنمية باكل متزايد على إدارة الغابات اجملتمعية بوصفها وسيلة لتحقيذلك، جشج ع املمارسون يف جمال الصون و  
منافع عديدة. إمنا ويف استعراض منهجي لفعالية هذه اإلدارة، الذي ري ز بصورة رئيسية على الغابات يف جنوب آسيا وأمريكا 

حراجة ثال، تلق ى الربنام ج اهلندي للعلى سبيل املف. متباينة( الضوء على نتائ ج 2016) وآخرون Hajjarالالتينية، ألقى 
ا خف ض محاسة اجملتمع احمللي على التعاون وأفضى  االجتماعية انتقادات الذعة ألن أولويات الدولة يانت تطغى عليه، مم 

(. وعلى العكس، اعُترب املاروع Springate-Baginski ،2007و Blaikie؛ Arnold ،1990إىل انيار هذه الرتتيبات )
دمي املوارد احمللي ن وحاد مستخ ،طب الوقود للمجتمع احمللي جناحا  يبريا  بفعل االستثمارات احلكومية الكبريةالكوري حل

(، 2017) وآخرون، Burivalova (. ووفقا  لـ23 اإلطار، أُنظر أيضا  1986 وآخرون، Ohوإنااء بيئة مؤسسية داعمة )
غابات، ة، مبا يف ذلك التجربة التقليدية للمجتمعات احمللية يف إدارة اليعتمد جناح إدارة الغابات اجملتمعية على عوامل عد

 وسلطتها يف عملية اختاذ القرارات، باإلضافة إىل إمكانية أن جتين الدخل من املوارد احلرجية.

 
 

 هل هو نموذج ُيحتذى به؟ -الغابات واألمن الغذائي والتغذية في جمهورية كوريا 23 اإلطار
 

طب الوقود واملنتجات ، وحاألخااببلد جبلي اعتمد فيه السكان تقليديا  وإىل حد  يبري على الغابات إلنتا   امجهورية يوري 
من ب ن  ت، ياناملاضي من القرن اتيات والستينير الربية الصاحلة لأليل. ويف اخلمسينااحلرجية غري اخلابية مثل الفطر واخلض
قائمة الية نصف الغطاء احلرجي يف البالد بسبب املمارسات الزراع فُقدمل. يذلك، يان قد البلدان األيثر فقرا  واألقل منوا  يف العا

على القطع واحلرق، والتحويل الواسع النطاق لألراضي واالستخرا  املفرح لألخااب والوقود اخلايب. وتسببت إزالة الغابات يف 
أدى إىل اخنفاض اإلنتا  الزراعي وخسائر يف األرواح ما  ،تعرية حادة فاقمت آثار موجات اجلفاف والفيضانات املتكررة

حملدقة ابإجياز، أدت احملاوالت الرامية إىل تلبية االحتياجات من األغذية إىل مزيد من إزالة الغابات والتهديدات و واملمتلكات. 
 واألمن الغذائي.باألغذية 

 
القرن من ات يينستالالذي بدأ يف  الغاباتعادة تأهيل ويان يسر هذه احللقة املفرغة األساس املنطقي للربنام ج املكثف إل 

املاضي، تتو   خبطت ن عاريت ن يف السبعينيات والثمانينيات أجنزتا إعادة التأهيل ياملة  يف خالل عقدين فحسب. وقد رأت 
حدوث لة دون يلو ستساعد على احل احلكومة أن إعادة الغابات إىل هيئتها األصلية، وخاصة يف مستجمعات املياه اجلبلية،

الكوارث الزراعية، وعلى توفري أساس مت ن إلنتا  األغذية وستكون أساسية للتغلب على الفقر وتنمية االقتصاد الوطين. وقد 
هيل. وهدف إعادة التأ اتحتققت هذه األهداف من خالل دم ج احلراجة، والتنمية الريفية وحاد اجملتمعات احمللية يف سياس

 Saemaulن يف يل أحناء البالد، أدجمت احلكومة خطط إعادة التأهيل مع "حرية اجملتمع احمللي اجلديد" )تعبئة ماارية السكا

Undong من القرن املاضي اتيبرنام ج تنمية ريفية متكامل قائم على اجملتمعات احمللية أُطلق يف أوائل السبعينهي (، وهذه احلرية 
رية. الفجوة ب ن اجملتمعات احمللية الريفية واحلض سد  و ات جديدة إليها حتس ن ظروف القرى وإدخال توجهات ومهار دف ه

د على صغرية احلجم مع التاديى الالقر على مستوى  املساعدة الذاتيةوسامهت احلرية يف إعادة التاجري من خالل مااريع 
 تعاون اجملتمع احمللي.

 
اسية يف خلايب وضبط التعرية ماارية السكان، ويانت أسوقد استقطبت مااريع جمتمعية مثل مااتل ومزارع خلاب الوقود ا 

ب على ، مم أ ساعد الناس يف التغل  املالاألغذية أو واسطة ب مأجورةجناح جهود إعادة تأهيل الغابات. يما أنا وفرت فرص عمل 
 اجلوع وجلب احليوية إىل االقتصاد الريفي.

 
  هـ(.2016) منظمة األغذية والزراعة معد ل من: املصدر
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ف ن واألقاليم واملناطق اليت حتافظ عليها اجملتمعات احمللية" باكل متزايد لوصو وُيستخدم مصطلح "السكان األصلي 
هذه املبادرات. ويُعر ف االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية هذه األقاليم واملناطق بأنا: "النظم اإليكولوجية الطبيعية و/أو املعد لة، 

األصليون  ة يف جمال التنوع البيولوجي، ومنافع إيكولوجية وقيم ثقافية، يافظ عليها طوعا  السكاناليت حتتوي على قيم يبري 
 -لطبيعيةن، من خالل قوان ن عرفية أو وسائل فعالة أخرى )االحتاد الدويل حلفظ او ن منهم واملتنقلو واجملتمعات احمللية، املستقر 

ل اجملتمع احمللي اجلهة الفاعلة الرئيسية يف اختاذ القرارات (. وياك  2008 جلنة السياسة البيئية واالقتصادية واالجتماعية،
 باأن اإلدارة التكيفية احمللية للغابات واألجشجار يف األقاليم واملناطق اليت حتافظ عليها اجملتمعات احمللية. وتعين هذه احلويمة

