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 الغابات جلنة

 نواحلادية والعشرالدورة 

 4104أيلول /سبتمرب 42-42روما، إيطاليا، 

 توطيد الروابط ما بني قطاع الغابات والقطاعات األخرى

 دمج الغابات يف السياسات البيئية 

  على املستويات كافة وسياسات استخدام األراضي

 

 اخللفية –أواًل 

 

األغذية ارتفاعًا بفعل ازدياد عدد الاسكان والنمو االقأصادي والأحّضر خاصة  ي  علىيشهد الطلب العاملي - 1

 ي املائة  ي الطلب  06ومن املأوقع أن ياسأمّر هذا املنحى خالل العقود املقبلة وصواًل إىل زيادة بناسبة . البلدان النامية

اجلوع "يطال  مليون ناسمة  ي حني 500د ويقّدر عدد ناقصي الأغذية حبدو. 0606اإلمجالي على األغذية حبلول سنة 

ما تؤخذ بعني ، غري أّن إسهاماتها قّليوتاساهم الغابات بطرق عديدة  ي تعزيز األمن الغذائ. حنو ملياري ناسمة" املاسأرت

 .ياالعأبار  ي القرارات الرئياسية املأعلقة باسأخدا  األراض

 

وكالة حباسب ال 0600-0662 ي الفرتة  ثلولية مبقدار الثومن املأوقع أن يزداد الطلب العاملي على الطاقة األ -0

وتأاسع الفجوة بني الطلب على الطاقة وعرضها مبوازاة النمو الاسكاني وارتفاع الدخل للفرد الواحد  ي . الدولية للطاقة

قد مّت تأمينها   ي املائة من جمموع االحأياجات من الطاقة 10، إىل أّن 0611وتشري الأقديرات  ي سنة . البلدان النامية

 ي العديد من البلدان النامية املصدر الرئياسي  بويشكل اخلش .من الطاقة املأجددة مبا  ي ذلك الكألة األحيائية اخلشبية

وسأظّل الكألة . وهو يؤّمن  ي الوقت نفاسه مصدرًا إضافيًا للنشاط االقأصادي وللدخل  ي املناطق الريفية. للطاقة احمللية

ية تؤدي دورًا هامًا ملواجهة الأحديات املقبلة على صعيد الطاقة  ي البلدان النامية واملأقدمة على حد األحيائية اخلشب

 . سواء

 



COFO 2012/6.1 2 

إىل تنامي شّح األراضي الزراعية والغابات واملياه ومصادر الأنوع البيولوجي بفعل  0606وتفيد االجتاهات حأى سنة  -0

ازدياد الضغط على املوارد الطبيعية، مما يهدد الوظائف اإليكولوجية تاسارع تكثيف األنشطة البشرية اليت تؤدي إىل 

وحيأد  الأنافس على األراضي إلنأاج األغذية والوقود البيولوجي والكألة . وجيعل حتقيق االسأدامة أكثر صعوبة

األراضي حدوث  وتبّين اجتاهات اسأخدا . كبديل عن املواد الكيمائية النفطية ومواد أخرى"( األلياف)"األحيائية 

ويغّير اسأخدا  . تغريات  ي الطلب والقدرة الأنافاسية لألسواق والقرارات على ماسأوى الاسياسات على خمألف املاسأويات

األراضي تأثري القرارات املأخذة على الفرص املأصلة باسبل العيش وعلى قدرة سكان الريف على املقاومة وعلى الأنوع 

 .ولوجي والقدرة اإلنأاجية لألراضي  ي املاسأقبلالبيولوجي وخدمات النظا  اإليك

 

وقد برز  ي العقود األخرية منأجون أوليون على نطاق واسع إىل جانب االسأخدامات األسرية الصغرية احلجم  -4

. ، مما أدى إىل تغيري توازن القوى  ي القرارات املأعلقة باسأخدا  األراضيلألراضي واالسأخدامات ألغراض الكفاف

