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وفقاً التفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيّر املناخ، ”بروتوكول كيوتو هو اتفاق دولي يرتبط باتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. والسمة الرئيسية لبروتوكول كيوتو هي   12
أنه يحدد أهدافاً ملزِمة لـ 37 بلداً صناعياً وللمفوضية األوروبية لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وهذه الكمية متثل ما يبلغ في املتوسط خمسة في املائة من مستويات سنة 

)http://unfccc.int( 2012-2008 1990 على مدى فترة السنوات اخلمس
وفقاً التفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، ”تسمح آلية التنمية النظيفة )CDM(، املعرّفة في املادة 12 من البروتوكول، ألي بلد لديه التزام بتخفيض االنبعاثات أو باحلد منها   13

ذ مشروعاً لتخفيض االنبعاثات في بلدان نامية. وهذه املشاريع ميكن أن تنال مخصصات معتمدة لتخفيض  مبوجب بروتوكول كيوتو )أي طرف من األطراف املدرجة في املرفق باء( بأن ينفِّ
)http://unfccc.int( “.االنبعاثات ميكن بيعها، يساوي كل منها طناً من ثاني أكسيد الكربون، وميكن احتسابها فيما يتعلق بتحقيق أهداف كيوتو

تتضمن اتفاقات مراكش، وفقاً التفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيّر املناخ، قواعد بشأن األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي والتغيّر في استخدام األراضي واحلراجة تتكون من   14
ثالثة عناصر رئيسية هي: ”مجموعة من املبادئ لتحكم تلك األنشطة؛ وتعاريف ألنشطة املادة 3-3 )مصارف الغابات( واألنشطة املتفق عليها مبوجب املادة 3-4 )األنشطة اإلضافية 

املستحثة بشرياً(؛ ونظام لوضع حدود قصوى من أربعة مستويات يحد من استخدام األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي  والتغير في استخدام األراضي واحلراجة لتحقيق األهداف 
.)http://unfccc.int( .“املتعلقة باالنبعاثات

3
دور الغابات في 

التـكيُّف مع تغيُّر 
المـنـاخ والتخفيف من 

آثـاره

التخفيف  في  األهمية  حاسم  دوراً  الغابات 
فوفقاً  معه.  والتكيّف  املناخ  تغيُّر  آثار  من 
تخفيض  في  تساهم  أن  للغابات  ميكن  كيوتو،12  لبروتوكول 
عموماً  )وهي  باء  املرفق  في  املدرجة  البلدان  لدى  االنبعاثات 
البلدان املتقدمة( ببروتوكول كيوتو. وميكن للبلدان النامية أن 
آلية  اإلطار  في  التحريج  وإعادة  التحريج  أنشطة  في  تشارك 
التنمية النظيفة )13CDM( التي ينص عليها بروتوكول كيوتو 
للحد من االنبعاثات العاملية. وهناك خيارات إضافية مقترحة 
الناجمة عن  االنبعاثات  بتخفيض  تتعلق  اآلثار  للتخفيف من 
إزالة الغابات وتدهورها وبزيادة أرصدة الغابات وذلك في اتفاق 
ميكن إبرامه مستقبالً مبوجب اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية 
بشأن تغيُّر املناخ )UNFCCC(. ويبحث هذا الفصل القضايا 
تبذلها  التي  باجلهود  عالقتها  حيث  من  بالغابات  الصلة  ذات 
عن  بروتوكول كيوتو، فضالً  بالتزاماتها مبوجب  للوفاء  البلدان 
االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  مبوجب  اإلضافية  التطورات 

بشأن تغيُّر املناخ.

ويفرض أيضاً استخدام الغابات للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ 
عدداً من املالشكالت الفريدة. فعلى سبيل املثال، يتم إدراك أن 
ملكية كربون الغابات هي قضية هامة يلزم أن تقوم البلدان 
املالية  الفوائد  بشأن  للقلق  دواعي  نشأت  وقد  مبعاجلتها. 
أنشطة  في  الضالعة  اجملتمعات  وملكية  األجل،  الطويلة 
أو  الوضوح  فعدم  الفوائد.  لهذه  بالغابات  اخلاصة  التخفيف 
حيازة  أو  الغابات  كربون  مبلكية  يتعلق  فيما  اإلنصاف  عدم 
األراضي ميكن أن يعوق تنفيذ سياسات واتخاذ إجراءات بشأن 
فيما  االجتاهات  أحدث  الفصل  هذا  في  وتُعرض  املناخ.  تغيُّر 
يتعلق بقوانني وسياسات كربون الغابات، وآليات حتديد ملكية 

الكربون، ونقل حقوق الكربون.

للتخفيف  الغابات أساسية  التكيُّف في قطاع  تدابير  وتعتبر 
فبدون  التنمية املستدامة.  لدعم  وأيضاً  املناخ  تغيُّر  آثار  من 
تدابير التكيّف، قد يتضرر من آثار تغيُّر املناخ األشخاص الذين 
أشد بكثير  الفقيرة تضرراً  البلدان  الغابات في  يعتمدون على 
من سكان البلدان املتقدمة. ويناقش هذا الفصل أيضاً الُسبل 
التي ميكن — وينبغي — أن تُدمج بها تدابير التكيف إدماجاً أوثق 

ضمن السياسات واإلجراءات املتعلقة بتغيُّر املناخ.

ولم يحدث من قبل قط أن كانت الغابات والقطاع احلرجي بارزين 
سياسياً كما هما اآلن. فهذه حلظة فريدة من الزمان. فالقطاع 
الغابات في  يعتمدون على  الذين  ومليارات األشخاص  احلرجي 
من  باالستفادة  ليكسبوه  الكثير  أمامهم  معيشتهم  سبل 
الناشئة  املالية  الفرص  ومن  حالياً  املوجود  السياسي  الدعم 

ليتخذوا اإلجراءات املالئمة.

الغابات في بروتوكول كيوتو
من  أكثر   — الكربون  من  هائلة  كمية  العالم  غابات  تختزن 
إدراج  كان  وقد  اجلوي.  الغالف  في  املوجود  الكربون  إجمالي 
األراضي  استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  واستخدام  الغابات 
نقاش  موضوع  كيوتو  بروتوكول  في   )LULUCF( واحلراجة 
حقيقة  وفي  البروتوكول.  بشأن  املفاوضات  طيلة  مكثف 
والتغير  األراضي  واستخدام  الغابات  قضية  تُعالج  لم  األمر، 
في استخدام األراضي واحلراجة معاجلة حاسمة إال في سنة 
هذه  الغابات  ووظائف  مراكش.14  اتفاقات  اإلطار  في   2001
فيما يتعلق مبيزان الكربون تعاجلها ثالثة أنشطة ينص عليها 
الغابات؛  وإزالة  التحريج؛  التحريج/إعادة  بروتوكول كيوتو هي: 
واإلدارة احلرجية. وتقدم البلدان تقارير عن التغيُّرات التي حتدث 
نتيجة  لإلدارة  اخلاضعة  الغابات  في  الكربون  مخزونات  في 

لهذه األنواع الثالثة من األنشطة.

تؤدي
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وفي سنة 2010، قدمت األطراف املدرجة في املرفق باء ببروتوكول 
احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  عن  السنوية  بياناتها  كيوتو 
لسنة 2008 )اجلدول  40(. وتشير هذه البيانات بوضوح إلى دور 
الغابات في دورة الكربون وأيضاً إلى القيمة املالية اجلديدة التي 
البيانات  وتشير  الكربون.  أسواق  خالل  من  الغابات  تكتسبها 
أيضاً إلى أن الغابات املوجودة في االحتاد الروسي متتص ما يقرب 
من نصف مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، 
بالدرجة األولى من خالل أنشطة اإلدارة احلرجية. وتعوِّض غابات 
اليابان أكثر من 29 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 
وإذا تسنى بيع هذا كله في السوق، بافتراض أن السعر يبلغ 20 
دوالراً أمريكياً لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فإن 

القيمة ستبلغ ما مجموعه 600 مليون دوالر أمريكي سنوياً.

في  املدرجة  )األطراف  املتقدمة  البلدان  في  الغابات  وقيمة 
املرفق باء لبروتوكول كيوتو( تشير إلى احلجم احملتمل ملعاوضات 
جديد  اتفاق  في  جميعها  العالم  غابات  أُدرجت  إذا  االنبعاثات 
املفاوضات  في  النقاش  قيد  موضوع  وهو  املناخ،  تغيُّر  بشأن 
تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية  اخلاصة  احلالية 
التي  اجلديدة  املالية  القيمة  اآلن  حتى  حتُتسب  ولم  املناخ. 
اإلطار  في  املتقدمة  البلدان  في  املوجودة  الغابات  اكتسبتها 
تبعاً  يتغيّر  قد  هذا  كان  وإن  املناخ،  بتغيُّر  املتعلقة  السوق 
للطريقة التي تُبحث بها غابات البلدان النامية في املشروعات 

والعمليات املتعلقة بتغيُّر املناخ.

ولكسمبرغ  وليتوانيا  وكرواتيا  بيالروسيا  تُبلغ  لم  مالحظة: 
األراضي  باستخدام  املتعلقة  األنشطة  عن  وتركيا  ورومانيا 

والتغيُّر في استخدام األراضي واحلراجة.

للهيئة  الرابع  التقييمي  التقرير  أشار  العاملي،  املستوى  وعلى 
احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ )IPCC, 2007( إلى أن 
الغطاء النباتي لغابات العالم يحتوي على 283 غيغا طن من 
الكربون في الكتلة احليوية، و 38 غيغا طن في األخشاب امليتة، 
و 317 غيغا طن في التربة )في الثالثني سنتيمتراً العلوية( وفي 
الفضالت. وقد ُقدر مجموع محتوى النظم البيئية احلرجية من 
الكربون مبا يبلغ 638 غيغا طن، وهو ما يتجاوز الكربون املوجود 
بشأن  األول  الفصل  في  مذكور  هو  وكما  اجلوي.  الغالف  في 
احلرجية  املوارد  حلالة  العاملي  التقييم  في  اإلقليمية  االجتاهات 
احلرجية  احليوية  الكتلة  زادت   ،)FAO, 2010e(  2010 لعام 
االحتاد  فيها  مبا  أوروبا  احتواء  مع  األقاليم،  جميع  في  عموماً 

الروسي على أكبر كمية من الكتلة احليوية.

تخزين  في  احلرجية  املنتجات  دور  كيوتو  بروتوكول  يتناول  وال 
التي  اخلشبية  املنتجات  مساهمة  فإن  ذلك،  ومع  الكربون. 
هذه  إدراج  وإمكانية  العاملية  الكربون  دورة  في  حصادها  يجري 
احلراري  االحتباس  بغازات  املتعلقة  احملاسبة  ضمن  املساهمة 
مناقشتها في مفاوضات  باء جتري  املرفق  في  املدرجة  للبلدان 
اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ املتعلقة بفترة 
االلتزامات الثانية اخلاصة ببروتوكول كيوتو. فعلى سبيل املثال، 
يبنّي اجلدول  41 تقديرات االنبعاثات وعملية العزل الناجمة عن 

سلسلة القيمة احلرجية، استناداً إلى بيانات 2007-2006.

اجلدول  40: بيانات عن أنشطة التحريج وإعادة التحريج 
وإزالة الغابات واإلدارة احلرجية التي أبلغت 

عنها األطراف املدرجة في املرفق باء من 
بروتوكول كيوتو لعام 2008 )غيغا طن من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

التحريج 
وإعادة 

التحريج 

رصيد ثاني اإلدارة احلرجيةإزالة الغابات
أكسيد 
الكربون

703 65132 94849 16-استراليا

307 1-224 5311 2-النمسا

39946869-بلجيكا

628 3532751 1بلغاريا

403 5032 11-643 73814-كندا

257 6-145 6-272160-جمهورية التشيك

7035281247-الدمنارك

066 6006 5346-إستونيا

126 38-935 39-886 0772 1-فنلندا

285 86-620 84-926 59111 13-فرنسا

663 6-441 20-393 61516 2-أملانيا

399 2-052 2-3514-اليونان

025 5-885 3-18344 1-هنغاريا

102-102-آيسلندا

774 763112 2آيرلندا

065 44-105 46-431 2 391-إيطاليا

361 22- 595 23- 674 4401-اليابان

692 29-629 29-63-التفيا

8-114-خلتنشتاين

547780233-هولندا

486 14-910 3962 17-نيوزيلندا

023 31-827 30-93-104-النرويج

519 50-865 46-916263 3-بولندا

180-563 8772 1346 4-البرتغال

455 439-469 462-607 09326 4-روسيا

897 7-324 10-426 2سلوفاكيا

7851 -307 10-385 4562 2-سلوفينيا

279 52-120 39-276188 10-إسبانيا

797 17-606 18-385 5762 1-السويد

808-855-3582-سويسرا

116 13-873 10-696452 2-اململكة املتحدة

327 49-718 47-759150 1-أوكرانيا

 مالحظة:
php.5270/http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items 
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وكما هو مبنّي في اجلدول  41، من املمكن زيادة تخزين الكربون 
في املنتجات اخلشبية. وتعمل الدول األعضاء في اتفاقية األمم 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ حالياً على وضع منهجية 
حلساب الكربون اخملزن في منتجات اخلشب احملصود مبرور الزمن. 
قورن  إذا  ضئيل  الكربون  دورة  في  املنتجات  تلك  دور  أن  بيد 
باألنشطة احلرجية األخرى التي يجري بحثها في اإلطار اتفاقية 
األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. ويناقش القسم التالي 

هذه القضايا بتفصيل أكبر.

لقد رّكزت املفاوضات اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة االإلطارية 
يقّدر  ما  ألن  الغابات  على  مكثفاً  تركيزاً  املناخ  تغيُّر  بشأن 
املائة من غازات االحتباس احلراري على نطاق  بنسبة 17.4 في 
عن  جزئياً  وتنجم  الغابات،  قطاع  هو  مصدرها  يكون  العالم 
وبسبب   ،)IPCC, 2007( النامية15  البلدان  في  الغابات  إزالة 
املفهوم الذي جعله استعراض ستيرن )Stern, 2006( واسع 
االنتشار، وهو أن كبح إزالة الغابات هو طريقة شديدة الفعالية 
من حيث التكلفة لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 
البلدان  تشجع  حوافز  توفير  إلى  الرامية  اجلهود  تطورت  وقد 
النامية على إدراك إمكاناتها لتخفيف االنبعاثات من الغابات 
الناجمة  االنبعاثات  جتنب  بشأن  مناقشات  من  أفضل،  إدراكاً 
عن إزالة الغابات إلى األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها )اإلطار 12(. وفي ديسمبر/

كانون األول 2010، وافق مؤمتر الدول األعضاء في اتفاقية األمم 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ على تطبيق آلية لتحفيز 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  األنشطة 
الغابات وتدهورها. مبوجب اتفاق يُعقد مستقبالً يكون ملحقاً 
ببروتوكول كيوتو. فهذه اآللية ميكن أن تؤدي دوراً حاسم األهمية 
التنمية  والتكيف معه، وحتسني  املناخ،  تغيُّر  آثار  في مكافحة 
اإلضافية  األنشطة  حظيت  وقد  عام.  بالشكل  املستدامة 
خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها باهتمام 
العالم.  أنحاء  بجميع  احلكومات  في  املستويات  أعلى  على 
البلدان  في  الغابات  على  السياسية  األضواء  تُسلط  وبينما 
استخدامات  بشأن  اجلارية  املفاوضات  نتيجة  فإن  النامية، 
سيكون  واحلراجة  األراضي  استخدامات  في  والتغيُّر  األراضي 
بتخفيض  املتعلقة  بااللتزامات  الوفاء  على  تأثير  أيضاً  لها 
االنبعاثات واإلدارة احلرجية في البلدان الصناعية والبلدان التي 
متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية )وهي ما تعرف باألطراف املدرجة 

في املرفق باء ببروتوكول كيوتو(.