 Borrini-Feyerabendعلى اختاذ قرارات وإنفاذها ) - ا  و/أو قانونا  حكم - الالمريزية أن املؤسسات احمللية تتمتع بالقدرة
 (.2007 وآخرون،

 
اديد على األمن الغذائي والتغذية إىل التحتقيق من أجل ويف إطار املناطق احملمية، تدعو اإلدارة املستدامة للغابات  

ة. غري أن نقل الصون تية مؤاتيان أطر سياسحنو أيرب على اإلدارة القائمة على اجملتمع احمللي للموارد الطبيعية، وما يرافقها م
ن فهم التعقيد بالفعل، إو إىل اجملتمعات احمللية ال يعين انتفاء دور الوياالت احلكومية وغريها من املؤسسات اخلارجية. 

ها، وتصميم نالديناميكي للنظم اإليكولوجية احمللية، واإلقرار باحلقوق العرفية للوصول إىل الغابات ومنتجاهتا واالستفادة م
التكنولوجيات، واألسواق ونظم أخرى على أساس املعرفة، واالحتياجات والتطل عات احمللية، تدعو مجيعها إىل إقامة جشرايات 

(. ويتطل ب Ostrom ،2011؛ Pretty ،1997 و Pimbertجديدة ب ن الدولة، والسكان الريفي ن واملنظمات اليت متثلهم )
ل واجملتمعات الريفية وضع تاريعات وسياسات وروابط مؤسسية وعمليات جديدة من أجل بناء جشرايات مالئمة ب ن الدو 

 التوفيق ب ن احلفاب على التنوع البيولوجي واحلراجة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.

 

 اإلدارة المشتركة
 

واجملتمعات ة من جهللغابات، ب ن الدولة  األيثر جشيوعا  لادارة املارتية أو اإلدارة املارتيةالاكل غالبا  ما يتم  
الغابات املتدهورة رغم وجود مبادرات مماثلة يف سياق إدارة املناطق احملمية والنظم  إعادة إحياءبغرض ، أخرى ةمن جه احمللية

قى (. ويف هذا الاكل من اإلدارة املارتية، تب2007 وآخرون، Borrini-Feyerabendاإليكولوجية احلرجية الناضجة )
الدولة مالكة األرض، إمنا ميكن أن يتلقى اجملتمع احمللي حقوق استخدام األجشجار واملنتجات احلرجية غري اخلابية. وجيري 

واد وأجهزة واجملتمع احمللي. وتستثمر الدولة يف م ةاخلاب النهائي حسب نسب حمد دة مسبقا  ب ن الدول مجععادة  تقاسم 
رفتهم يف اجملتمع احمللي وقتهم، باكل عمل غري مأجور يف أغلب األحيان، ويسامهون مبع الزراعة يف ح ن يستثمر املتطوعون

التقليدية احمللية ومبهاراهتم. وميكن أن يساعد القرويون أيضا  يف احلفاب على املوارد احلرجية من خالل احلماية من احلرائق، 
يف   ضى اجملتمعات احملليةوتتقاقبة والرصد بالنسبة إىل الدولة. والرعي واحلصاد غري القانوين، األمر الذي خيف ض تكاليف املرا

نظمة ممحاية الغابات واألجشجار احمللية، وإلنفاذ التاريعات ومكافحة قطع األجشجار غري القانوين )لقاء  أجرا  ماليا  ت نام يفي
 أ(.  2016، األغذية والزراعة

 
لارية، حسب املؤسسات اخلاصة واجملتمعات احمللية، حيث حتتفظ ا وميكن أن تقوم ترتيبات اإلدارة املارتية أيضا  ب ن 

ة مقابل إنتا  اخلاب، يف ح ن متنح اجملتمعات احمللية حقوقا  يف املنتجات احلرجية غري اخلابي وحبقوق احلال، مبلكية األرض
ن احملليون حق حيث ُمنح السكا، يف الربازيلاألمازون منطقة مااريتها يف اإلدارة. ولقد أُقيمت مثل هذه الرتتيبات يف 

 الوصول إىل أراض  حرجية خاصة جلمع منتجات حرجية غري خابية.
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يف املائة  47و 37يفيد يل من الربازيل والفلب ن عن نسبة يبرية من الغابات العامة اخلاضعة إلدارة اجملتمعات احمللية )و  
 160ية حبقوق إدارة يف أيثر من ب(. ويف الربازيل، تتمتع اجملتمعات احملل2011، منظمة األغذية والزراعةعلى التوايل( )

 (. وأم ا يف حوض نر األمازون، فاإلدارة اخلاصة 2013، منظمة األغذية والزراعةمليون هكتار من الغابات العامة )
 2006للغابات العامة ليست جشائعة، إمنا قد يتغري  هذا الوضع يف الربازيل نتيجة قانون االمتيازات احلرجية الصادر عام 

(Banerjee وAlavalapati ،2008 وعلى العكس، يف .)كامريون، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية وإندونيسيا، خيضع ال
 منظمة األغذية يف املائة من الغابات اململوية للدولة إلدارة جشريات ومؤسسات خاصة ) 40أيثر من 

 ب(.2011، والزراعة

 
 ل عن حالة متعددة االستخدامات امث -إدارة المشاعات واإلدارة المشتركة في شمال السويد  24 اإلطار

 واإلدارة المشتركة
 

 تربية الرن ة، ة ممارستها اليت ترقى إىل آالف السن ن يفباحلق احلصري يف مواصل"سامي" يف مشال السويد، تتمتع مجاعة  
وهو حق  تقر  به رمسيا  احلكومة السويدية. ويف املناطق ذاهتا، يستخدم مالكو الغابات اخلاصة األراضي احلرجية ذاهتا للحراجة، 

لحة من ة على أصحاب املصهذا االستخدام املوازي لألراضي آثارا  سلبييرتك جتارية. و  ألغراضوال سيما حلصاد اخلاب 
)وهو حيوي  ألجشنةا: فاحلراجة تسب ب آثارا  سلبية بالنسبة إىل تربية الرن ة يف ح ن أن حصاد اخلاب يؤثر سلبا  على الطرف ن

