
 
 

 موجز السياسات

  مع تغير املناخ تتالءمجعل الغابات 
  رؤية شاملة آلثار تغير املناخ على الغابات والناس وخيارات من أجل التكيف

  2009فرباير /شباط 25نص ائي، 

  و فايرينن وزير التجارة اخلارجية والتنميةفكلمة افتتاحية من با
أن تغير املنـاخ يـؤثّر    وهناك أدلّة متزايدة تشري إىل. يف التغير املناخ فيما يتعلّق بالغابات والناس آخذ  

يف أحناء  تتغريبيد أن آثار تغير املناخ قد . هممعيشتيف كسب  على الغابات وعلى الناس الذين يعتمدون عليها
أو علـى   ، وهي قد حتدث بشكل مباغتعميقةفهي قد تكون إجيابية أو سلبية، صغرية أو . خمتلفة من العامل

  .املدى الطويل
الغابات من أجل كسب  توفرهاواخلدمات اليت  املنتوجاتويعتمد ماليني األشخاص حول العامل على   
وسوف يبدل تغير املناخ قدرة الغابات على إنتاج سـلع  . ، ويف بعض احلاالت حىت من أجل بقائهممعيشتهم

على الغابـات   املعتمدةة كبرية على اتمعات احمللية وخدمات أساسية ومن املرجح أن يفرض ضغوطاً إضافي
 لـدى املشـرعني  من اهتمام كبري  موضعذا السبب يعتبر تغير املناخ قضية هلو. القروينيوخصوصاً الفقراء يف 

  .املعنيني بالغابات واألشجارو املاحنني و املهتمني  وصانعي القرار
 و كـذا التنمية املستدامة إيكولوجيا واقتصـادياً واجتماعيـاً    السياسة اإلمنائية لفنلندا أمهية و تكرس  

  .توفريها للحد من الفقر بصفة فعليةاملسامهة اليت تستطيع اإلدارة املستدامة للغابات 
املنـاطق  أعلى مقارنة مع يف املناخ إىل أن املنطقة الشمالية ستكون معرضة الحترار  التوقعاتوتشري   
 موضـع يعتبر تغير املناخ احلرارة،  حممدودة بسبب درجاتالغابات الشمالية  ولكوننتيجة لذلك، . االستوائية

للتكيف مـع تغيـر   الوطنية  استراتيجيته وضعيف  2005 الذي شرع منذاهتمام خاص أيضاً لبلدي، فنلندا، 
  .املناخ

اخ على الغابات واألشـجار  لتغير املن السلبيةتلطيف اآلثار ميكن املناسبة ،  الردود التكيفية من خالل  
 واهلشاشـات الناجتـة عنـها   ومع ذلك فإن فهم آثار تغير املناخ، . بالناس والطبيعةالساحنة واستغالل الفرص 

  .تطلب أساساً علمياً متيناًتظل أمرا معقدا يتكيف للواخليارات 
طروح أمـام  كموضوع م مع تغير املناخ ةالغاب تكيف جرى بالتايل حتديدوكان من املناسب جداً أن   

 حـدث عديدة ويف مرات . املعين بالغابات التابع للشراكة التعاونية يف جمال الغاباتاألول فريق اخلرباء العاملي 
 يقودهـا وهذه املبادرة اليت . قضية معينةأن عانت فعالية السياسات من عدم كفاية املعلومات حول  يف املاضي

صانعي السياسات و آخذي تعتبر آلية جديدة واعدة من أجل تزويد  بويةالغااالحتاد الدويل ملنظمات البحوث 
  .على جدول األعمال الدويل موضع االهتمام الكبريبشأن القضايا قيد املتأخر  ةحبالة املعارف املتوافر القرار



شـراكة  أن تدعم هذه املبادرة اجلديدة التابعـة لل وزارة الشؤون اخلارجية الفلندية أن وبالتايل قررت   
الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل، وإدارة التنمية الدوليـة التابعـة    كل منالتعاونية يف جمال الغابات 

التابعـة   الغاباتللتنمية والتعاون ودائرة  يةسرالسويللمملكة املتحدة، والوكالة األملانية للتعاون التقين والوكالة 
  .للواليات املتحدة

بالغابات أهم تقييم شـامل حـىت اآلن    ا الفريق األول من اخلرباء العامليني املعنينيهذوتشكِّل أعمال   
واسـتناداً إىل هـذا   . لغابات والناس معهاا أن تتالءم للمعلومات العلمية حول آثار تغير املناخ وكيف ميكن

ت باملعرفـة  السياسات وصـانعي القـرارا  صانعي و آخذي التقييم، يهدف موجز السياسات هذا إىل تزويد 
وإنين آلمل بإخالص يف . األساسية من أجل تعزيز القدرة التكيفية لكل من الغابات والناس مع آثار تغير املناخ

كنقطة انطالق مـن   يستخدمحول هذه القضية وأن  القائمة على املعرفةأن يسهم هذا يف مزيد من املداوالت 
  .ء العامليني املعنيني بالغابات بشأن مواضيع أخرىاخلربا فرقأجل مدخالت علمية إضافية تقدمها 

قد تثري إشكاالت صعبة حىت لو كانت تـدابري  الغابات وينبغي التأكيد على أن آثار تغير املناخ على   
. وهلذا، جيب أن يكون ختفيف هذه اآلثار هو أولويتنـا األوىل . التكيف ذات أولوية عالية وحىت لو مت تعزيزها

فيما يتعلـق   متطابقةبسياسات وتدابري  تروجيهميكن  فكالمها. و التلطيف يسريان جنبا إىل جنبإن التكييف 
  .، ومحاية التنوع البيولوجي للغابات واإلدارة املستدامة للغاباتبالتشجري و إعادة غرس الغابات

  بافو بانرميني
 التجارة اخلارجية والتنمية وزير  

  الشراكة التعاونية يف جمال الغاباتيان هاينو رئيس من كلمة افتتاحية 
  

بصفيت رئيساً للشراكة التعاونية يف جمال الغابات، فإنين أشيد باالحتاد الـدويل ملنظمـات البحـوث      
، يف خريـف سـنة   جمموعة اخلرباء الغابويني العامليني احلديثة،إطالق مبادرتنا املشتركَة  تصدرتألا  الغابوية
اجة إىل تقييمات علمية موضوعية ومستقلة للقضايا األساسية بغيـة  تجابة للحيأيت إنشاء االحتاد اس. 2007

  .اختاذ قرارات تكون مبنية على معلومات كافية على  الصعيد العامليدعم 
شكَّل يف إطار مبادرة الشـراكة  يريق فبتكيف الغابات مع تغير املناخ أول  تعترب جمموعة اخلرباء املعنية  

 تقـدمي  يفعلى املستوى الدويل  مشاهري العلماءمن  100حوايل  ساهم طاعيةوقد . الغاباتالتعاونية يف جمال 
لكسب أمشل تقييم حىت اآلن بشأن آثار تغير املناخ على الغابات وعلى الناس الذين يعتمدون على هذه املوارد 

تكيـف نافـذ   أجـل  هؤالء أيضاً خيارات اإلدارة والسياسات من  همتقرير و يتضمن .معيشتهم و هنائهم
  .املفعول

علـى الغابـات   يف اآلثار لتغير املناخ  التوريط البعيدعمل هذا الفريق اخلاص من اخلرباء على يركِّز و  
فرطـة  م بعاثـات سباب مباشرة مثل انحيث تتراوح من أ -حلوهلا  بقدر ما هي معقدةبأن القضايا  يعترفو

يف أغلـب  اآلثار بأن التقرير أيضاً  و يشري. االدارة و فقركتقصري يف اشرة حرارية إىل أسباب غري مبلغازات 
معاجلة تلـك اآلثـار   ولذلك جيب أن تكون التدابري اهلادفة إىل  ،احمللي الصعيديشعر ا الناس على االحيان 

 قويـا ويقدم إطاراً  الصائبةمفهوم اإلدارة املستدامة للغابات وغريها من املبادئ  يشملو. موجهة للموقع نفسه
التقريـر متامـاً    يطابق الصددويف هذا . و تكيف يكونا موجهني للغاباتتغير املناخ  تلطيف اآلثارمن أجل 

لشراكة التعاونية الناتج عن الغابات وتغير املناخ لالواردة يف اإلطار االستراتيجي  الرئيسيةاملقترحات والرسائل 
  .يف جمال الغابات



لتقييم ويقترح طرقاً لتعزيز القـدرة  الكامل لتقرير الائج الواردة يف النتلسياسات هنا موجز ل ويلخص  
ويستحق رئيس فريق اخلرباء هذا، الربوفيسور ريسـتو  . التكيفية لكل من الغابات والناس مع آثار تغير املناخ

العالقة احلرجة بني ب تقديرا كبريا لقيامهم بتحسني معرفقنابعملية التقييم  قامواباال وكثري من العلماء الذين سي
القُراء سوف جيـدون  كما أين واثق بأن يد اجل همهنئهم على عملألوإنين . الغابات و التكيف مع تغير املناخ

  .املعلومات مفيدة
  الرسائل الرئيسية

  .عة لألمم املتحدةيان هاينو، رئيس الشراكة التعاونية يف جمال الغابات مدير عام مساعد، قسم الغابات، منظمة األغذية والزرا