وقد أُنشئت هيئتان مخصصتان لهما حدود زمنية في اإلطار 
إلجراء  املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  بشأن  مفاوضات 
األراضي  واستخدام  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
والتغيُّر في استخدام األراضي واحلراجة وآلية التنمية النظيفة 

اجلدول  41: تقديرات االنبعاثات والعزل في سلسلة 
القيمة اخلاصة بصناعة املنتجات احلرجية 

العاملية، 2007-2006

االنبعاثاتالعملية 
ثاني  من مكافئ  )مليون طن 
أكسيد الكربون / السنة (

297االنبعاثات املباشرة من التصنيع )اجملال 1(

207احتراق الوقود: لب الورق والورق

26احتراق الوقود: المنتجات الخشبية

39احتراق الوقود: التحويل

26الميثان المنبعث من نفايات التصنيع

193االنبعاثات املرتبطة مبشتريات من الكهرباء )اجملال 2(

106 بلالورققرولاو 

49المنتجات الخشبية

39التحويل

18 جاتنإاألخشاب

االنبعاثات في مرحلة ما قبل اإلنتاج املرتبطة باملواد 
الكيميائية والوقود احلفري

92

35 ريغ تالخدملاالليفية بل :الورققرولاو 

22المدخالت غير الليفية: المنتجات الخشبية

31الوقود الحفري: لب الورق والورق

5الوقود الحفري: المنتجات الخشبية

51النقل

21من المهد إلى البوابة

27من البوابة إلى المستهلك

4من المستهلك إلى اللحد

263-استخدام املنتجات

0االنبعاثات

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الورقية 
المستخدمة

-20

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الخشبية 
المستخدمة

-243

77نهاية الُعمر

3حرق المنتجات المستخدمة

176الميثان النابع من الورق

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الورقية في 
مكبات النفايات

-67

59الميثان النابع من األخشاب

تأثير اإلضافات إلى مخزونات الكربون في المنتجات الخشبية في 
تايافنلا تابكم

-94

 FAO, 2010f :املصدر
مالحظات:

مجموع االنبعاثات من املهد إلى البوابة = 622 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً )مبا ال 
يشمل العزل(

مجموع االنبعاثات من املهد إلى اللحد = 890 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً )مبا ال 
يشمل العزل(

العزل اخلاص بسلسلة القيمة = االمتصاص الصافي ملا يبلغ 424 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون سنوياً، استناداً إلى تقديرات لتراكم مخزونات الكربون في مجموعات املنتجات وافتراض أن 

عمليات التجدد ومعاودة النمو تُبقي، عاملياً، مخزونات الكربون مستقرة في الغابات التي تعتمد عليها 
الصناعة

صافي االنبعاثات اخلاصة بسلسلة القيمة، من املهد إلى اللحد = 467 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون سنوياً

تشمل هذه االنبعاثات تلك الناجمة عن إزالة الغابات، وتفّسخ )حتلل( الكتلة احليوية   15
املوجودة فوق سطح األرض التي تبقى بعد قطع األخشاب وإزالة الغابات، وثاني أكسيد 

الكربون املنبعث من حرائق اخلٌث وتفّسخ أوساخ اخلُث بعد تصريفها..
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في  لألطراف  عشر  اخلامس  املؤمتر  انعقاد  حني  إلى  والتكيف 
االتفاقية في كوبنهاغن في ديسمبر/كانون األول 2010. وقد 
التعاوني  بالعمل  املعنية  اخملصصة  العمل  مجموعة  واصلت 
الطويل األجل مبوجب االتفاقية )AWG-LCA( تناول املكونات 
والتمويل  والتخفيف  التكيف  وهي:  بالي،  عمل  خلطة  احملددة 
العمل  مجموعة  زالت  وما  القدرات.  وبناء  التكنولوجيا  ونقل 
املدرجة  لألطراف  اإلضافية  بااللتزامات  املعنية  اخملصصة 
تناقش   )AWG-KP( كيوتو  بروتوكول  مبوجب   1 املرفق  في 
البلدان  جانب  من  االنبعاثات  بتخفيض  اجلديدة  االلتزامات 
بعد  انتقالية،  مبرحلة  اقتصاداتها  متر  التي  والبلدان  الصناعية 
انتهاء فترة االلتزامات األولى في سنة 2012. ويُبنينَّ الشكل 28 

تخطيطياً هيكل هاتني اجملموعتني ومجاالت املناقشة اخلاصة 
بهما. وتتناول كل منهما مواضيع منهجية وسياسية صعبة 
اإلضافية  باألنشطة  املتعلقة  تلك  بينها  من  األمد،  وطويلة 
وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض 
واحلراجة،  األراضي  استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  واستخدام 

وآلية التنمية النظيفة.

األنشطة  في  كبير  توافق  إلى  األطــراف  توصلت  حني  في 
اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
في كوبنهاغن في ديسمبر/كانون األول 2009، لم يكن هناك 
اتفاق رسمي بشأن هذه املسائل. وقد اجتمع الفريق العامل في 
يونيو/حزيرن وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين األول 2010. وفي 
أخيراً  باملكسيك، متت  ديسمبر/كانون األول2010، في كانكون 
املوافقة على النص الذي سيم تقدميه العتماده من قبل مؤمتر 
أطراف االتفاقية. 2010. وفيما يلي عرض عام لبعض القضايا 

املوضوعية التي نوقشت. 16

األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها

تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  في  األطراف  مؤمتر  اعتمد 
عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  بشأن  قرارا  املناخ  
النص يغطي  باملكسيك.  وتدهورها في كانكون  الغابات  إزالة 
االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  والضمانات  واملبادئ  النطاق 
مرحلياً  منهجاً  ويعرض  وتدهورها   الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  لتنفيذ 
األنشطة  من  تدريجياً  والتحرك  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن 
التجريبية إلى التنفيذ الكامل لألنشطة اإلضافية لتخفيض 
تضّمن  وقد  وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
النص التفاوضي الذي انبثق من مؤمتر األطراف السادس عشر 

اإلطار 12: تطور املفهوم: من جتنُّب االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات إلى األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

بدايتها  منذ  املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  اعترفت  لقد 
النبعاثات  الغابات كمصدر  وبإزالة  للكربون  للغابات كمصرف  العاملية  باألهمية 
غازات االحتباس احلراري. وأثناء مفاوضات بروتوكول كيوتو، مت النظر في جعل ”جتنُّب 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات“ أمراً ممكنا في اإلطار آلية التنمية النظيفة، 
ولكن املفهوم نُحي جانباً بسبب الشكوك املرتبطة باملنهجيات والبيانات وقتئذ. 
ثم عاودت الفكرة الظهور في املؤمتر احلادي عشر لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة 
2005 عندما طلبت مجموعة  ُعقد في سنة  الذي  املناخ  تغيُّر  بشأن  االإلطارية 
من البلدان إدراج بند في املفاوضات بشأن ”تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

الغابات في البلدان النامية: مناهج للتحفيز على اتخاذ إجراءات“.

العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  به  قامت  الذي  العمل  خالل  ومن 
والتكنولوجية )SBSTA( خالل الفترة ما بني املؤمتر احلادي عشر لألطراف واملؤمتر 

االنبعاثات  قضية  تناول  على  أيضاً  األطراف  اتفقت  لألطراف،  العشر  الثالث 
من  أكبر  االنبعاثات  تلك  أن  رأت  أنها  إلى  بالنظر  الغابات،  تدهور  عن  الناجمة 
البلدان. ومن ثم جرى توسيع  الغابات في كثير من  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات 
نطاق املفهوم ليشمل ”تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
ُعقد في  الذي  الثالث عشر  األطراف  وفي مؤمتر   .“)REDD( النامية  البلدان  في 
سنة 2007، اتخذت أمانة اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ قراراً 
بتخفيض  املتعلقة  القضايا  بشأن  إيجابية  وحوافز  سياسية  ”مناهج  بعنوان 
صيانة  ودور  النامية؛  البلدان  في  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
في  الغابات  في  املوجودة  الكربون  مخزونات  وزيادة  املستدامة  وإدارتها  الغابات 
لتخفيض  اإلضافية  ”األنشطة  باسم  اآلن  يُعرف  ما  وهو  النامية“،  البلدان 
األنشطة  تلك  نطاق  ويتجاوز  وتدهورها“.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
الكربون  مخزونات  وزيادة  الصيانة  ليشمل  وتدهورها  الغابات  إزالة  اإلضافية 

املوجودة في الغابات.

CMP   16 هو ”مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول 
 )http://unfccc.int(“كيوتو

يصف النص املفاوضات حتى ديسمبر/كانون األول 2010.  17

الشكل 28 : قضايا الغابات التي تتناولها هيئات اتفاقية 
األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 

ومجموعات العمل التابعة لها16 

في اإلطار هيكل اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغير املناخ

األنشطة اإلضافية 
نُهج السياسات واحلوافز اإليجابية

التكيُّف

األنشطة اإلضافية
القضايا املنهجية

التكيُّف

استخدام األراضي 
والتغيُّر في استخدام 

األراضي واحلراجة
آلية التنمية النظيفة

التكيُّف

أدوات السياسات

الهيئات الفرعية

الهيئات اخملصصة 
 مجموعة العمل اخملصصة للعمل

 التعاوني الطويل األجل مبوجب
االتفاقية

هيئات االتفاقية مؤمتر األطراف

 اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية
بشأن تغير املناخ

�آلية التنمية 
النظيفة

بروتوكول كيوتو

 الهيئة الفرعية
للتنفيذ

الهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية 

والتكنولوجية

 مجموعة العمل املعنية بااللتزامات
 اإلضافية لألطراف املدرجة في املرفق 1

 مبوجب بروتوكول كيوتو
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األنشطة التالية التي حتدد نطاق األنشطة اإلضافية لتخفيض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها:

تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات؛ – 
تخفيض االنبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات؛ – 

اإلدارة احلرجية املستدامة؛ – 
صيانة مخزونات الكربون املوجودة في الغابات؛ – 

زيادة مخزونات الكربون املوجودة في الغابات. – 

حتقيق  كفالة  أجل  من  ضمانات  قائمة  على  القرار  وينص 
عن  الناجمة  السلبية  اجلانبية  التأثيرات  وجتنُّب  متعددة  فوائد 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة 

الغابات وتدهورها. وتتعلق هذه الضمانات مبا يلي:

االتساق مع البرامج احلرجية القائمة ومع االتفاقات  – 
الدولية؛

حوكمة الغابات؛ – 
حقوق الشعوب األصلية وأفراد اجملتمعات احمللية؛ – 

املناهج التشاركية؛ – 
صون املوارد الطبيعية والتنوع احليوي؛ – 

استمرار إجراءات التخفيف؛ – 
التسرب. – 

ويقر النص بضرورة أن ينشئ كل بلد من البلدان النامية عدة 
عناصر هامة هي: نظام وطني لرصد الغابات، واستراتيجية أو 
خطة عمل، ومستوى مرجعي وطني )لالنبعاثات من الغابات(.

يتعني حلها تخص طريقة  يزال  ال  التي  األساسية  والقضية 
متويل اإلجراءات التي يتم تنفيذها )والتي تعتمد على السوق، 
أو تعتمد على صندوق التمويل أو مزيج من االثنني(. وسيتم 
االإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  مبزيد من  املسألة  تناول هذه 

بشأن تغيُّر املناخ .

والتكنولوجية  العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  وتقوم 
واإلبالغ  القياس  مبنهج  املتصلة  املنهجية  للقضايا  بالتصدي 
ووضع السيناريوهات املرجعية. مت اعتماد قرارين ) CP.13/2و 4/

CP.15؛ انظر االإلطار 13( لتوفير التوجيه بشأن تلك القضايا. 
االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  األنشطة  بشأن  القرار  ويتطلب 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها والذي اعتمد في كانكون من 
الهيئة الفرعية العمل على بعض اجلوانب التقنية واملنهجية 
لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها  مبا في ذلك بشأن منهجيات الرصد واإلبالغ والتحقق.

املعنية  اخملصصة  العمل  مجموعة  في  املفاوضات  تتناول 
بالعمل التعاوني الطويل األجل مبوجب االتفاقية قواعد وطرق 
وعمليات  احلراري  االحتباس  غازات  بانبعاثات  املتعلقة  احملاسبة 
استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  استخدام  عن  الناجمة  اإلزالة 
األراضي واحلراجة لدى األطراف املدرجة في املرفق باء وذلك في 
احلالية  املقترحات  وما زالت   .2012 لسنة  الحقة  آلية  اإلطار 
بفترة  يتعلق  فيما  احملاسبة  بشأن  القائمة  القواعد  لتبسيط 
املناقشة.  قيد  كيوتو  ببروتوكول  اخلاصة  األولى  االلتزامات 
ويجري إحراز تقدم في تناول األحكام املتعلقة باحملاسبة بشأن 
الشفافية  وزيادة  للترشيد  اقتراحاً  يتضمن  مبا  احلرجية،  اإلدارة 
في حتديد مستويات مرجعية ممكنة لإلدارة احلرجية. كذلك فإن 
واالختالالت  جمعها  يجري  التي  اخلشبية  املنتجات  معاملة 
الطبيعية، وبخاصة الظواهر املتطرفة، قيد املناقشة في سياق 
اإلدارة احلرجية، وأيضاً الطابع الطوعي مقابل الطابع اإللزامي 
لألنشطة اإلضافية املنصوص عليها في املادة 3-4، وإمكانية 
إدراج مزيد من األنشطة )ومن ذلك مثالً إدارة األراضي الرطبة(.