 Bostedtغابات اليافعة ) على ال بدوسهاللعلف خالل الاتاء(؛ يما أن تربية الرن ة ترتك آثارا  سلبية بفعل الضرر الذي تلحقه 

 (.2011 ،وآخرون Widmark؛  2015، آخرونو 
 

وقد تطو ر هذا النزاع حول استخدام األراضي ب ن فئت ن من أصحاب املصلحة على مر  الزمن، نظرا  إىل أن احلصاد  
، 1979يف جمال احلراجة. وانطلق حل النزاعات مع قانون احلراجة الصادر عام من القرن املاضي ات يممكنا  يف اخلمسين أصبح

ث وجب النظر يف استخدامات أخرى لألراضي، مث جشهد تطورات أخرى مع الزمن إىل ح ن إنااء جملس رعاية الغابات حي
، Widmark. وبدأ حينها يظهر نظام لادارة املارتية ب ن مالكي األرض األفراد ومريب الرن ة )من القرن املاضي اتييف التسعين

2009.) 
 

 قامة مااورات مسبقة قبل احلصاد النهائي، وختديش الرتبة، والتسميد وبناءتتلقى جشريات الغابات توجيهات بإو  
طرقات الغابات، مم ا يعين أنه يتع ن على جشرية الغابات أن تتااور مع يل مرب  للرنة )وتُنظم هذه املااورات يف جمتمعات 

ت يف تقرير وجيب إدرا  حمضر املااورا السلبية خلطط اإلدارة. وجتري هذه العملية عادة يل عام. ثاراآلصغرية( للبحث يف 
 (. 2011 ،وآخرون Widmarkاإلدارة الذي يُطلب إىل الارية تقدميه إىل ويالة احلراجة قبل تنفيذ اإلجراء املقر ر )

 
وتب ن  البحوث أن نظام اإلدارة املارتية مل ينجح يما يان متوقعا  نظرا  إىل أن املااورات بدت ياجتماعات أو  

(. إمنا، لدى تعديل Widmark ،2007و Sandströmوفري املعلومات وليس ياراية لتحقيق اإلدارة املارتية )حوارات لت
، أ  توضيح دور املااورات، وأطلقت أداة حلل  النزاعات يف حال مل يتمكن الطرفان من 2010جملس رعاية الغابات عام 

 (. 2015 ،وآخرون Bostedtاالتفاق )
 

 ألصلي نااملااورات، وضعت احلكومة ماروعا  لرسم خريطة السكان  يف"سامي" لرنة من مجاعة ولتعزيز موقف مريب ا 
لضمان أن تتمثل املعرفة التقليدية للغابات وأراضي الرعي باكل متساو  مع معرفة الغابات من وجهة نظر جتارية. ويُنف ذ هذا 

 ،وآخرون Bostedtاعة تُعىن برتبية الرن ة يف السويد )مج 51من أصل  49، يف 2014النظام اجلغرايف للمعلومات، حو عام 
2015.) 
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اب على امتيازات يبرية لقطع اخلاب. إمنا تطور قطع اخل امريون، تعتمد إدارة الغابات بصورة رئيسية علىالكففي  

من القرن ات يإنااء الغابات اجملتمعية يف أواخر التسعين مسحنطاق صغري يف العقود األخرية يف جشكل ن خمتلف ن. أوال ، 
ة يف أغلب يبصورة قانونية، بدعم من جهات فاعلة خارجوجتهيزه واالجتار به اخلاب  جبمعللمجتمعات احمللية املاضي 

األحيان، أيانت منظمات غري حكومية أو ماغل ن خاص ن. ثانيا ، لقد جشهدت عملية الطحن باملناار الفردي، وهي غري 
 Lescuyerمليون يورو ملصلحة اجملتمعات احمللية ) 30رمسية بصورة رئيسية، منوا  ملحوظا  فول دت دفقا  من العائدات مبا يقارب 

 (.2016 وآخرون،
 

اعد هذه األجشكال املختلفة من اإلدارة املارتية يف حل  النزاعات ب ن خمتلف أصحاب املصلحة )مثال  ب ن وقد تس 
حملي ن أو غري حملي ن، باستخدام األراضي  ا(، أيانو 24 اإلطاراخلاب ومريب  الرن ة يف الغابات الامالية، أُنظر  جامعي

 (. Widmark ،2009واملوارد )ألغراض خمتلفة وتقاسم احلقوق القانونية يف األراضي 
 

، Hobleyوتاري األدل ة على هذه النظم من اإلدارة املارتية إىل اختالف يبري يف النتائ ج على مستوى امليدان ) 
 وآخرون، Khare؛ Ribot ،1999؛ Brown ،1999؛ Saxena ،1997؛ McGean ،1996 و Poffenberger؛ 1996
(. وحتافظ بعض املااريع على املاارية الفعالة، إمنا هي جمر د Widmark ،2009؛ 2001 وآخرون، Sundar؛ 2000

امتدادات ألولويات ويالة األحرا ، حيث توف ر اجملتمعات احمللية مصدرا  رخيصا  لليد العاملة. وقد انتقلت مااريع أخرى 
ل من ييبك رياء )أُنظر املثباكل ملحوب إىل التعاون، وأقامت ترتيبات إدارة رمسية حتد د حقوق ومسؤوليات يل من الا

ما زالت املااريع األيثر جناحا  قائمة منذ أيثر من عقدين، ووصلت إىل مرحلة حصاد احملصول األول و (. 21 اإلطاريف 
مبيعات ن عمن األجشجار الناضجة، وواجهت "جيال  ثانيا  من املاايل" من قبيل إعادة االستثمار وتقاسم العائدات الناجشئة 

 (.Ojha ،2014قة منصفة )األجشجار بطري

 
 نهج قائم على حقوق اإلنسان 4-3-4
 

توف ر حقوق اإلنسان إطارا  معياريا  وتفرض على الدول ثالثة التزامات، ال سيما احرتام ومحاية وإحقاق حقوق اإلنسان  
ان ان، وحاالت احلرمحقوق اإلنس انتهاكال نزاع عليها ب ن  ة(. وتوجد صالت سببي2015، )فريق اخلرباء الرفيع املستوى

ليت تُبذل ن حتقيق مجيع حقوق اإلنسان واجلهود ااالقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي اليت هي من مسات الفقر. وإ
قر ، وميكن ملعايري حقوق اإلنسان ومبادئها أن تُرجِشْد هذه اجلهود للحد من الفمتكافلةللقضاء على الفقر املدقع هي جهود 

(Sepúlveda  وystN ،2012.) 
 