مليار ناسمة يعيشون  ي فقر مدقع  ي حني يعيش ما  1.4، كان ال يزال هناك حنو 0660ومبوازاة ذلك، مع حلول سنة 

وغالبًا ما يكون الفقر مرتبطًا بندرة فرص العمل اجلّيد .  ي املائة من فقراء العامل  ي املناطق الريفية 06ال يقّل عن 

وال يؤثر عد  وجود حقوق مالئمة ومأمونة بالناسبة إىل املوارد . عف اإلدارةباإلضافة إىل الرتتيبات اخلاصة باحليازة وض

الطبيعية على االسأهالك فحاسب، بل إنه يؤثر أيضًا وبشكل خاص على اإلنأاج من خالل تقويض احلوافز اليت تعطى 

 .ألصحاب احلقوق من أجل إدارة املوارد على حنو ماسأدا 

 

ومن املأوقع أن يزداد أكثر  ي العقود املقبلة رغم الأدابري اليت قد خدامات األراضي ويؤثر تغري املنا  على مجيع اسأ -0

يفة وسكان املناطق البيئية اهلّشة عوسأأطال هذه الأأثريات بنوع خاص اجملأمعات احمللية الض. ُتأخذ للحد من تأثرياته

يات الأخفيف من الأأثريات  ي الزراعة والأكيف وتشكل اسرتاتيج. كاألراضي اجلافة واملناطق اجلبلية واملناطق الاساحلية

 .مع تغري املنا  وزيادة القدرة على املقاومة مصدر قلق مأزايد وينبغي مراعاتها  ي القرارات بشأن تغري اسأخدا  األراضي

 

 القضايا الرئيسية –ثانيًا 

 

مركزيًا ورئياسيًا يأمثل  ي احلاجة إىل تواجه احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون، منفردين أو جمأمعني، حتديًا  -0

وقد بات ألصحاب . إجياد أفضل توازن بني االحأياجات املأعارضة  ي ظّل الضغط املأزايد على اسأخدا  األراضي

وال بد . مصلحة مأنوعني أكثر مقارنة باملاضي القدرة املشروعة على إبداء رأيهم  ي املداوالت بشأن اسأخدا  األراضي

ارة من العمل، بصورة عادلة، على إشراك جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة الذين يأمأعون بقوة خمألفة آلليات اإلد

للغاية  ي عمليات صنع القرارات املأعلقة باسأخدا  األراضي، مبا  ي ذلك أيضًا بالناسبة إىل تطبيق األنشطة املأفق عليها 

حية العملية أو غالبًا ما جيد أصحاب املصلحة  ي الغابات أنفاسهم لكّن هذا النوع من اآلليات نادر الوجود من النا. معًا

أو تعزيز آليات إدارة اسأخدا  األراضي املوجودة على املاسأويات /ويأمثل الأحدي األول  ي إرساء و. عرضة ملصاحل أقوى

ّير اسأخدا  األراضي كافة مبا يوّجه على حنو أفضل املناقشات والقرارات املأخذة بشأن اسأخدا  األراضي وماسائل تغ

 .اليت تؤثر على الغابات
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ويأمثل الأحدي الثاني  ي زيادة فوائد الغابات  ي . وتاساهم الغابات  ي حتقيق النمو االقأصادي وحتاسني سبل العيش -0

لى النحو سياق احلاجة العامة إىل زيادة اإلنأاج على األراضي املوجودة مع ضمان اإلدارة املاسأدامة للغابات واالسأجابة ع

ويفرتض هذا وجود مؤساسات قادرة فعليًا على حتاسني البيئات املشّجعة لإلدارة املاسأدامة للغابات . املناسب لأغري املنا 

وعلى خلق فرص لأوليد الدخل والعمل من خالل إعطاء اجملأمع مزيدًا من الفوائد الناشئة عن االسأخدامات املأعددة 