اإلطار 13: قرارات مؤمترات األطراف 

اتخذ مؤمتر األطراف الثالث عشر قراراً )القرار CP.13/2( استناداً إلى العمل الذي 
لتوفير قدر من  وذلك  والتكنولوجية،  العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  به  قامت 
التوجيه املنهجي اإلشاري من أجل تنفيذ مشروعات توضيحية؛ وشجع األطراف على 
تعبئة املوارد؛ وشجع املنظمات اخملتصة على دعم البلدان النامية في أعمالها املتعلقة 

باألنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
واتخذ مؤمتر األطراف اخلامس عشر قراراً )القرار CP.15/4( استناداً إلى عمل 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن التوجيهات املنهجية من 
أجل األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. 
وطلب قرار املؤمتر من األطراف حتديد القوى احملركة إلزالة الغابات وتدهورها؛ وحتديد 
اإلزالة؛  عمليات  زيادة  أو  االنبعاثات  خفض  عن  تسفر  أن  ميكن  التي  األنشطة 
واستخدام اخلطوط التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ التي 
االحتباس  غازات  انبعاثات  لتقدير  التشجيع  أو  االعتماد  من  درجة  بأقصى  حتظى 
الغابات  لرصد  وطنية  نظم  وإلقامة  اإلزالة؛  وعمليات  بالغابات  املتصلة  احلراري 
تستند إلى مزيج من االستشعار عن بُعد وإجراء جرد لكمية كربون الغابات املوجود 

على األرض. ويلزم القيام مبزيد من العمل بشأن القضايا املنهجية املتصلة باملراقبة 
واإلبالغ والتحقق لكي يتسنى تفعيل أداة األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات 
العلمية  للمشورة  الفرعية  الهيئة  وتكون  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
اإلضافية  عن  واإلبالغ  القياس  على  املستمر  العمل  عن  مسئولة  والتكنولوجية 
أي  باستخدام  أُوصي  وقد  وتدهورها.  الغابات  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  خلفض 
أجل  من  املناخ  بتغيُّر  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  من  معتمدة  توجيهات 

القيام بعمليات الرصد ذات الصلة.
تقاسم  على  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  األطراف  القرارين  كال  شّجع  وقد 
املعلومات والدروس املستفادة وذلك باستخدام املنصة الشبكية لتخفيض االنبعاثات 
األمم  التفاقية  الشبكي  املوقع  على  املوجودة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ )http://unfccc.int(.  وقد اعتمد مؤمتر األطراف 
خلفض  اإلضافية  األنشطة  بشأن  قراراً  كانكون  في  عقد  والذي  عشر  السادس 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها كجزء من نتائج عمل مجموعة العمل 

اخملصصة املعنية بالعمل التعاوني الطويل األجل مبوجب االتفاقية.
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بااللتزامات  املعنية  اخملصصة  العمل  مجموعة  فإن  كذلك 
بروتوكول  مبوجب  األول  املرفق  في  املدرجة  لألطراف  اإلضافية 
باستخدام  املتعلقة  األنشطة  نطاق  توسيع  في  تنظر  كيوتو 
األراضي والتغيُّر في استخدام األراضي واحلراجة املؤهلة لذلك 
في اإلطار آلية التنمية النظيفة. والتحريج وإعادة التحريج هما 
حالياً، من بني تلك األنشطة، املؤهلة  ملشروعات آلية التنمية 
النظيفة. ويدور نقاش حالياً بشأن مقترحات تدعو إلى توسيع 
النطاق ليشمل تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها، واألراضي الرطبة، واإلدارة احلرجية املستدامة، وإعادة 
ال  األطراف  آراء  ولكن  استنفادها«،  يجري  التي  »الغابات  حتريج 
الفنية  املناقشة  من  مزيد  إجراء  إلى  احلاجة  بشأن  إال  تتالقى 

لكي يتسنى اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

تمويل األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها

على الرغم من أن القرار الذي اعتمد بشأن األنشطة اإلضافية 
في  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض 
التجريبية  األنشطة  فإن  التمويل،  طريقة  يتناول  ال  كانكون 
لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
املتعلقة  املناقشات  اجتذبت  فقد  متويلها.  يجري  وتدهورها 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  باألنشطة 
الغابات وتدهورها التزامات مالية على أعلى املستويات، بحيث 
تعهد العديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء وممثلوهم باتخاذ إجراءات 
بشأن تنفيذ األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة 
استراليا  )هي  بلدان  ووافقت ستة  وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن 
املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  والنرويج  واليابان  وفرنسا 
دوالر  مليار   3.5 قدره  مبلغ  تخصيص  على  جماعياً  األمريكية( 
البلدان  في  الغابات  إزالة  إلبطاء  أولي  عام  “كتمويل  أمريكي 
النامية ووقف تلك اإلزالة وانحسارها في نهاية املطاف“. ووجه 

رؤساء الدول رسائل مماثلة في اجتماعات عقدت مؤخراً، من بينها 
مؤمتر أوسلو بشأن املناخ والغابات الذي ُعقد في مايو/أيار 2010. 
وفي ذلك االجتماع، وافق ممثلو احلكومات على أعلى املستويات 
على إنشاء شراكة بشأن األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات 
لتحسني  إجراءات  التخاذ  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 
لتخفيض  اإلضافية  باألنشطة  املتعلقة  املبادرات  فعالية 
املالية  واألدوات  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
املتعلقة بها، وحتسني كفاءتها وشفافيتها وتنسيقها، وتيسير 
وتطوير  التخفيف،  ــراءات  وإج القدرات،  وتعزيز  املعرفة،  نقل 
التكنولوجيا ونقلها. وتعهدوا سوياً بتقدمي مبلغ قدره 4 مليارات 

دوالر أمريكي تقريباً لدعم هذه اجلهود.

وقد رحب الوزراء اجملتمعون في ناغويا في أكتوبر/تشرين األول 
2010 في اجتماع حول الشراكة اخلاصة باألنشطة اإلضافية 
على  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض 
بإجنازات  العاشر  احليوي  التنوع  اتفاقية  أطراف  مؤمتر  هامش 
عن  الناجمة  االنبعاثات  خلفض  اإلضافية  األنشطة  شراكة 
شفافة  معلومات  توفير  ذلك  في  مبا  وتدهورها،  الغابات  إزالة 
وشاملة عن متويل  وإجراءات ونتائج األنشطة اإلضافية خلفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من خالل قاعدة 
البيانات الطوعية. وأدركوا أيضا ضرورة اتخاذ اجراءات لتضييق 
التنفيذ  من  قدر  أقصى  وحتقيق  التداخالت  وجتنب  الفجوات 
الفعال إلجراءات ومتويل األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات 

الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها . 

اإلضافية  األنشطة  لتنفيذ  هامة  جهود  بذل  اآلن  ويجري 
وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض 
املشروعات  استدامة  في  رئيسي  عامل  هناك  وسيكون 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  واألنشطة 

 UN-REDD املصدر: برنامج

الشكل 29: البلدان املشاركة في برنامج األمم املتحدة التعاوني بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها والبلدان املراقبة

البلدان الرائدة في برنامج األمم املتحدة 
التعاوني بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة الغابات وتدهورها

البلدان الشريكة في برنامج األمم املتحدة 
التعاوني بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة 

عن إزالة الغابات وتدهورها
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الفوائد  تقاسم  لضمان  املتخذ  النهج  وهو  وتدهورها  الغابات 
جانب  من  منصفاً  تقاسماً  املشروعات  هذه  من  تتحقق  التي 
إلى حد كبير على مدى  يتوقف  تنفذها. وهذا  التي  اجملتمعات 
إمكانية ضمان احلقوق املتعلقة بالكربون املوجود في الغابات. 
اجلديدة  التشريعات  عن  خاطفة  حملة  التالي  القسم  ويوفر 
الصعوبات  ويفحص  الغابات،  كربون  بحيازة  املتعلقة  واملعدلة 
التي  والفوائد  الغابات،  اجلديدة بشأن ملكيات كربون  واألفكار 

تتحقق منه.

حيازة كربون الغابات: االنعكاسات على 
المشروعات المستدامة لألنشطة اإلضافية 
لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها
على ضوء التطورات التي جرت مناقشتها في القسم السابق، 
تعتمد البلدان آليات قانونية لتنظيم احلقوق املتعلقة بكربون 
الغابات في أسواق الكربون التنظيمية وكذلك الطوعية. وهذا 
األنشطة  مشروعات  في  االستثمار  زيادة  على  يحفز  أن  ميكن 
الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية 
العام  القطاعني  في  املشروعات  مطوري  جانب  من  وتدهورها 
بضمان  استقراراً  وأكثر  أقوى  متكينية  بيئة  قامت  إذا  واخلاص 
أشكال مالئمة ومتثل حداً أدنى من احلماية القانونية لألطراف 
من  بلداً   37 من  أكثر  هناك  كان   2010 سنة  وحتى  املتعاقدة. 
البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية 
التعاوني  املتحدة  األمم  برنامج  قبيل  من  برامج  في  تشارك 
 بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

االنبعاثات  لتخفيض  االستعداد  برامج  أو   )UN-REDD(
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها التي تنفذ في اإلطار مرفق 
  )FCPF(الغابات بكربون  املتعلقة  للشراكة  الدولي  البنك 
أنشطة  تنفيذ  البلدان على  إلى حتسني قدرة هذه  ترمي  التي 
تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. ويبني 
الشكل 29 بعض البلدان املشاركة في برنامج األمم املتحدة بهذا 
الشأن، والتي توجد لديها جميعاً إمكانية عالية للتعويض عن 

انبعاثات الكربون في مناطق الغابات.

لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  عليه  تنطوي  مما  الرغم  وعلى 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من وعد بتوفير 
متويل للغابات وباإلسهام في التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، فإن 
امتالك مورد غير ملموس مثل الكربون يطرح حتديات بالنسبة 
حقوق  ملكية  متثل  وحتديداً،  التقليدية.  املِلكية  قوانني  لنظم 
باحلقوق  باالعتراف  يتعلق  فيما  احلكومة  ودور  الكربون  امتالك 
العرفية للمجتمعات احمللية على األراضي العامة جانبني هامني 
من جوانب تقاسم الفوائد التي جتنى من الكربون املعزول من 

الغابات، ولكن كثيراً ما يكون من الصعب ضمانهما.

وفي هذا السياق، كيف ميكن حتديد احلقوق املتعلقة بالكربون؟ 

قانون  إذا كان نظام  النظر فيما  السؤال، يجب  وللرد على هذا 
املِلكية املعني يعتبر أن األراضي واألشجار، مبا في ذلك خدمات 
النظم البيئية، تؤول ملكيتها أساساً إلى الدولة أو تؤول كلياً ملالك 
األراضي من القطاع اخلاص. وفيما يتعلق باألنشطة اإلضافية 
لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، يصبح 
االعتراف الرسمي باحلقوق العرفية حليازة األراضي قضية هامة، 
في  املوجودة  القانونية  األطر  االعتبار  في  أُخذت  إذا  سيما  ال 

معظم بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا.

القائمة  القانونية  لألطر  موجز  استعراض  إجراء  من  ويتضح 
ضمان  على  البلدان  بعض  تعمل  كيف  بالكربون  يتعلق  فيما 
وتُعرض  منصفاً.  تقاسماً  الكربون  معاوضات  فوائد  تقاسم 
أيضاً سلسلة من األمثلة لتصوير االجتاهات واملمارسات احلالية 
هذه  وتُظهر  املدني.  القانون  ونظم  العام  القانون  نظم  في 
بالكربون  املتعلقة  احلقوق  تأمني  في  احملرز  التقدم  أن  احلاالت 
التغلب  يجب  كثيرة  عقبات  هناك  وأن  اآلن  حتى  بطيئاً  كان 
عليها لكي يتسنى تقاسم فوائد معاوضات الكربون تقاسماً 
البلدان املشاركة في مخططات تخفيض  منصفاً في جميع 
ومخططات  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة 

الغابات وتدهورها.

القضايا القانونية الرئيسية بشأن الحقوق المتعلقة بكربون 
الغابات باعتباره ملكية جديدة 

األراضـــي  مبلكية  ــات  ــاب ــغ ال ملكية  ــــادةً  ع  تــرتــبــط 
تكون  ما  كثيراً  ذلك،  ومع   .)Romano and Reeb, 2006(
األراضي، بسبب طابعها الفريد وعدم قابليتها للنقل، موضع 
استخدامات متعددة في آن واحد. ولذا، فإن حتديد ملكية األراضي 
ال يكفي دائماً لضمان ملكية مخزون الكربون املوجود في غابة 
)Christy, Di Leva and Lindsay, 2007(. وعند اإلشارة إلى 
احلقوق املتعلقة بكربون الغابات، قد متيز القوانني والعقود بني 
الكربون املعزول، ومصارف الكربون، ومخزونات الكربون، وأرصدة 
الكربون. ويبني حتليل مقارَن لألطر القانونية ذات الصلة باحلقوق 
املتعلقة بكربون الغابات، يرد تلخيص له أدناه، أحدث التطورات 
السائد  االجتاه  أن  جند  اخلصوص،  وجه  وعلى  اجلبهة.  هذه  على 
استخدام  هو  العام  القانون  تطبِّق  التي  البلدان  بعض  في 
في  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  لتنظيم  االنتفاع17  حقوق  فئة 
وحقوق  باحلراجة،  املتعلقة  املواثيق  بني  التمييز  مع  الغابات، 
في  ملكية  كمصالح  األخذ«  و«حق  اإليجار،  وعقود  االرتفاق18، 
أراضي الغابات. وكما هو مبني في األمثلة اإلقليمية من آسيا 
واحمليط الهادي أدناه، جرى سن تشريعات لنقل احلقوق املتعلقة 

بالكربون إلى املالك الشرعيني.

استراليا
أدخلت واليات استرالية تشريعات تعترف بحق امتالك الكربون 

حقوق االنتفاع »تضم مجموعة احلقوق واالتفاقات القانونية التي تسمح باستخدام املمتلكات التي تؤول ملكيتها آلخرين«. والتشريعات الوطنية متيز في معظمها بني أربعة أنواع   18
.)www.lawcom.gov.uk( مختلفة من حقوق االنتفاع هي: حقوق االرتفاق، والتأجير، و حق األخذ ، واملواثيق

.)www.lawcom.gov.uk( حق االرتفاق هو حق يتمتع به مالك أرض على أرض غيره  19
تستخدم كل والية مصطلحاً مختلفاً لوصف احلقوق املتعلقة بعزل الكربون. ففي والية فيكتوريا ووالية جنوب استراليا جند أن املصطلح املستخدم هو »اتفاق ملكية الغابات«، أما في   20

كوينزالند فهي توصف بأنها حقوق »منتجات املوارد الطبيعية«، وتستخدم والية استراليا الغربية مصطلح »حق الكربون«، وتستخدم والية تسمانيا مصطلح »حق احلراجة«.«. 
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عزل  »حقوق  باسم  تُعرف  احلقوق  وهذه  األشجار،  من  املعزول 
والية  أول  هي  ويلز  ساوث  نيو  وكانت   19  .)CSRs( الكربون 
استرالية تضع مخططاً تشريعياً للتصديق قانوناً على ملكية 
 .)Hepburn, 2008( الغابات  كربون  بعزل  املتعلقة  احلقوق 
بالكربون  املتعلقة  احلقوق  أمن  مسألة  الوالية  هذه  وتناولت 
وإمكانية نقل تلك احلقوق وذلك بسّنها تشريعاً يحدد صراحًة 
حقوق ملكية الكربون ومينح حائزي هذه احلقوق ضماناً لالنتفاع 
من األراضي وحق استصدار أوامر قضائية لوقف استخدامات 
األراضي التي قد تؤثر على مصارف ومخازن الكربون املوجودة في 
الغابات )ومن ذلك على سبيل املثال قانون نقل املِلكية الصادر 
سنة 1919 في نيو ساوث ويلز، البند 87 ”ألف“ والبند 88 ”ألف“ و 
”باء“(. ويوفر هذا التشريع منوذجاً يتجاوز مجرد النص على املِلكية 
الكربون  بعزل  يتعلق  فيما  تطوراً  أكثر  قانوني  اإلطار   إلرساء 

 .)Rosenbaum, Schoene and Mekouar, 2004(

نيوزيلندا
الدائم(  الغابات  )مصرف  الغابات  الئحة  متّكن  نيوزيلندا،  في 
مبجموع  يتعلق  فيما  مواثيق  إيجاد  من   2007 سنة  الصادرة 
الزراعة  لوزارة  ويجوز  اخملزونة في مصرف غابات.  الكربون  كمية 
واحلراجة أن تدخل في ميثاق مع مالك األرض في حالة استيفاء 
حقوق  تسجيل  قانون  يقوم  ذلك،  إلى  وإضافة  معينة.  شروط 
 ،)2006 )سبتمبر/أيلول   42 رقم   ،1983 سنة  الصادر  احلراجة 

بتنظيم حقوق احلراجة التي ميكن أن يحددها مالك األرض.