إن احلق يف الغذاء مكر س يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية، و  
وقد  56العهد احلق يف الغذاء يحق ملزم قانونا  جلميع الدول األطراف.هذا ، أناأ 11 واالجتماعية والثقافية. ويف املادة

هاز اإلجشراف التابع وهو ج -القتصادية واالجتماعية والثقافية على تطوير مضمون هذا احلقعملت اللجنة املعنية باحلقوق ا
باأن احلق يف املياه. ومن خالل هذه  15باأن احلق يف الغذاء الكايف وتعليقها العام رقم  12يف تعليقها العام رقم  -للعهد

 يرب.غذاء وااللتزامات املطابقة هلا على حنو أالتفسريات املوثوقة، أ توضيح املكونات املختلفة يف احلق يف ال

                                                      

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. دبلدا  قد انضم إىل العه 516، يان 2017حو مايو/أيار   56 
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ا ا واقتصادي  ي  تم إعمال احلق يف الغذاء الكايف "عندما يتاح مادووفقا  للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ي 

 أو وسائل يفلكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من األجشخاص، يف يافة األوقات، سبيل احلصول على الغذاء الكا
يافيا ، ومناسبا  ومقبوال  ثقافيا ، . وجيب أن يكون الغذاء "(1999)جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، جشرائه" 

)اجلمعية العامة  وُمنتجا  وُمستهلكا  بصورة مستدامة، واحملافظة على سبل احلصول على الغذاء بالنسبة لألجيال املستقبلية"
ذي ال( أن مجيع الاعوب تتمتع باحلق يف الغذاء 2012(. يما ذيرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة )2014ة، لألمم املتحد
 أيضا  من الناحية التغذوية.يكون مالئم ا إمنا  للدميومةفحسب للمتطلبات الدنيا  ال يستجيب

 

توافر األغذية يم ا  " ذاء الكايف يقتضيوتعترب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن فحوى احلق يف الغ 
على حنو ياف  لتلبية احلاجات التغذوية لألفراد، ودون احتوائها على مواد ضارة، وأن تكون مقبولة من الناحية  ونوعا  

 نة احلقوقجلالثقافية، وإمكانية احلصول على تلك األغذية بطرق مستدامة ال تتعارض مع التمتع حبقوق اإلنسان األخرى" )
 (.1999االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 
، وضعت منظمة األغذية والزراعية خطوطا  توجيهية طوعية عملية للحكومات الوطنية لدعم اإلعمال 2004ويف عام  

ة نظممذا احلق يف الغذاء الكايف )اخلطوح التوجيهية الطوعية(، وخباصة للمجموعات األيثر ضعفا  يف جمتمعاهتا )هلالتدرجيي 
 (. 2005، األغذية والزراعة

 
وميكن فهم الُنه ج القائمة على احلقوق على أنا تدم ج احلقوق واملعايري يف السياسات، والتصميم، والتنفيذ والتقييم  

لضمان أن حترتم ممارسة األمن الغذائي والتغذية احلقوق يف مجيع احلاالت، وتدعم اإلعمال ها على حنو أيرب عند اإلمكان 
(Campese ،2009لذا، جيب على القوان ن والسياسات والتدخالت املتصلة بالغابات أن تتجن ب انتهاك احلقوق .)،  ال

بل جيدر ها أيض ا النهوض مبعايري حقوق اإلنسان )النتائ ج(، وضمان االمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان يف العمليات اليت 
 ت احرتام مبادئ حقوق اإلنسان يف عدم التمييز واملساواة والافافيةوجيدر هذه العملياتقوم من خالهلا بالوفاء ها. 

(. يما ينبغي أن تضمن عمليات 2004ف، يسيواحلصول على املعلومات واملاارية والتمك ن واملاروعية واملساءلة )اليون
 املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية.

 
نة واألساسية السياسات حتليال  لتحديد األسباب املباجشرة، والكامب أيضا  تعميم احلق يف الغذاء أن جيري صانعو ويتطل   

ملاايل التنمية، وترتيب أولويات اجملموعات املهم اة وغري احملظية واملستبعدة هدف حتقيق مساواة جوهرية عوضا  عن 
 املساواة الرمسية، ورصد وتقييم النتائ ج والعمليات.

 

وجب املعتمدة على الغابات وللسكان األصلي ن يستتلك جتمعات احمللية و وإن  إعمال احلق يف الغذاء الكايف للم 
ضمان حقهم يف استخدام األراضي والغابات. وهلذه الغاية، ينبغي للدول أن تت خذ جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك: 

ضعفاء واملهم ا ن؛ للسكان التسهيل حقوق مستدامة وغري متييزية وآمنة يف جمال احلصول على األغذية واالستخدام واحليازة 
يف اخلطوح التوجيهية الطوعية(؛ والسعي إىل وضع سياسات  1-8محاية األصول اهلامة لسبل عياهم )اخلط التوجيهي 

حرجية جشاملة وغري متييزية وسليمة، تسمح للعامل ن يف الغابات وغريهم من منتجي األغذية، وال سيما النساء،  بكسب 
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ورأمساهلم وإدارهتم؛ وتاجع حفظ املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة، مبا يف ذلك يف املناطق اهلاماية عائد عادل من أعماهلم 
 من اخلطوح التوجيهية الطوعية(.  5-2)اخلط التوجيهي 

 
دية إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصايما أن اخلدمات والسلع القائمة على الغابات حامسة األمهية بالنسبة إىل  

اب على متت دراسة هذه العالقات مبزيد من التفاصيل، خاصة يف سياقات احلف ، وقديافة  لثقافية للاعوب يف أحناء العاملوا
(. وتؤيد هذه Seymour ،2008( وتغري املناخ )2009 وآخرون، Campese؛ Forsyth ،2002 و Johnsonالغابات )

(، وأمهية 1-2-4 القسمدمات الناجشئة عن الغابات )أُنظر الدراسات ضرورة احلصول باكل عادل ومنصف على السلع واخل
( يف ما خيص احلقوق واملسؤوليات املتصلة 3-4-4 القسمماارية اجملتمعات احمللية واألفراد بوصفها مكو نات رئيسية )أُنظر 

 بالغابات.