على النظم اإليكولوجيـة للغابـات   خالل نصف القرن املاضي من قبل، تغير املناخ  ثّرألقد   )1(
 للكربـون  املـنظم الغابات  و يصبح دور. وسوف تكون له آثار متزايدة عليها يف املستقبل

؛ وهـذا  احلاليـة من انبعاثات الكربون  التخفيض أساساما مل يتم  الفقدان التام خلطر امعرض
تغير  مهيجا بذلكاجلوي،  يف الغالفإطالق كميات ضخمة من الكربون  يؤدي إىلسوف 

  .املناخ
يف امدادات اخلشب، و غن كانت هناك تباينات زمنيـة هائلـة يف    يزيد أناملناخ  تغيرلميكن   )2(

  .بعض املنطق
ثريات اجتماعيـة واقتصـادية   وخدمات الغابات تأ منتوجاتستكون آلثار تغير املناخ على   )3(

. منهم، وخصوصاً الفقراء معيشتهميف كسب  الناس الذين يعتمدون على الغاباتعلى  عميقة
 -وجيب أن تتجاوز تدابري التكيف احللول التقنية الفردية وأن تعالج أيضاً األبعـاد البشـرية   

  .للمعضلة
يف وجه بغيـر   الغابات هشاشة املنشأةلحد من ل اًأساسي عامالتعتبر اإلدارة املستدامة للغابات   )4(

من قدرة الغابات واألشخاص املعتمدين على الغابات  حيد هااإلخفاق احلايل يف تنفيذ. املناخ
االلتـزام   تقويةحتديات التكيف، جيب  لرفعو. التكيف مع تغير املناخعلى  عيشهمكسب يف 

  .لى الصعيدين الدويل والوطينبتحقيق أهداف اإلدارة املستدامة للغابات ع
وهلـذا ينبغـي ملـديري    . تغير املناخمع الغابات ميكن تطبيقه عموما لتكيف ال يوجد تدبري   )5(

  .احمللية لظروفهمتدابري التكيف األنسب  الختياركافية أن يتحلوا مبرونة الغابات 
تعتمد على آلية وحيـدة   الأو للبيئةحساسة  تكونتصميم سياسات لمرنة  مناهجاتباع  جيب  )6(

 اتباع اساليب تدبريية جديـدة تضـمن  ويتطلب األمر . ذات حجم مناسب جلميع احلاالت
حيازة مأمونة لألراضي وحقوقاً ملسـتعملي الغابـات    لذوي الصلة، و توفريمشاركة جمدية 

  .وحوافز مالية كافية
آثار تغير املناخ علـى   حولة احلالي االاممن البحوث للحد من حاالت  ايتطلب األمر مزيد  )7(

، ورغـم  . تدابري اإلدارة والسياسات املتعلقـة بـالتكيف   معرفةولتحسني  ،الغابات والناس
حيتم تاجيل عملية التكيف غلـى   اسريع تطوراتغير املناخ  يعرفاحلالية، ي املعارف حمدودية 

  .نتائج الدراسات املستقبليةحني معرفة 
القرن جمرى خالل تغير املناخ ،  عدم تلطيف ، فإنبشكل تام تدابري التكيف نفِّذتحىت إذا ما   )8(

يف  عاليـة ويلزم إجـراء ختفيضـات   . لغابات عديدةاحلايل، سوف يتجاوز القدرة التكيفية 



من أنواع الوقود األحفوري وإزالة الغابات وذلـك لضـمان   املنبعثة غازات الدفيئة ال كميات
  .التلطيفية آلثار تغري املناخ و التكيف ا الغابات بقدرا احتفاظ 

  ملاذا تعتبر عملية التكيف الزمةمارجاستوس ،أوكسانني: صورة[
  

ر   تشري إىل أنعرض الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ أدلّة واضحة    1الشـكل  (املناخ آخذ يف التغيـ (
وسوف يؤثّر املدى الذي تستطيع عنده اتمعات احلـد  . سي لذلك التغيراألسا الدافعوأن انبعاث غازات الدفيئة يعتبر 
ر  . على نطاق التغير يف املستقبل )’ختفيف األثر‘(من انبعاثاا من غازات الدفيئة  وبغض النظر عن تدابري ختفيف أثر تغيـ

اخ أن   ثابتة تارخياًالاالنبعاثات  عينتاملناخ املتخذة يف الوقت احلاضر أو يف املستقبل القريب،  والقصور الذايت يف نظام املـن
  .حدوث املزيد من تغير املناخ أمر ال مناص منه

تغير .إسقاطات منوذج الدوران العام بني الغالف اجلوي واحمليطات اخلاصة باحترار السطح: 1الشكل 
ق  إسهام األفرقة العاملة األول والثاين والث. تقرير توليفي: 2007املناخ سنة  الث يف تقرير التقييم الرابع للفرـي

اخ،  46، الصفحة 2-3احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ، الشكل  ، الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املـن
وتوفِّر الغابات خدمات داعمة وخدمات اإلمداد وخدمات التنظيم واخلدمات الثقافية   جنيف، سويسرا

). 2الشـكل  (اليت تدعم رفاه اإلنسان على املستوى احمللي والعاملي  )’خدمات النظام اإليكولوجي‘(
ويؤثّر تغير املناخ على توفري هذه اخلدمات األساسية للنظام اإليكولوجي، مع احتمال حدوث عواقب 

على علـم   واأن يكونبالتايل فاألفراد واتمعات واملؤسسات ينبغي . خطرية فيما يتعلق برفاه اإلنسان
احملتملة لتغير املناخ على الغابات وينبغي أن تكون لدى هؤالء استراتيجيات للتكيـف معهـا    باآلثار

الغرض من التكيف هـو  سيكون ، ذوي االهتماموفيما يتعلق ببعض ). 1، اإلطار ’عملية التكيف‘(
لقائمة، قـد  من غري املرغوب استمرار احلالة ا يرونوفيما يتعلق بآخرين، الذين . حفظ الوضع الراهن

لكي حيقِّق التكيف النجـاح، يلـزم   بيد أنه . تتيح عملية التكيف فرصاً من أجل حدوث تغيري إجيايب
 .املعنيني باألمراالعتراف بالقيم والتوقُّعات من خمتلَف 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  خدمات النظام اإليكولوجي للغابات
  

  أساس لرفاه اإلنسانسلع وخدمات النظام اإليكولوجي ك: 2الشكل   
  والقدرة على استعادة احليوية سرعة التأثرتعريف التكيف، و: 1اإلطار 

 رفاه اإلنسان
 المواد األساسیة من أجل حیاه طیبة

 الصحة
 األمن

 العالقات االجتماعیة الجیدة
 حریة االختیار والعمل

 ـــــ

 
 خدمات اإلمداد
 منتجات خشبیة

 منتجات غیر خشبیة
 المیاه
 ـــــ

لتنظیما  
 تنظیم المناخ
 تنظیم األغذیة

 ضبط األمراض
 ـــــ

 الخدمات الثقافیة
 االستمتاع الجمالي
 اإلشباع الروحي

 الخدمات الترویجیة
 ــــــ

 الخدمات الداعمة
 تدویر المغذیات
 تكوین التربة

 حفظ التنوع البیولوجي
 ـــــ



التكيـف يف  ‘يعرف الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ عملية التكيف مع تغير املنـاخ بأـا     
أو آثارها، الـيت تخفِّـف الضـرر أو     ةتوقَّعأو امل ةالفعلي ةافز املناخيوالطبيعية أو البشرية استجابة للح االنظمة

وتركِّـز  . أو خمطّطـة  ترقّبيـة أو  متفاعلةوميكن أن تكون عملية التكيف ذاتية، أو . ’غل الفرص املفيدةتتس
استراتيجيات كثرية للتكيف على تدعيم قدرة أي نظام على استيعاب االضطرابات اليت يسببها تغيـر املنـاخ   

أو زيادة الدرجة اليت يستطيع عندها أي ) تعزيز القدرة على استعادة احليوية(نه عملنافع النامجة واالستفادة من ا
وتعتبر مفاهيم القـدرة  ). تعزيز القدرة التكيفية، وبالتايل احلد من سرعة التأثُّر(نظام مواجهة آثار تغير املناخ 

  .الً قوياً بعملية التكيفبالتايل متصلة اتصا سرعة التأثرعلى استعادة احليوية و
  

  كيف يؤثِّر تغير املناخ على الغابات والناس
أثَّر تغير املناخ خالل نصف القرن املاضي على كثري من جوانب النظم اإليكولوجية للغابات، مبـا يف    

ة، واألمناط املومسية ذلك منو األشجار وسقام الغابات وتوزعات األنواع احمللية األصلية، وانتشار األنواع الدخيل
الغابات؛ وعزِي إليه يف بعض احلاالت  الديناميات السكانية اخلاصة بأنواع، وةاإليكولوجي االنظمة يف عمليات

وتتفاعل اآلثار املناخية مع العوامل غري املناخية، مثل ممارسات اسـتخدام  . يف حاالت انقراض األنواع إسهامه
وهذه التفـاعالت  . تفاعالت متكني أو غري متكنيرتدة اليت ميكن اعتبارها األراضي، من خالل نظم التغذية امل