فانواتو
احلراجة  حقوق  تسجيل  ضمانات  بشأن  فانواتو  قانون  يقدم 
وحصاد األخشاب الصادر سنة 2000 )البند 6( التوجيه بشأن 
احلقوق املتعلقة بالكربون املعزول استناداً إلى األحكام الدستورية 
األراضي  ملكية  بشأن  مختلفة  حقوق  وجود  مع  والقانونية، 
وكذلك حقوق انتفاع تتعلق باألراضي املوجودة فوق وحتت مستوى 
األرض. ومينح دستور جمهورية فانواتو الصادر سنة 1980 ملكية 
األراضي واستخدامها لـ ”املالك العرفيني من الشعوب األصلية 
وأسالفهم“ )املادتان 73 و 74(. ويُعتبر املالك العرفيون لألراضي 
احلقوق  هذه  نقل  لهم  ويحق  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  مالك 
إلى أطراف ثالثة. ومن شأن سند املِلكية القابل للنفاذ أن ييسر 
 نقل احلقوق واخملاطر املتعلقة بأنشطة عزل الكربون في الغابات 

.)Holt, O'Sullivan, and Weaver, 2007(

امتالك حقوق مِلكية الكربون: مصلحة منفصلة من األراضي؟
إن احلاجة إلى تأمني احلقوق املتعلقة بعزل الكربون تثير تساؤالً 
بشأن ما إذا كانت هذه احلقوق تشّكل ملكيًة جديدة منفصلة 
عن األراضي أو ما إذا كانت تلك احلقوق مرتبطة باألراضي. وهذا 
مبشروعية  تتعلق  األولى  رئيسيتني.  قضيتني  يطرح  التساؤل 
والتعويض  الكربون،  الغابات  تعزل  عندما  باملِلكية  املطالبة 
عن اخلدمات التي تقدمها أنشطة التحريج أو إعادة التحريج. 
وتتعلق الثانية باتخاذ تدابير معينة حتدد الواجبات واملسؤوليات 
نقلها.  ميكن  التي  الغابات  بكربون  املتعلقة  باحلقوق  املرتبطة 
فمن ناحية، في البلدان التي متتلك فيها احلكومة كل إمكانات 
أن  يُفترض  الشأن،  بهذا  معامالت  أي  وال توجد  الكربون  عزل 
الدولة تتحمل اخملاطر واخلسائر. ومن الناحية األخرى، إذا كانت 

حقوق عزل كربون الغابات يجري االجتار بها بحرية في السوق، 
املسؤول  َمْن  املتعاقدة  األطراف  حتدد  أن  الالزم  من  يكون  فقد 
فصل  أن  إلى  أُشير  إضافي،  وكشاغل  العقد.  التزامات  عن 
ميكن  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  عن  األراضــي  حيازة  حقوق 
 استخدامه كذريعة لعدم إدخال إصالحات على حيازة األراضي 
املذكورة  احلاالت  تشرح  وبينما   .)Angelsen et al., 2009(
أدناه سبُل متييز احلقوق املتعلقة بالكربون عن احلقوق املتعلقة 
القوانني  لهذه  األجل  الطويلة  االنعكاسات  فإن  باألراضي، 

والسياسات تستدعي إجراء مزيد من الدراسة.

استراليا
أحد اخملططات  املوجود في استراليا هو  التشريعي  إن اخملطط 
األولى التي تضفي حتديداً طابعاً رسمياً على الوجود املنفصل 
للحقوق املتعلقة بالكربون في اإلطار التشريع املتعلق باحلراجة. 
فاحلقوق املتعلقة بالكربون تصبح، إذا ُسجلت لدى السلطات 
مالك  إلى  وتؤول  األراضــي.  في  منفصلة  مصلحة  اخملتصة، 
احلقوق املتعلقة بالكربون الفوائد واخملاطر القانونية والتجارية 
ومع  احملددة.  األراضي  الكربون في مساحة  الناشئة عن فصل 
قد  التي  وااللتزامات  املسؤوليات  بشأن  تساؤالت  تبقى  ذلك، 
مبلكية  املتعلقة  للحقوق  امللموس  غير  للطابع  نتيجة  تنشأ 
الكربون. فعلى سبيل املثال، إذا باع مالك األرض حقه التبعي 
األرض، فكيف  املوجودة على  املعزول في األشجار  الكربون  في 
يكون مالك األرض مسؤوالً عن كفالة عدم تسبُّب األنشطة 
التي جتري على تلك األرض في فقدان احلقوق املتعلقة بالكربون 

أو في حدوث انتقاص من تلك احلقوق؟

ويلز  ســاوث  نيو  )فرعي  االسترالي  املِلكية  معهد  ويــرى 
بعض  في  جزئية  بلورة  هناك  كانت  إذا  ”حتى  أنه  وكوينزالند( 
بالكربون  املتعلقة  القانونية  للحقوق  االسترالية  الواليات 
بحيث ميكن متييزها عن حق ملكية األرض األساسي، فإن هذه 
املِلكية املستند  بالكربون تظل جزءاً من حق  املتعلقة  احلقوق 
 .)Australian Property Institute, 2007( األرض“  إلى 
وتتيح  الكربون  بعزل  املتعلقة  باحلقوق  والية فيكتوريا  وتعترف 
قانون  في  عليها  )املنصوص  احلقوق  لهذه  املنفصلة  املِلكية 
احلقوق احلرجية لوالية فيكتوريا الصادر سنة 1996 والتعديالت 
التي أُدخلت عليه في سنة 2001(. وقد يلزم وجود توجيه قانوني 
أكبر إذا كان هناك مالك مختلفون لألرض والكربون، بالنظر إلى 
اختالف القوانني املتعلقة بحقوق املِلكية املستندة إلى األرض 

في الواليات االسترالية اخملتلفة.

فانواتو
احلرجية  احلقوق  تسجيل  ضمانات  بشأن  فانواتو  قانون  يربط 
وحصاد األخشاب )2000( بني ”حق حرجي“ فيما يتعلق باألرض 
و ”حق عزل الكربون فيما يتعلق باألرض“. وهو يحدد أن ”حق عزل 
اتفاق  مبوجب  مُينح  حقاً  يعني  باألرض  يتعلق  فيما   ... الكربون 
أو على نحو آخر حتقيقاً للفائدة القانونية أو التجارية أو غيرها 
)سواء كانت حالية أو مستقبلية( لعزل الكربون من جانب أي 
هذه  وتؤول  األرض“.  على  مستقبلية  أو  قائمة  غابة  أو  شجرة 
لديهم  الذين  األفراد  وإلى  لألرض  العرفيني  املالك  إلى  احلقوق 
عقود استئجار لألرض. وينص القانون على منح احلقوق احلرجية 
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من خالل تسجيلها مبوجب قانون عقود استئجار األراضي )البند 
163(. ويجب تسجيل احلق احلرجي، حاملا مُينح، لدى إدارة سجالت 
تعود  فإنها  استئجار،  عقد  مبوجب  احلقوق  نُقلت  وإذا  األراضي. 

إلى مالك األرض األصليني حاملا ينتهي أجل عقد االستئجار.

مَنْ يستطيع أن يملك حقوق الملكية المتعلقة بالكربون: 
أطراف حكومية أم خاصة؟

يجب أن يحدد اإلطار قانوني، يتكون من أحكام دستورية وقوانني 
بأن  لها  املسموح  الكيانات  واضحاً  حتديداً  وعقود،  وتنظيمات 
السيطرة  ضمان  ويجب  الغابات.  بكربون  تتعلق  حقوقاً  متلك 
الكربون  أسواق  في  بالكربون  املتعلقة  باحلقوق  االجتار  على 
التنظيمية والطوعية على حد سواء. وفي بعض البلدان. قد 
الوطني  املستوى  أو للحكومة على  الوطنية  تكون للحكومة 
يتعلق  فيما  سيما  ال  املِلكية،  من  معينة  أشكال  الفرعي 
بأراضي الدولة. وفي أماكن أخرى، تكون حقوق املِلكية اخلاصة 

محمية قانوناً على نطاق أوسع.

الضالعة  ــراف  األط لتحديد  حاسم  أمر  املِلكية  وتوضيح 
الغابات  من  بالكربون  املتعلقة  احلقوق  بشأن  التعاقد  في 
واملستفيدين من االستثمارات املتعلقة بكربون الغابات. وهذا 
فيها  تُدار  التي  النامية  البلدان  من  كثير  في  خاصة  صحيح 
ولكنها  احليازة،  من  عرفية  أشكال  ظل  في  الغابات  مناطق 
األصلية  للشعوب  والتابعة  اجملتمعية  األراضي  مجال  تتجاوز 
التي يعترف بها قانون احليازة اإللزامي. وفي تلك احلاالت، قد يلزم 
املتعلقة  احلقوق  أشكال  حتديد  على  القانوني  النقاش  تركيز 
 .)2009 ,Takacs( بالكربون املعترف بأنها متثل ملكية مشاعية
هذه  تطبيق  على  احلكومة  قدرة  تتقييم  الشأن  بهذا  ويرتبط 

احلقوق وإنفاذها.

واتفاقات اإلدارة اجملتمعية للغابات )غيانا( والعقود التي تعترف 
االنتفاع  حق  من  كنوع  األصلية  الشعوب  ملكية  بحقوق 

)البرازيل( هما مثاالن واضحان للطرق التي ميكن بها االعتراف 
باحلقوق اجملتمعية على الرغم من ملكية الدولة لألرض.

غيانا
في غيانا، ينص قانون الغابات لسنة 2008 )الذي ُسن في 22 
الغابات  منتجات  ”جميع  أن:  على   ،)2009 الثاني  يناير/كانون 
التي تتواجد أو تنبع من أراٍض عامة هي ملك للدولة إلى أن يتم 
التصرف بالشكل محدد في احلقوق املتعلقة مبنتجات الغابات 
وفقاً لهذا القانون أو أي قانون مكتوب آخر“ )الفقرة 73(. 20 ومع 
ذلك، يجوز لهيئة الغابات في غيانا )GFC(، مبوجب الفقرة 11، 
وبناء على تقدمي طلب من أي مجموعة مجتمعية، الدخول في 
اتفاق ملزم قانوناً بشأن اإلدارة اجملتمعية للغابات مع اجملموعة 
املعنية، من شأنه أن يرخِّص لتلك اجملموعة بأن تَْشَغل مساحة 
محددة من غابات الدولة وأن تديرها وفقاً لالتفاق. ويشمل هذا 
اخليار أيضاً اتفاقات التحريج املبرمة مع أفراد. وإضافة إلى ذلك، 
بعمليات من  للقيام  الغابات  امتيازات بشأن  اتفاق  يجوز منح 
استخدامات  أجل  ومن  بل  منطقة،  في  الغابات  صيانة  أجل 
لغرض  الغابات  على  احلفاظ  العمليات  هذه  وتشمل  جتارية. 
حقوق  تتناول  أحكام  توجد  ال  أنه  من  بالرغم  الكربون،  عزل 
تفسيراً  األحكام  بعض  تفسير  يجوز  ذلك  ومع  الكربون.  عزل 
مستفيضاً لكي تشمل حقوقاً نابعة من أنشطة عزل الكربون 

مبوجب اتفاقات إدارة عملية صيانة الغابات.

البرازيل
في  بدأت  )والتي  املناخ  بشأن  الوطنية  اخلطة  البرازيل  تنّفذ 
2008( والتي تهدف إلى احلد من اإلزالة غير القانونية للغابات 
ورصد  التحريج  إعادة  لتشجيع  األمــازون  صندوق  وتأسيس 
واسعة  لطائفة  البرازيل  وتسمح  وإنفاذها.  احلرجية  القوانني 
من الكيانات بامتالك أراٍض، بينما متثل حقوق ملكية الشعوب 
األصلية نوعاً من حق االنتفاع )أو حقاً قانونياً للحصول على 
سنة  الصادر  البرازيلي  الدستور  به  يعترف  املِلكية(  من  ربح 

اإلطار 14: البرازيل — مثال للحقوق املتعلقة باألراضي في األمازون

لقد صدر الدستور البرازيلي احلالي في 5 أكتوبر/تشرين األول 1988 وصدر 
الدستور  وينص   .2010 فبراير/شباط   3 في   )64 رقم  )وهو  له  تعديل  أحدث 

على التالي: 

الفقرة 1 من املادة 231: األراضي التي تشغلها تقليدياً الشعوب األصلية 
التي  وهي  دائمة،  بصفة  الشعوب  تلك  عليها  تعيش  التي  األراضي  هي 
االستغناء عنها من  والتي ال ميكن  اإلنتاجية  األنشطة  ممارسة  تُستخدم في 
والستمرارها  الشعوب  هذه  لرفاه  الضرورية  البيئية  املوارد  على  احلفاظ  أجل 

املادي والثقافي، وفقاً الستخداماتها وعاداتها وتقاليدها.

الشعوب  تقليدياً  تشغلها  التي  األراضي  ذاتها،  املادة  من   2 الفقرة  وفي 
األصلية يُقصد بها أن تكون في حوزتها بصفة دائمة ويكون لتلك الشعوب 

حق االنتفاع احلصري بثروات التربة واألنهار والبحيرات املوجودة فيها.

وفي الفقرة 4 من املادة ذاتها، األراضي املشار إليها في هذه املادة ثابتة وال 
ميكن التصرف فيها واحلقوق املتعلقة بها ال تخضع للتقادم.

مبوجب  احلق  لها  ومنظماتها  ومجتمعاتها  األصلية  الشعوب   ،232 املادة 
في  العامة  النيابة  تدخل  مع  ومصاحلها،  حقوقها  عن  الدفاع  في  القانون 

جميع األعمال اإلجرائية.

في غيانا، تغطي الغابات نسبة تبلغ زهاء 76 في املائة من مجموع مساحة األراضي وتتولى هيئة الغابات في غيانا )GFC( املسؤولية عن إدارة نحو 62 في املائة من الغابات املصنفة على   21
أنها غابات مملوكة للدولة. 
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1988 )املادتان 231 و232( )اإلطار 14(. ومن ثم، بينما حتتفظ 
أو  النفط  مخزونات  جميع  مصادرة  بحقوق  االحتادية  احلكومة 
ليس  )ولكن هذا  يُفترض  األرض،  املوجودة حتت سطح  املعادن 
سطح  استخدام  حق  ميلك  َمْن  أن  القانون(  في  صريحاً  أمراً 
وجماعات  اخلاص  القطاع  من  أطرافاً  يشمل  مبا   — األرض 

الشعوب األصلية — له أيضاً احلق في الكربون.

وعندما يتم االعتراف مبجموعة من خالل عملية رسمية تنظمها 
مؤسسة Fundação Nacional do Indio )FUNAI، هي جزء 
من وزارة العدل(، يصبح ألعضائها احلق احلصري في استخدام 
كل ما هو موجود من خيرات على األرض، حتى وإن كانت األرض 
ذاتها تظل مملوكة للدولة. وتنص سياسة دول األمازون اخلاص 
املستدامة )رقم 3135  والتنمية  البيئة  وصيانة  املناخ  بتغيُّر 
الغابات  املِلكية املتعلقة بكربون  لسنة 2007( على أن حقوق 
 Fundação املوجود في أراضي الدولة هي حتت تصرف منظمة
جديدة  منظمة  وهي   ،Amazonas Sustentáve  )FAS(
أنشأتها الدولة لهذا الغرض. وليس لدى البرازيل قانون وطني 
يعالج حتديداً حقوق امللكية القانونية للكربون. ولكن من املتوقع 
تنفيذ سياسة تغير املناخ البرازيلية، التي تشجع تطوير سوق 
منظمة  للكربون وتشرف عليها جلنة البورصة واألوراق املالية 
حقوق  لطبيعة  التوضيحات  من  املزيد  سيشجع  البرازيلية، 

.)Chiagas, 2010( الكربون

كوستاريكا
األساس   1996 سنة  الصادر   7575 رقم  الغابات  قانون  يوّفر 
القانوني ملدفوعات اخلدمات البيئية، املعرّفة بوضوح في قانون 
والزراعات  الغابات  توفرها  التي  اخلدمات  ”تلك  بأنها  الغابات 
احلرجية حلماية وحتسني البيئة“. وال يتناول النظام القانوني في 
كوستاريكا حقوق ملكية الكربون تناوالً صريحاً. ولكن حقوق 
عناصر  من  تُستنتج  الطبيعية  بالكيانات  املتعلقة  املِلكية 
القانون املدني. ومن ثم فإن مالك األرض ميلك أيضاً األشجار أو 
وبإمكان  املعزول.  الكربون  وميلك  األرض  تنمو على  التي  الغابة 
أن  وبإمكانه  الكربون  إدارة  أو  بيع  حق  على  يتفاوض  أن  املالك 
املادة 22 من  الناجمة. وتسمح  الفوائد  يجني في مقابل ذلك 
 )FONAFIFO( احلراجة  لتمويل  الوطني  للصندوق  القانون 
صيانة  أجل  من  الغابات  ــي  أراض ملالك  شهادات  بإصدار 
البيئية  النظم  خدمات  نظير  مدفوعات  متثل  وهي   الغابات، 