 
  الخاتمة 4-4
 

ورة يبرية إلدارة مستدامة، أن تساهم بصالسابقة، ميكن للغابات واألجشجار، يف حال خضعت  الفصوليما تب ن  يف  
يف مواجهة التحديات العاملية مثل األمن الغذائي والتغذية، وتغري املناخ، واحلفاب على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، 

األخذ يف  باليت تساهم مجيعها يف ناية املطاف يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. يما أن إدارة الغابات واألجشجار تتطل  
لالستفادة  وذلك ،التآزر واملقايضات ومعاجلتهاأوجه ووجهات النظر واملصاحل لاقرار ب املعامالتاالعتبار عددا  يبريا  من 

على النحو األمثل من مسامهتها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، على الصعيدين احمللي والعاملي، ويف األجل ن القصري 
 .والطويل

 

طلب التنســـــــيق ب ن قطاعات خمتلفة على مســـــــتويات متعددة وضـــــــمن أطر زمنية خمتلفة. ومثة حاجة إىل وســـــــوف تت 
 اعتماد ن ج مارتك ب ن القطاعات لتجاوز الطابع اجملز أ لعملية اختاذ القرارات.

 
لدويل، ا وهلذا اهلدف، جيب أن تتماجشى آليات احلويمة مع نظم اإلدارة يف نطاقات جغرافية خمتلفة، على املستوى 

واحمللي وعلى مستوى املناظر الطبيعية. يما أن تعزيز هذه الروابط ب ن األدوات املختلفة قد يساعد إىل حد  بعيد يف تسهيل 
أن تدم ج بصورة ، على سبيل املثال ،بإمكان برام ج إصدار الاهاداتإذ التطابق ب ن الطلبات العاملية واالحتياجات احمللية. 

ورة أن تضم خطط إدارة الغابات صراحة  اآلثار على األمن الغذائي والتغذية لدى اجملتمعات احمللية معايريها ضر  ضمنأفضل 
 اليت تعتمد على الغابات.

 
وغالبا  ما تتميز إدارة الغابات باستخدامات متعددة تعق د حويمة املوارد. ويتع ن على املؤسسات، والتاريعات  

(. وجيب أن تتناول Sterner and Coria ،2012يثر رحبية بالنسبة إىل السكان )واألنظمة أن جتعل احلراجة املستدامة أ
السياسات احلرجية صراحة  دور الغابات يف توفري منافع سبل العيش وحتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع األخذ يف االعتبار 

قدما  ملحوظا  ح ن أحرزت بلدان عديدة ت هيكلية امللكية، حقوق االستخدام والوصول، إضافة  إىل البيئات الثقافية. ويف
على األناطة الرمسية  اتعلى صعيد تعزيز حيازة الغابات وحقوق الوصول إليها، ما زال يقوم فصل يبري ب ن ترييز السياس

يف قطاع الغابات )مثل استخرا  اخلاب( واألعداد الكبرية من السكان الذين يستخدمون الغابات واألجشجار لتلبية 
من حيث سبل املعياة. ومن جشأن جهود الصون أن تتفادى أي آثار سلبية ممكنة )وأن تعز ز اآلثار اإلجيابية(  حاجاهتم
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على األمن الغذائي والتغذية، وخباصة بالنسبة إىل األجشخاص األيثر ضعفا  الذين يعتمدون على الغابات. وبإمكان 
ة األمن خدم الاواغل املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، وخباصاالسرتاتيجيات اخلاصة باإلدارة املستدامة للغابات أن تست

الغذائي والتغذية بالنسبة إىل األجشخاص املعتمدين على الغابات األيثر ضعفا  وهتمياا ، يعدسة لتحديد أولوياهتا والتوازن 
 األفضل ب ن الوظائف واألهداف املختلفة للغابات واألجشجار.

 
بناء ىل إلتقدم يف تعزيز الفوائد الناجشئة عن احلراجة املستدامة، جيب أن تستند السياسات حتقيق مزيد من اإىل وسعيا   

القدرات. وقد أ  اعتماد العديد من السياسات والتدابري للتاجيع على احلراجة املستدامة يف السنوات العارين املاضية، مبا 
ة، وهذا يعين زيادة املاارية الكاملة والفعالة ألصحاب املصلحيف ذلك إدرا  احلراجة املستدامة يغاية وطنية واسعة النطاق. 

 واالنفتاح على نـُُه ج طوعية وقائمة على السوق وبناء القدرات وتعزيزها لتكون هذه التصورات فعالة. 
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 الخالصة
 

تاك ل ي هو تساهم الغابات واألجشجار باكل مباجشر وغري مباجشر يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطرق خمتلفة.  
بل العيش ســـــــــــيذلك واخلاـــــــــــب والطاقة احليوية والنباتات الطبية وغريها من املنتجات العديدة. وتؤمن  لألغذية مصـــــــــــدرا  

مبا  ،جي. وتوف ر الغابات خدمات حيوية للنظام اإليكولو ضعف اواملداخيل جلزء يبري من السكان يف العامل وال سيما األيثر 
رة مســــــــــتدامة ضــــــــــرورية إلنتا  األغذية بصــــــــــو  ، وهي خدماتبون ومحاية التنو ع البيولوجييف ذلك تنظيم دوريت املياه والكر 

ارهتا. وال جشـــــك الغابات وطريقة إد باختالفوحتقيق األمن الغذائي والتغذية على املدى الطويل. وختتلف هذه املســـــامهات 
ا حتدث آثارا  لون على الغابات، يما أنأنا تتســـــم بأمهية خاصـــــة على املســـــتوى احمللي بالنســـــبة إىل الســـــكان الذين يعو  يف 