  .تعقِّد مهمة التحديد الكمي آلثار تغير املناخ
يف جماالت أخرى من الغابات  يوتعتبر آثار تغير املناخ احلديث العهد أكرب يف الغابات الشمالية مما ه  

لقـدرة  لوعلى النقيض من ذلك، فإن املعوقات ). ه املدارية واملداريةعلى سبيل املثال ااالت املعتدلة أو شب(
تغير املناخ، وخصوصاً تلك اليت تشكّلها األحوال االجتماعية االقتصـادية  ب سرعة التأثرالتكيفية اليت تزيد من 

  .ة والشماليةيف الغابات املدارية وشبه املدارية مما هي يف الغابات املعتدل ، تعترب عموماً أشدوالسياسية
  جمموعات السيناريوهاتهينز جونكشن، يوكون: ينيسإ. ج: صورة[
ال ميكن التكهن بتغير املناخ يف املستقبل وآثاره على الغابات وعلى سلعها وخدماا، بيد أنه ميكـن    

عوامـل  وضع تقدير مسقَط باستخدام السيناريوهات استناداً إىل افتراضات مقنعة بشأن التطـور املمكـن لل  
وقد وضع الفريق احلكومي الدويل املعـين بتغيـر   . الدميغرافية، واالجتماعية االقتصادية، والتكنولوجية والبيئية

املناخ سيناريوهات لالنبعاثات العاملية فيما يتعلق بغازات الدفيئة واألهباء والسيناريوهات ذات الصـلة لتغيـر   
ال مـا  : استناداً إىل أمناط انبعاثاا أثناء القرن احلادي والعشرين وميكن جتميع هذه يف أربعة جمموعات. املناخ

 ).2اإلطار ( ، والنمو، والنمو السريعاملستقرميكن جتنبه، و

 

  جمموعات السيناريوهات: 2اإلطار 
 .املسـتويات الراهنـة   عندتعتبر تركُّزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي متجمدة  :ال ميكن جتنبهما 

مبعدل متزايد منـذ   تكربوهذا السيناريو من غري املرجح جداً أن يتحقّق ألن االنبعاثات يف واقع احلال كانت 
هذه السيناريوهات تقدير االحتياجات الدنيا من عملية التكيف ألا تكشـف   تتيحومع ذلك . 2000سنة 

  . ة والقصور الذايت يف نظام املناخعن احترار ال ميكن جتنبه وسوف حيدث بسبب االنبعاثات املاضي
يف السيناريوهات يف هذه اموعة، تتناقص انبعاثات غازات الدفيئة خالل هذا القرن احلايل نتيجـة   :ستقرامل



تركُّزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي بأن تقترب مـن  للتغيرات اجتماعية اقتصادية رئيسية تسمح 
  .2100توازن جديد حبلول سنة 

يف السيناريوهات يف هذه اموعة تستمر االنبعاثات يف النمو خالل هذا القرن احلايل مبعدالت مماثلـة   :النمو
وتستمر ). أداء األعمال على حنو ما جرت عليه العادةأي (لتلك املوجودة يف النصف الثاين من القرن املاضي 

؛ ومن املـرجح أن  2100رتفاع لعقود تتجاوز سنة تركُّزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي يف اال
  .يكون نظام املناخ خارج التوازن لقرون بعد ذلك

السيناريوهات يف هذه اموعة تعتبر مماثلة لتلك املوجودة يف جمموعة النمـو، لكنـها متثِّـل     :النمو السريع
د وصـلت هـذه االنبعاثـات    وق. 2000انبعاثات خاصة باألعمال على حنو ما جرت به العادة منذ سنة 

معدالت غري مسبوقة وتتجاوز السيناريوهات املتطورة اليت وردت يف التقرير اخلاص بسيناريوهات االنبعاثات 
  .اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ

  
  لغابات على املستوى العامليعلى ااآلثار البيئية 

مجيع جماالت الغابات األربعة، من املتوقّع أن يؤثّر تغير املناخ علـى   يف إطار مجيع السيناريوهات ويف  
 االنظمـة وعلى الصعيد العـاملي، مـن املتوقّـع أن تتكيـف     ). 3الشكل (مناذج الغابات وأنواع األشجار 

الـيت  اآلثار  ةاإليكولوجية للغابات بشكل فعلي مع آثار تغير املناخ املرتبطة بالسيناريوهات املتوقّعة من جمموع
ستواجه صعوبات ضخمة يف عملية التكيف مع تغيـر املنـاخ   لكنها ، جمموعة اآلثار املستقرةو ال ميكن جتنبها

  .املرتبط بسيناريوهات النمو والنمو السريع
بالنسبة إىل  2100يف النظم اإليكولوجية األرضية حبلول سنة  متوقعةتغيرات ذات شأن : 3الشكل 

جمموعـة  ) أ: (منوذجني من مناذج املنـاخ  يستحثانا يتعلق باثنني من السيناريوهات فيم 2000سنة 
وجمموعة سيناريو اآلثار املستقرة وهذه التغيريات تعتبر ملحوظة وهي ال تظهـر  ) ب(سيناريو النمو، 
 وحتتوي الكتلة اإلحيائيـة   بطريقة احملاكاةيف املائة من مساحة خلية شبكية  20إالّ إذا جتاوزت 

اإليكولوجية  االنظمةنصف جمموع الكربون املوجود يف  على حوايلوأنواع التربة يف الغابات  الغابوية
الغابات حالياً ما يزيد قليالً عن ربع جمموع االنبعاثـات املتأتيـة مـن صـنع      و ختزن. على األرض

مناذج عديدة  تظهر ،ومع ذلك. اإلنسان، وهي خدمة هامة يف النظام اإليكولوجي يف إطار تغير املناخ
أن اخلدمات احلالية املنظِّمة للكربون يف الغابات ميكن أن تفقَد بشكل كامل يف إطار احترار عـاملي  

 الصـناعية  للمرحلةالسابقة  املستوياتدرجة مئوية أو ما هو أكثر من ذلك بالنسبة إىل  2.5مبقدار 
 لعليا من جمموعة اآلثار املستقرة ويف جمموعيتكما حيدث يف ظل سيناريوهات تغير املناخ يف النهاية ا(

النظم اإليكولوجية على األرض يف التحول إىل مصادر صافية مجيع ، عندما تبدأ )النمو والنمو السريع
وهذه االنبعاثات الكربونية سوف تضيف بدرجة كبرية إىل تلك االنبعاثات املتأتيـة مـن   . للكربون

. املنـاخ  تغيـر الغابات وتدهور الغابات، مما يعمل على تفـاقم   إزالةإىل وأنواع الوقود األحفوري 
 الـيت فإن عملية التكيف وحدها لن تكون كافية للحفاظ على خدمات النظام اإليكولوجي  ،وبالتايل
وباإلضـافة إىل عمليـة   . اخلسائر اهلامة يف التنوع البيولـوجي  أخطارحالياً الغابات ولتقليل  اتوفِّره

ف، يعتال أمراً ضرورياً، والتكير املناخ بشكل فعمن تغي ر ختفيف األثر الذي حيدمن خالل  خصوصاًب
  .احلد بدرجة كبرية من انبعاثات الوقود األحفوري ووقف عملية إزالة الغابات

  



اإليكولوجيـة للغابـات    االنظمـة  نصف القرن املاضي فعالً على خاللتغير املناخ أثّر : الرسالة الرئيسية
وتعتبر خدمات الغابات املنظِّمة للكربون معرضة خلطـر  . له آثار متزايدة عليها يف املستقبل سوف تكونو

إطـالق  ما مل يتم احلد بدرجة كبرية من االنبعاثات احلالية للكربون؛ وهذا سوف ينتج عنه  كلّياًافتقادها 
  .تغير املناخكميات ضخمة من الكربون إىل الغالف اجلوي، مما يعمل على تفاقم 

 

  اآلثار اإلقليمية ومواطن الضعف
من املمكـن اإلشـارة إىل    ،ومع ذلك. حتتاج آثار تغير املناخ على الغابات إىل التحليل يف إطار حملي  

اآلثار احملتملة لتغير املناخ ومواطن الضعف فيما يتعلق بااالت األربعة الرئيسية اخلاصة بالغابات على النحـو  
  .منظمة األغذية والزراعة ددتهحالذي 

ونظراً ألن . سوف تشهد املنطقة الشمالية احتراراً أكثر مما حيدث يف املناطق االستوائية  غابات املناطق الشمالية
 من املتوقـع و. احلرارة، من احملتمل أن تتأثر بصفة خاصة بتغير املناخ بدرجاتعموماً  مقيدةالغابات الشمالية 
متزحزِحة حنو الشمال، رغم أن هناك أموراً رئيسية جمهولة تتعلق بالوقت املطلوب حلـدوث  أن تغير موقعها 

 النمـو اضطراب، من احملتمل أن يزداد منو األشجار، حىت يف إطار سيناريوهات وما مل حيدث . التزحزحهذا 
انتشـار  تتضاءل أمام ل أن الغابات الشمالية من احملتممن ومع ذلك فإن اآلثار اإلجيابية هلذه الزيادات يف كثري 

 النمـو النمذجة احلديثة باسـتخدام سـيناريوهات    أظهرتوعلى سبيل املثال، . متزايد للحرائق واحلشرات
هذا معناه أـا أوسـع   والسكا واملناطق الشمالية والغربية من كندا آزيادة يف املنطقة احملروقة يف  واالستقرار