.)Costenbader, 2009(

لتمويل  الوطني  الصندوق  إشــراف  حتت  للحكومة،  ويجوز 
عن  مسؤولني  فرديني  أراٍض  مالك  مع  عقداً  توقع  أن  احلراجة، 
بيع  احلكومة حق  األرض  وبذلك مينح مالك  الكربون.  إدارة عزل 
الكربون. ويجوز بعدئذ للحكومة أن تعرض الكربون املعزول في 
ويتعني على مالك  الدوليني.  املستثمرين  صفقات جذابة على 
األرض أن يقدموا مع طلباتهم دليالً على هويتهم وملكيتهم 
ومدفوعاتهم الضريبية، ويجب عليهم أن يقدموا خطة لإلدارة 
أقصى  إلى  الكربون  عزل  زيادة  إلى  ترمي  املستدامة  احلرجية 
احلراجة بفحص شروط  لتمويل  الوطني  الصندوق  ويقوم  حد. 
إدارات حكومية  البيانات املوجودة في  األهلية من خالل قواعد 
أخرى، مما يرّشد العملية. وبإمكان مجموعات من مالك األراضي 

أرضهم  بإدارة  معاً  يقوموا  وأن  بطلب  جماعياً،  يتقدموا،  أن 
هناك  كان  وإذا  الكربون.  عزل  من  ممكنة  درجة  ألقصى  حتقيقاً 
أي حق انتفاع سابق من األرض، ال ميكن إدراج األرض كجزء من 
بأن  ضمناً  احلكومة  تعترف  العقود،  هذه  وبتوقيع  الصفقة. 
احلالة  هذه  في  احلكومة  ومتلك  الفردي.  للمالك  ملك  الكربون 
حق بيع الكربون وحق حتديد الشروط التي يدير بها مالك األرض 
الذين  لألفراد  أيضاً  وتكون  العقد.  مدة  طيلة  الكربون  عزل 
ميتلكون األرض حرية التفاوض بشأن صفقات خاصة بهم مع 
املستثمرين األجانب، وذلك ألن احلكومة ال متلك في هذا احلالة 
حقوقاً حصرية بشأن الكربون الذي يُطرح في السوق. وبإمكان 
تسويق  وبإمكانهم  كوستاريكا  في  أرضاً  ميتلكوا  أن  األجانب 
كربونهم. وحقوق االرتفاق ممكنة أيضاً ولكن فقط حيثما كانت 

.)Takacs, 2009( هناك ملكية واضحة لألرض

المكسيك
مشاعية  أراٍض  هي  املكسيك  في  الغابات  أراضي  معظم  إن 
مشروع  أي  على  يتعني  ولذا،  اإلسبانية(.  باللغة   »ejido« )أو 
حرجي، لكي يكون فعاالً، أن يراعي احتياجات اجملتمعات احمللية. 
بكربون  املتعلقة  احلقوق  الوطني  القانوني  االإلطار  يتناول  وال 
اخلاصة  العقود  اعتبار  ميكن  ذلك،  ومع  محدداً.  تناوالً  الغابات 
عقد،  على  وللنص  األطراف.  مصالح  لتنظيم  بديلة  طريقة 
يقتضي القانون املدني االحتادي توافر اتفاق فحسب بني األطراف 
النص على عقود بني  العقد. وميكن  املتعاقدة وحتديد موضوع 
مالك األراضي احملليني ومشتري حقوق عزل الكربون. وللحد من 
تكاليف املعامالت، يُفترض تشجيع املشترين احملتملني للحقوق 
تشمل  مشروعات  في  االستثمار  على  بالكربون  املتعلقة 
مساحة ممتدة من الغابات، مما ينطوي على إبرام اتفاقات تعاون 

فيما بني مالك األراضي احملليني.

وفي هذه احلالة، ميكن استخدام عقد بيع. وينص القانون املدني 
على أن موضوع العقد يجب ”أن يكون موجوداً في الطبيعة“، 
تسويقه  يجري  أن  على  القدرة  وله  متييزه،  ميكن  الشكل  وله 
وميكن  اجلوي  الغالف  في  يوجد  الكربون  أكسيد  وثاني  جتارياً. 
حتديده حتديداً كمياً باستخدام تكنولوجيا متفق عليها، بينما 

ينص العقد ذاته على نية األطراف إبرام االتفاق.

أن يشارك  أي صاحب مصلحة ميكن  أن  اخلاصة ميزة  وللعقود 
في االتفاق حتى إذا كان ال يستطيع أن يحل املالشكلة التقنية 
الكربون  مخزون  لقياس  الضرورية  املنهجيات  بوضع  املتعلقة 

.)CEMDA, 2010( ًاملعزول قياساً وافيا

االعتراف الرسمي بالقانون العرفي: حقوق المجتمعات المحلية 
وأراضيها

األصلية  الشعوب  اتفاقية  وبخاصة  الدولي،  القانون  مبوجب 
األراضــي  ملكية  تُعتبر   ،1989 سنة  الصادرة  والقبلية 
ذاتياً  مستقل  وجود  له  اإلنسان،  حقوق  من  حقاً  التقليدية 
بالشعوب  اخلاصة  العرفية  احليازة  وأعراف  نظم  في  متجّذر 
وتكفل  تنّظم  بأن  مقابلة  التزامات  الدول  وعلى  األصلية. 

التقليدية هذه. املِلكية  حقوق 
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ومن املعترف به اآلن على نطاق واسع أن حقوق احليازة الواضحة 
محورية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. وميثل أيضاً 
مكونات  من  األهمية  حاسم  مكوناً  احليازة  حقوق  توضيح 
املناهج املستندة إلى الغابات ملكافحة تغيُّر املناخ ولتحديد ما 
أغلبية  واليوم، تسعى  الكربون.  يرتبط بذلك من حقوق بشأن 
رسمية  حماية  أو  شرعية  على  احلصول  إلى  احمللية  اجملتمعات 
لتأمني حقوقها العرفية. وفي العقود األخيرة، كان هناك اجتاه 
إدارة  سلطة  ونقل  الوطنية  احلكومات  مركزية  ال  حتقيق  نحو 
إدخال  على  يشجع  مما  احمللية،  اجملتمعات  إلى  الطبيعية  املوارد 
إنفاذ  مسألة  تبقى  ذلك،  ومع  باحليازة.  يتعلق  فيما  إصالحات 
القوانني، قدرة اجملتمعات على ممارسة حقوقها، حتى في حالة 

.)Angelsen et al., 2009(  وجود قانون

إال  احملليني  السكان  إلى  البلدان  معظم  تنقل  لم  اآلن،  وحتى 
استخدامها  ألغراض  ومتدهورة  القيمة  منخفضة  غابات 
تطّبق  بلدان،  بضعة  بدأت  فقد  ذلك  ومع  كفافياً.  استخداماً 
بوتان  مثل  سنوات،  عدة  منذ  للغابات  اجملتمعية  اإلدارة  فيها 
التجاري  بالتسويق  السماح  في  وتنزانيا،  وغامبيا  والبرازيل 
للمنتجات احلرجية غير اخلشبية ولألخشاب. وتشير بيانات من 
التقييم العاملي حلالة املوارد احلرجية لعام 2010 إلى أن نسبة 
مئوية كبيرة من الغابات العامة في أمريكا اجلنوبية قد نُقلت 
إلى املِلكية اجملتمعية خالل الفترة ما بني سنة 1990 و 2005. 
وكما هو مبني في الشكل 30، ظل لدى أمريكا اجلنوبية أيضاً 
احمللية،  اجملتمعات  تديرها  التي  العامة  الغابات  من  نسبة  أكبر 
إدارة  تُدار  التي  للغابات  العامة  املئوية  النسبة  فإن  ذلك  ومع 
األخرى من  باألنواع  زالت صغيرة عند مقارنتها  ما  مجتمعية 

اإلدارة على أساس إقليمي فرعي.

في  بفعالية  يشاركوا  أن  احملليني  للسكان  يتسنى  إذن  فكيف 
اإلضافية  األنشطة  وفي  املناخ  بتغيُّر  املتعلقة  السياسات 
وأن  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض 
ميلك  الذي  ومن  واألنشطة؟  السياسات  تلك  من  يستفيدوا 
الكربون املعزول في األشجار وفي تربة الغابات عندما ال يكون 
هناك إنفاذ حلقوق حيازة رسمية ومأمونة؟ إن النهج الرئيسي 
إلشراك مديري أراضي الغابات هو إقامة نظام للتعويض ممول 
في  تأخذ  دولية  صناديق  إقامة  أو  بالكربون  االجتار  خالل  من 
اإلنسان  حقوق  من  أولئك  الغابات  أراضي  ملديري  ما  احلسبان 

ومن حقوق عرفية.

مدغشقر
املتعلقة  املِلكية  بحقوق  تعترف  التي  النظم  حتديد  يتم 
العرفية  بالنظم  وتعترف  تشاركية  بطريقة  بالكربون 
 للملكية وبحقوق اإلدارة فيما يتعلق بخدمات النظم البيئية 
)Suderlin, Hatcher and Liddle, 2008(. فعلى سبيل املثال، 
يضفي القانون 2006-31 طابعاً رسمياً على النظام القانوني 
املستخدمون  ميلكها  التي  ملكية  سند  بال  املِلكية  حلقوق 
التقليديون. وإلنفاذ القانون، اعتمدت احلكومة مرسوماً رسمياً 
النظام  تطبيق  بها  سيجري  التي  الكيفية  يحدد  ومفصالً 

اجلديد ملنح سند ملكية بشهادة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية
من  عدداً   2002 سنة  الصادرة  الغابات  مدونة  أدخلت  لقد 
اجلوانب املبتكرة فيما يتعلق باإلدارة احلرجية، وإن كانت ال تشير 
قضايا  أُدرجت  ومؤخراً،  بالكربون.  املتعلقة  احلقوق  إلى  حتديداً 
تغيُّر املناخ ضمن مرسوم اعتمدته في سنة 2009 وزارة البيئة 
املؤسسية  اجلوانب  تنظم  التي  والسياحة،  الطبيعة  وصيانة 
الغابات  إزالة  الناجمة عن  االنبعاثات  لتنفيذ عملية تخفيض 

وتدهورها.

املستوى  إقامة سجالت على  اعتبار  بذلك، ميكن  يتعلق  وفيما 
الوطني وعلى مستوى املقاطعات خطوة أولى لتيسير السيطرة 
على املعامالت املتعلقة بحقوق حيازة األراضي، وهي سيطرة ال 
بد منها لتنفيذ أي مبادرة بشأن تخفيض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة الغابات وتدهورها، والزمة الستدامة أي مبادرة من هذا 
القبيل. وإضافة إلى ذلك، يشمل اإلطار القانوني القائم تدابير 
وبرامج  التحريج  إعادة  برامج  تنفيذ  خالل  من  الغابات  إحياء 
مبادئ  مع  املتوائمة   )80 إلى   77 )املواد  الطبيعية  الغابات 
ومع  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض 
إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة 
حقوق  تشير حتديداً  ال  اآلن  ذلك، حتى  ومع  وتدهورها.  الغابات 
من  البيئية  اخلدمات  نظير  مدفوعات  إلى  احلرجية  اجملتمعات 

قبيل عزل الكربون.

جمهورية تنزانيا االتحادية 
وقانون   1999 سنة  الصادر  األراضي  قانون  ينص  تنزانيا،  في 
أراضي القرى الصادر سنة 1999 على أن األراضي ملك للدولة 
محددة  زمنية  لفترة  إال  احلكومة  من  استئجارها  ميكن  وال 

وملمارسة نشاط محدد.

الشكل 30: اإلدارة احلرجية العامة حسب اإلقليم 
الفرعي، 2005

 FAO, 2010e :املصدر
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البشرية،  املستوطنات  وتنمية  األراضي  لوزارة  وفقاً  ذلك،  ومع 
استئجار مدته  اتفاق  مبوجب  األراضي  من  بيع مساحات  ميكن 
99 عاماً. ومبوجب سياسة األراضي وقانون األراضي، يُلغي دفع 
تعويض من الدولة إلى مالك األرض احلقوق العرفية املتعلقة 
الدولة  إلى  األرض  استئجار  حق  قانوناً  ينقل  بحيث  باألرض، 
واحلقوق املستمدة منها إلى مالك األرض اجلديد. وينص قانون 
َشْغل  يوجد حق  ”حيثما  أنه  الصادر سنة 1999 على  األراضي 
ممنوح في أي أرض نُقلت ملكيتها، أو في أي جزء منها، تصبح 
املِلكية  نقل  صك  ينص  لم  ما  ملكيتها،  نقلت  التي  األرض 
ذلك«  الَشْغل  حلق  إلزامية  »حيازة  مبثابة  ذلك،  خالف  على 
التي  الشروط  وتشمل  الدفع“.  واجب  التعويض عنها  ويصبح 
أرفقتها احلكومة بهذا النص ما يلي: شروط وحقوق التنمية، 
التي تشمل دفع إيجار األرض، وتنمية املنطقة بواسطة إعادة 
التحريج، وحماية حدود الغابات، واالستخدام املستدام لألراضي 
وفقاً للقوانني املشتركة بني القطاعات واملرتبطة بإدارة األراضي. 
ويجري تفصيل جميع هذه املمتلكات واحملاصيل في نقل سند 

املِلكية، مبا في ذلك املبلغ املدفوع.

البرازيل
معنية  مجموعة  )وهي  الغابات«  »اجتاهات  مجموعة  طلبت 
بصيانة الغابات مقرها واشنطن العاصمة( إجراء حتليل قانوني 
بشأن ملكية األراضي القبلية وذلك نيابة عن قبيلة السوروي 
في روندونيا. ويذكر رأي قانوني جديد انبثقت من هذا التحليل، 
قبيلة  ومتتلك   ،2009 األول  ديسمبر/كانون  في  صدر  الذي 
تعيش  التي  بالغابة  املرتبطة  بالكربون  االجتار  حقوق  السوروي 
الشعوب  جلماعات  فرصة  وجود  على  يدلل  الرأي  وهذا  فيها. 
بالكربون،  لالجتار  الناشئة  األسواق  في  للمشاركة  األصلية 
وميكن أن يكون ذلك مبثابة سابقة حتُتذى في بلدان أخرى أيضاً. 
إلى  السوروي  قبيلة  احتياج  على  الضوء  الرأي  يسلط  كما 
ضمان عائدات مالية نظير الكربون املعزول باعتبار أن ذلك ميثل 
خدمة بيئية، وكذلك وتقدمي أسعار تنافسية تتسم بالشفافية 
املصلحة  مع  متوائماً  سيكون  ما  وهو  الكربون،  خملصصات 

السيادية الوطنية للبرازيل بوجه عام.

غيانا
الغابات  بشأن  غيانا  في  املوجود  القانوني  االإلطار  يتضمن  ال 
ومع  الغابات.  بكربون  املتعلقة  احلقوق  تتناول  محددةً  أحكاماً 
وتستخدمها  تشغلها  الغابات  مناطق  أن  إلى  بالنظر  ذلك، 
حيازة  نظم  وجود  فإن  غيانا،  في  األصلية  الشعوب  تقليدياً 
األراضي.  ملكية  بتحديد  يتعلق  فيما  حاسم  أمر  هو  عرفية 
 17 حصلت   ،2007 وسنة   2004 سنة  بني  ما  الفترة  وخالل   21

جماعة محلية على سندات ملكية بينما نالت ست جماعات 
إلى  أدى  مما  ملكية،  بسند  املشمولة  أراضيها  لنطاق  متديدات 
زيادة مجموع عدد اجلماعات التي لديها أراٍض معترف بها قانوناً 
املئوية ألراضي غيانا  زيادة النسبة  إلى  أدى  من 74 إلى 91 ومما 

املائة  في   7 زهاء  األمريكيني من  الهنود  متلكها جماعات  التي 
منحها  قبل  اجلماعات  إلى  ُطلب  وقد  املائة.  في   14 نحو  إلى 
مشاورات  وأُجريت  للمنطقة  وصفاً  تقدم  أن  املِلكية  سندات 

متعمقة بهذا الشأن.