 . املمكنة للغابات

 

ويأفاقم هذا بفعل عد  . عي أصحاب القرار بشأن تغري اسأخدا  األراضي مجيع فوائد الغابات على اتاساعهاوقلما يرا -2

ومبا أّن ناسبة . وجود فهم كاٍف وتوثيق تا  ألهمية الغابات بالناسبة إىل سبل العيش احمللية وخدمات النظا  اإليكولوجي

ملائة  ي العامل ومبا أّن ناسبة كبرية منها تديرها الدولة رمسيًا، فإّن  ي ا 26الغابات اليت تعود ملكيأها للقطاع العا  تبلغ 

وُيعأرب إشراك اجملأمعات . للمجأمعات احمللية لألفراد  ي إدارة الغابات ال تزال حمدودة ناسبيًا" املرئية"املشاركة 

أحد املكونات اهلامة إلمساع  احمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين وتقاسم احلقوق والفوائد امللموسة للغابات بشكل عا 

ويؤدي إبراز فوائد الغابات لعدد أكرب من أصحاب . ت بشأن اسأخدا  األراضي احلرجيةبالناسبة إىل القرارا" صوتهم"

املصلحة إىل زيادة فعالية القطاع احلرجي  ي الأنافس على املوارد مع املاسائل العديدة األخرى املدرجة على جدول أعمال 

وعليه، فإّن الأحدي الثالث يكمن  ي كيفية تشاطر  .ومنها مثاًل الفقر أو الصحة أو الأعليم أو الأنمية الزراعيةالاسياسات 

فوائد الغابات على نطاق أوسع وبالأالي تعزيز االعرتاف بدور اإلدارة املاسأدامة للغابات  ي اجملأمع بالناسبة إىل خمألف 

 .خاصة باملقارنة مع االسأخدامات األخرى لألراضيالفئات االجأماعية واجلناسانية والعمرية، 

 

 لآفاق املستقب –ثالثًا 

 

ال بّد من وجود آليات مأينة لإلدارة على املاسأويات الوطنية الفرعية والوطنية والدولية من أجل حتقيق الأوازن  -5

. مة إلدارة املوارد الطبيعيةحديات البيئية وتطبيق أطر سليأالكا ي بني االحأياجات املأعارضة والفرص ومواجهة ال

بصورة أصحاب املصلحة مجيع ويأعّين أن تكون هذه اآلليات شفافة وأن تكفل املاساءلة والعدالة وأن تعزز مشاركة 

 . يأو الاسياس/منهم من حيث متثيلهم االجأماعي و فهاِدفة، ال سيما األضع

 

الطلبات املأعارضة على األغذية واأللياف والوقود، مثة حاجة خاصة إىل اسأباق احلوار  ةوسعيًا إىل تلبي- 16

سياسات اسأخدا  األراضي املأكاملة  الثنائي مع القطاعات الرئياسية حول القضايا ذات االهأما  املشرتك، مبا  ي ذلك

من الغذائي من خالل الزراعة لوحدها بل إّن فمن غري املمكن على سبيل املثال إجياد حّل ملشكلة األ. واألكثر اتاساقًا

وباسأطاعة  .جناحها مرهون بوجود اسرتاتيجية مأاسقة السأخدا  األراضي والبيئة واملياه والطاقة والأنمية الريفية

وينبغي كذلك . الغابات واألشجار، مبا  ي ذلك نظم احلراجة الزراعية، أن تاساهم  ي مجيع هذه النواحي بصورة ملحوظة

يندرج إنأاج الوقود البيولوجي من الغابات واسأخدامه ضمن اسرتاتيجية أوسع نطاقًا لأأمني الطاقة وسالمة البيئة أن 

 .والأنمية الوطنية ككّل، مبا يشمل احلّد من الفقر



COFO 2012/6.1 4 

دد وميكن لأوطيد الأعاون أن يأخذ أشكااًل عديدة من بينها إقامة حوار حول اقرتاحات ملموسة مأعلقة مبوضوع حم -11