أية زيادة يف حرائق الغابـات واألوبئـة   ن املتوقع أن حيدث عن وم. مرة من خط األساس األخري 5.5مبقدار 
  .بسبب احلشرات انطالق مقادير كبرية من الكربون، مما يعمل على تفاقم تغير املناخ

  
تغيـر  عواقـب  كون تيف إطار معظم السيناريوهات، من احملتمل أن   مانيت: غابة مشاليةأوكسانني، صورة [

تبقى هناك  ،ومع ذلك. يف جماالت أخرى يقل شدة يف غابات املناطق املعتدلة مما هاملناخ على املدى الطويل أ
القطب بيد أنه سـوف   يف اجتاهوسوف يزداد منو األشجار يف الغابات املعتدلة . خماطر كبرية يف بعض املناطق

أكثر تكـراراً يف   ومن احملتمل أن تصبح العواصف. تناقص يف الغابات املطلة على حدود املناطق شبه املداريةي
أثر تغير املنـاخ   من احملتمل أن يكونوعموماً، . املنطقة املعتدلة وميكن أن تسبب اضطرابات ضخمة يف غاباا

وتصبح اآلثار السلبية . املستقرة بسبب الزيادات املتوقّعة يف اإلنتاجية جمموعيتإجيابياً يف إطار السيناريوهات يف 
  .يوهات يف جمموعات النمو والنمو السريعأكثر ظهوراً يف إطار السينار

  
غابات غابة شجر اليوكاليبتوس اليت أتت عليها النريان، جنوب شرق أسـتراليا  ،روبرتس. صورة ج[

، من املتوقّع أن تشهد غابات املناطق شبه املدارية النموسيناريوهات يف إطار   املناطق شبه املدارية
وسوف تصـبح  . سقوط األمطار يفالتبخر ودرجة أدىن  ومنيف درجات حرارة متزايدة، ودرجة أعلى 

لنقص هطول املطر ويتبع ذلـك  احلرائق أكثر انتشاراً يف البداية، بيد أا سوف تضعف فيما بعد نظراً 
وحتتوي املناطق شبه املدارية على كثري من مناطق اضطراب التنوع . أنواع الوقود من احلشائش تناقص

يف  40وتشري التقديرات املسقطة إىل أن نسبة . حساسة بدرجة عالية لتغير املناخالبيولوجي اليت تعتبر 
املائة من التنوع البيولوجي يف غابات املناطق شبه املدارية ميكن أن تفقَد حىت يف إطار سـيناريوهات  

بالتـايل   فهي التفككوجد كثري من أنواع غابات املناطق شبه املدارية يف بيئات شديدة يو. االستقرار
وتقوم بلدان كثرية يف املناطق شبه املدارية بزيادة نصيبها مـن  . معرضة بصفة خاصة خلطر االنقراض



وتسـتطيع أنـواع   . الغابات املغروسـة األسواق العاملية لألخشاب استناداً إىل األخشاب املقتناة من 
فِّر استراتيجية فعالة للتكيف أن تو الغابات املغروسةاألشجار ذات الدورة الصغرية املستخدمة يف هذه 

  .الظروف املتغيرة عم للتالؤماألنواع  اموعة املختلطة منمع تغير املناخ ألا تتيح إمكانية تكييف 
    الغابات املداريةيف إفرغالدس صورة شجر تاكسوديومواينيس . صورة ج[  

  الغابات املدارية
منـو  من املتوقع أن يـزداد  ميكن جتنبها واموعة املستقرة، ال ليت ا ة اآلثاريف جمموعو ،يف إطار السيناريوهات

ويف . اجلافة واجلافة مومسيـاً  اتاألشجار يف الغابات املدارية حيث تتوافر املياه بدرجة كافية وتتناقص يف البيئ
مع حدوث آثـار  ، ميكن أن تتأثر الغابات املدارية بدرجة شديدة بسبب تغير املناخ، النموإطار سيناريوهات 

ليس فقط على املناخ احمللي، بل أيضاً على دورة الكربون العاملية بسبب إطالق مقادير ضـخمة مـن    الحقة
وتأوي الغابات املدارية، وخصوصاً الغابات املطرية املدارية، أعلى معدل من التنوع البيولـوجي يف  . الكربون

على  حدوث زياداتكومي الدويل املعين بتغير املناخ الفريق احل توقعو. مجيع النظم اإليكولوجية على األرض
، حيـث  درجات مئوية فوق مستويات ما قبل املرحلة الصناعية 3إىل  2املستوى العاملي يف درجة احلرارة من 

النباتات النسيجية واللحائية وحيوانات املرحلة املتطورة أي الثدييات يف املائة من  30إىل  20جتعل نسبة من 
احلرارة يف الغابات  اتومع ذلك، فإن تقديرات الزيادات يف درج. ريات معرضة لزيادة خطر االنقراضوالفقا

اخلسائر البسيطة يف التنوع البيولـوجي  تسبب حىت ومن املرجح جداً أن . تجاوز املتوسطات العامليةتاملدارية 
وتقدم غابات املنغروف يف املناطق . داريةتغيريات تبعية يف توفري بعض خدمات النظام اإليكولوجي للغابات امل

  ).3اإلطار (املدارية منوذجاً هلذه اخلدمات املهددة باالنقراض 
  املناطق املدارية (الربازيل : جيوف روبرتس: صورة[

  غابات املنغروف الساحلية: 3اإلطار 
توفّر مناطق لتفريخ األمساك تعتبر غابات املنغروف الساحلية مورداً مستخدماً على نطاق واسع، حيث   

فيما يتعلق بأنواع هامة من األمساك على سبيل املثال، وتساعد يف محاية املناطق الساحلية من الفيضانات ومن 
منطقـة   تناقصتاإليكولوجي هذه من قيمة عالية، ورغم ما تتسم به خدمات النظام . الساحلي يفصاملد العا

  .قرن األخريام يف نصف الهغابات املنغروف بشكل 
. ويف إطار مجيع سيناريوهات تغير املناخ، من املتوقّع أن تتزايد العواصف الساحلية يف معظم املنـاطق   
وظيفـة غابـات    سوف تصبح يف املناطق املدارية،أو شدا تزايد معدالت التدهور وتواتر العواصف لونظراً 

غابات املنغروف نفسها معرضة للتـأثر   تعتبر ذلكومع . بشكل متزايدخطرية املنغروف يف احلماية الساحلية 
ويف حني تبدو غابـات  . تزايد بالنسبة ملستوى سطح البحرالبتغير املناخ، حيث يتوقف دوامها على معدالت 

يصبح من األشق عليهـا أن  سمع ارتفاعات مستوى سطح البحر اليت حدثت بالفعل،  تالءمتاملنغروف قد 
  .ح البحر بدرجة أسرع وحيث تتزايد ضغوط التحولطى سمستو يرتفعتفعل ذلك حيث 

  
اآلثار االجتماعية االقتصادية ومـواطن   غابات املنغروف املدارية يف أستراليا روبرتس،. جصورة [  
  الضعف
سوف تتمخض عن اآلثار البيئية املتوقّعة لتغير املناخ على الغابات وقدرا على توفري خدمات النظام   

عوامل مثل منو السكان  فإنوإضافة إىل تغير املناخ، . حلرجة آثار اجتماعية واقتصادية بعيدة األثراإليكولوجي ا



واألنواع الدخيلة واألمراض واحلرائق والتلوث الصناعي  ،والتغيرات يف نطاق أراضي احملاصيل وأراضي املراعي
  .يف كسب أرزاقهم تبالفعل ضعوطاً هامة على السكان الذين يعتمدون على الغاباستفرض 
م يف تقييم اآلثار البيئية اليت ميكن أن حيدثها تغير املناخ املتوقع، بيد أنه يلزم إجراء مزيد دوقد أحرز تقُّ  

بني  التعرض هلاميكن اليت من البحوث بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية، وخصوصاً مواطن الضعف احملتملة 
ويلزم . كم من مواطن الضعف هذه ميكن احلد منهاو معيشتهميف كسب ت الناس الذين يعتمدون على الغابا

تدابري ءمة المسقاطات الدقيقة على املستويات اإلقليمية أو احمللية النطاق لتغير املناخ ليتسىن إلإجراء املزيد من ا
  .التكيف مع الظروف احمللية

  
بأن تغير املناخ سوف يزيد علـى املـدى    توقعاتعدد من الدراسات  أظهر  شبيةاألخشاب واملنتجات اخل

من اخلشب على النطاق العاملي رغم أنه سيحدث تغيري ذو شأن على املستوى اإلقليمـي   اإلمداداتالطويل 
بسبب هذا التوسع يف الناتج العاملي ستكون هلا آثـار   االخشابفالتخفيضات املتوقّعة يف أسعار  .)1اجلدول (

ـ بعض املناطق، بيد أا سوف تفيد املستهلكني لألخ سلبية على منتجي األخشاب يف يف  فالزيـادات . ابش
سوف حتدث يف بعض املناطق ستعرض فرصاً جديدة للصناعات احلراجيـة  اليت اإلنتاجية االقتصادية للغابات 

أن  املتوقـع من وسوف تواجه مناطق أخرى حيث . احمللية املعتمدة على الغابات يف هذه املناطق اتوللمجتمع
  .اقتصادية هامةونخفض اإلنتاجية، حتديات اجتماعية ت