ومع ذلك، ما زالت جماعات عديدة بال أراٍض معترف بها قانوناً، 
الكثير منها قد طلب احلصول على سندات ملكية.  وإن كان 
الدستور  ينص  لألراضي،  احمللية  اجملتمعات  ملكية  ولضمان 
على   )1996 سنة  في  املعدلة  )بصيغته   1980 سنة  الصادر 
تؤول  أن  ويجب  االجتماعي  االستخدام  األرض هي ألغراض  أن 
ملكيتها إلى مْن يزرعها )أو »من يفلحها« كما هو مذكور في 

الدستور(.

ودور الرعاية التاريخي الذي تؤديه الشعوب األصلية فيما يتعلق 
اخلاصة  التقليدية  األراضي  في  املوجودة  غيانا  غابات  بحماية 
خالل  من  ومكافأة  باعتراف  مؤخراً  حظي  قد  الشعوب  بتلك 
تقدمي الدعم لألقاليم املصونة مجتمعياً. واستناداً إلى قوانني 
مستقرة وشمولية من قبيل هذه، استطاعت غيانا أن جتتذب 
متويالً من جهات مانحة، ال سيما من خالل مذكرة تفاهمها مع 

النرويج )اإلطار 15(.

إندونيسيا
يعترف دستور جمهورية إندونيسيا الصادر سنة 1945 بحقوق 
جماعات اآلدات ”باعتبارها جماعات عرفية“. وتنص الفقرة )ج( 
من البند طاء من املادة 28 على أن ”حتترم الدولة وحتمي الهوية 
من  أنها  باعتبار  اآلدات  جلماعات  التقليدية  واحلقوق  الثقافية 
حقوق اإلنسان“.22 وبوجه خاص، تنص الفقرة )2( من البند باء 
من املادة 18 من الدستور على أن: ”تعترف الدولة باجلماعات التي 
جانب  إلى  اجلماعات  هذه  حتمي  وأن  العرفي  القانون  يحكمها 
وفقاً  احلقوق  هذه  تقيد  فإنها  ذلك،  ومع  التقليدية“؛  حقوقها 
هاتان  ُفسرت  وقد  اجملتمعية“.  ”للتنمية  النطاق  واسع  ملفهوم 
املادتان على أنهما متنحان الدولة حقاً واسع النطاق للسيطرة 
للدولة  يتيح  مما  إندونيسيا،  في  املوجودة  األراضي  جميع  على 

إخضاع حقوق اآلدات للمصالح الوطنية.

بالكربون  املتعلقة  احلــقــوق  بشأن  تشريع  ســن  مت  ــد  وق
املــقــاطــعــات واملــنــاطــق بــأن تصدر  ــص حلــكــومــات  ــرّخ ي
تسمى  البيئية،  باخلدمات  االنتفاع  أجــل  من   تصاريح 
 Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan. )IUPJL(
ومُتنح هذه التصاريح ملدة 30 سنة ومتنح حائزيها احلق في تخزين 
اإلنتاج وغابات احلماية على حد  الكربون في غابات  وامتصاص 
سواء. ويحدد قرار وزارة احلراجة رقم 2009/36 إجراءات منح تلك 
التصاريح )اإلطار 16(. وعلى الرغم من عدم وجود نص واضح في 
اللوائح يفيد بأن أي تصريح من هذا القبيل بشأن تخزين الكربون 
مينح حائزه احلق في التمتع بجميع احلقوق املتعلقة بالكربون، فمن 

يبلغ عدد الهنود األمريكيني في غيانا نحو 55000 أو 7 في املائة من مجموع عدد السكان. ومع ذلك، بالنظر إلى أن 90 في املائة من سكان غيانا يعيشون على امتداد شريط ساحلي ضيق،   22
ميثل الهنود األمريكيون غالبية السكان في مناطق البلد الداخلية.

تشير اللغة اإلندونيسية إلى ماسياراكات آدات، التي تُترجم ترجمة متباينة على أنها »اجلماعات العرفية« أو »اجلماعات التقليدية« أو »الشعوب األصلية«. ويقدر وجود ما يصل إلى 300   23
نظام قانوني متميز جلماعات  اآلدات في مختلف أنحاء إندونيسيا.. 
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الكربون.  ملكية  إلى حقوق  التصريح  يشير  أن  املقبول عموماً 
ومع أن هذه اللوائح التنظيمية تضيف قدراً من الوضوح بشأن 
الوقائية  اوظائف  ذات  الغابات  في  بالكربون  املتعلقة  احلقوق 
 Dunlop,( ًواإلنتاجية، فإن الوضع خارج هذه املناطق ليس واضحا
بنجاح  تؤثر  أن  احمللية  اجملتمعات  استطاعت  ذلك،  ومع   .)2009
على نتيجة هذه التطورات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بروزها 
لتخفيض  اإلضافية  باألنشطة  اخلاصة  الدولية  العملية  في 
إزالة الغابات وتدهورها وفي مفاوضات  االنبعاثات الناجمة عن 

اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. 

خيارات إدماج الحقوق المتعلقة بالكربون في االإلطار القانوني 
الوطني

حقوق  تخصيص  مناهج  أحد  فإن  اجلزء،  هذا  في  يناقش  كما 
احلاالت  وفي  األرض.  ملالك  احلقوق  هذه  تخصيص  هو  الكربون 
يتسم  أمر  وهو  واضحة،  غير  األرض  ملكية  فيها  تكون  التي 
الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  في  النامية  البلدان  معظم  به 
برامج  بتنفيذ  يتعلق  فيما  كبيرة  قيوداً  تفرض  قد  وآسيا، 
وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات   تخفيض 

.)Rosenbaum, Schoene and Mekouar, 2004(

وحسب أجنلسن وآخرين )Angelsen et al., 2009(، ستساعد 
ترتيبات احليازة املستقرة لألرض في النهوض بتنفيذ األنشطة 
الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية 
رئيسية  أخرى  معاجلة قضايا  أيضاً  الالزم  ولكن من  وتدهورها، 
والفساد،  املساءلة،  مثالً  )منها  الغابات  حوكمة  بشأن 
وإجراء  محسنة  معلومات  وجود  الضروري  ومن  والشفافية(. 
بوجود حوكمة جيدة  التمويل مشروطاً  تشاور عام، وقد يكون 
بشأن  املتحدة  األمم  برنامج  بالفعل  يستخدمه  نهج  )وهو 
وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات   تخفيض 
 ،)FCPF( ومرفق الشراكة بشأن كربون الغابات )UN-REDD(
اجملتمعات  إلى  أكبر  أخرى، لتشجيع تفويض حقوق  بني جهات 
سياسات  وجود  يساعد  أن  أيضاً  وميكن  األرض.  ومالك  احمللية 

العمليات؛ ومن ذلك  دولية في توجيه هذه  وخطوط توجيهية 
مثالً مفهوم »املوافقة احلرة عن ِعْلم مسبق«، عند التعامل مع 

جماعات محددة من قبيل الشعوب األصلية.

ملكية  حلق  الكربون  مخزون  يخضع  بديل،  نهج  اإلطار  وفي 
مما  الغابة،  ملكية  عن  ومستقل  فيه،  التصرف  ميكن  منفصل 
الغابة. وقد  بدون نقل ملكية  احلق  ذلك  يبيع  أن  للمالك  يتيح 
”حق  أو  األرض  من  االستفادة  حق  بيع  خالل  من  هذا  يحدث 
األخذ“، الذي تنظمه قوانني ملكية األراضي أو القواعد العامة 
أنشأتها  التي  الكربون  عزل  حقوق  حالة  في  كما  للملكية، 
الكربون  بشأن  مخصصات  وجود  أن  كما  استرالية.  واليات 
املعامالت في  أن ييسر  منفصلة عن ملكية األرض من شأنه 
املِلكية في سند ملكية  فإن تسجيل حقوق  وكذلك  السوق. 
األرض من شأنه أن يتيح حلائزي احلقوق سبل االنتصاف ضد أي 

استخدامات مخالفة لألراضي.

املتعلقة  احلقوق  اعتبار  يجوز  مختلف،  مخطط  اإلطار  وفي 
النظر  بصرف  العامة،  امللكية  ذات  األصول  من  الكربون  بعزل 
عن ملكية الغابة واألرض )كما في حالة البرازيل وكوستاريكا 
وغيانا وإندونيسيا(. وحيثما كانت الغابات مملوكة ملكية خاصة 
الكربون  عزل  طاقة  تدير  أن  الدولة  تستطيع  كبير،  حد  إلى 
بيئية،  خدمة  باعتبارها  أو  العامة  األصول  من  أصالً  باعتبارها 
وأن توزع الفوائد على مالك الغابات أو مستخدميها )كما في 
حالة املكسيك مثالً(. وقد متلك احلكومات الوطنية الكربون في 
اإلطار مخططات مختلفة شتى ولكن توجد في جميع احلاالت 
مالك  إلى  إعادتها  تلزم  التي  الفوائد  حصة  بشأن  تساؤالت 
التنظيمية  األطر  ومتثل   .)Costenbader, 2009( الغابات 
من  ميكن  قانونية  خيارات  اخلاصة  العقود  وكذلك  الوطنية 
معامالت  من  الكربون  بعزل  يرتبط  ما  على  التفاوض  خاللها 
في  ذلك،  ومع  البيئية.  اخلدمات  نظير  مدفوعات  تقدمي  بشأن 
القانونية  األحكام  تعزيز  ينبغي  النامية،  البلدان  معظم 
الوطنية وإنفاذها بفعالية لضمان تقاسم الفوائد من املستوى 

اإلطار 15: غيانا — استراتيجية التنمية املنخفضة االنبعاثات الكربونية

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وقع الرئيس خاغيدو رئيس غيانا والسيد إريك 
سولهامي وزير البيئة والتنمية الدولية في النرويج مذكرة تفاهم اتفقا فيها على 
أن تقدم النرويج لغيانا مدفوعات مستندة إلى النتائج نظير اخلدمات املناخية التي 
توفرها الغابات يصل مجموعها إلى 250 مليون دوالر أمريكي بحلول سنة 2015. 
وترى حكومتا النرويج وغيانا أن هذا ميكن أن يوفر للعالم مثاالً عملياً للكيفية التي 
ميكن بها تطبيق نهج األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها في حالة بلد كثير الغابات ومعدل إزالة الغابات فيه منخفض 

.)HFLD(
العريض  االإلطار  الكربونية  االنبعاثات  املنخفضة  التنمية  استراتيجية  وتوفر 
الستجابة غيانا لتغيُّر املناخ وتعتمد بصفة رئيسية على استخدام غيانا لغاباتها 
إطالق  إلى  االستراتيجية  هذه  وتستند  العاملي.  املناخ  تغيُّر  آثار  من  للتخفيف 
إزالة  جتنُّب  بشأن  موقفها  توضح  وثيقة   2008 األول  ديسمبر/كانون  في  غيانا 
لتطوير االستراتيجية.  املوقف هذه بصفة أساسية منوذجاً  الغابات، ومتثل وثيقة 
ومجاالت التركيز الرئيسية الستراتيجية التنمية املنخفضة االنبعاثات الكربونية 

الكربونية  االنبعاثات  املنخفضة  االقتصادية  التحتية  البنية  في  االستثمار  هي 
نطاق  وتوسيع  الكربونية؛  االنبعاثات  منخفضة  اإلمكانات  عالية  قطاعات  وفي 
إمكانية احلصول على اخلدمات؛ وإتاحة فرص اقتصادية جديدة جلماعات الشعوب 
األصلية وللمجتمعات احلرجية، وإحداث حتول في اقتصاد القرية؛ وحتسني اخلدمات 
واالستثمار  غيانا؛  سكان  من  أوسع  لقطاعات  االقتصادية  والفرص  االجتماعية 
في البنية األساسية للتكيف مع تغيُّر املناخ. وقد أُطلقت املسودة الثالثة لهذه 
تغيُّر  مكافحة  مع  غيانا  اقتصاد  في  حتول  »إحداث  بعنوان  وهي  االستراتيجية، 
املناخ«، في مايو/أيار 2010 وهي حتدد ثماني أولويات ستكون محور التركيز األولي 
لتنفيذ االستراتيجية اخلاصة بسنتي 2010 و2011. وتضم هذه النسخة تعليقات 
إضافية من أصحاب املصلحة على الصعيد الوطني ومدخالت تستند إلى نتائج 
املؤمتر اخلامس عشر لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 

الذي عقد في كوبنهاغن وإلى نتائج غيره من العمليات الدولية.
 املصدر: املوقع استراتيجية غيانا للتنمية املنخفضة االنبعاثات الكربونية 

(http://www.lcds.gov.gy/)
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الدولي إلى املستوى الوطني واملستوى الوطني الفرعي.

لديها  ما  تنمية  إلى  احلكومات  أن تسعى  الالزم  وسيكون من 
من قدرات وآليات جلذب مستثمري القطاع اخلاص. وينبغي أن 
املنافع  لوصول  ضماناً  تشاركية  املنافع  توزيع  عمليات  تكون 
إلى مالك األرض احملليني، وال سيما أولئك الذين يتعذر عليهم 
الوصول إلى القضاء. وينبغي أيضاً أن تضمن األحكام حصول 
على  األصلية  الشعوب  وجماعات  الصغيرة  احليازات  أصحاب 
املعامالت  تكاليف  خفض  كيفية  تفسر  عامة  معلومات 

.)Costenbader, 2009(

وكما نوقش في حتليل التشريع املكسيكي، ميكن أن توفر العقود 
اخلاصة اآللية الالزمة لألطراف لشراء وبيع حقوق عزل الكربون. 
التنظيمية  اخملططات  بوضوح  حتدد  أن  ينبغي  عامة،  وبعبارة 
اخلاصة بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
من ميلك حق الكربون املعزول في الغابات. ومع ذلك، إما أن تكون 
املِلكية،  حلقوق  خاضعة  منفصلة  مصلحة  الكربون  ملكية 
أو  الغابة  مبلكية  مرتبطة  املِلكية  حلقوق  خاضعة  مصلحة  أو 
األرض. وهناك عيوب في كال املنهجني ومن الضروري إجراء املزيد 
الوطني لضمان  املستوى  القانوني على  التطوير لالإلطار  من 
اخلاصة  اإلضافية  األنشطة  مخططات  تطبيفق  استدامة 

بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.

تعزيز دور التكيُّف في السياسات المتعلقة 
بتغيُّر المناخ

آثار  من  التخفيف  ألغراض  الغابات  كربون  إدارة  اعتبار  ينبغي 
تغيُّر املناخ جزءاً من اجلدول  أعمال أوسع نطاقاً لتكيف الغابات 
واحلراجة واجملتمعات املعتمدة على الغابات مع تغيُّر املناخ. وقد 
تكيفت اجملتمعات دوماً مع التقلبات املناخية، فأقامت خزانات أو 
سدوداً للري أو للتحكم في الفيضان، أو أنشأت آليات للتأقلم 
املناهج  هذه  فإن  ذلك،  ومع  املتطرفة.  املناخية  الظواهر  مع 
أن  ميكن  ال  تخفيفية  تكون  ما  كثيراً  والتي  األجل  القصيرة 
ولذا فإن جتاهل  الطويل.  املدى  البيئية على  تكفل االستدامة 
التكيف في السياسات املتعلقة بتغيُّر املناخ سيقوض اجلهود 
التي تعتمد  احلراجة  التخفيفية، وال سيما في قطاعات مثل 
على خدمات من النظم احليوية. ويبحث هذا القسم املعاجلة 
املتعلقة  واإلجراءات  والسياسات  احلوارات  في  للغابات  احلالية 
إدماج  زيادة  عليها  تنطوي  التي  التحديات  ويحدد  بالتكيف، 

التكيف ضمن اجلدول  األعمال املتعلق بتغيُّر املناخ.