 منها على املستوى العاملي. ،ملحوظة على نطاقات أوسع
 

ويف ح ن يربز التقرير ســــعة املعارف املوجودة باــــأن دور الغابات والنظم القائمة على األجشــــجار بالنســــبة إىل األمن  
احلاجة إىل  تغذية على املســــــتوى العاملي، فإنه يربز أيضــــــا  الغذائي والتغذية ومســــــامهاهتا احملتملة يف احلد من اجلوع وســــــوء ال

مواصـــــلة مجع البيانات والقيام بالتحليالت اليت تســـــمح بتقييم هذه املســـــامهات يافة حبســـــب يل حالة على حدة، وحتديد 
لناحية ااملســــــــتفيدين منها وعلى أي نطاقات جغرافية وزمنية يف ســــــــياقات وحاالت متنو عة. وميكن حتديد البعض منها من 

الكمية بســهولة أيرب )مثل خمزونات الكربون واألســواق الرمسية للخاــب الصــناعي( مقارنة بغريها من املســامهات )ال ســيما 
يف ذلك  تأم ن األغذية مباجشـــــرة  واملســـــامهة يف تأم ن ســـــبل العيش لأليثر ضـــــعفا  أو توفري خدمات النظام اإليكولوجي، مبا

يف املعارف، اليت  وإذا مل ُتعاجل هذه االختالالت .(اجتاه جمرى املياه أو يف اجتاه الريحه يف دور الغابات يف تنظيم دورة امليا
السياسات. سم ر غالبا  ما ُتصاحبها اختالالت أخرى يف موازين القوى، فإنا قد تسفر عن تداعيات وخيمة على عمليات 

ار النامجة عن جتاهل اآلث يف . يما هناك خطراألمدأو البعيدة التغاضـــــــــــي عن بعض هذه التداعيات الطويلة يف ومثة خطر 
القرارات املتعل قة بإدارة الغابات على األمن الغذائي والتغذية لألجشـــــــــــخاص األيثر ضـــــــــــعفا  ألنا غري معروفة إىل حد ياف  

ســرتجشــد باــكل ت وألن األيثر تأثرا  ها ال ياــاريون متاما  يف عمليات صــنع القرارات. وقد يتفاقم هذا الوضــع ألن القرارات
 متزايد بعوامل وجهات فاعلة بعيدة يل البعد عن اجملال الفعلي الذي تؤثر عليه.

 
وتؤدي الطلبات املتزايدة على األراضـــي والغابات واألجشـــجار إىل حتديات وفرص جديدة متعل قة مبســـامهات الغابات  

كون على بعض هذه املســــامهات ال ســــيما عندما ت واألجشــــجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وبإمكانا أيضــــا  أن تؤث ر
أقل بروزا  أو عندما تتعل ق باجملموعات املهماــــــة واأليثر ضــــــعفا . ومن جهة أخرى، فإنا قد تقد م أســــــبابا  إضــــــافية حلماية 
 الغابات واالســــتثمار فيها إىل جانب اســــتحداث وظائف وفرص جديدة للتنمية املســــتدامة. ويدعو ذلك إىل التحلي بفهم

ة واملعق دة على غرار الغابات الثاناملناظر أفضـــل حملر يات التغيري وللديناميات املوجودة يف   الطبيعية املناظروية و الطبيعية املتغري 
، والنظم الزراعية احلرجية وأثرها على األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية، ويذلك إىل حتس ن دعم عمليات الفسيفسائية

 بات يف املناطق املتدهورة.استصالح الغا
 

ونظرا  إىل منو عدد الســـــــــكان يف العامل والتنمية االقتصـــــــــادية اإلمجالية، تصـــــــــبح األراضـــــــــي موردا  نادرا  أيثر فأيثر،  
تخدام الطبيعية نفسها أو ضمنها. ومن احملتمل أن تناب النزاعات حول االساملناظر وسيتع ن  تأدية وظائفها املتعددة عرب 
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راضــــي الزراعية واحلرجية، ال بل باــــأن طريقة تلبية الطلبات املتزايدة واملتنافســــة على األراضــــي بأفضــــل الطرق األنســــب لأل
 املمكنة أيضا . 

 
وقد يتيح تطو ر نظم احلويمة وهيكلياهتا باجتاه عمليات أيثر مشولية وغري مريزية، إمكانيات جديدة لدم ج خمتلف  

ات ب ن نزاعحدوث نظم األغذية. وقد تســـــــاعد هذه العمليات على احلؤول دون املصـــــــاحل واألهداف املتصـــــــلة بالغابات و 
نظم حويمة و للأصــــــــحاب املصــــــــلحة ذوي االحتياجات واملصــــــــاحل املتباينة وإدارة هذه النزاعات. ومن املهم وضــــــــع آليات 

لى مســتويات خمتلفة يذلك عدارة على نطاقات جغرافية خمتلفة ترتاوح من املســتوى الدويل وصــوال  إىل املســتوى احمللي، و لا
الطبيعية. وميكن أن يؤدي وضــــــــــــــع أدوات خمتلفة إىل إحراز تقد م يبري لتيســــــــــــــري معاجلة االحتياجات العاملية املناظر من 

والوطنية. فعلى ســبيل املثال، ميكن أن تدم ج خطط إصــدار الاــهادات معيارا  متعل قا  مبدى أخذ اآلثار على األمن الغذائي 
 معات اليت تعو ل على الغابات بع ن االعتبار بصورة صرية يف خطط إدارة الغابات.والتغذية للمجت

 
وترمي اإلدارة املســــــــــــــتدامة للغابات إىل احملافظة على القيم االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية والبيئية لكل أنواع الغابات،  

ائية  عنصــــرا  أســــاســــيا  من النظم الغذأحد". وتاــــك ل الغابات بالتايلمع "عدم إمهال اضــــر واملســــتقبل، احلملصــــلحة أجيال 
املسـتدامة. وباملقابل، قد يكون تعزيز مسـامهات الغابات واألجشـجار يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية إىل أقصـى حد ممكن 