 أما املناطق اليت سـتكون   نشور من الغابات الشمالية، كندااخلشب امل :سصورة جيوف روبرت[
أكثر عرضة آلثار تغير املناخ على إنتاج اخلشب على مدى اخلمسني سنة القادمـة فهـي    فيما يبدو

فالناتج يف أمريكا الشمالية وأوروبا يف ). انظر اجلدول(زيلندا أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيو
األشجار مـع حـدوث    منميات املوجودة كجممله ميكن أن ينخفض بسبب تأثري املناخ يف سقام ال

هذه  من املتوقع أن تكون ،ومع ذلك .األسعار تديناالستثمارات يف إنتاج اخلشب بسبب  اخنفاض يف
وعلى النقيض من ذلك من املتوقّع أن . 2050طفيفة مع ازدياد الناتج مرة أخرى بعد سنة  التغيرات

بعد  أقوىبدرجة طفيفة خالل النصف األول من القرن، مع حدوث زيادات  الناتج يف روسيا يتوسع
 .2050سنة 

 

املناطق، رغم أنه اخلشب يف بعض  ات منمداداإلميكن أن يعمل تغري املناخ على زيادة : الرسالة الرئيسية
  .ستحدث تغريات زمنية ليست بالقليلة

  
  عائدات املنتجنيعلى الناتج و على تغري املناخ آلثارتقديرات اقتصادية : 1اجلدول 

  عائدات املنتجني  الناتج  املنطقة
  2000-2050  2050-2100    

  حاالت نقصان  %16+ إىل  12+   %10+ إىل  %4-  أمريكا الشمالية
  حاالت نقصان  %13+ إىل  2+   %5+  إىل %4-  أوروبا
  حاالت زيادة  %18+ إىل  7+   %6+ إىل  2+   روسيا

  حاالت زيادة  % 50+ إىل  20+   %20+ إىل  10+   أمريكا اجلنوبية
  حاالت نقصان وزيادة  %30+ إىل  10 -  %12+ إىل  3 -  نيوزيلندا/استراليا



  حاالت زيادة  %31+ إىل  17+   %14+ إىل  5+   أفريقيا
  حاالت زيادة  %29+ إىل  26+   %11+ إىل  10+   الصني

  حاالت زيادة  %30+ إىل  14+   %10+ إىل  4+   جنوب شرق آسيا
  واخلدمات غري اخلشبية املنتوجات
وال . غـري اخلشـبية   الغابويةواخلدمات  األصعب تقدير تأثريات تغير املناخ على املنتجاتاألمور من   

من هذه املنتجات غري اخلشبية والنطاق الـذي   اإلمدادتتقدير  موثوقيتم بشكل تتوافر بيانات كافية لكي 
غري اخلشـبية يف تقـديرات    واخلدمات احلرجية ونادراً ما تدرج املنتجات. ميكن السعي لتحقيقه يف املستقبل

نباتـات وطحالـب    الذي تؤديـه للخدمات اخلاصة بعزل الكربون  ومل تنسبالوطنية  املنتجات حسابات
مؤهلة  1990بعد سنة  املغروسةصارت الغابات الغابات، على سبيل املثال، أية قيمة حىت التسعينات، عندما 

ومـن املـرجح أن يصـبح دور    . كيوتوالكتساب رصيد انبعاثات الكربون املسموح ا مبقتضى بروتوكول 
  .زايدةبدرجة مت اًالغابات واملنتجات القائمة على األخشاب يف أسواق الكربون هام

يف التبت، والصـني ومـايت    يلونز قرباينيس، غابة صغرية مقدسة مشذَّبة، . صورتان، صورة ج[
  ، DSCF(الوطين  كوليريا سكالريانوميلني ومتنزه 

املرتبطة بالغابات، ومن غري املتيقَّن جـداً   وحييةمن الصعب تقدير كمية الفوائد الثقافية واجلمالية والتر: التعليق
مثـل  اجلوية الشديدة الوطـأة  ظواهر السوف تتسبب الزيادات املتوقّعة يف   .عليهاؤثّر تغير املناخ كيف سي

من اإلجهاد  يف مزيداحلشرات واألمراض احلرائق وانتشار أخطار اإلجهاد احلراري واجلفاف والفيضان وزيادة 
أكثر الناس تأثّراً وسيكون . اكسب أرزاقه يف األعداد السكانية الكبرية املعتمدة على الغاباتذات يف املناطق 

ذه األنواع من اإلجهاد هم الفقراء الذين يعتمدون على الغابات والذين يف كثري مـن األحيـان يعتمـدون    
ومن أجل تلبية حاجام اخلاصة بالطاقة املنزلية واألغذية  معيشتهمبشكل مباشر على الغابات من أجل كسب 

مـان  أغري اخلشبية شبكة  الغابويةويف كثري من األحيان توفِّر املنتجات ). 4اإلطار على سبيل املثال (والصحة 
وميكن أن تزداد حاالت . يف األغذية نقصواحلضرية أثناء حدوث حاالت القرويةفيما يتعلق باتمعات احمللية 

يداً من الضـغط عليهـا   لغابات ويضع مزا أمانقصور احملاصيل يف إطار تغير املناخ، مما يزيد من دور شبكة 
وسوف تؤدي الصعوبة املتزايدة اليت سيواجهها الناس يف تلبيـة  . خصوصاً أثناء الظواهر اجلوية الشديدة الوطأة

ة الفقـر، وتـدهور   داحتياجام األساسية املتعلقة بالغذاء واملياه النظيفة وغريها من الضروريات إىل تعميق ح
مثلما حيدث على سبيل املثال عندما يسعى النـاس إىل اهلجـرة إىل   (جتماعي الصحة العامة، وزيادة التأزم اال

  .)مناطق أكثر سخاًء أو إىل مراكز حضرية مزدمحة بالفعل
ولدى كثري من السكان األصليني واتمعات احمللية األصلية معارف تقليدية حول اإلنتـاج املسـتدام     

إدارة الغابات واملياه، اليت ميكـن أن  التقليدية يف مارسات امل، مثل غري اخلشبية الغابوية دماتاخلجات وولمنتل
وميكن للمعارف . الفعالة هم على االستجابة لتغري املناخ واليت تعترب عناصر هامة الستراتيجيات التكيفدتساع

  .التغيراحمللية أن تكمل العلوم الرمسية يف رصد آثار تغير املناخ وصياغة استراتيجيات للتكيف مع هذا 
  منتجات خشب(كالين . صورة م[

  الصمغ العريب: 4اإلطار 
وهـو   السنط السـنغايل الصمغ العريب هو مادة مفرزة يتم احلصول عليها من أنواع األشجار املسماة   

ويعترب إنتاج الصمغ العريب مصدراً رئيسياً لالستقرار . غري اخلشبية يف السودانالغابوية واحد من أهم املنتجات 
يف ) رجاالً ونساًء وأطفـاالً (مجيع أفراد اتمعات احمللية يشارك االقتصادي يف منطقيت كردفان ودارفور حيث 



وإمجـاالً  . إنتاج الصمغ العريب، مبا يف ذلك استخراج الصمغ من حلاء الشجر ومجعه وفرزه وتنظيفه وتسويقه
ومبرور السـنوات،  . عريب يف السودانهناك ما يزيد عن مخسة ماليني شخص يشاركون يف صناعة الصمغ ال

طور املزارعون التقليديون يف حزام الصمغ السوداين عالقة وثيقة مع شجرة الصمغ العـريب ونظامـاً شـامالً    
  .تهالفالح

و  2030حىت سنة (أشار تقييم وضع مؤخراً آلثار تغير املناخ يف الوقت الراهن ويف األجل الطويل و  
العريب يف السودان إىل أن زيادة اإلجهاد املائي املرتبطة بارتفاع درجـة احلـرارة   على إنتاج الصمغ  )2060

شاف حدوث زحزحة حنو اجلنوب تاكبالفعل وجيري حالياً . سوف ختفّض بدرجة كبرية إنتاج الصمغ العريب
 .طـار أن يستمر مع حدوث اخنفاض يف سقوط األم املتوقعومن  السنط السنغايليف التوزيع الطبيعي ألشجار 

أن االخنفاض الناتج بسبب ذلك يف إنتاج الصمغ العريب سوف يصاحبه اخنفـاض يف الـدخول    يقدر وإمجاالً
  .يف املائة 30إىل  25لألسر املعيشية على نطاق املنطقة، بنسبة تتراوح من  احليوية

 اآلثار على نوعية وكمية املياه
األمطار والتبخر يف خمتلف سقوط يف سقوط الثلوج وتتنبأ مناذج تغير املناخ حبدوث تغيرات ملحوظة   

، ميكن أن تتأثر نوعية وكمية املياه تأثرياً سـلبياً أو  اتداً إىل هذه التغيراواستن. الفصول يف كثري من أحناء العامل
علـى   تقليدية للمياه غري قـادرة الويف كثري من األماكن ستكون استراتيجيات اإلدارة . إجيابياً بسبب الغابات
إىل تلبية االحتياجات املتناميـة لإلمـدادات يف    ةبتغير املناخ وسوف تسعى جاهد املرتبطمواجهة عدم اليقني 