الصالت مع المحادثات العالمية بشأن التخفيف
حتى اآلن، لم يكن لألليات الدولية ملعاجلة تغيُّر املناخ إال تأثير 
عاملي متواضع فحسب على القدرة على التكيف، وهذا يرجع 
جزئياً إلى تركيز هذه األدوات تركيزاً شديداً على التخفيف، وهو 
أمر ميكن فهمه )Glück et al., 2009(. وقد أنشأت اتفاقية األمم 
املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ برنامج عمل نيروبي )2005-

النامية  البلدان  سيما  وال   — األطراف  جميع  ملساعدة   )2010
للقابلية  تقييمات  بإجراء  يتعلق  فيما  قدراتها  حتسني  على   —
يتوافر  ال  ذلك،  ومع  التكيف.  وإجراءات  لألثر،  وتقييمات  للتأثر 
وألنشطة  عام،  بوجه  التكيف  كبير ألنشطة  متويل  اآلن  حتى 
التكيف املتعلقة بالغابات بوجه خاص. وقد يتغيّر هذا بالقيام 
املتحدة  األمم  التفاقية  التابع  التكيف  صندوق  بتنظيم  مؤخراً 
فصل  بأن  عام  إحساس  ويوجد  املناخ.  تغيُّر  بشأن  االإلطارية 
 التكيف عن التخفيف سيؤدي إلى زيادة إضعاف قدرة التكيف 
إعطاؤها  ينبغي  األولوية  وأن   ،)Aldy and Stavins, 2008(
لألنشطة التي ميكن أن حتقق كال الهدفني. ومع أن هذه غاية 
دعائم  على  تقوم  والتكيف  التخفيف  أنشطة  فإن  منطقية، 
مختلفة وتسوِّغ وجود عمليات دعم ومتويل خاصة بكل منهما 
تعترف  تخفيفية  سياسات  تصميم  شأن  ومن  حدة.  على 
بالتكيف وتدعمه صراحة أن يتيح قدراً من األرضية املشتركة.

وتتمثل خطوة أولى هامة في إدماج التكيف ضمن سياسات 
تكيف.  سوء  عنها  يتولد  التي  السياسات  لتجنب  التخفيف 
التي  اخلدمات  صون  أن  من  الرغم  على  املثال،  سبيل  فعلى 
بشأن  تنظيمية  لوائح  وضع  مثالً  ذلك  )ومن  الغابات  تقدمها 
إنفاذ  فإن  للتكيف،  ضروري  أمر  واملناخ(  والتعرية  الفيضانات 
البلدان  في  احملليني  السكان  يحرم  أن  ميكن  الصون  تدابير 
النامية من خدمات اإلمدادات أو من منافع النظم البيئية )من 
التكيف  احتياجات  إن  املعيشة(.  وسبل  والعلف  الغذاء  قبيل 
دعم  يكفل  نحو  على  السياسات  تصميم  ويجب  محلية 
احمللية  املوارد  إدارة  على  بقدرتها  يتعلق  فيما  احمللية  اجملتمعات 
 .)Phelps, Webb and Agrawal, 2010( التكيف  ألغراض 
من  جزءاً  تكون  أن  لها  املراد  كان  إذا  أساسية  الغابات  وصيانة 
االستجابات التكيفية من جانب اجملتمعات احمللية. والسياسات 
التي جتعل استخدامات األراضي غير احلرجية أكثر جاذبية مالياً 
البيئية  اخلدمات  من  أو  الغابات  على  القائمة  األنشطة  من 

اإلطار 16: القوانني الوطنية اإلندونيسية املتعلقة بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

الوطنية  القوانني  إندونيسيا  وضعت   ، – 2009-2008 الفترة  في 
عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض  املتعلقة  العالم  في  األولى 
االإلطار  لتوضيح  القوانني ضرورية  وهذه  وتدهورها.  الغابات  إزالة 
تخفيض  في  االستثمارات  جلذب  الالزم  والسياسي  القانوني 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
إلى  احلراجة  وزارة  عن  صادرة  وقرارات  لوائح  ثالث  تشير  وحالياً  – 
إشارة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض 

مباشرة، هي ما يلي:

 الئحة وزارة احلراجة رقم 2008/68 – بشأن أنشطة البيان العملي 
لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛

اخلاصة  اإلجراءات  بشأن   – 2009/30 رقم  احلراجة  وزارة  الئحة   
بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛

 قرار وزارة احلراجة رقم 2009/36 – بشأن اإلجراءات اخلاصة مبنح حق 
الغابات اخملصصة  الكربون في  أو مصارف  الكربون  االنتفاع بعزل 

للوظائف اإلنتاجية والغابات احملمية.
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ستؤدي إلى زيادة الضغط من أجل إزالة الغابات وإلى احلد من 
قدرة التكيف املستندة إلى الغابات.

التكيف في البرامج الوطنية
ولبرامج  احلديثة  الوطنية  لالتصاالت  حتليل  يكشف 
الغابات  خبراء  فريق  أجراه  التكيف  بشأن  الوطنية  العمل 
التابع  املناخ،  تغيُّر  مع  الغابات  بتكيف  املعني  العاملي 
)IUFRO( احلرجية  البحوث  ملنظمات  الــدولــي   لالحتاد 

 )Roberts, Parrotta and Wreford, 2009( أن الغابات يُنظر 
االستجابة  مكونات  من  هام  مكوِّن  أنها  على  بالفعل  إليها 
والبلدان  املتقدمة  البلدان  فأغلبية  املناخ.  لتغيُّر  التكيفية 
كأحد  املستدامة  احلرجية  اإلدارة  استخدام  إلى  تدعو  النامية 
تدابير التكيف، وكثيراً ما يُدرج املفهوم ضمن القوانني الوطنية. 
ومع ذلك، تؤدي الغابات عموماً دوراً ضئيالً في سياسات التكيف 
مقارنًة بقطاعات أخرى من قبيل الزراعة. وفي البلدان النامية، 
الساحلية  املناطق  في  التحريج  امللحوظة  االستثناءات  متثل 
وإعادة  ساموا،  في  الغابات  حرائق  من  والوقاية  بنغالديش،  في 
هايتي  في  األمطار  مياه  مستجمعات  مناطق  في  التحريج 

.)Locatelli et al., 2008(

وهناك أيضاً إدراك عام بأن تكيف الغابات مع تغيُّر املناخ أمر ضروري، 
مع اقتراح إجراءات محددة كثيرة في االتصاالت الوطنية وبرامج 
العمل الوطنية بشأن التكيف. وفي البلدان املتقدمة، تشمل 
هذه تدابير لزيادة الترابط بني املناطق الطبيعية، وزيادة استقرار 
 النظم البيئية وقدرتها على التكيف، وإدارة االضطرابات الشديدة 
البلدان  أما   .)Roberts, Parrotta and Wreford, 2009(
تكيف  عموماً  تدرج  لم  ذلك،  من  العكس  على  فهي،  النامية 
بشأن  الوطنية  عملها  برامج  ضمن  املناخ  تغيُّر  مع  الغابات 

.)Locatelli et al., 2008( التكيف

التي  النامية، ميكن أن توفر السياسات واألنشطة  البلدان  وفي 
تعتمد على الغابات واملتعلقة باإلدارة احلرجية املستدامة أساساً 
اإلضافية  األنشطة  أهداف  حتقيقها  مع  وذلك  للتكيف  قوياً 

لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ولكن 
ترجمة هذه السياسات واألنشطة عملياً إلى سياسات وطنية ما 
 )Locatelli et al., 2008( زالت ضعيفة. ويحدد لوكاتيلي وآخرون
ثالثة حتديات رئيسية تلزم معاجلتها من أجل التحرك قدماً بشأن 
هذه القضية. والتحدي األول هو تعزيز املؤسسات الوطنية املسؤولة 
عن تنفيذ اإلدارة احلرجية املستدامة ورصدها. فعلى سبيل املثال، 
أفادت املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية بأنه بينما كانت جتري 
حتسينات في تنفيذ اإلدارة احلرجية املستدامة، فإن أقل من 5 في 
املائة من مساحة الغابات املشمولة باإلدارة في الدول األعضاء 
 فيها هي التي تستوفي بوضوح شروط اإلدارة احلرجية املستدامة 

.)ITTO, 2006(

التكيف  سياسات  بتعميم  يتعلق  فيما  الثاني  والتحدي 
التكيف  إقامة صالت بني عمليات  الغابات هو  املعتمدة على 
احلرجية.  باإلدارة  الصلة  ذات  األخرى  السياسية  والعمليات 
تتباين  الصلة  ذات  العمليات  عليها  تنطوي  التي  فالقضايا 
البلدان  في  تشمل  قد  ولكنها  الوطنية،  للظروف  وفقاً 
املوارد  على  واحلصول  املِلكية،  وحقوق  األراضي،  حيازة  النامية 
جماعات  توطني  إعادة  البلدان  بعض  في  وتشمل  الطبيعية، 
السكان احملليني )اإلطار 17(. وإيجاد حل سليم لهذه القضايا 
التكيف  تدابير  تنفيذ  لفعالية  مسبق  شرط  هو  الصلة  ذات 

املعتمدة على الغابات.

والبلدان  املتقدمة  بالبلدان  يتعلق  فيما  األخير  التحدي  أما 
بني  التنسيق  إلى  احلاجة  فهو  ســواء  حد  على  النامية 
التكيف  سياسات  وتنفيذ  تصميم  في  الضالعة  املؤسسات 
تعتمد  أخرى  قطاعات  إلى  املوجهة  فالسياسات  التنمية.  أو 
على األراضي، من قبيل الزراعة والنقل، قد تؤثر على الغابات 
من  جاذبية  أكثر  الغابات  ألراضي  بديلة  استخدامات  بجعل 
وتخطيط  تواصل  وجود  الضروري  من  ولذا  املالية.  الناحية 
التكيف  جهود  فعالية  لزيادة  القطاعات  بني  فيما  سليمني 
على  وكذلك  الدولية  األهداف  على  تأثيرها  من  والتخفيف 

للسكان. احمللية  االحتياجات 

اإلطار 17: إعادة التوطني تؤثر على القدرة على التكيف

قامت دراسة بشأن إعادة توطني جماعات األديغوشو والغلوبل واإلدريس واملناكايا 
على أطراف محمية الغابات في كافتا-شيرارو في إثيوبيا باستقصاء الطرق التي 
االستخدامات  وتشمل  احملميات.  تلك  إدارة  أهداف  على  السكان  زيادة  بها  أثرت 
منها   14 يُجمع  الغابات،  نباتات  أنواع  من  نوعاً   23 احملليني  للسكان  التقليدية 

كعلف للماشية ويُجمع 10 الستخدامها كأخشاب.
وكانت املالحظات الرئيسية املنبثقة من الدراسة هي ما يلي:

 – أن تدفق السكان املعاد توطينهم أسفر عن حدوث زيادة سريعة 
في استغالل موارد الغابات وتدميرها، مبا في ذلك زيادة الصيد غير 

القانوني ألنواع احليوانات الثديية الكبيرة.
 – أن تصاعد الطلب على أراضي الرعي بني احتياجات أخرى يجلب 
معه زيادة مخاطر نشوء نزاعات، وحاالت نقص في األغذية، وتدمير 

للموائل، والتعرض آلثار تغيُّر املناخ.

الرعي،  في  واإلفراط  قانونية،  غير  بطريقة  األراضي  شغل  أن   – 
الوقود  وجمع  الغابات،  وحرائق  للحيوانات،  القانوني  غير  والصيد 
امجملها،  في  تالشكل،  كانت  أمور  هي  واألخشاب،  اخلشبي 

تهديدات متزايدة فيما يتعلق بصون الغابات.
وتسلط هذه النتائج الضوء على اخملاطر املتأصلة في نزوح السكان الداخلي 
نهج  اتباع  وتستدعي  املناخ،  تغيُّر  مع  التكيف  لتدابير  بالنسبة  اخملطط  غير 
التخطيط  وعمليات  بالسياسات  يتعلق  فيما  والبيئة  السكان  بشأن  متكامل 
الغابات مع  أرصدة  زيادة  احمللية من  وذلك لتمكني اجملتمعات  التي جتري مستقبالً 

تأمينها سبل معيشتها.

.(.Eniang, Mengistu and Yidego, 2008) املصدر: مقتبسة بتعديل من
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آليات وضع السياسات
التكيف.  وسياسات  خطط  لوضع  املناُهج  من  عدد  اقتراح  مت 
في  املناخ  توقعات  بشأن  اليقني  عدم  أوجه  فإن  ذلك،  ومع 
د التفاعالت بني الغابات واملناخ هي أمور حتول  املستقبل وتعقُّ
دون اتباع منهج قاطع فيما يتعلق بالتكيف. وينبغي أن تتسم 
تكون  لكي  التجريب،  على  تشجع  وأن  باملرونة  السياسات 
عملية  الدولية  احلرجية  البحوث  مركز  اقترح  وكمثال،  فعالة. 
قرارات  تنفيذ  في  ُقدماً  للمضي  التكيفية  التعاونية  اإلدارة 
في  املتأصلة  اليقني  عدم  أوجه  مراعاة  مع  التكيفية  اإلدارة 
 عملية التكيف، وكذلك البُعد االجتماعي لعملية صنع القرار 
)CIFOR, 2008(. وتنطوي اإلدارة التكيفية، بحكم تعريفها، 
حاالت  من  التعلم  هو  منها  والقصد  واخلطأ،  احملاولة  على 
املنهج،  لهذا  مالزمة  منطقية  وكنتيجة  العرضية.  الفشل 
فإن السياسات التي تعاقب على حاالت الفشل ميكن أن تكون 

نتيجتها عكسية عند تصميم تدابير التكيف. 

وبعبارة أعم، يلزم وجود أطر مفاهيمية لتحديد نطاق القضايا 
واإلطار  التكيف.  أهداف  ولتحديد  املناخ  بتغيُّر  الصلة  ذات 
سياسات التكيف اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو مثال 
ملثل هذا االإلطار املفاهيمي وميكن للمستخدمني أن يوضحوا 
استراتيجيات  ينفذوا  وأن  األولوية  ذات  قضاياهم  خالله  من 
التكيف وسياساته وتدابيره بدءاً من املستوى احمللي ووصوالً إلى 
املستوى الوطني. ويستند اإلطار سياسات التكيف إلى أربعة 

مبادئ عريضة، وهي: 

 – استخدام التكيف مع التقلبات املناخية والظواهر 
من  للحد  كأساس  األجــل  القصيرة  املتطرفة 

القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ على املدى األطول.

سياق  في  التكيف  وتدابير  سياسات  تقييم  – 
التنمية.

حدوث التكيف على مستويات مختلفة في اجملتمع،  – 
مبا في ذلك املستوى احمللي.

اتسام كل من استراتيجية التكيف والعملية التي  – 
يجري تنفيذه بها بنفس القدر من األهمية.

تغيُّر  مع  التكيف  بني  التكيف  سياسات  اإلطار  أيضاً  ويربط 
وميكن  العاملية،  البيئية  والقضايا  املستدامة  والتنمية  املناخ 
املشروعات.  من  أخرى  أنواع  إلى  التكيف  إلضافة  استخدامه 
تبدأ من حتديد نطاق  امتداد خمس خطوات  وهو يستمر على 

املشروع وتنتهي برصد اإلجراءات وتقييمها.

هي  التكيف  أطر  جميع  تتضمنها  التي  اخلطوات  وإحدى 
القليلة  السنوات  وخالل  املناخ.  بتغيُّر  للتأثر  القابلية  تقييم 
تغيُّر  مع  والتكيف  االستوائية  الغابات  مشروع  أخذ  املاضية، 
الدولية  احلرجية  البحوث  ملنظمة  )التابع   )TroFCCA( املناخ 
الزراعة  مجال  في  والتعليم  البحوث  ومركز   )CIFOR(
االستوائية )CATIE( يستحدث ويطبق منهجية تقييم ميكن 

استخدامها ضمن اإلطار من قبيل اإلطار سياسات التكيف 
بحيث  النطاق  واسع  املشروع  ذلك  فاإلطار   .)18 اإلطار  )انظر 
أثناء تطبيقه على  املناقشة  يوجه  يُستخدم كدليل  أن  ميكن 
اجملتمعات  من  عدد  على  مشروع  طّبقه  وقد  محددة.  حاالت 
في  املوجودة  االستوائية  املناطق  في  واملشروعات  احمللية 

مختلف أنحاء العالم.