ومبا أّن قضايا الغابات غالبًا ما تؤدي دورًا حمدودًا بالنظر إىل القطاعات األخرى، سيكون . قد يكون ذا اهأما  مشرتك

من الضروري اتباع مقاربة اسأباقية لبدء احلوار، مثاًل من خالل اقرتاح املاساهمة  ي إجياد حّل للماسائل املطروحة  ي 

 .ابل فهم احأياجات أصحاب املصلحة الرئياسيني واهأماماتهم واالعرتاف بهاوياسأوجب هذا  ي املق. قطاعات أخرى

 

عاملية على اسأخدا  الربامج احلرجية الوطنية كأطر شاملة واتفقت البلدان  ي سياق الاسياسات احلرجية ال -10

مراعاة املاسائل  للاسياسات احلرجية حبيث تكون تشاركية وتعود ملكيأها للبلدان وتكون مشرتكة بني القطاعات بهدف

وخالل العقد املاضي، دعمت مبادرة الربامج احلرجية الوطنية أكثر من . نطاقًا وسعاحلرجية ضمن األهداف اإلمنائية األ

صحاب املصلحة من بلدًا  ي خمألف أرجاء العامل لأطبيق براجمها احلرجية الوطنية؛ فأمكن بذلك عدد كبري من أ 06

وسيشكل ازدياد تكامل احلراجة مع سياسات . ليات الوطنية اخلاصة بالاسياسات احلرجيةاملشاركة بصورة كاملة  ي العم

مبادرة الغابات "بيئية أخرى ومع الاسياسات اخلاصة باسأخدا  األراضي واحدة من جماالت الرتكيز الرئياسية  ي 

هذه املبادرة إىل دعم البلدان لكي  وتهدف. اليت سألي املبادرة الاسابقة واليت جيري العمل حاليًا على إطالقها" واملزارع

حتاّسن هياكلها اإلدارية على املاسأويات احمللية والوطنية واإلقليمية توصاًل إىل حتقيق اإلدارة املاسأدامة للماساحات 

أما على املاسأوى احمللي، فاسأقو  مبادرة الغابات . احلرجية مبوازاة تعزيز األمن الغذائي والرتويج لزراعة مراعية للمنا 

واملزارع بدعم الشراكات بني أصحاب احليازات الصغرية واجملأمعات احمللية والاسكان األصليني من أجل إمساع صوتهم 

وأما على املاسأوى الوطين، فاسأدعم . على املاسأويات كافة يةقضايا احلرجال ي عمليات وضع الاسياسات اخلاصة ب

 .أو املوجودة حاليًا/املبادرات املأعددة القطاعات اجلديدة و املبادرة احلكومات حرصًا على أن تكون احلراجة جزءًا من

 

ويأعّين الأصدي لالحأمال املأزايد حلدوث نزاع حول قضايا حيازة األراضي  ي خمألف القطاعات على اعأبار أّن  -10

ب االسأثمارات ومن شأن عد  الأصدي لعد  تأمني حقوق احليازة إىل حج. غياب حقوق احليازة يؤدي إىل اسأمرار الفقر

وينشأ العديد من مشاكل احليازة . الفردية من قبل أصحاب احليازات الصغرية، مما يعيق فعليًا األرباح  ي اإلنأاجية

ُيعأرب حّل تلك املشاكل و. باسبب ضعف اإلدارة على ماسأوى القواعد واألنظمة وعلى صعيد إدارة النزاعات على األرض

 .ارةماساهمة هامة  ي تعزيز آليات اإلد

 

اخلطوط الأوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املاسؤولة ، اعأمدت البلدان األعضاء  ي الفاو 0610أيار /هر مايوشو ي  -14

وهي االتفاق األول الصادر عن األمم املأحدة  حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات  ي سياق األمن الغذائي الوطين