يف  صربز جوانـب الـنق  يلتخفيف من آثار تغير املناخ أن لنطاق واسع  لىوميكن لغرس الغابات ع. املستقبل
ؤدي إىل احلد يالطلب على املياه وميكن أن  ازديادية املياه ألن حماصيل األشجار السريعة النمو تكمن ا إمكان

بني فرص توليد الطاقة وآثار املياه على وجه اخلصوص يف  التنازالتوميكن تقدير . من الفوائد املتأتية من املياه
األمـر  التكيف الفعال مع تغير املناخ، يتطلب أجل ومن . للخطر املناطق حيث يعرض تغير املناخ موارد املياه

على إجياد حلول شؤوا  ياهتمام صريح إىل إدارة النزاعات حول املياه ومساعدة مستعملي املياه ومدير يالءإ
  .مجيع األطراف من أجل تقاسم املواردمن متفق عليها 

وغـري املباشـرة علـى     ةاآلثار املباشرج منظر طبيعي لغابة مشالية مغطاة بالثلو ،أوكسانني :صورة[
  ةالصحة البشري

يف  تواتراًالغابات يف إطار كثري من سيناريوهات تغير املناخ بشكل أكثر أن تنشب حرائق ع من املتوقَّ  
، مع حدوث آثار سلبية هامة على الصحة بشكل أشداحلرائق و لشبوبكثري من أحناء العامل يف مواسم أطول 

الغطاء احلرجي والتنوع البيولـوجي مـن    حدوث تغيرات يفأن يقلل وميكن . البشرية ما مل يتم الوقاية منها
 الغابويـة ، واألدوية وغريها من املنتجات الغابات، مبا يف ذلك أغذية غابوية إمكانات احلصول على منتجات 

تـوافر   بتدينعلى سبيل املثال (صحة البشرية بشكل مباشر الهذه اخلسائر على أن تؤثر وميكن . غري اخلشبية
ألجل ا، ويف )على سبيل املثال عن طريق افتقاد السلع القابلة للتسويق(غري مباشر  ، أو بشكل)النباتات الطبية

  ).على سبيل املثال بسبب افتقاد املعارف احمللية بشأن النباتات الطبية(الطويل 
  عطار(صورة باروتا [

  هياكل اإلدارة التكيفية نقص
 استخدامهم وإدارم للغابات وهذا بـدوره  كثري من األفراد تغيري منيتطلب التكيف مع تغير املناخ   

فاحلقوق غري الواضحة يف . من احملتمل أن يتطلب حدوث تغيريات يف القواعد اليت تستخدم وتدار ا الغابات
حقوق املستخدمني يف الغابات واملنتجات احلرجيـة،  على متلُّك األراضي، والفرص غري الواضحة يف احلصول 

االفتقاد إىل اآلليات التشاركية واملسؤولة يف صنع القرارات من احملتمل أن تزيـد  ووعدم تعزيز هذه احلقوق، 



زيادة على ذلك، . احمللية للطوائف واتمعاتمواطن الضعف االجتماعية االقتصادية وحتد من القدرة التكيفية 
يف جتديد الغابـات وإعـادة   فإن إخفاق هياكل اإلدارة الرشيدة لتعزيز اإلدارة املستدامة للغابات واالستثمار 

 . غرسها ميكن أن يفاقم النزاع وحيد من التعاون بشأن املوارد املتبقية

 

آثار اجتماعية واقتصـادية   الغابويةواخلدمات  املنتوجاتستكون آلثار تغير املناخ على : الرسالة الرئيسية
يف  الفقراء املعتمدين على الغابات الذين يعتمدون على الغابات، وخصوصاً بالناسبعيدة األثر فيما يتعلق 

 -وجيب أن تتجاوز تدابري التكيف احللول التقنية الفردية وأن تعاجل أيضاً البعد البشري . معيشتهمكسب 
  .املؤسسي للمشكلة

 كاتيال، إندونيسيا. صورة م [

  خيارات التكيف
  

مثَّل يف اختيـار أنسـب خيـارات    بتحديات تت الغاباتيف مواجهة تغير املناخ، سوف يواجه مديرو   
لإلدارة من أجل احلفاظ على اخلدمات الداعمة للغابات وخدمات اإلمداد واخلدمات التنظيميـة والثقافيـة   

  .للغابات
  اإلدارة املستدامة للغابات

على سبيل املثال (من تعرضها لتغير املناخ  للغابات باحلد ميكن احلد من سرعة تأثر النظم اإليكولوجية  
واالحتراق الذي ميكن التحكم به وسائر التدابري  ،اإلنذار املبكِّر أنظمةاألخطار و ةمن خالل االستعداد ملواجه

أنواع أصـلب   بغرسعلى سبيل املثال (، وختفيض حساسيتها لتغير املناخ )للحد من كميات الوقود احلرجية
ب اإلجهاد املـائي يف حـاالت اجلفـاف   وزيادة القدرة على التخزين يف املستودعات للمساعدة على جتن( ،

وذلك باستعمال أسلوب قطع األشجار األقل ضـرراً أو  (واحلفاظ على القدرة على استعادة احليوية أو زيادا 
اليت تعترب نظامـاً   للغاباتوميكن تنفيذ مثل هذه التدابري كجزء من اإلدارة املستدامة ). املكتظة تقليم األشجار

االحتياجـات   الغابويـة واخلـدمات   املنتوجاتاحلرجية اليت دف إىل ضمان أن تليب  متطوراً للممارسات
ويعكس هـذا املفهـوم   . املعاصرة ويف الوقت نفسه ضمان استمرار التوافر واملسامهة يف التنمية الطويلة األجل

 الغابويـة بالسياسـات  تفهماً مشتركاً فيما بني اجلماعات الدولية املعنيـة   للغاباتاخلاص باإلدارة املستدامة 
  .لألهداف العريضة للحراجة املعاصرة، واليت ينبغي إضافة اهلدف الواضح اخلاص بالتكيف مع تغير املناخ

يف ختفيف جوانب التأثر البيئية واالجتماعية  للغاباتومن احملتمل أن يساعد استعمال اإلدارة املستدامة   
ومع ذلك فقد أُحـرز تقـدم   . وف املناخية احملتملة يف املستقبلواالقتصادية يف إطار جمموعة واسعة من الظر

ومن املرجح أن حيد هذا من  .، وخصوصاً يف البلدان الناميةللغاباتحمدود حىت اآلن ملالءمة اإلدارة املستدامة 
رة املسـتدامة  زيادة القدرة فيما يتعلق باإلداللحة حاجة م بالتايل توجدالقدرة على التكيف مع تغير املناخ؛ و

  .للغابات
أجـل  تعترب اإلدارة املستدامة للغابات شيئاً أساسياً من : الرسالة الرئيسية أوكسانني، غابة مشالية: الصورة[

لغابـات  امن قدرة ا على احلد احلايل يف تنفيذه يعمل اإلخفاقو. بتغير املناخ تأثر الغابات السريعاحلد من 
ـ . على التكيف مع تغري املناخ على الغابات هممعيشتيف واألشخاص الذين يعتمدون  حتـديات   ةوملواجه

  .التكيف، جيب تدعيم االلتزام بتحقيق أهداف اإلدارة املستدامة للغابات على الصعيدين الدويل والوطين
بسـبب تغيـر   للغابات ميكن أن ينتج عن تغير املناخ ظهور نظم إيكولوجية جديدة ة للتكيفإلدارة املشتركةا

األنواع، وتغير معدالت منو األنواع، والتسبب يف إحـداث تغيـرات إيكولوجيـة    /العالقات اخلاصة باملواقع



جداً أن يعمل تغير املناخ على زيادة اآلثار الضارة  املرجحالعمليات التكيفية التشاركية من  غيابويف . أخرى
هذه اآلثار املتأتية نشطة البشرية على ختفيف أو مفاقمة وقد تعمل األ. املتأتية من احلرائق، واألوبئة والعواصف

  . تغير املناخ من
ويف ضوء تنوع الغابات يف أحناء العامل، واحلاجات املختلفة ملختلف أصحاب املصاحل فيمـا يتعلـق     

لـف  يؤثر ا تغير املنـاخ علـى خمت  سوف ، وعدم اليقني بشأن الكيفية اليت الغابوية واخلدمات  باملنتوجات
وبالتايل يتعين على مديري الغابـات أن  . الغابات، لن يصلح أي ج وحيد لعملية التكيف مع مجيع احلاالت

ذوي العمل مع آخرين من أيضاً ويلزم هؤالء . يتحلوا باملرونة الكافية الختيار املمارسات املناسبة حملياً لإلدارة
ل بشكل منهجي على حتسني هذه املمارسـات بوسـائل   احملليني، من أجل العم السكان، وخصوصاً االهتمام

جديدة، وهي عملية تعرف بأـا اإلدارة   اتاملراقبة والتحليل والتخطيط والعمل والرصد والتدبر واختاذ إجراء
على مجيع  للرصدوهذا سوف يتطلب شبكات موسعة لالتصاالت وخمططات ). 5اإلطار (املشتركة التكيفية 

مثـل  (تشمل أيضاً استثمارات كبرية يف جمال التدريب واملعدات واهلياكـل األساسـية   املستويات؛ وسوف 
  ).االتصاالت وأبراج املراقبة وشبكات الطرق