منتظمة  تقييمات  إلجراء  ومنهجيات  أطر  توجد  وباختصار، 
لسياسات التكيف وخطط العمل املتعلقة بها ولتطوير تلك 
على  بذلك  وللقيام  منتظمة،  بطريقة  واخلطط  السياسات 
نطاق محلي وعلى نطاق وطني، ولربط هذه اخلطط والسياسات 
املتاحة  املالية  واملوارد  األخرى.  التنموية  والبرامج  بالسياسات 
للتكيف ليست بال حدود، وستبني الكفاءة الثقة لدى اجلهات 
مما يشجع على  املستفيدة على حد سواء،  واجملتمعات  املانحة 

زيادة االستثمارات وعلى اتخاذ مزيد من تدابير التكيف.

وسيكون الرصد بالغ األهمية على جميع النطاقات في اجلهود 
الرامية إلى معاجلة التكيف مع تغيُّر املناخ. وفي قطاع احلراجة، 
لسد  كوسيلة  بُعد  عن  االستشعار  استخدام  اقتراح  يتزايد 
بعض ثغرات الرصد، ويجري حثيثا حتسني طرق الرصد، وال سيما 
احلرجي  الغطاء  التي حتدث في خواص  بالتغيُّرات  يتعلق  فيما 
 .)Hansen, Stehman and Potapov, 2010 مثالً  )راجع 
ومع ذلك سيلزم دائماً إجراء عمليات جرد ميدانية لتقدير قيم 

الكربون وملعرفة التغيُّر احلاصل في استخدام األراضي.

طريق المضي ُقدمًا
التكيف  سياسات  لوضع  سليمة  آلية  وصف  املستحيل  من 
املستندة إلى الغابات، وذلك بالنظر إلى التقلبات في الظروف 
البشرية احمللية وتفاعالتها مع الغابات. ومع ذلك، تسلط التجربة 

السابقة الضوء على نقاط يوجد حولها توافق في اآلراء.

فعلى الصعيد احمللي، يستطيع واضعو السياسات أن يستفيدوا 
من مساهمة السكان احملليني في تصميم تدابير التكيف من 
خالل معرفتهم الوثيقة باجلغرافيا احليوية للمناطق الطبيعية 
االجتماعية  بقدراتهم  ومعرفتهم  ظلها،  في  يعيشون  التي 
احمللية. وفي البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، 
في  أساسية  فاعلة  عناصر  احمللي  احلكم  أجهزة  تكون  قد 
تعميم إدراج التكيف مع تغيُّر املناخ املستند إلى الغابات ضمن 
املستوى  على  أما  التنظيمية.  واللوائح  والقوانني  السياسات 
بدعم  يحظى  أن  يجب  املناخ  تغيُّر  مع  التكيف  فإن  الدولي، 
السعي  يجب  كان  وإن  تأثيراته،  من  التخفيف  عن  مستقل 
والتخفيف.  التكيف  بني  التآزرات  اكتشاف  إلى  أمكن  حيثما 
فعلى سبيل املثال، ميكن إدماج التكيف عبر اجملموعة الكاملة 
من أشكال املساعدات املتعلقة بالتنمية من خالل اتخاذ تدابير 
بالنسبة  املناخية  للمخاطر  إلزامية  تقييمات  إجراء  قبيل  من 

للمشروعات املمولة بدعم ثنائي أو متعدد األطراف.

ومع ذلك، فإن األهم هو أنه قد حدث حتول ملحوظ في القرارات 
اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ نحو 
التخفيف  مع  األهمية  في  يتساوى  التكيف  بأن  االعتراف 
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وتخصيص التمويل والتكنولوجيا، وذلك إلى حد كبير استجابة 
بها  يُحس  املناخ  تغيُّر  آثار  أن  هو  األول  والعامل  عوامل.  لثالثة 
بدرجة أسرع وأقوى مما كان متوقعاً. والثاني هو أن احتواء تغيُّر 
املناخ الذي سيحدث مستقبالً في حدود درجتني مئويتني يبدو 
أنه أمر تتزايد صعوبة حتقيقه. وأخيراً، وجوهرياً، يوجد اعتراف بأن 
التكيف لم يعد فحسب قضية محلية أو وطنية، بل إن عدم 
التكيف قد تكون له آثار تتجاوز احلدود الوطنية. وكما ذكر برتون 
)Burton, 2008(: ”يجب إدراك أن التكيف قضية استراتيجية 
على  تنطبق  مقولة  وهي  الوطنية“،  احلدود  تتجاوز  وأمنية 
يبدو  وقد  سواء.  حد  على  النامية  والبلدان  املتقدمة  البلدان 
يحد  عليها  املعتمدة  وللمجتمعات  للغابات  احمللي  الطابع  أن 
من االنعكاسات الدولية لعدم التكيف. ومع ذلك، فإن النظم 
البيئية القادرة على الصمود واملنتجة تعزز استقرار اجملتمعات، 
الهجرة  إلى  يدفع  الذي  الضغط  انخفاض  إلى  بدوره  يؤدي  مما 
للتكيف  وطنية  خطط  وإعداد  احلدود.  عبر  والهجرة  الداخلية 
أجل  من  املالية  التدفقات  وزيادة  اجملاورة،  البلدان  مع  بالتشاور 
في  التفكير  وإعادة  والوطني،  احمللي  املستويني  على  التكيف 
األهداف والغايات اإلمنائية من خالل حتليل آثار تغيُّر املناخ على 
االقتصادات احمللية والسكان احملليني، هي تدابير يقترحها برتون 

)Burton, 2008( لزيادة فعالية التكيف.

العمل  مجموعة  أعدته  الذي  للنص  احلالية  املسودة  وتدعو 
مبوجب  األجل  الطويل  التعاوني  بالعمل  املعنية  اخملصصة 
االتفاقية إلى إقامة ”مراكز أو قواعد إقليمية“ لدعم األنشطة 
القطرية في مجال التكيف مع تغيُّر املناخ في جميع القطاعات. 
ولقطاع الغابات خبرة مستفيضة في مجال التعاون اإلقليمي 
ولديه شبكات تقنية بلغت درجة جيدة من التطور على املستوى 

املؤسسات  وتعزيز  الفرعي.  اإلقليمي  واملستوى  اإلقليمي 
والشبكات املوجودة فعالً قبل إقامة مؤسسات وشبكات جديدة 
االستخدام  ولكفالة  اجلهود،  الزدواجية  جتنباً  أساسي  أمر  هو 

الرشيد للموارد واالتساق مع السياسات األخرى.

الضرورة،  ودعمها، حسب  الشبكات  هذه  تعبئة  املمكن  ومن 
ببرامج إقليمية أخرى لدعم احتياجات التكيف. ومن املمكن 
أن ترتبط الشبكات احلرجية أو آليات دعم القدرات باملراكز أو 
اتفاقية  اإلطار  في  مستقبالً  تُنشأ  التي  اإلقليمية  القواعد 
على  يساعد  مما  املناخ،  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم 

ازدواجية اجلهود. جتنُّب 

والتخفيف.  التكيف  بني  الغابات  قوية في قطاع  تآزرات  وثمة 
فتقدمي الدعم ألنشطة التخفيف ميكن، في ظل ظروف كثيرة، 
بالعكس.  والعكس  التكيف،  جهود  ذاته  الوقت  في  يدعم  أن 
وينبغي أن تسعى استراتيجيات البلدان بشأن تغيُّر املناخ إلى 
التعبير عن هذه التآزرات. ومع تغيُّر العالم من حولنا بسرعة، ال 
يتاح وقت وال موارد ميكن تبديدهما في التسابق على التكيف.

الموجز واالستنتاجات
إن البروز السياسي للغابات بلغ اآلن أعلى درجاته على اإلطالق. 
للمساعدة  ذلك  من  يستفيد  أن  الغابات  قطاع  وباستطاعة 
بها  املضطلع  لألنشطة  واملالي  السياسي  الدعم  جذب  على 
ومن  آثاره.  من  والتخفيف  املناخ  تغيُّر  مع  التكيف  مجال  في 
األهمية مبكان استخدام املوارد املتعلقة بتغيُّر املناخ، ومن بينها 
االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  لألنشطة  اخملصصة  األموال 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها واستخدام األراضي والتغيُّر 

اإلطار 18 : تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ

تغيُّر املناخ القوى األخرى احملركة للتغير

احلساسية احلساسية

القدرة على التكيف

خدمات النظم اإليكولوجية

اإليكولوجي اإلدارة النظام 

قابلية نظام بشري – بيئي مقترن للتأثر بفقدان خدمات النظم اإليكولوجية

اجملتمع

القدرة على التكيف القدرة على التكيف

مبدأ
2

مبدأ
1

مبدأ
3

التعرُّض

يؤكد اإلطار تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ اخلاص مبشروع الغابات االستوائية 
والتكيف مع تغيُّر املناخ على دور اخلدمات التي تقدمها النظم البيئية للمجتمع 
للتأثر؛  البيئية  النظم  خدمات  قابلية  وهي:  الثالثة  الرئيسية  مبادئه  خالل  من 
وقابلية النظام البشري للتأثر بفقدان خدمات النظم البيئية؛ وقدرة النظام ككل 

على التكيف.
أو  املناخ  لتغيُّر  وحساسيتها  البيئية  النظم  خدمات  تعرض  األول  املبدأ  ويتناول 
لتقلباته وللتهديدات األخرى، ويتناول قدرة النظم البيئية على التكيف. ويتناول 
املبدأ الثاني النظام البشري )ومن أمثلة ذلك القرى واجملتمعات احمللية واملقاطعات(، 
واعتماده على خدمات النظم البيئية من قبيل املياه النقية، وقدرته على التكيف، 
مثالً من خالل بدائل خلدمات النظم البيئية املفقودة. أما املبدأ الثالث فهو يتناول 
قدرة النظام ككل على التكيف ويشير إلى قدرة النظم البشرية على احلد من 
وتنفيذ  املمارسات  في  تغيُّرات  إحداث  خالل  من  البيئية  النظم  خدمات  فقدان 

تدابير للتكيف.

(Locatelli et al., 2008) املصدر: منقولة بتعديل من

الشكل أ: مبادئ تقييم القابلية للتأثر بتغيُّر املناخ
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لإلدارة  لبناء أساس  والتكيف،  واحلراجة  األراضي  في استخدام 
املستدامة للغابات، التي ميكن أن تساهم في التكيف مع تغيُّر 
املناخ والتخفيف من آثاره، فضالً عن استمرار تقدمي مجموعة 
كاملة من املنافع وخدمات النظم البيئية على املدى الطويل. 
وسيكون من اجلوهري كفالة أن يكون تدفق األموال إلى البلدان 
النامية متناسباً مع قدرتها االستيعابية، وينبغي أن يكون بناء 

القدرات وأنشطة االستعداد جزءاً من هذه اجلهود.

ولقد ساعدت املفاوضات اجلارية في اإلطار اتفاقية األمم املتحدة 
االإلطارية بشأن تغيُّر املناخ على بروز الغابات وبروز مساهمتها 
أن  ومع  احلراري.  االحتباس  غازات  انبعاثات  عن  التعويض  في 
ملساعدة  كبيرة  إمكانات  على  تنطوي  احلرجية  اإلدارة  أنشطة 
البلدان املتقدمة على الوفاء بالتزاماتها مبوجب بروتوكول كيوتو، 
أنشطة  اإلطار  النامية في  للبلدان  أكبر  دور  وجود  احملتمل  من 
االنبعاثات  لتخفيض  اإلضافية  األنشطة  قبيل  من  جديدة 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. فالقصد من هذه األنشطة 
املساهمة  من  النامية  البلدان  متكني  فحسب  ليس  اإلضافية 
فيما  تتخذ مستقبالً  ترتيبات  االنبعاثات مبوجب  تخفيض  في 
بل  املناخ،  تغيُّر  بشأن  االإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية  يتعلق 
على  املستدامة  احلرجية  اإلدارة  تعزز  أن  أيضاً  منها  املقصود 
حول  اآلراء  في  توافق  تالشكل  والوطني.  احمللي  املستويني 
مفهوم األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن 
إال  الرائدة،  األنشطة  إجراء  ويتم حالياً  وتدهورها  الغابات  إزالة 
أنه ما زالت هناك قضايا معلقة بشأن التكيف، وآلية التنمية 
األراضي  استخدام  في  والتغيُّر  األراضي  واستخدام  النظيفة، 
واحلراجة، ومنهجيات األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات 
التي  اخلشبية  واملنتجات  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة 

يجري جمعها، قيد املناقشة في املفاوضات.

وقد اجتذبت األنشطة اإلضافية لتخفيض االنبعاثات الناجمة 
مصالح  مجموعات  اهتمام  وتدهورها  الغابات  إزالــة  عن 
ذلك،  ومع  التعقيد.  متزايدة  مطالب  إلى  أفضى  مما  كثيرة، 

الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تخفيض  استدامة  فإن 
الصدد،  هذا  في  اإلضافية  األنشطة  واستدامة  وتدهورها 
على  تتوقف  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  من 
مجموعة من العوامل من ضمنها إصدار حقوق بشأن كربون 
الغابات وتقاسم الفوائد التي تتحقق من األنشطة ذات الصلة 
وتدهورها.  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  بتخفيض 
وتوجد نُهج قانونية مختلفة لضمان حيازة كربون الغابات، كما 
وتشمل  الفصل.  هذا  في  ُعرضت  التي  األمثلة  في  مبني  هو 
هذه النُهج نقل احلقوق مباشرة إلى مالك الغابة، وبيع احلقوق 
املتعلقة بالكربون ولكن مع عدم بيع احلقوق املتعلقة بالغابة، 

وإدارة كربون الغابات باعتباره أصالً عاماً، وإصدار عقود خاصة.

وتواجه البلدان جميعها حتديات التصدي ألوجه القابلية للتأثر 
األشجار  من  مواردها  وعلى  غاباتها  على  وآلثاره  املناخ  بتغيُّر 
نهج  واعتماد  الغابات.  على  يعتمدون  الذين  األشخاص  وعلى 
اإلدارة التكيفية هو أحد السبل التي ميكن استخدامها لتيسير 
اجلهود التي تبذلها البلدان فيما يتعلق بالتكيف مع تغيُّر املناخ. 
ومن املمكن حتقيق قدر كبير من التكيف والتخفيف من خالل 
والتشريعات  واالستراتيجيات  للسياسات  الكامل  التنفيذ 
اإلدارة  في  املمارسات  أفضل  وتطبيق  فعالً،  املوجودة  احلرجية 
احلرجية. وهذا يشمل إدماج تغيُّر املناخ ضمن البرامج الوطنية 
للسياسات  شامالً  اإلطاراً  متثل  التي  الغابات،  بشأن  القائمة 
من أجل اإلدارة احلرجية املستدامة. ومن املرجح أن يتطلب ذلك 
إدخال بعض التعديالت على مستوى السياسات وعلى املستوى 

امليداني، وأن يتطلب استثمارات إضافية.

ومن الواضح أن تغيُّر املناخ يطرح مجموعة جديدة من التحديات 
وتوفر  ذاته فرصاً.  الوقت  يتيح في  ولكنه  الغابات،  أمام قطاع 
اجلهود الدولية التي بُذلت خالل العقدين املنصرمني لبناء فهم 
أجل  من  األدوات  من  ومجموعة  للسياسات،  واإلطار  مشترك، 
السياسات  لواضعي  متيناً  أساساً  املستدامة،  احلرجية  اإلدارة 

وملديري الغابات ملعاجلة تغيُّر املناخ معاجلة فعالة.