وحتدد اخلطوط . د األمساك والغاباتيالذي مّت الأفاوض بشأنه على املاسأوى الدولي ويأناول حيازة األراضي ومصا

الأوجيهية الطوعية مبادئ ومعايري مقبولة دوليًا للممارسات املاسؤولة وتشّجع على تأمني حقوق احليازة وفرص عادلة 

د األمساك والغابات باعأبارها وسيلة للقضاء على اجلوع والفقر ولدعم الأنمية املاسأدامة يل على األراضي ومصاللحصو

ومن الضروري أن تطّبق البلدان هذه اخلطوط الأوجيهية الطوعية  ي خمألف القطاعات للحد من . والنهوض بالبيئة

 .السأخدا  األراضي النزاعات بشأن اسأخدا  األراضي ولرسم سياسات مأاسقة أكثر
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وسأكون هناك طرق عّدة ملواجهة الأحدي املأمثل  ي زيادة فوائد الغابات مع احلرص على إدارتها املاسأدامة  -10

وينبغي أن يشمل هذا،  ي العديد من . ولأوسيع نطاق اجملموعة اليت تاسأفيد  ي اجملأمع من الغابات واألشجار

فإّن الأمأع حبق إدارة املوارد احلرجية واألراضي . حقوق احليازة وتأمينها احلاالت، وسائل ميكن من خالهلا زيادة

حاب احلرجية واالسأفادة منها يعطي حوافز لالسأثمار ولزيادة اإلنأاجية، وحياّسن بالأالي سبل عيش املزارعني من أص

غل الناساء والشباب خاصة  ي ومن اهلا  جدًا مراعاة شوا. صليني واجملأمعات احملليةاحليازات الصغرية والاسكان األ

 .ر البنى الزراعيةظّل حركة الأحضّر وتغّي

 

وتشكل مواجهة تغّير املنا  من خالل الأدابري املناسبة للأخفيف من الأأثريات والأكّيف معها إحدى الطرق املمكنة  -10

لزراعية املكّيفة مع الظروف لزيادة فوائد الغابات واألشجار، مبا  ي ذلك من خالل النظم الزراعية ونظم احلراجة ا

ومن شأن الأخفيف من حدة تغري املنا  من خالل احأباس الكربون بواسطة زراعة األشجار أن . اإلقليمية واملراعية للمنا 

 . ياساعد  ي الوقت نفاسه األفراد على زيادة قدرتهم على املقاومة حيث أّن األشجار تشكل مصدرًا للطاقة واأللياف والغذاء

 

من الغابات وجود بيئات مشّجعة وفّعالة لالسأثمار واالبأكار  املنافعوسوف يأّطلب إجياد طرق جديدة لكاسب  -10

وياسأوجب هذا بدوره تكييف أطر اإلدارة لأصبح أكثر مالءمة لالبأكار والأعاون . فيها من قبل القطاعني العا  واخلاص

وال بّد أيضًا من حتاسني قدرات . دني على مجيع املاسأوياتمن قبل القطاعني العا  واخلاص ومنظمات اجملأمع امل

اإلدارات العامة املأصلة بالغابات بالناسبة إىل الواليات واألدوار اجلديدة املوكلة إليها لكي تأوىل القيادة العملية هلذه 

 . الأغيريات على األرض ولكي تقو  بإدارتها أو دعمها

 

أن يبادروا إىل واملنافع الناشئة عن الغابات واألشجار، فمن غري املرّجح  وما مل يكن األفراد مدركني للفرص -12

وهذا يؤكد احلاجة إىل الأوعية وتعزيز الأواصل واحلوار مع خمألف فئات اجملأمع . ماسأدا محايأها وإدارتها على حنو 

الأواصل اجلّيد واملقنع بشأن الغابات أساسي  وإّن .ىاألخر تمبا  ي ذلك صانعي الاسياسات الرئياسيني  ي القطاعا