. من أجل مالءمة الغابات للتغير املناخياحلاالت  مجيعال يوجد تدبري ميكن تطبيقه على : الرسالة الرئيسية
تدابري التكيف األنسب فيما يتعلق حباالم  لنشرباملرونة الكافية  وينبغي ملديري الغابات بالتايل أن يتحلوا

  .احمللية
  
   شاوأر من أناسكارول كولفر، تنزانيا، صورة [

  اإلدارة املشتركة التكيفية: 5اإلطار 
تعلم حتسني سياسات وممارسات اإلدارة وذلك بالمواصلة تعاونية من أجل  مناهجتستخدم اإلدارة املشتركة التكيفية   

 طوكما هو مبين يف الشكل الوارد أدناه، تنطوي هذه اإلدارة على عملية مراقبة وحتليل وختطـي . من نتائج الربامج التشغيلية
  .وعمل ورصد وتدبر واختاذ إجراء جديد

  
  

 إينيس. صورة ج[

  احلاجة إىل نظم جديدة لإلدارة الرشيدة
  ظم اإلدارة وتصاميم السياسات القائمـة  ف. للغابات سياسات مناسبة دعم اإلدارة املستدامةجيب أن تن

ووجود أسلوب هرمي من القمة إىل القاعدة لصياغة السياسات وتنفيـذها مـن   . حالياً ال تعاجل األمور جيداً
ر بالقـد  املرجح أنه غري مرنالدولة القومية واستخدام أدوات السياسات التنظيمية، مثل قوانني الغابات، من 

التنظيمية التقليدية جناحاً صاعداً وهابطاً يف  النهوجهذه  حقَّقتزيادة على ذلك، . الكايف يف مواجه تغير املناخ

 إجراء جدید

 الماضي المستقبل



افتقـاد أكـرب    حدث ،وعلى سبيل املثال. كفالة استدامة موارد الغابات بسبب التفاوتات يف السلطة واملوارد
يف البلدان اليت يرتفع فيها عدم املسـاواة  ) ي مثل الغاباتحيث يقاس بافتقاد املوئل الطبيع(للتنوع البيولوجي 

ويف ضوء حاالت عدم اليقني اليت حتيط بآثـار  . يف توزيع الدخول أكثر من البلدان اليت يقل فيها عدم املساواة
م تغير املناخ، يلزم وجود ج أكثر مرونة وتعاونية إلدارة الغابات حبيث يستطيع االستجابة بشكل أسرع لتعلُّ

وسوف حتتاج السياسات إىل أن تضع مزيداً من االهتمام على احلوافز املالية واملعلومات، حيـث  . السياسات
  .تدعمها تنظيمات مناسبة حسب االقتضاء

رغم أن السياسة احلرجية التكيفية ينبغي أن تركـز    التنسيق املشترك بني القطاعات وتكامل السياسات
. أن تتجاهل العوامل الكثرية الدافعة للتغير واليت تنشـأ يف قطاعـات أخـرى   على الغابات، فإا ال تستطيع 

فالسياسات الزراعية وسياسة الطاقة والنقل وسياسات تنمية املوارد ميكن أن حتدث أثاراً سلبية هامـة علـى   
السياسـات   وومن خالل وجود تنسيق أفضل، يسـتطيع مقـرر  . تشجيع إزالة الغابات خصوصاًالغابات، و

ومع . على غابات قطاعات أخرى ووضع ج أكثر تكامالً إزاء إدارة األراضيوعرف على اآلثار التراكمية الت
ذلك فإن تكامل السياسات هذا، غالباً ما تعرقله تركات عميقة من السياسـات، مثـل الطـابع املؤسسـي     

وينبغي أن يهدف . النظم للتخطيط املنفصل، ومبا يسمح لوجود نظم تتعلق باستخدام كل أرض ومراقبة هذه
السياسات إىل إظهار فوائد تكيف الغابات مع تغير املناخ من خالل تكامل استخدام األراضي علـى   ومقرر

  . مستوى املشروع بدالً من حماولة إحداث تغيرات حتويلية دائماً ما تفشل
ــذ   يدةمزرعة خنيل الزيت يف ماليزياطرق جديدة لإلدارة الرش ،إينيس. صورة ج[ ــب تنفي يتطل

اإلدارة املستدامة للغابات مبا يف ذلك عملية التكيف على األرض صياغة أهداف للسياسات تكـون  
ـ الوطنية إطـاراً أساسـياً    الغابويةوتوفِّر الربامج . مستجيبة للسياقات الوطنية ودون الوطنية إلدارة ل

من إجياد توازن يقبلـه مجيـع    ذوي االهتمامالرشيدة فيما يتعلق بالتعاون وتعلُّم السياسات اليت متكِّن 
وميكـن أن  . األطراف بني األهداف اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية لإلدارة املستدامة للغابات

اجلديدة إلدارة الغابات على املستوى الوطين وينبغي أن تشـمل   الغابويةتكون أداة أساسية للترتيبات 
الوطنية يف صياغة  الغابويةومع ذلك، فإن فعالية الربامج . كهدف واضحعملية التكيف مع تغير املناخ 

سياسات ناجحة من أجل تكيف الغابات تعتمد على عدد من العوامل، أبرزها حتقيق حيازة األراضي 
وحقوق املستعملني يف الغابات، وتوافر حوافز مالية كافية، وثقافة سياسـية معاونـة يف الدولـة أو    

الوطنية مازالت تقيد عملية املشـاركة؛   الغابويةالدالئل إىل أن معظم عمليات الربامج  وتشري. املنطقة
 .وجيب أن يتغير هذا إذا ما أراد هؤالء أن يكون هناك إطار فعال لتحقيق أهداف عملية التكيف

 

وال  قللسـيا تصميم سياسات تكون حساسة مسـتجيبة  إزاء مرنة  مناهج يلزم اتباع: الرسالة الرئيسية
ويلزم وجود طرق جديدة لإلدارة الرشـيدة متكِّـن مـن    . مجيع احلاالتتعتمد على آلية وحيدة تناسب 

ستعملي الغابات وحوافز ماليـة  مل اًوحقوق مأمونة لألراضيوتوفر حيازة  من ذوي االهتماممشاركة جمدية 
  .كافية

املتغرية سريعاً واليت ال بـد أن تعمـل يف    تتطلب األحوال  آلثار املترتبة فيما يتعلق بأدوات أخرى للسياسات
إطارها اإلدارة املستدامة للغابات أدوات مرنة للسياسات تشجع على التجريب ومكافأة االبتكـار والتقـدم   

مثل املعـايري واملؤشـرات    مناهجواتباع  الغابويةشهادات الفاألدوات القائمة على السوق مثل إصدار . التقين
التنظيمية خلدمـة هـذا    املناهج تعترب مرجحة علىإلبالغ بشأن اإلدارة املستدامة للغابات، املتعلقة بالرصد وا



التكيف مع تغير املناخ كجزء مـن نهجهـا إزاء اإلدارة    مسألة املناهجاألدوات وتضمن توينبغي أن . الغرض
  .املستدامة للغابات

 صورة نوميلني، شاحنة أخشاب، غانا[  

  الغابات مع تغير املناخ يف النظم الدولية تدعيم عملية تكيف
  لة متويالً غري كافر املناخ القائمة على الغابات مموف مع تغيفعلى املستوى الدويل، . تعترب تدابري التكي

عند تقاطع العديد من النظم السياساتية القائمة،  املناخحيدث وضع السياسات بشأن تكيف الغابات مع تغير 
وجود تكامل أفضـل بـني   و. ظ على التنوع البيولوجياالغابات وتغير املناخ واحلفب تعينوصاً تلك اليت وخص

وهذه احلاجة . هذه األنظمة أمر الزم لتشجيع التجريب وللحد من املبادرات املتناقضة أو الغامضة أو املزدوجة
يف األمـوال وإخفـاق حمتمـل يف     تتبدى يف أوضح صورة هلا فيما يتعلق بالتمويل، حيث يوجد نقص كبري

) مثل حتول الغابات إىل حماصيل للوقود احليوي(استخدام األموال املتاحة ملعاجلة اآلثار غري املباشرة لتغير املناخ 
من األمهية أن يعزز التمويل من أجل احلد من إزالة الغابات  ،وهلذا السبب. اليت تؤدي بالفعل إىل إزالة الغابات

ويف األجل األطول، ينبغـي أن تبـذل   . كذلك أهداف ختفيف اآلثاريعزز ات عملية التكيف ووتدهور الغاب
اجلهود يف إطار الصكوك غري امللزمة قانوناً بشأن مجيع أنواع الغابات وذلك الستعادة املساعدة اإلمنائية الرمسية 

  .من أجل اإلدارة املستدامة للغابات
استمرار كبريةدورة (أكرا  ،ملتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخصورة نوميلني، اتفاقية األمم ا[  

  الدعم من أجل البحوث
يعترب االضطالع بدراسات بشأن تكيف الغابات مع تغير املناخ أمراً حديث العهد نسبياً وقلة من هذه   

 ،ونظراً لتنوع الغابات. الدراسات فحسب سجلت دالئل بشأن النجاح يف تنفيذ خمتلف استراتيجيات التكيف
ويلزم ما . يتطلب األمر بإحلاح إجراء مزيد من اإلسقاطات املتعلقة بتغير املناخ على املستوى اإلقليمي واحمللي