 هدفا  أساسيا  من أهداف اإلدارة املستدامة للغابات.
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 شكر وتقدير
 

م القي مة إىل ر إىل مجيع املاــــاري ن الذي قد موا مدخالهتم وتعليقاهتيتوج ه فريق اخلرباء الرفيع املتســــوى خبالص الاــــك 
ســــامهات عن طريق وأ تقدمي هذه امل. املقدمةصــــفر  املســــود ة باــــأن وثانيا   التقرير نطاق باــــأن أوال  املاــــاورت ن املفتوحت ن 

العنوان  ت متاحة على اإلنرتنت علىالتابع للمنظمة. وإن  يافة املســــــــــــامها والتغذية الغذائي األمن باــــــــــــأن العاملي املنتدى
 . hlpe/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs التايل:

 
لنهائية للتقرير. وترد قبل ا للمســود ةألقران على اســتعراضــهم لويعرب فريق اخلرباء الرفيع املســتوى عن جشــكره العميق  

يف فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى على اإلنرتنــت على العنوان التــايل:  األقران اســــــــــــــتعراض يف اــــــــــــــــاري ناملقــائمــة بــأمســاء 
hlpe/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs. 

 
 عمل فريق قرتاحاهتم ومدخالهتم يفونتوج ه خبالص الاـــكر إىل األفراد الواردة أمساؤهم يف ما يلي على مســـامهاهتم وا 

  John L. InnesوManuel Guariguata وVincent Gitz وDavid Boerma و Alain Billandو Frederic Baudronاخلرباء وهم: 

  Suzanne Redfern و John Parrottaو Christine Padoch وAlexandre Meybeck وOrjan Jonsson وSooyeon Laura Jin و

 Josh vanوSara Scherr و Dominic Rowlandو Mirjam Ros-TonenوFabio Ricci وJames Reed و Dominique Reebو

Vianen. 

 
وإن العملية اليت يضــــــطلع ها فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى ممو لة بالكامل من خالل املســــــامهات الطوعية. وتاــــــك ل  

ي واضــــــيع طلبت اجللســــــة العامة للجنة األمن الغذائي العاملالتقارير الصــــــادرة عنه مؤلفات علمية مجاعية مســــــتقل ة باــــــأن م
الاـــكر زيل معاجلتها. ومتث ل تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى منتجات عاملية عامة. ويتقد م فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى جب

قد مت مســــــــــامهات عينية يف حســــــــــاب األمانة اخلاص بفريق اخلرباء، أو  2010إىل اجلهات املاحنة اليت ســــــــــامهت منذ عام 
لتمك ن عمل فريق اخلرباء مبوازاة احرتام اســــتقالليته بالكامل. ولقد حظي فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى، منذ إناــــائه، بدعم 

ان دثيوبيا واالحتاد األورويب وفنلندا وفرنســا وأملانيا وآيرلندا ونيوزيلندا والنروي ج واالحتاد الروســي وإســبانيا والســو إمن أســرتاليا و 
 والسويد وسويسرا واململكة املتحدة.

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar/
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 قتتتتالمرف
 

 ع فريق الخبراء الرفيع المستوى اريدورة مش
 

 هو الفريق وهذا ،2009 لاألو  تاـــرين/ أيتوبر يف والتغذية الغذائي باألمن املعين املســـتوى الرفيع اخلرباء فريق أُناـــئ 
  .املتحدة لألممالعاملي  الغذائي األمن نةللج تابعة والسياسات العلوم ب ن تفاعلية منصة

 
 باألمن املعنيةدل ة و األ املستندة إىلو  الااملة األوىل الدولية واحلكومية الدولية املنصة هي العاملي الغذائي األمن وجلنة 
 العمليات ولدعم ،ُمنسقة بصورة معا   بالعمل امللتزم ن املصلحة أصحاب من واسعة إىل جمموعة بالنسبة والتغذية، الغذائي

  .57للجميع والتغذية الغذائي األمن وضمان اجلوع على القضاء القطرية الرامية إىل
 

. العــاملي الغــذائي مناأل جلنــة من عملــه واليــة والتغــذيــة الغــذائي بــاألمن املعين املســــــــــــــتوى الرفيع اخلرباء فريق ويتلقى 
. لدويلا املســـــتوى علىحمدد  ســـــياســـــي أعمال جدول يف وإدراجها ،وأمهيتهاجُترى  اليت الدراســـــات جشـــــرعيةذلك  يضـــــمنو 

 .املستوى الرفيع اخلرباء فريق واستقاللية العلمية الامولية التقرير صياغة عملية وتضمن
 

وتاــــك ل  توصــــيات،و  حتليالت تاــــمل ،حنو الســــياســــات موجهة علمية تقارير املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق وُيصــــِدر 
 ويرمي. العاملي يالغذائ األمن جلنة جتريها اليت بالســـــــياســـــــات املتعلقةللمداوالت  الرباه ن على قائمة جشـــــــاملةانطالق  ةنقط
 الغذائي األمن انعدام مع املالتع عند املنطقية واألســــباب املســــائل لتنوع أفضــــل فهم توفري إىل املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق

 املنطقية بابواألســــ واســــتخالص املعلومات األســــاســــية ،املتعارضــــة واملعارف املعلومات توضــــيح يســــعى إىل وهو. والتغذية
 .الناجشئة املسائل وحتديد للجداالت

 
 املوجودة البحوث نم دراســــته يســــتمد فهو .جديدة حبوث بصــــالحية إجراء املســــتوى الرفيع اخلرباء فريق وال يتحل ى 

لدولية وما إىل ا املنظماتو  البحوث هدمعاو  اجلامعات) اخلربات توفر اليت املختلفة املؤســـــــــســـــــــات ُتصـــــــــدرها اليت واملعارف
 .التخصصاتو  القطاعات ةمتعددو  ةعاملي تحتليالمضافة بفضل إجراء  قيمة يتيح يما(  ذلك