 .إلظهار قيمة الغابات وماساهمأها ويأعّين زيادة القدرة على حتاسني الأواصل بشأن الغابات

 

، دورًا هامًا  ي حتفيز تاإلقليمية للغابا توتؤدي منظمات الأكامل اإلقليمية ومنأديات احلوار، مبا  ي ذلك اهليئا  -15

املشرتك على نطاق أوسع على املاسأويات اإلقليمية، و ي تأمني نقطة الأقاء لأبادل املعلومات  يلقطاعاحلوار الثنائي وا

احملافظة على مردوديأها  معاإلدارة  تاالسرتاتيجية، مبا  ي ذلك كيفية تعزيز آليا القضاياوالأجارب بني البلدان حول 

أن لى أن تعي شرائح واسعة من اجملأمع أهمية الغابات وواحلرص ع تالأكاليفية وزيادة املنافع الناشئة عن الغابا

 . تاسأفيد فعليًا منها
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 نقاط للبحث –رابعًا 

 

  والقطاعات الرئياسية األخرى املعنية  تدعوة البلدان إىل تعزيز احلوار والأعاون بني الغاباقد ترغب اللجنة  ي

باسأخدا  األراضي على مجيع املاسأويات من أجل زيادة الكفاءة  ي حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية والوفاء 

 .بااللأزامات الدولية

  اخلطوط الأوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املاسؤولة قد ترغب اللجنة  ي دعوة البلدان األعضاء إىل تطبيق

 .زة األراضي ومصايد األمساك والغابات  ي سياق األمن الغذائي الوطينحليا

 الأالية تقد ترغب اللجنة  ي توصية الفاو بدعم البلدان خاصة  ي اجملاال: 

o  تعزيز آليات اإلدارة بالناسبة إىل خمألف اسأخدامات األراضي على املاسأويات الوطنية واإلقليمية

اسأضافة مبادرة الغابات واملزارع  لخال نالربامج احلرجية الوطنية وم لوالعاملية، مبا  ي ذلك من خال

 وتقديم الدعم هلا؛

o  الاسياسات البيئية الرئياسية وتلك املأصلة باسأخدا  األراضي   يالأشجيع على مراعاة القضايا احلرجية

احلوكمة  اخلطوط الأوجيهية الطوعية بشأنعلى مجيع املاسأويات، مبا  ي ذلك من خالل دعم تنفيذ 

 ؛املاسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات  ي سياق األمن الغذائي الوطين

o  الأشجيع على ماساهمة الغابات بشكل ماسأدا   ي سبل العيش واألمن الغذائي وأمن الطاقة مما يؤدي إىل

 الدولية؛تعزيز دور الغابات  ي حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية والوفاء بااللأزامات 

o  اختاذ إجراءات توطيد احلوار والأعاون بني املنظمات والقطاعات على املاسأويات اإلقليمية والأشجيع على

 ي إطار  كوسع لاسياسات اسأخدا  األراضي، مبا  ي ذلاألاسياق الاإلدارة املاسأدامة للغابات  ي  قيلأحق

 .وتدهور الغابات املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج

 الريفية وذلك مبشاركة  يالسأخدا  األراض ط جمال الأخطي يقدراتها  زبأعزي وتوصية الفا  ياللجنة  بقد ترغ

 .نالبلدا فحيث دعم املشاريع املنفذة  ي خمأل نأو م ياملعيار لالعم ثمن حي سواءعدة اخأصاصات، 

 إىل تركيز اهأمامها على الأعاون املشرتك بني  تاللجنة  ي دعوة الشراكة الأعاونية  ي جمال الغابا بقد ترغ

مبادرة فريق اخلرباء العاملي املعين  رإطا  ي هسأجري يالذ لاملقب لالأحلي  ي كوذل تالغابا جمال  ي تالقطاعا

 .بالغابات