هو أكثر بكثري من هذه البحوث خصوصاً بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بالغابات نتيجـة  
  . لتغير املناخ

قديرات أن احلوافز املالية ميكن أن تكون فعالة جداً يف تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات قد أظهرت التو  
 ،املاليةبفعالية احلوافز ، فيما يتعلق يلزم أيضاً ومن مث. عندما تستخدم باالقتران مع التنظيم واملعلومات الكافية

خ على الغابات ولتحسـني املعـارف بشـأن    إجراء حبوث للحد من أوجه عدم اليقني املرتبطة بآثار تغير املنا
 أن البحوث التجريبيـة  يفاملشكلة مع تنفيذ نتائج البحوث تتمثَّل و. بنجاحخيارات اإلدارة اليت تعزز التكيف 

ويف الوقت نفسه يستمر . بصفة خاصة بشأن آثار تغير املناخ يتعين إجراؤها لفترة طويلة قبل أن تتوافر النتائج
  .تغيراملناخ يف ال

عدم اليقني احلالية بشأن آثار  حاالتيتطلب األمر إجراء مزيد من البحوث للحد من : الرسالة األساسية
ومع . تغير املناخ على الغابات والناس ولتحسني املعارف بشأن تدابري اإلدارة والسياسات املتعلقة بالتكيف

إجراء التكيف  بشكل سريع لدرجة أنه يؤخرر املناخ تغي يتطوراملعارف احلالية، اليت حتد قيود الذلك رغم 
  .املستقبليةحلني ظهور نتائج الدراسات 

  
  عملية التكيف حتدقيود 



ويف احلقيقة، . اتصاالً وثيقاً عنصرين متكاملني ومتصلنيتعترب عملية التكيف مع املناخ وختفيف آثاره   
فيف آثار تغير املناخ بنجاح أن تكون الغابات قادرة علـى  يف ضوء أمهية الغابات بالنسبة للمناخ، يتطلب خت

يف سياق عملية التكيف مثـل   كثري من اإلجراءات اإلداريةاختاذ  سوف يساعد اًأيضو. التكيف مع تغير املناخ
  .ختفيف آثار تغير املناخ علىمنع احلرائق الواسعة النطاق 

حيـث  افية فيما يتعلق بالغابات لكي تتكيف مع تغير املنـاخ؛  غري ك يف حد ذااوتعترب تدابري املناخ   
ومسايرة للنتائج اليت توصل إليها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيـر  . يعترب التخفيف من آثاره أمراً أساسياً
أي قدرا (يوية على استعادة احل الغابويةاإليكولوجية  ة كثري من االنظمةاملناخ، ميكن القول بثقة عالية أن قدر

ائتالف تغير املناخ الذي مل ختفف آثـاره،   2100تجاوزها حبلول سنة يسوف ) على التكيف بشكل طبيعي
مرتبطاً باضطرابات مثل احلرائق واألوبئة واجلفاف والفيضانات وغريها من العوامل مثل التغيـر يف اسـتخدام   

يعترب بذل جهود قوية لتخفيف اآلثار خارج نطاق قطـاع  و. األراضي والتلوث واإلفراط يف استغالل املوارد
إسـهامها األساسـي يف    تقدميللحفاظ على القدرة التكيفية للغابات ولتمكينها من  أمراً الزماًالغابات بالتايل 

  .ختفيف آثار تغير املناخ
  

ختفف آثـاره   ما ملناخ الذي ، فإن تغير املبشكل تامتدابري التكيف  تنفِّذ إذا ماحىت : الرسالة األساسية
إجراء ختفيضات كـبرية يف   يلزمو. القدرة التكيفية لكثري من الغابات سوف يتجاوزخالل القرن احلايل، 

لضمان أن حتـتفظ الغابـات    وذلكانبعاثات غازات الدفيئة من أنواع الوقود األحفوري وإزالة الغابات 
  .ف معهوالتكي ختفيف آثار تغير املناخ علىبقدراا 

 

  كلمة ختامية وعبارات شكر وتقدير
املعنـيني  العـامليني  يعترب موجز السياسات هذا أول وثيقة من نوعها تعد يف إطار مبادرة أفرقة اخلرباء   

الـذي  ستند إىل تقرير التقييم العـاملي العلمـي   ي ووه. بالغابات والتابعني للشراكة التعاونية يف جمال الغابات
من أعضاء فريق اخلرباء  بشكل تعاوينوهو تكيف الغابات والناس مع تغير املناخ، الذي أُعد  األقران استعرضه

فربايـر  /املعين بتكيف الغابات مع تغير املناخ التابع للشراكة التعاونية يف جمال الغابات يف الفترة مـن شـباط  
لة العاملية اليت يصدرها االحتـاد الـدويل   يف السلس 22ونشر باعتباره الَّد  2009فرباير /إىل شباط 2008

وقد ساهم مؤلفو التقرير الكامل أيضاً بدرجة كبرية يف تيسري أعمالنا بشأن موجز  .الغابويةملنظمات البحوث 
ومع ذلك، فإننا حنن . حسنيالسياسات وذلك بتقدمي إسهامات كتابية، وتصحيحات واقتراحات من أجل الت

  .أية أخطاء حمتملة ترد فيهعن ولية كاملة عن حمتويات موجز السياسات هذا ون نعترب مسؤولني مسؤاحملررو
اندرياس فيشلني، بيتر غلوك، جـون  : ونعبر عن خالص امتنانا إىل مجيع مؤلفي تقرير التقييم الكامل  

؛ ونيل )املؤلفون الرئيسيون املنسقون(، جون باروتا عالشاالن لوسري، بلقيس عثمان آان لومان، ياينيس، باست
جويس، دافيد كارنوسكي، ثيبو . بريس كولفر، ليندا، أ. س، ماريا بروكهاوس، كارول، جيأدغر، ماتيو أير

نـر،  يتنر، جريمي راالكاسرب ب -غ، كيفني بريسي، غيان ن، كريغ لويهلي، أينسلي أوغدن، شني أوماكيكيلو
؛ وأويت )مؤلفون رئيسـيون (ورد فر، وأنيتا وتومبسونروبرتس، هريو سانتوسو، برنت سوجنن، أيان  فجيو

بوت، سوزان براتز، طلعت ضيف اهللا، كريغ لويهلي، نيكو ماركار، جونسون نكـم،  . بريغول، تريفور هـ
مؤلفـون  (، دميتـري زامولودشـيكوف   سوانستوننزا روبليدو، بوب شوليز، كريس مسي، كاركيفني بري



لتقدميه مشورة اخلرباء وتعليقات مفصلة بشأن موجز إضافة إىل ذلك، فإننا نشكر دافيد كاميوفيتز ). مسامهون
  .السياسات واالستري سار ملا قامت به يف الصياغة اللغوية

وقد قـدم االحتـاد   . الغاباتباملعنيني العامليني ونوجه الشكر أيضاً إىل اللجنة التوجيهية ألفرقة اخلرباء   
 الغابويةاخلرباء ومركز البحوث  أفرقةدعماً بارزاً ألعمال واألمانة التابعة له  الغابويةالدويل ملنظمات البحوث 

الدولية ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة واملركز الدويل للحراجة الزراعية وأمانة اتفاقية التنـوع  
ا نشكر أمانة ننإو. البيولوجي وأمانة منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات توجيهات شاملة ودعماً عينياً سخياً

  .منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات لتنظيمه ترمجة موجز السياسات إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة
شؤون اخلارجية يف فنلندا، مبا يف ذلك تصـميم  الوحنن ممتنون للدعم املايل السخي الذي قدمته وزارة   

وإلدارة التنمية الدولية التابعة الدويل دية للتعاون اإلمنائي اعة موجز السياسات هذا، وممتنون للوكالة السويبوط
ية للتنمية والتعاون ولدائرة الغابات التابعـة  سرللملكة املتحدة، والوكالة األملانية للتعاون التقين والوكالة السوي

  .للواليات املتحدة
ل بتكيف الغابـات  ال ميكن أن يتناول كل قضية تتصهذا جدير بالذكر أن أي منشور موجز مثل و  

على ذلك، فإن اإلسهام العلمي يف عمليات السياسات ال جيب أن يقتصر علـى   زيادة. والناس مع تغير املناخ
ويكشف التقييم أن هنـاك  . إنتاج تقارير مكتوبة، بل األحرى أن يعترب كعملية تفاعلية من الناحية االجتماعية

على أفضل كيف ميكن  بشأنتغير املناخ على الغابات والناس وآثار بشأن  املعارفال تزال ثغرات ضخمة يف 
أن يسـهم مـوجز   يف حيدونا األمـل   ،ومع ذلك .استغالل إجراءات التكيف وتطويعها لألحوال احملليةوجه 

زيادة وضوح عملية تكيف الغابات مع  علىالسياسات هذا يف وضع استراتيجيات فعالة للتكيف وأن يساعد 
  .جدول أعمال السياسات الدولية يفناخ تغير امل

  
              ألكسندر بوك        ريستو سيباال

  بيا كاتيال  
    املعنيني بالغاباتالعامليني اخلرباء  فرقمنسق         رئيس األفرقة

  احملتويات ةحمرر  
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