 
 ضمن امليدان من ملستمدةا واخلربات العلمية املعارف ب ن املستوى الرفيع اخلرباء فريق ها يقوم اليت الدراسات وجتمع 
 باأن معارف) متعددة فاعلة جهات مناملتخصصة  عارفامل أجشكال وتنوع ثراء يعكس وهو. جشديدة الدقة واحدة عملية
 احمللية املصــادر من كلب تســرتجشــد"( املمارســات أفضــل"عن  ومعارف ملية،االع البحوث على قائمة ومعارف احمللي، التنفيذ

 .بالسياسات صلة ذات معرفية أجشكالوالعاملية لبلورة 
 

 املعارف، أجشــــكال مجيع وانفتاحها أمام جشــــفافيتها إىل جانب العملية، هلذه العلميت ن واملصــــداقية الاــــرعية ولضــــمان 
 .يالعامل الغذائي األمن جلنة عليهاحمددة جدا  وافقت  قواعد أساس على املستوى الرفيع اخلرباء فريق يعمل

 
 :مزدو  هيكل له والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء وفريق 
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 الصــــــلة اتذ اجملاالت من متنوعة جمموعة واملختصــــــ ن يف دوليا   من اخلرباء املعرتف هم 15 من تتألف توجيهية جلنة -1

 اخلرباء لفريق يهيةالتوج اللجنة أعضــاء وُياــارك. العاملي الغذائي األمن جلنة مكتب نهميُعي   والتغذية، الغذائي باألمن
   هلا.عن احلكومات أو املؤسسات أو املنظمات التابع ن ممثل ن فةبص وليس الفردية، بصفتهم املستوى الرفيع

 
حمددة  مســـــائل للتحلي التوجيهية اللجنة بواســـــطة ويُدار خُيتار حمدد، ماـــــروع أســـــاس على تعمل اليت املاـــــاريع فرق -2

 .عنها التقارير ورفع
 

 املســــــألة من بدءا   ،باــــــكل واضــــــح مراحل حمددة( 8 الاــــــكل) التقارير صــــــياغة إىل الرامية املاــــــاريع دورة وتاــــــمل 
 تنوعا  قائما  على علمي ا  ار حو  املســتوى الرفيع اخلرباء فريق ويقيم. العاملي الغذائي األمن جلنة قد مته الذي والطلب الســياســية

 ملوتع. املفتوحة ةاإللكرتوني واملاـــاورات املاـــاريع، وفرق التوجيهية اللجنة تنوعو  املعارف، نظمو  اخللفياتو  التخصـــصـــات
 .واملنهجي العلمي هاوجيهتو التوجيهية  للجنةا إجشرافحمددة ب زمنيةحمددة واليت ختضع ملهل  مبواضيع املعنية املااريع فرق

 
باملســـــود ة  والثانية لدراســـــة؛ا األوىل بنطاق تُعىن: تقرير لكل مفتوحت ن ماـــــاورت ن املســـــتوى الرفيع اخلرباء فريق ويُدير 

 املصــلحة أصــحابو  املهتم ن، اخلرباء مجيعهذا أبواب املاــارية يف العملية من جانب  فتحيو ". اجلاري العمل" باــأن صــفر
والاــواغل  املســائل مفه من املســتوى الرفيع اخلرباء فريق املاــاورات ومتك ن. املعارف أصــحاب من أيضــا   هم الذين املعني ن،

 العلمية نظوراتامل دم ج إىل ترمي اليت الجتماعية،ا املعارف ذلك يف مبا املعارف، قاعدة وإثراء أفضـــل، بصـــورة ذات الصـــلة
 النظر. ووجهات املتنوعة

 
 خالل اعتمادهو  التقرير إجناز ويتم. النهائية قبل للمســــــودة ا  لألقرانخارجي ا  علمي ا  اســــــتعراضــــــ العملية هذه ملوتاــــــ 

 .التوجيهية لجنةحبضور أعضاء الاجتماع 
 

 واإلنكليزية الصــــــــــينيةو  العربية) املتحدة لألمم الســــــــــت الرمسية باللغات وىاملســــــــــت الرفيع اخلرباء فريق تقارير وتُناــــــــــر 
 .باملعلومات العاملي الغذائي األمن جلنة يف واملداوالت املناقاات وترمي إىل تزويد ،(واإلسبانية والروسية والفرنسية

 
 اإللكرتوين هموقع على يافة  ةالســــــــابق رهتقاريو  وعملياته املســــــــتوى الرفيع اخلرباء بفريق املتعلقة املعلومات مجيع وتُتاح 

 ./http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/arعلى العنوان: 
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  دورة مشاريع فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية -8الشكل 

 

 

 

 من الغذائي العالميلجنة األ
 

 العالمي لجنة األمن الغذائي
 العالمي

 

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 

                              

             و 
 فريق المشروع 
 مستوىال الخبراء الرفيعالتابع لفريق 

 فريق المشروع 
 التابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى
 

 فريق المشروع 
 لمستوىا الخبراء الرفيعالتابع لفريق 

 

 

 في جلسة عامة والية فريق الخبراء الرفيع المستوى  لجنة األمن الغذائي العالميتحدد 

 اإلشراا على المشروع وتقترح نطاق الدراسة طرقتحدد اللجنة الدائمة لفريق الخبراء 

 إلكترونية مشاورات لبدء الدراسة نطاق مشروع يُعرض

 اصاتهء فريق المشروع وتضع الصيغة النهائية الختصتعي ن اللجنة التوجيهية لفريق الخبرا

 فر من التقريرص المسود ةيضع فريق المشروع 

 تُنشر النسخة صفر علنا  لفتح مشاورات إلكترونية

 يستكمل فريق المشروع النسخة األولى من التقرير

 ارجيةيعرض فريق الخبراء الرفيع المستوى النسخة األولى على جهات خ
 الستعراضها من أجل تلقي مراجعة أكاديمية قائمة على األدلة 

 الثانية( النسخةيعد  فريق المشروع النسخة ما قبل النهائية من التقرير )

 تُعرض النسخة الثانية على اللجنة التوجيهية الستكمالها والموافقة عليها

 علنا  النهائية المعتمدة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي وتُنشر  المسود ةُتحال 

 ى لجنة األمن الغذائي العالمي يقدم تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى إل
 لمناقشته وإجراء حوار بش ن السياسات

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 

 

                              

             و 
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